kurs "Instrument Assisted Soft Tissue
Manipulation (IASTM)"
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2019/05/26/8530/406415

Cena netto

1 400,00 zł

Cena brutto

1 722,00 zł

Cena netto za godzinę

175,00 zł

Cena brutto za
godzinę

215,25

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

8

Termin rozpoczęcia
usługi

2019-10-05

Termin zakończenia
usługi

2019-10-05

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2019-05-26

Termin zakończenia
rekrutacji

2019-09-27

Maksymalna liczba uczestników
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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

Rehaintegro sp. z o.o. sp. k

Osoba do kontaktu

Paweł Tota

E-mail

biurorehaintegro@gmail.com

Telefon

+48881439678

Cel usługi
Cel edukacyjny
WIEDZA: Nabycie wiedzy na temat: działania IASTM w obrębie tkanek miękkich oraz bezpieczeństwa
stosowania tej techniki w przypadku wystąpienia problemów w układzie mięśniowo-szkieletowym
pacjenta. UMIEJĘTNOŚCI: Zdobycie umiejętności: • praktycznego wykorzystywania narzędzi Arco i
Arco Bar, ze świadomością potencjalnych reakcji wynikających z ich zastosowania, • identyfikowania
wskazań i przeciwwskazań do zastosowania IASTM, • stosowania IASTM do terapii uszkodzonych
tkanek KOMPETENCJE SPOŁECZNE: Nabycie kompetencji samodzielnego i odpowiedzialnego
stosowania terapii w relacjach z pacjentami oraz zdolności kształtowania dalszego rozwoju
zawodowego w tym obszarze; wzbogacenie własnego warsztatu pracy, dające możliwość aktywnego
uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym (dzielenie się nabytymi doświadczeniami w zgodzie z
kodeksem etyki zawodowej).

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
9:00 – 11:00 TEORIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Co to jest IASTM
Historia
Odmiany IASTM
Podstawowe zasady działania
Alternatywa dla rąk terapeuty / urazy i przeciążenia u terapeutów
Cechy IASTM
Pierwszy kontakt z narzędziem
Budowa – materiał, krawędzie, krzywizny
Oburęczność podczas stosowania narzędzi
Mechanizm działania
Wskazania i przeciwskazania do terapii IASTM
Najczęstsze błędy w czasie stosowanie IASTM
Badania oceniające kliniczne korzyści stosowania IASTM

14.
15.
16.
17.

Terapia narzędziowa jako jeden z wielu elementów leczenia pacjenta
Jak łączyć IASTM z innymi technikami?
Techniki i symbole
Pierwsza technika, oswojenie się z narzędziem, „palpacja”

narzędziem, feedback ciała pacjenta – POKAZ / PRAKTYKA
11:00-11:15 PRZERWA
11:15 – 13:30 PRAKTYKA
1. ODCINEK LĘDŹWIOWY:
Technika powięziowa
Technika funkcyjna
Technika bruzd międzymięśniowych
Technika posturalna
1. ODCINEK PIERSIOWY
Technika powięziowa
Technika funkcyjna
Technika bruzd międzymięśniowych
Technika posturalna
1. OBRĘCZ BIODROWA / MIEDNICA:
Technika punktów spustowych
Technika bruzd międzymięśniowych
Technika funkcyjna
1. OBRĘCZ BARKOWA
Technika powięziowa
Technika funkcyjna
Technika bruzd międzymięśniowych
13:30 – 14:15 PRZERWA
14:15 – 16:15 PRAKTYKA
1. KOŃCZYNA DOLNA – warsztaty kliniczne
Zapalenie rozcięgna podeszwowego
Przeciążenie mięśni podudzia
Shin Splints
Przykurcze mięśni kulszowo goleniowych
Bóle bocznego, przedniego i przyśrodkowego przedziału kolana
Pasmo biodrowo- piszczelowe
Zmiany zwyrodnieniowe kolana, biodra
Zaburzenia neurodynamiczne kończyny dolnej
16:15-16:30 PRZERWA
16:30 – 18:00 PRAKTYKA
1. KOŃCZYNA GÓRNA – warsztaty kliniczne
Zamrożony bark – pozycje ułożeniowe do pracy narzędziowej
Uszkodzenie stożka rotatorów
Ciasnota podbarkowa
Zaburzenia neurodynamiczne kończyny górnej

Cieśń nadgarstka
1. STAW SKRONIOWO ŻUCHWOWY
Techniki funkcyjne

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
WIEDZA:
Nabycie wiedzy na temat: działania IASTM w obrębie tkanek miękkich oraz bezpieczeństwa stosowania
tej techniki w przypadku wystąpienia problemów w układzie mięśniowo-szkieletowym pacjenta.
UMIEJĘTNOŚCI:
Zdobycie umiejętności:
• praktycznego wykorzystywania narzędzi Arco i Arco Bar, ze świadomością potencjalnych reakcji
wynikających z ich zastosowania,
• identyfikowania wskazań i przeciwwskazań do zastosowania IASTM,
• stosowania IASTM do terapii uszkodzonych tkanek
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
Nabycie kompetencji samodzielnego i odpowiedzialnego stosowania terapii w relacjach z pacjentami
oraz zdolności kształtowania dalszego rozwoju zawodowego w tym obszarze; wzbogacenie własnego
warsztatu pracy, dające możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym
(dzielenie się nabytymi doświadczeniami w zgodzie z kodeksem etyki zawodowej).

