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"Think left and think right and think low and think high.  
Oh, the thinks you can think up if only you try!"  

- Theodor Seuss Geisel 
 

  1.1.2013+  25.12.12+  18.12.12): ימי שלישי(מפגשים  3
14:00-19:00: בין השעות  

ס לפיזיותרפיה אסף הרופא"ביה: מיקום  
  

   15.10.12הנחות בהרשמה מוקדמת עד ל * הנחות לחברי העמותה 
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   1.1.2013+  25.12.12+  18.12.12): ימי שלישי(מפגשים  3

  14:00-19:00: בין השעות
 ס לפיזיותרפיה אסף הרופא"ביה: מיקום

  

   :תיאור הקורס

קרה לך שנתקלת במקרה קליני שלא ? קרה לך פעם שיישמת אסטרטגיה טיפולית מסוימת ולא קיבלת תוצאות רצויות
  !הקורס הזה בשבילך. ולא הצלחת ליצור פריצת דרך בטיפול" הדרך הרגילה"ניסית את ? ידעת איך להתמודד איתו

מודל קליני מעשי  לעודד יצירתיות בקליניקה תוך לימוד ויישוםייחודי ביותר שמטרתו  קורסלראשונה בישראל יתקיים 
תוך פיתוח , הבנה מעמיקה של בעיות מוסקולוסקלטליות והבנת מנגנונים פיזיולוגיים ואחריםהדגש בקורס הוא על . ועדכני

  . אסטרטגיות ליצירתיות בקליניקה

 self( הדרכת המטופלכלה בהטיפול ודרך , שלבי האבחוןוצג החל מהקליני שייישום המודל בקורס יושם דגש על 
management .( התפתחות של בעיות מוסוקלוסקלטליות, כולל כאב, מנגנונים ממגוון רחב של תחומיםיוצגו במסגרתו ,
  . מכאנוביולוגיה ועוד, ביומכאניקה

זהו קורס מעשי  ."live"מקרי ואף יוצגו , אורטיועבודה בקבוצות תוך יישום החומר התי ניתוח מקריםבמהלך הקורס נבצע 
  .וייחודי בתכניו שמקיים אינטגרציה מקיפה במגוון של נושאים והיבטים בטיפול בקליניקה

  !כל הקודם זוכה –מספר המקומות מוגבל 

  -הקורס , בין היתר :סיעדי הקור

  .  מקורית של מודל וגישה קליניתיקנה אמצעים ודרכים יצירתיות להתמודדות עם בעיות קליניות בתוך מסגרת  

  .בעיותמגוון רחב של יכלול דוגמאות קליניות רבות אשר דרכן ניתן ללמוד אסטרטגיות שונות להתמודדות עם  

  .רלוונטי לתמיכה במודל ובגישה שיוצגוידע תיאורטי יקנה  

 ל המטופל וכן טכניקותפיתוח מיומנויות ידניות וטכניקות להערכת תנועה ותפקוד פיזי שלמעשי יכלול תרגול  
  . טיפוליות

 .self‐managementבמסגרת של  הנחיה והסברה למטופל, יישום של דרכי הדרכהיכלול  

  -בתום הקורס הלומד : מטרות הקורס

 .אלו בעיותעם  ותדההתמוד אופן לגבי מסקנות ויסיק בקורס המוצע הקליני המודל בסיס על קליניות בעיות ינתח 
 המידע והצטברות הראיון לכיוון בהתאם מידע סוףאי ודרכי שאלות ישלב 
 הקליניות הבעיות עם התמודדות ודרכי פתרונות מספר יבחר 
 טכניקות: כגון, טיפול יפתח טכניקות ידניות מקוריות ומגוונות לשם הערכת המצב הפיזי של המטופל ולשם 

  ועוד נקציונליותפו טכניקות, )ועצבים רכות רקמות, שרירים, מפרקים( שונים מבנים לבדיקת

 מאחורי רציונל לגביה הנחות וכן הנדונה הבעיה של ולמכאניקה למנגנונים בנוגע למטופל הסברים יפתח 

  .עצמו הטיפול והשפעת ההתערבות

 .בעתיד ייתקל בהן בעיותהנלמד בקורס ל את יטמיע 
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. מטלה לימודית לפני כל מפגשכחלק מהקורס יתבקשו המשתתפים לבצע . שעות כל אחד 5מפגשים בני  3 :מבנה הקורס
  .הקורס משלב לימוד עיוני ותרגול מעשי

  
מאחר והקורס מבוסס ברובו על תרגולים יישומיים : הערה .ניפרדסילבוס לסילבוס מלא אנא ראו קובץ : תוכנית הקורס

. יידונו התוכנית מתארת בקווים כלליים את הנקודות העיקריות אשר, ומעשיים אשר מביאים את הקליניקה לכיתה
  .  על פי דיון והתמודדות עם בעיות שונות המלווה בחומר עיוני, כאמור, הלימוד ייעשה

  .העומדים בכל מטלות הקורס בהצלחה יקבלו תעודת השתתפות

  ישראל זבולון: על מנחה הקורס

 ם ומגווניםיבמקורות רמ על ידע המבוססשל בעיות מטופלים  ישראל זבולון מתאר את עבודתו בקליניקה כחקר מתמיד
  .  יחד עם שאיפה ליצירתיות קלינית

הוביל ,אשר בין היתר, נושא clinical reasoningראשונים בנושא  בפיזיותרפיה פרסומיםשמונים החלו להופיע הבסוף שנות 
 Mark Jonesזה הנחה  בנושאאת התיזה שעסקה .  באוסטרליה פיזיותרפיהתואר שני בללימודי  1992את ישראל בשנת 

