Specjalistyczne kursy medyczno – kosmetyczne dla dorosłych i młodzieży, szkolenia dla firm.

KRÓTKO I DŁUGODŹWIGNIOWE MANIPULACJE KRĘGOSŁUPA
Czas trwania: 16 h dydaktycznych
Koszt: 1700 zł
Dodatkowe informacje : kontakt@medikos.com.pl
Tel: 600447765
Uczestnik otrzymuje:
•

ogrom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych opartych o doświadczenie zawodowe;

•

skrypt szkoleniowy;

•

materiały szkoleniowe;

•

certyfikat ukończenia kursu.

Kursant nabędzie umiejętność:
• diagnozowania pacjenta w celu odnalezienia dysfunkcji
• rozpoznawania wskazań i przeciwwskazań do zabiegu manipulacji
• bezpiecznego i precyzyjnego wykonania manipulacji stawowej dla całego kręgosłupa (C0-C2,
C2-C6, C-Th, Th, Th-L, L, SKB i spojenia łonowego)
• wykonania 25 najskuteczniejszych technik manipulacyjnych, które wykonują najlepsi terapeuci
na świecie
Techniki manipulacji stawów kręgosłupa są oparte na koncepcji opracowanych przez najlepszych
osteopatów. Techniki prezentowane przez prowadzącego uważane są za najbezpieczniejsze a zarazem
cechują się wysoką skutecznością. Najważniejszym elementem manipulacji jest precyzyjne skupienie
sił działających na staw w celu wyprowadzenia precyzyjnego manewru. Celem manipulacji jest
przywrócenie prawidłowego ruchu stawowego, jak i „reset" neurologiczny okolicznych tkanek.
Techniki manipulacji stanowią doskonałe uzupełnienie pracy na tkankach miękkich. Podczas kursu
prowadzący przeprowadzi kursantów przez techniki manipulacji stosując odpowiednie manewry
i precyzję anatomiczną.
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O prowadzącym:
dr Adrian Pudołek D.O.
Właściciel Centrum Medycyny i Osteopatii ForLajf. Doktor nauk o zdrowiu i Dyplomowany
Osteopata. Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i prestiżowej uczelni
medycznej Sutherland Collage of Osteopatic Medicine Belgia PAO. Fizjoterapeuta Reprezentacji
Polski w Futsalu. Wykładowca Anatomii Prawidłowej na Śląskim Uniwersytecie Medycznym
w Katowicach. Wieloletni Fizjoterapeuta drużyn ekstraklasy futsalu takich jak: Wisła Kraków, AZS
UŚ Katowice i Piast Gliwice.
Od lat rozwija swoją wiedzę i umiejętności w codziennej indywidualnej pracy z Pacjentami, jak
i na licznych kursach i szkoleniach. Główny prowadzący szkoleń z zakresu osteopatii i terapii
manualnej dla lekarzy i fizjoterapeutów. Pasjonata Anatomii Prawidłowej i Biomechaniki.
"W mojej pracy koncentruję się głównie na indywidualnym podejściu do Pacjenta.
Za podstawowy cel stawiam sobie odnalezienie przyczyny występującej dysfunkcji i bólu, dlatego
terapię zawsze poprzedzam bardzo szczegółową diagnostyką. Dzięki temu program oraz postępowanie
terapeutyczne jest precyzyjne i dostosowane do konkretnych dolegliwości. W mojej pracy nie ma
przypadkowości, każda czynność jest przemyślana, a jej efekt dokładnie przewidziany, co daje dużą
skuteczność terapii."

Centrum Szkoleniowe MediKos
26-600 Radom, ul. Graniczna 17 lok. 8
REGON: 384315022, NIP: 796-288-86-82
Tel: 600447765, E-mail: kontakt@medikos.com.pl
www.medikos.com.pl

