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rozpoczęcie warsztatu
omówienie anatomii połączenia głowowo-szyjnego ze szczególnym uwzględnieniem 

mm podpotylicznych oraz punktów swoistych dla dysfunkcji kręgosłupa szyjnego 

między kresą karkową dolną a górną  

kliniczne wskazania do wykonania igłoterapii przyczepów wybranych mm 

podpotylicznych – charakterystyka objawowa
kliniczne wskazania do wykonania igłoterapii punktów swoistych dla dysfunkcji stawów 

kręgosłupa szyjnego między kresą karkową dolną a kresą karkową górną– 

charakterystyka objawowa
praktyczne wykonanie igłoterapii przyczepów wybranych mm podpotylicznych 

praktyczne wykonanie igłoterapii punktów swoistych dla dysfunkcji stawów kręgosłupa 

szyjnego między kresą karkową dolną a kresą karkową  górną

omówienie anatomii więzadła krzyżowo-guzowego ze szczególnym uwzględnieniem 

wyrostka sierpowatego
kliniczne wskazania do wykonania igłoterapii  wyrostka sierpowatego – charakterystyka 

objawowa
praktyczne wykonanie igłoterapii wyrostka sierpowatego

omówienie anatomii wyrostka kłykciowego żuchwy wraz z przyczepem mięśni 
skrzydłowego bocznego górnego i dolnego
kliniczne wskazania do wykonania igłoterapii wyrostka kłykciowego żuchwy w miejscu 

przyczepu mięśnia skrzydłowego bocznego dolnego -charakterystyka objawowa
praktyczne wykonanie igłoterapii okostnej wyrostka kłykciowego żuchwy wraz                                

z przyczepem mięśnia skrzydłowego bocznego dolnego

omówienie anatomii mięśnia trójgłowego ramienia ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na przyczep głowy długiej na guzku podpanewkowym łopatki
kliniczne wskazania do wykonania igłoterapii przyczepu głowy długiej mięśnia 

trójgłowego ramienia na guzku podpanewkowym łopatki - charakterystyka objawowa
praktyczne wykonanie igłoterapii  przyczepu głowy długiej mięśnia trójgłowego 

ramienia na guzku podpanewkowym łopatki - charakterystyka objawowa
omówienie anatomii więzadła krzyżowo-biodrowego 

kliniczne wskazania do wykonania igłoterapii więzadła krzyżowo-biodrowego – 

charakterystyka objawowa
praktyczne wykonanie igłoterapii  więzadła krzyżowo-biodrowego części grzbietowej                   
i międzykostnej

przerwa

przerwa na lunch

przerwa

zakończenie warsztatu

09:00 - 11:00

                              

11:00 - 11:20

11:20 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 15:50

15:50 - 17:30

17:30

Warsztaty doskonalące - moduł II

„Praktyczne wykorzystanie igłoterapii dr. A. Rakowskiego”

termin sobota, 29 października 2022r.

cena Członkowie Polskiego Towarzystwa Terapii Manualnej Holistycznej   350 zł
pozostali Uczestnicy   650 zł.

program

prowadzący dr n. med., specjalista fizjoterapii Janina Słobodzian-Rakowska z zespołem

Instytut 
Rakowskiego


