
Шийний відділ хребта - інтегрована техніка м'яких 
тканин та м'яка хіропрактика 

 

День I (9: 00-17: 00) 

 анатомія та біомеханіка комплексу ОАА 

 пальпаційна анатомія шийного-черепного сполучення 

 вступ до неврологічного обстеження, включаючи виявлення 

розладів при захворюваннях ЦНС 

 введення в рентгенологічне обстеження 

 тести на безпеку, включаючи судинні тести 

 техніка позиційної релаксації шийно-черепного переходу 

 техніки осциляції в межах остеопатичної філософії GOT 

 кореляція дисфункції С0-С2 з такими симптомами, як 

порушення зору, головні болі, напруга шийного відділу хребта 

тощо 

 головний біль, вазомоторика - міждисциплінарний підхід 

 дієта та можливі дисфункції вегетативної нервової системи, 

які провокують головний біль – на що звернути увагу 

 обговорення клінічних симптомів захворювань, таких як: 

синдром Хортона, потилична невралгія (невралгія Арнольда) 
та інші 

 

День II (9: 00-17: 00) 

 Тверда оболонка головного мозку (dura mater encephali) та 

спинного мозку - іннервація, гістологія та її кореляція з 
системою опорно-рухового апарату в  тому числі фасції 

 фіксація твердої оболонки в місці проходження шийного 

відділу хребта 

 трахея, стравохід, гортань, ямка Розенмюллера, фасція 

Сібсона, виїмка плеври та інші анатомічні вісцеральні 
кореляції в межах інтегрованих мягкотканинних технік та 

хіропрактичних в області шийного відділу хребта і больових 

симптомів  

 шийне + плечове сплетення - анатомія, тести 

 техніки осциляції, мобілізація середнього шийного відділу 

хребта 



 серце по відношенню до шийного відділу та плечового поясу 

– чи можна по симптомах в області шийного відділу та 

плечового поясу знайти хвороби серця (обговорення, основане 

на нейрофізіології та патофізіології) 

 м’язово-фасціальні техніки, спрямовані на драбинчасті м'язи 

(scalenus), грудинно-ключично-соскоподібний м’яз 
(sternocleidomastoideus) з точки зору дисфункції скронево-

нижньощелепного суглоба, плечового поясу, язика (дефекти 

мови, прикусу) 

 Трахея - анатомія, іннервація, кровопостачання, прикріплення 

- вплив дисфункції щитовидної залози на біль та дисфункції 

шийного відділу хребта 

 Блукаючий нерв - детальна анатомія, фізіологія та терапія, 

спрямована на балансування напруги в межах його перебігу  

 

День III (з 9:00 до 15:00) 

 біомеханіка перехідних сегментів (C0-C1, C7-Th1) 

 цільові методи мобілізації та маніпуляції перехідних сегментів 

 дисфункція 1-го ребра та його вплив на біль у плечовому 

поясі, грудній клітині, шийному відділі хребта 

 вплив дисфункції шийного відділу хребта на постуральний 

дисбаланс 

 вибрані краніо-сакральні техніки на початок терапії або її 

завершення 
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