Postępowanie terapeutyczne u pacjentów z uszkodzeniami OUN na przykładzie
zastosowania wiodących koncepcji neurofizjologicznych
Kurs nr: 2127
Data rozpoczęcia: 2022-09-12
Terminy:
2022-09-12 9-17
2022-09-13 9-17
2022-09-14 9-17
Miejsc: 16
Miejsce: Platinum Hotel&Residence Wilanów, 02-972 Warszawa Św. Urszuli Ledóchowskiej
12
Instruktorzy: dr n. med. Ewa Górna
Cena kursu: 3150 zł brutto
Postępowanie terapeutyczne u pacjentów z uszkodzeniami OUN

Cele kształcenia

Szkolenie pozwala rozwinąć umiejętność prowadzenia nowoczesnej, holistycznej pracy z pacjentami
neurologicznymi w celu niwelowania najczęstszych problemów strukturalnych i funkcjonalnych.
W programie zawarto propozycje torowania aktywności w leżeniu, siadzie, staniu i chodzie, pracy ze
spastycznością w kończynie górnej i dolnej, stymulacji czucia oraz terapii ręki.

Czas trwania i sposób organizacji

Kurs trwa 24 godziny zegarowe

Zasady rekrutacji uczestników

Do kursu może przystąpić: fizjoterapeuta (technik, licencjat, magister), magister rehabilitacji ruchowej,
lekarz.
O zakwalifikowaniu się na kurs decyduje kolejność wpłaty zaliczki i przesłanie dyplomu potwierdzającego
wykształcenie. W przypadku, gdy liczba uczestników przekroczy liczbę wolnych miejsc, zgłaszającemu
jest proponowany inny termin kursu lub zwracana jest wpłacona kwota zaliczki.

Uczestnicy do zajęć potrzebują:
- szczerych chęci
- strój sportowy
- buty na zmianę
- osobisty duży ręcznik (BHP)

Uczestnicy kursu otrzymują
- ogromny zasób wiadomości i umiejętności,
- materiały szkoleniowe,

- certyfikat uczestnictwa w jęz. polskim i angielskim
- zaświadczenie wg rozporządzenia MEN

Instruktor prowadzący:
dr n. med. Ewa Górna – Advanced Instructor International PNF – IPNFA, absolwentka Akademii
Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie na kierunku rehabilitacja ruchowa i Wyższej
Szkoły Pedagogiki Specjalnej, oligofrenopedagog, Międzynarodowy Instruktor koncepcji PNF (2005), od
2014r. IPNFA-Advanced Instructor, certyfikowany terapeuta terapii Cranio-Sacralnej (CST) Instytutu
Upledgera (Niemcy), w latach 2000-2005 – dyrektor Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży z
niepełnosprawnością psycho-ruchową, fizjoterapeutka z ponad 20-letnim doświadczeniem w pracy z
pacjentami pediatrycznymi, ortopedycznymi i neurologicznymi, nauczyciel akademicki (AWF – Warszawa,
Akademia Pedagogiki Specjalnej – Warszawa), uczestniczka wielu szkoleń i konferencji z zakresu
neurologii, traumatologii i terapii pediatrycznej, autorka prac naukowych, opracowań i artykułów o
tematyce terapeutycznej.
Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii i IPNFA (International PNF Assotiation).
Uhonorowana tytułem „Specjalista roku 2013” i nagrodą Ministra Zdrowia dla specjalistów, którzy z
najlepszym wynikiem złożyli Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinach mających zastosowanie
w ochronie zdrowia w sesji egzaminacyjnej w 2013r. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału
Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

