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Здравейте!

Казвам се Красимир Русев и съм кинезитерапевт (физиотерапевт). Завършил съм
Национална спортна академия (НСА) "Васил Левски" гр. София, факултет по
Кинезитерапия, редовна програма по специалност „Кинезитерапия".

Преди да надградя образованието си в Националната спортна академия завърших
Медицински колеж към Университет " Проф. Асен Златаров" гр. Бургас, редовна
програма по специалност рехабилитатор.

1/5

ЗА МЕН
Написано от

След завършването ми на НСА съм преминал следните следдипломни
квалификации:

"Миофасциално отпускане" Варвара. Лектор: Мария Якоб, България

"Остеопатични мануални техники - курс за напреднали" София. Лектор: Гил Гиър,
Великобритания

"Боуен, тенсигритет и фасциални линии" София. Лектор: Кели Кланси, САЩ.

"Практически умения при изследване на човешкото тяло" Любляна, Словения. Лектор:
Рон Фелан, Австралия.

"Разбиване на кода на мускулно-скелетната болка" Загреб, Хърватия. Лектор: Джон
Гарфилд, Австралия.

"Специализирани процедури за бебе и мама" София. Лектор: Джон Уилкс

“Специализирани Боуен процедури 2″ – Милано, Италия. Лектор: Ossie and Elaine
Rentsch, Австралия.

"Важността на симетрията - различният подход" - Загреб, Хърватия. Лектор: Греам
Пенингтон, Австралия.

"Терапевтична техника Боуен - курс за напреднали 1" лектор старши инструктор Андрю
Зопос
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"Терапевтична техника Боуен - основен курс" - сертифициран терапевт от
Австралийската академия по Боуен терапия: лектор старши инструктор Андрю Зопос

"Кинезитерапия при болкови синдроми на гръбначния стълб" лектор: доц. Н. Попов, НСА

„Mulligan Techniques” certified clinical education Sakis Adamidis, Savvas Mavromoustakos

„PNF Concept” workshop Sakis Adamidis, Savvas Mavromoustakos

„Лазертерапия” лектор: доц. Дикова, Медицински университет, София

"Мануална терапия на гръбначния стълб" лектор: доц. Николай Попов, София

„Миофасциален болков синдром – диагностика и лечение. Постизометрична
релаксация.”, лектор: Елена Ковачева, НСА

„Мануална терапия, мекотъканни техники за мобилизация на ставите по J.T.Terrier“, лект
ор: доц. Л.Крайджикова, доктор, НСА

„Динамични тестове за периферна нервна система на горни крайници“, лектор: Р.
Ташева, НСA

"Кинезиотейпинг" лектор Bruno Cosimo
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"Мускулен стречинг в мануалната терапия" лектор: доц. Е. Димитрова, НСА

Език:

Английски език: писмено и говоримо

GSM: +359-888-212-813;
адрес : ул. "Мара Гидик" 8, ет. 1
гр. Бургас 8000
e-mail: bezbolka.burgas@gmail.com
www: bezbolka.net
карта:

Тагове: болка ( във врата , в гърба и кръста ), кинезитерапи
я
, техниката
Боуен
, кин
езиотейпинг
,
масаж
,
бременност
,
мануална терапия
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,
натурален колаген
,
бебешки колики
,
услуги
,
контакт
,
безплодие, нощно напикаване, фибромиалгия
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