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 :מציגים" אקטיביקס"י בשיתוף העולמ Fascial Manipulation Associationארגון ה 
  

   !!לראשונה בישראל 
  
  

   ©Fascial Manipulationקורס קליני בסיסי בתרפיית 
Fascial Manipulation© Technique  

 : בהנחיית
Antonio Stecco, MD )בנו של ממציא השיטה(  

Stefano Casadei, PT     
  

  !!במחיר מסובסדו )ימים 6( הבינלאומית המלאהרס במתכונת הקו
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  30.10.11-4.11.11 - שישיראשון עד : ימים 6
  "אסף הרופא"בית הספר לפיזיותרפיה 

  
  

, פיסט איטלקיפיזיותר, )Luigi Stecco )PTי "שפותחה ע ©Fascial Manipulationקורס קליני בתרפיית ה 
ילמד אותך שיטת טיפול ו fasciaרים עדכניים ולממצאים קליניים בנוגע לרקמת ה למחק ותךוף אשחיש

ר אנטוניו סטקו "הקורס יועבר על ידי ד !מתודולוגיה מובנית ואסטרטגיה טיפולית מלאהחדשנית הכוללת 
)MD( ,ומר סטפאנו , שהינו מומחה בעל שם עולמי בתחום חקר הפאציה, רופא ובנו של ממציא השיטה

 Fascial Manipulation -מנחה מוסמך מטעם ארגון ה פיזיותרפיסט מומחה בתחום ו, )PT(קסדאי 
Association העולמי.  

  
  

  !כל הקודם זוכה –מספר המקומות מוגבל 
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   ©Fascial Manipulationבתרפיית בסיסי קורס קליני 
Fascial Manipulation© Technique  

 : בהנחיית
Antonio Stecco, MD 
Stefano Casadei, PT 

  
הכוללת הערכת חוסר , מתודולוגיה מובנית ואסטרטגיה טיפולית מלאהבו תלמדו קורס חדשני ומעשי : תיאור הקורס

 fascial(תפקוד מוסקולסקלטלי תוך התייחסות ספציפית למערכת הפאציה  system (ויישום שיטת טיפול ייחודית – 
חזיר את המפרק לתנועה נורמאלית ולהעלים כאבים תוך עבודה על שנועדה לה -  )Fascial Manipulation© )FMה שיטת 

 Luigiעל ידי הפיזיותרפיסט האיטלקי הנודע פותחה השיטה . שריריםהציה ואדרך עבודה על הפוים ידפוסים פתולוג
Stecco ומבוססת על מחקרים וממצאים קליניים בתחום חקר ה  השנה האחרונות 30מהלך בfascia . ההרצאות כוללות

ני שבבסיס אמכ-הסבר המודל הביו, הצגת מחקרים חדשניים בתחום, fasciaה סקירה אנטומית ופיזיולוגית של מערכת 
  .ציאליות מרכזיות בגוףאפ ודותהשיטה והמיקום האנטומי של נק

 
משתתפי הקורס ייחשפו למחקרים עדכניים : תמצית השיטה

יחידות בדגש על  fasciaולממצאים קליניים הנוגעים לרקמת ה 
ורצפים מיופציאליים המבוססים ) myofascial units, MFU(מיופציאליות 

אשר פיתח , Steccoהפיזיותרפיסט . fasciaעל האנטומיה של מערכת ה 
גילה נקודות פציאליות מרכזיות , השנים האחרונות 30את השיטה ב 
האחראיות על התפקוד ) Centers of Coordination )CCבגוף הקרויות 

והן  muscles monoarticularהן  –ן של השרירים הקשורים להן התקי
biarticular muscles . הטיפול בנקודות הCC  בתוך היחידות

המיופאציאליות מאפשר חזרה לתנועה נורמאלית של המפרק והעלמת 
" תפוס"המצויות במצב ) CC(נקודות פציאליות מרכזיות . הכאב

)densified ( משנות את הmuscle spindles ,את הgolgi tendon 
organs דבר המוביל לחוסר קואורדינציה  –רצפטורים אחרים -ומכנו

