Kurs "Suche igłowanie – medyczna
akupunktura – moduł II"
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

2020/01/24/8530/520599

Cena netto

1 200,00 zł

Cena brutto

1 476,00 zł

Cena netto za godzinę

92,31 zł

Cena brutto za
godzinę

113,54

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

13

Termin rozpoczęcia
usługi

2020-07-12

Termin zakończenia
usługi

2020-07-13

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2020-01-24

Termin zakończenia
rekrutacji

2020-07-03

Maksymalna liczba uczestników

16

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 uzyskanie 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: Zdobycie wiedzy teoretycznej na temat zastosowania metody suchego igłowania w
obszarze twarzoczaszki, tułowia, przedramienia, biodra, podudzia i stopy. UMIEJĘTNOŚCI: Nabycie
umiejętności bezpiecznego i efektywnego wykorzystania metody igłowania w obrębie twarzoczaszki,
brzucha, przedramienia i dłoni, więzadła rzepki, więzadła biodrowo-lędźwiowego, podudzia i stopy.
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
Dzień 1
9:00-11:00
Krótka powtórka z kursu podstawowego w tym: bezpieczeństwo, specyﬁczne kąty igłowania w
mięśniach trudniejszych jak MOS, dźwigacz łopatki, czworoboczny lędźwi, gruszkowaty, podkolanowy,
przyczep prostownika promieniowego krótkiego;
11:00-11:15 przerwa
11:15-13:30
Mięśnie twarzoczaszki:
-anatomia palpacyjna;
-przyczepy mięśni karku na kresie karkowej, żwacz, skrzydłowaty przyśrodkowy, mięsień marszczący
brwi, mięsień podłużny nosa, mięśnie jarzmowe;
13:30-14:15 przerwa
14:15-16:00
Szyja i Tułów:

-anatomia palpacyjna;
-mięśnie pochyłe + MET, zębaty przedni, czworoboczny grzbietu cz. wstępująca, mięśnie brzucha,
mięsień biodrowy+MET;
16:00-16:15 przerwa
16:15-18:00
Przedramię i Dłoń:
-anatomia palpacyjna;
-odwracacz przedramienia; przeciwstawiacz kciuka, zginacz i prostownik długi kciuka, odwodziciel długi
kciuka, zginacz krótki i odwodziciel krótki kciuka, międzykostne, glistowate, odwodziciel palca małego;

Dzień 2
9:00-11:00
Biodro:
rotatory zewn. - czworoboczny uda, bliźniacze, zasłaniacz wewnętrzny
Podudzie i stopa:
-Anatomia palpacyjna;
-Przedział tylny głęboki podudzia – piszczelowy tylny, zginacz długi palców i palucha
-Prostownik krótki palców i prostownik krótki palucha
11:00-11:15 przerwa
11:15-13:00
Podudzie i stopa c.d
-Odwodziciel palucha
-Odwodziciel palca małego
-Zginacz krótki palców
-Czworoboczny podeszwy
-Zginacz krótki palucha
-Przywodziciel palucha
-Podeszwowe i grzbietowe międzykostne
13:00-13:15 przerwa
13:15-15:00
Więzadła, przyczepy:
-więzadło rzepki
-przyczep hamstringów na guzie kulszowym
-rozścięgno podeszwowe
-więzadło biodrowo-lędźwiowe

-okostna piszczeli

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia
WIEDZA:
Zdobycie wiedzy teoretycznej na temat zastosowania metody suchego igłowania w obszarze
twarzoczaszki, tułowia, przedramienia, biodra, podudzia i stopy.
UMIEJĘTNOŚCI:
Nabycie umiejętności bezpiecznego i efektywnego wykorzystania metody igłowania w obrębie
twarzoczaszki, brzucha, przedramienia i dłoni, więzadła rzepki, więzadła biodrowo-lędźwiowego,
podudzia i stopy.
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
Uczestnicy modułu I kursu „Suche Igłowanie – Medyczna Akupunktura” organizowanego przez
Rehaintegro; uczestnicy innych szkoleń z zakresu Suchego Igłowania w wymiarze min 18 godz (po
przesłaniu skanu certyfikatu potwierdzającego udział )

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://www.rehaintegro.pl/kursy/suche-iglowanie-dry-needling-poziom-ii/

Materiały dydaktyczne
Każdy z uczestników otrzymuje skrypt.

