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הטיפול הפיזיותרפי בעקמת אידאופטית ודפורמציות נוספות של עמוד השדרה עפ"י 

 שרוט"" גישתעקרונות 

 C1קורס 

 יתקיים בביה"ס לפיזיותרפיה אשר בבית חולים אסה"רהקורס 

 שעות. 100היקף הקורס 

 שח כולל מע"מ. 11800עלות הקורס: 

שנות עבודה  5מינימום  יון ממשרד הבריאות, בעלי ניסיון שלהקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכים בעלי ריש

 במקצוע.

פיזיותרפיסטים מוסמכים  4"שרוט".  בגישתבית הספר הישראלי ללימודי עקמת ויציבה הקורס יועבר וינוהל ע"י 

לוי דרור, נויהאוז סולם ליאור, איריס  .ומורשי משרד הבריאות, מדריכים קליניים מוסמכים לשיטה

 ליאת שדות,ז ו"ברא

שנים יש לעבור  3תוך   .שנים 3שרוט למשך  גישתבעקמת  ב יאינדיבידואלטיפול זמנית ל המקנה הסמכ הקורס

שרוט. לאחר קורס המתקדמים ההסמכה הינה  גישתהמכשיר את המשתתפים לטיפול קבוצתי ב  C2קורס מתקדם 

 עליהם.  לתרגלביא מטופלים שלהם וימים בארץ, בו המשתתפים יתבקשו לה 6קבועה. הקורס המתקדם יהיה 
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 עקמת נעורים אידאופטית ודפורמציות אחרות של עמוד השדרה:. 1

: שינוי במבנה חוליות עמוד השדרה. השינוי משפיע על צורת עמוד השדרה וגורם לו לפיתול  (Scoliosisעקמת )

    תלת ממדי. כאמור, ברב המקרים, הגורמים לעקמת אינם ידועים.

: נובעת מפגיעה במבנה התקין של החלק הקדמי של חוליות עמוד השדרה כאשר (HyperKyphosisעקשת )

 הביטוי החיצוני הוא מעין גיבנת, לרב בחלק העליון של הגב. 

  

 :(Schroth)שרוט  גישת. 2

זיולוגים תוך שרוט הינה שיטת התניה פסיכומוטורית המבוססת על עקרונות אורתופדים, ביומכאנים ונוירופי גישת

   התייחסות למבנה האנטומי של עמוד השדרה.

 ע"י יקתרינה שרוט. 20של המאה ה   20השיטה פותחה בגרמניה בשנות ה 

    זו השיטה השמרנית הנחקרת ביותר והמובילה כיום באירופה המערבית והיא צוברת תאוצה גם בארה"ב.

באמצעות שיטה זו המטופל לומד ליישר באופן אקטיבי את עקומות עמוד השדרה ככל שתבנית היציבה שלו 

 מאפשרת. 

בסדרה של תרגילים תחת הדרכת פיזיותרפיסט הכוללים תיקון עצמי בכל מישורי התנועה הבעייתיים, הארכה 

מצעות מראות או/ו וידאו( ומשוב עצמית ונשימה "אורתופדית" ובשילוב משוב חושי מגוון: מגע, ראייה )בא

 מילולי, מושג תיקון אופטימלי. 

    התיקון האופטימלי מביא לעבודת שרירים מאוזנת יותר המבססת את היציבה הנכונה.

    המטופל לומד לקשור בין תחושת היציבה המתוקנת למראה הנכון בכל שלב של התיקון.

 בהמשך ליישם את היציבה המתוקנת בפעילות היומיומית.  באמצעות תיקון פרופריוספטיבי זה מסוגל המטופל

הטיפול בשיטת שרוט מתאים לכל גיל, כולל מבוגרים וניתן ליישמו בליקויי יציבה ודפורמציות עמוד שדרה לרבות 

 עקמת. 

פרד הטיפול הפיזיותרפי מתבצע במכון באופן פרטני וניתן לשלבו בטיפול קבוצתי. תרגול בבית הינו חלק בלתי נ   

מהתהליך. אינטנסיביות הטיפול תלויה בסוג העקמת, גודלה, תקופת ההחמרה שלה, מידת בגרות השלד, הגיל 

 הכרונולוגי של המטופל וגורמים נוספים. 

  

 ויתמקד בנושאים הבאים:  (EBPהקורס מבוסס על ספרות מחקרית ). 3 

 וטיפול בעקמת עמוד השדרה פתופיסיולוגיה, ביומכניקה, הגדרות וסווגים, אבחון אתיולוגיה,

מטרות הקורס להכשיר פיזיותרפיסטים מוסמכים בקהילה לאבחן ולטפל בעקמת עפ"י קווים מנחים שנקבעו 

 SOSORTבחברה הבינלאומית והרב מקצועית לטיפול שמרני בעקמת 

יבית וכולל טיש להדגיש שהטיפול אינו מסתכם בביצוע תרגילים כלליים אלא מותאם לבעיה היציבתית או הדפורמ

 רגול ספציפי וטיפול מנואלי בהתאם לממצאים. ת
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