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Spoštovani starši!
Pred vami so navodila o pravilnem rokovanju z otrokom. namenjena so vsem, ki ste se 
s fizioterapevtom učili in naučili rokovanja. 

Pravilnega rokovanja učimo starše, katerih otroci imajo težave pri obvladovanju drže, 
pri gibanju, hranjenju, ki imajo motnje spanja, so preobčutljivi na zunanje dražljaje, kot 
so zvok, svetloba, dotik, ali so manj sposobni prilagajanja na gibanje.

z rokovanjem lahko preventivno vplivamo na otrokov nadzor drže in gibalnih vzorcev. 
Otroka spodbujamo k sodelovanju, k večji aktivnosti in ga sčasoma pripeljemo do 
večje samostojnosti. Pomembno je, da opazujemo njegovo gibanje, vedenje in razpo-
loženje in se mu prilagajamo.

rokovanje je, kot ste že slišali pri praktičnem učenju, nekaj, kar počnemo redno in 
dosledno, saj le tako lahko pričakujemo uspehe. 
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Obračanje s hrbta na bok
Otrok leži na hrbtu. roko položimo na trebuh od zgoraj tako, da so prsti vzporedni s hrbtenico, 
palec te roke pa je v pregibu kolena tako, da je noga pokrčena v kolku in kolenu. z drugo 
dlanjo, ki je odprta in položena pravokotno na hrbtenico, podpremo medenico od spodaj 
(slika 1). Preden otroka obrnemo na bok, medenico rahlo potegnemo v smeri proti sebi in jo 
obrnemo naprej, tako da se nogi približata trebuhu, nato pa otroka obrnemo na bok (slika 2). 

Obračanje z boka na hrbet
Prijem je enak kot zgoraj, le da gibanje poteka v nasprotni smeri (sliki 2 in 1).

Slika 1. Otrok leži na hrbtu. Slika 2. Otrok je obrnjen na bok.

Slika 2. Otrok je obrnjen na bok. Slika 1. Otrok leži na hrbtu.
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Jemanje otroka v naročje
Otroka obrnemo na bok, kot je opisano v prvem poglavju. z dlanjo gremo med nogami 
(slika 3) ali spredaj ob nogah (slika 4) pod spodnjo roko, pod lopatico do rame in glave in ju 
podpremo. Otroka si naložimo na roko, se ga rahlo dotaknemo s telesom in ga tako leže na 
boku dvignemo v naročje, kjer pazimo, da je dobro podprt (slika 5).

Slika 3. Otrok je dobro podprt.

Slika 5. Otrok je v naročju.

Slika 4. Dobro podprtega otroka odložimo.
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Odlaganje otroka na podlago
Otroku od strani z našo roko podpremo glavo in ramo, ga s kolkom naslonimo na podlago, 
postopno sledi telo in nato še glava (sliki 3 in 4).

Podlaganje otroka pri ležanju na boku
Otrok leži na boku in je rahlo nagnjen proti hrbtu. z debelejšim in daljšim svitkom mu 
podložimo glavo, hrbet, medenico in zgornjo nogo (slika 6). ta podpora je primerna za 
otroke, ki se v trupu iztegujejo nazaj. Otrok leži na boku. z debelejšim in daljšim svitkom 
mu podložimo glavo, hrbet in medenico. zgornjo nogo pa mu spredaj podpremo z manjšim 
svitkom ali blazinico (slika 7). Blazinica ne sme ležati med nogami.

Slika 3. Dobro podprtega otroka odložimo.

Slika 6. Otrok leži na boku in je podložen. Slika 7. Otrok leži na boku in je podložen.

Slika 4. Dobro podprtega otroka odložimo.
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Podlaganje pri ležanju na hrbtu
Otrok leži na hrbtu. s tanjšimi svitki mu podložimo nadlakti tako, da so komolci rahlo 
dvignjeni. tudi noge podložimo tako, da so pravokotno pokrčene v kolkih in kolenih (slika 8).

Obračanje s hrbta na trebuh
Otrok leži na hrbtu. Preden otroka obrnemo, na strani, preko katere ga bomo obrnili, otrokovo 
roko položimo ob telo. nasprotno nogo pokrčimo (slika 9) in preko nje vodimo otroka proti 
trebušni legi (slika 10). ko je na trebuhu (slika 11), poskrbimo, da je obraz obrnjen vstran in 
da je dihalna pot prosta. 

Slika 8. Otrok leži na hrbtu in je podložen.

Slika 9. Otrokova roka je ob telesu, noga je pokrčena.

Slika 11. Otrok je obrnjen na trebušček.

Slika 10. Otroka obračamo.
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Obračanje s trebuha na hrbet
Otrok leži na trebuhu. Preden obrnemo otroka, na strani (zatilna stran), na katero ga bomo 
obrnili, položimo otrokovo roko ob telo s predhodnim dvigom rame. ko imamo roko ob 
telesu, gre naša dlan preko dlani te roke, z drugo roko pa primemo stegno (na drugi strani) z 
notranje strani (slika 12) in obrnemo otroka na hrbet (slika 13). 

Dviganje otroka, ko ga želimo prestaviti po postelji
Otrokovo medenico in noge naslonimo nase. z obema dlanema podpremo otrokovo glavo 
tako, da je naše zapestje v višini otrokovega vratu. Glava mora biti v sredini, v liniji hrbtenice 
in rahlo dvignjena. s podlaktmi podpremo otrokova ramena in medenico (slika 14). tako 
podprtega otroka nežno dvignemo in preložimo. 

Slika 12. Otrokovo roko položimo ob telo.

Slika 14. Dobro podprt otrok je dvignjen.

Slika 13. Otroka dobro primemo.
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Sklep
s pravilnim rokovanjem vplivate na razvoj otrokovega nadzora drže in gibalnih vzorcev, mu 
pomagate oblikovati podobo o lastnem telesu, preprečujete ali zmanjšujete deformacije, 
vplivate na napetost, ki jo opazite v drži, in otroka spodbujate k sodelovanju. Da bi bili otroku 
v pomoč, ga morate opazovati in mu slediti. Priporočam vam, da tudi vse druge, ki so z otro-
kom, opozorite na primeren način rokovanja. 
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