
 

 

Instruktor: Tim Marris D.O. FSCCO  

 

Termin: 12-15.03.2021r.   
 

Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1 

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena: 2300zł  

 

 

 

  

Kurs adresowany jest do: 

osteopatów i fizjoterapeutów  
 

 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



Zadatek 800 zł (zadatek jest gwarancją 
rezerwacji miejsca na kursie, o 

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

II rata 1500zł płatne do 12.02.2021r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „fluids e3” 

  
 
 

Dane do przelewu: 
FizjoSystem A. Ficygowska, P. Ficygowski s.c.  

02-661 Warszawa, Ul. Wita Stwosza 32/1 
Nr konta: 

05 1050 1025 1000 0024 1448 5587 
 
 

 
FizjoSystem A. Ficygowska, P. Ficygowski s.c.  

02-661 Warszawa, Ul. Wita Stwosza 32/1 
NIP: 521-369-05-28 

www.fizjosystem-szkolenia.pl 
kursy@fizjosystem.com 

 
 

Wysłanie formularza zgłoszeniowego przez stronę www.fizjosystem-

szkolenia.pl wiąże się z akceptacją regulaminu kursów, dostępnego na stronie 

www.fizjosystem-szkolenia.pl 

http://www.fizjosystem.com/
mailto:kursy@fizjosystem.com
http://www.fizjosystem-szkolenia.pl/
http://www.fizjosystem-szkolenia.pl/


Na szkoleniu zostaną poruszone zagadnienia: 

• płynna kompozycja ciała - krew, limfa, płyn 
surowiczy; płyny trawienne, 
pozakomórkowe, wewnątrzkomórkowe 

• koncepcja płynowego podejścia do zdrowia i 
dysfunkcji, zarówno powierzchowne, jak i 
głębokie. Symptomatyczne prezentacje 

• przepływy płynu i mechanizmy ruchu płynu, 
w szczególności przepona oddechowa, jako 
pompa płynowa. Mechanika płynów naczyniowych 

• przeciwwskazania do leczenia 
• najbardziej znaczące ograniczenia w głębokich cyrkulacjach; ocena, podejścia do leczenia i 

techniki manipulacji 
• biomechanika i ocena powierzchownego układu naczyniowego. Podejścia terapeutyczne i 

techniki manipulacji. 

  

 

Dzień 1 
9.00 - 9.30 Dyskusja Powitanie, wprowadzenie i oczekiwania 
9.30 - 10.00 Wyśrodkowanie i "Bycie tkanką" 
10.00 - 10.45 Prezentacja: Zdrowie komórkowe 

• Tętnice, tętniczki, zespolenia, żyłki i żyły 

• Wejście substancji odżywczych 

• Wyjście produktów przemiany materii 
  
10.45 - 11.15 Przerwa na herbatę 
11.15 - 11.45 Część praktyczna: krążenie 1 
11.45 - 12.30 Prezentacja: Macierz pozakomórkowa i płyny wewnątrzkomórkowe 
12.30 - 14.00 Obiad 
14.00 - 15.00 Część praktyczna: limfatyka i macierz pozakomórkowa 
15.00 - 15.30 Prezentacja: Mobilizacja płynów - przepony 

• Górny otwór klatki piersiowej 

• Przepona oddechowa 

• Dno miednicy 
15.30 - 16.00 Przerwa na herbatę 
16.00 - 17.00 Część praktyczna: przepony 
17.00 - 17.30 Dyskusja, podsumowanie całego dnia 
  
Dzień 2 
9.00 - 9.30 Dyskusja 
9.30 - 10.00 Ćwiczenie centrujące /centring - pogłębienie poziomu umiejętności 
10.00 - 10.30 Prezentacja: krążenie kończyny górnej 
10.30 - 11.00 Przerwa na herbatę 
11.00 - 12.30 Prezentacja: krążenie kończyny górnej 
12.30 - 14.00 Obiad 



14.00 - 14.30 Prezentacja: Krążenie kończyny dolnej 
14.30 - 15.30 Część praktyczna - krążenie kończyny dolnej 
15.30 - 16.00 Przerwa na herbatę 
16.00 - 16.30 Prezentacja:  Otwór górny klatki piersiowej i wielkie naczynia 
16.30 - 17.15 Część praktyczna - wielkie naczynia 
  
  
Dzień 3 
9.00 - 9.30 Dyskusja co do zajęć z drugiego dnia 
9.30 - 10.00 Uśrodkowienie - zwiększanie zdolności 
10.00 - 10.30 Prezentacja: Krążenie brzuszne 
10.30 - 11.00 Przerwa na herbatę 
11.00 - 12.00 Część praktyczna: krążenie brzuszne 1 
12.00 - 12.30 Część praktyczna: krążenie brzuszne 2 - wątroba 
12.30 - 14.00 Obiad 
14.00 - 15.00 Część praktyczna: wątroba 
15.00 - 15.30 Prezentacja: Żołądek i trzustka - płyny trawienne 
15.30 - 16.00 Przerwa na herbatę 
16.00 - 17.00 Część praktyczna: żołądek i trzustka 
17.00 - 17.30 Dyskusja, podsumowanie całego dnia 
  
Dzień 4 
9.00 - 9.30 Dyskusja 
9.30 - 9.45 Centring 
9.45 - 10.15 Prezentacja: Krążenie miednicze 1 
10.15 - 11.00 Część praktyczna: krążenie 1 
11.00 - 11.30 Przerwa na herbatę 
11.30 - 12.00 Prezentacja: Krążenie miednicze 2 - niedrożność / zastoje dna miednicy 
12.00 - 13.00 Część praktyczna: Krążenie miednicze 2 - niedrożność / zastoje dna miednicy 
13.00 - 14.00 Obiad 
14.00 - 14.30 Prezentacja: Drenaż żylny głowy i szyi 
14.30 - 15.15 Część praktyczna: drenaż żylny głowy i szyi 
15.15 - 15.40 Dyskusja na temat całego kursu, podsumowanie i zakończenie 

 

 

 



Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.45 
I dzień:    9.00 - 17.30 
II dzień:   9.00 - 17.30 
III dzień:  9.00 - 17.30 
III dzień:  9.00 - 16.00 
 
 
 

 

 
 

• zmienne obuwie sportowe 
• strój sportowy 

• przybory do pisania 
 
 

 
 
 

 
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim z konsekutywnym tłumaczeniem 
na język polski.  
Wszystkie materiały w postaci skryptu otrzymują Państwo w języku polskim. 

 
 

 
 
 

Faktury końcowe za szkolenie wystawiane są na podstawie NIPu podanego w 
formularzu zgłoszeniowym z datą zakończenia kursu i wysyłane są do państwa 
mailowo do 15 dnia kolejnego miesiąca – zgodnie z ustawą o księgowości. 

 


