תוכנית קורס הר"ש להכשרת רופאי שינים לביצוע טיפולי אסתטיקה

 .1מטרות הקורס






להקנות ידע בסיסי לרופא באבחון האינדיקציות ,ושימוש בסיסי
בבוטולינום טוקסין וחומצה היאלרונית.
היכרות עם הפן המסחרי של התחום – חברות מסחריות ,הקמת
המרפאה וציוד נדרש ,ביטוחים ,נהלים.
בסוף הקורס הרופא ידע לטפל באינדיקציות בסיסיות בהן:
 oהזרקת טוקסין לשלושת אזורי המצח.
 oטכניקות הזרקה בסיסיות של חומצה במחט ( Fish bone,
.)ball and line
 oטכניקות שימוש בסיסיות בקנולה.
הכלים שיוקנו לרופא יאפשרו לו להתחיל ולהתפתח בעולם ההזרקות.

 .2מבנה הקורס
הקורס יחולק ל 2 -פרקים:
א .פרקים עיוניים בהיקף של  30שעות אקדמיות*.
ב .תרגול מעשי בהיקף של  10שעות אקדמיות במסגרת החברות
המסחריות**.
* השתתפות בפרק המעשי מחייב השתתפות בפרקים העיוניים ועמידה
בדרישות האקדמיות הכוללות מבחן עיוני.
** הפרק המעשי בן  2מפגשים יועבר על ידי מרצי הקורס ויתקיים במשרדי
החברות .כל משתתף יוכל לבחור מועד נוח מתוך מספר מועדים במהלך
חודשים יולי – אוגוסט .פירוט המועדים יתפרסם במהלך הקורס.
השלמת הדרישות של התרגול המעשי יזכה את המשתתף בתעודה מטעם
הר"ש.

פרקי הקורס – קריית גת
שיעור
17.5.19
שיעור מבואות
24.5.19
חומרי מילוי פרק I
31.5.19
חומרי מילוי פרק II
7.6.19
הזרקת בוטולינום טוקסין
טיפול בעזרת טכנולוגיות
14.6.19
הפן המסחרי והמדיקולגלי
של שוק האסתטיקה

תוכן
 אנטומיה של הפנים
 תהליכי זקנה בפנים













טכניקות הזרקה במחט ובקנולה.
הגישה הטיפולית לשליש עליון ,מרכזי
ותחתון.
סוגים של חומרי מילוי.
מנגנון פעולה של ח .היאלרונית.
סיבוכי הזרקות והטיפול בהם
מנגנון הפעולה ושימוש בבוטולינום
טוקסין לטיפול בקמטי הבעה בפנים.
עקרונות הselective photo- -
 thermolysisלטיפולים אסתטיים
באמצעות מכשירי אנרגיה.
סקירה של חומרי הזרקה העיקריים
בשוק.
בעולם
מדיקולגאלים
עקרונות
האסתטיקה
מבחן סוף פרק עיוני.
חזרה על נושאים מרכזיים.
השלמת נושאים מתקדמים לפי צורך

21.6.19
שיעור חזרה (לא חובה)
 מבחן מסכם
28.6.19
הדרישות הקליניות לביצוע ימסרו במהלך הקורס.

מרצה
ד"ר חגי בצר
ד"ר חן חג'בי
ד"ר מועין מטאנס
ד"ר שרון איילון
ד"ר חגי בצר

חברות מסחריות
ד"ר שרון איילון
ד"ר חגי בצר

 .3עלות הקורס
עלות הקורס היא  ₪ 5,000לחבר הר"ש ו ₪ 10,000 -למי שאינו חבר הר"ש
(המחיר לא כולל מע"מ) וכולל את עלות החומרים וההדרכה בפרק המעשי.

בברכה,
ד"ר חגי בצר
מנהל הקורס

