
Program - trener medyczny Health Factory

Nowoczesny trener musi sprostać licznym wyzwaniom. Jednym z 
najważniejszych jest przywrócenie klienta do stanu pełnej 
sprawności. Siedzący tryb życia, brak ruchu, krzywy kręgosłup, bóle 
pleców, spięte mięśnie, brak koordynacji, brak kondycji – to rzeczy, 
które skutecznie obniżają jakość życia. Nie da się osiągnąć 
szczupłej sylwetki, muskularnego ciała lub zwyczajnie – dobrego 
samopoczucia bez przywrócenia organizmu do stanu używalności. 
Trener personalny doskonale wie, że odpowiedni trening medyczny 
jest niezbędny i obowiązkowy w przypadku pracy z klientami 
indywidualnymi. Nauczymy Cię skutecznych metod identyfikujących 
oraz poprawiających wady postawy, negatywne wzorce ruchowe, 
braki mobilności, ograniczenia ruchu. Dowiesz się również jak 
mądrze wykorzystywać w treningu sprzęty takie jak np. fitball, 
półpiłka bosu, pasy trx, roller, gumy minibands itp.

Program 1 dnia: Trening medyczny w treningu 
personalnym dzień I

Cel modułu: Nauka pracy z klientami posiadającymi odstępstwa od 
norm w odniesieniu do aparatu ruchu takie jak: wady postawy, 
zespoły bólowe, kontuzje, ograniczenia ruchowe. Poznanie metod 
pre-rehabilitacji wykorzystywanych w pracy trenera personalnego.

Zakres modułu: Trening medyczny w treningu personalnym

Formy merytoryczne: Wykład, zajęcia praktyczne w parach

Materiały: Prezentacje, przykładowe formularze postępowania w 
odniesieniu do konkretynych przypadków, własne notatki, skrypt ze 
spisem ćwiczeń
Prowadzący: Rymanowski

Czas trwania modułu: 10:00-18:00
10.00-11.00 Zdefiniowanie treningu medycznego:



• Czym jest sam trening medyczny. Dlaczego jest tak 
istotny?

• Charakterystyka osób potrzebujących treningu 
medycznego

• Sens stosowania treningu medycznego
• Przedstawienie statystyk wg. Centralnego Rejestru 

Chorób Zawodowych
• Badania potwierdzające konieczność stosowania 

TRENINGU MEDYCZNEGO
•

11.00-12.00 Omówienie prawidłowej postawy ciała, 
wad postawy oraz zmian skoliotycznych

• Czym jest postawa ciała
• Charakterystyka czynników wpływających na zmiany 

postawy ciała
• Charakterystyka WAD POSTAWY 
• Charakterystyka zmian SKOLIOTYCZNYCH

12.00-12.30 Przerwa obiadowa
12.30-13.30 Przedstawienie metod oceny klienta:

• Przedstawienie metod oceny postawy klienta
• Charakterystyka metod oceny klienta
• Nauka oceny postawy klienta w płaszczyźnie czołowej
• Nauka oceny postawy klienta w płaszczyźnie strzałkowej
• Nauka testów w odniesieniu do wad postawy
• Nauka analizowania zmian skoliotycznych 

13:30-14:00 Mobilność i stabilność w treningu 
personalnym:

• Zdefiniowanie mobilności
• Zdefiniowanie stabilności
• Charakterystyka czynników wpływających na 

ograniczenie mobilności oraz stabilności

14:00-16:30 Odcinek szyjny kręgosłupa + 
biomechanika łopatki:



• Anatomia oraz biomechanika odcinka szyjnego 
kręgosłupa

• Badanie zakresów ruchomości odcinka szyjnego 
kręgosłupa

• Dysfunkcje odcinka szyjnego kręgosłupa 
• Działania palpacyjne
• Rozciaganie: rozciaganie funkcyjne, rolowanie, inne 

