Mikrokinezyterapia w teorii i praktyce
- Moduły 1/2B + C
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/08/30/37606/448453

Cena netto

1 800,00 zł

Cena brutto

1 800,00 zł

Cena netto za godzinę

75,00 zł

Cena brutto za
godzinę

75,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

24

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-12-06

Termin zakończenia
usługi

2019-12-08

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-09-02

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-12-05

Maksymalna liczba uczestników

24

Kategoria główna KU

Medycyna i uroda

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

ATAO Renata Batkiewicz

Osoba do kontaktu

Renata Batkiewicz

E-mail

atao.szkolenia@gmail.com

Telefon

+48 730 666 736

Cel usługi
Cel edukacyjny
- Podczas szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu diagnostyki i terapii mięśni poprzecznie
prążkowanych i mięśni gładkich (narządy wewnętrzne układów żołądkowo jelitowego, krążenia,
wydzielniczego i moczowo płciowego), pochodzących embriologicznie z mezoblastu bocznego.
Ponadto umiejętność diagnostyki i terapii układu nerwowego – wszystkie mięśnie i wszystkie narządy
wewnętrzne. W zakresie kompetencji społecznych, kursant będzie dążył do rozwijania własnych
umiejętności i ciągłego zgłębiania wiedzy. Nabędzie praktyczną znajomość technik budowania
empatii, pomocnych w relacji z pacjentem, a bezpośrednio mających wpływ na podniesienie jakości
terapii. Będzie miał również świadomość, że działa dla dobra i rozwoju działalności, którą
reprezentuje.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Dzień 1.
1. Mezoblast boczny
2. Wprowadzenie do embriologii mezoblastu bocznego
3. Zasady badania palpacyjnego mięśni mezoblastu bocznego
4. Podział mięśni mezoblastu bocznego – drogi
5. Drogi: od I do X

Dzień 2.
1. Drogi: XI i XII
2. Mięśnie zwieraczy: moczowego, płciowego i analnego
3. Mięśnie głowy mezoblastu bocznego
4. Mezoblast boczny okolicy ogona - układ moczowo płciowy
5. Układ nerwowy

6. Embriologia układu nerwowego
7. Receptory czuciowe, efektory ruchowe
8. Zawiązki organów zmysłów

Dzień 3.
1. Układ czuciowo – ruchowy „przedwspółczulny”
2. Układ przywspółczulny
3. Układ współczulny – kora dawna
4. Kora stara, kora nowa
5. Kontrola ogólna układu nerwowego
6. Móżdżek - ośrodki nerwowe
7. Piętra ciała

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną:
- podstawowe pojęcia i definicję mikrokinezyterapii;
- embriologia rozwoju struktur mezodermalnych - mezoblast boczny oraz struktur ektodermalnych –
układ nerwowy;
- pojęcie rytmów życiowych;
- zasady mikropalpacji: postawa ciała, techniki pracy dłońmi;
- dwa podstawowe typy dysfunkcji mięśniowych: pourazowe, „nerwowe” i sposoby ich terapii;
- diagnostyczne strefy naskórka;
- patologie mięśn ciała, narządów
wydzielniczego i moczowo płciowego;

wewnętrznych

układów

żołądkowo

jelitowego,

krążenia,

- w części praktycznej: techniki terapeutyczne mięśni całego ciała oraz narządów wewnętrznych
układów: żołądkowo jelitowego, krążenia, wydzielniczego i moczowo płciowego, a także terapia układu
nerwowego – poszczególnych nerwów ciała.

Grupa docelowa
W kursie mogą uczestniczyć fizjoterapeuci, lekarze, masażyści oraz studenci medycyny i
fizjoterapii,

Materiały dydaktyczne
Skrypty – do nauki teoretycznej i praktycznej. Dodatkowo każdy uczestnik szkolenia otrzyma dostęp do
filmiku z instruktażem terapii.

Informacje dodatkowe
Podczas wszystkich dni szkolenia dostępny jest poczęstunek: kawa, herbata, woda, ciastka, owoce. W
piątek i sobotę przewidziana jest przerwa obiadowa w godz. od 13.00 do 14.00.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Dzień 1

2019-12-06

09:00

18:00

9:00

2

Dzień 2

2019-12-07

09:00

18:00

9:00

3

Dzień 3

2019-12-08

09:00

15:00

6:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Władysław Batkiewicz

Obszar specjalizacji

Fizjoterapeuta, autor książki "Starosłowiański
Masaż Brzucha", autor i współautor licznych
artykułów popularno-naukowych. Obszarem
specjalizacji są narządy wewnętrzne jamy
brzusznej - terapia wisceralna, Koherencja Serca i
Mózgu oraz Mikrokinezyterapia.

Doświadczenie zawodowe

Fizjoterapeuta, autor książki pt.: „Starosłowiański
Masaż Brzucha”, autor i współautor licznych
publikacji popularno-naukowych, twórca
Funkcjonalnej Terapii Trzewi (FTT) - autorskiej
formy terapii wisceralnej, która powstała na bazie
własnych doświadczeń zawodowych oraz
wieloletnich kontaktów z Centrum
Mikrokinezyterapii we Francji, z Uniwersytetem
Medycznym (Katedra Medycyny Alternatywnej)
we Lwowie oraz z Instytutem HeartMath w USA, w
Kalifornii. W kraju i za granicą prowadzi branżowe
wykłady, a także Kursy: Starosłowiańskiego
Masażu Brzucha, Funkcjonalnej Terapii Trzewi
oraz Mikrokinezyterapii. Obecnie zaangażowany
jest w obserwacje i badania naukowe związane z
pracą fizjoterapeutów i terapeutów manualnych,
będących w stanie koherencji serca i mózgu
Absolwent czteroletniego 11-stopniowego
szkolenia z zakresu Mikrokinezyterapii we Francji
i Szwajcarii (2004-2008). Certyfikowany
Terapeuta i Wykładowca Mikrokinezyterapii,
propagujący tę metodę na terenie Polski i
Ukrainy. Tłumacz 3 książek z Mikrokinezyterapii:
„Podręcznik praktyczny Mikrokinezyterapii tom I –
Mięśnie”, „Podręcznik praktyczny
Mikrokinezyterapii tom II – System nerwowy”,
„Mikropalpacja – podstawa Mikrokinezyterapii”.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.mikrokinezyterapia.org

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Bogate doświadczenia zawodowe, ogromna
wiedza poparta licznymi Certyfikatami i
Dyplomami.

Wykształcenie

wyższe

Lokalizacja usługi
Adres:
Hetmańska 73
44-270 Rybnik, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Centrum Fizjoterapii dr Andrzeja Myśliwca

Warunki logistyczne:

