
 
      

 
 

 רצפת אגן לגברים חדש!!! 
 

 
 בדומה לטיפול ברצפת אגן הנשית, קיים היום חוסר של מטפלים ברצפת האגן הגברית. 

לאבחון, הדרכה ס קליני אשר מכשיר פיזיותרפיסטים/יות קורס רצפת אגן לגברים הינו קור
  .וטיפול בבעיות רצפת אגן ייחודיות לגברים 

 
במכון  בי"ח בילינסון 13:00-20:00ימי ג' ו ה' בשעות , 2017 אוקטובר 17 : תאריך פתיחה
 הפיזיותרפיה . 

 
 17/10,19/10,24/10,26/10,31/10,2/11: בתאריכים

 
  אלי גבאי  הקורס: רכז

 
 בתום הקורס:

   אנטומיה, פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה בתחום  -המשתתפים ירכשו ידע עיוני בסיסי
 רצפת האגן הגברית

  בנושא מחלות אופייניות לרצפת האגן הגברית המשתתפים ירכשו ידע 

 המשתתפים יכירו את הטיפולים התרופתיים המקובלים בתחום זה 

  המשתתפים יתאימו טיפולי פיזיותרפיה ואלקטרותרפיה  לאוכלוסיית היעד 

  המשתתפים יכירו את הבעיות בתפקוד המיני אצל בקרב הגברים המטופלים וכן
 ל בהן. בעיות אנורקטליות ודרכי הטיפו

 
  מסגרת הקורס:

 , הקורס מוגש לגמול השתלמות. שעות  42
 

 עלות הקורס:
 לחבר עמותה₪  2700
 למי שאיננו חבר. ₪  3500

 
  כאן.לחץ תקנון ביטולים ל     .כאןלהרשמה לחץ 

 
  דרישות הקורס:

 משעות הקורס, במקרים חריגים יש להודיע  100%-נוכחות והשתתפות פעילה ב
 ות למנחי הקורס.בכתב על היעדר

 ידע מקדים 

 למשתלמים לפני ההרצאות וועבראשר יהרקע  יקריאת חומר 

  ת הלימודבכיתתרגול מעשי וניתוח מקרים 

 ציון עובר במטלת סוף קורס 

  השתתפות בהכשרה מעשית 
 

 קהל היעד:
 חמש שנות עבודה.ותק של פיזיותרפיסטים בעלי 

 
 

http://ipts.force.com/rscontactchecker
http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Cancellation_terms_and_conditions(1).pdf


 
 
 כנית הקורס: ת

 
 מפגש ראשון

 13:00-1430 אלי גבאי -תיחת הקורס ,דברי הסבר ,אנטומיה פ 

 1430-1500 .הפסקה 

 15:00-16:30  ד"ר קידר  - אנטומיה ותפקוד דרכי השתן אצל הגבר 

 16:30-17:00 הפסקה 

 17:00-18:30 אלי גבאי - פיזיולוגיה ,ופתופזיולוגיה רצפת אגן  גברים 

 18:30-19:00 הפסקה 

 19:00-2000  אלי גבאי -,ופתופזיולוגיה רצפת אגן  גברים  פיזיולוגיה 
 

 מפגש שני

 13:00-14:30  אלי גבאי - עקרונות הבדיקה 

 14:30-15:00  הפסקה 

 15:00-16:30 דיקמן 'פרופ - עצירות ,אניסמוס 

 16:30-17:00 . הפסקה 

 17:00-18:30 נורית זבולון - ביופידבק  בדיקה וטיפול 

 1830-1900 הפסקה 

 1900-2000 אלי גבאי -הבדיקה. המשך  עקרונות 
 

 שלישי מפגש

 13:00-14:30  אלי גבאי. -עקרונות הבדיקה והטיפול 

 1430-1500 הפסקה 

 15:00-16:30 ד"ר קידר.  - ,ניתוחים ,תרופות םגידולים אורו גניטליי 

 16:30-17:00 הפסקה 

 17:00-18:30 ד"ר אמאני בשארה.  - בדיקות אנו רקטליות 

 18:30-1900 הפסקה 

 19:00-2000 אלי גבאי  - עקרונות הטיפול 
 

 מפגש רביעי

 13:00-14:30הגב נירה כהן צוברי - רצפת אגן אצל נשים 

 14:30-15:00  הפסקה 

 15:00-16:30 מר גבי עומר( תרגול +אלי גבאי ביופידבק( 

 16:30-17:00  הפסקה 

 17:00-18:30   יאלי גבא -מר גבי עומר , תרגול  -המשך  בדיקה +טיפול אנורקטאלי 

 18:30-19:00  הפסקה 

 19:00-20:00 אלי גבאי - בדיקה וטיפול מעשי ביופידבק 
 

 חמישי  מפגש

 13:00-14:30 אלי גבאי - גיל המעבר אצל הגבר 

 14:30-15:00 הפסקה 

 15:00-16:30  ד"ר סיגל פרישמן -תזונה נכונה 

 16:30-17:00 הפסקה 

 17:00-18:30 אלי גבאי  -  תיאורי מקרה 

 1830-1900 הפסקה 

 19:00-20:00 תיאור מקרה 



 
 מפגש שישי

 1300-14300 ד"ר רענן טל  - מיניות הגבר ,זיקפה 

 1430-1500  הפסקה 

 1500-1630  הצגת מאמרים משתתפי הקורס 

 1630 -1700 הפסקה 

 1700-1830 טיפול + בדיקת מטופל 

 1830-1900  הפסקה 

 1900-2000  .סיכום  הקורס 
 
 

 


