Szkolenie dla fizjoterapeutów
Fizjoterapia po Operacjach Plastycznych
Fizjoterapia Estetyczna Szczyt i Szwedo Sp. J.

Opis szkolenia
Dr n. med. Jacek Szwedo wraz z dr Markiem Szczytem zapraszają na szkolenie z zakresu
fizjoterapii po operacjach plastycznych.
Prowadzący:
Dr n. med. Jacek Szwedo – fizjoterapeuta i współwłaściciel placówki Fizjoterapii Estetycznej.
Jego doświadczenie z opieki pooperacyjnej obejmuje ponad 20 lat pracy z pacjentami oraz
chirurgami plastycznymi. W tym czasie przeprowadził około 20 000 zabiegów, dzięki którym
stworzył autorski program procedur fizjoterapii pozabiegowej. Jego podejście skupia się na
holistycznej opiece, w trakcie której łączy procedury wspomagające gojenie ran, kompensujące
układy, a także modelujące zrastające się tkanki, dzięki czemu pacjenci dochodzą do siebie
szybciej, a także bezpieczniej. Wymienione procedury wpływają również na poprawę efektów
operacji plastycznej.
Lek. Marek Szczyt – chirurg plastyczny i współwłaściciel oraz właściciel wszystkich placówek
sygnowanych logiem Dr Szczyt. Jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych chirurgów
plastycznych w Polsce. Pod jego okiem szkoleni są chirurdzy nowego pokolenia, a jego pracą
inspirują się lekarze w całym kraju.
Opis szkolenia:
Chirurgia plastyczna i medycyna estetyczna są bardzo szybko rozwijającymi się dziedzinami.
Obecnie jednym z kierunków rozwoju jest poszukiwanie możliwości łączenia pracy różnych
specjalistów, w celu osiągnięcia holistycznej opieki. Pacjenci i lekarze coraz częściej szukają
fizjoterapeutów, umiejących w optymalny sposób prowadzić terapie po operacjach, jednak
osób o odpowiednich kwalifikacjach i ciekawym doświadczeniu jest niewiele.
Oferowane Państwu szkolenie składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to dwudniowy,
weekendowy kurs teoretyczny z elementami praktyki. Drugi etap to praktyki w naszych
ośrodkach.
Etap 1 – teoria (23 i 24.04.2022)
Na kursie dowiedzą się Państwo jak wygląda operacja plastyczna, a także porozmawiacie
z chirurgiem plastycznym – dr Markiem Szczytem, o ich strukturze. Omawiane zabiegi:
- korekcja powiek górnych i dolnych,
- korekcja nosa,
- liposukcja podbródka,
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- lifting twarzy,
- lipotransfer,
- odsysanie tkanki tłuszczowej,
- powiększanie piersi implantami,
- plastyka piersi,
- plastyka ramion i ud,
- plastyka powłok brzusznych.
Poznacie algorytmy postępowania fizjoterapeutycznego, opracowanego przez dr n. med. Jacka
Szwedo i stosowanego w placówce Fizjoterapii Estetycznej.
Etap 2 - praktyka
Po odbyciu teoretycznej części kursu, macie możliwość odbycia praktyk, w jednym
z największych szpitala chirurgii plastycznej – Dr Szczyt Chirurgia Plastyczna (Warszawa, ul.
Królewicza Jakuba 37), a także w placówce Fizjoterapii Estetycznej (ul. Królowej Marysieńki 90).
Podczas praktyk zapewniamy obecność przy zabiegach wykonywanych przez pracowników obu
placówek. Program praktyk będzie ustalany indywidualnie. Minimalny wymiar godzin potrzebny
do zaliczenia kursu wynosi 25h.
Do kogo kierowana jest oferta?
Szkolenie jest adresowane do fizjoterapeutów i studentów ostatniego roku kierunków
Fizjoterapia lub Rehabilitacja Ruchowa.
Co można uzyskać na szkoleniu?
Po kursie uczestnicy będą mieli wiedzę i umiejętności o tym, jak prowadzić fizjoterapię przy
prawidłowym przebiegu gojenia, po operacjach estetycznych. Poznają i będą umieli zastosować
procedury stosowane w placówce Fizjoterapii Estetycznej. Poznają również najczęściej
występujące powikłania i zagrożenia.
Jak zapisać się na szkolenie?
Prosimy kierować zgłoszenia wraz z CV i niezbędnymi dokumentami (lista znajduje się poniżej)
na adres mailowy: fizjoterapiaestetyczna.info
Dokumenty zgłoszeniowe:
- CV
- dokument potwierdzający uczestnictwo w studiach na kierunkach Fizjoterapii lub Rehabilitacji
Ruchowej.
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W związku z ograniczoną ilością miejsc, osoby kwalifikowane do szkolenia będą drogą
konkursową. O datach zgłoszeń, informacjach o osobach zakwalifikowanych i datach płatności
poinformujemy Państwa niedługo.
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