
Assessment and Treatment of the Shoulder 
Region 

 
 

 Iיום   IIיום 
Shoulder Impingement Syndrome and 
Rotator Cuff Disease 

 Rotatorתסמונת הצביטה בכתף ומחלות ב 
Cuff 

חלק תאורטי וקליני העוסק בגורמים הרבים 
  המשפיעים וקשורים בתסמונת

גיה תאור המחקר העדכני בנוגע   לאתיולו
  והפתלוגיה של התסמונת

  התכנסות דברי פתיחה ואפידמיולוגיה 0900-1030
אנטומיה וביומכניקה של מפרק 

   היבט קליני-הכתף וחגורת הכתפיים
סקירת מידע על הדמיה מחקרים 
אנטומים וביומכניים באזורהכתף 

  )שימוש בוידאו(
 

0900-1030 

 1030-1045 הפסקת תה קפה 1030-1045 הפסקת  תה קפה

Shoulder Impingement Syndrome and 

Rotator Cuff Disease (cont.) 
תאור המחקר התומך בתוכניות ואמצעי 

 הטיפול בתסמונת
אסטרטגיות ממולצות לטיפול ושיקום בשלבים 

  אקוטים וכרוניים של התסמונת  
תאור המחקר הקיים בנושא תרופות אנטי 

  דלקתיות והזרקות סטרואידים
 ת של טיפול ניתוחי בתסמונתסקירת ההשלכו

בדיקה סוביקטיבית ופיזיקלית של  1045-1215
  מפרק הכתף

לימוד ראיון ובדיקה משולבים 
  בתהליך החשיבה קלינית

הערכת ובדיקת ההשפעה של שינוי 
מנח השכמה והכתף על 

  הסימפטומים
הערכת מעורבות חוליות הצואר 

  והטורקס על הסימפטומים
מקורם אבחנה מבדלת בין כאבים ש

הצואר וממקור , מאזור הכתף 
  ויסראלי

 

1045-1215 

 1215-1245 צהריםהפסקת  1215-1245  צהריםהפסקת 

The stiff and restricted shoulder 
חלק תאורטי וקליני הכולל מידע על הפתלוגיה 

לימוד . טכניקות הערכה וטיפול של כתף נוקשה
  טכניקות חדשות של מוביליזציות

 האם לבחור בטכניקות -השימוש במתיחות
, המשלבות אוסילציות או במתיכה ממושכת

סקירת המידע המחקרי וההוכחות בדבר 
 יעילות הטכניקות

  יציבה וחוסר איזון  שרירי 1245-1415

חלק תאורטי וקליני  הסוקר את 
המחקר הקיים בנושא השפעת 
היציבה  וחוסר איזון שרירי על 

ר מפרק כאבים ופתלוגיות באזו
  הכתף

יוצגו תוכניות הערכה ושיקום שרירי 
 והמשתתפים יתנסו בהן

1245-1415 

 1415-1430 הפסקת תה קפה 1415-1430 הפסקת תה קפה

  טכניקות חבישה לכתף

  השפעת החבישה במחקר
  הדגמה של טכניקות חבישה ממולצות 

  התנסות בטכניקות חבישה
 התאוריה מאחורי השימוש בחבישה ויעילותה 

  )המשך(יציבה וחוסר איזון  שרירי  1430-1515

שיקום יציבה וחוסר איזון שרירי 
בהתאם למנחים  ושינויים ספציפים 

   ביציבה
. 

1430-1515 

  התפתחויות חידושים ומחקרים אחרונים

שפורסמו בשנים  האחרונות העוסקים בהיבט 
  הקליני של התסמונת

  ממצאים מעבדתיים חדשים
רי מידע על מנת שיטות לחיפוש מידע במאג

 לענות של שאלות קליניות רלוונטיותו
 הערכת מטופל וסיכום

  כאב כתף אקוטי 1515-1600

המלצות להערה וטיפול בכאב כתף 
  אקוטי

הערכת ההשפעה של מוביליזציות 
  מפרקיות אקופונטורה

טיפול בכאב שמקורו ברקמות רכות 
  תוך שילוב חשיבה קלינית

.  

1515-1600 

 
 

 


