Małgorzata Kahl
mgr fizjoterapii- absolwentka AWF J. Piłsudskiego w Warszawie, mgr pedagogiki specjalnejabsolwentka APS im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, technik ortopeda.
Ukończone kursy i szkolenia:
 terapia funkcji wzrokowych
 Osteopatia czaszkowo- krzyżowa
 Terapia trzewna
 Manipulacje powięziowe FM (Fascial manipulation) wg L.Stecco
 Łańcuchy mięśniowe GDS (Godelieve Denys-Struyf)
 kurs podstawowy koncepcji PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation – basic),
 PNF i Spastyczność, PNF w leczeniu bólów krzyża, PNF i skoliozy, PNF w Pediatrii
 Forum Praktyków Skolioz „Leczenie gorsetami”
 Forum praktyków skolioz „skoliozy nerwowo- mięśniowe”
 Szkolenie:"Rola zaopatrzenia ortopedycznego w terapii dzieci i młodzieży z niedowładami
spastycznymi"
 Warsztaty:" innowacyjne metody ortezowania i szynowania z tworzyw termoplastycznych
Ortofit"
 terapia ręki
 szkolenie: Terapia funkcji wzrokowych systemem IMPULS
 Fizjoterapia ciąży i w połogu
 Funkcjonalne badanie dna miednicy per rectum i per vaginam, zastosowanie biofeedbacku,
elektroterapii
 szkolenie:"Rehabilitacja w nietrzymaniu moczu u kobiet"
 Fizjoterapia w zaburzeniach funkcjonalnych miednicy i nietrzymaniu moczu
 szkolenie dot. ilościowej analizy chodu w praktyce klinicznej
 kinesiotaping wg koncepcji dr Kenzo Kase I st
 Kurs Integracji Sensorycznej I i II st
 Ontogeneza motoryczna dziecka i jego rozwój odruchowy
 "Szkolenie prawno- psychologiczne" przeprowadzone przez KOPD
 Czytanie i analiza zdjęć RTG
 Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem st I,II,III
 Racjonalna terapia zachowania I i II st.
 szkolenie nt."Jak pomóc dzieciom z zespołem Aspergera"
 Trening astronautyczny, zintegrowane, badanie widzenia oraz zintegrowane przedsionkowe,
słuchowe i wizualne strategie terapeutyczne
 szkolenie:”Zdrowie kobiety w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej”
 Tiuna- tradycyjny pediatryczny masaż chiński
 I Międzynarodowy Kongres Tkanek Miękkich, warsztaty: „Zaburzenia Trzewne a
ustawienie pięty”
 warsztat "Formy i środki terapii zajęciowej u chorych z uszkodzonym OUN"
 warsztat"Techniki Terapii Tańcem i Ruchem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi"
 kurs Thera-Band Academy "Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem
przyborów Thera-Band
 terapia ruchami rytmicznymi
 Kurs Kinezjologii Edukacyjnej- Brain Gym met. dr P i G Dennisona
Współprowadząca warsztaty dla nauczycieli „Wykorzystanie elementów terapii SI podczas zajęć
lekcyjnych”, opiekun stażu, absolwentów fizjoterapii WUM w 2015 - „fizjoterapia w pediatrii”

Publikacje
 Współautor artykułu „Możliwości wykorzystywania jogi indyjskiej w profilaktyce terapii
zaburzeń struktur dna miednicy” Praktyczna fizjoterapia i rehabilitacja nr 60/2015
 Autor artykułu „Integracja sensoryczna a problem moczenia się” Integracja Sensoryczna
09/2016
 współautor artykułu „Znaczenie terapii integracji sensorycznej w budowaniu kontroli
posturalnej, reakcji równoważnych i kontroli motorycznej”Forum Logopedy 08/2017
 współautor artykułu „Fizjoterapia u kobiet z nietrzymaniem moczu- nowości i kontrowersje”
Rehabilitacja w Praktyce 5/2017
zainteresowania: historia średniowiecza, historia II wojny światowej, yoga, bioinżynieria,
medycyna, podróże

