
 

 

Instruktorzy:  

Bogusław Mazur DO, MSc,   

Bartosz Szpot D.O. 

 

Termin:  

I moduł: 15-17.08.2022r.  

II moduł: 30.09-02.10.2022r.  
 

Miejsce: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 181B 

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena: 3600zł  

(całość szkolenia I + II moduł) 

 

 

 

Kurs adresowany jest wyłącznie do absolwentów szkolenia 

Kręgosłup oraz Stawy obwodowe  
 

 

ZAPROSZENIE NA KURS 
 



Zadatek 1000 zł (zadatek jest gwarancją 
rezerwacji miejsca na całym kursie, o 

uczestnictwie decyduje kolejność wpłat) 
 

II rata 2600zł płatna do 15.07.2022r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „integracja Mazur e.1” 
 

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/


Plan kursu: 

I MODUŁ: 

 TEORIA: 

1. Integracja fizjologii, neurofizjologii, biochemii 
o centralnego układu nerwowego 
o funkcjonowania obwodowego układu nerwowego 
o autonomicznego układu nerwowego 

2. Integracja i wzajemne relacje układu Autonomicznego z układem krwionośnym i układem 
mięśniowo-szkieletowym. 

3. Dysfunkcja Pierwotna – czym jest, jak powstaje, jakie są zasady jej kompensacji. Ciało jako 
jedność, organizm współzależny i reagujący całościowo. 

4. Dysfunkcja wtórna, a totalna lezja osteopatyczna 
5. Model 5 nurtów osteopatycznych 
6. Zasady i modele cyrkulacji płynów ustrojowych. 
7. Kolumny ciśnień 
8. Hemodynamika płynów w obrębie kości. 
9. Unerwienie naczyń krwionośnych i ich reakcje na dysfunkcje somatyczne. 

o GLOBALNE BADANIE OSTEOPATYCZNE 
o GLOBALNE BADANIE PŁYNOWE 
o GLOBALNE BADANIE NASŁUCHOWE 

Nauczymy Cię 3 różnych sposobów badania osteopatycznego. Dzięki temu będziesz mógł 

porównać wyniki każdego z nich i i utwierdzić się  w przekonaniu, że diagnoza którą 

postawisz będzie  prawidłowa.  Kursant nauczy się poszukiwać i znajdywać szereg dysfunkcji 

lokalnych i określać ich wpływ na otaczające tkanki i różne układy Ciała, aż po jedną, 

najważniejszą i kluczową dysfunkcję pierwotną pacjenta, której trafność zweryfikuje wieloma 

różnymi sposobami badania pacjenta. 

Na szkoleniu przykładana jest szczególna uwaga do dokładnej nauki i interpretacji zarówno 

badania nasłuchowego, jak i technik nasłuchowych. Kursanci uczą się 3 różnych typów 

badania osteopatycznego, po to, by  potrafili samodzielnie i rzetelnie zweryfikować wyniki 

badania nasłuchowego innymi testami  i nauczyli się jego interpretacji. 

 

PRAKTYKA: 

• Globalne Badanie Osteopatyczne 
• Badanie Nasłuchowe - weryfikacja wyników badania nasłuchowego różnymi innymi testami i 

metodami diagnostycznymi 
• Poszukiwanie kluczowych dysfunkcji somatycznych i ich wpływu na różne układy naszego 

ciała 
• Techniki wewnątrzkostne 
• Techniki BLT i zmodyfikowane BLT 
• Techniki naczyniowe 
• Techniki płynowe 
• Techniki nakładania parametrów 



• Techniki Nasłuchowe 

II MODUŁ: 

TEORIA 

• Total Body Adjustment 
- Koncepcja Osteopatii klasycznej 

• BLT 
- Mechanizm działania technik 
- reakcje tkankowe 
- Akspekty praktyczne technik 

• Badanie Nasłuchowe 
- Mechanizm działania technik 
- reakcje tkankowe 
- Akspekty praktyczne technik 

• Koncepcje pracy kranialnej 
• Techniki Płynowe 
• Techniki Naczyniowe 

  

PRAKTYKA: 

• BLT 
• Total Body Adjustment 
• Czaszka 

- Badanie membran czaszkowych 
- Badanie membran czaszkowych 
- nerwy czaszkowe 
- kości czaszki 
- relacje czaszka - miednica 
- Koncepcja pracy kranialnej 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 

 


