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S’inscriu al Curs de Formació Continuada en Acupuntura
sobre “Acupuntura i consells fisioterapèutics en patologIa
muscular i osteoarticular (espatlla)”

Seu

Soci de la Societat Científica d’Acupuntura
Altres socis de l’Acadèmia i
afins a la Societat
No soci

l’Acadèmia - Sala 8
Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Curs de Formació
Continuada
en Acupuntura

l’Acadèmia, Sala 8, Barcelona

Informació i inscripcions

Dissabte, 6 de febrer de 2010

Butlleta d’inscripció

Acupuntura i consells
fisioterapèutics en
patologia muscular i
osteoarticular (espatlla)

Curs de Formació Continuada
en Acupuntura
Acupuntura i consells
fisioterapèutics en
patologia muscular i
osteoarticular (espatlla)
Dissabte, 6 de febrer
de 10:00 a 14:00 hores

Contingut

Professorat
Dr. Pere Marco Aznar
Llicenciat en Medicina per la Universitat de València
i Màster en Acupuntura per la Universitat de
Barcelona.
Experiència professional
Professor d’acupuntura en diferents màsters de les
Universitats de Barcelona i Internacional de Catalunya.
Profesor associat de la Universitat Internacional de
Catalunya en la Diplomatura de Fisioteràpia
d’Acupuntura.
Autor del llibre “Acupuntura y dolor articular agudo”.
Exerceix l’acupuntura en consulta privada des de
fa 22 anys.

Es tracta d'organitzar l'exploració en patologia
muscular de l'espatlla, pel que fa no només a les
referències energètiques sinò també a les musculars,
per tal d’arribar a un diagnòstic i poder elaborar
una estratègia de tractament més precisa i
possiblement més eficaç.
D'altra banda, el coneixement de les alteracions
que es produeixen en el terreny osteoarticular i
muscular ens permetin elaborar consells que podem
oferir al pacient per millorar la seva recuperació
funcional.

Sr. Santiago Trujillo Félix
Fisioterapeuta, acupuntor i osteòpata.
Experiència professional
Professor del Postgrau d'Acupuntura de la
Universitat Internacional de Catalunya.
Cap de Servei del CDIAP EDAI de Sant Adrià de
Besós.

Quotes d’inscripció
Socis de la Societat
Científica d’Acupuntura
de Catalunya i de Balears

50 euros

Socis de l’Acadèmia i
afins de la Societat
No socis

70 euros
110 euros

Els no socis poden optar a fer-se socis de l’Acadèmia
i de la Societat Científica d’Acupuntura el mateix dia
del curs.
Per formalitzar la inscripció cal ordenar una
transferència bancària al compte:
0081-0377-90-0001151223
Banc Sabadell Atlántico
indicant com a concepte de la transferència “Curs
d’Acupuntura 6 de febrer”, afegint-hi el nom i
cognom de l’assistent.
Una vegada feta la transferència, cal enviar el
comprovant del pagament i la butlleta d’inscripció
emplenada a:
l’Acadèmia - Departament d’Activitats i Congressos
Eva Palacios
Fax 932 123 569, abans del 2 de febrer.

Te m a r i
1. Introducció: plantejaments previs
2. Dolor d’espatlla
• Manifestacions clíniques
• Exploració física
• Diagnòstic
• Tractament
3. Conclusions

Acreditació
Activitat acreditada pel Consell
Català de la Formació Mèdica
Continuada / Comisión de
Formación Continuada del
Sistema Nacional de Salud
amb 0,5 crèdits.

Places limitades a 30 participants.
S’expedirà el corresponent certificat d’assistència.

