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Stephen Typaldos D.O.
Twórca i pionier
Fascial Distortion Model (FDM)
Stephen Typaldos urodził
się w Stanach Zjednoczonych
w 1957 roku.
Po ukończeniu studiów z
medycny osteopatycznej
(tytuł D.O.) pracował jako
lekarz ogólny oraz na
szpitalnym oddziale
ratowniczym. Prowadził
również własny gabinet.
W 1991 roku Typaldos zaczął rozwijać zupełnie nowy
model diagnostyczny, oparty na uważnej obserwacji
pacjentów. Dokładnie obserwując i słuchając ich,
zauważył, że pacjenci intuicyjnie wiedzą, co im dolega,
oraz wyrażają to za pomocą charakterystyczynych
gestów i opisów werbalnych. Zaobserwował, iż
zastosowanie specjalanych technik manualnych,
opartych na wskazówkach pacjentów, pozwala na
natychmiastowe i skuteczne złagodzenie bólu.
Efekty zachęciły Stephena Typaldosa do szczegółowej
analizy i opisu metody FDM. Swoją pracę opublikował
w czasopismach i książkach medycznych i ostatecznie
stworzył pionierską tezę, którą zapoczątkował Fascial
Distortion Model (FDM).
Stephen Typaldos, D.O., zmarł nagle 5 kwietnia 2006
roku w wieku 49 lat.
Uczniowie i koledzy Typaldosa stworzyli w Europie, Stanach
Zjednoczonych, Japonii i Afryce indywidualne stowarzyszenia
FDM w celu zachowania uznanych norm w szkoleniu FDM,
a także w celu umożliwienia międzynarodowej i kulturowej
wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z FDM-em.

Fascial Distortion Model (FDM)
według Typaldosa
FDM jest szczególnym podejściem medycznym, które
przyporządkowuje przyczyny różnych dolegliwości i
ograniczeń funkcji ruchowych jednej lub kilku z sześciu
typowych form odkształceń (dystorsji) powięzi w ciele
człowieka. Skorygowanie odpowiednich dystorsji powoduje
wymierne i skuteczne zredukowanie bólu i poprawę
ograniczonej ruchomości.
W FDM-ie indywidualny proces diagnostyczny opiera
się na trzech filarach. Szczególną uwagę zwraca się na
mowę ciała pacjenta w momencie, w którym opisuje ból.
Odpowiednio zinterpretowane intuicyjne gesty pacjenta są
bezpośrednimi oznakami odkształceń powięzi. Historia
choroby pacjenta (wywiad), jak również szereg testów
uzupełniają diagnostykę FDM-u.
Metoda FDM może być zastosowana w różnych dziedzinach
medycznych oraz może rozszerzyć możliwości
diagnostyczne lekarzy i fizjoterapeutów. FDM umożliwia
skuteczne leczenie pacjentów z różnymi diagnozami
medycznymi. Obecnie FDM znajduje zastosowanie w
leczeniu przede wszystkim dolegliwości związanych z
narządem ruchu oraz chronicznym bólem.

Metoda Typaldosa

Szkolenie FDM zgodne z
wytycznymi Europejskiego
Stowarzyszenia FDM (EFDMA)

Stephen Typaldos, D.O., rozwinął szczegółowy model
leczenia manualnego, który zawiera różne techniki
manipulacji i uciskowe. To podejście jest dzisiaj znane
jako metoda Typaldosa i nauczane na kursach FDM-u
prowadzonych zgodnie z wytycznymi EFDMA.

Edukacja: Szkolenia podstawowe FDM

Każde konkretne odkształcenie powięzi jest
leczone w inny sposób:
Czasami stosowany jest silny nacisk na specyficzne
punkty lub wzdłuż linii na ciele pacjenta
Inne odkształcenia leczone są przy użyciu trakcji lub
kompresji na stawach
Przy leczeniu zewnętrznych warstw powięzi mogą być
używane pomocnicze narzędzia na przykład mata igłowa,
bańki itd.

Skierowane dla personelu medycznego (lekarzy oraz
fizjoterapeutów)
Kurs podstawowy obejmuje 4 moduły i kończy się
egzaminem teoretycznym oraz praktycznym. Każdy
moduł zawiera co najmniej 20 jednostek dydaktycznych i
jest nauczany zgodnie z wytycznymi EFDMA.

Moduł 1

• Podstawowe wprowadzenie do FDM-u według Typaldosa
• Ogólne zasady badania i leczenia
• Specyficzne zasady badania i leczenia okolic stawu
barkowego, kolanowego i skokowego

• Terapia pacjentów na żywo

Moduł 2
• Przypomnienie i powtórzenie podstawowej wiedzy z
1. modułu

• Specyficzne zasady badania i leczenia miednicy/bioder,

dolnego i środkowego odcinka kręgosłup oraz odcinka szyi

• Terapia pacjentów na żywo

Moduł 3
• Przypomnienie i powtórzenie podstawowej wiedzy z
2. modułu

• Specyficzne zasady badania i leczenia kończyn górnych
i dolnych, żuchwy i głowy

• Terapia pacjentów na żywo

Moduł 4
• Powtórzenie materiału „Refresher” i egzamin:

absolwenci otrzymują Certyfikat Terapeuty FDM
(Certyfikat FDM – Terapeuta EFDMA)

Po zdanym egzaminie podstawowym istnieje możliwość
uczestnictwa w zaawansowanych kursach FDM-u.
Terapeuci FDM-u mogą ubiegać się po 12 miesiącach
pracy technikami FDM-u o uzyskanie Międzynarodowego
Certyfikatu FDM (FDM IC) – egzamin obejmuje część
teoretyczną i praktyczną. FDM IC jest standardowym
egzaminem, uznawanym przez wszystkie międzynarodowe
stowarzyszenia FDM (AFDMA American Fascial
Distortion Model Association, EFDMA European Fascial
Distortion Model Association, FAA FDM Asian Association,
AFDMS African Fascial Distortion Model Society).
Wizyty w gabinetach doświadczonych lekarzy i terapeutów
oraz prowadzony przez nich nadzór kliniczny, jak
również doświadczenie i zaawansowane szkolenie są
podstawą do przystąpienia do egzaminu FDM IC.

EFDMA I FDM Akademia
Europejskie
Stowarzyszenie
Fascial Distorsion Model
EFDMA została założona w 2006 roku w Wiedniu
(Austria) i jest organizacją non-profit.
Celem stowarzyszenia jest długotrwała promocja Fascial
Distortion Model (FDM) i Metody Typaldosa w Europie.
Gwarancja jakości oraz kontrola wszystkich podstawowych
i zaawansowanych szkoleń FDM, jak również zapewnienie
każdemu pacjentowi fachowego leczenia zgodnie z FDMem są podstawowymi obowiązkami stowarzyszenia.
FDM Akademia została założona w marcu 2013 roku w
Katowicach. FDM Akademia organizuje i prowadzi kursy
FDM-u na terenie Polski, które są akredytowane
przez EFDMA.