ćwiczenia przy użyciu akcesoriów treningowych
• Biomechanika łopatki 
• Co robić na odstające łopatki? 
• Testy zakresów ruchomości 

16.30-17:00 Przerwa

17:00- 18:00 Obręcz ramienna + k. górna:
• Anatomia oraz biomechanika obręczy ramiennej
• Testy zakresu ruchomości 
• Testy prowokacyjne
• Rozciąganie statyczne, rozciąganie funkcyjne, PIR 

(relaksacja poizometryczna)
• Rolowanie 
• Ćwiczenia akcesoryjne oraz aktywizacje poszczególnych 

mięśni
• Omawiane kontuzje: zespół cieśni podbarkowej, 

problemy stożka rotatorów, zapalenie przyczepu bliższego 
mięśnia dwugłowego, łokieć tenisisty oraz golfisty, zespół 
cieśni nadgarstka 

Program 2 dnia: Trening medyczny w treningu 
personalnym dzień II
Cel modułu: Nauka pracy z klientami posiadającymi odstępstwa od 
norm w odniesieniu do aparatu ruchu takie jak: wady postawy, 
zespoły bólowe, kontuzje, ograniczenia ruchowe. Poznanie metod 
pre-rehabilitacji wykorzystywanych w pracy trenera personalnego.
Zakres modułu: Trening medyczny w treningu personalnym
Formy merytoryczne: Wykład, zajęcia praktyczne w parach



Materiały: Prezentacje, przykładowe formularze postępowania w 
odniesieniu do konkretynych przypadków, własne notatki, skrypt ze 
spisem ćwiczeń
Prowadzący: Rymanowski
Czas trwania modułu: 10:00-15:00

10.00-11.00 Kręgosłup piersiowy oraz lędźwiowy:
• Anatomia kręgosłupa piersiowego oraz lędzwiowego
• Omówienie WYPUKLIN oraz PZEPUKLIN kręgosłupa
• Anatomia mieśni głębokich
• Popularne dysfunkcje kręgosłupa piersiowego oraz 

lędzwiowego 
• Rolowanie, rozciąganie statyczne, dynamiczne, funkcyjne 
• Wstęp do stabilizacji centralne 
• Znaczenie ćwiczeń izometrycznych w odniesieniu do 

zdrowia kręgosłupa 
• Mobilizacje 

11.00-12.00 Obręcz miedniczna:
• Anatomia obręczy miednicznej
• Dokładna charakterystyka stawu biodrowego 
• Najpopularniejsze dyfunkcje w obszarze obręczy 

miednicznej 
• Zespół mięśnia gruszkowatego VS rwa kulszowa 
• Testy zakresów ruchomości 
• Rolowanie
• Ćwiczenia akcesoryjne
• Mobilizacje 

12.00-12.30 Przerwa

12.30-15.00 K. dolna + stopa:
• Anatomia k. Dolnej. Układ kostno stawowy + mięśniowy 
• Anatomia oraz biomechanika stawu kolanowego 
• Anatomia połączenia rzepkowo-udowego 
• Anatomia oraz biomechanika stawu skokowego 
• Anatomia oraz biomechanika stopy 



• ĆWICZENIA PRAKTYCZNE W ODNIESIENIU DO 
NAJPOPULARNIEJSZYCH KONTUZJI: 

• Rolowanie k. Dolna + stopa 
• Mobilizacje, ćwiczenia akcesoryjne, aktywizacje 

mięśniowe. Wykorzystanie taśm thera band, mini band, power 
band

• Zapalenie pasma biodrowo – piszczelowego 
• Boczne przyparcie rzepki 
• Kolano skoczka 
• Kolana koślawe 
• Kolana szpotawe 
• Charakterystyka chondromalacji rzepki oraz zmian 

zwyrodnieniowych 
• Zapalenie ścięgna Achillesa 
• Stopa płasko – koslawa 
• Stopa wydrążona 
• Zapalenie rozcięgna podeszwowego 


