
 

 

Instruktor: Claudia Knox DO, MSc Ost Paeds  

 

 

Termin: 23-26.10.2023r. 
 

Miejsce: Warszawa 

 

Cena: 2300zł  

 

 

 

  

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów, 

terapeutów manualnych oraz studentów tych kierunków 

 

 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



Zadatek 700 zł (zadatek jest gwarancją 
rezerwacji miejsca na kursie, o 

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

II rata 1600zł płatne do 23.09.2023r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „uroginekologia e7” 

  
 
 

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/


 

Ten 4-dniowy kurs przybliży uczestnikowi podejście 
osteopatyczne w tematyce układu moczowo-
płciowego. Dokonamy przeglądu żeńskiej anatomii 
miednicy (dróg moczowych, nerek, narządów 
rozrodczych) i poznamy zależności między układami 
neurologicznym, mięśniowo-szkieletowym i  moczowo-
płciowym. Zapoznamy się z fizjologią oraz sposobami 
przywrócenia zdrowia w 
problemach  uroginekologicznych. 

  

  

Omówimy przypadki, zbadamy i nauczymy się jak radzić sobie z problemami kobiet: 

o niepłodność, 
o bolesne miesiączkowanie, 
o neoplazja, 
o dysfunkcja cyklu miesiączkowego 

    

Będziemy się uczyć jak prawidłowo diagnozować i leczyć technikami wewnętrznymi: per vaginum 
  

Będziemy ćwiczyć palpację i nasłuch oraz doskonalić diagnostykę tkanek. Uczestnicy dowiedzą się 
także, kiedy, skierować pacjenta na dodatkowa konsultację lekarską. 

  

Pod koniec kursu uczestnicy będą umieli opracować plany leczenia dla pacjenta z problemami 
uroginekologicznymi a co najistotniejsze będą potrafili wdrążyć leczenie. 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

Płodność: 

• Podstawy: 
Anatomia układu moczowo – płociowego kobiet ( naczynia, 

zaopatrzenie nerwowe, anatomia miednicy ) 

Fizjologia cyklu menstruacji 

Embriologia pierwszego tygodnia ( zapłodnienie – Zygota, 

bruzdkowanie – blastomer, morula ( bruzdkowanie całkowite ) , 

blastocysta, implantacja ( zagnieżdżenie ) 

Proces zapłodnienia in vitro ( IVF ) 

  

• Zaburzenia i patologie: 
Definicja niepłodności / bezpłodność 

4 możliwe przyczyny: 

1. Wydarzenia społeczne i emocjonalne kobiety (wiek, 
zbyt duże oczekiwania, stres, urazy, czynniki szkodliwe tj.: palenie, alkohol, szczególnie środki 
medyczne znacząco zmniejszają płodność, zaburzają funkcje fizjologiczne, które stanowią ku temu 
podstawę ) 

2. Metaboliczna ( odżywianie, cukrzyca) 
3. Hormonalna ( nierównowaga na drodze podwzgórze, przysadka ( FSH, LH ), a jajnikami (progesteron, 

estrogen), prolaktyna, testosteron, nadczynność / niedoczynność tarczycy, PCO) 
4. Strukturalna ( Macica: zła pozycja / zablokowanie, zniekształcenie / deformacja, mięśniaki, 

endometrioza, jajniki / jajowody: niedrożność, stan zapalny, cysty, zablokowanie jajowodów 
  

• Podejście kliniczne: 
- Objawy, wskazówki i oznaki ( brak miesiączki, krótka, długa miesiączka, PMS – zespół napięcia 

przedmiesiączkowego, krwawienie między miesiączkowe, nadmierne krwawienie miesiączkowe, ciemne 

upławy, skrzepy krwi, ból pleców, poronienie, wczesna aborcja, nieprawidłowe zagnieżdżenie, sztuczne 

zapłodnienie ) 

- Możliwe badania ( USG, badanie krwi, palpacja ) 

Koncepcja terapii i praktyki ( rady, zaopatrzenie nerwowe i krwionośne, terapia napięć i złych pozycji, środki 

medyczne ) 

 

 

 

Podstawy 

• anatomia 
o anatomia przewodu moczowego i nerek 
o anatomia narządów rozrodczych 
o palpacja struktur i narządów 

• fizjologia 
o fizjologia układu moczowego i nerek 

(hormony, regulacja) 
o fizjologia narządów rozrodczych 

(hormony, cykl menstruacyjny, różne 
fazy rozwoju) 

o omówienie rozwoju embriologii 



  

 Problemy i patologie: 

• Choroby nerek 
o mocznica, 
o niewydolność nerek, 
o infekcje 

• Choroby dróg moczowych 
o kamienie, 
o infekcje, 
o nowotwór, 
o dysfunkcja pęcherza, 
o nietrzymanie moczu 

• Choroby żeńskich narządów rozrodczych 
o niepłodność, 
o bolesne miesiączkowanie, 
o nowotwór, 
o dysfunkcja cyklu miesiączkowego 

• połączenie między różnymi strukturami 

  

Postępowanie kliniczne:  

• Objawy, wskazówki i oznaki różnych chorób i problemów 
• Możliwe badania lekarskie i palpacyjne 
• Żółte i czerwone flagi 

Koncepcje terapii i praktyka  

• historie przypadków, 
• jak radzić sobie w różnych sytuacjach, 
• leczenie, 

   

 

 

 

 

 

 

 



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 
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. 

 


