מחזור 2021
יום עיון טיפול רב מערכתי:

"אסטרטגיות נשימתיות וקוליות לשיפור התפקוד והיציבה
 בטיפול בילדים ומבוגרים"IF YOU CAN’T BREATHE, YOU CAN’T FUNCTION
Integrating Cardiopulmonary and Postural Control Strategies
in Pediatric and Adult Populations

בהנחייתDr. Mary Massery - PT, DPT, DSc (USA) :

יום ראשון 10 ,בינואר 2021

 * 0830-1730גוש דן (מיקום סופי ייקבע בקרוב)

הנחת הרשמה
מוקדמת עד
15.9.20

מתאים לכל העוסקים בטיפול תפקודי ,נשימתי ,נוירולוגי ואורתופדי – ילדים ומבוגרים.
על המנחה :ד"ר מארי מאזרי בוגרת לימודי פיזיותרפיה משנת  1977ובעלת תואר ד"ר לפיזיותרפיה
משנת  .2004תחומי המומחיות שלה נוגעים בקשר שבין התנהגויות מוטוריות ונשימה ו/או מכאניקה
של יציבה בילדים ומבוגרים כאחד .עד כה הוזמנה ד"ר מאזרי לתת מעל  800מצגות מקצועיות בכל
רחבי ארה"ב וקנדה וברחבי העולם .בשנת  2002זכתה ד"ר מאזרי בפרס היוקרתי ביותר של ארגון
הפיזיותרפיה הארצי של ארה"ב :פרס  Florence Kendall Practice Awardהמוענק לאנשי מקצוע
בעלי תרומה יוצאת דופן למקצוע הפיזיותרפיה .במהלך השנים הרצתה ד"ר מאזרי בכנסים
מקצועיים באנגליה ,אירלנד ,אוסטרליה ועוד .ד"ר מאזרי מלמדת במספר בתי ספר לפיזיותרפיה,
מבצעת מחקר קליני ויועצת במספר בתי חולים ,קליניקות ובתי ספר ברחבי שיקאגו ,ארה"ב .ד"ר
מאזרי ממשיכה לנהל קליניקה פרטית שבה היא מתמחה בפיזיותרפיה נשימתית ויציבה.

במקביל ליום העיון יתקיימו קורסים קליניים – כל הפרטים בהמשך
"אקטיביקס" * טל * 072-2501440 :פקסwww.activix.co.il * info@activix.co.il ,072-2447332 :

יום עיון טיפול רב מערכתי:

"אסטרטגיות נשימתיות וקוליות לשיפור התפקוד והיציבה  -בטיפול
בילדים ומבוגרים"
בהנחיית

:

)Dr. Mary Massery - PT, DPT, DSc (USA
תיאור יום העיון:
יום העיון יאתגר את אותך לבצע שינוי פרדיגמה שבסופו יכיר בחשיבות של מערכת הלב
וכלי הדם ומערכת הנשימה ( )cardiopulmonaryכמרכיבים חיוניים ואינטגראליים של
השליטה ביציבה .המנחה תציג את הקשר ההדוק שבין נשימה והתנהגות מוטורית .זהו
הבסיס של הגישה הרב מערכתית של המנחה לביצוע הערכה וטיפול בליקויים במערכת
הנשימה ו/או באזור ה  .trunkהמנחה תסביר כיצד לעשות אינטגרציה בין מערכת הלב -
ריאה ,המערכת המוסקולו-סקלטאלית ,הנוירו-מוסקולארית ,האינטרגומנטארית
( )integumentaryומערכות האיברים הפנימיים בכל אבחון וטיפול .המנחה תסביר כיצד
לשלב אסטרטגיות טיפוליות "נשימתיות" ביחד עם ביצוע תנועות ספציפיות על מנת
שמערכת הנשימה תיהפך כלי עזר במקום לגורם מעכב עבור המטופל/ת ,בין אם האבחון
המקורי היה פסיכולוגי או פיזי .התכנים רלוונטיים לשיקום מבוגרים וילדים כאחד ,בכל
מסגרת טיפולית .התכנים יועברו באנגלית.

