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Drodzy pasjonaci osteopatii,

po wielkim sukcesie zeszłorocznego wydarzenia, cieszymy się, że 
w tym roku możemy ponownie zaprosić Was do uczestnictwa w 
konferencji internetowej z udziałem międzynarodowego grona 
ekspertów. 

Na naszej drugiej konferencji online skupimy się na 
psychologicznych aspektach osteopatii.

Głęboka interakcja ciała i umysłu stanowi jedno z podstawowych 
założeń osteopatii. Praktyka osteopatyczna często podkreśla 
fi zyczne współzależności jako możliwą przyczynę objawów, 
jednak samo znaczenie psychiki jest mniej zbadane przez samą 
osteopatię, nierzadko interpretowane metafi zycznie i często 
włączane do terapii raczej incydentalnie.

Podczas konferencji chcemy omówić kluczowe w terapii 
interakcje między psychiką a ciałem, odnosząc się do wielu 
istotnych aspektów klinicznych. Zaprosiliśmy światowej rangi 
ekspertów, którzy przedstawią nowe i bardziej kompleksowe ro-
zumienie pacjenta w kontekście osteopatycznym oraz założenia 
psychologiczne możliwe do implementacji w praktyce osteopa-
tycznej.

Dla pacjentów przychodzących na konsultację dyskomfort 
i dysfunkcja stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej. 
Głębiej oddziałuje wiele mechanizmów i czynników 
psychosomatycznych, z których większość zazwyczaj pozostaje 
niezauważona i nieodkryta.  Ciało i psychika są jak dwie strony 
tej samej karty. Z tego względu rozważenie aspektów i koncep-
cji psychologicznych może poprawić potencjał leczenia osteo-
patycznego. Celem konferencji jest przekazanie terapeutom 
zrozumienia ekscytujących połączeń pomiędzy physis i psyche i 
dostarczenie praktycznych narzędzi do ich rozpoznawania i lec-
zenia.

Czekamy na Was!

Zespół OSD
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Powitanie

Psychologiczne efekty osteopatii 

Dr Jorge Esteves DO, PhD (ITA)
Adaptacja, osoba i jej otoczenie: od AT Stilla do ekologic-
zno-enaktywnego podejścia do opieki osteopatycznej.

David Hohenschurz-Schmidt, MSc, MOst (GBR)
& Prof Dr Lene Vase (DEN)
Mój przyjaciel placebo: oddziaływania kontekstowe w 
praktyce klinicznej 

Prof Dr Francis Keefe (USA) 
& Assoc Prof Dr Rebecca Shelby (USA)
Rola terapii opartej na informacjach psychologicznych i 
behawioralnych w leczeniu bólu: stan obecny i kierunki 
rozwoju w przyszłości

Interaktywne ciało

Przerwa

Koncepcje: Nowe spojrzenie na praktykę osteopatyczną

Dr Sabrina Coninx (DEU) 
& Dr Peter Stilwell BKin, DC, MSc, PhD (CAN) 
Refl eksje fi lozofi czne o bólu, człowieku i praktyce

Sanja Maretic M Ost (GBR)
Narracyjne sposoby poznawania: rola medycyny narracyj-
nej w pracy z ludźmi żyjącymi z bólem

Dr Oliver Thomson DO PhD  (GBR)
Więcej niż tylko liczby - ponowne przemyślenie fi lozofi i, 
teorii, dowodów i wartości badań jakościowych w osteo-
patii

Panel dyskusyjny

Prezentacja plakatów

(Wszystkie wykłady zawierają 10 minut na pytania i odpowiedzi. Podane 
godziny mogą ulec zmianie.)
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09:00 - 09:40