Grupa docelowa
Fizjoterapeuci, osteopaci, lekarze, studenci fizjoterapii, masażyści

Opis warunków uczestnictwa
Wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie REGULAMINU świadczenia usług szkoleniowych przez
firmę Rehaintegro.
W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie rehaintegro.pl - „ZAPISZ
SIĘ NA SZKOLENIE”
Link do formularza:
http://rehaintegro.pl/kursy/instrument-assisted-soft-tissue-manipulation-iastm/

Materiały dydaktyczne
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt.

Informacje dodatkowe
Osoby które otrzymały doﬁnansowanie 70% i wyżej obowiązuje cena netto zgodnie z
treścią § 3 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w
sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych
zwolnień (Dz. U. z 2013r. Nr 73, poz. 1722)
Tłumaczenie jest konsekutywne.

Prosimy o kontakt z organizatorem w celu potwierdzenia wolnych miejsc.
W celu wystawienia faktury zwolnionej z podatku VAT należy wysłać oświadczenie o wysokości
dofinansowania - dokument dostępny na stronie Rehaintegro:
http://www.rehaintegro.pl/dofinansowanie/

Harmonogram
Data
realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Historia; Odmiany; Zasady działania;
Cechy; Pierwszy kontakt z narzędziem;
Budowa; Mechanizm działania;
Wskazania i przeciwskazania do terapii;
Najczęstsze błędy; Kliniczne korzyści;
Terapia narzędziowa; Łączenie z innymi
technikami; Techniki i symbole;
„Palpacja” narzędziem, feedback ciała
pacjenta

2019-1005

09:00

11:00

2:00

2

ODCINEK LĘDŹWIOWY - techniki:
powięziowa, funkcyjna, bruzd
międzymięśniowych, posturalna;
ODCINEK PIERSIOWY - techniki j.w.;
OBRĘCZ BIODROWA / MIEDNICA techniki: punktów spustowych, bruzd
międzymięśniowych, funkcyjna;
OBRĘCZ BARKOWA - techniki:
powięziowa, funkcyjna, bruzd
międzymięśniowych

2019-1005

11:15

13:30

2:15

3

Warsztaty kliniczne Zapalenie rozcięgna
podeszwowego Przeciążenie mięśni
podudzia Przykurcze mięśni kulszowo
goleniowych Bóle przedziału kolana
Pasmo biodrowo-piszczelowe Zmiany
zwyrodnieniowe kolana, biodra
Zaburzenia neurodynamiczne

2019-1005

14:15

16:15

2:00

4

KOŃCZYNA GÓRNA – warsztaty kliniczne
Zamrożony bark – pozycje ułożeniowe
do pracy narzędziowej Uszkodzenie
stożka rotatorów Ciasnota podbarkowa
Zaburzenia neurodynamiczne kończyny
górnej Cieśń nadgarstka STAW
SKRONIOWO ŻUCHWOWY Techniki
funkcyjne

2019-1005

16:30

18:00

1:30

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Łukasz Muszyński

Obszar specjalizacji

Specjalizuje się w leczeniu dolegliwości bólowych
stawów obwodowych i kręgosłupa.

Doświadczenie zawodowe

Praktykujący fizjoterapeuta współpracujący z
Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im
Prof. F. Kaltenborna w Klinice Pod Tężniami w
Ciechocinku.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Prowadzi kursy na terenie całego kraju.

Wykształcenie

Magister fizjoterapii, absolwent Akademii
Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w
Poznaniu , absolwent 3 letnich studiów
podyplomowych z Ortopedycznej Terapii
Manualnej wg standardów IFOMPT. Od 2004 roku
ukończył szereg szkoleń dotyczących fizjoterapii
oraz terapii manualnej m.in. Tecchniki OMT dla
kończyny górnej i dolnej (32h), Instruktor: Sigurd
Slastad (Norwegia) OMT Medical Acupuncture
(16h), Instruktorzy: Giles Gyer, Jimmy Michae
(Wielka Brytania) Wnioskowanie kliniczne w
ortopedii i traumatologii w oparciu o badania
naukowe i stosowane metody operacyjne (32h),
Instruktorzy: Marcin Podwika, Marcin Łepski Thirst
4 Running – Level 1 (14h), Instruktor:
ChrisnWilkes (Anglia) Boast, FAFS, DIP PT/SMT
HVLA i manipulacje w pozycji neutralnej z
wnioskowaniem klinicznym i diagnostyką
różnicową (40h), Instruktor: Tim Daelemans Msc.
Ost. DO (BELGIA) Certyfikat „Rehabilitation
training course” – Kaltenborn Evjenth Concept
(30h) Instruktor: Prof. Lasse Thue PT MI/USA
Certyfikat „Terapii Manualnej Kaltenborn Evjenth”,
8 modułów zakończonych egzaminem z
wynikiem pozytywnym (256h), Instruktorzy
PTOMT: Mirosław Dębski, Matthias Burkert

Lokalizacja usługi

Adres:
al. Aleja Jana Pawła II 25/26
00-854 Warszawa, woj. mazowieckie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
ADN Centrum Konferencyjne „przy ulicy
Al. Jana Pawła II 25 w Warszawie.

Warunki logistyczne:
Klimatyzacja,Udogodnienia dla
niepełnosprawnościami,Wi-fi

osób

z

