
Metoda Klapp





• U zhvillua në Gjermani në fillim të shekullit të
20 si një metodë për trajtimin e scoliozes
idiopatike. 

• Koncepti u krijua nga ortopedi Bernhard Klapp
dhe me pas u zhvillua nga djali i tij Rudolf 
Klapp. 

• Rudolf Klapp si kirurg filloj te zhvilloj interes ne 
shtyllen kurrizore dhe anatomin e saj. Ai vuri re 
se gjatë zvarritjes në të katër gjymtyret, në një
moment të caktuar, shpina ekspozohet ndaj nje
ndikimi mobilizues, ushtrues dhe korrigjues



• Ne vitin 1926 themeloj nje klinik per femije te
cilet kishin dobesim te muskujve abdominal. 

▫ Si ushtrim kryesor femijet duhet te leviznin ne 
shtepi vetem ne te katerta.

▫ Trajtimi i skoliozes idiopatike me ndihmën e 
stërvitjes komplekse në të katër gjymtyret nuk
ishte vetëm trajtimi më i përdorur në Gjermani
për terapine e skoliozës, por perdoreshe edhe si
parandalim i postures se gabuar nga fëmijët në
moshën shkollore. 



• Klapp solli njohurit e reja:

▫ shtylla kurrizore siguron nje funksion statik dhe
dinamik dhe në të njëjtën kohë krijon një mbrojtje
të sigurt për nervat dhe enët e gjakut. 

▫ shpjegoj qe postura e gabuar shkakton disbalance
muskulare midis muskujve abdominal dhe
muskujve te shpines, e cila ndikon negativisht ne 
pozicionin e shtylles kurrizore.



Klapp ndau problemet e shpines e 8 kategori te
pergjithshme:

1. Skolioze e lindur (shpesh e lidhur me “spina bifida”, 

2. Skolioze si rezultat e nje semundje (osteomyelitis, 
tuberculosis, etj.)

3. Skolioze statike (diferece ne gjatesin e kembeve, 
amputime)

4. Skolioze e pergjithshme (nga qendrimi i gabuar, 
shkolla)

5. Skolioze pas nje paralyze

6. Skolioze posttraumatike

7. Skolioze antalgjike

8. Skolioze idiopatike (me e shpeshta)



• Kjo është një metodë unike, e cila përdoret për
korrigjimin e postures së gabuar të trupit me 
ndihmen zvarritjes ne te kater gjymtyret. 

• Falë zvarritjes, shtylla kurrizore nuk është nën
një presion aq të lartë sa është në një pozicionin
vertikal, dhe keshtu optimizon zhvillimin e 
muskujve të shpines.



Principi

• Shperndarja e gjithe peshes se trupit ne te kater
gjymtyret gjate kohes se zvarritjes. 

▫ Fale kesaj ndodh rotacion ne shtyllen kurrizore
gjate levizjes dhe njekohesisht dhe stretching. 

• Keto pricipe bazike cojne ne forcimin e mukujve
te trungut. 

• Ushtrimet kane rregulla strikte. 

▫ Secili ushtrim duhet te filloj ne pozicion e 
percaktuar, levizja duhet te jete e ngadalte dhe e 
bute gjate kohes qe ekstremitetet mbeshteten ne 
toke duke mbajtur shtyllen kurrizore drejte. 



Indikacionet:

• Skolioza

• Postura e gabuar

• Crregullime funksionale te sistemit
musculoskeletal

• Forcimi i muskujve te trungut

• Disbalance muskulare



USHTRIMET

• Aktivizimi korrekt i muskujve sigurohet nga
pozicionet e parapercaktuara dhe ekzekutimi i
saktë i ushtrimeve. 

• Duke filluar nga pozicioni i parapercaktuar nga
toka (horizontal) deri në pozicionin drejtë
(vertical), ne mund të transferojmë qendrën e 
lëvizjes në segmente të ndryshme të shpinës, të
cilat ne po përpiqemi të ndikojmë.



1. Ecja ne gjunje
• Pozicioni i gjunjëzuar është te fiksosh artikulacionin e 

gjurit dhe art.koksofemoral, por ne te njejten kohe
pacienti mund të lëvizi trungun dhe krahët në të gjitha
drejtimet. 

• Gjatë këtij ushtrimi ju nuk mund të ndihmoni veten me 
krahët tuaj, prandaj ushtrimi kerkon një intensitet më i
lartë fizik, dhe pacienti do të ushtroj muskujt ekstensor
te trungut, sidomos muskujt gluteal. 

• Ushtrimi në këtë pozicion mbështet forcimin e harkut
torakal dhe levizshmerin e brinjëve, efekti rritet me 
ritmin e duhur të frymëmarrjes.



1. Ecja ne gjunje

a) Ecja ne gjunje me trungun te zgjatur

b) Ecja kifotike me levizje notuese te kraheve

c) Ecja kifotike me levizje rrotulluese te kraheve



2. Zvarritje në të katër këmbët

a) Zvarritje në njërën anë në një kohë

b) Zvarritje ne pozicion shtytjes dhe gjunezimit
me krahe te harkuar (5)

c) Zvarritje ne pozicion shtytjes dhe gjunezimit
(4)

d) Zvarritje ne pozicion shtytjes dhe gjunezimit
me levizje te njekohshme te kraheve







3. Shtytje (push up)

3. Kacavirrje

Me metodën e Klapp ndihmon në koordinimin e 
lëvizjeve komplekse, por edhe në pozicionin e 
secilit segment të trupit. Kontraktimi aktiv i
muskujve ndihmon ne permiresimin e 
disbalances se shpines.



https://www.youtube.com/watch?v=LWUaHOIu
__I&t=553s


