
Uprzejmie informuję, że Pracownia EMG i ENG Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego Szpitala 
Klinicznego im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, decyzją 
z dnia 06 marca 2014 r., Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej uzyskała 
status jednostki uprawnionej do prowadzenia szkoleń w zakresie EMG. 

Osoby zainteresowane odbyciem kursu szkolącego, składają zgłoszenie poprzez wypełnienie i 
przesłanie na email: zpnr@wp.pl skanu ZGŁOSZENIA NA KURS PRAKTYCZNY NEUROFIZJOLOGII 
KLINICZNEJ DLA LEKARZY – koszt szkolenia 16000,00 zł brutto, DLA TECHNIKÓW - koszt szkolenia 10000 
zł brutto. Skan podpisu na KARCIE jest wystarczający. Uzyskanie zaświadczenia o szkoleniu praktycznym, 
nie jest jednoznaczne z uzyskaniem licencji technika. Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej 
przyznaje taką licencje w oparciu o uczestnictwo szkolenia teoretycznego (3 wyjazdy weekendowe) w 
Ośrodku Akson w Milanówku (http://akson.net.pl/) oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 
praktycznego w jednostce referencyjnej szkolącej praktycznie. Terminy kursów szkolących będą ustalane 
indywidualnie tel. 61 8310-230. 

Opłata za szkolenie nie obejmuje kosztów zakwaterowania i pobytu w jednostce szkolącej. 
 

Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania: 
Fizjoterapeuta, zwłaszcza będący absolwentem uczelni medycznej (w tym UM w Poznaniu), jest w 

PTNK na statusie równorzędnym biologa i może uzyskać licencję (nie certyfikat) technika EMG 
powierzchniowej i badań potencjałów wywołanych ENG (wykonywanie badań). 

..."po 3 latach przynależności do PTNK."... - tutaj obowiązuje ilość wymaganych godzin badań 
praktycznych, oraz liczba przebadanych chorych (min. 300). 
 
Kierownik kursu (telefon kontaktowy: 61 8310-230) 
Prof. dr hab. n. med. Juliusz Huber 
Kierownik Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu  
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Kierownik  Pracowni EMG I ENG 
Ortopedyczno - Rehabilitacyjnego  
Szpitala Klinicznego im. Wiktora Degi  
Uniwersytetu Medycznego  
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

 
Plan kursu podstawowego w zakresie elektromiografii dla lekarzy i techników prowadzony w 

Pracowni EMG i ENG Zakładu Patofizjologii Narządu Ruchu na terenie Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego 
Szpital Klinicznego im. Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

Kurs obejmuje udział w wykonaniu i interpretacji wyniku badania elektromiograficznego i 
elektroneurograficznego u chorych z dysfunkcją narządu ruchu o różnej etiologii w min. 1 miesiąc.  

Rodzaje badań diagnostycznych neurofizjologii klinicznej: 
1)  badania elektromiograficzne (EMG) elementarne (igłowe) i globalne (powierzchniowe), 
2)  badania elektroneurograficzne (ENG) (fala M, fala F, przewodnictwo czuciowe SCV, odruch H, badanie 
przewodnictwa nerwowego metodą krótkich odcinków ("inching"), 
3)  test miasteniczny (dekrement), 
4)  próba tężyczkowa, 
5) badanie odruchu mrugania (BLINK REFLEX). 
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