קורסים וציוד מקצועי

קורס קליני בינ"ל שאסור לפספס!
קורס של המומחה המוביל בעולם בתחומו:

טכניקות  PRTלטיפול בעמוד השדרה והאגן
Positional Release Techniques
for the Spine & Pelvis
בהנחיית:

Dr. Leon Chaitow - D.O, N.D

ימים ראשון-שני-שלישי3-5.06.2012 ,

)יומיים וחצי(

בבי"ח אסף הרופא

הקורס באנגלית עם מתורגמן לעברית

ד"ר צ'איטו שכתב וערך למעלה מ  60ספרים בתחומי מומחיותו!

ד"ר צ'איטו הינו חבר של כבוד באוניברסיטת ווסטמינסטר ,לונדון והעורך הראשי של המגזין
הבינלאומי היוקרתי ) Journal of Bodywork & Movement Therapies -בהוצאת .(Elesvier
ד"ר צ'איטו הינו אוסטאופט ,אקופנקטוריסט ונטורופט אנגלי עם ניסיון קליני של למעלה מ (!) 40
שנה .ד"ר צ'איטו מרצה תדיר בארה"ב וברחבי אירופה ומלמד פיזיותרפיסטים ,אוסטיאופתים,
כירופרקטורים ומעסים .ד"ר צ'איטו כתב למעלה מ  60ספרים בתחומי מומחיותו.
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קורסים וציוד מקצועי

קורס קליני בינ"ל!!

טכניקות  PRTלטיפול בעמוד השדרה והאגן
Positional Release Techniques
for the Spine & Pelvis
בהנחיית:

Dr. Leon Chaitow, N.D, D.O

ימים ראשון-שני-שלישי3.6.12-5.6.12 :
הקורס יתקיים בבי"ח אסף הרופא

תיאור הקורס :טכניקות ) - Positional Release Techniques (PRTהינן טכניקות רקמה רכה הנסמכות על העמדת
רקמות דיס-פונקציונאליות בתנוחות המאפשרות תגובה ספונטנית שמשחררת או מפחיתה מתח מיותר ברקמה ו/או
בעווית .יעילות הטכניקות נובעת מ"איפוס" כישור השריר ) ,(muscle spindle resettingהפחתת רגישות של נוסיספטורים
או קולטני אזעקה  /כאב ) (nociceptive sensitivityוהגברת זרימת הדם באזור .השיטה מבוססת על מחקרים עדכניים
אשר ,בין היתר ,מציגים השפעה חיובית מהירה גם על רקמת הפאשיה .טכניקות אלה נחשבות יעילות במיוחד במצבים
אקוטיים ,אך שימושיות מאוד גם במצבים כרוניים ומשתלבות עם גישות אחרות לטיפול ברקמה רכה ומוביליזציית
מפרקים .זהו קורס מעשי שמכניס את שיטת העבודה היעילה להקשר הטיפולי הרחב.

בסיום הקורס למשתתפיו תהיה:
 הבנה של המתודולוגיה )ואמצעי הזהירות( הנוגעת ליישום שיטת ה PRTבקליניקה
 מודעות לערך הטיפולי של  ,PRTבמיוחד של טכניקות ,strain/counterstrainהמבוסס על מחקר קליני ומחקרי כמו גם עדויות מהתנסויות
 יכולת להשתמש בטכניקות  PRTלטיפול בכאב כעזרה ראשונה ולשימוש עצמי יכולת להראות למטופל תרגולות עצמיות הבנה של הערך של טכניקות  PRTבמצבים של כאב כרוני ,טריגר פוינט ומצביםשל הגבלת תנועה
 הכרות עם טווח הגישות ל  PRTבהם משתמשים באוסטאופטיה ,כירופרקטיקהופיזיותרפיה
הקורס יכלול הרצאות ,חוברת קורס מפורטת ,מצגות וקטעי וידאו ,לרבות הדגמה ותרגול מעשי.

ביקור חד פעמי!!
מחיר מיוחד!!

להרשמה מוקדמת

עד ה 15.3.2012 -

על המנחה :ד"ר צ'איטו הינו חבר של כבוד באוניברסיטת ווסטמינסטר ,לונדון והעורך הראשי של המגזין הבינלאומי
היוקרתי ) Journal of Bodywork & Movement Therapies -בהוצאת  .(Elesvierד"ר צ'איטו הינו אוסטאופט,
אקופנקטוריסט ונטורופט באנגליה עם ניסיון קליני של מעל  (!) 40שנות ניסיון .מר צ'איטו מרצה תדיר בארה"ב וברחבי
אירופה ומלמד פיזיותרפיסטים ,אוסטיאופתים ,כירופרקטורים ומעסים .הוא מרצה בכיר באוניברסיטת ווסטמינסטר
בלימודי תואר ראשון ושני בתחומי מומחיותו .ב  1993הוא הפך לאוסטאופט/נטורופת הראשון שמונה כיועץ לגוף מקצועי
הממומן על ידי ממשלת אנגליה .ד"ר צ'איטו כתב למעלה מ  60ספרים בנושאי רפואה טבעית ,רפואה אלטרנטיבית ושיטות
טיפול מנואליות.
לעיון בקו"ח המלאים אנא גשו למסמך "סילבוס וקורות חיים" ) www.activix.co.il -תחת "קורסים(
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מחיר ורישום:
הרשמה מוקדמת לחברי העמותה
עד 15.3.2012
 + ₪ 1543מע"מ ) 1790כולל מע"מ(

מחיר הרשמה מאוחרת לחברי
העמותה
 + ₪ 1715מע"מ ) 1990כולל(

מחיר למי שאינו חבר העמותה
)מוקדם/מאוחר(
 + ₪ 1888 /1715מע"מ ) 2190 / 1990כולל(

תשלום מראש של  ₪ 400מקדמה )על חשבון הקורס( באמצעות כרטיס אשראי  /צ'ק .השלמת התשלום תעשה בצ'ק מזומן
ליום תחילת הקורס .אין כפל הנחות .פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים.

