
 
 

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

 

 

  
  26 - 600 Radom, ul. Kraszewskiego 1/7 lok.15    

REGON: 384315022, NIP: 796-288-86-82       
Tel:  600447765, E - mail:  kontakt@medikos.com.pl   

www.medikos.com.pl   

Centrum Szkoleniowe MediKos 

NEUROMOBILIZACJE 
Czas trwania: 16 h dydaktycznych  

Koszt: 1000 zł 

Dodatkowe informacje : kontakt@medikos.com.pl 

Tel: 600447765  

Uczestnik otrzymuje: 

• ogrom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych opartych o doświadczenie zawodowe  

• skrypt i materiały szkoleniowy 

• certyfikat ukończenia kursu 

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych narzędzi do pracy z ośrodkowym układem 

nerwowym: rdzeniem, mózgowiem, pniem mózgu oraz nerwami obwodowymi kończyny górnej i 

kończyny dolnej. 

Zastosowanie neuromobilizacji: 

• dolegliwości bólowe takie jak bóle piekące, promieniujące, tępe, stresowe, migreny, ostre 

stany zapalne, 

• zaburzenia mięśniowe take jak wzmożone napięcie, bolesne i nadmierne skurcze, bolesne 

przykurcze, zaniki, zaburzeń czucia (przeczulica, mrowienie, cierpnięcie), 

• ograniczenia ruchomości w stawach, 

• zaburzeń propriocepcji, 

• zmniejszenia siły mięśniowej, 

• przy rwach, dyskopatiach, zespole cieśni, łokciu tenisisty, bolesnym barku. 

Dzień 1  

1. Miejsce neuromobilizacji w fizjoterapii.  

• Co uzyskujemy przez manewry neuromobilizacji?  

• Neuron.  

• Sieć neuronalna. 

2. Neuromechanika. 

• Elastyczność tkanki nerwowej 

• Przyczyny powstawania chorób tk nerwowej 

• Badanie neuromechaniki 

• Sposoby budowania napięcia tkanki nerwowej 

• Rodzaje neuromobilizacji 
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• Reakcje pozabiegowe 

• Reakcje po prawidłowo wykonanym zabiegu 

• Przeciwwskazania do stosowania neuromobilizacji 

3. Neuromobilizacje w wybranych strukturach układu nerwowego 

• Rdzeń kręgowy 

• Techniki neuromobilizacji 

• Neuromobilizacje uruchamiające 

• Neuromobilizacje napięciowe 

• Budowanie napięcia mózgowia 

• Neuromobilizacja mózgowia 

• Pień współczulny 

• Technika żebrowo-żebrowa 

• Technika żebrowo- doogonowa, dogłowowa, żebrowo- mózgowa 

Dzień 2  

1. Utrwalenie wiadomości poprzez powtórzenie materiału szkoleniowego z dnia pierwszego. 

2. Podstawowe techniki terapeutyczne dla kończyny górnej: 

• Nerw pośrodkowy ULTT1 

• Nerw promieniowy ULTT 2 

• Nerw łokciowy ULTT3 

3. Podstawowe techniki terapeutyczne dla kończyny dolnej: 

• Neuromobilizacja nerwu udowego 

• Neuromobilizacja nerwu kulszowego i piszczelowego LLTT1 n. kulszowy z nerwem 

piszczelowym 

• Neuromobilizacja nerwu kulszowego SLA 

• Neuromobilizacja nerwu strzałkowego LLTT2n. kulszowy z nerwem strzałkowym 

• Neuromobilizacja nerwu skórnego bocznego 

• SLAMP 

4. Powtórzenie wiadomości część praktyczna neuromobilizacje nerwów obwodowych 

5. Przypadki kliniczne 
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O prowadzącej 

Mgr SYLWIA PASZKIEWICZ 

• Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od lat czynnie związana z koncepcją 

PNF. Posiada członkostwo w międzynarodowej organizacji IPNFA. Międzynarodowy 

Terapeuta Kinesiology Tapingu i dyplomowany terapeuta koncepcji PNF. W listopadzie 2015 

roku otrzymała nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii za szczególny wkład i pracę na 

rzecz Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii. Jest w trakcie studiów specjalizacyjnych z 

fizjoterapii. 

Ukończone szkolenia: 

• kurs terapii manualnej wg Ackermanna 

• kurs terapii manualnej wg Cyriaxa 

• kurs terapii manualnej wg Mulligana 

• Międzynarodowy Terapeuta Kinesiology Tapingu 

• kurs Terapii Punktów Spustowych 

• kurs metody PRI 

• dyplomowany Terapeuta Koncepcji PNF 


