
 

 
 

 קורס שיקום תחושתי

11-11 ,18-11 ,25-11 ,2-12  

 מרכז השיקום 'דורות', נתניה

 

 .PhD, BPT, MSc   ד"ר הדס אופקהקורס יועבר ע"י 

הקורס יסקור מושגים בסיסיים בנושאי קלט ועיבוד תחושה, חסרים בתחושה בפתולוגיות השונות 
  בטיפול בעזרת תחושה ושיקום תחושה. והשפעתם וגישות

נכיר כלי מדידה שונים להערכת תחושה ושיטות טיפול וניצור חשיבה קלינית היוצאת מבדיקה  , כמו כן
 לטיפול.
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המשתתף יכיר מושגים הקשורים לתפקוד סומטוסנסורי תקין ופתולוגי, ויתנסה במגוון כלי מדידה  ✓
 וטיפול.

פיזיקלי העושה שימוש  ך את התפקוד התחושתי, ולצאת מהבדיקה לטיפולהמשתתף ידע להערי ✓
 תחושתי. בתחושה ולטיפול שיקום

 הקורס: היקף 
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  תכנית הקורס: 

 

  –מפגש ראשון 

11-11-2019 

09:00-14:00 

 

 

ד סומטוסנסורי, תפקיד התחושה לתפקוד וללמידה, פתולוגיות נוירופיזיולוגיה ועיבו – רקע תאורטי
יך הלהתבתחושה ומושגים והשלכות בשיקום. חשיבות הטיפול התחושתי ושיקום התחושה בתוך 

 השיקומי הכולל. 

רמות של עיבוד תחושתי ובדיקות ייעודיות/ כלי מדידה לתפקודי תחושה ויציאה  – בדיקה ואבחנה
 ול הכלים.  למטרות טיפול. כולל תרג

 –מפגש שני 

18-11-2019 

09:00-14:00 

 

 

 איך מזהים ליקוי תחושתי.  – רקע תאורטי

טלה ממוקדת ובתוך פסיבי/ מודגש בלמידת מתי. תחושסקירה מבוססת ראיות לטיפול  – רקע תאורטי
 שונות על פי הבדיקה. (sensory modalities)הפונקציה, ספציפי לאופנויות תחושה 

סקירת אמצעים  – guided movement, self-touch enhancement תי "פסיבי" ומונחהטיפול תחוש
 ותרגול. 

 למידת חבישת קרסול "תחושתית" ותרגול. 

 – לישימפגש ש

25-11-2019 

09:00-14:00 

 

 

סקירת גישות  – sensory  retrainingסקירה מבוססת ראיות לטיפול תחושתי. אקטיבי/  – רקע תאורטי
 ת טיפול. וסדר בניי

 : תרגול באופנויות השונות וברמות פגיעה שונות "על יבש". מקרה יתיאורסדנת  –בניית מערך טיפולי 

 –מפגש רביעי 

2-11-2019 

09:00-14:00 

 

 

 כאב מרכזי, פרופיל סנסורי, התייחסות בנגלקט/ אגנוזיות...  –"קצת על..."  –רקע תאורטי 

 *הצגת מטלת אמצע קורס ודיון.

בקבוצות עם  –"תחנות" בדיקה, הצבת מטרות טיפול, תכנון מהלך הטיפול וביצוע  – ם מטופליםסדנה ע
 מספר מטופלים. 
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