
 

 

Instruktor: mgr Małgorzata Naumiuk  

 

Termin:  

12-14.12.2022r.  

.  
 

Miejsce: Warszawa 

 www.fizjosystem-szkolenia.pl   

 

Cena: 1900zł  

 

 

 

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 1200zł płatne do 12.11.2022r. 
 

W tytule przelewu proszę wpisać:  
 imię i nazwisko  

                           „badanie neurologiczne e1” 

  
 
 

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/


 

 

• Wywiad z pacjentem 
• Anatomia, zakres unerwienia obwodowego, wraz 

ze wskazaniem potencjalnych miejsc ucisku 
nerwów obwodowych i ich palpacją. 

• Diagnostyka różnicująca ucisk na poziomie 
korzenia, splotu i nerwu obwodowego. Kluczowy 
element dla wyboru miejsca zastosowanie terapii. 

• Drogi czuciowe (wstęgowa i pozawstęgowa), drogi ruchowe, łuk odruchowy 
• Anatomia, przebieg i funkcja nerwów czaszkowych. 
• Układ piramidowy, pozapiramidowy, móżdżek, opony. 
• Badanie neurologiczne (z użyciem młoteczka neurologicznego, kamertonu) 

o Wywiad 
o Wrażliwość czuciowa 
o Siła mięśniowa 
o Odruchy ścięgnisto-okostnowe 
o Układ piramidowy 
o Układ pozapiramidowy 
o Zespół móżdżkowy 
o Nn. czaszkowe 
o Obj. oponowe 

• Podstawowe patologie neurologiczne 
• Badania dodatkowe dla potrzeb neurologii – zastosowanie, przykłady 
• Wybrane zagadnienia dotyczące autonomicznego układu nerwowego. 

 

 

 

 

 
 

W cenie szkolenia każdy uczestnik otrzymuje młotek 
neurologiczny i kamerton do dalszej praktyki gabinetowej. 

 
 
 
 
 
 
 



Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.45 
I dzień:    9.00 – 17.00 
II dzień:   9.00 - 17.00 
III dzień:   9.00 - 17.00 
 
 
 

 

 
 

• 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. 

 


