
 

T – теоретична частина, П – практична частина  

 
FDM
Програма курсу

 лімфологія
 

День I  

9.00 

 

Вступ: історія лімфології, вплив лімфодренажу на організм людини, визначення лімфи, 

склад лімфи, лімфатичний тягар, будова лімфатичної системи, мязова помпа, діафрагма, 

абдомінальний та торокальний тиск, суглобова помпа, фасціальна, мязова,  судини
  Анатомія, фізіологія та патофізіологія –

 

основи лімфодренажу
 Анатомія, будова та  функції лімфатичних судин

 

T 10.30   

10.45 

Загальний образ терапії FDM,        
 

ТРЗ  (Терапія Рефлекторних Зон) та МЛД (мануальний 
лімфодренаж).   

  Правила застосування   лімфатичного дренажу:  сила  натиску,  напрямок,

 

частота прийо
мів  та  ін.  

T 

13.00   

13.45 

  Правила виконання лімфодренажу    

    Базові прийоми та техніки лімфодренажу  по  відношенню  до  нижньої  кінцівки.               
Обговорення рефлекторних зон Захарьїна-Геда   

      та Маккензі. 

Правильний алгоритм терапії згідно моделі       FDM з рефлекторною терапією   

ТРЗ   (Терапія   Рефлекторних Зон)   та  МЛД (мануальний   лімфодренаж)  

T/П 15.15   

15.30 – 17.00 

Базові прийоми сегментарної  рефлекторної терапії (BGM): „Фундамент”, „Стіни”, 
„Дах”   та „Димохід” 

Практичні вправи: мануальна праця та  техніки виконання      3 прийомів Воддера    
при ефективній лімфатичній системі     

   

 

 

День II  

9.00 

 

    Будова кровеносних та лімфатичних судин,   лімфовузли,    поділ лімфатичн
их судин, локалізація лімфовузлів     

 Покази та протипокази до ТРЗ  i МЛД  

  Області лімфатичного відпливу.     Процеси утворення лімфи в   підшкірній ткани
ні. Закон Бернуллі.  

  

T 10.30   

10.45 

Практичні вправи: положення пацієнта, праця на нижній кінцівкці, праця на шийних 
лімфовузлах (центральна стимуляція), глибокий дренаж живота.  Локалізація шкірних 
утримувачів згідно Іди Рольф, Стекко а також перебіг вододілів  згідно Воддера  

 

13.00   

13.45 

Виконання опитування, діагностика, пальпація 
Базові прийоми та техніки лімфатичного дренажу – верхня кінцівка  

Пальпація пульсу: стопа, коліно, пах, живіт, запястя, лікоть, рука, шия, скроня. Вико
ристання пальпації як діагностичного інструменту.  

Тести: проба де Клейна, реберно-ключичний, форсованого відведення, проба М. Рат
шова, проба Аллена, симптом Хоманса 

T/П 

Привітання

Кавова перерва
Кавова перерва
Обідня перерва
Кавова перерва
Питання та відповідіПитання та відповідіОбідня перерва

П

П



 

T – теоретична частина, П – практична частина  

15.15   

15.30 – 17.00 

Практичні вправи: алгоритми праці при індивідуальних дисторсіях.      
Шкірні реакціїпід впливом терапевтичних прийомів  

        та їх інтерпретація.
Питання та відповіді  

 

 

Dzień III  

9.00 

 

    Покази та протипокази до виконання терапії,  побічні ефекти,  терапевтичні помилки,  

колоїдний тиск,   форми недостатності  лімфатичної системи, мастектомія, променева    
терапія,

 

 тканинні індурації, трансудат, ексудат,  жировий набряк, ліпогіпертрофія,      
лімфатичний набряк, серцевий набряк   

    Обговорення різних форм набряку,   покази та протипокази.    

 

Татуаж, як цилінд 
рична тектоніка.  

T 10.30   

10.45 

Практичні вправи: мануальний лімфодренаж    (МЛД)  –  грудна  клітина,  спина,   
шия, обличчя 

Практичні вправи: лімфатичний дренаж периферичних суглобів 

Тести та мобілізація діафрагми, грудної клітини та плечового поясу 

 

13.00   

13.45 Тести і мобілізація діафрагми, грудної клітини та плечового поясу П 15.15   

15.30 – 17.00 
Тести та мобілізація діафрагми, грудної клітини та плечового поясу
Питання та відповіді  

 
 

Dzień IV  

9.00 

 

Практичні вправи: краніосакральна помпа, дренаж ротової порожнини, звільнення 
мязів шиї та плечового поясу 

 10.30   

10.45 Техніки протинабрякової терапії при високобілкових рубцях  

13.00   

13.45 
Практичні вправи: повтор усіх технік  лімфатичного дренажу  та технік ТРЗ по від 
ношенню до цілого тіла  

 15.15   

15.30 – 17.00 

Практичні вправи: повтор усіх технік та прийомів лімфатичного дренажу по відноше
нню до цілого тіла  

 

 

 

 

T/П 

 

Обідня перерва

Обідня перерва

Кавова перерва
Кавова перерва
Кавова перерва
Кавова перерва
Кавова перерва
Завершення

Питання та відповіді
Підведення підсумків
Роздача сертифікатівПитання та відповіді
Питання та відповіді

П

П

П

П

П

П




