
 

 

Postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w zespołach bólowych 
kręgosłupa szyjnego i piersiowego 
Szkolenie dwumodułowe, 36 godziny szkoleniowe 
 

Moduł I 

• diagnostyka różnicowa układ nerwowy/ mięśniowo-powięziowy/ stawowy 

• testy neurodynamiczne, analiza pacjenta 

• postępowanie terapeutyczne u pacjentów w stanach ostrych: zapalenie korzenia, zapalenie 
dysku 

• diagnostyka różnicowa (powięź) c.d. 

• techniki powięziowe oraz balans mięśniowo-powięziowy 

Moduł II 

• techniki powięziowe oraz balans mięśniowo-powięziowy c.d 

• diagnostyka różnicowa (struktura) c.d.  

• analiza biomechaniczna oraz wnioskowanie kliniczne  

• techniki manualne dla kręgosłupa C: 

• oscylacje, mobilizacje, manipulacje 

• techniki manualne dla kręgosłupa Th: 

• oscylacje, mobilizacje, manipulacje 

• podsumowanie 

 

Opis Szkolenia: 

Autorem kursu jest mgr Witold Sodel - absolwent AWF Katowice, fizjoterapeuty , terapeuty 
manualnego OMT z 14 letnim doświadczeniem w pracy z pacjentami.  

Jest to szkolenie kliniczne, 90% zajęć to praktyka. Instruktor demonstruje szybkie i skuteczne techniki 
diagnostyki różnicowej oraz terapii kręgosłupa C-Th w holistycznym ujęcia łańcuchów mięśniowo – 
powięziowych stosując przy tym niezwykle skuteczne techniki na tkankach miękkich ale również 
liczne techniki z zakresu terapii manualnej, osteopatii, neurodynamiki klinicznej.  

Autor szkolenia pokazuje najczęstsze błędy popełniane podczas diagnostyki i analizy pacjenta. 
Prezentuje również liczne interesujące przykłady z własnej praktyki. 

 

 



 

Cel szkolenia 

Celem szkolenia jest przedstawienie szybkiej i skuteczniej diagnostyki różnicowej oraz zastosowanie 
odpowiednich technik powięziowych, manualnych, osteopatycznych oraz neurodynamicznych tak 
aby w szybki i skuteczny  sposób pomóc pacjentowi w powrocie do zdrowia. 

Kurs przedstawia kompleksowe holistyczne postępowanie  fizjoterapeutyczne u pacjentów z 
zespołami bólowymi kręgosłupa C-Th. Kursanci poznają również najczęstsze dysfunkcję występujące 
w okolicy górnego odcinka kręgosłupa  

Trener prowadzący: mgr Witold Sodel 

Mgr Witold Sodel- fizjoterapeuta, terapeuta manualny OMT. Ukończył całościowy cykl szkoleń w 
terapii manualnej MT oraz OMT- to najwyższy oraz jednolity poziom wykształcenia w terapii 
manualnej na świecie.  

System kształcenia w MT i OMPT oparty jest na standardach ustanowionych przez 
ekspertów Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Fizjoterapeutów Manualnych (IFOMPT).  

Witold Sodel zawodowo z fizjoterapią związany jest od 2003roku. Jest przede wszystkim praktykiem, 
wykonuje ponad 3 tysięcy wizyt w ciągu roku. Obecnie właściciel poradni ortopedyczno- 
rehabilitacyjnej w Mikołowie. W ośrodku koordynuję pracę zarówno ortopedów jak i 
fizjoterapeutów.  

Jest autorem szkolenia klinicznego z diagnostyki i terapii kręgosłupa lędźwiowego oraz piersiowego i 
szyjnego. 

 

 

 


