Komunikat nr 2.

Zapraszają na:
III DZIEŃ OSTEOPATY - OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM NAUKOWE
Temat przewodni:

„ Bóle i zawroty głowy – ujęcie wielodyscyplinarne”
*data sympozjum - 06.03.2016 ( niedziela)
*miejsce - Wydział Medycyny Osteopatycznej Wyższa Szkoła Medyczna
http://pwsm-podkowa.edu.pl/aktualnosci, ul. Modrzewiowa 45, 05-807 Podkowa Leśna
/ Sala kinowa Miejskiego Ośrodka Kultury (MOK) w Podkowie Leśnej przy ulicy Świerkowej 1/
*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
Wykłady i warsztaty prowadzone przez ekspertów z różnych dziedzin terapii manualnej zaprezentują ich własne
doświadczenia w diagnostyce i leczeniu dolegliwości bólowych głowy i zawrotów głowy pochodzenia
funkcjonalnego

Plan sympozjum
Powitanie – P. Godek, M. Dwornik
Wykłady 9.00 -13.30 godz.
1. Prof. dr hab. n. med. B. Ciszek: „Anatomiczne podstawy bólu i zawrotów głowy”
– 20 min
2. Dr D. Bednarczyk: „Diagnostyka różnicowa bólu i zawrotów głowy – punkt
widzenia neurologa” – 15 min
3. Mgr M. Zaleski: " Diagnostyka i terapia łagodnych, napadowych, położeniowych
zawrotów głowy"- 15 min
4. Mgr M. Biniecki D.O.: Diagnostyka różnicowa bólu głowy z punktu widzenia
medycyny osteopatycznej – 15 min
5. Dr M. Dwornik, D.O.: „ Osteopatyczne zabiegi Balanced Membran Tension
regulujące ukrwienie mózgu w zespołach bólowych głowy” – 15 min
6. Mgr J. Szprynger, Mgr. G. Sozańska: „Neuromobilizacje - tylko takie napięcie,
które prowadzi do patoneuromechaniki może powodować bóle głowy” – 15 min
Przerwa kawowa

7. Grzegorz Boczkowski: Bóle i zawroty głowy: patogeneza, badanie, terapia w
koncepcji Terapii Manualnej Holistycznej – 15 min
8. Mgr S. Legocki: "Znaczenie autoterapii w problemach objawów bólowych w
rejonie głowy w odniesieniu do złożoności ich przyczyn" – 15 min
9. Dr P. Godek D.O.: „Osteopatia czaszkowa – fakty i mity” – 15 min
10. Mgr W. Ruciński: „ Techniki hamowania w terapii bólu głowy” – 15 min
11. Mgr P. Karczewski D.O. – Terapia Mięśniowo - Powięziowych Punktów
Spustowych w bólach głowy – 15 min
12. Mgr Ewa Bylińska Terapia czaszkowo – krzyżowa w dysfunkcji stawów
skroniowo – żuchwowych – 15 min
Lunch – 13.30 – 15.00 godz.
Warsztaty 15.00 – 18.00 godz.
1. Mgr M. Biniecki - „Diagnostyka różnicowa zespołów bólowych głowy w praktyce
osteopaty” – 30 min / 10 min dyskusja
2. Dr M. Dwornik, D.O.: „ Osteopatyczne zabiegi Balanced Membran Tension
regulujące ukrwienie mózgu w zespołach bólowych głowy”– 30 min/10 min dyskusja
3. Mgr J. Szprynger, Mgr. G. Sozańska: “Neuromobilizacje - rozciąganie wykonywane z
dystansu w stosunku do miejsc objętych przeczulicą właściwym kierunkiem
postępowania terapeutycznego” – 30 min / 10 min dyskusja
4. Dr P. Godek: „Osteopatia czaszkowa – od technik Sutherlanda do technik
drenażowych – 30 min / 10 min dyskusja
5. Mgr E. Bylińska, Terapia czaszkowo – krzyżowa w dysfunkcji stawów skroniowo –
żuchwowych
6. Mgr P. Karczewski D.O. – Terapia Mięśniowo - Powięziowych Punktów Spustowych
w bólach głowy – 30 min

Zgłoszenia prosimy wysyłać mailowo na adres e-mail: pm.karczewski@gmail.com
W treści zgłoszenia proszę podać - imię i nazwisko, zawód i stopień naukowy oraz tel. kontaktowy.
Studentów korzystających ze zniżki prosimy o podanie nr legitymacji studenckiej i nazwy Uczelni.
Informacji udziela:
- Prodziekan Wydziału Medycyny Osteopatycznej i Wydziału Fizjoterapii mgr Paweł Karczewski D.O.
tel. 502 453 939 lub mail - pm.karczewski@gmail.com
- Dziekan Wydziału Medycyny Osteopatycznej i Wydziału Fizjoterapii dr n. med. Michał Dwornik D.O.
tel. 505 045 790 lub mail - dmdwornik@wp.pl
Koszt uczestnictwa w sympozjum - 120 PLN
dla studentów (z ważną legitymacją studencką) 50% zniżki - 60 PLN
Opłatę należy dokonać na rachunek:
Wyższa Szkoła Medyczna w Podkowie Leśnej
Wydział Medycyny Osteopatycznej
12 1160 2202 0000 0001 0708 4029
z dopiskiem Imię i Nazwisko III Dzień Osteopaty

