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 ות בקרניוסקראל אינטגרטיבייסודורס ק

 שעות אקדמיות(. 100כשעות שעון ) 80כהקורס אורך   קורס ף ההיק

 אנטומיה. בסיסי ידע ב ;געגוף בעזרת מבטיפול בוניסיון כשרה ה  דרישות קדם 

טגרטיבי גוף לאבחן ולטפל בשיטת קרניוסקראל אינ להכשיר מטפלי  מטרות הקורס 

(ICS ברמה של מתמחים בשיטה. התלמידים ילמדו ) ;אבחונים כלל גופיים

הקרניאלי על ידי טיפול בצוואר, בגב ת הגוף לטיפול שיטות להכנ

. בסיום אליתבמערכת הקרנישיטות לאבחון וטיפול  ;בהתחתון ובעצם הזנ

 לל גופיים.נים כיוכל להציע טיפול המבוסס על אבחו ורס התלמידהק

מונחים ומתרגולים מעשיים ( 30%פרונטליות )כמהרצאות הקורס בנוי   קורס מהלך ה 

יידרשו התלמידים לתרגל את הנלמד בכיתה.  בין שיעורי הקורס (.70%)כ

לאינטגרציה של החומר  ושל הקורס יוקדששלושת הימים האחרונים 

 קורס.מורי הוהמעשי באמצעות אבחון וטיפול במטופלים, בליווי  העיוני

 VISIBLEתוכנת  ם,מצגות, סרטונילקורס, ספר הדרכה,  ערכת הכנה  חומרי עזר 

BODY 

 הקורס  נושאי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יים:בחונים מערכת א 

 בחוני פאציה לגפיים עליונות ותחתונותא

 אבחון בעמידה

 שאול מותאם לטיפול קרניאלי תי

 

 :הקרניאלית  במערכת לטיפול הכנה

 רירים()חוליות ושון בחון וטיפול בצוואר עליא

 Sacroilliac אבחון וטיפול במפרק ה

 L5-S1 באבחון וטיפול 

אבחון וטיפול בעצם הזנב ובדיספונקציות של עצם הזנב: קומפרשן, 

 אנטריור, פוסטריור, לאטראל

 טיפול פאציאלי להיואיד ולשכמה

 

 )המשך בעמוד הבא(
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  - נושאי הקורס 

 המשך 

 :הקרניאלית במערכת וטיפול לאבחון שיטות 

 פיתוח יכולת חישה ומישוש של חלקי הגולגולת

 :אבחון וטיפול במערכת הקרניאלית ברמת העצם

• Lambdoid suture 

• Coronal suture 

• Sagittal suture 

• Squamous parietal suture 

• Sphenofrontal suture 

 :גישות טיפוליות למערכת הקרניאלית

 גישה ישירה •

 עקיפה גישה •

 איזון מתח ממברני •

 שיטת ההקשבה •

 :אבחון וטיפול במערכת הקרניאלית ברמת השריר

• temporalis 

• frontalis 

• masseter 

• epicranial aponeurosis 

 הקדמה לרפלקסים נוירולימפטים ואפליקציה לטיפול הקרניאלי

 sphenobasilar synchondrosis הקדמה לטיפול ב

 והמערכת ההורמונלית הדורה  – 2רמה   המשך  י קורס

 הפנימיים ומערכת העיכולהאיברים  – 3רמה 

 העצביםמערכת  – 4ה רמ

 ת מתקדמות שרשראו – 5רמה 

 ICS-ב 6רמה קורס  –מפרקים פריפריאליים  - 6מה ר

 הפנים ומפרק הלסת ועצבים קרניאליים עצמות  – 7רמה 

 CSF-זלים בגוף ו, נוהריאות – 8רמה 

 ועמוד השדרה המוח –מערכת העצבים המרכזית  – 9רמה 

 ICSת פל בשיטל מנת לטע כל הרמות או את חלקןניתן ללמוד את  *

 


