קורס :הערכה וטיפול בהפרעות תפקודיות של מפרק הלסת.
בתאריכים .6.12.19, 13.12.19 :מיקום :אפוס חיפה (רח' ליאון שטיין  9חיפה).
מרכז הקורס :אורי בר זאב.

רקע :קורס קליני הנותן כלים פרקטים ופשוטים לבדיקה וטיפול במטופלים הסובלים מהפרעות תפקודיות של מפרק הלסת.
הקורס מבוסס על החשיבה הקלינית בה אנו משתמשים מידי יום בקליניקה בטיפול בבעיות שריר שלד אחרות.
מטרות:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

המשתתף יכיר את האנטומיה ,קינזיולוגיה והתפקוד של מפרק הלסת.
המשתתף יתוודע לדגלים האדומים והאבחנות המבדלות הרלוונטיות.
המשתתף יכיר את התבניות הקליניות והפתולוגיות הנפוצות במפרק הלסת.
המשתתף יכיר את הדגשים לבדיקה הסובייקטיבית.
המשתתף ילמד לבצע בדיקה פיזיקלית רלוונטית.
המשתתף ילמד לבצע טכניקות מנואליות רלוונטיות לטיפול במפרק הלסת.
המשתתף ילמד להדריך את המטופל לתרגול עצמי ולהעניק לו כלים לניהול עצמי של הבעיה.
המשתתף יכיר את העצבים הפריפריים המעורבים בכאבי פנים וכיצד לטפל בהם.
המשתתף ילמד על הקשר בין עמ"ש צווארי למפרק הלסת.

מסגרת הקורס :היקף הקורס הינו  10שעות .כ  25%הרצאות פרונטליות ו כ  75%תרגול מעשי.
דרישות הקורס:
•
•
•

נוכחות  -מלאה.
ידע מקדים  -תואר ראשון בפיזיותרפיה.
תרגול מעשי בכיתה.

קהל היעד :פיזיותרפיסטים.
משתתפים :מינימום  10משתתפים  ,מקסימום  .30מעל  20משתתפים יתווסף מתרגל( .נדרשת מיטת תרגול לכל 2
משתתפים).
מחירים :חבר עמותה ₪ 700 :לא חבר בעמותה₪ 850 :

להרשמה לחץ כאן

לחידוש חברות בעמותה לחץ כאן

לתקנון ביטולים לחץ כאן

תוכנית הקורס:
שעה
מפגש 1

09:00-14:00

•
•
•
•
•

הכרות עם מפרק הלסת – אנטומיה ,קיניזיולוגיה ותפקוד.
דגלים אדומים ואבחנות מבדלות.
תבניות קליניות ופתולוגיות נפוצות.
דגשים לבדיקה הסובייקטיבית.
תרגול  -בדיקה פיזיקלית.

09:00-14:00

•
•
•
•
•
•

תרגול -המשך בדיקה פיזיקלית.
תרגול  -טכניקות טיפול מנואליות.
סיכום עקרונות טיפול כולל הדרכה לתרגול וניהול עצמי.
תאוריה ותרגול  -על מעורבות של עצבים פריפריים בכאבי פנים.
תאוריה ותרגול  -על הקשר בין הצוואר ללסת.
פרונטלי -פתרונות כירורגיים.

6.12.19

מפגש 2
13.12.19

נושא

על המרצה :אורי בר זאב ,בוגר תואר ראשון בפיזיותרפיה אונ' ת"א ותואר  PGDipבפיזיותרפיה נוירומוסקולוסקלטלית ,
באוניברסיטת ברייטון ,אנגליה.

אורי הינו פיזיותרפיסט בתחום הפה והלסת ,ומטפל במגוון פציעות אורתופדיות וספורט .כמו כן מלמד במסגרת הקורס
לפציעות ספורט בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל .ומעביר קורסים לפיזיותרפיסטים בנושא טיפול בהפרעות
של מפרק הלסת וטיפולים מנואלים לעמ"ש.

