
MO-GY manualna medicina

Odpravite bolečine 
enkrat za vselej!
Med vsemi vrstami terapij brez zdravil je manualna 
medicina najbolj klinično uspešna metoda zdravlje-
nja težav, povezanih s hrbtenico, sklepi, mišicami ozi-
roma s celotnim gibalnim sistemom. Obsega poseb-
ne, neboleče prijeme, ki veljajo za najbolj učinkovite 
tehnike zdravljenje v vseh treh predelih hrbtenice; 
vratnem, prsnem in ledvenem, in težav, ki so s tem 
povezane. 
Manualna medicina poleg terapevtskih tehnik (ma-
nualna terapija), ki so pacientu prilagojene individu-
alno, obsega tudi razširjen klinični pregled, na podlagi 
katerega se natančno postavi diagnoza. Le ob pra-
vilni diagnozi je zdravljenje lahko popolnoma uspe-
šno. Strokovnost specialistov manualne medicine se 
od manualnih terapevtov in kiropraktikov pomemb-
no razlikuje, saj manualni terapevti in kiropraktiki niso 
zdravniki, zdravniška izobrazba pa je ključnega po-
mena v procesu zdravljenja, predvsem pa zagotavlja 
postavitev pravilne diagnoze ob prvem pregledu. Vsi 
specialisti manualne medicine v ordinacijah MO-GY 
so zdravniki (dr. med.) z dodatnimi specializacijami 
za diagnostično in terapevtsko zdravljenje.
Center zdravja MO-GY je prvi in edini center ma-
nualne medicine v Sloveniji, v katerem deluje šest 
zdravnikov specialistov na petih lokacijah. 26-letna 
tradicija in na tisoče ozdravljenih pacientov cen-
ter zdravja MO-GY uvrščajo v elito strokovnjakov za 
zdravljenje gibalnega sistema. 

NAJPOGOSTEJŠE INDIKACIJE in SIMPTOMI za 
zdravljenje z manualno medicino so:
• bolečine in zmanjšana gibljivost zaradi obrabnih 

sprememb hrbtenice (hondroza, osteohondroza, 
spondilartroza, spondiloza, listeza, stenoza),

• težave, ki iz vratne hrbtenice sevajo v roke ali glavo 
(cervikobrahialgija, cervikokranialgija),

• težave, ki iz ledvene hrbtenice sevajo v noge (lum-
balgija, lumboišialgija),

• hernija diska oziroma medvretenčna ploščica, ki 
pritiska na živec,

• vrtoglavice, šumenje v ušesih, zaradi motenj krvne-
ga obtoka v hrbtenični arteriji,

• glavobol, nespečnost, omotičnost, zaradi draženja 
vegetativnih ganglijev,

• artroza kolena, rame, kolka,
• pritisk mišic na živce zaradi zategnjenosti mišic 

(posledice preobremenjenosti in prisiljene drže),
• ramensko-lopatični periartritis,
• bolezni notranjih organov, reflektorno povezanih s 

hrbtenico,
• otroška idiopatska skolioza I. in II. stopnje,
• pri športnikih simptomi, ki so posledica poškodb in 

aktivnih treningov.

KDAJ JE POTREBNA STROKOVNA POMOČ
Pri težavah, ki se pojavijo brez pravega vzroka, po-
škodbah, preobremenjenosti, težavah, ki nastane-
jo zaradi obrabnih sprememb in trajajo dalj časa, 
je vsekakor priporočljiva strokovna pomoč. Zdrav-
nik specialist ob prvem obisku opravi pregled zdra-
vstvene dokumentacije, nevrološki pregled, pregled 
gibljivosti sklepov, mišic, tetiv, veznega tkiva z oti-
pavanjem, oceno drže in gibanja. S pomočjo po-
drobne anamneze in klinične slike se zdravnik od-
loči za individualno zdravljenje oziroma predpiše 
dodatne preiskave. »Veliko pacientov občuti zmanj-
šanje bolečin že po prvi terapiji, sicer pa za popol-
no odpravo bolečin pri nekem simptomu, kot je dol-
gotrajna bolečina v križu, zadošča v povprečju pet 
obiskov. Po končanem zdravljenju je včasih potreb-
nih nekaj dni, da se pokaže učinek zdravljenja, nato 
pa je dobro nadaljevati z vajami za krepitev mišic in 
rednimi kontrolnimi pregledi,« nam pojasni zdrav-
nik Sergej Fedorov, ki opravlja preglede in terapi-
je v Moravskih Toplicah, v medicinskem centru ho-
tela Vivat.

Ekipa strokovnjakov podjetja MO-GY deluje na petih lokacijah v Slo-
veniji: v Moravskih Toplicah, Mariboru, Ljubljani, Novi Gorici in Kopru.

MANUALNA MEDICINA
Učinkovito zdravljenje  

gibalnega sistema – od leta 1991

Naročila in informacije:
MO-GY Moravske Toplice, T: 041 986 286

Sergej Fedorov, dr. med.,  
spec. nevrolog, spec. manualne medicine

Vladimir Fedorov, dr. med.,  
spec. manualne medicine

MO-GY Maribor, T: 02 470 24 13
Sergej Fedorov, dr. med.,  

spec. nevrolog, spec. manualne medicine
Denis Kupa, dr. med.,  

spec. manualne medicine
Vladimir Fedorov, dr. med.,  
spec. manualne medicine

MO-GY Nova Gorica in Koper,  
T: 05 300 23 77

Genadij Filipov, dr. med., spec. nevrolog,  
spec. ortoped, spec. manualne medicine 

Aleksej Filipov, dr. med.,  
spec. manualne medicine

MO-GY Ljubljana, T: 01 561 25 21
Andrej KOTOV, dr. med., spec. nevrolog,  

spec. manualne medicine

POSEBNA  
UGODNOST  
ZA BRALCE  
VESTNIKA

Brezplačen 
pregled pri 
zdravniku 

specialistu! 
Ugodnost velja za 

naročila do 27. 10. 2017 
v ordinaciji MO-GY 
Moravske Toplice.

Ugodnost velja za en pregled. 
Redna cena pregleda je 

40 EUR. Možnost izvedbe 
manualne terapije po presoji 

zdravnika na vašo željo. 

info@mo-gy.si
www.mo-gy.si

Oglasno sporočilo


