
 

 

Instruktor: Bartosz Szpot D.O., Msc.Pt., OMT   

 

Termin:  

I moduł: 2-4.10.2020  

II moduł: 13-15.11.2020  

 

 
 

Miejsce: Warszawa 

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena za moduł: 1650zł  

 

 

 

Do szkolenia mogą przystąpić osoby, które ukończyły całość 

kursu Bogusława Mazura Kręgosłup Osteopatyczna diagnostyka 

i Leczenie 

 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



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

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

Kolejna wpłata w wysokości 2500zł płatna 
do dnia: 2.09.2020r.  

 
W tytule przelewu proszę wpisać:  

 imię i nazwisko  
                           „palpacja osteopatyczna e1” 

 
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/


To pierwszy i tak wyjątkowy kurs w Polsce. 

Dwumodułowy kurs „Palpacja 

osteopatyczna” nie jest kursem anatomii 

palpacyjnej, a kursem uczącym jak dotykać i 

badać palpacyjnie pacjenta z perspektywy 

osteopatycznej. 

  

Na tym kursie nauczysz się jak rozwijać swoje umiejętności palpacyjne, co można poczuć 

dotykając pacjenta i jak to interpretować oraz jak budować obraz kliniczny pacjenta w 

oparciu o to najważniejsze dla osteopatów narzędzie diagnostyczne. 

Nauczysz się lokalizować, badać palpacyjnie oraz przede wszystkim odnajdywać dysfunkcją 

w różnych układach i określać, czy znajduje się on na poziomie: 

• tkanki powięziowej 

•  tkanki kostnej i struktur stawowych, 

• naczyń krwionośnych 

• włókien nerwowych, 

• płynów ustrojowych 

 

Każdy z poziomów dysfunkcji ma swój "opór fizyczny na zmianę" który wyraża się 

zmiennym zachowaniem/reakcją tkanki podczas badania. Te zróżnicowane parametry 

fizyczne tkanek pozwolą dokładnie określić w badaniu palpacyjnym, na jakim poziomie 

dysfunkcji w danym rejonie Pacjent potrzebuje naszej interwencji 

 

Ponieważ tylko wtedy, gdy dokładnie trafimy w wymiar pierwotnej przyczyny 

dolegliwości u Pacjenta, będziemy mogli usunąć pierwotną przyczynę problemu, a nie 

jedynie efekt/symptomy/ kompensacje. 

  

Nauczysz się rozpoznawać lezje i dysfunkcje w obrębie wszystkich badanych układów, 

obserwować jak się rozprzestrzeniają i jakie kompensacje tworzą. 

 

 

 

 

 

 



PLAN KURSU: 

I MODUŁ: 

Teoria: 

• aspekt środowiskowy terapeuty (uwarunkowania własne terapeuty) 
• aspekt środowiskowy pacjenta (uwarunkowania własne pacjenta) 
• neurofizjologia dotyku (terapeuty i pacjenta) 
• podstawy ROA w kontekście palpacji 
• Opór tkankowy, jego rodzaje, reakcje na palpacje. 
• Jak zachowują się poszczególne wymiary/poziomy tkanek podczas palpacji: - poziom 

Kostny/Stawowy - poziom naczyniowy - poziom nerwowy - poziom płynowy - poziom 
powięziowy 

 

Praktyka: 

• ćwiczenia palpacji (ćwiczenie rozwijające umiejętności palpacyjne) 
• Palpacja strukturalna (mięśniowo-szkieletowa) 
• powłoki ciała 
• powięź (identyfikacja różnych dysfunkcji powięziowych -    hipertonia, skrócenie, 

densyfikacja, zwłóknienie, trigger points) 
• staw (pozycja, koncepcja fulcrum, jakość i ilość ruchu) 
• kość (identyfikacja naprężeń wewnątrzkostnych) 
• nerw (lokalizacja, kompresja, dekompresja osiowa) 
• układ tętniczy (lokalizacja i identyfikacja zaburzeń naczyniowych) 
• Palpacja naczyniowa 

II MODUŁ: 

Teoria: 

• podstawy embriologii w kontekście palpacji 
• podstawy osteopatii czaszkowej w kontekście palpacji 
• palpacja regionalna i systemowa 
• dysfunkcja lokalna i globalna 

Praktyka: 

• ćwiczenia palpacji (ćwiczenie rozwijające umiejętności palpacyjne) 
• rozpoznawanie dysfunkcji lokalnej i globalnej 

 

 
 
 
 



Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.15 
I dzień:    8.30 – 18.00 
II dzień:   8.30 - 18.00 
III dzień:  8.30 - 14.00 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

• zmienne obuwie sportowe 
• strój sportowy 

• przybory do pisania 
 
 

 

 
 

 
 
 

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. 

 


