
Plan kursu. Część I 

Wykorzystanie metody DEMENS w terapii osób ze wzmożonym napięciem 

mięśniowym 

1 dzień  

9.00-10.00 Wykład: Wprowadzenie 

10.00-11.00 Wykład: MPD i patofizjologia różnych form wzmożonego napięcia mięśniowego 

11.00-12.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – mobilizacje powięziowe bez stawu i ze 

stawem 

12.00-13.00 Badanie do punktu F (fulcrum point, 18 m-c życia): schemat badania, wywiad, 

cechy morfologiczne i behawioralne, badania dodatkowe 

14.00-17.00 Badanie do punktu F: Etapy rozwoju dysocjacji w ontogenezie – analiza związku 

pomiędzy rozwojem funkcji i dysocjacji. Praca z kartą badania i kluczem 

  

2 dzień  

09.00-11.30 Badanie do punktu F, c.d. Badanie w punkcie F 

11.30-13.00 Demonstracja badania do punktu F 

14.00-17.00 Badanie po punkcie F: Wywiad, Gross Motor Function, postawa ciała. Praca z 

kartą badania 

  

3 dzień  

9.00-11.30 Badanie po punkcie F: Różnicowanie staw/mięsień, różnicowanie wzmożonej 

pobudliwości, lokalna i globalna motoryka, chód. Badania dodatkowe. Podsumowanie całego 

procesu diagnostycznego 

11.30-13.00 Demonstracja badania po punkcie F 

14.00-15.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – masaż funkcjonalny 

15.00-17.00 Klinika: Samodzielne badanie dziecka w dowolnym wieku i stanie 

  

 



4 dzień 

9.00-10.00 Wykład: Planowanie procesu terapeutycznego 

10.00-11.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – trakcje stawów, ślizgi stawów 

11.00-13.00 Seminarium: Analiza elementów składowych terapii małego dziecka ze starterem 

‘dysocjacja’ – wybór startera/starterów, alignment, przenoszenie ciężaru ciała. Różne 

warianty drabiny progresji na przykładzie jednej sesji terapeutycznej 

14.00-15.00 Seminarium: Przygotowanie do ruchu – ‘rozmaitości’ 

15.00-17.00 Klinika: 1) Badanie dziecka w dowolnym wieku i stanie. 2) Ustalenie proporcji 

części przygotowawczej / część głównej. Zaplanowanie i przeprowadzenie części 

przygotowawczej 

  

5 dzień 

09.00-10.00 Seminarium: Techniki pasywne – D-streching, wprowadzenie do przygotowania 

sensorycznego 

10.00-13.00 Seminarium: Analiza elementów składowych terapii starszego dziecka ze 

starterem ‘funkcja mięśnia’ – wybór startera/starterów, różne warianty drabiny progresji na 

przykładzie jednej sesji terapeutycznej 

14.00-15.00 Seminarium: Czas do zagospodarowania zgodnie z potrzebami (zadania 

problemowe z części przygotowawczej i głównej (dzieci w różnym wieku i z różnym 

GMFCS), odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia powstających problemów, itp., ćwiczenia na 

sobie) 

15.00-17.00 Klinika: Zaplanowanie i przeprowadzenie całej sesji terapeutycznej 

  

6 dzień 

09.00-10.00 Seminarium: 3 ręka 

10.00-13.00 Seminarium: Analiza elementów składowych terapii starszego dziecka ze 

starterem ‘dysocjacja’ – wybór startera/starterów, alignment, przenoszenie ciężaru ciała. 

Różne warianty drabiny progresji na przykładzie jednej sesji terapeutycznej 

14.00-15.00 Seminarium: Czas do zagospodarowania zgodnie z potrzebami, j.w. 

15.00-17.00 Klinika: Zaplanowanie i przeprowadzenie całej sesji terapeutycznej 

  



7 dzień 

09.00-11.00 Seminarium: Analiza elementów składowych terapii dziecka w wieku 

‘przejściowym’ ze starterem ‘dysocjacja ‘ i ‘funkcja mięśnia’ – wybór startera/starterów, 

alignment, przenoszenie ciężaru ciała. Różne warianty drabiny progresji na przykładzie jednej 

sesji terapeutycznej 

11.00-13.00 Seminarium: Czas do zagospodarowania zgodnie z potrzebami, j.w. 

14.00-17.00 Klinika: Zaplanowanie i przeprowadzenie całej sesji terapeutycznej. 

Podsumowanie 4-dniowego procesu leczenia 

  

 


