
 

 

 אנורקטלי  קורס שיקום רצפת אגן

 3202 מאי - 2,  3,  7, 9, 10 +     3202 אפריל  - 30  תאריכים:

 

    :רקע

תסמיני הפרעה תפקודית של רצפת האגן הינם שכיחים ומולטיפקטוריאליים. הפרעות תתכנה במסלולים העצביים התחושתיים  

ת והטיפול בהן הינו רב  לפיכך, אבחון ההפרעו. גן גידים באבור השריר לעצם בשרירים המשורטטים והחלקים, בחיבו ,והמוטוריים

תחומי. ברצפת האגן מצטלבות מערכת העיכול והמערכת האורוגניקולוגית. לרצפת האגן תפקיד מרכזי בתהליכי ההתרוקנות, נקיטת  

 צואה ותפקוד מיני וכן מתפקדת כנקודת חיבור בין חלק הגוף העליון והתחתון. 

פיזיותרפיה. במחקרים מבוקרים נמצא הטיפול הפיזיותרפי יעיל ד רצפת האגן נמצאת הקו תפבהפרעות ב הטיפול השמרני במוקד 

עתי והן  יבשיפור תסמיני הפרעה תפקודית של רצפת האגן, וכך משפר את איכות החיים.  הטיפול הפיזיותרפי יעיל הן כטיפול מנ 

 הארוך.   כטיפול מכוון בעיה, הן בטווח הקצר והן בטווח

 ל מערכת העיכול ובקשר הפיזיולוגי והפתולוגי הסבוך שלו לרצפת האגן. חלק הרחוק שב קדס נתמהקור במהלך 

פיזיולוגיה של  העיכול, נקיטת צואה  -ות ידע מתקדם באנטומיה )כולל זיהוי שרירי האגן(, פיזיולוגיה ופתו\הקורס יקנה למשתתפים

 והתרוקנות. 

מחלות פרוקטולוגיות שכיחות, וצניחות אחוריות של איברי מערכת  צואה, ת יט ת, אי נקור ות כגון :עציח יבקורס יילמדו פתולוגיות שכ

 העיכול. 

במהלך הקורס יילמדו טכניקות לאבחון וטיפול בחולים עם הפרעות באגן האחורי, טיפול מתקדם בעצירות, באי נקיטת צואה ובכאב 

 י וגירוי חשמלי. ותהגהתנ  שתי,ו ח ת ולה, טיפול חהממקור אחורי, ביופידבק, טיפול מנואלי, חינוך  

 

   מטרות: 

 : מובסיוו רקטלית, לאבחן ולטפל בבעיות השכיחות-ות הקורס ילמדו לבצע בדיקה אנו\ משתתפי

 יבינו את הסוגיות האתיות הקשורות לבדיקות.    •

 יוכלו לבדוק בדיקה אנורקטלית ללא הסבת כאב לנבדק/ת.    •

  ולהעריך שלמות האנוס     ות קולורטקלית של כווץ שרירי רצפת האגןדע מוינאציה ודר העריך כוח, חוזק, יכולת חזרה, קויוכלו ל   •

 והפרינאום. 

 ילמדו טיפול תחושתי    •

   יים סימטריה, אטרופיה, כאב, עליה או ירידה ברגישות, הצטלקות, גודל וטונוס של השרירים הפרינאל-ילמדו לבדוק קיום אזורי א  •

 ך כווץ רפלקסיבי בשיעול. ולהערי 

    ת, ירידה בתחושה ושינוי בטונוס באזור האנוס והרקטום ויוכלו לאבחן גורם אפשרי, הדורש הפנייה טלקויו הצן מדו לאבח ל י   •

 למומחה. 

 יוכלו לאבחן צניחה אנורקטאלית .    •

 יוכלו להבין תוצאות בדיקות עזר הנוגעות לתפקוד אנורקטלי.    •

   צורך בהפניה למומחה.יפול, כולל יוכלו לתכנן ט   •

 



 

 

    . שיקום אורוגניטליבוגרי קורס  ס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכים עם רישיון של משרד הבריאות ורהק  קהל יעד:

 . (שנתיים לפחות ניסיון של יעדיפות לבעל )              
 

 איות.  אקדמ שעות  47ס  היקף הקור היקף הקורס:

 . םיפת תשמ  22 ל ש רפ סמב תל ב גומ ו .םיפ תת ש מ 14של   וםת הקורס מותנת במינימ חית פ  מספר משתתפים:

 

 (אסף הרופאמיר )שמרכז הרפואי בית הספר לפיזיותרפיה קורס יתקיים בה מקום:

