מידעון למשתתף בקורס :הגישה הטיפולית בחולי פרקינסון
מחלת הפרקינסון הינה מחלה ניוונית מתקדמת של מערכת העצבים הפוגעת במערכות רבות ,לדוגמא ,המערכת
המוטורית ,הקוגניטיבית ,האוטונומית ועוד .בישראל כ 25,000 -חולים במחלה וחלקם מגיעים למסגרות הטיפוליות
השונות בקהילה.
יעדי הקורס :הרחבת הידע הכללי והרפואי בנוגע למחלה ודרכי הטיפול השונות בה .העמקת הידע בנושא האבחון
והטיפול בחולים עם מחלת פרקינסון ומתן כלים לטיפול מיטבי המבוסס על ראיות מחקריות .במהלך הקורס יושם דגש
על כלי הערכה ייעודיים ובדיקת החולים ,קביעת מטרות טיפול רלוונטיות לחולה על פי מודלים עדכניים ,בחירת טכניקות
טיפוליות המבוססות על מחקרים וראיות.
בסוף הקורס המשתתף:
.1
.2
.3
.4
.5

יכיר את מאפייני המחלה בשלביה השונים ואת הטיפולים הרפואיים והפרא-רפואיים העדכניים והשפעותיהם.
יכיר את הטיפול הרב מקצועי במחלה ויבין את חשיבות העבודה הרב צוותית.
ידע לבצע בדיקה מקיפה של ההיבטים המוטורים ,בחולי פרקינסון הנמצאים בטיפולו.
יכיר ויהיה מודע למכלול היבטים לא-מוטוריים של המחלה ויפנה בהתאם לגורם המתאים.
יכיר את מגוון האפשרויות הטיפוליות העדכניות העומדות בפני הפיזיותרפיסט לטיפול בחולי פרקינסון וידע
להתאים את הטכניקות השונות לצרכים האינדיבידואלים של החולה.

קהל היעד של הקורס ודרישות קדם מהמשתלם הנרשם לקורס:
הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים מוסמכים בלבד.
דרישות קדם :ללא.
המטלות הנדרשות מן הלומדים פרט לדרישות הנוכחות:
השתתפות פעילה בתרגולים המעשיים
הגשת עבודה:
כל המשתתפים מחויבים בהגשת עבודה .חצי מהמשתתפים יתבקשו להכין תיאורי מקרה של טיפול בחולה פרקינסון.
המחצית השנייה תתבקש לבצע קריאה ביקורתית של מאמר עדכני הנוגע לטיפול בחולה פרקינסון .היקף העבודות
יהיה זהה .העבודות תוצגנה במפגש האחרון של הקורס.
התנאים לקבלת התעודה:
נוכחות והשתתפות פעילה ב 100%משעות הקורס.
במקרים חריגים יש להודיע בכתב על ההיעדרות למנחות הקורס
הגשת עבודה כפי שפורט ,במפגש האחרון של הקורס.
שכר לימוד :עלות הקורס 2,300 :ש"ח לחברי העמותה;  2,800ש"ח ללא חבר העמותה
סך כולל שעות הקורס 48 :שעות.

דרכי ההוראה הנקוטות בקורס:
חלק מההרצאות הינן פרונטאליות.
ההרצאות הבאות כוללות גם תרגול מעשי:
 29.1.2020כלי הערכה ומדידה במחלת פרקינסון -טליה הרמן ,גלית יוגב-זליגמן ,יאיר בן בסט
 -5.2.2020סדנת  -cueingטליה הרמן ,גלית יוגב-זליגמן ,יאיר בן בסט
 )1 12.2.2020תרגול באמצעות תיאורי מקרה  -טליה הרמן ,גלית יוגב-זליגמן ,יאיר בן בסט
 -LSVT BIG )2יובל לויתן
)1 14.2.2020סדנא מעשית של בדיקה וטיפול בהשתתפות חולים במחלת פרקינסון
 )2שימוש ב mindfulness -בטיפול בחולי פרקינסון -דינה מוצ'ניק
 19.2.2020ריקוד ככלי טיפולי במחלת פרקינסון -יוליה גמרמן
 26.2.2020טיפול קבוצתי בחולי פרקינסון :סדנא מעשית
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