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 Katharina Schroth, e 
lindur më 22 shkurt 1894 
në Dresden të
Gjermanisë, vuante nga
vetë skolioza e moderuar
dhe iu nënshtrua trajtimit
me një tufë çeliku në
moshën 16 vjeçare
përpara se të vendoste të
zhvillonte një trajtim më
funksional per veten e 
vete.



 E frymëzuar nga një tullumbace, ajo u përpoq
të korrigjojë deformimet e veta duke marr
fryme ne zona selektive te trupit të saj para
një pasqyre

 Ajo u përpoq gjithashtu të pasqyrojë
deformimin, duke e korrigjuar me ndihmën e 
disa lëvizjeve specifike

 Kuptoi se kontrolli postural mund të arrihet
vetëm duke ndryshuar perceptimin postural.



 Nga viti 1921 kjo formë e re e 
trajtimit me

◦ korrigjim të posaçëm postural, 

◦ korrigjimi i modeleve të
frymëmarrjes

◦ korrigjimi i perceptimit postural

u krye me kohëzgjatje të
rehabilitimit prej 3 muajsh në
institutin e saj të vogël në
Meissen dhe në fund të viteve 30 
dhe fillim të viteve 40 ajo u 
mbështet nga vajza e saj, Christa 
Schroth.



 A group of patients with large curvatures exercising in the garden of the 
little institute run by Katharina Schroth in the 30's in Meissen

https://media.springernature.com/full/springer-static/image/art:10.1186/1748-7161-6-17/MediaObjects/13013_2011_Article_425_Fig5_HTML.jpg


 A small group of patients with large curvatures exercising in front of mirrors to 
allow the monitoring of the progress of correction. [Historical picture from the 
picture database of Christa Lehnert-Schroth, Meissen 1944].
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 Individual training of a patient by Christa Schroth, daughter of Katharina 
Schroth in the 40's. [Historical picture from the picture database of 
Christa Lehnert-Schroth].
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 Pas Luftës së Dytë Botërore

 Katharina Schroth dhe vajza e saj u zhvendosën
në Gjermaninë Perëndimore për të hapur një
institut të vogël në Sobernheim, i cili u zhvillua
në një klinikë me më shumë se 150 pacientë në
te njejten kohe, te cilet trajtoheshin si rregull
për 6 javë. 

 Në vitet '80 ky institut u riemërua“Katharina
Schroth Klinik”



 Christa Lehnert-Schroth, 
Katharina Schroth's
daughter, amidst a group 
of patients in her new 
institute in Sobernheim

(Folder of the ‚Sanatorium 
Lehnert-Schroth in the 
70's). [Historical picture 
from the picture database 
of Christa Lehnert-
Schroth].
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 Sot përmbajtja, 
koha e 
rehabilitimit dhe
pacientët kanë
ndryshuar, dhe
formatet e 
teksteve janë
zhvilluar për të
ofruar siguri më të
lartë të trajtimit.  

 Vendosja tipike e stërvitjes
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 Vitet e fundit specialistet e metodes schroth
kane arritur të reduktojmë kohën e trajnimit
duke përshtatur teknikat e vjetra dhe duke futur
forma të reja të edukimit postural (korrigjim
sagittal, korrigjim ADL dhe të mësuarit
eksperimental) 
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 Programi është
ende i bazuar në
qasjet origjinale të
trajtimit 3-
dimensional sipas
Katharina Schroth, 
domethënë
korrigjimi i veçantë
postural, korrigjimi i
modeleve të
frymëmarrjes dhe
korrigjimi i
perceptimit
postural.
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 Nje nga faktoret kryesor ne kete metod eshte
korrigjimi paraprak i deformitetit me 
ndihmen e aktivitetit postural refleksiv.

 Cdo ushtrim fillon me korrigjim paraprak te
deformimit dhe ushtrimet ne vetevete rrisin
kete korrigjim.

 https://www.youtube.com/watch?v=JUXcQvz
x2H0

 https://www.youtube.com/watch?v=cmWYhp
T6Qfk

https://www.youtube.com/watch?v=JUXcQvzx2H0
https://www.youtube.com/watch?v=cmWYhpT6Qfk


 K.Schroth e konceptonte skoliozen si nje
deformim tredimencional.

 Ndau trupin ne tre blloqe (pelvis, torakale, 
supi) , me pas zhvilloj 4 blloqe duke ndare
lumbo-sakralen

 The original classification according to Lehnert-Schroth. 
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 Gjate skoliozes keto kater blloqe rrotullohen
ne planin frontal, sagital dhe transversal. 

 Qellimi i ushtrimeve:
◦ Ekstension aktiv ne planin sagital

◦ Fleksion lateral ne planin frontal

◦ Rotullim

Gjate ushtrimeve kryhet korrigjim i pelvisit, 
rrotullim, elongim ne boshtin longitudinal, dhe
frymekembim aktiv ne pozicionin korigjues.


