
 
 

 
 

 

 קורס הסמכה לטיפול לימפאטי לפי שיטת ד"ר פודר

 25.10.17ביה"ס לפיזיותרפיה אסף הרופא 

 :    הקורס תכני

אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה של מערכת כלי הלימפה. טכניקות בדיקה וטיפול בלימפאדמה                                             -

מצבים בתר ניתוחיים, כאב  ,גיות נוירולוגיות )עליה בלחץ תוך גולגולתי(, רפואת ספורטטיפול בשיטת דר. 'פודר' לפתולו -

 ואורתופדיה.

 :     מסיימי הקורס

 תעודת סיום מטעם העמותה לקידום הפיזיותרפיה וכן  לחה תוענקצלמסיימים בהע"פ שיטת פודר.  יוסמכו לטפל בלימפאדמה

ת ברחבי העולם )במדינת ישראל וגם בגרמניה ובאוסטריה, מדינות האיחוד דיפלומה מטעם בי"ס 'פודר' באוסטריה המוכר

 (צפון אמריקה, יפן, דרום קוריאה ועוד. :האירופי האחרות

 :     מדריך הקורס

                                                         ארנון, פיזיותרפיסט, מדריך מוסמך של השיטה.                                                                 -יחזקאל לניאדו

 :מיקום ותאריכי הקורס

 . 08:30-16:30ימי לימוד מלאים, בין השעות  22הקורס יתקיים במהלך  

 השתלמות.  שעות מוכרות לגמול 160  -היקף הקורס  הקורס יתקיים בבית הספר לפיזיותרפיה אסף הרופא 

 ימים( 2באוקטובר ) 26ו  25ד', ה', ימי                   

 ימים( 5) 30/10ועד ל 29/10ימי א' עד ה', החל ב                  

 ימים( 3) 07/11ועד ל  05/11ימי א' עד ג', החל ב                  

 ימים( 2) 23/11ו  22/11ימי ד', ה',                   

 ימים( 5) 30/11ועד  26/11ימי א' עד ה', החל ב                  

 ימים( 3) 05/12ועד  03/12ימי א' עד ג', החל ב                  

 ימים. 20סה"כ                                                                  

שעות לא  16, הוד השרון )22משרדי חברת א.מ.י. טכנולוגיות רפואיות בע"מ, רח' הנגר סדנת מדידת חליפות לחץ, תתקיים ב

 מוכרות לגמול(, בהדרכת מר מריאנו מיימודס:  

 ימים( 2בדצמבר ) 19ו 18ימי ב', ג',                  

 (, 05/12/2017מסיימי הקורס יוכלו להתחיל לטפל בלימפאדמה לפני סדנת המדידה, עם סיום החלק המעשי )

                  

 



 
 

 
 

 ש"ח ללא חבר העמותה              8500ה, ש"ח לחברי העמות 7,560        עלות הקורס:

  .לחץ כאןלתקנון ביטולים    .לחץ כאןלרישום                         

 

 052-2931097ארנון, -עבור מידע נוסף, אפשר להתקשר ליחזקאל לניאדו      פרטים נוספים

 y_yado@walla.comאו בדוא"ל                           

 

 :לידיעת המבקשים להירשם לקורס

בכפוף לדרישת בית הספר באוסטריה, הקורס הינו קורס אינטנסיבי. לימודים מתקיימים מדי יום. בכל יום נוסף חומר  -

מצוא כמה ימים בהם תוכלו ללון במרכז חדש. חשוב להותיר זמן לתרגול ולמנוחה בסוף כל יום. למגיעים מרחוק, נסו ל

 הארץ )'אסף הרופא' קרוב מאוד לגוש דן( על מנת לנוח ולתרגל )אצל חברים או קרובי משפחה(.

הקורס מחייב עבודה על הגוף. כל משתתף מתרגל על משתתפים אחרים, אך על המשתתפים לחוש בלחץ הטכניקה  -

אך על כל משתתף  תתפים לשמור על צניעותם ועל כבודם,המבוצעת על גופם. אנו עושים כל מאמץ לאפשר למש

 , אחרת יקשה עליו/ה לבצען על אחרים.ומשתתפת לחוות את כל הטכניקות מבוצעות על גופם
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