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 כנית הקורס לשיקום תפקוד המערכת הווסטיבולרית. להלן ת

 MSc  BPTהמרצה: תמר הרצנו 

 נושאי הקורס    

 סטיבולריתואנטומיה/פיזיולוגיה של המערכת הו

 עיבוד מרכזי

 התחושה והתפישה של תנועת ראש

 סחרחורת מהי

Vestibuloocular & Vestibulospinal responses 

 תפקיד המערכת הווסטיבולרית בבקרת היציבה

 סימנים וסימפטומים -תווסטיבולרי פגיעה

 ניסטגמוס בפגיעה ווסטיבולרית

 סטיבולריתוהפרעות יציבה בפגיעה ו
Benign Paroxysmal Positional Vertigo 

 
 בתפקוד הווסטיבולרי ירידהפתולוגיות הקשורות ב

 
Cervical vertigo 

 
 סטיבולרי:ובדיקות להערכת התפקוד הו

 VNG, Caloric test, Posturography, SHAT, VEMP 
 

 םסטיבולריוהו יםהערכה קלינית של התפקוד

 המנגנונים המעורבים בהתאוששות התפקוד הווסטיבולרי

 הווסטיבולרימטרות שיקום התפקוד 

 גישות טיפוליות

 צדדית-צדדית / דו -פגיעה ווסטיבולרית חד

 פגיעה ווסטיבולרית מרכזית
 

 שקום חולה הסחרחורת המבוגר
 

 טיפול בסחרחורת והפרעות יציבות אצל מטופלים ללא עדות לפגיעה ווסטיבולרית

 

 

, פוליטכניקות ט גול טיפול, תרת ובניית תוכני רגול מעשי,ית הקורס כולל הרצאות פרונטליות,

 ודיון בבעיות מיוחדות.  ה בבדיקה וטיפול בחולים ווסטיבולרים יצפי

 
 



 10-11/2017" תוכנית הקורס "שיקום תפקוד המערכת הווסטיבולרית
 

יום  שעות הנושא                      המרצה   
 בשבוע

מס.  תאריך
 המפגש

   תמר הרצנו 
 

  תמר הרצנו
 

  תמר הרצנו
 

   הרצנותמר 

פיזיולוגיה איבר פריפרי/אנטומיה, פתיחה  
 הפסקה     

יפיזיולוגיה איבר פריפר/אנטומיה-המשך  
 הפסקה     

יפיזיולוגיה איבר פריפר/אנטומיה-המשך  
 הפסקה     

יפיזיולוגיה איבר פריפר/אנטומיה-המשך  

  12:30-14:00 
14:00-14:30 
14:30-16:00 
16:00-16:30 
16:30-18:00 
18:00-18:30 
18:30-19:45 

'ב  1016/ /2017 1 

  תמר הרצנו     
 

 תמר הרצנו 
 

 תמר הרצנו 

 
 תמר הרצנו 

 BPPV של תעלה אחורית      
 הפסקה   

BPPV של תעלה אחורית -המשך  
 הפסקה  

 BPPV   של תעלה אופקית           

 הפסקה  
תרגול מעשי,   Case study 

12:30-14:00 
14:00-14:30 
14:30-16:00 
16:00-16:30 
16:30-18:00 

18:00-18:30 
18:30-19:45 

'ה  10/19 /2017 2 

  תמר הרצנו
 

 תמר הרצנו
 

 תמר הרצנו
 
 

  תמר הרצנו

פיזיולוגיה מערכת ווסטיבולרית מרכזית /אנטומיה  
 הפסקה

 בדיקות מעבדה
 הפסקה

 BPPV-טיפול בחולים מוזמנים הסובלים מ
  מחלות הפוגעות בתפקוד המערכת הווסטיבולרית

  הפסקה
מחלות הפוגעות בתפקוד המערכת הווסטיבולרית-המשך    

12:30-14:00 
14:00-14:30 
14:30-16:00 
16:00-16:30 
16:30-17:00 
17:00-18:00 
18:00-18:30 
18:30-19:45 