 

 2023  אפריל - 30  :תאריכים

 2023 מאי  – 2,  3, 7, 9,  10                 

 

 08:00-16:00  שעות:

 

 ₪  3,200  עלות לחבר   :עלות למשתתף

   ₪  3,600 חברעלות ללא                           

 

  תנאים לקבלת תעודה:

 מהמפגשים  100%חובת נוכחות של      •

 ס, שתכלול מקרה קליני,  ורהקת בסוף ודה קבוצתי ת יציגו עב ו \פיםתרגול מעשי וניתוח מקרים בכיתות הלימוד. המשתת    •

 . נת של נושא שהוצג בקורססקירה מעודכ חקר קצר או מ     

 קורס. ן בסוף המעבר מבח    •

 . עמידה במטלות הקורס    •

 

   :מרצים עיקריים

 

 זבולון  וריתנ 'הגב

 . 2017משנת   , ותואר שני מאוניברסיטת חיפה 1986משנת  ן ן גוריון מאוניברסיטת בשוראבוגרת תואר 

 יסיון.  שנות נ 34פיזיותרפיסטית בעלת 

 (. 2005שנים )משנת  18 נית אגן החלה לפאת עיסוקה בתחום רצפ ושנה בתחום המוסקלוסקלטלי    18-עבדה כ

 .  קליניקה פרטיתר וכן במתל השוסטרואנטרולוגיה בג -רון במרפאת נוית האגצפלרה ביחידה אחראית על הפיזיותרפי

 בסיסית בתחום רצפת האגן.  -רצה ומדריכה ברמה עלמ

 . לבריאות האישההישראלית ההיגוי דת ווע חברה ב 

 

 ברגאבל  'פפרו

 (.  2003חולים קפלן )עד בבית  רו סטאת מכון הג הל ני –  גסטרואנטרולוג

 (.  2019מר )עד השובבית חולים שיבא תל ץ אר צפת האגן הראשונה ברדה להיחיאת  יהלונ יםקה

 קליניקה הפרטית בקרית אונו.  בעל ו "לניאדו"ים מנהל את היחידה נוירוגסטרו ורצפת האגן בבית חולכיום 

 סין.  ביאנגצו,  שון מסוגומרכז לרצפת האגן הראהקים ה ונ ובחו"ל ולאחר  מרצה בתחום רצפת האגן בקורסים בארץ 



 

 

 ורס: תכנית הק

 מרצה  נושא  שעות  תאריך 

 מפגש ראשון 
 

30.04.23 

 גבל  -באר ' ופפר פתיחת קורס  08:00-08:30

 גבל -באר ' ופפר מבוא  08:30-09:00

09:00-10:00 
אנטומיה של רצפת אגן אחורית  

posterior compartment )) 
 גבל -באר ' ופפר

   הפסקת קפה  10:00-10:15

 גבל -באר ' ופפר של התרוקנות ושליטהפיזיולוגיה   10:15-12:00

12:00-13:30 
בדיקה קלינית רפואית של רצפת אגן  

 אחורית 
 גבל -באר ' ופפר

   הפסקת צהריים  13:30-14:00

14:00-15:00 
 דיספונקציות של רצפת האגן  

 גבל -באר ' ופפר
Normal; hyper ; hypo  activity 

 מפגש שני 
 

2.05.23 

 נורית זבולון  \גבל -באר ' ופפר ושאלות  סיכום  08:00-08:30

 נורית זבולון   ראיון המטופל   08:30-10:30

   הפסקת קפה   10:30-10:45

 נורית זבולון  בדיקה חיצונית ופנימית )תאוריה(  10:45-12:45

   הפסקת צהריים  12:45-13:15

 נורית זבולון  ל סוגי טיפו    צורות רישום  13:15-14:00

 נורית זבולון   תיאור מקרים  14:00-15:00

 נורית זבולון מירי רווה/ הדר לוי   תרגול מעשי  15:00-16:00

 מפגש שלישי 
 

3.05.23 

   סיכום ושאלות  08:00-08:30

08:30-10:00 

 עצירות: 

פתו פיזיולוגיה, אפידמיולוגיה, קליניקה,   גבל -באר ' ופפר
 יות, טיפול רפואי וד פק בדיקות ת

   הפסקת קפה  10:00-10:15

10:15-11:30 

 שיטות אבחון: 

