מידעון סדנה לפיזיותרפיסטים
שימוש ב USבשדה הגניקולוגי המיילדותי
תאריכים10.8.21 9.8.21 2.8.21 :
רקע :אולטרסאונד הינו כלי טיפולי/אבחנתי נוסף בשדה הטיפולי של הפיזיותרפיה לרצפת האגן ,המאפשר אבחון וטיפול
בשרירי רצפת האגן והבטן ,ומהווה אמצעי לתקשורת ושפה משותפת עם הרופאים.
מטרות :הפיזיותרפיסט יכיר את מכשיר האולטרסאונד והפונקציות הרלוונטיות להערכת העובר והמטופלת ההרה
הפיזיותרפיסט יכיר את המושגים והשיטות לאבחון סונוגרפי של ראש העובר והאגן.
הפיזיותרפיסט יכיר נקודות מפתח אנטומיות באישה ההרה ושאינה הרה בגישה בטנית ובגישה טרנספריפריניאלית.
קהל יעד :הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכים עם רישיון של משרד הבריאות בוגרי קורס שיקום רצפת האגן.
בעלי נסיון של מינימום שנתיים עבודה בשטח.
היקף הסדנה 8 :שעות
מספר משתתפים :פתיחת הקורס מותנת במינימום משתתפים .ומוגבלת במספר של  30משתתפים.
מקום :און ליין והמרכז הרפואי בלינסון
תאריכים( 9.8.21 , 2.8.21 :מפגשי זום און ליין)  10.8.21מפגש מעשי
שעות( 19:00-22:00 :מפגשי זום און ליין) || המפגש המעשי ב 10.8.21בין השעות  15:00-21:00בקבוצות של  10משתתפים.
עלות למשתתף :עלות לחבר  450ש"ח  /עלות ללא חבר  600ש"ח

* העמותה עושה את מרב המאמצים לשמירה על בריאותכם ובריאות משפחתכם,
הקורס המעשי מותנה בהנחיות משרד הבריאות בעקבות התפשטות הקורונה ויועבר בהתאם להנחיות.
כל המשתתפים ינהגו בהתאם להנחיות השעה.
נדרשת אחריות אישית מצד כל משתתף לשמור על בריאותו ובריאות שאר המשתתפים ואין העמותה אחראית על
הדבקות במחלה שיגרם למשתתף בתקופת הקורס.
* במהלך הקורס המעשי תוצב עמדת שתיה חמה (מזון באחריות המשתתפים).
* לזכאים תשלח תעודה באימייל בפורמט PDF

תנאים לקבלת תעודה:
חובת נוכחות של 100 %מהמפגשים

מרצה  /מרצים עיקריים  :דר' שרון פרלמן ,אם לשלושה.
מומחית ביילוד וגינקולוגיה עם התמחות על באולטראסאונד מיילדותי וגינקולוגי.
רופאה בכירה ביחידת האולטראסאונד בבית החולים לנשים במרכז הרפואי בילינסון-רבין.
מרצה בכירה בפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב.
פרסמה עשרות מאמרים ופרקים בספרים בנושא מומים במערכות העובר ובתחום ייחודי של אולטראסאונד בחדר לידה,
להערכת הממשק בין האגן האימהי לראש העובר.

פירוט תכני הקורס( :סילבוס) לחצו כאן
דרכי ההוראה הנקוטות בקורס 2 :שיעורים און ליין (זום) ומפגש מעשי.

ביבליוגרפיה:
אולטראסאונד באופן בסיסי:
https://www.vetfolio.com/learn/article/basic-principles-of-ultrasonography
ביופידבק בלידה:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29155474
השוואה בין בדיקה גופנית לאולטראסאונד:
http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/USUSUSUS.pdf

