ZAPROSZENIE NA KURS

Instruktor: Mario Luis González Díaz D.O
Termin:
I moduł: 20-22.03.2023
Miejsce: Warszawa, ul. Wita Stwosza 32 lok. 1
www.fizjosystem-szkolenia.pl
Cena: 1900zł

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

Zadatek 800 zł (zadatek jest gwarancją
rezerwacji miejsca na kursie, o
uczestnictwie decyduje kolejność wpłat)
II rata 1100zł płatne do 20.02.2023r.
W tytule przelewu proszę wpisać:
imię i nazwisko
„dysk 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.fizjosystemszkolenia.pl wiąże się z akceptacją regulaminu kursów, dostępnego na stronie
www.fizjosystem-szkolenia.pl

Bóle krzyża i neuropatia pochodzenia krążkowego
są patologiami o znacznej częstości występowania
podczas wszystkich konsultacjach lekarskich,
fizjoterapeutycznych i osteopatycznych.
Wśród szerokiej gamy terapii możliwych do
zastosowania przy leczeniu tego schorzenia,
osteopatia i jej różne modele okazały się skuteczne
klinicznie i mogą stanowić początkową, jak i
długoterminową alternatywę dla operacji
chirurgicznej.
Wymaga to od terapeuty wysokiego wyspecjalizowania w zakresie modeli diagnostycznych i
konkretnych strategii leczenia.
Skuteczność przy jednoczesnym uświadomieniu sobie przeciwwskazań w obliczu leczenia różnych
rodzajów bólu krzyża, stanowi spore wyzwanie.
W celu dopasowania leczenia zgodnie z miejscowymi lub globalnymi wzorcami przyczynowymi,
omówione zostaną: specyficzna biomechanika i kinematyka dyskowa odcinka lędźwiowego,
patofizjologia krążka oraz strategie oceny w trzech płaszczyznach przestrzeni.
Podsumujemy różne rodzaje bólu i dokonamy krótkiego przeglądu podstawowego rozumowania
klinicznego w przypadku bólów krzyża, aby wykluczyć stany niezwiązane z dyskiem, które są w
stanie zmylić terapeutę.
Podczas tego modułu skupimy się na zmianach mięśniowo-powięziowych w statycznej i dynamicznej
równowadze w płaszczyźnie strzałkowej oraz przedstawimy różne modalności pracy, ze
specyficznymi technikami HVLA, dystrakcji i resorpcji dysku, a także technikami mięśniowopowięziowymi, miotensywnymi i trzewnymi.
Program tego szkolenia obejmie łącznie 24 godziny zajęć dydaktycznych, podczas których dokładnie
opracowane zostanie osteopatyczne rozumowanie kliniczne w przypadkach patologii krążków odcinka
lędźwiowego.

UMIEJĘTNOŚCI UZYSKANE DZIĘKI SZKOLENIU:
W ZAKRESIE TEORII:
•
•
•
•
•
•
•
•

Uaktualnić swą wiedzę w zakresie fizjologii i biomechaniki kręgosłupa lędźwiowego i miednicy.
Zrozumieć procesy fizjologiczne, które prowadzą do pogarszania się stanu krążka.
Prawidłowo przeprowadzić testy kliniczne w celu prowadzenia właściwej diagnostyki różnicowej.
Integrować i rozpoznawać różne rodzaje procesów zwyrodnieniowych oraz określać je za pomocą
obrazowania medycznego.
Wizualizować i zrozumieć symptomatologię, wielorakie mechanizmy, etiologię i rodzaje zwyrodnień
krążka międzykręgowego.
Identyfikować czerwone flagi
Integrować różne typologie posturalne i mięśniowo-powięziowe i zrozumieć ich osteopatyczną
perspektywę w kontekście procesów zwyrodnieniowych
Rozpoznawać efekty biomechaniczne, rdzeniowe i ponadrdzeniowe, które najlepiej wyjaśniają rezultaty
manipulacji.

W ZAKRESIE PRAKTYKI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Stworzyć prosty i powtarzalny plan testów i protokoły postępowania
Manualnie zlokalizować poziomy i segmenty funkcjonalnych problemów w trzech płaszczyznach
przestrzeni
Ustalić strategię miejscowego i/lub globalnego leczenia osteopatycznego zgodnie z daną etiologią
Zintegrować nowe i zróżnicowane narzędzia oceny w procesach bólowych pochodzenia dyskowego.
Zaznajomić się z klasycznymi podejściami w ujęciu skoncentrowanym na re-funkcjonalizacji osi
kręgosłupa.
Udoskonalić i przedefiniować techniki manipulacji HVLA kręgosłupa lędźwiowego, mając na uwadze
znaczenie prawidłowego zogniskowania stosowanych sił.
Zastosować w praktyce zasady pracy osteopatycznej z pacjentem w stanie ostrym lub podostrym w
spokojny i bezpieczny sposób
Odnieść się, w razie potrzeby, do możliwości postępowania medycznego i procedur chirurgicznych.

Rejestracja uczestników I dnia szkolenia od godziny 8.45
I dzień: 9.00 - 18.00
II dzień: 9.00 - 18.00
III dzień: 9.00 - 18.00

• zmienne obuwie sportowe
• strój sportowy
• przybory do pisania

Kurs będzie prowadzony w języku francuskim 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.