  .לעיתים האזור שבו נטפל אינו בנקודת הכאב. בשריר ולכאב
  

  .לתיאור מפורט של השיטה ולרשימת הספרים והמאמרים שפורסמו בנושא ראו בהמשך
  

  :מטרות הקורס
ציה והמודל אהפופיזיולוגיה של מערכת כולל אנטומיה , Fascial Manipulationהכרת עקרונות היסוד של תרפיית ה  -

 . מכני של השיטה- הביו
הגפה של ו, trunkה של , הכרת היחידות המיופציאליות המרכיבות את הרצפים המיופציאליים של הגפה העליונה -

 . בשלושה מישורי תנועה התחתונה
על מנת ליישמם במסגרת בדיקה מקיפה ) Assessment Chart(ערכה ספציפי לימוד מונחי היסוד של השיטה והכרת דף ה -

  .של מערכת הפאציה האנושית
 .ושילובם במסגרת הטיפול –) Centers of Coordination )CC -הכרת הנקודות הפציאליות המרכזיות בגוף  -
  

שעת : שימו לב). ילבוס להלןס(תרגול מעשי ווישלב לימוד תיאורטי מלאים  ימים 6 הקורס יימשך: מבנה הקורס
   .הסיום שונה מעט כל יום

  
  .בהצלחהאותה תעודות לעוברים ויינתנו  של הארגון ל"ביום השישי תיערך בחינה במתכונת הבינ
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שכן ) נשים במכנס קצר וחזיית ספורט, שירט –גברים במכנס קצר וטי ( להצטייד בביגוד נוח לתרגול יש: ציוד נדרש
  .קורס מוקדש לתרגול מעשיחלק מהותי מן ה

  
   ימים 6קורס : מחיר ורישום

  

  ח"ש 2750להיות ימים אמור  6קורס בן  מחיר
  

  :מחירים מיוחדים באופן חד פעמי
  

  הרשמה מוקדמת 
או החברה  חבר עמותה

עד  - לרפואת ספורט
.20118.31  

  הרשמה מאוחרת 
או החברה חבר עמותה 

  לרפואת ספורט

ה או החברמחיר למי שאינו חבר עמותה 
  ) מאוחר/  מוקדם (לרפואת ספורט 

  מ "מע+ ₪  2100
  )מ"כולל מע 2436(

  מ "מע+ ₪  2300
  )מ"כולל מע 2668(

2300  /2578  ₪  
  )מ"כולל מע 2990/  2668(

  
. ק'צ/ באמצעות כרטיס אשראי ) על  חשבון מחיר הקורס( מקדמה₪  400תשלום מראש של . תשלומים ללא ריבית 6עד 

  . פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים .אין כפל הנחות .ק מזומן ליום תחילת הקורס'בצ השלמת התשלום תעשה
  

מתמחה ברפואה פיזיקלית ושיקום , רופא מומחה בעל שם עולמי בתחומו, MD, אנטוניו סטקו ר"ד: על המנחים
כולל ביולוגיה , יה באמצעות דיסקציות ומחקרים היסטולוגייםמחקריו מתמקדים בפצ. איטליה, באוניברסיטת פדובה

וחבר בוועדה המדעית  Fascial Manipulationמעביר קורסים בתחום ה  2005מאז . מולקולארית ואימונוהיסטוכימית
 Fascialפיזיותרפיסט מתמחה בשיטת ה , PT, סטפנו קסדאי. סטקו הוא בנו של ממציא השיטה. FMA של ארגון ה 

Manipulation ,קורות חיים מפורטים של לעיון ב. בעלים ומנהל של קליניקה פרטית ומשמש כמנחה מוסמך של השיטה
  .שני המנחים ראו בתחתית דפי מידע אלה

  
ו  Fascial Manipulation for Musculoskeletal Pain: לפני הקורס מומלץ לקרוא שני ספרים): לא חובה( המלצת קריאה

– Fascial Manipulation – practical part . לחצו כאןלהזמנות. 

