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 הכשרה בגישות מתקדמות בטיפול השמרני בעקמת -  C3קורס 
 

מבוסס על מחקרים מכנסים אחרונים וידע קליני עדכני שאינו חלק מתוכנית הלימוד הבסיסית של קורס 
1C  2וC. 
 

 IBSPTS (International Barcelona Scoliosis :הקורס המתקדם הינו תוצר משותף של כל מדריכי 
Physical Therapy School.מיועד לשרוטאים בלבד ויילמד בכל בתי הספר לטיפול שמרני בעקמת בעולם ) 

 
 מטרות הקורס:

 
לעדכן ולהעמיק את הידע בנושאים חדשים הנלווים לטיפול בעקמת: הדמיות, מדידות, ניתוחים  .1

 ומחוכים
 לשדרג את הטיפול הפרטני והקבוצתי ע"י טכניקות ומיומנויות חדשות .2

  
בנוי כתוכנית העשרה מתקדמת למוסמכי שרוט ויקנה כלים בתחומים הבאים: שוירמן, בדיקות קליניות  הקורס

ורנטגניות, אסימטריה של היציבה והבדלי אורך רגלים, מחוכים, טיפול קבוצתי, ניתוחים, טיפול במבוגרים 
 ובכאב, טיפול מנואלי, אורטופדי ונשימתי .

וותיקים להירשם יחד עם כל בוגרי הארץ כדי שנוכל ללמוד בצוותא אנו ממליצים לכל הפיזיותרפיסטים ה
 ולעדכן בחומרים החשובים שפורסמו בעשור האחרון.

ההרצאות שיועברו בקורס מבוססות על נתוני המחקרים מהכנסים האחרונים שחשובים לעבודת הפיזיו כמוביל 
  וההורים .  תוטיסטאשר כולל גם את הרופא, האור את הצוות הרב תחומי בטיפול בעקמת 

 נבנתה כך ששרוטאים בכל הרמות יוכלו להצטרף אליה על פי מסלול התאמה אישי . 3Cתוכנית קורס 
הקורס מורכב משבעה ימי עיון נפרדים עוקבים, כך שניתן להשתתף רק בחלק מהם אם כי מומלץ מאוד 

 להירשם לקורס במלואו. 
, הדגמות קליניות על מטופלים וכמו כן ישתתפו מרצים נוספים בקורס ישולבו הרצאות עיוניות וסדנאות מעשיות

 מובילים בתחומם.
 

  בלבד. 2Cהקורס במלואו מיועד למוסמכים בוגרי 
 ימי העיון בנושא שוירמן, ואסימטריה של היציבה והבדלי אורך רגליים פתוחים לכל השרוטאים באשר הם.

 .3C בסיום הקורס המלא תוענק תעודת מוסמך לטיפול מתקדם
 

  ימי עיון,  7המורכים מ ,שעות 40היקף הקורס: 
 

 במרכז הישראלי ליציבה ולעקמת  שעות בממוצע למפגש 5-7ימי העיון יתקיימו בשעות הבוקר, בין 
 1, ת"א, קומה 9ברחוב קהילת סלוניקי 

 
 כולל מע"מ₪  2800עלות הקורס:

 
 כולל מע"מ₪  470עלות יום עיון בודד: 

 
 הקורס כדי שתוכלו לבחור את מסלול הלימוד האישי המתאים לכם. פירוט אנא קראו בעיון את

 קיום המפגשים מותנה במינימום משתתפים.
 
