פרוטוקול טיפול לסינדרום כאב בעקב 24.1.19
תסמונת כאב בעקב פלנטרי ,תסמונת המוכרת גם בשם  ,Plantar fasciitisגורמת סבל והפרעה תפקודית אצל מטופלים.
בנוסף ,הוא גורם ללא מעט בלבול ותסכול לאנשי מקצוע במאמציהם למצוא גישה טיפולית מצליחה.
אתם מוזמנים ללמוד גישה חדשה לטיפול במטופלים עם כאב בעקב פלנטרי שמביאה לשינויים משמעותיים במצב המטופל.
פרוטוקול הטיפול בנוי על חשיבה קלינית מעמיקה ,ומשתמש במיומנויות הפיזיותרפיסט בטיפול המנואלי והדרכת המטופל
בתרגול מותאם .גישת הטיפול מבוססת על מחקרים שהוצגו במאמרים מקצועיים ובכנסים בארץ ובחו"ל.
הקורס יתקיים במכון אפוסתרפיה ,רחוב ליאון שטיין  ,9חיפה בתאריך  ,24.1.2019בשעות8:30-16:30 :

מטרות הקורס:
❖
❖
❖
❖

הכרת כלי מדידה קליני חדש
למידת טכניקת טיפול מנואלי
הכרת תרגילים ייעודיים
בניית תכנית תרגול מותאמת למטופל

משתתפי הקורס ילמדו על:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

רקע תיאורטי  -סקירה בראיות מבוססת מחקר על הימצאות ,גורמי סיכון ,אטיולוגיה וטיפולים נפוצים היום
מאמרים המציגים רציונל ,תיאוריה וטכניקות מעשיות לטיפול
חקר מבנים אנטומיים רלוונטיים
תרגול מעשי
ניהול סדרת טיפול
תיאורי מקרה

ברניס סבן – MSc PTבעלת תואר שני בפיזיותרפיה מאוניברסיטת תל אביב וחוקרת תחום כאב בעקב מזה  15שנה .עובדת
כפיזיותרפיסטית בתחום האורתופדיה במכבי שירותי בריאות
למידע נוסף:

 heel.app@gmail.comנייד0508464946 :

הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים ,ומתאים במיוחד למי שעובד בתחום אורתופדי או ספורט
הקורס משולב בלמידה מעשית והשתתפות בדיונים ,על כן מספר המקומות מוגבל.
דרישות הקורס:
•נוכחות מלאה •קריאת חומרי הרקע •השתתפות בתרגול מעשי •ניתוח מקרים בכיתת הלימוד

עלות לחבר עמותה .₪ 250 :עלות ללא חבר.₪ 320 :
לרישום לחץ כאן.

לתקנון ביטולים לחץ כאן.
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