יום העיון מיועד לפיזיותרפיסטים ,מרפאים בעיסוק ,רופאים ,קלינאיות תקשורת ומתאים גם לכל העוסקים
בטיפול תפקודי ,נשימתי ,נוירולוגי ואורתופדי – ילדים ומבוגרים.
מטרות ויעדים של יום העיון :בסיום יום העיון יוכלו המשתתפים/ות:
 להסביר כיצד מערכת הנשימה ומערכות השליטה ביציבה הינן אינטר-אקטיביותותלויות אלה באלה על מנת לבצע אסטרטגיות תנועה נורמליות.
 להסביר את התפקידים הרבים והבו-זמניים של הדיאפרגמה בכל הקשור לנשימה,שליטה בישציבה ,רפלקס  ,gastroesophagealעצירות וחזר ורידי.
 להשוות את ההתפתחות המוסקולוסקלטאלית התקינה של החזה בקרב תינוקות ואתתהליך רכישת השליטה המוטורית הנובעת מכך לזו שנצפית במטופלים עם תפקוד לקוי
באזור ה .trunk
 למקם מטופלים בפוזיציה אופטימאלית לתפקוד של מערכת הלב – ריאה (מבחינהפיזיולוגית וביו-מכאנית) בעזרת ציוד פשוט ונגיש כגון מגבת או כרית ,הן בשכיבה והן
בעמידה ,לשימוש במסגרת הקליניקה או מחוצה לה.
 לייעל את תפקוד המטופל/ת ולהביאם למצב המיטבי על ידי שילוב אסטרטגיות נשימתיות ( )ventilatory strategiesבכלסוג של תנועה – מרמה יומיומית ועד לביצועים ספורטיביים.
 ליישם עקרונות תיאורטיים למגוון מצבים קליניים.ציוד נדרש ליום העיון :נא להביא מגבת אמבטיה ,ניתן להביא ספר אנטומיה לבחירתכם לסייע בהבנת החומר.

יום העיון מהווה חלק מקורס קליני מלא ( 4ימים!) – פרטים באתר "אקטיביקס"

מחירים מיוחדים לבוגרי אקטיביקס  /חברי העמותה בהרשמה מוקדמת  -עד 15.9.20

"אקטיביקס" * טל * 072-2501440 :פקסwww.activix.co.il * info@activix.co.il ,072-2447332 :

:)תכנית יום העיון (כפוף לשינויים
8:00 - 8:30
8:30 - 10:30
10:30 - 10:45
10:45 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 17:30

Registration
Lecture: Breathing and Posture: A Multi-system Event!
Break
Lecture: Continued
Lunch
Lecture: Normal and Abnormal Chest Wall Development and Function
Lecture: What can you do in 90 Seconds or Less that has a
Profound and Lasting Effect? Positioning Strategies
Break
Lecture: Integrating Systems Effectively: Movement Strategies

! קורסים קליניים נוספים2 להלן פרטים על
) ימים4( קורס קליני בסיסי

:שיקום רב מערכתי

 קרדיופולמונריות,"אסטרטגיות נשימתיות
" לשיקום ילדים ומבוגרים- ויציבה
http://bit.ly/39SsfKf :כל הפרטים בלחיצה כאן

www.activix.co.il * info@activix.co.il ,072-2447332 : * פקס072-2501440 :"אקטיביקס" * טל

הרשמה ליום עיון
 10בינואר  * 0830-1730 * 2020מרכז רפואי אסף הרופא
שימו לב :ההרשמה ליום העיון מתבצעת און -ליין ,באתר מאובטח דיגיטלית.
פשוט לחצו כאן ותעברו לאתר ההרשמה המקוון.