 
 
 
 

  ורסם בתכנית הקשינויייתכנו 
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 C3פירוט ימי עיון 
 

 כל ימי העיון כוללים תכנים תאורטיים ותרגול מעשי
 

.פתוחים לכל השרוטאים -)אסימטריה של היציבה ואורך רגליים ושוירמן( 3,5ימי עיון   
 

( בהתייחס לסוג Apifixסקירת הניתוחים העדכנית לדפורמציות עמוד השדרה )כולל שיטת  -ניתוחים .1

הדפורמציה וגיל המטופל, כולל התאמה והדגמת הטיפול השמרני הפרה ניתוחי והפוסט ניתוחי 

 3מצ"ב תקציר היום בעמוד  -במטופל

 בהמשך עודכןי :מועד המפגש

 

כלי מדידה קליניים ורנטגניים מתקדמים                            -וניתוח צילומי רנטגן מתקדמיםבדיקות קליניות  .2

 תאורטי ומעשי. -ביציבה ובדפורמציות עמוד השדרה

 בהמשך עודכןי :מועד המפגש

 

 אבחון אסימטריה בבעיות יציבה פוסטורליות -אסימטריה של היציבה כולל הבדלים באורכי רגליים .3

מית לבדיקות וטיפול ומבניות ובניית תכנית טיפול בהתאם. שימוש בכלים מתוך הקניזיולוגיה הישו

 .מרצה אורח .בבעיות יציבה

 בהמשך עודכןי :מועד המפגש

 
  היתרונות והייחודיות של הטיפול הקבוצתי בהטמעת עקרונות התיקון בגישת שרוט -קבוצות  .4

 בהמשך עודכןי :מועד המפגש 

 

 ., מבוסס על ספרות עדכנית. מרצה אורח2וסוג  1טכניקות מתקדמות במחלת שוירמן סוג  – שוירמן .5

 בהמשך עודכןי :מועד המפגש

 

 עקרונות התאמת המחוך והמדדים להצלחת הטיפול באמצעותו -מחוכים .6

 בהמשך עודכןי :מועד המפגש

 

 האינדיקציות והקונטראינדיקציות -מבוגרים, כאב והטיפול המנואלי האורתופדי והנשימתי .7

בהחלטות להתאמת טיפול בגישת שרוט בעקמות מחמירות במבוגרים תוך התחשבות בכאב ובשילוב 

 טכניקות אורתופדיות ונשימתיות מתקדמות.

 בהמשך עודכןי :מועד המפגש

  ורסם בתכנית הקשינויייתכנו 

  ISPTSבברכה צוות מורי     

 ליאת שדות, איריס ברא"ז, דרור לוי וליאור נויהאוז סולם     
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 ניתוחיםתקציר יום עיון בנושא 
 

( בהתייחס לסוג Apifixסקירת הניתוחים העדכנית לדפורמציות עמוד השדרה )כולל שיטת  -ניתוחים
 הדפורמציה וגיל המטופל, כולל התאמה והדגמת הטיפול השמרני הפרה ניתוחי והפוסט ניתוחי במטופל

 
 

 הקדמיתקיבוע בגישה   ב לביצוע"ל השיטות החדשות בארהשה קצרה קירנפתח את היום בס,  
 .והתאמתן לתבניות השונות של העקמת השיטות הסטנדרטיות בישראל בגישות האחורית והמשולבת

 

 על שיטה פחות פולשנית לטפול  מפיו נלמדו אפיפיקסהמהנדס אורי ארנין, מייסד חברת  נפגש עם
טכנולוגיה זו משתמשת בשתי נקודות עיגון בלבד ומאפשרת שימור מירב  .בעקמת ללא קיבוע

 .ימים והחזרה לשגרה תוך שבועות ספורים 2-3הוא  האשפוזך התנועה. מש
 

 וכן את פרוטוקול  ליאור ודרור כהכנה חשובה לניתוח הייחודית שפיתחו התרגולכנית נכיר את ת
 שתלויק לאחר הניתוח כגורם להצלחת המהמד התרגול

 

 ענוחי רנטגןיפ קלינית כולל  מנותחים נבדוק יחד מטופלים  
 

  נכיר את שלבי השיקום בהחלמה לאחר הניתוח כולל קונטראינדיקציות 
 

  ונתרגל מעשית  בחוליות  כנית טיפול מתאימה לכל סוג ניתוח על פי גובה הקיבועת נלמד לבנות
 המנותחים בהתאם לתוכנית עם

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ורסם בתכנית הקשינויייתכנו 


