
7 декември

София

Какво е постурология? 
Постурологията е наука за стойката на човека.

С термина „стойка” (рosture) се означава стратегията, използвана от невромускулната и скелетната система, 
за да остане тялото в равновесие, като реагира на гравитацията по възможно най-икономичния начин. 

Стойката се определя от състоянието на мускулите и фасциите и подвижността на ставите, което зависи 
от локални фактори и подлежи на неврохуморална регулация. Фасциите формират триизмерна, непрекъсната 
мрежа в човешкото тяло, която обвива вътрешните органи, главния и гръбначния мозък, мускулите на трупа 
и крайниците, кръвоносните съдове и периферните нерви. Така те играят роля в трофиката на тъканите, 
разпределението на мускулното натоварване и координацията на движенията, предаването на информация 
между частите на тялото и проприорецепцията. Всеки тип "нокса" (патологична, травматична, дегенеративна, 
еволюционна, емоционална, метаболитна) може да засегне всяка област в комплексен "интегриран" механизъм 
от първични, вторични причини, адаптации и ефекти.

Защо постурологията е ключова за лекарите в 21 в.? 
Постурологичният анализ дава информация за първичността на патологията, компенсаторните възможности 
на организма, прогнозата и откъде е най-добре да започнем лечението. Той е изключителен инструмент за 
диагностика и контрол по време и след приключване на лечението. 

Как се диагностицират постуралните нарушения? 
Има специално разработени за целта протоколи, които след първоначалната диагностика могат да бъдат 
допълнени със специфични за съответния специалист клинични и параклинични изследвания. 
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Конференция 
по интегративна медицина  
и постурология 
7 декември - София
С участието на италиански лектори:

09:00 - 09:30 ч. региСтрация

09:30 - 09:50 ч. отКриване на КонгреСа
 Д-р Паоло Заварела, Д-р Венцислав Стоев

  СеСия 1: интегративна Дентална МеДицина

09:50 - 11:20 ч. BiteD.R.O.P. – модел на интеграция между денталната медицина,  
 гнатологията, постурологията и остеопатията

 Д-р Паоло Заварела

  СеСия 2:  ПоСтурология и оСтеоПатия  

11:20 - 13:00 ч. Постурологията като общ език между  
 различните медицински специалности

 Д-р Массимо Росато

13:00 - 14:00 ч. обеДна ПочивКа  

14:00 - 15:30 ч. Постурология и остеопатия: път към интегралната медицина 
 Д-р Иван Грегори

  СеСия 3:  интегрална МеДицина

15:30 - 17:00 ч. науката за стъпалото.  
 Подологията, позата, медицината и денталната медицина.

 Д-р Мауро Монтези

17:00 - 18.00 ч. Кръгла МаСа и Дебати

18:00 ч. ЗаКриване на КонгреСа

органиЗатори:	
Българска	асоциация	по	постурология,		

италианска	постурологична	асоциация	и	
инфодент 

начини	на	плащане:
1. в офиса на фирма Инфодент:

София, бул. Пейо Яворов 50, вх. A, ет. 1, офис 4

2. С банков превод: банка ДСК за Инфодент-БГ ООД
IBAN: BG06STSA93000021731862; BIC: STSABGSF


