קורס רצפת אגן גברים מקוצר
(לבוגרי/ות קורס שיקום רצפת אגן נשים)
תאריכים28,29,31/03/0222:
הרציונל  /רקע :קורס רצפת האגן גברים הינו קורס מקוצר מהקורס הרגיל ומיועד לפיזיותרפיסטים שעברו הכשרה בקורס רצפת אגן נשים,
כדי להכשיר אותן לטפל בגברים עם לקויים של רצפת האגן.
מטרות :בסוף הקורס הפיזיותרפיסט/ית ידע לבצע הערכה וטיפול בגברים עם ליקויים ברצפת האגן הקדמית והאחורית.
קהל יעד :הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים/ות מוסמכים/ות עם רישיון של משרד הבריאות  ,שעברו קורס בסיסי של רצפת האגן נשים של
העמותה או גוף אחר מוכר  ,ועבד/ה לפחות שנה בתחום של רצפת האגן נשים.
היקף הקורס 24 :שעות
מספר משתתפים :פתיחת הקורס מותנת במינימום של  20משתתפים .ומוגבלת במספר של  24משתתפים.
מקום :בית חולים בילינסון
תאריכים 28,29,31 :,מרץ
שעות8:00-16:00 :
עלות למשתתף :עלות לחבר  1350ש"ח  /עלות ללא חבר  1750ש"ח
תאריך אחרון לרישום28/2/2022 :
הקורס אינו מוגש לגמול השתלמות

* העמותה עושה את מרב המאמצים לשמירה על בריאותכם ובריאות משפחתכם,
הקורס המעשי מותנה בהנחיות משרד הבריאות בעקבות התפשטות הקורונה ויועבר בהתאם להנחיות.
כל המשתתפים ינהגו בהתאם להנחיות השעה
נדרשת אחריות אישית מצד כל משתתף לשמור על בריאותו ובריאות שאר המשתתפים ואין העמותה אחראית על הדבקות במחלה שיגרם
למשתתף בתקופת הקורס.
* במהלך הקורס המעשי תוצב עמדת שתיה חמה (מזון באחריות המשתתפים).
* לזכאים תשלח תעודה באימייל בפורמט PDF
המטלות הנדרשות מן הלומדים:
השתתפות מלאה בקורס
תנאים לקבלת תעודה:
חובת נוכחות של 100 %מהמפגשים
רכז הקורס :אלי גבאי
פירוט תכני הקורס( :סילבוס) לחצו כאן
דרכי ההוראה הנקוטות בקורס :פרונטלי ומעשי
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