
 

Diagnostyka funkcjonalna i terapia kończyny górnej 
Program szkolenia (szkolenie dwumodułowe, 40 godzin szkoleniowych) 

Moduł I 

1. Analiza Biomechaniczna kompleksu barkowego. 
2. Krytyczna analiza testów stosowanych w diagnostyce st. Barkowego. 
3. Najczęstsze dysfunkcje kompleksu barkowo-łopatkowego. 

a. Impignement zewnętrzny i wewnętrzny: 
i. Diagnostyka różnicowa, 

ii. Analiza funkcjonalna, 
iii. Terapia tkanek miękkich, 
iv. Praca z pacjentem, 

b. Uszkodzenia obrąbka stawowego. 
i. Podejście fizjoterapeutyczne do uszkodzenia obrąbka, 

c. Urazy stożka rotatorów w ujęciu globalnym z uwzględnieniem dysfunkcji obręczy 
biodrowej i barkowej i kręgosłupa C i TH. 

i. Patomechanika uszkodzenia stożka rotatorów, 
ii. Testy diagnostyczne, 

iii. Testy kontroli nerwowo-mięśniowej obręczy barkowej, 
iv. Praca w zamkniętym oraz otwartym łańcuchu niekinematycznym, 
v. Testy kontroli nerwowo-mięśniowej obręczy barkowej, 

d. Zapalenie kaletki podbarkowej. 
e.  Inne (zespół głowy długiej bicepsa, frozenshoulder). 

i. Diagnostyka barku zamrożonego, 
ii. Praca lokalna oraz globalna z tkanką mięśniowo-powięziową, 

f. Diagnostyka i terapia w oparciu o dysbalansie mięśniowe górnego kwadrantu. 
i. Analiza taśm mięśniowa powięziowych w odniesieniu do obręczy barkowej, 

4. Techniki mięśniowo-powięziowe w przypadku najczęstszych zespołów klinicznych. 
5. Trening koordynacji mięśniowej i kontroli ruchu. 
6. Postępowanie terapeutyczne po uszkodzeniu stawu barkowego. 
7. Uraz w obrębie torebki 

Moduł II 

1. Analiza Biomechaniczna st. łokciowego  
a. Problemy diagnostyczne związane z funkcją oraz rodzajem pracy  
b. Diagnostyka różnicowa w obrębie łokcia 

i. Z szczególnym uwzględnieniem łokcia „tenisisty” oraz „golfisty” 
c. Zespół kanału łokciowego 
d. Neuropatia nerwu promieniowego PIN 
e. Neuropatia nerwu pośrodkowego AIN 
f. Uszkodzenie oraz przeciążenia mięśniowe w obrębie łokcia. 



 

2. Postępowanie rehabilitacyjne po urazach w obrębie stawu łokciowego 
a. Uraz w obrębie głowy kości promieniowej 
b. Wyrostków łokciowego, dziobiastego 
c. Uraz kości przedramienia 

3. Procedury lecznicze 
a. Terapia tk. Miękkich 
b. Techniki mięśniowo-powięziowe 
c. Mobilizacja struktur kostnych  
d. Praca w zamkniętym i otwartym łańcuchu. 

4. Analiza Biomechaniczna w obrębie nadgarstka oraz ręki 
a. Badanie funkcjonalne nadgarstka i ręki 

i. Dysfunkcje w obrębie ścięgien  
ii. Choroba De Quervaina 

iii. Palec trzaskający  
iv. Choroba Dupuytrena 

b. Dysfunkcje neurologiczne 
i. Zespół kanału nadgarstka 

ii. Zespół kanału Guyona 
5. Postępowanie rehabilitacyjne po urazach w obrębie nadgarstka i ręki 

Trener prowadzący:  dr Tomasz Michalski: 

Fizjoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca akademicki na Śląskim Uniwersytecie 
Medycznym w Katowicach. Certyfikowany terapeuta manualny metody McKenzie, oraz metody 
Fascial Manipulations.  

Szkoleniowiec na licznych kursach z fizjoterapii m. inn. :PNF, Fascial Manipulation by Stecco, Myers, 
DNS, Mulligan, PNF, Sharmann , Anatomy Trans, Terapia tkanek miękkich, Trening Funkcjonalny, 
Kursy z zakresu neurologii oraz terapii manualnej. Zainteresowania w obszarze badań analizy ruchu i 
zaburzeń z tym związanych, czynnie występujący na konferencjach naukowych. 
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