Програма курсу
«Кінезіологічне тейпування»
Рівень ІI
Тривалість:

1 дні (8 годин)

Інструктор:

Кіфа Андрій Миколайович -

– спеціаліст з фізичної реабілітації, реабілітолог. У 2003 році з відзнакою закінчив
Національний університет фізичного виховання і спорту України, факультет фізичної
реабілітації та спортивної медицини за спеціальністю «Спеціаліст з фізичної
реабілітації», у 2004 році закінчив магістратуру за спеціальністю «Фізична реабілітація
при конкретних захворюваннях». У 2007 році закінчив навчання в аспірантурі, де писав
кандидатську дисертацію за темою «Фізична реабілітація хворих з пошкодженням
ротаторної манжети плеча».
2002-2009 рік ДУ «Інститут ортопедії та травматології НАМН України» м. Київ.
2009-2016 рік Дорожня Клінічна Лікарня o1 м. Київ.
2012-2016 рік Медичний центр «Клініка сучасної ортопедії».
З 2008 року займається приватною практикою.
З 2005 по 2010 рік обслуговував низку міжнародних тенісних турнірів в якості «Лікаря
турніру» Кінезіологічним тейпування займається з 2011 року.
Дипломований спеціаліст Школи кінезіотейпування "KinesioCourse".

Теоретична частина
- методика розслаблення м'язів
- методика посилення м'язів
- корегуючі методики:
•
•
•
•

механічна;
фасціальна
послабляюча
зв'язкова/сухожилкові

• функціональна
• лімфатична
• епідермальна

Практична частина

Травматологія-ортопедія
•
•
•
•
•

Захворювання плечового суглоба (пошкодження РМП, нестабільність, бурсит,
стан після оперативного втручання)
артроз акроміально-ключичного суглобу
пошкодження ребер
нестабільність хребта
запалення крижово-клубового зчленування (сакроілеіт)

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

пошкодження кисті і променево-зап'ясткового суглоба
лімфостаз верхніх кінцівок
захворювання тазостегнового суглоба
іліотібіального синдром (запалення іліотібіального тракту)
колінний суглоб (тендиніт власної зв'язки надколінника, хондромаляція
надколінка, пошкодження ПКС, пошкодження медіальної колатеральной зв'язки,
бурсит колінного суглоба)
стопа (пошкодження зв'язок стопи, стрес переломи плеснових кісток,
вальгусна деформація 1 пальця, неврома Мортона, вальгус стопи). Механічна
корекція
Послабляюча (просторова) корекція
Корекція зв’язок та сухожилків
Функціональна корекція
Корекція мікроциркуляції (лімфодренажна методика)

Неврологія
•
•
•
•

міжреберна невралгія
невропатія ліктьового нерва
неврит лицьового нерва
невралгія трійчастого нерва

Педіатрія
•
•
•
•
•
•

кольки новонароджених
пупкова грижа
діастаз прямих м'язів живота
бронхіт
хронічний риніт
еквінус стоп або «синдром балерини»

Видача дипломів.
_________________________________________________________________
У вартість курсів включено:
Основне:
 Кінезіологічний тейп Nasara 5см*5м: 1 шт. ;
 Ножиці для розрізання тейпу;
 Роздатковий матеріал для нотаток під час навчання;
 Сертифікат (із рамкою) про підтвердження проходження курсу;
 Акційна ціна на купівлю кінезіологічного тейпу на курсах;
 Кава-брейки.



Додатково після проходження курсів:
Інформаційна підтримка і консультації інструктора на постійній основі;
Закріплення за Вами персонального менеджера на постійній основі;
Надаються постійні знижки на всю продукцію з кінезіологічного тейпування;
При повторній участі у курсах – надається знижка 65%. (Знижка розраховується від актуальної
ціни курсів на момент їх повторного проходження);
Відправка продукції у день замовлення/Пріоритетність відправки.



У подарунок:
Фото-звіт з курсів на пам’ять;






