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

 

 

 
Centrum Szkoleniowe MediKos Remigiusz Gołąbek 

 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 

KURS POWIĘŹ W UJĘCIU OSTEOPATYCZNYM 
Czas trwania: 50 godziny 

Koszt: 2200 zł 

Dodatkowe informacje : kontakt@medikos.com.pl 

Tel: 600447765  

Uczestnik otrzymuje: 

• Certyfikat  

• Skrypt i materiały szkoleniowe 

• Obiad podczas kursu 

• Fakturę (na życzenie) 

• Ogrom wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych opartych o doświadczenie zawodowe 

 

Podstawowym celem kursu jest wzrost wiedzy w zakresie diagnostyki układu mięśniowo-

powięziowego oraz nauka bezpośrednich i pośrednich technik mięśniowo-powięziowych w podejściu 

sektorowym jak i globalnym. Celem kursu jest uzupełnienie wiedzy i umiejętności uczestników poprzez 

pokazanie i naukę testów diagnostycznych oraz przedstawienie podejścia do diagnostyki i terapii pacjenta 

na poziomie globalnym oraz lokalnym.  

 

Zagadnienia kursu:  

• Diagnostyka różnicowa wykluczająca.  

• Ogólna koncepcja pracy z pacjentem.  

• Protokół diagnostyczny.  

• Analiza wpływu napięć mięśniowo-powięziowo-więzadłowych na powstawanie dysfunkcji w układzie 

kostno-stawowym jednostki dolnej.  

• Diagnostyka oraz leczenie sektorowe w obrębie miednicy, stawu biodrowego, stawu kolanowego oraz 

stopy.  

• Leczenie globalne jednostki dolnej.  

• Analiza wpływu napięć mięśniowo-powięziowych na powstawanie dysfunkcji w układzie kostno-

stawowym w obrębie tułowia oraz kończyny górnej.  

• Diagnostyka oraz leczenie sektorowe systemu mięśniowo-powięziowego tułowia, odcinka szyjnego 

kręgosłupa, czaszki oraz stawu skroniowo-żuchwowego.  

• Normalizacja napięć na poziomie jamy brzusznej, klatki piersiowej, obojczyka, łopatki, stawu 

ramiennego, okolicy stawu łokciowego, przedramienia, nadgarstka oraz dłoni.  

• Leczenie globalne jednostki górnej ze szczególnym uwzględnieniem pracy w obrębie miednicy, klatki 

piersiowej, kręgosłupa szyjnego, stawu skroniowo-żuchwowego, czaszki, obręczy barkowej oraz 

kończyny górnej.  
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• Dzięki intensywnej części praktycznej kursu uczestnik pozna jak szybko, skutecznie i co najważniejsze 

bezpiecznie zaplanować i przeprowadzić terapię w rejonie będącym przyczyną dolegliwości. 

 

 

KURS ORGANIZOWANY PRZY WSPÓŁPRACY  

Z RAFAŁ MARCINIAK D.O. OSTEOFASCIAL 

https://www.rafalmarciniak.pl 

mailto:kontakt@medikos.com.pl

