ZAPROSZENIE NA KURS

Instruktor: Bartosz Szpot D.O., Msc.Pt., OMT
Termin:
I moduł: 23.04-25.04.2021
II moduł: 21.05-23.05.2021
Miejsce: Warszawa
www.fizjosystem-szkolenia.pl
Cena za moduł: 1650zł

Kurs adresowany jest do fizjoterapeutów, osteopatów,
terapeutów manualnych oraz studentów tych kierunków

Zadatek 800 zł (zadatek jest gwarancją
rezerwacji miejsca na całym kursie, o
uczestnictwie decyduje kolejność wpłat)
Kolejna wpłata w wysokości 2500zł płatna
do dnia: 23.03.2021r.
W tytule przelewu proszę wpisać:
imię i nazwisko
„ciąża Szpot e2”
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

To pierwszy tak wyjątkowy kurs w Polsce. Szkolenie
„Terapia osteopatyczna kobiet w ciąży” jest prowadzone
przez mgr Bartosza Szpota D.O i jest adresowane do
studentów fizjoterapii, fizjoterapeutów, studentów
osteopatii i osteopatów. Kurs w całości składa się z dwóch
modułów, z których każdy trwa 3 dni. Szkolenie jest
przedstawieniem spojrzenia i podejścia osteopatycznego
do terapii kobiet w okresie ciąży i po ciąży. Zawiera w
sobie skondensowaną wiedzę osteopatyczną zarówno
teoretyczną jak i praktyczną stosowaną przez osteopatów
w oparciu o doświadczenia empiryczne i naukowe.

Zagadnienia teoretyczne poruszane w trakcie kursu:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Anatomia kobiety w ciąży
Zmiany biomechaniczne i posturalne w ciąży
Zapłodnienie i przebieg ciąży
Embriologia
Poród naturalny i cesarskie cięcie
Patologia ciąży
Zmiany hormonalne w ciąży
Dolegliwości najczęściej występujące u kobiet w ciąży:
o Bóle i dysfunkcje kręgosłupa
o Bóle i dysfunkcje miednicy, rejonu krocza i spojenia łonowego
o Dolegliwości ze strony narządów wewnętrznych (zaparcia, refluks, cukrzyca
ciążowa, zastoje limfatyczne, duszności i zawroty głowy, nudności i wymioty)
o Bóle i dysfunkcje obręczy barkowej (TOS,, zespół cieśni nadgarstka,)
Najczęstsze dolegliwości w okresie połogu
Teoretyczna analiza technik osteopatycznych

PRAKTYKA:
•
•
•
•
•

Badanie kręgosłupa lędźwiowego, miednicy i kończyn dolnych w kontekście dysfunkcji
i adaptacji występujących podczas ciąży.
Badanie kręgosłupa szyjnego, piersiowego, obręczy barkowej w kontekście dysfunkcji
i adaptacji występujących podczas ciąży.
Techniki osteopatyczne dla kręgosłupa lędźwiowego, miednicy i kończyn dolnych
(strukturalne, wisceralne, nasłuchowe i limfatyczne)
Techniki osteopatyczne dla kręgosłupa szyjnego, piersiowego i obręczy barkowej
(strukturalne, wisceralne, nasłuchowe i limfatyczne)
Prowadzenie ciąży w ujęciu osteopatycznym.

Przykładowe postępowanie terapeutyczne w najczęściej występujących dysfunkcjach
występujące u Kobiet ciężarnych.

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.