 אבחנה ע"י הדמיות  גבל -באר ' ופפר

 אבחנות תפקודיות 

11:30-13:15 
Dyssynergic Defecation   

 נורית זבולון 
 דרכי טיפול עצירות 

   הפסקת צהרים  13:15-13:45

 ת זבולון מירי רווה/ הדר לוי ירונ תרגול מעשי   13:45-14:00

 מפגש רביעי 
 

7.05.23 

 גבל -באר ' ופפר סיכום ושאלות  08:00-08:30

 גבל -באר ' ופפר המשמעות  -תת פעילות של רצפת אגן   08:30-08:45

08:45-10:15 
Fecal Incontinence    אפידמיולוגיה

 קליניקה, סיבות עיקריות 
 גבל -באר ' ופפר

   הפסקת קפה  10:15-10:30

 גבל -באר ' ופפר בדיקות אבחנתיות  10:30-11:00

11:00-11:45 
טיפול רפואי התערבות פולשנית זעירה  

 וניתוחים 
 גבל -באר ' ופפר

 גבל -באר ' ופפר צניחות רצפת אגן  11:45-13:15



 

 

   הפסקת צהריים  13:15-13:45

 נורית זבולון  דליפת צואה  13:45-14:45

 ד"ר נואית ענבר   אתיקה בטיפולי רצפת אגן   14:45-16:00

 מפגש חמישי 
 

9.05.23 

 נורית זבולון  סיכום ושאלות  08:00-08:30

08:30-10:30 Fecal incontinence  -    נורית זבולון  דרכי טיפול 

   הפסקת קפה  10:30-10:45

 נורית   טיפול מנומטריה \טיפול ביופידבק   10:45-12:30

 נורית זבולון  הפסקת צהרים  12:30-13:00

 נורית זבולון/ מירי רווה/ הדר לוי  תרגול מעשי  +תיאור מקרים  13:00-16:00

 מפגש שישי 
 

10.05.23 

   סיכום ושאלות  08:00-08:45

08:45-10:00 
טחורים, פיסורה,   -פרוקטולוגיה 

 פיסטולה, אבסס  
 בארגבל  ' ופפר

   הפסקת קפה  10:00-10:15

 נורית זבולון  מבחן  10:15-11:00

 נורית זבולון  תיאורי מקרים   11:00-12:00

   הפסקת צהרים   12:00-12:30

 זבולון מירי רווה/ הדר לוי נורית  תרגול מעשי  12:30-14:30

 גבל -באר ' ופפר נורית זבולון /  סיכום הקורס    14:30-16:00
 

 בסדר ההרצאות  ייםאינה סופית וייתכנו שינו התוכנית •

  םכליבלתשומת 

 .ינטימייםמעשי וחשיפה של חלקי גוף א במהלך הקורס נדרש תרגול 

 ,רסהיא חלק בלתי נפרד מהקו  יםדיקה והטיפול כמטופלת בטכניקות הב ההתנסות האישי 

 .לכך  יםלהיות מוכנ יםועל המשתתפ 

 .יםייעשה כל מאמץ לשמור על פרטיות וצניעות המשתתפ

 

  הקורס מוגש לגמול השתלמות: 

 השתלמות. לגמול  ותה מתחייבת כי הקורס יאושר אין העמ

את בוגריו בגמול  הכרתו כקורס המזכה ה על מעידושרים" ם מאסיקור וןו ב"אלפורק הופעת הוא זמני בלבד  לפתיחת הקורס אישור  

 . השתלמות 
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    גן רצפת האקום האנורקטלי ביחידה ל העובדות בתחום השיותיקות ומנוסות ל הינן פיזיותרפיסטיות  יכו בתרגויות שידר*הפיזיותרפיסט

 השומר .   בתל

 : דעיםיוי הם ס כרו קה תלבתחי  חתמונרשמים לקורס יה*

   סת לשעות הלימוד במהלך יממהחריגה מההנחיה המתייח אי לבנוגע 

 היותר,   לכל  ביממה  שעות 8עד   לם יכול ללמוד במפגש שיכלול)משת

 (08:00-13:00 מי ו' בין השעות בי ו  22:00 -ל 08:00ה,' בין השעות  -בימים א'

 ה,יממ  לךמהאחד בורס ותר מקאחד או בים ללמוד בקורס ללמשת רותאפש  וכי ניתנת

 . םיממה למשתללימוד ב ות שע   8מניין שעות הלימוד על  יעלה אחת, ובלבד שלא   ד במהלך יממהד אחד או ביותר ממוסד אחס במו 

 

_______________________________________________ ____________________ 

 

 משרד: ימוש הלש

 _____________חתימה:     _____ ____ך: תארי  __ _________ שתלם: שם  המ


