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Moduł jest prowadzony przez fizjoterapeutki uroginekologiczne dr n. med. Anitę Sikorę – Szubert
oraz mgr Sylwię Stoń.

Dzień 1: Fizjoterapia w najczęstszych schorzeniach ginekologicznych

Elementy teoretyczne będą przeplatane praktyką dotyczącą diagnostyki i/lub terapii
w wymienionych dolegliwościach:

1. Endometrioza - diagnostyka kliniczna i funkcjonalna.

2. Endometrioza - terapia.

3. Zabiegi z zakresu fizykoterapii a endometrioza – co można, a czego należałoby unikać.

4. Rola zespołu interdyscyplinarnego w pracy z kobietą z endometriozą.

5. Bolesne miesiączkowanie - diagnostyka kliniczna i funkcjonalna.

6. Bolesne miesiączkowanie - terapia.

7. Zespół przekrwienia biernego miednicy - diagnostyka kliniczna i funkcjonalna.

8. Zespół przekrwienia biernego miednicy - terapia.

Fizjoterapia uroginekologiczna kobiet w ujęciu
holistycznym: schorzenia ginekologiczne
i pessaroterapia

Dzień 2: Fizjoterapia w najczęstszych zabiegach operacyjnych
na powłokach brzusznych i strukturach miednicy mniejszej

Elementy teoretyczne będą przeplatane praktyką dotyczącą diagnostyki i/lub terapii
w wymienionych dolegliwościach:

1. Najczęstsze zabiegi operacyjne w obszarze miednicy mniejszej.

2. Fizjoterapia po zabiegach operacyjnych w obszarze miednicy mniejszej.

3. Abdominoplastyka, zabiegi naprawcze w obrębie powłok brzusznych – przebieg zabiegu,
konsekwencje.

4. Fizjoterapia po zabiegach w obszarze powłok brzusznych.
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Dzień 3: Nietrzymanie moczu i obniżenie narządów miednicy mniejszej –
diagnostyka i terapia

Część teoretyczna:

1. Fizjologia mikcji.

2. Nietrzymanie moczu – patofizjologia i epidemiologia.

3. Nietrzymanie moczu – diagnostyka funkcjonalna, elementy badania podmiotowego
i przedmiotowego w terapii dysfunkcji dna miednicy.

4. Możliwości leczenia fizjoterapeutycznego NTM.

5. Pęcherz nadreaktywny – diagnostyka i terapia.

6. Obniżenie narządów miednicy mniejszej. Pessaroterapia.

7. Terapia wewnętrzna wskazówki praktyczne – środki farmakologiczne wspomagające terapię,
drobne sprzęty i akcesoria wykorzystywane w terapii mdm.

Część praktyczna:

1. Dziennik mikcji – zasady przeprowadzania, interpretacja wyników.

2. Badanie urodynamiczne – interpretacja wyników na potrzeby fizjoterapii.

3. Pessaroterapia – praktyczny dobór pessara oraz tamponów podpierających – praca
w parach, badanie wewnętrzne na potrzeby pessaroterapii, dobór i usuwanie pessara.

4  Podsumowanie szkolenia. Pisemny sprawdzian wiedzy z kursu.

Fizjoterapia uroginekologiczna kobiet w ujęciu
holistycznym: schorzenia ginekologiczne
i pessaroterapia
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Szkolenie Fizjoterapia uroginekologiczna kobiet w ujęciu holistycznym ma na celu
przedstawienie od podstaw teorii oraz praktyki pracy z kobietami z dysfunkcjami dna
miednicy, zarówno w ujęciu fizjoterapeutycznym jak i położniczym czy psychologiczno -
seksuologicznym.

Każdy z modułów kursu stanowi kompletne ujęcie danego tematu spotykanego w pracy z
kobietą z dysfunkcjami dna miednicy. Każdy moduł oprócz dr n.med. Anity Sikory-Szubert
prowadzi druga specjalistka związana z tematyką poruszaną na danym module. 

Zaleca się zapis na wszystkie moduły, celem uzyskania kompleksowej, holistycznej wiedzy w
temacie uroginekologii. Wychodząc naprzeciw potrzeb kursantów otwieramy też
możliwość zapisu na poszczególne moduły, dzięki czemu możesz rozpocząć kurs od
dowolnego modułu i indywidualnie czasowo realizować cały program kursu.

Zatem cały kurs składa się z 5 modułów wymienionych poniżej, które możesz realizować
osobno w dowolnej kolejności. Dla osób, które chcą z góry zapisać się na wszystkie
5 modułów przygotowaliśmy 20% rabat. Chcąc skorzystać z rabatu kliknij tutaj.

WITAJ W ŚWIECIE HOLISTYCZNEJ
FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ

Anita Sikora-Szubert
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Kliknij w wybrany moduł,
by poznać jego tematykę:

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Moduł IV

Moduł V

https://enedu.pl/produkt/fizjoterapia-uroginekologiczna-kobiet-w-ujeciu-holistycznym-pakiet-szkoleniowy/
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https://enedu.pl/kursy-stacjonarne/fizjoterapia-uroginekologiczna-kobiet-w-ujeciu-holistycznym-ciaza-i-porod-okiem-fizjoterapeuty-i-poloznej/
https://enedu.pl/kursy-stacjonarne/fizjoterapia-uroginekologiczna-kobiet-w-ujeciu-holistycznym-praca-z-zkobieta-po-porodzie/
https://enedu.pl/kursy-stacjonarne/fizjoterapia-uroginekologiczna-kobiet-w-ujeciu-holistycznym-schorzenia-ginekologiczne-i-pessaroterapia/
https://enedu.pl/kursy-stacjonarne/fizjoterapia-uroginekologiczna-kobiet-w-ujeciu-holistycznym-wsparcie-techniczne-diagnostyki-i-terapii/
https://enedu.pl/kursy-stacjonarne/fizjoterapia-uroginekologiczna-kobiet-w-ujeciu-holistycznym-dysfunkcje-seksualne-oraz-psychologia-i-seksuologia/

