קורס במתכונת חדשה! מרץ !2020
קורס קליני לפיזיותרפיסטים:

התפתחות נורמאלית ואבחון תינוקות
וילדים עם פגיעה מוטורית על פי גישת
וויטה () VOJTA
Vojta Diagnostics of Infants and Children with Motor Impairments
בהנחיית:

( PT,מומחית לאבחון ושיקום ילדים בגישת וויטה)

גב' רינה סטניצקיM.PT ,
מר דני דואר( PT ,מומחה לאבחון ושיקום ילדים בגישת וויטה)

 3מפגשים * מרץ  * 2019נתניה
מועדים 3 :מפגשים  21( 0900-1600שעות אקדמאיות)

יום שני  ,16.3.20יום שלישי  ,17.3.20יום שלישי 24.3.20
עוסקים בשיקום תינוקות וילדים? רוצים לעסוק בתחום? הקורס הזה בשבילכם.
קורס במתכונת חדשה (!) ובה נעמיק בלימוד ההתפתחות הנורמאלית של התינוק ועל אבחון פגיעות
מוטוריות בשיטת וויטה .בקורס נתייחס גם לטכניקה הטיפולית של וויטה (אם כי במתכונת מצומצמת).
עם שיטת וויטה ,שפותחה לפני כ  50שנה על ידי פרופ'  ,Václav Vojtaניתן לאבחן כבר בגיל ינקות בעיות
וכשלים מוטוריים ולטפל ביעילות מגיל " ."0ככל שנתחיל את הטיפול בגיל צעיר יותר סיכויי ההצלחה
עולים .צוות מורים וותיק ומנוסה שהעביר עשרות קורסים (!) במהלך השנים ולהם ,במצטבר ,למעלה מ-
 60שנות ניסיון קליני!
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קורס קליני לפיזיותרפיסטים:

התפתחות נורמאלית ואבחון תינוקות וילדים
עם פגיעה מוטורית על פי גישת וויטה () VOJTA
בהנחיית :גברת רינה סטניצקי MPT ,ומר דני דוארPT ,

כללי:
העיקרון המנחה של שיטת וויטה ,נובע מהמונח הקרוי רפלקס התנועה ( )reflex locomotionאותו תבע פרופ'
לפני כ  50שנה.
פרופ' וויטה אבחן כי על ידי גירוי מתאים ניתן לייצר אצל ילדים הסובלים
מ ( CPאך לא רק!) תגובות מוטוריות-תנועתיות עקביות הן בגוף ( )trunkוהן
בגפיים .ההשפעות ארוכות הטווח של "הפעלה" זו של הילדים היו
מרחיקות לכת :החל משיפור משמעותי ביכולת לדבר ולהתבטא בבהירות
וכלה בשיפור היכולת לעמוד וללכת בצורה טובה ובוטחת יותר .בהתבסס
על ממצאיו ,פיתח פרופ' וויטה שיטה ייחודית לאבחון ולטיפול בסוגים
רבים של פגיעות מוטוריות כגון:

Václav Vojta

איחור התפתחותי ללא פגיעה מרכזית ,איחור מוטורי עם פגיעה מרכזית,
שיתוק מוחין ,בעיות פריפריות (כמו  ,)Torticollis, brachial injuryומגוון
רחב של בעיות נוספות (למשלCerebral palsy, Torticollis , Hip ,
dysplasia, Central Coordination Disorder (either by itself or as a
part of Attention Deficit Disorder), Motor Delay, Scoliosis, Stroke,
Multiple sclerosis, Spinal cord trauma, variety of Breathing
.)Disorders, Muscle and Back Pain
הקורס הזה יתמקד באבחון (ואילו העמקה בלימוד טכניקות טיפול יוצע
בעתיד ובנפרד) .עקרונות השיטה ניתנים ליישום בתינוקות ,בילדים
ובמבוגרים.
הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים/ות בלבד.

