דגלים אדומים וסינון רפואי – בירושלים!
 18.1.19 ,11.1.19 ,8.1.19, 2.1.19 ,28.12.18בי"ח הדסה הר הצופים.

הקורס יעסוק ב Diagnostic Triage -ואבחון פתואנטומי מבוסס ראיות מחקריות תוך דגש על אינדיקציות להמשך
בירור רפואי ,אינדיקציות לביצוע דימות ,זיהוי ראשוני של אבחנה רפואית ,והפניה לבירור רפואי מתאים .הקורס כולל
ניתוח הספרות הרלוונטית לזיהוי פתולוגיות מתחזות בבעיות כאב ממקור שלד-שריר ,כולל מחקרים אבחנתיים
וניתוח תיאורי מקרה.
הקורס יכלול את נושאי הרקע הבאים:
•
•
•
•
•

תפקיד הפיזיותרפיסט במעגל אבחון המטופל והשלכות להתפתחות המקצוע.
היסטוריה של דגלים אדומים בפיזיותרפיה מוסקולוסקלטאלית
סוגי חשיבה קלינית באבחנה ,תהליכי חשיבה ומסיחים בחשיבה קלינית
קבלת החלטות להמשך טיפול או הפניה.
סטטיסטיקה רלוונטית בדיוק אבחנתי

מועדים 2/1/2019 , 8:00-13:30 – 28/12/18 :ו – 18/1/2019 , 8:00-13:00 – 11/1/2019 , 14:00-18:00 – 8/1/2019
. 8:00-13:00

(במקרה של ריבוי משתתפים יתווסף תאריך נוסף לקיום סדנא מעשית .אם כן – התאריך הנוסף יפורסם לפני
הרשמה)
מקום  :הדסה הר הצופים.
עלות לחבר עמותה .₪ 870 :עלות ללא חבר .₪ 1100 :לרישום לחץ כאן.

לתקנון ביטולים לחץ כאן.

** מועד אחרון להרשמה  , 15.12.2018מספר המקומות מוגבל! **
תוכנית :
הקורס נחלק ל 3-חטיבות:
חטיבה  :1סקירת מצבים קליניים רפואיים שכיחים בעשייה הקלינית בראייה מערכתית (עצבים ,קרדיווסקולרית,
פולמונרית ,נפרולוגית ,גסטרו ,המטו-אונקולוגית ועוד)
חטיבה  :2סינון לפי איזור גוף -בהתאם לתהליך החשיבה של הקלינאי .חלק זה יכלול:
אפידמיולוגיה-דגלים אדומים וסינון פתולוגיות מתחזות ( )masqueradersכגון

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

מחלות ממאירות משניות וראשוניות
מחלות זיהומיות בעמ"ש ומפרקים פריפריים (אוסטאומיאליטיס ,דיסקיטיס ,צלוליטיס וכו')
הפרעות וסקולריות ()abdominal aortic aneurysm
מחלות ראומטיות בעמ"ש ומפרקים פריפריים ( DISH, AS , Goutוכו')
מיאלופתיה וסינדרום ,cauda equina
אבחנה מבדלת של  spinal stenosisלעומת vascular claudication
אבחנה מבדלת של כאבים גפיים כגון
Chronic Venous Insufficiency (CVI) o
Peripheral Arterial Disease (PAD) o
Limb Threatening Ischemia (DVT( o
סינון חוסר יציבות צוואר עליון ו ( Cervical arterial dysfunctionקרוטיד ו  )VBIוההשלכות לביצוע טיפול
מנואלי צווארי
וסינון פתולוגיות מתחזות ( )masqueradersבכאבי כתף כגון  ,myocardial infarctionגידול מסוג
Pancoast tumor
אינדיקציה לביצוע הדמיה לאחר טראומה של האגן עמ"ש ,ירך ,ברך ,קרסול וכף רגל ( Ottawa & Pittsburg
 ,)knee & ankle rulesכתף ,מרפק ,שכ"י ,צוואר ()Canadian C spine rules & NEXUS Criteria

חטיבה  :3דגלים אדומים וגישה ישירה ,מהעיוני למעשי.
בדיקה פיזיקלית (קרדיווסקולרית ,בטן ,תוספות של בדיקת עור)על המרצים:
רון שביט BPT, M.Sc
•
•

•
•

•

פיזיותרפיסט בעל תואר השני בתרפיה מנואלית מאוניברסיטת קובנטרי באנגליה ( M.Sc Manual
.)Therapy
חבר באיגוד הפיזיותרפיסטים המנואלים והמוסקולוסקלטלים האנגלי
( )Manipulative/Musculoskeletal Association of Chartered Physiotherapistsתחת האירגון
העולמי לתרפיה מנואלית
( )International Federation of Orthopedic Manipulative Physical Therapists
בוגר לימודי התמחות בגישה ישירה בפיזיותרפיה מוסקולוסקלטלית באנגליה (Extended scope
)Physiotherapy
מרצה באוניברסיטת אריאל ובאר שבע בתחומים הבאים:
 oדגלים אדומים וסינון רפואי לתואר שני באריאל ובאר שבע
 oאנטומיה גפיים (דיסקציות ,חתכים ,טופוגרפית) ,דימות ,קבלת החלטות
 oמלמד בקורסים שונים וימי עיון בתחום הדגלים האדומים ותרפיה מנואלית
עובד בספורט אנד ספיין פיזיותרפיה ,מרפ"א  8282וPhysimax technologies

ד"ר בוריס סוקולובסקי BPT, MD
•
•
•
•
•
•

רופא בוגר אוניברסיטת תל אביב (,)2017
פיזיותרפיסט בוגר אוניברסיטת חיפה (.)2011
עבד כפיזיותרפיסט בקופ"ח כללית וביחידה לטיפול ביתי
ייסד את מרפאת הפיזיותרפיה לחסרי מעמד שבתחנה המרכזית בתל אביב.
מזה מספר שנים עובד במחלקה פנימית בבי"ח תל השומר וכעת סטאז'ר לרפואה בבי"ח רמב"ם.
תחומי עניין :דגלים אדומים וגישה ישירה .החיבור הישיר שבין עולם הרפואה והפיזיותרפיה .העביר מספר
הרצאות וסדנאות בתחום זה בבתי חולים ,מכונים ובאקדמיה ,באופן מותאם ורלוונטי לפיזיותרפיסט
הקלינאי בגישה הישירה.

