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

Dzień 1:

1. Podstawy diagnostyki funkcjonalnej pod kontrolą USG w dysfunkcjach uroginekologicznych – 
 teoria i praktyka.

2. Praca głowicą convex, liniową i edovaginalną na potrzeby fizjoterapii uroginekologicznej -
praktyka.

3. Rola sonofeedbacku w fizjoterapii uroginekologicznej – aspekty praktyczne.

Fizjoterapia uroginekologiczna kobiet w ujęciu
holistycznym: wsparcie techniczne diagnostyki
i terapii

Dzień 2:

1. Elementy elektroterapii i elektromiografii w terapii dna miednicy – aspekty teoretyczne
i praktyczne.

Dzień 3:

1. Terapia TECAR w fizjoterapii uroginekologicznej – teoria i praktyka.

2. Zabiegi łączone z zakresu fizjoterapii estetycznej znajdujące zastosowanie w fizjoterapii kobiet.

3. Podsumowanie szkolenia. Sprawdzian pisemny wiedzy z kursu.

tel:730333802


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/
tel:730333802
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/