09:40 - 10:20

10:20 - 11:00

11:00 - 11:10

11:10 - 11:20

11:20 - 12:00

12:00 - 13:00

13:00 - 13:40

13:40 - 14:20

14:20 - 15:10

15:10 - 15:50

15:50 - 16:20

16:20 - 17:00

17:00 - 17:40

17:40 - 18:10

18:10 - 18:40

Integracja kliniczna psychologii i osteopatii

Dr Phil Austin DO, PhD (AUS)
Znaczenie identyfi kacji i oceny psychologicznych w 
gabinetach osteopatycznych czynników wywołujących ból 
mięśniowo-szkieletowy

Dr Whitney Scott PhD (GBR)
Praca z modelem elastyczności psychologicznej oraz terapią 
akceptacji i zaangażowania w radzeniu sobie z uporczywym 
bólem

Dr Hilary Abbey DO, PhD (GBR)
OsteoMAP: terapia behawioralna i program osteopatyczny 
dla pacjentów doświadczających bólu

Przerwa

Interaktywne ciało

t.b.a.
Świadome korzystanie z komunikacji: Praktyczne metody 
doskonalenia

Przerwa obiadowa

Prof Dr Frauke Musial (NOR)
Połączenie psychoterapii i terapii czaszkowo-krzyżowej 
u pacjentów z ciężkimi urazami: Doświadczenia klinik w 
Norwegii

Torsten Liem DO, MSc Ost, MSc Paed Ost (DEU)
Regulacja emocji w osteopatii psychosomatycznej    

Dr med Alain Cassourra MD, DO (FRA)
Wymiar psychoterapeutyczny w praktyce osteopatycznej

Lisbeth Marcher (CAN)
Przewodnik po psychologii ciała

Przerwa

Dino Muzzi DO (CAN)
Skupienie i osteopatia

Bonnie Gintis DO (USA)
Trzy anatomie: Osobista – Kulturowa, Biologiczna – Pierwot-
na, Kosmiczna – Energetyczna

Panel dyskusyjny

Prezentacja plakatu (ceremonia wręczenia nagród) 
i słowo zakończenia



Opłata konferencyjna

Opłata standardowa: 128,- € 

Oferty specjalne:

• student OSD lub szkoły partnerskiej (20% zniżki): 102,- €  *
(OSD Deutschland, OSD Polska, TOTA, Epimorfosis)

• student osteopatii lub absolwent OSD (15% zniżki): 109,- € *

* Konieczna weryfi kacja!

Konferencja
Informacje



Rejestracja

Prosimy o rejestrację na naszej stronie internetowej:

www.osteopathie-schule.de/online-conference-2021/polski/



Dr Hilary Abbey DO, PhD (GBR)

Osteopatka, profesor nadzwyczajny University College 
of Osteopathy w Londynie, kierownik działu badań. Pro-
wadzi projekt „Program oparty na osteopatii, uważności 
i akceptacji” („Osteopathy, Mindfulness and Acceptan-
ce-based Programme”: OsteoMAP) dla pacjentów z 
przewlekłym bólem.

Dr Phil Austin DO, PhD (AUS)

Osteopata, doktor, badacz bólu, obecnie wykłada na 
University of Sydney w ramach programu studiów ma-
gisterskich Zarządzenie bólem (Clinical Management of 
Pain). Opublikował książkę: Przewlekły ból (Chronic 
Pain).

Dr med Alain Cassourra MD, DO (FRA)

Autor książek: L‘énergie, l‘émotion, la pensée, au bout 
des doigts: Au-delà de l‘ostéopathie (2010), La fureur de 
guérir (The Fury of Healing) poruszających tematykę in-
terakcji między lekarzem a pacjentem (2014).

Dr Sabrina Coninx (DEU) 

Doktor fi lozofi i (Uniwersytet Ruhr w Bochum). Badania 
dotowane przez Niemiecką Fundację Rozwoju Badań 
dotyczące fi lozofi i opartej na empirii w kontekście bólu, 
emocji, zaburzeń afektywnych i praktyki klinicznej. Au-
torka książki: Doświadczanie bólu: naukowa zagadka i 
jej fi lozofi czne rozwiązanie (Experiencing Pain: A Scien-
tifi c Enigma and Its Philosophical Solution).

