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 פרוטוקול טיפול חדש 

 לסינדרום כאב העקב

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 מה תקבלו בקורס:
 

  קליני חדש למטופל עם כאב העקבמדידה  כליהכרת 
 הכרה והתנסות בטכניקות טיפול מנואליות 
  ייעודיים למטופל עם כאב העקב םתרגיליהכרת 
  תרגול מותאמת למטופל תכנית קבלת ידע לבניית 
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 משתתפי הקורס ילמדו על:
  גורמי מבוססת מחקר על הימצאות, ראיות סקירה ב -רקע תיאורטי

  יוםה נפוציםטיפולים , אטיולוגיה וסיכון
  מאמרים המציגים רציונל, תיאוריה וטכניקות מעשיות לטיפול 
  יםמבנים אנטומיים רלוונטיחקר 
 ניהול סדרת טיפול 
  תיאורי מקרה 

 
 או דיקור גלי הלם ,לא מדובר על טייפינג, אלקטרותרפיה, מדרסים – !ספוילר

 

 עכשיו אתם מוזמנים ללמוד
 , ומתאים במיוחד למי שעובד בתחום האורתופדי והספורט.םמיועד לפיזיותרפיסטיהקורס 

 המקומות מוגבל.מספר , על כן והשתתפות פעילה בדיונים הקורס משולב בלמידה מעשית

 נא ללחוץ כאן :   להרשמה

 בהרשמה מוקדמת ₪  330מחיר:  

 ₪  360 - 9.2.23לאחר 

 

 MSc PTברניס סבן הקורס מוגש על ידי 

  מאוניברסיטת תל אביב הבעלת תואר שני בפיזיותרפי
 שנה. 20כאב בעקב מזה כ חוקרת תחום

 
 דרישות הקורס:

 ניתוח מקרים בכיתת הלימוד • תרגול מעשיהשתתפות ב •קריאת חומרי הרקע  • מלאהנוכחות •

 0508464946נייד:     sabanbernice@gmail.com      סבןנוסף:  ברניס למידע  

 

 פיטדןםככ    מוצג באתר  מקווןמלפני כשנה קורס 

  .)באנגלית( ניתן ללמוד בצורה מקוונת

 בבקשה לפנות אלי עבור שובר הנחה למנוי לאתר

 לקורס המקוון קישור:
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 הקורס המקווןמעדויות 

 "יש כל כך הרבה מידע ארוז בקורס הזה וההשלכות הקליניות ברורות"

 "בטיפול בכאב בעקב משנה משחקזה "

 "תוכן מעולה. סוף סוף דרך אובייקטיבית לטיפול בכאב בעקב"

 כאב העקב"לשנות את הניהול הקליני שלי בחולי "

 תכנית:

  
 
 

 ;דיון

  ;הסיפור

ת סקיר
 ;ספרות

 דילמות.
  

 
 

 זום 12.2.23
 פתיחה,  19:00-21:00

 שאלות ודילמות על סינדרום כאב העקב
 טיפולים –סקירת ספרות 

 איך הפרוטוקול התפתח -סיפור 
 

 אסף הרופא  16.2.23
 סקירה על הנלמד בפגישה ראשונה 8:30-9:00
 מיתוסים על כאב העקב 9:00-9:20

 טיפולים ;כלי הערכה ;גורמי סיכון –סקירת ספרות  9:20-10:20

 הפסקה 10:20-10:50
 טיפולים ;כלי הערכה ;גורמי סיכון –סקירת ספרות  10:50-11:30

הצגת 
פרוטוקול 

 ;חדש
 ;מחקרים

 ;רציונל

  ;תרגול

 יישום.

 הצגת הפרוטוקול החדש, רקע מחקרי 11:30-12:30
 אבחנות מבדלת

 תרגילים ;עיסוי -עיוני  12:30-13:00

 הפסקת צהריים 13:00-13:40
 בסיס אנטומי לפרוטוקול החדש, קונטראינדיקציות 13:40-14:10
 תרגילים ;עיסוי –מעשי  14:10-14:50

 הפסקה 14:50-15:00
 בדיקת מטופל, ניהול טיפול בודד, ניהול סדרת טיפולים 15:00-15:30

 הצגת מקרים
 דיון, חזרה וסיכום 15:30-16:00
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