אבחון מוקדם בגיל ינקות :גישתו לאבחון ,המתבססת על בדיקת תבניות התנועה הספונטאניות של הנבדק ,מהווה
גישה ייחודית לאבחון מוקדם של הפרעות ובעיות יציבה ותנועה כבר בגיל ינקות .כיום משתמשים בשיטת וויטה
לזהות פגמים מוטוריים מוקדמים ועל מנת להעניק לילד טיפול ראוי בשלבים הראשונים של חייו (בגיל 6 – 0
חודשים) ,שכן יש בכך כדי להגדיל את הסיכויים לשקם את תבניות התנועה הבעייתיות ולהציע לילד סכויי
שיקום טובים יותר.

הנחות לחברי העמותה  /הרשמה קבוצתית  /הרשמה מוקדמת  -עד  – 10.12.2019כל הקודם זוכה!
תכנים ומטרות הקורס:
במהלך הקורס נלמד על התפתחות נורמאלית ,התפתחות אנורמאלית ,זיהוי מוקדם של ליקויים מוטוריים ודרכים לאבחון
על פי גישת וויטה ועוד .בסיום הקורס יוכלו בוגריו:






ללמוד מהם שלבי ההתפתחות הנורמאלית של היילוד
להבין וליישם את סדרת הבדיקות של וויטה לאבחון  /זיהוי הפתולוגיה
להבין את ההיגיון הקליני השיטה של וויטה לאבחון ושיקום ילדים
להיחשף לעקרונות הטכניקה הטיפולית על פי שיטת וויטה
בקורס נחשף לעקרונות הטיפוליים אך לא נעמיק בלימוד טכניקות (לשם כך ייתכן שיוצע קורס ניפרד בעתיד)
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עקרון אחד – יישומים רבים:
בגישת וויטה הטיפול מבוסס על הפעלת תבניות תנועה שמוגדרות כתבניות התנועה "הבסיסיות" או "הנורמאליות" של
המטופל ( .)movement sequences of reflex locomotionתבניות תנועתיות אלה מופעלות על ידי גירוי שהמטפל יוצר
במרכזים פרופריאוספטיביים ( )propreoceptiveשבגוף .לפי וויטה ניתן לשפעל את תבניות התנועה ה"בסיסיות" ( movement
 )sequences of reflex locomotionבכל זמן .ניתן להתאים את הטיפול לצרכיו ומטרותיו הייחודיים של המטופל באמצעות
שילוב ושינוי אזורי השפעול  /גירוי ( )stimulation zonesשינוי רמת ההתנגדות ו /או כיוון הלחץ וזוויות המפרקים במהלך
הטיפול .הטיפול מבוצע באחד משלושת עמידות המוצא – שכיבת גב ( ,)supineשכיבת בטן ( )proneושכיבת צד (– )side lying
עם יותר מ  30וריאציות על התנוחות.
ההתקדמות בטיפול נעשית על פי אבני בוחן ברורים הניתנים למדידה והערכה .ההתקדמות ביכולת המוטורית של התינוק עם
פגיעה מכל סוג שמוזכר לעיל מושגת מהר יותר ובאיכות קרובה יותר לנורמה בגיל הרך שבין  0-12חודשים .על מנת לבנות
תוכנית טיפולית נכונה נדרשת יכולת לזהות מוקדם את מהות הפגיעה המוטורית ,לסווג את הפגיעה בדרגות שבין מינימאלי-
חמור ,לחזות את הקשיים המוטורים הצפויים לאותו פרט ולתכנן את הטיפול לצרכים לעתיד לבוא.

מבנה הקורס והנחות מיוחדות:

הקורס יימשך  3ימים ויהיה מורכב מחלק עיוני ומחלק מעשי של הדגמות ותרגולים מעשיים.

 10%הנחה לבוגרי אקטיביקס  /חברי העמותה וגם עוד הנחה בהרשמה קבוצתית*:

 3נרשמים ומעלה = עוד  5%הנחה לכל משתתף!
על מנת להיות זכאים להנחה עלינו לקבל את כל טפסי הרישום ביחד  ,מלאים וחתומים כולל תשלום בגין ההרשמה .אם אתם נרשמים בפקס – אנא
שלחו את הטפסים באותו פקס  ,לא תינתן הנחה על משלוח של טפסים "אחד אחד" .אין הנחות על פחות אנשים .אין כפל הנחות .ט.ל.ח.