לסיוע בכל שלב צרו אתנו קשר בטלפון 072-2501440 -
מחירים :חד יומי עיוני
 +338מע"מ ( ₪ 395כולל מע"מ)  -בוגר אקטיביקס  /חבר העמותה בהרשמה מוקדמת עד 15.9.20
 + 375מע"מ ( ₪ 439כולל מע"מ)  -בוגר אקטיביקס  /חבר העמותה בהרשמה רגילה אחרי 15.9.20
 + 375מע"מ ( ₪ 439כולל מע"מ)  -למי שאינו בוגר אקטיביקס  /חבר עמותה בהרשמה מוקדמת עד 15.9.20
 + ₪ 416מע"מ ( ₪ 486כולל מע"מ)  -למי שאינו בוגר אקטיביקס  /חבר העמותה בהרשמה רגילה אחרי 15.9.20

https://secure.cardcom.solutions/e/xmtX
קורס קליני בסיסי  4מעשי ימים

אסטרטגיות נשימתיות,
קרדיופולמונריות ויציבה

פרטים על הקורס כאןhttp://bit.ly/39SsfKf :

מדיניות ביטולים ועוד:
עד  6חודשים לפני מועד תחילת הקורס תשלום המקדמה יוחזר באמצעות צ'ק מטעם אקטיביקס שיישלח לנרשם (הצ'ק יישלח תוך  14יום לאחר
הודעת הביטול) ,פחות  ₪ 100בגין דמי טיפול .במקרה של ביטול לאחר מכן ועד  4חודשים לפני יום תחילת הקורס ,במקרה של ביטול יחול חיוב של
 50%ממחיר הקורס .במקרה של ביטול פחות מ  4חודשים לפני תחילת הקורס יחול חיוב מלא ,אלא אם המבטל ימצא מחליף.
אנו מתחייבים כלפי המרצה כשנה מראש ולכן נקבעה מדיניות זו.
כללי:
מועד הקורס המדויק ייקבע בהקדם ,והמשתתפים יעודכנו בו .לאור ההכנות הלוגיסטיות של ארגון הקורס ייתכנו קשיים ואף ביטול .איננו
אחראים לנזקים ישירים או עקיפים שעלולים להיגרם לנרשמים ,לרבות בגין ימי חופשה ,נסיעות ועוד .כאיש/ת מקצוע מוסמך הנך האחראי/ת
הבלעדי על יישום הטכניקות הנלמדות בקורס הן בתרגול בקורס והן מחוצה לו .כמו כן מובהר כי קולגות ו/או המנחה ידגימו ו/או יתרגלו עליך
טכניקות בקורס .הינך מוותר על כל תביעה כנגד אקטיביקס ו/או המנחה ו/או קולגות על נזקים שייגרמו לך ו/או למטופלים שלך עקב תרגול
בקורס ו/או יישום החומר הנלמד בקליניקה .אם הנך סובל/ת ממצב רפואי ,מחלה מדבקת ,כאב או אם הינך בהריון ,יש ליידע את מארגני הקורס
טרם תחילתו (דיסקרטיות מובטחת) .מובהר כי התכנים המועברים בקורס כפופים לזכויות יוצרים ואין לשכפל או לעשות בהם שימוש אחר פרט
ללימוד עצמי .חל איסור מוחלט לצלם או להקליט את תכני הקורס .החומר הנלמד כפוף לזכויות יוצרים והינו לשימוש אישי בלבד  -אין לעשות בו
שימוש להעברת סדנאות ,הרצאות או קורסים אחרים ללא אישור מראש ובכתב מאקטיביקס .אין כפל הנחות .פתיחת הקורס מותנית במינימום
משתתפים .הקורס יועבר על ידי ד"ר מזרי .ייתכן שיצטרפו לסגל ההוראה מנחים/ות נוספים/ות בהתאם לכמות התלמידים ולפי שיקול דעתה של
ד"ר מזרי .ט.ל.ח.
בהרשמתי ליום העיון אני מאשר את התנאים המופיעים בטופס ההרשמה ,כולל מדיניות הביטולים ,ומאשר לחייב את כרטיס האשראי שפרטיו
צוינו בעת הרישום .אני מסכים לכך כי עצם הרשמתי ישמש כראיה להסכמתי לכל התנאים המופיעים בו ואישור חיוב כרטיס האשראי.
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