קורס פיזיותרפיה וסטיבולרית – פברואר 2020
מרכז גריאטרי שהם – פרדס חנה
מוגש לגמול השתלמות
רקע
תחום השיקום הוסטיבולרי הוא אחד מתחומי הטיפול המרתקים בעולם הפיזיותרפיה!
למערכת הוסטיבולרית יש תפקיד מרכזי בשמירה על איזון הגוף ,התמצאות במרחב ושמירה על שיווי
משקל .בפגיעה במערכת הוסטיבולרית עלולים להופיע תסמינים וסימפטומים שונים כגון :סחרחורת,
בחילות ,הקאות ,קשיים במיקוד ראייה ,שיווי משקל לקוי ונפילות .לפיזיותרפיסט יש תפקיד מאתגר
ומרכזי ביותר באבחון וטיפול במטופלים עם בעיות וסטיבולריות שונות.
קורס זה ,כולל הרצאות פרונטליות ,תרגול מעשי ,בדיקה וטיפול במטופלים מוזמנים ,בניית תוכניות
טיפול ודיון בבעיות מיוחדות.

מטרות הקורס
 .1שליטה באנטומיה ובפיזיולוגיה עם הבנת הפתולוגיות שונות של המערכת הוסטיבולרית
 .2ידע ומיומנות בביצוע בדיקה מקיפה של מטופל וסטיבולרי
 .3שליטה במגוון טכניקות טיפול כולל הדרכה ומעקב
קהל יעד
פיזיותרפיסטים
מיקום הקורס
המרכז הרפואי שוהם -פרדס חנה
מסגרת הקורס
❖  42שעות ,סה"כ  6מפגשים – חובת נוכחות של  100%בכל המפגשים !!
הנחיה ,פיתוח וריכוז מקצועי
❖ גב' ראודה מאדי -מנהלת את המרכז לטיפול בסחרחורת בצפון  ,מרצה בכירה להשתלמויות בתחום
השיקום הוסטיבולרי.
מחירים :חבר עמותה  ₪ 2,300ללא חבר בעמותה ₪ 2,900
להרשמה לחץ כאן

לחידוש חברות לחץ כאן

לתקנון ביטולים לחץ כאן

קורס פיזיותרפיה וסטיבולרית
מפגש מספר

לו"ז

נושא

1

8:30-10:00

מבוא

10:30-12:00

אנטומיה ופיזיולוגיה של המערכת הווסטיבולרית

12:30-14:00

SSCsאנטומיה ופיזיולוגיה של האיבר הפריפרי-

14:30-15:30

אנטומיה ופיזיולוגיה של האיבר הפריפרי-

3/2/2020

Otolith organs

8:30-10:00

העיבוד המרכזי והרפלקסים המוטוריים

2

10:30-12:00

תפקוד המערכת הווסטיבולרית במצב טוני /דינמי

12:30-14:00

מחלות הפוגעות בתפקוד המערכת הווסטיבולרית

14:30-15:30

בדיקות מעבדה

8:30-10:00

Benign paroxysmal positional vertigo- BPPV

10:30-12:00

-תעלה אחורית ,בדיקה וטיפולBPPV

12:30-14:00

-תעלה אופקית ,בדיקה וטיפולBPPV

14:30-15:30

 -תעלה קדמית ,בדיקה וטיפולBPPV

4

8:30-10:00

תרגול מעשי

24/2/2020

10:30-12:00

אנמנזה למטופל המסוחרר

12:30-14:00

בדיקה וטיפול במטופל מוזמן

14:30-15:30

פגיעה בתפקוד האיבר הווסטיבולרי הפריפרי :פגיעה חד/
דו צדדית

10/2/2020

3

17/2/2020

8:30-10:00

מרכיבי הטיפול במטופל הסובל מפגיעה בתפקוד האיבר
הווסטיבולרי הפריפרי

5

10:30-12:00

תרגול מרכיבי הטיפול במטופל הסובל מפגיעה בתפקוד
האיבר הווסטיבולרי הפריפרי

12:30-14:00

בדיקה וטיפול בחולה מוזמן

14:30-15:30

בדיקות שיווי משקל +תרגול

6

8:30-10:00

אבחון וטיפול במטופל עם בעיה וסטיבולרית מרכזית

9/3/2020

10:30-12:00

דיון בתיאורי מקרה Case studies

12:30-14:00

מבחן

14:30-15:30

דיון ,טבלאות וסיכום

2/3/2020

הבדיקה האוקולומוטרית

