קורס שיקום רצפת אגן
"קורס מעניין ברמה שאינני זוכרת בשנים האחרונות"
"רמה גבוהה ,איכותית מבחינת מידע עדכני ,רצינות המרצות .פשוט גאווה למקצוע!"
"מעולם לא נשארתי עם כזה רושם חזק חוויתי ומלמד כמו בקורס הזה"
"קורס מעולה ,מאוד מעניין ומעשיר"
"ארגון הקורס -ניכר ארגון לפירטי פרטים"
" קורס פותח פתח לעולם חדש ולסקרנות להמשך למידה"
"מרצות מרתקות"
אלו הם רק חלק קטן מהתגובות של משתתפות הקורסים האחרונים.
אם את מעוניינת ללמוד טיפול ברצפת אגן בצורה חוויתית ובדרך בה תעברי יחד איתנו תהליך רגשי ומקצועי שישנה את
תפיסת הטיפול שלך בפיזיותרפיה בכלל וברצפת אגן בפרט ,את מוזמנת להצטרף לקורס המקיף ביותר הקיים היום בארץ,
המועבר על ידי הפיזיותרפיסטיות המובילות בתחום וטובי הרופאים בארץ.
הקורס כולל לימוד של:
✓
✓
✓
✓
✓

מבנה ותפקוד רצפת אגן
תפקוד שלושת המערכות הממוקמות באגן :מערכת השתן התחתונה הנקבית והזכרית ,מערכת המין והרבייה,
ומערכת העיכול התחתונה.
ליקויים במערכת אורוגניקולוגית :דליפת שתן במאמץ ,דליפת שתן בדחיפות ,תכיפות במתן שתן ,צניחות איברי האגן.
ליקויים במערכת אנורקטלית :דליפות גזים וצואה ,קושי בשליטה על הצואה (עצירות) .נתייחס גם למצבים של טחורים
ופיסורות
מעגל התפקוד המיני ,מחלות עור שכיחות באיברי המין ,מצבי כאב באיברי מין ,vulvodynia vaginismus
ראיון וטיפול במצבים אלו.

נעמיק בשינויים החלים ברצפת האגן בתקופה הסב-לידתית.
נתרגל את רצפת האגן על פי עקרונות התרגול המקובלים ובשילוב סדנת תרגול חוויתית
נכיר את הבדיקה והטיפול בעזרת מכשירי ביופידבק שונים וגירוי חשמלי
ובהסתכלות רחבה ,נבין את תפקיד הפיזיותרפיסטית בבריאות האישה בכלל
בתום הקורס :תדעי לבצע הערכה וטיפול בנשים עם ליקויים ברצפת האגן הקדמית והאחורית

כל משתתפת מתבקש/ת לחתום על טופס התחייבות להשתתף בחלק המעשי הן כנבדקת והן כבודקת.

 בסוף הקורס על הפיזיותרפיסטית לעמוד במבחן.הקורס מוגש לגמול השתלמות.

מסגרת הקורס-
עד  40משתתפים 70 ,שעות.
** חובת נוכחות של  100%מהמפגשים.
מועדי הקורס  .12.2.18-13.3.18 :ימי שני בין השעות ,14:00-20:00 -וימי שלישי בין השעות 8:30-16:30
שימו לב -ביום ג' בתאריך  6.3.18הקורס יתקיים בן השעות 12:00-20:00
הקורס יועבר ועל ידי פיזיותרפיסטיות העוסקות בשיקום רצפת אגן ,על ידי מיטב הרופאים מהתחום.
רכזות הקורס -נטע ביאר,ליאת שיק נוה
חשוב!!!! שימו לב ,הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים עם ניסיון של מינימום  3שנות עבודה.
עלות לחברי עמותה ,₪ 4,300 :עלות ללא חבר–.₪ 5,100

לרישום לחץ כאן.

לתקנון ביטולים לחץ כאן.