  !מספר המקומות מוגבל -הבטיחו מקומכם 
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  טופס הרשמה לקורס 
   ©Fascial Manipulationקורס קליני בסיסי בתרפיית 

 : בהנחיית
Antonio Stecco, MD & Stefano Casadei, PT 

 

  10.1103.-11.114. -ראשון עד רביעי : ימים 6
  "אסף הרופא"בית הספר לפיזיותרפיה 

  

  _______________________________: תואר+ שם מלא לועזית ____________________ : עבריתשם מלא 

  __ ______________:עבודה' לט__________________   : תפקידומקום עבודה ________________  :מקצוע

  __________________    _________ : קספ_______________ ______: סלולרי_______________ : בית' טל

  _________________________________ ______________________________________: מלאה כתובת

  ____________________________@_________________________: !)באותיות גדולות(ל  "דוא
  

  !זוכה -עקב הביקוש הרב לקורס ההרשמה תתקיים על פי כל הקודם לשלם 
  

  נא לסמן: מחירים
  )1.20108.31 עד או החברה לרפואת ספורט מחיר הרשמה מוקדמת לחברי העמותה(מ "מע+ ₪  2100 
  )או החברה לרפואת ספורט העמותהמחיר הרשמה מאוחרת לחברי (מ "מע+  ₪ 2300 
  )1.20108.31 עד – מוקדם( או החברה לרפואת ספורטחבר עמותה מי שאינו למחיר (מ "מע+ ₪  2300 
   )מאוחר( או החברה לרפואת ספורטעמותה חבר למי שאינו מחיר (מ "מע+ ₪  2578 

  
השלמת . באמצעות כרטיס אשראי) על  חשבון מחיר הקורס( מקדמהכ₪  004של ההרשמה מותנית בהסדרת תשלום מראש 

  .תשלומים ללא ריבית 6עד  .יום תחילת הקורסבהתשלום תעשה 
  

לכתובת ) למוטב בלבד" (מ"אקטיביקס בע"ק לפקודת 'או צ) להשלים פרטים מטה(בכרטיס אשראי ₪  400  :מקדמה תשלום
  .קבלות יימסרו ביום תחילת הקורס. 46910ריהו כפר שמ 9192. ד.ת
  

   .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים. 072-244-7332אנא שלחו את הטופס הזה חתום בפקס למספר : רישום
  

ק יישלח 'הצ(ק מטעם אקטיביקס שיישלח לנרשם 'המקדמה יוחזר באמצעות צתשלום  1.20109.30 עד ה :ביטולים ועודמדיניות 
  . יחול חיוב מלא ,במידה שלא ימצא מחליף ,לאחר מכן. בגין דמי טיפול₪  100פחות , )יום לאחר הודעת הביטול 14תוך 

  
   .כיבוד קלו תעודת השתתפות, חוברת הקורס  :המחיר כולל

  
  .נא להצטייד בביגוד נוח לתרגול –זהו קורס מעשי 

  
  : רטי תשלוםפ -למשלמים באשראי 

                  אקספרס    .אמ  מסטרכארד/ ישראכרט ויזה   :את כרטיס האשראי שלי שפרטיומאשר לכם לחייב , מ"אני הח
    ____/ ____  תוקף________            / ________ / ________ / ________  הכרטיס ' מס

  ______)  כרטיסספרות אחרונות בגב ה 3(ספרות ביקורת  3
  )6עד (___ : מספר תשלומים_____________________ . ז.ת פרמס_____________________ : בעל הכרטיסשם 

  
ומאשר לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו צוינו , בחתימתי להלן אני מאשר את התנאים המופיעים בטופס ההרשמה

אישור וישמש כראיה להסכמתי לכל התנאים המופיעים בו  אני מסכים לכך כי קבלת טופס זה בפקס אצל החברה .לעיל
  .חיוב כרטיס האשראי

  
  ___________: ךתארי     __________________________: חתימה

  
, איננו אחראים לנזקים ישירם או עקיפים שעלולים להיגרם לנרשמים. לאור ההכנות הלוגיסטיות של ארגון ייתכנו קשיים ואף ביטול: הערה

אם הנך . ת הבלעדי על יישום הטכניקות הנלמדות במסגרת מקום העבודה שלך/כאיש מקצוע הנך האחראי. נסיעות ועוד, ין ימי חופשהלרבות בג
  ).דיסקרטיות מובטחת(יש ליידע את מארגני הקורס טרם תחילתו , כאב או אם הינך בהריון, מחלה מדבקת, ת ממצב רפואי/סובל