  .  ינו מהחלוצים שעוסקים בנושא מורכב זהשה

 problem‐based.כמו , בחינוך בפיזיותרפיה תוך לימוד ויישום שיטות הוראה והדרכהבמשך השנים המשיך ישראל לעסוק 
learning אתיקה, ם"רפואת הרמב, תורת האימון, ומדעי המוח בתחומים שונים ומגוונים כמו מדעי הכאב במקביל עסק 
  .  מכאנוביולוגיה ועוד ,הפסיהמבנה ותפקוד קליניים כמו ם ותחומי

 תרפיהיוס לפיז"ם שונים בביהילימד קורס, ישראל סטודנטים הדריך ושש שנות עבודה קלינית עשריםבמהלך 
  .לפיזיותרפיסטים בסיסית-במקביל להוראה של קורסים ברמה העל ל"בארץ ובחו פרסם מאמרים, באוניברסיטת בן גוריון

 Mark Jonesבעריכת  clinical reasoning for manual therapistsהמכר הקליני-רסומים היה פרק ברבאחד מהפ
  David Butler ,Maitland ,McConnell ,McKenzieכמו  מובילים בעולם קלינאים הוזמנו להשתתףבו  ‐Darren Rivettו

  .ועוד רבים

  .וגישה להתמודדות עם בעיות מוסקולוסקלטליות ודל קליניפיתוח מתוצר נוסף של שנות עשייה קלינית ותיאורטית הוא 

  .  הקורס הנוכחי מאגד בתוכו גישה וידע עדכני להתמודדות עם בעיות מטופלים
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  טופס הרשמה
  פיתוח יצירתיות קלינית: קליני אינטרגטיביקורס 

  BPT, MAppSc (Pthy) -ישראל זבולון : בהנחיית
 )14:00-19:00( 1.1.13+  25.12.12+  18.12.12): ימי שלישי(שלושה מפגשים 

  ס לפיזיותרפיה אסף הרופא"ביה: מיקום
  

  _______________________________: תואר+ שם מלא לועזית ____________________ : עבריתשם מלא 

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

  __________________    _________ : קספ_______________ ______: סלולרי_______________ : בית' טל

  _________________________________ ______________________________________: מלאה כתובת

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

  נא לסמן: מחירים
  )15.10.2012עד מחיר הרשמה מוקדמת לחברי העמותה ) (כולל₪  1275(מ "מע+ ₪  1090 
  )מחיר הרשמה מאוחרת לחברי העמותה) (כולל₪  1490(מ "מע+ ₪  1273 
  )15.10.2012עד   -מוקדם(נו חבר עמותה מחיר למי שאי) (כולל₪  1490(מ "מע+ ₪  1273 
   )מאוחר(מחיר למי שאינו חבר עמותה ) (כולל₪  1675(מ "מע+ ₪  1432 

  
קים ביום 'השלמת התשלום תעשה בצ. באמצעות כרטיס אשראי כמקדמה₪  300ההרשמה מותנית בהסדרת תשלום מראש של 

  ".אקטיביקס"הרשמה ישירות מול ה. תשלומים ללא ריבית 3עד . תחילת הקורס
  

. ד.לכתובת ת) למוטב בלבד" (מ"אקטיביקס בע"ק לפקודת 'או צ) להשלים פרטים מטה(בכרטיס אשראי ₪  300 : תשלום מקדמה
  .קבלות יימסרו ביום תחילת הקורס. 43000רעננה  2654

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

  
ק יישלח תוך 'הצ(ק מטעם אקטיביקס שיישלח לנרשם 'תשלום המקדמה יוחזר באמצעות צ, ביטול מעל חודש:מדיניות ביטולים ועוד

ייגבה סכום  –ביטול שייעשה שבועיים עד חודש לפני תחילת הקורס . בגין דמי טיפול₪  100פחות ) יום לאחר הודעת הביטול 14
   .י המבטל"אלא אם כן יימצא מחליף ע, ייגבה עלות הקורס, במקרה של ביטול עד שבועיים ממועד הקורס. המקדמה

  
  . תעודת השתתפות וכיבוד קל, חוברת הקורס  :המחיר כולל

  
  : רטי תשלוםפ -למשלמים באשראי 

                     מסטרכארד/ ישראכרט ויזה  : מאשר לכם לחייב את כרטיס האשראי שלי שפרטיו, מ"אני הח

    ____/ ____  תוקף________            / ________ / ________ / ________  הכרטיס ' מס

  ______)  ספרות אחרונות בגב הכרטיס 3(ספרות ביקורת  3

  _____________________ . ז.ת פרמס__ __________________________________: בעל הכרטיסשם 

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

  .מסכים לכך כי קבלת טופס זה בפקס אצל החברה ישמש כראיה להסכמתי לכל התנאים המופיעים בו ואישור חיוב כרטיס האשראי

  

  ___________: ךתארי     __________________________: מהחתי

  

איננו אחראים לנזקים ישירם או עקיפים שעלולים להיגרם . לאור ההכנות הלוגיסטיות של ארגון ייתכנו קשיים ואף ביטול: הערה* 
יקות הנלמדות במסגרת מקום ת הבלעדי על יישום הטכנ/כאיש מקצוע הנך האחראי. נסיעות ועוד, לרבות בגין ימי חופשה, לנרשמים

יש ליידע את מארגני הקורס טרם תחילתו , כאב או אם הינך בהריון, מחלה מדבקת, ת ממצב רפואי/אם הנך סובל. העבודה שלך
  ).דיסקרטיות מובטחת(


