
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Nam sollicitudin libero in

nisi euismod, et tristique erat efficitur.

Donec gravida eu leo nec venenatis.

Aenean accumsan ut nibh vitae cursus.

Donec eget erat et enim lobortis pretium.

Vestibulum dapibus consequat

pellentesque. Donec elementum tempor

augue, quis malesuada nunc

condimentum vitae. Maecenas hendrerit

lacinia malesuada.

Aliquam a pharetra nisl. In pharetra id

lorem ut mollis. Vivamus pellentesque

laoreet arcu ut consequat. Vivamus

malesuada augue non ultrices sollicitudin.

Fusce mollis sem at eros tempus dictum.

Sed dignissim eu ex et vulputate. Proin

scelerisque lectus accumsan tristique

tincidunt. In libero augue, feugiat vel purus

sed, posuere consequat neque.

Integer pretium vitae tellus vel lacinia.

Nullam quis faucibus erat, finibus tincidunt

nisl.

Otsikko otsikko
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Nunc non dictum arcu. Nunc eu risus

porta, hendrerit massa eget, convallis

metus. Sed ultricies pretium leo, et

vehicula justo placerat eu. Donec egestas

nibh nec turpis dapibus, placerat interdum

massa rhoncus. Suspendisse eu

vestibulum leo. Vestibulum ornare, ex non

euismod pharetra, lacus leo blandit metus,

malesuada tincidunt nisl mi id urna.

Curabitur congue lacinia egestas. Ut varius

ante est, maximus egestas augue

bibendum vitae.

Praesent a sapien ornare lorem rhoncus

rutrum. Ut facilisis felis vitae velit volutpat,

et condimentum lorem dictum. Curabitur

nec lobortis sapien.
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Aikuisneurologisen 

kuntoutujan terapian 

peruskurssi 
– Bobath-lähestymistavan mukaan (110 t)

AIKA 7.-12.9.2020 (6 pv), 5.-10.10.2020 (6 pv) ja 

7.-11.12.2020 (5 pv)

PAIKKA Seinäjoen keskussairaala, Y-talo, Koskenalantie 18, 

YA3 Terapiasali

OSALLISTUJAT Fysioterapeutit ja toimintaterapeutit

KOULUTTAJA Tmi Neurotrim, Kirsi Säynevirta, fysioterapeutti 

YAMK, Bobath-kouluttaja (IBITA), Affolter-terapeutti

HINTA 2600 € + 624 € (alv 24 %) yhteensä 3224 € 

sisältää luentomateriaalin sähköisenä sekä kahvin.

Laskutus tapahtuu kahdessa erässä tai sopimuksen mukaan.

LISÄTIETOJA      suunnittelija Tuula Salo, s-posti tuula.salo@seamk.fi

ja p. 040 830 2386 ja kurssin sisältöön liittyen Kirsi   

Säynevirta s-posti kirsi.saynevirta@gmail.com

HAKU  koulutukseen viimeistään 15.6.2020 linkistä:  https://www.lyyti.in/Bobath2020

Hakeutuminen koulutukseen on sitova 15.6.2020 alkaen. Hyväksytyille ilmoitetaan 

koulutukseen pääsystä viikon sisällä. (Osallistujia voi ryhmässä olla max. 12.)

Vaatimukset kurssille osallistumiseen

Kurssille osallistuvilla fysioterapeuteilla ja toimintaterapeuteilla on oltava vähintään 

yhden vuoden työkokemus neurologisten kuntoutujien parissa työskentelystä ja heillä 

täytyy olla mahdollisuus koko koulutusjakson ajan soveltaa oppimaansa työssään. 

Peruutusehdot

Hyväksymistiedon jälkeen koulutukseen osallistumisen perumisesta perimme koko koulutuksen 

hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa hakuehdot täyttävään henkilöön. 
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seamk.fi/taydennyskoulutus

Kurssin pituus lähiopetustunteina on 110 tuntia, yhteensä 17 päivää (6+6+5 

päivää). Kurssi sisältää teoriaa, käytäntöä,  kuntouttaja demonstraatiota 

(kouluttaja) ja pareittain tehtäviä terapioita kouluttajan ohjauksessa. Lisäksi 

jaksojen välille tulee käytännön työhön liittyvät etätehtävät: artikkelireferaattit

(3 englanninkielistä artikkelia) ja case report omasta kuntoutujasta. 

Hyväksytysti suoritettu kurssi vastaa kahdeksaa (8) opintopistettä.

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujille perusvalmiuksia analysoida 

normaalia toimintaa ja liikkumista,  analysoida ja fasilitoida normaalista 

poikkeavaa toimintaa ja liikkumista sekä  ohjata kuntoutujaa uusiin toiminnan 

ja liikkumisen malleihin.

Kurssin lopussa tavoitteena on

 Ymmärtää nykyisen Bobath-konseptin taustalla olevaa teoriaa mm.  

neurofysiologiasta  ja motorisesta oppimisesta.  Konseptia kehitetään 

jatkuvasti uuden tutkimustiedon perusteella.

 lisätä valmiuksia integroida kansainvälisen toimintakyvyn, vamman ja 

terveyden luokituksen (ICF) periaatteet aikuisneurologisten kuntoutujien 

toimintahäiriöiden arviointiin ja hoitoon.

 Kehittää taitojasi ja käyttää nykyistä Bobath-konseptia henkilöillä, joilla on 

neurologinen toimintahäiriö.

 Kehittää taitojasi liikkumisen havainnoinnissa, analysoinnissa ja 

fasilitoinnissa.


