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בקורס מעשי זה תחשפו . זוהי הזדמנות חד פעמית ללמוד מאחד מהמומחים הגדולים והמוערכים בדורנו
הגישה . לגישה אינטגרטיבית של אבחון ואימון לשליטה מוטורית על מנת לטפל בכאבי גב תחתון ואגן

נסמכת על מחקרים עדכניים ועל הפרקטיקה המובילה ) הניתנת להתאמה אישית לכל מטופל(יפה המק
בכיר מחקר וחבר  כאבי גבמחקר קליני של מצוינות בס הוא מנהל היחידה ל'פול הודג' פרופ. בתחום

את עבודתו הוא מנהל במגרת אוניברסיטת  ).NHMRC(אוסטרליה ממשלת בארגון המחקר הבריאותי של 
 )neuroscience(במדעי המוח הן בפיזיותרפיה והן דוקטורט ס 'הודג' לפרופ. ינסלנד שבאוסטרליהקוו

מכאניות ייחודיות להבנת השליטה המוטורית -פיזיולוגיות וביו-משלב בעבודתו שיטות נוירווהוא 
זכה במגוון פרסים בינלאומיים ס 'פרופסור הודג. והיציבה וכיצד אלה מושפעים במצבים של כאב

כנסים  120הציג בלמעלה מ , ופרקי ספריםמאמרים  250פרסם למעלה מ , נחשבים בתחומי מומחיותו
   .במענקי מחקר$ מיליון  22מדינות ודכה ביותר מ  30נבחרים ברחבי העולם ב 

גישה אינטגרטיבית לאבחון וטיפול : קורס קליני
לקויה וכאב בעמוד השדרה המותניבשליטה מוטורית 
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  כפוף לשינויים* 

  
  

  
ס הוא מנהל היחידה למצוינות במחקר קליני של כאבי גב וחבר מחקר בכיר 'פול הודג' פרופ: נחהעל המ

את עבודתו הוא מנהל במגרת אוניברסיטת ). NHMRC(בארגון המחקר הבריאותי של ממשלת אוסטרליה 
) neuroscience(ס דוקטורט הן בפיזיותרפיה והן במדעי המוח 'הודג' לפרופ. קווינסלנד שבאוסטרליה

מכאניות ייחודיות להבנת השליטה המוטורית -פיזיולוגיות וביו-והוא משלב בעבודתו שיטות נוירו
ס זכה במגוון פרסים בינלאומיים נחשבים 'פרופסור הודג. והיציבה וכיצד אלה מושפעים במצבים של כאב

ם נבחרים כנסי 120הציג בלמעלה מ , מאמרים ופרקי ספרים 250פרסם למעלה מ , בתחומי מומחיותו
  . במענקי מחקר$ מיליון  22מדינות ודכה ביותר מ  30ברחבי העולם ב 
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Brief CV of Paul Hodges 

Paul Hodges is a Professor and NHMRC Senior Principal Research Fellow in the Division of 
Physiotherapy at the University of Queensland and Director of the NHMRC Centre of 
Clinical Research Excellence in Spinal Pain, Injury and Health.  
 
Paul has doctorates in both physiotherapy and neuroscience and his work blends 
neurophysiological and biomechanical methods to understand the control of movement 
and stability and how this changes when people have pain. In both 2006 and 2011 Paul was 
awarded the ISSLS Prize from the International Society for the Study of the Lumbar Spine. 
This is the premier international prize for back pain research.  
 
In 2010 he received the Achiever Award from the National Health and Medical Research 
Council as the highest ranked Research Fellow across all disciplines in Australia. His primary 
research interests include investigation the relationship between pain and motor control; 
the coordination of the multiple functions of the trunk muscles; the effect of exercise in 
interventions on musculoskeletal pain; and the biomechanical mechanisms for control of 
the spine.  
 
In addition to his research in Brisbane, Paul has ongoing collaborations with laboratories in 
Sydney, Melbourne, Sweden, USA, the Netherlands, Denmark and South Africa. He has 
published more that 250 peer reviewed papers and book chapters, presented >120 invited 
lectures at major conferences in 30 countries and received more that $AU22 million in 
research grants from the NHMRC, ARC and International research funds. 
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C.D.L.,Hodges, P.W. (2006) Effects of tensioning the lumbar fasciae on segmental 
stiffness during flexion and extension. Spine, 31:397–405. *Winner of the 2006 
Spine JournalYoung Investigator Award Winner 
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