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SEMINARIUM 1
23-25 Wrzesień
2016

TEMAT & ORIENTACYJNA TREŚĆ
SHEILA WORK
3.1 Czaszkowo-krzyżowa: Wzory neurokranialny i Żuchwa
Przegląd mechanizmów twarzy i reduktorów prędkości.
Przegląd kości skroniowej (w głębi).
Zapalenie ucha środkowego, różne rozważania włączając
otwarcie & zamknięcie kostnej części trąbki Eustahiusza do
spotykania z częścią chrzęstną (ruch klinowo-potyliczny).
Przegląd adaptacji środkowej i dolnej części twarzy do wzoru
neurokranialnego.
Żuchwa I jej więzadła, zwłaszcza więzadło klinowo-żuchwowe,
skroniowo-żuchwowe, rylcowo-żuchwowe.
Relacja do k.skroniwej, klinowej, górnych zębów i nosogardzieli.
Krótki przegląd embriologii twarzy i relacji przedniej poprzecznej
przegrody do żuchwy jako "szwów embrionalnych.

SEMINARIUM 2
21-23 Październik
2016

TEMAT & ORIENTACYJNA TREŚĆ
JOHN CARR & RICHARD TWINING
3.2 Osteopatia Strukturalna: Powięź wprowadzenie
Wprowadzenie do anatomii powięzi włączając różne membrany,
ich unerwienie i mechanikę, właściwości sensoryczne i inne.
Warstwowa organizacja powięzi oraz skrzyżowania powięziowe.
Mikro i makro architektura włączając (Guimbertau’s i Ingbera).
Płyny. Tensegracyjny model ciała.
Osłuchiwanie, bezpośrednia, pośrednia i ruchu mimowolnego
ocena powięzi.
Podejścia zabiegowe i techniki (pośrednie, bezpośrednie i ruch
mimowolny)
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SEMINARIUM 3
25-27 Listopad
2016

TEMAT & ORIENTACYJNA TREŚĆ
THIBAUT CHASSAGNE
3.3 Osteopatia Trzewna: Brzuch, Miednica i Klatka Piersiowa
Przegląd technik żołądka, wątroby, dwunastnicy.
Trzewne techniki dla jelit, śledziony, trzustki.
Rozważania kliniczne i leczenie dysfunkcji w obrębie miednicy
(nawiązanie do seminarium 1 roku)
Klatka piersiowa (serce, płuca).
Rozważania kliniczne i leczenie.

SEMINARIUM 4

TEMAT & ORIENTACYJNA TREŚĆ

9-11 Grudzień 2016 DUSTIE HOUCHIN
3.4 Koncepcje: Diagnostyka Różnicowa 2
Przegląd zasad diagnostyki różnicowa.
Kliniczne modele rozumowania i ich zastosowanie (indukcja,
dedukcja, dedukcja-hipotetyczna)
Skoncentrowane na pacjencie modele wywiadu i rozumowania.
Przypadki kliniczne bazujące na diagnostyce różnicowej.
SEMINARIUM 5

TEMAT & ORIENTACYJNA TREŚĆ

27-29 Styczeń 2017 DR ROBERT SHAW
3.6 Psycho-emocjonalne aspekty Osteopatii
Główne teorie psychoterapii:
CBT, psychodynamiczna i humanistyczna.
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Przeniesienie, przeciwprzeniesienie, ego, id, super-ego ect.
Analiza przypadków osteopatycznych w świetle psychodynamiki,
somatyzacja, medykalizacja objawów pacjentów.
Analysis of osteopathic cases via psychodyamics
Wizualizacja i osteopatyczne przypadki.
Relacja terapeutyczna, sojusz terapeutyczny i typowe czynniki.
Analiza transakcyjna (TA), teoria „prowadzenia” i analiza w
typowych osteopatycznych prezentacjach.
Ocena mentalnego stanu zdrowia (MHA) wprowadzenie do DSM
klasyfikacja i typy osobowości.
Neuropsychologia – empatia ciała, „lustrzane” neurony, język ciała
i jak rozpoznać objawy „wypalenia” w praktyce.
Rozumienie autonomicznego układu nerwowego w relacji do
stresu, traumatycznego stresu i zespołu stresu pourazowego.
Ocena traumy i jak zarządzać pacjentem z PTSD (terapia traumy
somatycznej).
Obraz ciała i Wstyd, znaczenie w praktyce osteopatycznej –
omówienei na podstawie i poprzez analizę przypadków pacjentów
osteopatycznych.
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SEMINARIUM 6
24-26 Luty 2017

TEMAT & ORIENTACYJNA TREŚĆ
TREVOR CAMPBELL
3.5 Koncepcje: Badanie przypadków klinicznych.
Badanie teoretyczne przypadków klinicznych w odniesieniu do
wywiadu, badania, diagnostyki różnicowej, testów, diagnoz i
zastosowanie(zastosowania) w modelu leczenia.

SEMINARIUM 7

TEMAT & ORIENTACYJNA TREŚĆ

24-26 Marzec 2017 MICHAEL PYE
3.7 Osteopatia Strukturalna: Napięcie / Przeciwnapięcie
(Strain/Counterstrain), punkty Trigger (Trigger points) &
odruchy Chapmana
Wprowadzenie do zasad pozycyjnego uwalniania.
Zastosowanie napięcia/przeciwnapięcia i pozycyjnego uwalniania.
Punkty Tender (Tender points).
Odruchy Chapmana.
Mięśniowo-powięziowe Trigger punkty.
SEMINARIUM 8
21-23 Kwiecień
2017

TEMAT & ORIENTACYJNA TREŚĆ
CLAUDIA KNOX
3.8 Osteopatia w Pediatrii: dorosła & płodowa Czaszka,
dzieciństwo, leczenie warunków ect.
Rozwój CNS, membrany i czaszka.
Pasma stresu. Porównanie czaszki płodowej i dorosłej.
Adaptacje i „luki”.
Porażenie mózgowe – etiologia i klasyfikacja.
Skoliozy.
Trudności w nauce i ADHD-(zespół nadpobudliwości z deficytem
uwagi).
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Padaczka.
Zmiany w nosogardzieli we wczesnym dzieciństwie.
Zespół Downa.
Bezdech senny.
Kolka dziecięca.
Zespół Aspergera.
CDH
SEMINARIUM 9
26-28 Maj 2017

TEMAT & ORIENTACYJNA TREŚĆ
CATHERINE CLAIR
3.9 Osteopatia Strukturalna: MET 2
Przegląd koncepcji i teorii fla mięśni i stawów.
Techniki dla kończyn górnych, odcinka C, barków w tym technika
Spencera, stawów accromio-clavicular i sterno-clavicular.
Techniki dla przepony, sterno-cleido-mastoideusa, skaleniusów i
trapeziusa
Podejście i techniki dla TMJ i przedniej części gardła.
Podejście i techniki dla mięśni gałki ocznej.

SEMINARIUM 10

TEMAT & ORIENTACYJNA TREŚĆ

9-11 Czerwiec 2017 THIBAUT CHASSAGNE
3.10 Zajęcia kliniczne
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