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FP ma zaszczyt Państwa zaprosić na bal fizjoterapeuty. JestJak
on dojechać
podsumowaniem dotychczasowej działalności Oddziału oraz okazją do spotkania się w szerszym gronie koleżanek i kolegów fizjoterapeutów. Szczegóły poniżej:

Kongresy
Metody fizjoterapeutyczne
Nasze sale

ycznej !!! "Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt od 0 - 12 miesięcy"
Noclegi dla kursantów
2013_Kurs_T_P
Pliki do pobrania

w terminie:
* 26.11-30.11.2012

Pomoc

prowadzący: Aleksander Lizak

Praca - ogłoszenia

W sprawie zapisów prosimy o
kontakt tel: (12) 650 93 70

Regulamin
Terapeuci
Współpraca

REHA PLUS - Centrum Edukacji Podyplomowej im. Maggie Knott.
Reha Plus Sp. z o.o. to jedna z największych i najbardziej znanych firm kierująca swoją szeroką ofertę do
fizjoterapeutów i lekarzy. Głównymi gałęziami działalności firmy są szkolenia podyplomowe oraz produkcja i
dystrybucja sprzętu rehabilitacyjnego do wyposażenia gabinetu, diagnostyki, leczenia i ćwiczeń z pacjentem.
W naszej ofercie szkoleniowej znajdują się uznawane na całym świecie kursy z zakresu metod fizjoterapii,
obejmujące takie dziedziny jak neurologia, ortopedia, pediatria, rehabilitacja sportowa. Wizytówką
prowadzonych kursów są wysokiej klasy polscy i zagraniczni instruktorzy, posiadający ogromne
doświadczenie dydaktyczne i zawodowe. Certyfikaty wystawiane po ukończeniu szkolenia sygnowane są
przez Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska oraz międzynarodowe stowarzyszenia (IPNFA, IBITA, EBTA, OMI
Cyriax, Niemiecką Sekcję Terapii Manualnej przy ZVK), co upoważnia do pracy i kontynuacji nauki w zakresie
danej metody poza granicami naszego kraju. Na stronie internetowej znajdziecie Państwo opis każdego ze
szkoleń organizowanych przez naszą firmę wraz z dostępnymi terminami, na które można dokonać zapisu
drogą elektroniczną.

RehaTAPE

24 października 2012
Posiadamy 2 wolne miejsce na
kurs PNF rozwijający(1250) w
Warszawie

Oferta handlowa Reha Plus obejmuje m.in. sprzęt z dziedziny kardiologii i spirometrii, sprzęt rehabilitacyjny stoły rehabilitacyjne, sprzęt do fizykoterapii, kolumny terapeutyczne, taśmy do kinesiotapingu, materace, piłki i
wiele innych urządzeń niezbędnych do wyposażenia gabinetu, diagnostyki, a także akcesoria pomocne
fizjoterapeucie w pracy z pacjentem.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą firmy przedstawioną w kolejnych podstronach serwisu. Zachęcamy
również do pobrania znajdującego się poniżej, katalogu kursów i produktów.

23 października 2012
Posiadamy 1 wolne miejsce na
kurs PNF specjalistyczne
(Skolioza) (1287) w Krakowie
w terminie:
* 01.12-04.12.2012
prowadzący: Katarzyna
Michaluk
Kliknij aby dowiedzieć się
więcej
18 października 2012
Posiadamy 2 wolne miejsce na
kurs PNF Rozwijający(1261) w
Krakowie
w terminie:
* 16.12-21.12.2012
prowadzący: Aleksander Lizak
Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

Uwierz w siebie

17 października 2012
Posiadamy wolne miejsca na
kurs Rehabilitacja w urazach
rdzenia kręgowego(1477) w
Krakowie
w terminie:
* 24.11-26.11.2012

NOWY SKRYPT !!!
prowadzący: Math Buck
Kliknij aby dowiedzieć się
więcej
08 października 2012
Posiadamy wolne miejsca na
kurs Analiza i terapia zaburzeń
chodu (1291) w Krakowie
w terminie:
* 01.12-05.12.2012
prowadzący: Ernest Wiśniewski
Kliknij aby dowiedzieć się
więcej

PROMOCJA
Zapraszamy uczestników
kursów we Wrocławiu do
skorzystania z zajęć fitness w
cenach rabatowych 10zł za
godzinę.
Grafik zajęć na stronie
www.wroclaw.gabinetrehaplus.pl

10 sierpnia 2012
Uruchomiliśmy zapisy na kurs
"Rehabilitacja w urazach
rdzenia kręgowego" w
Krakowie
(KLIKNIJ ABY DOWIEDZIEC
SIE WIECEJ)
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