ציוד נדרש :על כל תלמיד/ה להביא בובת בד באורך  60ס"מ לטובת תרגול המדמה תינוק ופטיש רפלקסים .כמו כן אנא
להצטייד בביגוד נוח לתרגול (גברים במכנס קצר וטי – שירט ,נשים במכנס קצר וחזיית ספורט) שכן חלק מן הקורס מוקדש
לתרגול מעשי ,ונא להצטייד בכלי כתיבה.

על המנחים:
גב' סטניצקי רינה -פיזיותרפיסטית ()M.PT
בוגרת סמינר הקיבוצים כמורה לחינוך גופני .לאחר כמה שנים בתחום ההוראה פנתה ללימודי הפיזיותרפיה במכון וינגייט .החלה
עבודתה כפיזיותרפיסטית במכון "דגני" בחדרה .שימשה כמנהלת המכון ואח"כ כמנהלת מחוז שירותי הפיזיותרפיה בשירותי בריאות
כללית (מחוז "שרון שומרון") .במקביל לתקופה זו סיימה לימודי תואר שני .לאור התעניינותה בנושא התפתחות התנועה התקינה יצרה
קשר עם פרופ' וויטה במינכן שבגרמניה ,והתקבלה ללימודים אצלו ,עבדה במחיצתו והדרכתו חודש בשנה במשך שנים ארוכות .משך
השנים ,ובאשורו של פרופסור וויטה העבירה קורסים רבים בנושא לפיזיותרפיסטים וכן הרצאות לרופאי ילדים על זיהוי מוקדם של
פגיעות מוטוריות.

מר דני דואר ,פיזיותרפיסט ()PT
מומחה לשיקום ילדים ונוער עם שיתוק מוחין בעל וותק של למעלה מ 35 -שנה .אחרי שירות צבאי ,למד פיזיותרפיה (בוגר  )1983ומאז
 1989מנחה קורסים בשיטת וויטה (העביר עד כה כ 20 -קורסים להכשרת פיזיותרפיסטים בשיטה) .מזה כ  30שנה עובד כפיזיותרפיסט
ואחראי מחלקת התפתחות הילד .בנוסף ,עובד עם מבוגרים ,כאשר ישנה הסתכלות אחידה בעבודה עם ילדים ומבוגרים אשר מתבססת
על הביומכניקה של האדם .מאז  1996עובד במכון וינברג להתפתחות הילד בחדרה .משנת  1990ועד היום  -מרצה במכללה חינוך גופני
בוינגייט ומזה  20שנה מדריך קליני לסטודנטים באוניברסיטה חיפה ובאר שבע .בן  ,55יליד ארגנטינה שעלה לארץ בשנת  .1976עובד
צמוד לרינה סטניצקי בתחום של שיקום ילדים ומבוגרים .מדריך ג'ודו וטאי -צ'י למבוגרים – ניסיון שמוסיף המון להבנה של התנועה
ויישום התובנות בתחום הטיפולי.

הרשמה
מוקדמת עד

10.12.19
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טופס הרשמה – קורס "וויטה" – מרץ " - 2020מרכז שיקום דורות" נתניה!

יום שני  ,16.3.20יום שלישי  ,17.3.20יום שלישי * 24.3.20
שם_______________________________ :שם בלועזית________________________________________ :
דוא"ל [באותיות גדולות בבקשה]__________________________@_______________________ ________ :
טל' סלולרי __________________________ :מקצוע ____________________ :ותק במקצוע______:
מקום עבודה _______________________________ :מס' ת"ז___________________________ :
מחירים  -נא לסמן :אם לא תסמנ/י את המחיר הרלוונטי  -הינך מאשר/ת שנגבה ממך את המחיר הנקוב ל"קהל הרחב"

