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Diagnostyka Ortopedyczna w fizjoterapii. Testy kliniczne 
Czas trwania: 16 h dydaktycznych  

Koszt: 1200 zł 

Dodatkowe informacje: kontakt@medikos.com.pl 

Tel: 600447765  

Uczestnik otrzymuje: 

• Certyfikat ukończenia kursu; 

• Skrypt szkoleniowy; 

• Materiały szkoleniowe; 

• Obiad; 

• Fakturę (na życzenie); 

• Dużą dawkę praktycznych umiejętności. 

 Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności wykonywania, interpretacji i właściwego doboru 

testów klinicznych i ortopedycznych w celu dokładnej diagnozy dysfunkcji pacjentów, na podstawie 

której podejmowana jest decyzja o prowadzonej terapii. 

 Kursanci poznają podstawy praktyczne i teoretyczne blisko 200 testów klinicznych dla każdej 

części ciała. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie różnicowania ostrych i przewlekłych dysfunkcji 

kręgosłupa i stawów obwodowych, urazów neurologicznych i ortopedycznych. 

 Podczas kursu omówiona zostanie anatomia i fizjologia najczęstszych dysfunkcji  

wraz z omówieniem badań naukowych i badań obrazowych. W niektórych przypadkach prowadzący 

wykona badanie USG w czasie rzeczywistym w celu dokładniejszej oceny testowanych tkanek. 

 Dokładna diagnostyka oparta o wiarygodne testy jest podstawą pracy każdego fizjoterapeuty. 

Możliwość zawężenia hipotez podczas badania daje możliwość precyzyjnego dobrania techniki  

i miejsca leczenia.  

Niniejszy kurs pozwala nabyć umiejętności, dzięki którym leczenie dolegliwości bólowych 

kręgosłupa i stawów, urazów sportowych, neurologicznych oraz powypadkowych będzie dokładne  

i szybsze. Zaoszczędzi to czas pacjenta i pozwoli na szybszy powrót do pełnej sprawności. 

 Podczas szkolenia omówione zostaną sytuacje, w których konieczne może być odesłanie 

pacjenta do innego specjalisty, także w celu wykonania dalszej diagnostyki obrazowej. 

Kurs ma charakter praktyczny. Większość czasu przeznaczona będzie na naukę wykonywania  

i właściwej interpretacji testów klinicznych. Teoria poparta będzie przykładami klinicznymi, wraz o 

omówieniem anatomii, fizjologii, usg, rtg i mri tych przypadków. 

 Wiedza zdobyta na kursie pozwoli samodzielnie określić potencjalne źródło problemów 

pacjenta i skutecznie dobrać odpowiednie postępowanie terapeutyczne. 
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Jest to jedyny kurs w Polsce, na którym omawiane są grupy testów klinicznych i nauczane jest w jaki 

sposób łączyć testy w kombinacje, aby znacząco podnieść ich skuteczność 

 


