קורס רצפת אגן לגברים פברואר – 2020
מוגש לגמול השתלמות !!
תאריך פתיחה :יום ה'  ,27-2-2020בית החולים 'בלינסון'
מקום :בית חולים בילינסון
תאריכים27.2.20 ,1.3.20 ,3.3.20 ,4.3.20 ,5.3.20 :
מרצה ראשי  /רכז הקורס :אלי גבאי
היקף הקורס 40 :שעות 5 ,מפגשים 8 ,שעות כל מפגש.

דרישות להשתתפות בקורס:
 ידע אנטומי
 תרגול מעשי עם בן זוג
 עבודת הגשה בזוגות
 השתתפות ב 100%מהקורס

על הקורס:
קורס רצפת אגן לגברים הינו קורס קליני אשר מכשיר פיזיותרפיסטים/יות לאבחון ,הדרכה וטיפול
בבעיות רצפת אגן ייחודיות לגברים.
מטרת הקורס:






המשתתפים ירכשו ידע עיוני בסיסי  -אנטומיה ,פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה בתחום רצפת האגן הגברית
המשתתפים ירכשו ידע בנושא מחלות אופייניות לרצפת האגן הגברית
המשתתפים יכירו את הטיפולים התרופתיים המקובלים בתחום זה
המשתתפים יתאימו טיפולי פיזיותרפיה ואלקטרותרפיה לאוכלוסיית היעד
המשתתפים יכירו את הבעיות בתפקוד המיני אצל בקרב הגברים המטופלים וכן בעיות אנורקטליות ודרכי הטיפול בהן.

עלות הקורס:
 ₪2700לחבר עמותה.

 ₪3500למי שאינו חבר עמותה.

עלות חברות שנתית בעמותה ₪ 390.6
על מנת להיות חבר עמותה ולקבל את כל ההטבות ,העזרה ,התמיכה והמידע כל השנה!
יש ללחוץ כאן ,להרשם כחבר/ה ולקבל את ההנחה כבר בקורס הזה.

להרשמה לקורס לחצו כאן

לתקנון ביטולים לחצו כאן

תכנית הקורס
יום חמישי -27-03-20
אולם ועד עובדים בית חולים בלינסון
 12:00-13:30פתיחת הקורס ,דברי הסבר ,אנטומיה (אלי גבאי).
 13:30-14:00הפסקה.
 14:00-15:30אנטומיה ותפקוד דרכי השתן אצל הגבר (אלי גבאי).
 15:30-16:00הפסקה
 16:00-17:30פיזיולוגיה ופתופזיולוגיה רצפת אגן גברים( .אלי גבאי).
 17:30-18:00הפסקה.
 18:00-18:45פיזיולוגיה ופתופזיולוגיה רצפת אגן גברים (.אלי גבאי).
 18:45-19:00הפסקה.
19:00-20:00פזיולוגיה ומערכת עיצבית רצפת אגן ( אלי גבאי).

יום ראשון – 01-03-20
אולם ועד עובדים בית חולים בלינסון
 08:00-09:30עקרונות הבדיקה ריצפת אגן ( אלי גבאי).
 09:30-10:00הפסקה.
 10:00-11:30המשך עקרונות הבדיקה המעשית ( אלי גבאי).
 12:00-13:30ריצפת אגן בגיל המבוגר (אלי גבאי).
 13:30-14:00הפסקה.
 14:00-14:45אנטומיה ותפקוד דרכי השתן אצל הגבר ד"ר קידר.
 14:45-15:00הפסקה.
 15:00-16:00גידולים אורו גניטליים ,ניתוחים ,תרופות ד"ר קידר.

יום שלישי 03-03-20
אולם ועד עובדים בית חולים בלינסון
 08:00-09:30עצירות אניסמוס פרופ רם דיקמן.
 09:30-10:00הפסקה.
 10:00-11:30רצפת אגן אצל נשים (הגב נירה כהן צוברי)
 11:30-12:00הפסקה.
 12:00-13:30רצפת אגן גברים בשיקום ובגריאטריה.
 13:30-1400הפסקה.
 14:00-14:45ביופידבק הגב נורית זבולון.
 14:45-15:00הפסקה.
 15:00-16:00המשך ביופידבק הגב נורית זבולון.

יום רביעי 04-03-20
מכון פיזיותרפיה בית חולים בלינסון
 12:00-13:30היבטים פרמקולוגים וטיפול תרופתי ד"ר ניסן גורנאו.
 13:30-14:00הפסקה.
 14:00-15:30תרגול מעשי.
 15:30-16:00הפסקה.
 16:00-17:30המשך בדיקה +תרגול מעשי .
 17:30-18:00הפסקה.
 18:00-18:45בדיקה וטיפול מעשי.
 18:45-19:00הפסקה.
 19:00-19:45בדיקה וטיפול מעשי.

יום חמישי05-03-20
אולם ועד עובדים מכון פיזיותרפיה
 8:00-09:30היבטים פרמקולוגים וטיפול תרופתי ד"ר ניסן גורנאו.
 09:30-10:00הפסקה.
 10:00-11:30תזונה וכל מה שבאמצע ד"ר סיגל פרישמן.
 11:30-12:00הפסקה.
 12:00-13:30מיניות הגבר ד"ר שושני.
 13:30-1400הפסקה.
 14:00-14:45מטלות חובה.
14:45-15:00הפסקה.
 15:00-15:45הצגת מיקרים וסיכום הקןרס.

*התכנית נתונה לשינויים.

