
SCIENTIFIC EXERCISES 

APPROACH TO SCOLIOSIS I
consistent with the SOSORT guidelines

Official language – English/ Bulgarian

FOR THE FIRST TIME IN BULGARIA

April 13th – 15th, 2018, Sofia, Bulgaria

Course with Michele Romano
The Italian National Rehabilitation 
Director of ISICO (Italian Scientific 
Spinal Institute) – Milan

SOSORT President 

http://www.scoliosisjournal.com/content/7/1/3


SEAS is an acronym for “Scientific Exercises Approach to
Scoliosis”. The principles of SEAS are based on a specific
form of auto-correction (termed active self-correction),
that is taught individually to each single patient, and
then associated with stabilizing exercises which include
neuromotor control, proprioceptive training and balance.
The exercises are also incorporated into daily living
activities. The SEAS approach is also characterized by a
cognitive-behavioural approach towards the patient
and his family to maximize compliance to treatment.

WHAT IS SEAS

ISICO in its approach to the conservative 
treatment of scoliosis is totally consistent with 
the SOSORT .



PARTICIPATION REQUIREMENTS

• Physical Therapist professional education 

• Past training/experience in scoliosis patient care

• Application form confirmed by Sport and Health

PARTICIPATION FEES INCLUDES

• SEAS Accreditation (SA): recognized for people who

attended the first level course, and passed the final

exam. The course lasts three days. The accreditation

expires after 5 years. It can be renewed attending the

SAA level course, or attending a refresher course of 1

day concluding with an examination.

• Study materials in English and software access via

internet on an e-learning platform ScoliosisManager.

• Coffe breaks and 3 lunches incl.

• At the end of the SEAS courses the participants are 

asked to sign a statement that only those who are 
consistent and in line with these SOSORT guidelines.

Early bird fee until 15th December 2017 450 € Best price for 

Europe and USA!

Regular fee until 1st March 2018 500 €

50% of early bird fee until 15th December 2017 225 €

DEADLINE – 1st March 2018

Maximum number of participants up to 20



CONTACTS

• Hosted by Sport and Health Ltd. (СПОРТ И ЗДРАВЕ ЕООД)

• ONLINE REGISTRATION ON WWW.SIZ.BG

• M: +359 884 717 888

• E: siz@siz.bg

First Day 

09:00 – 13:00 Michele 

Romano

State of the art and perspective

Seas approach

14:00 – 18:00 Michele 
Romano

Assessment – Theory and hand-
on practice
SEAS Active Self Correction 

Second Day 

09:00 – 13:00 Michele 
Romano

Choice of the individual Self 
Correction
Self correction: hand-on practice

14:00 – 18:00 Michele 
Romano

SEAS Specific Exercises - Theory 
and hand-on practice

Third Day 

09:00 – 13:00 Michele 
Romano

Scoliosis manager – Internet 
application

14:00 – 18:00 Michele 
Romano

Clinical practice with patients

PROGRAM SEAS SOFIA APRIL 13th -15 th 2018

http://siz.bg/


SCIENTIFIC EXERCISES 

APPROACH TO 

SCOLIOSIS 
SEAS I- МЕТОД, ОДОБРЕН ОТ SOSORT

Със симултанен превод от английски 

език на български език.

ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

13- 15 април 2018 г., София

Инструктор: Микеле Романо
Директор на ISICO 

Italian Scientific Spinal Institute – Milan

Президент на SOSORT

http://www.scoliosisjournal.com/content/7/1/3


SEAS е абревиатура на ”Scientific Exercises Approach to

Scoliosis”. Принципите на SEAS се основават на специфична форма

за корекция, наречена активна авто-корекция, на която пациентът

се обучава индивидуално и след това се надгражда със

стабилизиращи упражнения, които включват невро-мускулен

контрол, проприоцептивна тренировка и баланс. Типовете

упражненията са модифицирани, така че да бъдат включвани в

ежедневните дейности. Подходът на SEAS се характеризира също с

когнитивно-поведенчески подход към пациента и неговото

семейството, с цел постигане на максимално съответствие към

лечението.

КАКВО Е SEAS

ISICO, в подхода си към неоперативното лечение на 

сколиозата, напълно следва ръководствата на SOSORT 

(Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation 

Treatment).



ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

• Диплома за физиотерапевт (кинезитерапевт, 

рехабилитатор, медицинска рехабилитация и 

ерготерапия) или лекар

• Предишен опит в лечението на сколиозата

• Попълнена регистрационна форма

ТАКСАТА ПРАВОУЧАСТИЕ ВКЛЮЧВА: 

• Сертификат от ISICO с валидност 5 години.

Акредитацията може да бъде подновена, посещавайки

следващо ниво на курса SAA - SEAS II или след

преминаването на опреснителен курс от 1 ден,

завършващ с изпит

• Обучителни материали на английски език и достъп до

онлайн платформа след регистрация в ISICO

• Обучителни материали за предварителна подготовка. 

Обучителни материали на разположение в                   

дните от курса

• Кафе паузи и 3 броя обяд

• Всички участници подписват етичен кодекс,     

съобразен с изискванията на SOSORT

Ранна такса до 15.12.2017г. 450 евро  Най-добра 

цена за Европа и САЩ!

Късна такса до 01.03.2018г. 500 евро

50% авансово плащане за ранна такса 

до 15.12.2017г.

225 евро

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ПЪЛНА 

РЕГИСТРАЦИОННА ТАКСА – 01.03.2018г.

Максимален брой участници – 20



КОНТАКТИ:

• Организатор Спорт и здраве ЕООД

• ONLINE РЕГИСТРАЦИЯ НА WWW.SIZ.BG

• Телефон за връзка: 0884 717 888

• Имейл: siz@siz.bg

Първи ден - 13 април - петък

09:00 – 13:00 Микеле Романо Последна дума на техниката и 

переспективи

SEAS методика 

14:00 – 18:00 Микеле Романо Измерване – Теория и практика 

SEAS активна авто-корекция 

Втори ден - 14 април - събота

09:00 – 13:00 Микеле Романо Подбор на активна авто-корекция

Авто-корекция - практика

14:00 – 18:00 Микеле Романо SEAS специфични упражнения –

теория и практика

Трети ден – 15 април - неделя

09:00 – 13:00 Микеле Романо Scoliosis Manager – интернет 

приложение

14:00 – 18:00 Микеле Романо Клинична практика с пациенти

ПРОГРАМА SEAS СОФИЯ 13-15 АПРИЛ 2018 г.

http://siz.bg/

