בפעם הראשונה בישראל:

קורס טיפול ושיקום רצפת אגן בילדים
מגיל  0ועד גיל 18

בגישה התפתחותית
מנחה בינ"ל מהבכירות בעולםCarina Siracusa, PT, DPT, WCS :
מחזור נובמבר 2020
כללי:
זהו קורס בינ"ל מקיף ועדכני ,העוסק בגישה שטרם נלמדה בישראל בעבר ,על ידי אחת המרצות הבכירות בעולם.
קורס זה יועבר במתכונת כפולה:
 קורס מקוון בזמן אמת ( )LIVEבהנחיית המנחה מארה"ב. קורס מוקלט  -צפייה והעמקה נוספת בכל השיעורים – שיוקלטו ויהיו נגישים לצפייה חוזרת  24/7למשך  14יום נוספים מסיוםכל רמה.
קהל יעד ודרישות פדגוגיות :קורס זה מיועד לפיזיותרפיסטים/ות מוסמכים/ות בלבד ,בדגש על פיזיותרפיסטים התפתחותיים
ופיזיותרפיסטים של רצפת האגן .פיזיותרפיסטים ללא הכשרות קודמות יתבקשו לעבור ראיון מקדים וללמוד חומרי הכנה
נפרדים ,על בסיס מקום פנוי.
תעודה :דרישות לקבלת תעודה בסיום ההכשרה הינה נוכחות בכל השיעורים או השלמת צפייה בשיעורים באופן מקוון
באמצעות מערכת הלמידה מרחוק ומעבר בוחן קצר (שאלות רב ברירה) בחומר פתוח ללא מגבלת זמן בציון  .70%העומדים
בדרישות הקורס יקבלו תעודת השתתפות בקורס "אבחון וטיפול ברצפת אגן ילדים" מבית "אקטיביקס".
מועדי הקורס והיקפו :היקף הקורס המלא של שני המודולים  39שעות אקדמאיות .הקורס כולל חוברת קורס מלאה ,תכנים
ללמידה אסינכרונית עצמאית ,גישה לשיעורים ב"לייב" ,הקלטות השיעורים באמצעות גישה  24/7לפורטל לימודים ייעודי (למשך
 14יום נוספים לאחר סיום כל מודול) ותעודה למסיימים בהצלחה.
שיעור וידאו  1בלמידה אסינכרונית ( 2ש' אקדמיות)
 10שיעורים בלמידה מקוונת סינכרונית ( 3.5ש' אקדמיות כל מפגש\ סה"כ  35ש' אקד')
 2מבחנים מקוונים ( 2שע אקדמיות)
סה"כ  39שעות אקדמיות.
מודול א – נובמבר 2020
מפגש :1
מפגש :2
מפגש :3
מפגש :4
מפגש :5

יום ראשון  22בנובמבר  2020בין השעות  1500עד 1800
בין השעות  1500עד 1800
יום שני  23בנובמבר 2020
יום ראשון  29בנובמבר  2020בין השעות  1500עד 1800
בין השעות  1500עד 1800
יום שני  30בנובמבר 2020
בין השעות  1245עד ( 1545שימו לב לשעות אלה ,באופן חד פעמי)
יום ראשון  13בדצמבר 2020

מודול ב – דצמבר 2020
מפגש  :6יום שני  14בדצמבר 2020
מפגש  :7יום ראשון  27בדצמבר 2020
מפגש  :8יום שני  28בדצמבר 2020
מפגש  :9מועד  18בינואר 2021
מפגש  :10מועד  1בפברואר 2021

בין השעות  1500עד 1800
בין השעות  1500עד 1800
בין השעות  1500עד 1800
בין השעות  1500עד 1800
בין השעות  1500עד 1800
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תכנית מקצועית:
בקורס זה תלמדו את כל הנדרש כדי לעסוק בתחום במסגרת העבודה עם ילדים בהקשר רצפת האגן.
הקורס מציג גישה התפתחותית שצמחה מתוך עולם שיקום הילדים ,והותאמה במיוחד לקהל מטופלים זה .הקורס כולל
התייחסות לילדים בתפקוד רגיל וכמובן כולל העמקה לילדים בעלי רקע מורכב ,לרבות  ,CPספינה ביפידה ,ילדים אחרי ניתוחים,
נערות ספורטאיות ,CF ,ועוד .מודול א' יעסוק בהיכרות עקרונות לטיפול ואבחון ,ומודול ב' יעסוק בהעמקה ובתכנים מתקדמים.