עד  4תשלומים ללא ריבית.

הנחה לקבוצות:
אם תרשמו  5אנשים לקורס זה ביחד – תקבלו  7%הנחה כל אחד!
תנאי לזכאות :על מנת להיות זכאים להנחה עלינו לקבל את כל  5טפסי הרישום ביחד ,מלאים וחתומים כולל תשלום בגין
ההרשמה .אם אתם נרשמים בפקס – אנא שלחו את הטפסים באותו פקס ,אם בדואר – אנא שלחו את כל הטפסים באותה
מעטפה .לא תינתן הנחה על משלוח של טפסים "אחד אחד" .אין הנחות על פחות מ  5אנשים .אין כפל הנחות.

מספר המקומות מוגבל – כל הקודם זוכה!
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טופס רישום לקורס בינלאומי
טכניקות  PRTלטיפול בעמוד השדרה והאגן Positional Release Techniques -
for the Spine & Pelvis
בהנחייתDr. Leon Chaitow – N.D, D.O :

ימים ראשון-שני-שלישי3-5.06.2012 ,
בבי"ח אסף הרופא
הקורס באנגלית עם מתורגמן לעברית

נא לחתום ולשלוח הטופס לפקס  – 072-244-7332אנא אשרו הגעת הפקס בטלפון!
שם מלא עברית ____________________ שם מלא לועזית  +תואר______________________________ :
מקצוע ____________________ מקום עבודה ותפקיד__________________ טל' עבודה _______________
טל' בית _______________ סלולרי ____________________ פקס ____________________
כתובת למשלוח דואר ________________________________________
דוא"ל )באותיות גדולות!( _________________________@______________________
מחירים :נא לסמן

 + ₪ 1543מע"מ ) 1790כולל מע"מ(  -מחיר הרשמה מוקדמת לחברי העמותה עד 15.3.2012
 + ₪ 1715מע"מ ) 1990כולל מע"מ(  -מחיר הרשמה מאוחרת לחברי העמותה
 + ₪ 1715מע"מ ) 1990כולל מע"מ(  -מחיר למי שאינו חבר העמותה  -מוקדם – עד 15.3.2012
 + ₪ 1888מע"מ ) 2190כולל מע"מ(  -מחיר למי שאינו חבר העמותה  -מאוחר
ההרשמה מותנית בהסדרת תשלום מראש של  ₪ 400כמקדמה )על חשבון מחיר הקורס( באמצעות כרטיס אשראי .השלמת התשלום
תעשה ביום תחילת הקורס .עד  4תשלומים ללא ריבית.

תשלום מקדמה ₪ 400 :בכרטיס אשראי )להשלים פרטים מטה( או צ'ק לפקודת "אקטיביקס בע"מ" )למוטב בלבד(
לכתובת ת.ד 9192 .כפר שמריהו  .46910קבלות יימסרו ביום תחילת הקורס.
רישום :אנא שלחו את הטופס הזה חתום בפקס למספר  .072-244-7332פתיחת הקורס מותנית במינימום משתתפים.
מדיניות ביטולים ועוד :עד ה  15.3.2012תשלום המקדמה יוחזר באמצעות צ'ק מטעם אקטיביקס שיישלח לנרשם )הצ'ק
יישלח תוך  14יום לאחר הודעת הביטול( ,פחות  ₪ 100בגין דמי טיפול .לאחר מכן יחול חיוב מלא.
המחיר כולל :דפי מידע ומאמרים ,תעודת השתתפות וכיבוד קל.
למשלמים באשראי  -פרטי תשלום:
אני הח"מ ,מאשר לכם לחייב את כרטיס האשראי שלי שפרטיו :ויזה ישראכרט /מסטרכארד
תוקף ________ /
מס' הכרטיס ________ ________ / ________ / ________ /
 3ספרות ביקורת ) 3ספרות אחרונות בגב הכרטיס( ______
שם בעל הכרטיס ____________________________________ :מספר ת.ז_____________________ .

בחתימתי להלן אני מאשר את התנאים המופיעים בטופס ההרשמה ,ומאשר לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו צוינו לעיל.
אני מסכים לכך כי קבלת טופס זה בפקס אצל החברה ישמש כראיה להסכמתי לכל התנאים המופיעים בו ואישור חיוב
כרטיס האשראי.

חתימה__________________________ :

תאריך___________ :

הערה :לאור ההכנות הלוגיסטיות של ארגון ייתכנו קשיים ואף ביטול .איננו אחראים לנזקים ישירם או עקיפים שעלולים להיגרם
לנרשמים ,לרבות בגין ימי חופשה ,נסיעות ועוד .כאיש מקצוע הנך האחראי/ת הבלעדי על יישום הטכניקות הנלמדות במסגרת מקום
העבודה שלך .אם הנך סובל/ת ממצב רפואי ,מחלה מדבקת ,כאב או אם הינך בהריון ,יש ליידע את מארגני הקורס טרם תחילתו
)דיסקרטיות מובטחת(.
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