
Obecný terapeutický přístup
v OSTEOPATII 1 a 2

Kurz bude veden v anglickém jazyce s českým překladem.
Osteopatie je užitečná manuální technika pro fyzioterapeuty i maséry, kteří chtějí 
dané prvky ihned využít v kombinaci se svými osvědčenými terapeutickými postupy.

Lektor: Pierre Vey, DO

Lektor: Termín konání kurzu:
Pierre Vey, DO  je francouzský osteopat,
který má 25 let praxe. 17 let provozuje
lektorskou činnost a 2 roky vědeckou činnost.

21.11. - 24.11.2020 (GOT 1 a 2)
21.11. - 22.11.2020 (GOT 1)
23.11. - 24.11.2020 (GOT 2)

Cena kurzovného:
14.500 Kč (GOT 1 a GOT 2)
7.250 Kč (GOT 1); 7.250 Kč (GOT 2)
Dle termínu úhrady kurzovného budete 
zařazeni do kurzu.

Profesní předpoklady:

Časový plán:
Kurz je určen především fyzioterapeutům, 
ale i masérům.
Znalost anatomie (min. osový aparát těla), 
topografická anatomie pro výuku palpace, 
základy biomechaniky a fyziologie.

SOBOTA:  9 - 17:00 a NEDĚLE: 9 - 15:00
PONDĚLÍ: 9 - 17:00 a ÚTERÝ:   9 - 15:00

Náplň kurzu - základy osteopatie:

Náplň kurzu GOT 1 - kapitoly:

Výuka původní osteopatické techniky 
A.T. Stilla, zakladatele osteopatie (a dále jeho 
pokračovatelů, tj.  J.M. LITTLEJOHNA & 
J. WERNHAMA).
Vysoce komplexní manuální technika.
Postgraduální kurz pro výuku dynamické pal-
pace kloubních spojů a měkkých tkání.
První krok (teorie a praxe) osteopatického 
přístupu v léčbě pacientů. 
Budeme vás provázet globálním terapeutic-
kým pohledem ke specifickým technikám.
Jednoduché vyšetřovací a terapeutické 
postupy, srozumitelné v teorii i praxi.

Přibližně 25% teorie a 75% praxe.
Historie a principy osteopatické techniky.
Vyšetřovací a terapeutické techniky: 
tzv. “osteopatická rutina”.

Dolní končetiny; Pánev a bederní oblast;
Horní končetiny; Ramenní pletenec;
Žebra; Krční páteř; Indikace a klinické 
využití.

Možnost přihlášení, informace o 
platbě a místu konání naleznete na 
www.htinstitut.cz

Místo konání:
NZZ FYZIOTERAPIE Mgr. Helena Toušková,  
Kudrnova 95/22, 150 00 Praha 5 – Motol.

Organizátorka kurzu:
Mgr. Helena Toušková 
tel. : +420 604 761 454 
E-mail: helena.touskova@volny.cz

Náplň kurzu GOT 2 - kapitoly:
Kurz prohlubuje znalosti praktického porozu-
mění základů osteopatického terapeutického
přístupu.
Kombinace základního a pokračovacího kurzu
vytváří globální terapeutický přístup pro
kloubní a měkké tkáně - „manuální terapie
pro každý kloubní spoj v jednotlivých mobili-
začních parametrech“.
Praktické opakování základního osteopatické-
ho přístupu vleže na zádech.
Doplňující teorie pro lepší porozumění a praxi
osteopatie.
Techniky vleže na břiše - dolní končetiny, pá-
nev a bederní páteř, dorzální část páteře

 
   

 

 

  

  

 
  

a žebra.
Techniky vleže na boku - pánev a bederní pá-
teř, pletenec ramenní, dorzální část páteře a 
žebra.

Informace o platbě:
Kurzovné prosíme uhraďte na číslo účtu u
FIO BANKY:   2401125460/2010
a to od 2.1.2020 do 30.9.2020.

Po 30.9.2020 podléhá kurzovné 100% stornu
z předem zaplacených služeb.
Platby přijímáme až od ledna 2020! 


