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PROGRAM SZKOLENIA 

 

Diagnostyka i terapia w dysfunkcji kończyny dolnej i górnej 

 

 

2. Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: 

60 godzin. Kurs trwa 6 dni. Na miejscu uczestnicy otrzymują skrypty. W trakcie szkolenia omawiane 

są zagadnienia teoretyczne, które później uczestnicy wykonują praktycznie.  

 

3. Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia: 

Fizjoterapeuci 

 

4. Cele szkolenia: 

- obserwacja i analiza zaburzeń wzorców ruchowych obręczy barkowej i biodrowej 

- wykorzystanie w terapii zasad kontroli motorycznej, nauczania motorycznego oraz plastyczności 

mózgu 

- umiejętność zintegrowania zasad ICF do oceny i terapii pacjentów z dolegliwościami kończyny 

górnej i dolnej 

- zapoznanie się z rehabilitacją funkcjonalną dla stawu barkowego, łokciowego kolanowego, 

biodrowego, skokowego oraz kręgosłupa szyjnego i piersiowego 

 - zapoznanie się z zasadami stymulacji układu proprioceptywnego  

  5. Plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar; z uwzględnieniem 

części teoretycznej i części praktycznej: 

Lp. Temat zajęć edukacyjnych Wymiar zajęć edukacyjnych 
Liczba godzin 

zajęć 

teoretycznych 

Liczba godzin 

zajęć 

praktycznych 
1 Zasady nauczania motorycznego, kontroli 

motorycznej oraz stymulacji proprioceptorów 

podczas rehabilitacji kończyny górnej i dolnej 
2 0 

2 Badanie funkcjonalne, analiza biomechaniki i 

terapia dla stawu barkowego, barkowo- 

obojczykowego, przejścia szyjno-piersiowego, 

kręgosłupa piersiowego, stawu biodrowego, 

kolanowego, skokowego 

3 7 

3 Analiza pacjenta według ICF i praca na poziomie 

strukturalnym i aktywności 
3 5 

4 Neuromobilizacje dla kończyny górnej i dolnej 1 4 

5 Transfery ukierunkowane na stymulacje czucia 

głębokiego i wzmocnienie mięśni stożka rotatorów 

oraz mięśni obręczy biodrowej 

2 5 

6 Terapia dla stawu barkowego i biodrowego w 

łańcuchu otwartym i zamkniętym, odtworzenie 

prawidłowego rytmu ramienno-łopatkowego 

2 10 

7 Terapia zespół górnego otworu klatki piersiowej  1 3 

8 Diagnostyka różnicowa stawu barkowego, 

biodrowego, kolanowego, skokowego oraz 
2,5 5 
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odcinkiem kręgosłupa szyjnego i piersiowego 

9 Demonstracje terapii pacjentów z dysfunkcją 

kończyny górnej i dolnej 
1,5 3 

Wymiar zajęć ogółem 18 42 
RAZEM  60 
 

6. Opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych: 

Lp. Temat zajęć edukacyjnych 

 

Treści szkolenia – opis 

1 Zasady nauczania motorycznego, kontroli 

motorycznej oraz stymulacji proprioceptorów 

podczas rehabilitacji kończyny górnej i dolnej 

-wszystkim ruchom dowolnym 

towarzyszy automatyczna kontrola 

postawy, nie ma ruchów wyłącznie 

dowolnych 

- praca na poziomie struktur i funkcji 

ciała i aktywności 

- na prawidłowy ruch wpływa właściwy 

odbiór bodźców czuciowych  

- terapia ukierunkowana na zadania 

nabycie umiejętności wyboru ćwiczeń, 

które są na tyle proste jak to konieczne i 

jednocześnie na tyle trudne jak to jest 

możliwe 

- praca z pacjentami w różnych 

pozycjach wyjściowych 

- terapia hands on jest wykorzystana do 

torowania wzorców ruchowych 

prawidłowych przez systematyczne 

powtarzanie ruchu i hamowanie 

wzorców niewłaściwych 

- nauka wyboru ćwiczeń, które mają 

zwiększyć reprezentacje korową dla 

danej części ciała poprzez wytworzenie 

nowych połączeń w korze ruchowej i 

czuciowej 

 