בין הנושאים שיילמדו (תכנית מפורטת בעמודים הבאים):
















התפתחות נוירולוגית תקינה של ילדים,
אנטומיה ופיזיולוגיה של שלפוחית השתן והמעי,
תפקוד נורמאלי של שלפוחית השתן,
אימון גמילה מחיתולים ,דליפת שתן בילדים,
בעיות תפקוד במעי ,ביופידבק,
ניהול רפואי של ילדים עם בעיות בשלפוחית השתן והמעי,
כאבי רצפת אגן בגילאי העשרה,
דליפת שתן בגילאי העשרה ,מקרי מבחן,
ניתוחים בהקשר של  bladder extrophyושל ,Hirshprungs
הכרת  modalitiesלטיפול ברצפת אגן ילדים,
טיפול בבעיות ברקמת חיבור והשפעה על רצפת האגן,
בעיות נשימה וההשפעה על רצפת האגן,
מגדר בהקשר של המטופל הצעיר,
מעבר לטיפול רצפת אגן במבוגרים,
אסטרטגיות מתקדמות לטיפול ,ועוד.

הרשמה:
על אף שמדובר בקורס מקוון ,מספר המקומות בקורס זה מוגבל.
ההרשמה לקורס הינה על בסיס כל הקודם נרשמת  ( או נרשם ,כל האמור מכוון לשני המינים )
קורס זה יתקיים בכל מקרה ,היות ומגבלות משרד הבריאות אינן חלות עליו היות ואין מדובר בקורס פרונטלי ,בכלל זה במקרה
של סגר מלא ,ובין היתר גם מסיבה זו – הקורס כולו מוקלט לצפייה חוזרת .היות שהכול מוקלט ונגיש בכל שעה אין ביטולים
לקורס זה .ניתן להעביר הרשמה לתלמיד אחר עם דמי טיפול בסך  ₪ 90בלבד.

עלות הקורס:
מחיר רגיל ₪ 2890 :מחיר מסובסד עד ליום  + ₪ 1103 :22.10.20מע"מ ( ₪ 1290כולל מע"מ)
שימו לב :מספר המקומות מוגבל  -ההרשמה היא לפי כל הקודם זוכה!
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:על המנחה
Carina Siracusa, PT, DPT, WCS practices with Ohio Health in Columbus, Ohio, USA
where she is a pelvic floor therapist and the program coordinator for the oncology
rehabilitation team. She also works closely with the OhioHealth Neuroscience
tower where she heads up the wheelchair clinic as well as the neuroincontinence
program. She served as the CAPP Pelvic Committee Chair from 2011-2015. She
has been teaching for the Section on The American Physical Therapy Women’s
Health section for over 5 years. In 2017 she was part of the 1st Focused Symposium
on Pediatric Pelvic Health at WCTP 2017 in Cape Town. Carina is one of the few pelvic health
physiotherapists to specialize in both pediatrics’ and pediatric pelvic health giving her a unique perspective
on these young patients. Carina also presented at WCPT2019 and has taught widely on this topic in USA,
Europe and internationally. Her 2018 course was seen as a real watershed in pelvic health education in the
UK. Several of the physios on that 2018 course have gone on to build significant children bowel and bladder
services.

 או ללחוץ על הקישור הבא050-2227253 לשריון מקום ולהרשמה יש ליצור קשר טלפוני עם

 לחצו כאן-  שריון מקום והרשמה, לשאלות,להשארת פרטים
! הטבות מיוחדות לתלמידי הקורס- /https://www.mdspharm.co.il באדיבות

הקורס מסובסד
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)(כפוף לשינויים

