KOMUNIKAT NR 3

Organizatorzy:

Zapraszają na:
II DZIEŃ OSTEOPATY - OGÓLNOPOLSKIE
SYMPOZJUM NAUKOWE
*data sympozjum - 01.03.2015 ( niedziela)
*miejsce - Wydział Medycyny Osteopatycznej PWSM. http://pwsmpodkowa.edu.pl/aktualnosci, ul. Modrzewiowa 45, 05-807 Podkowa Leśna
*cel - jednodniowe sympozjum naukowe poświęcone zagadnieniom terapii manualnej ze
szczególnym uwzględnieniem terapii osteopatycznej.
*forma - spotkanie będzie mieć charakter wykładowo – warsztatowy i jest adresowane do
osteopatów, fizjoterapeutów i lekarzy, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat
praktycznego wykorzystania terapii manualnej i terapii osteopatycznej

Plan sympozjum
Wykłady 9.00 -13.00 godz.
Powitanie – P. Godek, M. Dwornik
1) Prof. dr hab. n. med. B. Ciszek – Anatomia funkcjonalna autonomicznego układu
nerwowego ( 20 min) wykład wprowadzający
2) M. Dwornik D.O.– Osteopatia układu limfatycznego (15 min) wykład / warsztat
3) J. Mańka – Zastosowanie Technik Tkanek Miękkich w leczeniu wybranych
dysfunkcji układu ruchu, w oparciu o różne koncepcje łańcuchów mięśniowopowięziowych (15min) wykład / warsztat
4) P. Godek D.O.- Osteopatia układu wegetatywnego (15 min) wykład / warsztat
5) A. Wójcik – Elementy terapii osteopatycznej w opiece paliatywnej wykład (15min)
wykład
6) A. Martyniuk : Wpływ technik osteopatycznych artykulacji na regulację napięcia
mięśni i zakres ruchomości kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - badanie kliniczne
randomizowane z grupą kontrolną (15 min) - wykład / warsztat
Przerwa kawowa
7) W. Ruciński: Ultrasonograficzna diagnostyka różnicowa w praktyce osteopaty
wykład/ warsztat
8) M. Biniecki: Osteopatyczna terapia dysfunkcji tarczycy wykład ( 15 min)
9) M. Dwornik D.O.: Diagnostyka uszkodzenia osteopatycznego – dysfunkcji
somatycznej (15min) wykład
10) J. Szprynger: Neuromobilizacje wg koncepcji J. Szpryngera i G. Sozańskiej
skutecznym sposobem odnajdywania i ograniczania patoneuromechaniki na drogach
nerwowych i w narządach pojawiającej się w nasilonych reakcjach autonomicznych
(15 min) wykład/ warsztat
11) A. Szczepańska D.O.: Facial Distortion Model (FDM) w praktyce osteopatycznej (15
min) - wykład / warsztat
12) E. Piesiewicz, M. Guzek: Nie pytaj co Ty możesz zrobić dla stomatologa, pytaj co
stomatolog może zrobić dla ciebie - leczenie zespołowe pacjentów z dysfunkcjami
narządu żucia. (15min) wykład
13) J.Jaśkowski D.O.: Propriocepcja w osteopatii - (15min) wykład
Lunch – 13.00 – 14.00 godz.

Warsztaty 14.00 – 18.00 godz.

20 min z dyskusją (5 min przerwy między warsztatami)
Warsztat 1 – G. Balik – Masaż funkcyjny k górnej i dolnej
Warsztat 2 - M. Dwornik - Osteopatia układu limfatycznego
Warsztat 3 - J. Mańka – Techniki Tkanek Miękkich
Warsztat 4 - J. Szprynger – Neuromobilizacje
Warsztat 5 – A. Martyniuk - Wpływ technik osteopatycznych na regulację napięcia
mięśni
Warsztat 6 – W. Ruciński – Ultrasonograficzna diagnostyka w osteopatii
Warsztat 7 – A. Szczepańska – Facial Distortion Model (FDM) w praktyce
osteopatycznej
Warsztat 8 – P. Godek - Osteopatia układu wegetatywnego

Zakończenie i podsumowanie
Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres e-mail: dmdwornik@wp.pl
/ dr n. med. Michał Dwornik D.O.
Dziekan
Wydział Medycyny Osteopatycznej
Wydział Fizjoterapii
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna
tel. +48505045790/

Koszt uczestnictwa w sympozjum: 100 PLN
dla studentów 50% zniżki
Opłatę należy dokonać na rachunek:
Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna
Wydział Medycyny Osteopatycznej
12 1160 2202 0000 0001 0708 4029
z dopiskiem Imię i Nazwisko II Dzień Osteopaty

