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 קורס נשימתי מתקדם לפיזיותרפיסטים
 מבוא

 קורס נשימתי מתקדם הינו אבן דרך משמעותית בהתפתחות המקצועית של פיזיותרפיסטים
 רכת הנשימה במערך האקוטי והכרוניהמטפלים באנשים הסובלים מבעיות במע

 
 מרצים בקורס

ליניקה ובהוראה של התחום בעלי ניסיון עשיר בק ,רופאים בכירים בשיבא ופיזיותרפיסטים מכל הארץ
 הנשימתי

   
 מטרות הקורס

 המשתתפים:

  ל מערכת הנשימהופתופיזיולוגיה שירחיבו את בסיס הידע הקיים באנטומיה, פיזיולוגיה 

  מיומנויות מעשיות בבדיקה בקליניתיעמיקו את ההבנה בסוגיות מפתח בהערכה וישפרו 

 תוך דיון בדילמות הקיימות בנושא יתכננו טיפול מבוסס ספרות עדכנית 

 ות מעשית בכלים טיפוליים מתקדמיםירכשו מיומנ 

 

 קהל היעד 

, התת חריף מערכת הנשימה במערך החריףהסובלים מליקויים בפיזיותרפיסטים המטפלים באנשים 
 ובקהילה.

 
 הקורס מועד

 בימים א' ו ד' 03.08.2022עד  26.06.2022
 14:00-20:00ימי א' אחה"צ  

26.6 ,3.7 ,10.7 ,17.7 ,24.7 ,31.7 
 8:30-15:30ימי ד'  בוקר  

29.6 ,6.7 ,13.7 ,20.7 ,27.7 ,3.8 
 

 היקף הקורס
 מפגשים  12שעות אקדמיות,  78

 
 עלות הקורס

  ₪ 3800  -לחברי העמותה לקידום הפיזיותרפיה
 ₪ 4200 -העמותה חבר למי שאינו

 לצורך רישום לקורס( ₪ 500)מקדמה של  
 

 דרישות הקורס
 נוכחות חובה בכל שעות הקורס.

 הגשת מטלה במהלך הקורס.
 

 למסיימים תוענק תעודה
 הקורס אינו מוכר לגמול השתלמות 

 
 לפרטים ולהרשמה

  Dania.Hofi@sheba.health.gov.il: לדניה חופיניתן לפנות לפרטים 

035303750  
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(יתכנו שינוים בתוכנית הקורס*) תוכנית הקורס  

 פיזיולוגיה של מערכת הנשימהאנטומיה ו

 הערכה ומיומנויות בדיקה בחולה הנשימתי

 קווים מנחים לפיענוח הממצאים -הדמיה של מערכת הנשימה

 בדיקת גזים בדם

 משמעות קלינית -בדיקת תפקודי ריאות

 ומדידה בשדה הקליני מבחנים תפקודיים

Cardiopulmonary Exercise Testing (CPET) 

 אמצעי ניטור בחולה המורכב

Clinical Reasoning על בסיס תיאורי מקרה ומפגש עם מטופלים 

 נשימתית ספיקה אי

 פולשנית ולא פולשנית הנשמה שיטות

 מהנשמה גמילה

 כל מה שפיזיותרפיסט צריך לדעת על קנולות

COVID & COVID Long Dysfunction 

 האקוטיות במחלקות פיזיותרפיה

 פיזיותרפיה והחולה המורכב בטיפול נמרץ

Suction &Manual Hyperinflation הלכה ומעשה 

 סדנת חמצן

COPD  הטיפול התרופתי -ואסטמה 

 דרכי טיפול - קוצר נשימה אקוטי וכרוני

 , היבטים בירוקרטיים.דילמות, רצוי ומצוי –טיפול נשימתי בקהילה 

 שיקום ריאות

 מחקר ותרגול –חיזוק שרירי נשימה 

 בעיות נשימה רסטריקטיביות

 משעל רקע עיוני+ תרגול מעשי

 טכניקות לפינוי הפרשות

 מחלות ריאתיות

 סידור תנוחה טיפולי למתקדמים
 תרגילי נשימה ואביזרי עזר

 ?להשפיע ניתן כיצד – נשימה תבנית

 ויציבות דינמית יציבה,  נשימה

 טכניקות מעשיות לעידוד תנועתיות בבית החזה

 פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה של מערכת הנשימה בילדים -פדיאטריה

 עקרונות טיפול - פיזיותרפיה נשימתית לילדים

CF/ Non CF Bronchiectasis  – טכניקות לפינוי הפרשות 

 כוויות ושאיפת עשן

 ריאה -באנשים הסובלים מבעיות לבטיפול דגשים ב

 דגלים אדומים

 עיוני ומעשי טכנולוגיה מתקדמת בשירות הנשימתי: 

 גישה רב מקצועית בטיפול בחולי ריאה
 משותף ודיון  על ידי משתתפי הקורס הצגת תיאורי מקרה

 

 

  


