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ПОСТУРОЛОГИЯ 
С термина "postura"- стойка се има предвид стратегията, приложена от невро-мускулната и 
скелетната система,за да остава тялото в равновесие, реагирайки на силата на гравитацията. 
КЛИНИЧНА ИНТЕГРАЛНА ПОСТУРОЛОГИЯ 

Клиничната интегрална постурология е трансдисциплинарна методика за наблюдение, която 
си служи с множество обективни и инструментални клинични подходи. Те водят до 
комплексен синтез  и до визия за целия организъм за разлика от конвенционалният, 
специализиран  подход в медицината, който използва линейна парадигма по отношение 
разбирането на причините и ефектите на органичните патологии. 

 

ПОСТУРОЛОГ – КАКВА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Е ТОВА? 

Пост урологът  или специалист ът  по инт егрална пост урология  е специалист  по 
пост уралнит е промени от  биомеханично, неврофизиологично и сомат ично - 
емоционално ест ест во и произход.  
  

 



За кого е клиничната интегрална постурология? 

Клиничната интегрална постурология е насочена към различни професионалисти, с цел да 
допринесе за създаването на серия от обмени и взаимодействия между различните 
специалисти в областта на здравеопазването. Тя свързва професионалистите, без да се 
намесва в строго определените сфери на специалностите на лекарите (на тях се полага 
финалната диагноза и определянето на терапията), на физиотерапевтите (които се занимават 
с рехабилитацията), на дипломираните специалисти по двигателни дисциплини , на 
остеопатите,  кинезитерапевтите и на много други. 

Целта на постурологията е да създаде един ОБЩ ЕЗИК за комуникация между лекарите-
специалисти и всички останали фигури, които се занимават с рехабилитацията и лечението 
на дисфункциите.  

Центърът за Обучение по Интегрална постурология „Синергия“ провежда обучителната си 
дейност в следният формат: академична година ,която се  състои от 8 модула по 3 дни всеки 
с допълващи обучения, стаж и самообучение.              

Допускат се дипломирани II ниво от системата на здравеопазването – лекари, лекари по 
дентална медицина, кинезитерапевти ,рехабилитатори.  

Преподавателите 
Всички преподаватели са национални и международни лектори с висок професионализъм и 
членове на R.A.F. - Регистър с автореференции на обучаващи - за мониториране на качеството 
на преподаването. 

Акредитации: 

• Училището работи под ръководството на Българската Асоциация по Постурология и 
школа EDUCAM в Рим, Италия 

• Програмирането на учебния план e сертифициранo според Системата за Качество  
UNI EN ISO 9001:2000, изготвена от T.U.V. 

• Получаване на атестат Получилите Диплома за Експерт по клинична интегрална 
постурология имат гаранция за теоретично и клинично обучение на университетско ниво и с 
международна стойност след финален изпит и защита на експерименталната дипломна 
работа.  
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