
 

 

Instruktor: Valerio Palmerini  

 

Termin:  

moduł I: 13-14.05.2023r.  

moduł II: 10-11.06.2023r.  
 

Miejsce: Warszawa,  

 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 13.04.2023r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „TMJ e16” 

  
 
 

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/


Kurs ma na celu przedstawienie narzędzi i programu fizjoterapii regionu 
ustno-twarzowego dla kontrolowania bólu oraz dyskomfortu, działając ku 
redukcji napięcia mięśniowego, poprawy parametrów kinetycznych oraz 
usprawnienia funkcji stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) poprzez:  

• poprawę komponentów posturalnych czaszkowo-szyjno-
żuchwowych  

• wydłużenie i normalizację mięśni układu żucia 

• zwiększenie mobilności żuchwowej, siły mięśniowej oraz 
stymulację propriocepcji  

 
 

Dodatkową kwestią często podnoszoną przy pomocy licznych dowodów jest to, że podejście fizjoterapii 
musi zawierać kognitywną ocenę psychologiczną pacjenta oraz rehabilitację w zakresie jego 
zachowania. 

 
Podczas tego 4-dniowego kursu, ponad 70% godzin zajęciowych będzie poświęcone na praktykę 
poprzez: 

 

• Wykonanie oceny technicznej zgodnie z Kryteriami Diagnostycznymi dla Dysfunkcji Skroniowo-
Żuchwowej, prawidłowej i uznawanej na całym świecie procedury dla oceny Dysfunkcji 
Skroniowo-Żuchwowej oraz klasyfikacji bólów głowy według Międzynarodowego Towarzystwa 
Bólu Głowy.  

• Przeprowadzenie technik terapii manualnej w celu rehabilitacji stawu skroniowo-żuchwowego 
zgodnie z metodami sugerowanymi przez Amerykańską Akademię Bólu Ustno-twarzowego, 
popartymi literaturą naukową z tej dziedziny.  

• Prowadzenie pacjentów w przypadku Dysfunkcji Skroniowo-Żuchwowej oraz rozpoznawanie 
jej możliwego wpływu na posturę pacjenta. 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 
 

• 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. 

 