Informacje dodatkowe
Prosimy o kontakt z organizatorem w celu potwierdzenia wolnych miejsc.
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)
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

2020-0712

09:00

11:00

2:00

Mięśnie twarzoczaszki: -anatomia
palpacyjna; -przyczepy mięśni karku na
kresie karkowej, żwacz, skrzydłowaty
przyśrodkowy, mięsień marszczący
brwi, mięsień podłużny nosa, mięśnie
jarzmowe;

2020-0712

11:15

13:30

2:15

3

Szyja i Tułów: -anatomia palpacyjna; mięśnie pochyłe + MET, zębaty przedni,
czworoboczny grzbietu cz. wstępująca,
mięśnie brzucha, mięsień
biodrowy+MET;

2020-0712

14:15

16:00

1:45

4

Przedramię i Dłoń: -anatomia
palpacyjna; -odwracacz przedramienia;
przeciwstawiacz kciuka, zginacz i
prostownik długi kciuka, odwodziciel
długi kciuka, zginacz krótki i odwodziciel
krótki kciuka, międzykostne, glistowate,
odwodziciel palca małego;

2020-0712

16:15

18:00

1:45

5

Biodro: rotatory zewn. - czworoboczny
uda, bliźniacze, zasłaniacz wewnętrzny
Podudzie i stopa: -Anatomia palpacyjna;
-Przedział tylny głęboki podudzia –
piszczelowy tylny, zginacz długi palców i
palucha -Prostownik krótki palców i
prostownik krótki palucha

2020-0713

09:00

11:00

2:00

6

Podudzie i stopa c.d -Odwodziciel
palucha -Odwodziciel palca małego Zginacz krótki palców -Czworoboczny
podeszwy -Zginacz krótki palucha Przywodziciel palucha -Podeszwowe i
grzbietowe międzykostne

2020-0713

11:15

13:00

1:45

LP

Przedmiot / Temat zajęć

1

Krótka powtórka z kursu podstawowego
w tym: bezpieczeństwo, specyficzne
kąty igłowania w mięśniach
trudniejszych jak MOS, dźwigacz łopatki,
czworoboczny lędźwi, gruszkowaty,
podkolanowy, przyczep prostownika
promieniowego krótkiego;

2

LP

Przedmiot / Temat zajęć

7

Więzadła, przyczepy: -więzadło rzepki przyczep hamstringów na guzie
kulszowym -rozścięgno podeszwowe więzadło biodrowo-lędźwiowe -okostna
piszczeli

Data
realizacji
zajęć
2020-0713

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

13:15

15:00

1:45

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Miłosz Parchimowicz

Obszar specjalizacji

Certyfikowany terapeuta manualny KaltenbornEvjenth oraz metody McKenzie. Ukończył kurs
Medical Acupunture w Londynie.

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w
Szczecinie (Terapia Plus) oraz Londynie (My
Medyk Medical Center). Opiekował się
medalistami Mistrzostw Świata i Europy (Piotr
Lisek, Robert Sobera) w skoku o tyczce na
obozach przygotowawczych w Spale i
Potchefstroom (RPA).

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Wykładowca na Pomorskim Uniwersytecie
Medycznym w Szczecinie.

Wykształcenie

Absolwent Fizjoterapii na Akademii Wychowania
Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu.
Ukończył szkolenie z Ortopedycznej Terapii
Manualnej (OMT) wg standardów International
Federation of Orthopaedic Manipulative Physical
Therapists (IFOMPT). Program obejmował
szkolenia z zakresu: Trening rehabilitacyjny
(Lasse Thue), Wprowadzenie do specyficznej
filozofii leczenia (Robert Sydenham), Manipulacje
stawowe NORDIC OMT (Sigurd Slaastad), HVLA
(Tim Daelemans, Hans Fauville), Neurodynamic
Solutions (Michael Shacklock), Badanie i leczenie
– Maitland (John Langendoen), Anatomia
palpacyjna (Marcin Fluder, Anna Gawryszewska),
Mastercourse on Pain (dr Jan Pool), Diagnostyka
obrazowa w fizjoterapii (lek. P.Godek), Terapii
visceralnej (Michel Pulyeart), Komunikacji z
pacjentem w fizjoterapii (A.Kłobska) i kursów
klinicznych (John Langendoen, Mirosław Dębski).
Zdał egzamin przed komisją w składzie: dr Jan
Pool (IFOMPT RIG Advisory Group), John
Langendoen (Member IFOMPT SC), dr Zbigniew
Wroński (wiceprezes Krajowej Rady
Fizjoterapeutów ds. nauki i edukacji), uzyskując
tytuł specjalisty OMPT.

Lokalizacja usługi
Adres:
Gdańsk, woj. pomorskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

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

osób

z