תכנית הקורס

MODULE A: Treatment of the pediatric pelvic floor: birth to eighteen
This course will cover pelvic floor issues for the child from birth through adolescence. Normal
development of the bowel and bladder will be discussed as well as neurological control of bowel and
bladder. Common neurological developmental problems will be discussed as well as their effect on the
bowel, bladder, and pelvic floor. The treatment of the child with cerebral palsy, spina bifida, autism will be
discussed from both the point of view of a pediatric developmental therapist and as a pelvic floor
physiotherapist. Participants will learn how to treat children of all ages with bowel and bladder
dysfunction with strategies other than typical pelvic floor exercises. Participants will also learn the typical
physiotherapy treatment techniques for pediatric pelvic floor patients. Basic principles of biofeedback will
be discussed as well as the applications of biofeedback for treating the pediatric population.
Objectives:
1.) Participants will be able to identify gross motor milestones and strategies that contribute to the
development of the pelvic floor and breathing strategies.
2.) Participants will be able to describe the typical development of the infant bladder.
3.) Participants will be able to identify several toilet training strategies for typically developing
children and children with developmental disabilities
4.) Participants will be able to explain the physiology of micturition and bowel function in both the
typically developing and neurologically involved child
5.) Participants will be able to discuss the reasons why typically developing adolescents might have
issues with both overactive bladder and urinary incontinence
6.) Participants will be able to describe the different types of adolescent pelvic pain.
7.) Participants will be able to assemble a physical therapy treatment plan for a typically
developing or neurologically involved child for bowel or bladder issues.
8.) Participants will be able to assess the proper way to interview both typically developing and
neurologically involved children.
Schedule A:
Lesson 1 - 22.11.20 (1500-1800): Normal Pediatric Neurologic Development , Anatomy and Physiology of
Bowel and Bladder
Lesson 2 - 23.11.20 (1500-1800): Normal Bladder Function, Toilet Training
Lesson 3 - 29.11.20 (1500-1800): Urinary Incontinence, Bowel Dysfunction, Biofeedback, Medical
Management of the child with bowel and bladder dysfunction, Surgical Management, Neurologic Issues in
Pediatrics
Lesson 4- 30.11.20 (1500-1800): Evaluation and Treatment in pediatric pelvic floor,
Lesson 5 - 13.12.20 (1245-1545): Adolescent pelvic pain, Adolescent incontinence, Case Studies, Q&As
Module A Exam: on your own
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MODULE B: Advanced Pediatric Pelvic Floor Course
Description: This course will expand on knowledge from the more basic pediatrics courses to help the
physical therapist treat more complicated bowel and bladder difficulties in pediatric clients. It will discuss
both evaluation and treated strategies for the more complicated pediatric bowel and bladder issues. It will
also cover common bowel and bladder issues that occur in neurologically involved child. Participants will
learn about several pediatric bowel and bladder surgeries and the pelvic floor treatment for these children
post surgically. Participants will also learn more about connective tissues diseases and their effect on the
bowel and bladder. It will cover respiratory diseases in children and the effect on the pelvic floor. This
course will also cover gender and sexuality in the child and adolescent and pelvic floor health for this
population. The participants will leave the course with practical treatment ideas for improving bowel and
bladder function in the complicated child and teenager whether they are a pediatric or pelvic floor physical
therapist.
Objectives
1.) Participants will be able to identify breathing patterns and their effect on the pelvic floor.
2.) Participants will be able to describe the effects that pediatric bladder surgeries have on the pelvic
floor and how to treat these with pelvic floor therapy.
3.) Participants will be able to explain how connective tissue dysfunction can affect bowel and bladder
function.
4.) Participants will be able to describe and analyze the current research on pelvic floor physical
therapy for children and synthesize it for treatment.
Schedule B:
Lesson 6 - 14.12.20 (1500-1800): Bladder extrophy: surgery and treatment, Hirshprungs: surgery and
treatment
Lesson 7 - 27.12.20 (1500-1800): Imperforate anus and treatment, Modalities for treatment in pediatric
pelvic floor, Connective tissue disorders (EDS), treatment and effect on the pelvic floor
Lesson 8 - 28.12.20 (1500-1800): Lung issues and effect on pelvic floor, Gender and the pediatric client,
Lesson 9 - 18.1.21 (1500-1800): Female and Male Athletes, DRA in the pediatric client, Research for
pediatrics
Lesson 10 - 1.2.21 (1500-1800): Transitioning to adult services, Advanced Treatment Strategies
Module B Exam: on your own

 לחצו כאן-  שריון מקום והרשמה, לשאלות,להשארת פרטים
050-2227253 לשאלות ניתן לפנות אלינו בכל עת לטלפון
! הטבות מיוחדות לתלמידי הקורס- /https://www.mdspharm.co.il באדיבות
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