
 
 

 
 

 

 וד"ר בוריס סוקולובסקי רון שביט עם –דגלים אדומים וסינון רפואי בפיזיותרפיה מוסקולוסקלטלית 

 בי"ח רמב"ם, חיפה.    21/10/18 ,14/10/18 ,7/10/18
 

 15:00-10:00בשעות   14/10/1 ,87/10/18-בתאריכים  שעות:
 13:00-19:00בשעות  21/10/18בתאריך   

 

 חדש! חדש! 

 ואבחון פתואנטומי מבוסס ראיות מחקריות.  diagnostic triage בהעוסק  קורס

 את הנושאים הבאים: הקורס יכלול 

 תפקיד הפיזיותרפיסט במעגל אבחון המטופל והשלכות להתפתחות המקצוע. •

 היסטוריה של דגלים אדומים בפיזיותרפיה מוסקולוסלקלטית •

 ליניתסוגי חשיבה קלינית באבחנה, תהליכי חשיבה ומסיחים בחשיבה ק •

 קבלת החלטות להמשך טיפול או הפניה. •

 סטטיסטיקה רלוונטית בדיוק אבחנתי •

 אפידמיולוגיה  •

 ( כגון masqueradersדגלים אדומים וסינון פתולוגיות מתחזות ) •

o .מחלות ממאירות בעמוד השדרה 

o  )מחלות זיהומיות בעמ"ש )אוסטאומיאליטיס, דיסקיטיס 

o ( הפרעות וסקולריותabdominal aortic aneurysm ) 

o  מיאלופתיה וסינדרוםcauda equina , 

o  חוסר יציבות צוואר עליון וCervical arterial dysfunction   קרוטיד ו(VBI) 

 Pancoast tumor, גידול מסוג myocardial infarction( בכאבי כתף כגון masqueradersסינון פתולוגיות מתחזות ) •

 ,General Health ,Cardiovascular, Respiratory, Gastrointestinal, Genitourinaryהצגת כלי פשוט לסינון מערכות ) •

Nervous, Musculoskeletal, Endocrine, Integumentary) 

 אינדיקציה לביצוע הדמיה לאחר טראומה של האגן עמ"ש, ברך, קרסול וכף רגל, מרפק, שכ"י, צוואר •

 קבלת החלטות להמשך טיפול או הפניה. •

 ₪.  720עלות ללא חבר ₪.  600ה עלות לחבר עמות

  לחץ כאן..   לתקנון ביטולים לחץ כאןלהרשמה 

  על המרצים:

 BPT, M.Scשביט רון 

 (.M.Sc Manual Therapyקובנטרי באנגליה ) תואר השני בתרפיה מנואלית מאוניברסיטת פיזיותרפיסט בעל •

 הפיזיותרפיסטים המנואלים והמוסקולוסקלטלים האנגלי  חבר באיגוד •
(Manipulative/Musculoskeletal Association of Chartered Physiotherapistsתחת האירגון העול )לתרפיה  מי

 מנואלית 

(International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists) 

 (Extended scope Physiotherapy) בוגר לימודי התמחות בגישה ישירה בפיזיותרפיה מוסקולוסקלטלית באנגליה •
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 מרצה באוניברסיטת אריאל ובאר שבע בתחומים הבאים: •
o רפואי לתואר שני באריאל ובאר שבע דגלים אדומים וסינון 
o אנטומיה גפיים )דיסקציות, חתכים, טופוגרפית(, דימות, קבלת החלטות 
o בקורסים שונים וימי עיון בתחום הדגלים האדומים ותרפיה מנואלית מלמד 

 Physimax technologiesו 8282עובד בספורט אנד ספיין פיזיותרפיה, מרפ"א  •
 

 BPT, MDבוריס סוקולובסקי ד"ר 

 (, 2017רופא בוגר אוניברסיטת תל אביב ) •
 (. 2011פיזיותרפיסט בוגר אוניברסיטת חיפה ) •
 עבד כפיזיותרפיסט בקופ"ח כללית וביחידה לטיפול ביתי •
 יסד את מרפאת הפיזיותרפיה לחסרי מעמד שבתחנה המרכזית בתל אביב. י •
 לרפואה בבי"ח רמב"ם. מזה מספר שנים עובד במחלקה פנימית בבי"ח תל השומר וכעת סטאז'ר  •
תחומי עניין:  דגלים אדומים וגישה ישירה.  החיבור הישיר שבין עולם הרפואה והפיזיותרפיה. העביר מספר הרצאות  •

 וסדנאות בתחום זה בבתי חולים,  מכונים ובאקדמיה,  באופן מותאם ורלוונטי לפיזיותרפיסט הקלינאי בגישה הישירה.
 

 

 

 


