
 

K sodelovanju smo povabili priznana fizioterapevta: 

 
 

Ali Nassib, dipl fizioterapevt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Študij fizioterapije je zaključil na univerzi v Plymouthu,
 v Veliki Britaniji. Po zaključku študija si je pridobil še 

specialna podiplomska znanja za obravnavo 
miofascialnega, živčnega in sklepnega sistema.

"Med drugim:

Borut Vrhovnik, Bsc (Hons) Physiotherapy 

Po zaključenem študiju fizioterapije je uveljavljen 
na področju manualnih fizioterapevtskih tehnik. Že

 tekom študija ga je pot vodila v dodatna izobraževanja
 ortopedske medicine in manualne terapije, kjer
 je dokončal specializacijo iz področja hrbtenice.
 Pridobil je tudi specialna znanja za obravnavo 

mehkih tkiv, fascij in korekcijo drže. 

  

 

 

Specializirana podiplomska strokovna izobraževanja,
med drugim:

1. Myofacial Trigger Point Therapy IMMT pri Heidi 
   Tanno-Rast (Senior Instructor IMMT) 2013
2. Orthopaedic manual medicine therapy pri Rene 
    DeBrujin - Docent pri Nederlandse Academie voor 
    Orthopedische Geneeskunde- Cyriax 2014-2017
3. Udarni valovi pri terapiji fascij in specifične indikacije - 
     Stephan Swart dr.med. 2016
4. Certificate Course in OMT Medical Acupuncture. 
    Giles Gyer Bsc (Hons) Osteopathy, Jimmy Michael
    Bsc (Hons) Osteopathy, Bsc (Hons) Sports and 
    Exercise Science 2017

 

 

 

 

 

  

 

Pričel je v zdravstvenem domu in zdravilišču, 
kjer se je srečal s splošno populacijo, kasneje 
pa se je na centru za medicino in šport usmeril 
tudi v športno fizioterapijo. Zadnja leta dela v 

svoji zasebni fizioterapevtski praksi ter dodatno
 v zasebni ambulanti.

 

 

Pestre praktične izkušnje ima z ortopedskimi, 
športnimi, pediatričnimi in nevrološkimi bolniki, 

tako doma, kot v tujini. Najbolj ga zanima 
manualna terapija v kombinaciji s terapevtsko 
vadbo. Veseli ga raziskovalno delo in z dokazi 

podprte tehnike, sodeloval je na angleškem
 kongresu fizioterapevtov in imel v letu 2017 

objavljen članek v uradnem dnevniku športne 
medicine Avstralije.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Specializirana podpilomska strokovna izobraževanja, 
med drugim:

1. Osteopathic techniques for Physiotherapists,
    pri Cameronu Reidu l. 2012 
   (predvsem M.E.T), 
2. Miofascialna kontrola gibanja, ki sta ga 2016 v 
    Sloveniji izpeljala Luomala in Pilhman 
3. Certificate in Orthopaedic Manual therapy, ki ga
    organizira Manual Concepts, kjer je bil gostujoči 
    predavatelj iz akademije Travell and Simons.
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