 ₪ 390כולל מע"מ דמי רישום וטיפול (תשלום קבוע לכל נרשם) בנוסף לשכר לימוד
 + ₪ 1248מע"מ ( 390 + 1460דמי רישום) – לבוגר אקטיביקס /חבר העמותה לפיזיו' בהרשמה מוקדמת עד 10.12.19
 + ₪ 1368מע"מ ( 390 + 1600דמי רישום)  -למי שאינו בוגר אקטיביקס /חבר העמותה לפיזיו' בהרשמה מוקדמת עד 10.12.19
 + ₪ 1368מע"מ ( 390 + 1600דמי רישום) – לבוגר אקטיביקס /חבר העמותה לפיזיו' בהרשמה רגילה.
 + ₪ 1547מע"מ ( 390 + 1810דמי רישום)  -למי שאינו בוגר אקטיביקס /חבר העמותה לפיזיו' בהרשמה רגילה.
* שיעור המע"מ שייגבה הוא בהתאם לשיעור המע"מ במועד התשלום בפועל.
אם מגיעה הנחה קבוצתית – נא לסמן  5% :הנחה נוספת ( 3נרשמים למעלה)
שמות חברי הקבוצה_______________/__________________/______________________/______________________ :
* אם לא תכתוב/י את שמות חברי הקבוצה – לא תקבל/י הנחה!
אם בוגר קורס של אקטיביקס נא למלא :שם הקורס והמרצה _________________________________ ,מועד _________
הריני מאשר/ת שנכון להיום אני חבר העמותה לפיזיותרפיה [נא לסמן]
רישום :שימו לב ,דמי הרשמה וביטול ביטול בסך  ₪ 390לא יוחזרו בכל מקרה של ביטול או שינוי הרשמה .קבלות יימסרו ביום תחילת
הקורס או יישלחו במייל .ההרשמה מותנית בתשלום מראש ,ניתן לפרוס את התשלום עד  6תשלומים ללא ריבית והצמדה.
המחיר כולל :חוברת קורס  ,כיבוד קל ותעודה.
מדיניות ביטולים ועוד :עד  65יום לפני מועד תחילת הקורס תשלום המקדמה יוחזר באמצעות צ'ק מטעם אקטיביקס שיישלח לנרשם
(הצ'ק יישלח תוך  14יום לאחר הודעת הביטול) ,פחות  ₪ 390בגין דמי טיפול ורישום .במקרה של ביטול לאחר מכן ועד  45יום לפני יום
תחילת הקורס ,במקרה של ביטול יחול חיוב של  35%ממחיר הקורס .במקרה של ביטול פחות מ  45יום לפני תחילת הקורס ועד חודש
לפני הקורס יחול חיוב של  .65%במקרה של ביטול פחות מחודש לפני תחילת הקורס יחול חיוב מלא בגין הקורס ,אלא אם המבטל ימצא
מחליף .אנו מתחייבים כלפי המרצים והתלמידים מספר חודשים מראש ולכן נקבעה מדיניות זו.
אני הח"מ ,מאשר לכם לחייב את כרטיס האשראי שלי שפרטיו:
ויזה

ישראכרט /מסטרכארד

אמריקן אקספרס

מס' כרטיס * __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ __ __ :תוקף 3 * __ __ / __ __ :ספרות בגב __ __ __
שם בעל הכרטיס ** ______________________________ :ת.ז ** __ __ __ __ __ __ __ __ __ :מס' תשלומים _____
בחתימתי להלן אני מאשר את כל התנאים המופיעים בטופס ההרשמה ,כולל מדיניות הביטולים ,ומאשר לחייב את כרטיס האשראי
שפרטיו צוינו לעיל .אני מסכים לכך כי קבלת טופס זה אצל החברה בכל מדיה (כולל פקס ,מייל ,תמונה וכו') ישמש כראיה להסכמתי
לכל התנאים המופיעים בו ואישור חיוב כרטיס האשראי.
חתימה__________________________ :

תאריך___________ :

הערה :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 .ט.ל.ח.
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