
 

 

Instruktor: Claudia Knox DO, MSc Ost Paeds i  

dr Erich Mayer-Fally DO, MSc OSt.  

 

Termin: 28-31.10.2019r. 
 

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

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena: 2600zł  

 

 

 

  

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, 

terapeutów manualnych oraz studentów tych kierunków 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



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

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

II rata 1800zł płatne do 28.09.2019r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „niemowlaki e6” 

  
 
 

Dane do przelewu: 
FizjoSystem M. Małachowski, P. Ficygowski s.c.  

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

05 1050 1025 1000 0024 1448 5587 
 
 

 
FizjoSystem M. Małachowksi, 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/


Faza narodzin 

- Adaptacja po porodowa 

- Wpływ różnych czynników na niemowlę 

- Krążenie – od płodu do dorosłości 

- Pierwszy oddech – rozważania osteopatyczne 

- Skala Apgar i jej znaczenie 

 

 Wywiad chorobowy 
- Jak interpretować informacje z wywiadu chorobowego 

odnośnie stanu zdrowia dziecka  

- Wpływy na nie narodzone dziecko w czasie ciąży 

- W jaki sposób rozumieć wydarzenia okołoporodowe mające wpływ na dziecko i jego aktualny stan zdrowia 

 

Anatomia czaszki niemowlęcia 

- Poród fizjologiczny i nie fizjologiczny. Zadanie działań w czasie porodu i ich wpływy na matkę i dziecko ( 

znieczulenie zewnątrzoponowe, CC, poród naturalny, szczypce, ssak, nie przecięcie pępowiny )  

Zasady fizjologii 

- Płaczące dziecko: Dlaczego dzieci płaczą? Przyczyny neurologiczne, biomechaniczne i żołądkowo – jelitowe ( 

uczulenia, kolka, refluks, nietolerancja laktozy, łykawica ( aerofagia ), dysbakterioza), mikrobiota – rozważania 

 

Leczenie osteopatyczne jelit niemowlęcia 

- Rozpoznanie uszkodzeń kręgowych vs dysfunkcja trzewna 

- Powszechne dolegliwości u dziecka – podejście osteopatyczne: Zablokowanie przewodu słuchowego, 

trudności w karmieniu piersią, zatrzask (przyleganie dziecka do piersi w czasie karmienia) 

 

Rozwój w pierwszym roku życia – znaczenie dla leczenia 

• Rozwój poznawczy 
Prawidłowy rozwój dziecka w pierwszym roku życia oraz rutyna badania 

(odruchy noworodka, odruchy posturalne) 

Zasady rozwoju neurologicznego 

Kształtowanie wzorca ruchu 

KsRozwój motoryczny i wzorce ruchu 

• Rozwój szkieletu i kształtowanie postawy 

• Rozwój układu odpornościowego. Uodpornienie, rozważania 
osteopatyczne 

• Rozwój czaszki 

• Aspekt społeczny i środowiskow 

• Wyjątkowa anatomia i fizjologia noworodka 
 

Ząbkowanie 

Kształtowanie się uzębienia, wyzwania dla dziecka, w jaki sposób pomoc osteopatycznie 

 

Zaburzenia układu oddechowego 

- świszczący oddech u dzieci, jak rozróżnić od astmy i alergii 

- zapalenie oskrzelików – patofizjologia, stan długoterminowy, co możemy zrobić z osteopatycznego punktu 

widzenia 

 

Wyzwania dla rodziny 

- Depresja po porodowa 

- Rozpoznanie przemocy wobec dzieci, jak prawidłowo sobie z tym poradzić 



Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.45 
I dzień:    9.00 - 17.00 
II dzień:   9.00 - 17.00 
III dzień:  9.00 - 17.00 
IV dzień:  9.00 - 17.00 
 
 
 
 

 

 
 

• zmienne obuwie sportowe 

• strój sportowy 
• przybory do pisania 

 
 

 
 
 

 
Kurs będzie prowadzony w języku angielskim lub niemieckim 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. 

 