Dr Jorge Esteves DO, PhD (ITA)

Profesor osteopatii i wicedyrektor ICOM. Zainteresowa-
nia badawcze: palpacja, dotyk afektywny i rekonceptua-
lizacja osteopatii.

Konferencja 
Prelegenci



Bonnie Gintis DO (USA)

Autorka książki „Angażowanie ruchu życia: badanie zdrowia i 
ucieleśnienia poprzez osteopatię i kontinuum” („Engaging the 
Movement of Life: Exploring Health and Embodiment through 
Osteopathy and Continuum”) (2007); jej innowacyjny sposób 
pracy pogłębia podejście percepcyjne w terapii osteopatyc-
znym. Członkini zarządu Akademii Czaszkowej (Cranial Acade-
my).

David Hohenschurz-Schmidt MSc, MOst (GBR) 

Doktorant w Imperial College w Londynie. Jego badania 
koncentrują się na aspektach klinicznych nieinwazyjnych form 
terapii bólu. Osteopata z kilkuletnim doświadczeniem w nauc-
zaniu metod klinicznych, teorii bólu i autonomicznego układu 
nerwowego.

Prof Dr Francis Keefe (USA)

Profesor na Wydziale Psychiatrii i Nauk Behawioralnych w Duke 
University w Durham w Karolinie Północnej, a także profesor 
anestezjologii i profesor nauk medycznych, dyrektor Programu 
Badawczego Zapobiegania i Leczenia Bólu, koncentrującego się 
na opracowywaniu nowych i bardziej skutecznych metod bada-
nia i leczenia pacjentów z ostrym i przewlekłym bólem. Autor 
ponad 450 publikacji i 3 książek, Redaktor Naczelny PAIN, 
wiodącego czasopisma w dziedzinie badań nad bólem.

Torsten Liem DO, MSc Ost, MSc Paed Ost (DEU)

W latach 1999-2019 dyrektor Niemieckiej Szkoły Osteopatii 
(OSD), założyciel kliniki osteopatii ogólnej i osteopatii pedia-
trycznej; autor licznych programów osteopatycznych studiów 
magisterskich; twórca i propagator akupunktury osteopatyc-
znej i osteopatii psychosomatycznej. Autor i redaktor 17 publi-
kacji książkowych na temat osteopatii, m.in. Osteopatia Cza-
szkowa (Cranial Osteopathy) i Rekonceptualizacja osteopatii 
(Reconceptualization of Osteopathy). Współzałożyciel czaso-

pisma Medycyna Osteopatyczna (Osteopathic Medicine). Założyciel bloga 
poświęconego zdrowiu w kontekście osteopatycznym: www.osteopathie-liem.de 



Lisbeth Marcher (CAN)

Założycielka Bodynamic System i Bodynamic Internatio-
nal, była dyrektor Bodynamic System. Wykładowca te-
matyki dotyczącej hiporeaktywnych reakcji 
mięśniowych, twórczyni mapy ciała w kontekście struk-
tury charakteru oraz autorka podejść do pracy z 
wstrząsającymi wydarzeniami; Autorka książki: Encyklo-
pedia ciała (The Body Encycloedia).

Sanja Maretic MOst (GBR)

Osteopatka i literaturoznawczyni, obecnie studiuje 
medycynę narracyjną na Uniwersytecie Columbia. Au-
torka pracy dyplomowej na temat roli poezji i humaniz-
mu nauk medycznych w edukacji osteopatycznej.

Prof Dr Frauke Musial (NOR)

Profesor Arctic University in Tromsø w Norwegii oraz 
współpracownik Norweskiego Narodowego Centrum 
Badań Medycyny Komplementarnej i Alternatywnej 
NAFKAM. Wcześniej pracownik Katedry Naturopatii i 
Medycyny Integracyjnej na Wydziale Lekarskim Uniwer-
sytetu Duisburg-Essen w Niemczech.

