
Acest ghid vă poate ajuta la pregătirea studiilor de caz, necesare finalizării cursului MSTR®

Ar trebui incluse următoarele detalii:

• Vârsta și sexul clientei/ clientului
• Istoricul cicatricii – cum s-a produs (chirurgical, accidental)
• Cicatricea afectează clientul în viața de zi cu zi? (limitarea mobilității, durere, disconfort)
• Există traume emoționale sau psihologice atașate cicatricii? (teamă, anxietate, vinovăție,

senzație de eșec)
• Includeți informații pre si post tratament
• Fotografiile sunt opționale și pot fi incluse doar cu acordul clientului
• Rezultatul tratamentului: în ce măsură a îmbunătățit tratamentul viața de zi cu zi – ex. poate

umbla mai bine, creșterea razei de mișcare, nivel crescut de energie etc.
• S-a ameliorat conexiunea lor emoțională cu cicatricea?
• Dacă a fost suficient UN singur tratament, e în regulă. Dar vă rog să intervievați cel puțin

clientul pentru evaluarea tratamentului și pentru a vă asigura că efectele pozitive se mențin.
• În cazul în care clientul dumneavoastră are nevoie de mai multe ședințe de tratament pentru a

obține ameliorarea maxim posibilă, vă rog să urmați acele ședințele de tratament și să le
includeți în studiul de caz.

• În studiul de caz se va include DOAR tratament MSTR®. Adăugarea altor modalități la ședința
de tratament nu va demonstra în mod clar că rezultatele pozitive se datorează MSTR®.

• Dacă studiul de caz este prea succint sau nu demonstrează competența sau rezultate pozitive,
acesta va fi respins și se va cere un nou studiu de caz care să îl înlocuiască.

• Tratamentul se aplică oamenilor – nu animalelor, exceptând situația participanților la cursuri
MSTR® pentru câini sau cai.

• Studiile de caz vor fi redactate electronic – nu scrise de mână.

Î: În cazul în care clientul are mai mult de o cicatrice – poate fi prezentat ca două studii de caz 
separate?
R: Da – dar ideea studiilor este de a evidenția reacția persoanelor respective la tratament. Dacă 
avem UN client cu CINCI cicatrici, nu vom vedea variația reacțiilor între clienți. Vă rog să încercați 
redactarea a cinci studii de caz individuale pentru a asigura varietatea lor.

În plus față de aceste informații, sunteți liberi să construiți și să prezentați studiile de caz în 
moduri pe cât de creative și interesante doriți. 

Trimiteți toate documentele ca fișiere PDF sau Word către mstrromania@gmail.com

Mult succes!
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