2 Badanie funkcjonalne, analiza biomechaniki dla 

stawu barkowego, barkowo- obojczykowego, 

przejścia szyjno-piersiowego, kręgosłupa 

piersiowego, stawu biodrowego, kolanowego, 

skokowego 

- opanowanie wykonania specyficznych 

testów dla: 

stawu barkowego, kręgosłupa szyjnego, 

piersiowego, przejścia szyjno-

piersiowego, stawu biodrowego, 

kolanowego, skokowego 

- nabycie wiedzy z biomechaniki 

stawów, która stanowi bazę dla oceny 

struktur ciała 

- analiza pacjenta podczas wykonywania 

aktywności 

 

3 Analiza pacjenta według ICF i praca na 

poziomie strukturalnym i aktywności 
- testowanie pacjenta i leczenie zgodnie z 

międzynarodową klasyfikacją 

funkcjonowania ICF, - terapia jest 

prowadzona na poziomie strukturalnym 

(wzmacnianie mięśni, poprawa czucia 
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głębokiego, elastyczności mięśni, 

zwiększanie zakresu ruchu, jak i na 

poziomie aktywności (trening czynności 

dnia codziennego) 

4 Neuromobilizacje dla kończyny górnej i dolnej -testy napięciowe i mobilizacje nerwów 

obwodowych: 

 promieniowy, łokciowy, pośrodkowy, 

kulszowy, strzałkowy, piszczelowy 

- objawy porażenia nerwów 

obwodowych w kończynie górnej i 

dolnej 

5 Transfery ukierunkowane na stymulacje czucia 

głębokiego, wzmocnienie mięśni stożka 

rotatorów oraz obręczy biodrowej 

-wybranie odpowiedniej pozycji 

wyjściowej w celu wzmocnienia 

struktury, której pacjent potrzebuje do 

poprawy aktywności np. poprawa 

stabilności proksymalnej, stymulacja 

proprioceptorów 

 

6 Terapia dla stawu barkowego, biodrowego w 

łańcuchu otwartym i zamkniętym. Odtworzenie 

prawidłowego rytmu ramienno-łopatkowego 

- omówienie zespołu skrzyżowania 

górnego i dolnego  

- stymulacja proprioceptorów w trakcie 

wykonywania przez aktywności pacjenta 

- poprawa elastyczności mięśni i 

wzmocnienie ich w celu poprawy rytmu 

ramienno-łopatkowego oraz funkcji 

stawu biodrowego 

- zwiększenie przestrzeni podbarkowej w 

celu poprawy ruchomości 

- poprawa stabilności dynamicznej 

-centralizacja głowy kości ramiennej i 

biodrowej w panewce 

- mobilizacja stawu barkowo-

obojczykowego 

- usprawnienie kontroli posturalnej  

- ćwiczenia w łańcuchach zamkniętych i 

otwartych uwzględniając fazy kontroli 

motorycznej 

7 Terapia zespół górnego otworu klatki piersiowej - mobilizacja obojczyka w kierunku 

kaudalnym 

- poprawa elastyczności mięśni 

pochyłych, piersiowego mniejszego 
8 Diagnostyka różnicowa stawu barkowego,  

biodrowego, kolanowego, skokowego 
Test kliniczne dla odcinka szyjnego, 

zespołu pronatorów, zespołu cieśni 

nadgarstka 

Testy kliniczne dla cieśni podbarkowej, 

uszkodzenia ścięgien mięśni stożka 

rotatorów, niestabilności stawu 

barkowego, uszkodzenia ścięgna mięśnia 

dwugłowego 

Testy kliniczne dla oceny stawu 

biodrowego, kolanowego, skokowego 
9 Demonstracje terapii pacjentów z dysfunkcją 

kończyny dolnej i górnej 
Demonstracje terapii przez instruktora 

kursu mająca na celu rozwiązanie 

problemu funkcjonalnego pacjenta z 

określoną dysfunkcją kończyny górnej 
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lub dolnej 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


