ZAPROSZENIE NA KURS

Instruktor: Claudia Knox DO, MSc Ost Paeds i

Termin: 17-20.01.2022r.
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

Zadatek 800 zł (zadatek jest gwarancją
rezerwacji miejsca na kursie, o
uczestnictwie decyduje kolejność wpłat)
II rata 1800zł płatne do 17.12.2021r.
W tytule przelewu proszę wpisać:
imię i nazwisko
„dzieci 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.fizjosystemszkolenia.pl wiąże się z akceptacją regulaminu kursów, dostępnego na stronie
www.fizjosystem-szkolenia.pl

Podczas szkolenia będziemy omawiać osteopatyczne możliwości wspierania dziecka w jego rozwoju w wieku od
2 do 6 lat. Ten ekscytujący czas, kiedy dziecko opuszcza wiek dziecięcy i wchodzimy w wiek szkolny, ma
kluczowe znaczenie w jego dalszej adaptacji do długotrwałego zdrowia.
Przyjrzymy się, jak różne aspekty rozwoju są ze sobą powiązane i jak osteopatycznie można wspierać rozwój
dziecka. Zapoznamy się z problemami, jakie dziecko napotyka w zakresie laryngologii, układu oddechowego,
przewodu pokarmowego i pola moczowo-płciowego oraz nauczymy się jak z nimi pracować.
W dalszym ciągu praktykowana I udoskonalana będzie palpacja.
Uczestnicy otrzymają wskazówki na temat historii przypadków:
•
•
•

jak radzić sobie z dzieckiem w tym wieku,
możliwości leczenia,
manualne formy terapii

Podstawy
• Rozwój
– rozwój poznawczy i język
– rozwój szkieletu i postawy
– rozwój motoryczny i wzorce ruchowe
– rozwój układu odpornościowego
– rozwój czaszki
• Aspekty społeczne i środowiskowe
• Anatomia i fizjologia dzieci
Problemy i patologie:
• Choroby (infekcje) w obszarze laryngologii
• Choroby (infekcje) górnych dróg oddechowych
• Choroby (infekcje) w dolnych drogach oddechowych
• Problemy żołądkowo-jelitowe
• Choroby układu moczowo-płciowego ( np. zakażenie dróg
moczowych …)
• Nadużycia dzieci i ich konsekwencje
• Schorzenia skóry
• Zakaźne choroby wieku dziecięcego
• Zaburzenia psychiczne (ADHS, trudności w uczeniu się)
Rozumowanie kliniczne:
• Objawy, wskazówki i oznaki różnych chorób i problemów
• Możliwe badania medyczne, laboratoryjne i
ortopedyczne (np. krew, otoskop, …)
• Żółte i czerwone flagi
• Historie przypadków
Pojęcia i praktyka w terapii
• Historie przypadków
• Jak radzić sobie z dzieckiem w wieku 2-6 lat
• Leczenie – praca manualna

Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 9.45
I dzień: 9.00 - 17.30
II dzień: 9.00 - 17.30
III dzień: 9.00 - 17.30
IV dzień: 9.00 - 15.00

• 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.