Dino Muzzi DO (CAN)

Osteopata i czynny wykładowca w kraju i za granicą od 
1993 roku. Opracował autorską metodę pracy z 
dysfunkcją somato-emocjonalną w osteopatii, łącząc 
osteopatię ze ogniskowaniem (Focusing).

Dr Whitney Scott PhD (GBR)

Wykładowca klinicznej psychologii zdrowia w King‘s Col-
lege w Londynie, psycholog kliniczny i dyrektor ds. 
badań w ramach programu zarządzania bólem INPUT w 
szpitalu St Thomas‘. Jej zainteresowania badawcze 
ogniskują się wokół Terapii Akceptacji i Zaangażowania 
(Acceptance and Commitment Therapy: ACT) podczas 
rehabilitacji u pacjentów z bólem.

Konferencja 
Prelegenci



Assoc Prof Dr Rebecca Shelby (USA)

Profesor nadzwyczajna w Katedrze Psychiatrii i Nauk Be-
hawioralnych na Duke University. Dyrektor ds. nauczania 
w Duke Cancer Patient Support Program i członkini Duke 
Pain Prevention and Treatment Research Program. Jej 
zainteresowania badawcze ogniskują się wokół terapii 
behawioralnej pacjentów z bólem nowotworowym.

Dr Peter Stilwell BKin, DC, MSc, PhD (CAN) 

Chiropraktyk, badacz metod rehabilitacji i doktor nauk 
medycznych. Obecnie jest pracownikiem naukowym na 
Uniwersytecie McGill na Wydziale Medycyny i Nauk o 
Zdrowiu Szkoły Fizyki i Terapii Zajęciowej, gdzie prowadzi 
badania koncepcyjne i jakościowe dotyczące bólu i 
podejścia skoncentrowanego na osobie.

Dr Oliver Thomson DO, PhD (GBR)

Osteopata i profesor nadzwyczajny w University College 
of Osteopathy w Londynie oraz badacz zajmujący się me-
todami jakościowymi. Obecnie bada podstawy fi lozofi c-
zne i rolę metod jakościowych w terapiach manualnych, 
prowadząc swój podcast Words Matter.

Prof Dr Lene Vase (DEN)

Profesor psychologii na Uniwersytecie Aarhus w Danii. 
Jedna z czołowych badaczek efektu placebo na świecie, 
zajmująca się modulacją bólu w ośrodkowym układzie 
nerwowym i dowodami skuteczności terapii przeciwbó-
lowych; publikowała w czołowych czasopismach np. w 
Lancecie.



Osteopathie Schule Deutschland GmbH 

Mexikoring 19
D-22297 Hamburg

email: osd@osteopathie-schule.de

phone: +49 (0) 40 644 15 69 0
fax: +49 (0) 40 644 15 69 10

Chętnie służymy radą w każdej chwili!

Odwiedź: 
www.osteopathie-schule.de

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych kursów, z przyjemnością 
prześlemy dalsze broszury.

We wszystkich naszych lokalizacjach oferujemy regularnie wieczory 
informacyjne.

Osteopathie Schule Deutschland (OSD)
W 1999 roku Torsten Liem założył w Hamburgu Osteopathie Schule Deutsch-
land (OSD). OSD ma na celu oferowanie szkoleń i zaawansowanej edukacji w 
zakresie osteopatii i wszystkich powiązanych kręgów tematycznych. Głównym 
aspektem wyróżniającym podejście OSD są wysokie standardy akademickie i 
dydaktyczne połączone z dogłębnym szkoleniem praktycznym. Ponadto OSD 
jest zaangażowane w rozwój osteopatii poprzez prowadzenie badań, publi-
kacje i jednostki kliniczne, takie jak Instytut Morfologii Integracyjnej (IIM), Aka-
demia Osteopatii Pediatrycznej i Akademia Osteopatii Sportowej.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian.