'ב  23/10/2017 3 

 תמר הרצנו
 
 

 תמר הרצנו 
 

 תמר הרצנו 

 
 תמר הרצנו 

הליך הבדיקה של חולה הסובל מהפרעה בתפקוד 
 הווסטיבולרי

 הפסקה
, תרגול מרכיבי הבדיקה הווסטיבולרית Case study 

             הפסקה
  BPPV  מטיפול בחולים מוזמנים הסובלים-  

 הפסקה  
?מדוע -סחרחורת   

 Habituation    

12:30-14:00 
 

14:00-14:30 
14:30-16:00 
16:00-16:30 
16:30-18:00 

18:00-18:30 
18:30-19:45 

'ה  26/ /10 2017 4 

 תמר הרצנו
 
 
  
 

 תמר הרצנו
 
  

 תמר הרצנו
 

ותמר הרצנ  

 הווסטיבולרי נונים המעורבים בהתאוששות התפקודהמנג
 הטיפול בחולה הסובל מפגיעה בתפקוד האבר 

 הפריפרי: פגיעה חד/דו צדדית
 הפסקה

האבר הטיפול בחולה הסובל מפגיעה בתפקוד -המשך
 הפריפרי: פגיעה חד/דו צדדית.

 הפסקה
הטיפול בחולה הסובל מפגיעה בתפקוד האבר -המשך

 הפריפרי: פגיעה חד/דו צדדית.
 הפסקה

חולה הסחרחורת ללא עדות למקור ווסטיבולרי 
בדיקה של חולה מוזמן הסובל מפגיעה בתפקוד 

 הפריפרי

12:30-13:15 
13:15-14:00 

 
14:00-14:30 
14:30-16:00 

 
16:00-16:30 
16:30-18:00 

 
18:00-18:30 
18:30-19:45 

'ב  201/10/30 7 5 

 תמר הרצנו
  

 
 תמר הרצנו

  
 תמר הרצנו

 
 

ותמר הרצנ  

מרכזית /סחרחורת בפגיעה פריפרית/ניסטגמוס  
.דו צדדית/תרגול מרכיבי הטיפול בפגיעה חד  

 הפסקה
  .דו צדדית/תרגול מרכיבי הטיפול בפגיעה חד -המשך

 הפסקה
 חולה הסחרחורת ללא עדות למקור ווסטיבולרי

 טיפול בחולה מוזמן
 הפסקה

 סיכום הקורס, הסבר על בחינת הבית.

12:30-13:15 
13:15-14:00 
14:00-14:30 
14:30-16:00 

   16:00-16:30 
16:30-18:00 

 
18:00-18:30 
18:30-19:45 

'ה  2017/11/2  6 



 
 

 

 

 מרכז השיקום, מרכז רפואי שיבאפיזיותרפיה, , מינריםאולם הס  מיקום הקורס:

 12:30-19:45ת ין השעוב ימי לימוד 6במהלך שעות אקדמיות  43הקורס כולל  

 בתאריכים הבאים: 

 
   'ביום   16/10/2017

 
    'היום    19/10

 
 'ביום    23/10

 
 'היום    26/10

 
 'ביום    30/10

  
 'היום     2/11

 
נוכחות מלאה ועבודות בית שדורשות זמן ההשתתפות בקורס מחייבת 

 להכנה.  יש לקחת זאת בחשבון.

 

קבלת תעודת סיום הקורס מותנית בעבודות בית  ובעבודה מסכמת העומדות 

 בדרישות הקורס. 

 

 לחברי העמותה. מע"מ+ ₪ 2100עלות הקורס 

 תוספת לאלו שאינם חברי העמותה. 10% 

 לגמול השתלמות. אינו מוגש הקורס 

 

 ,  thertzanu@yahoo.comאו לכתוב לתמר הרצנו להרשמה יש לטלפן 

  0522559366נייד 
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