קורס ריענון והכנה
לעבודת מכון
קורס קצר וענייני שיעזור לכם להכיר היבטים חדשים ולהשתמש
במה שאתם עושים בצורה מדויקת יותר ,יעילה יותר ונכונה יותר....
מתאים לפזיותרפיסטים חדשים
וכאלה שרוצים לחזור לעבוד במכון
ומרגישים שזקוקים לריענון

תאריכי הקורס:
,6.02.20 ,30.01.20
.20.02.20 ,13.02.20

 4מפגשים שיכללו
.1
.2
.3
.4
.5

חידוד החשיבה הקלינית
אבחנה ,בדיקה וטיפול של בעיות נפוצות
הענקת טכניקות טיפוליות יעילות
יכולת לאבחן ולטפל במקור הבעיה ולא רק בסימפטום
אירגון מערך הטיפול באופן מדויק ,יעיל ומביא תוצאות

נושאים תאורטיים
חשיבה קלינית עם דגש לזיהוי גורמים תורמים לבעיה.
הייחודיות של חשיבה קלינית של פיזיותרפיסט בהשוואה למקצועות אחרים .מה ייחודי במקצוע
– פיזיותרפיה.
הבנת מנגנוני היווצרות של הבעיות האורתופדיות
הבנת מנגנון התפתחות – גורמים תורמים אפשריים
איך לאבחן ומה לחפש .איזה בדיקות רלוונטיות ואיזה פחות ,מה ההבדל בין בדיקת אורתופד
לבדיקת פיזיותרפיסט.
מאיפה להתחיל טיפול בכל מקרה ספציפי
שלוש רמות טיפול בבעיות שריר-שלד
קשר בין אזורים שונים ובין מערכות שונות בגוף
איך להשפיע!
באיזה טכניקות להשתמש כדי להגיע לתוצאות.
עמוד | 1

עבודה מעשית
הסתכלות וזיהוי אזורים רלוונטיים והשלכתם על דרכי הטיפול
בדיקה נוירולוגית עם דגש על זיהוי בעיות אורתופדיות
תרשימי זרימה לטיפול בבעיות נוירולוגיות פריפריות על פי אזורים
בדיקות יציבות ( - )STABILISATIONכללית ולפי אזורים
דרכי הערכת תפקוד של שרירי הליבה ()CORE MUSCLES
זיהוי גורמים משפיעים וטיפול בהם
איך לגרום לתרגילים לעבוד בצורה יעילה יותר
רכבות אנטומיות – מבנה ,עקרונות אבחון וטיפול
תנועתיות המערכת העצבית – הצצה לנוירודינמיקה קלינית
טכניקות טיפול משולבות עצביות-מיו -פסציאליות -Neuro-Myo-Fascial manipulation
טכניקות בדיקה וטיפול לפי אזורים

פרטים טכניים:
מרצה הקורס :אלכס ספיר
מיקום הקורס :בית הספר לפיזיותרפיה ,אסף הרופא.
משך הקורס 30 :שעות 5 ,מפגשים של  6שעות
20:00- 14:00
תאריכי הקורס.20.02.20 ,13.02.20 ,6.02.20 ,30.01.20 :
מחיר הקורס  , ₪ 1400לחברי העמותה ₪ 1200
דמי הרשמה  200 -ש"ח ,שהם חלק ממחיר הקורס.
שימו לב!
אם אתם לא בטוחים אם הקורס בשבילכם,
אין אילוץ לרכוש את כל הקורס ,ניתן להרשם לקורס (בעלות של  200שח) ,לבוא למפגש הראשון -
ולהחליט אם אתם מעוניינים להישאר לשאר הקורס.
https://www.alexsapir.co.il/i-physiotherapy

להרשמה03-5463029, 052-8806048 :
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