
 

 
 

 לגמול השתלמות !!מוגש  – קורס יסוד- שיקום וסטיבולרי

 יתקיים בבי"ס לפיזיותרפיה אסה"ר 4.5.2020תאריך פתיחה 

 : רקע

 . המערכת הוסטיבולרית  תפקוד באבחון ובטיפול בהפרעות   רס מיועד להכשיר פיזיותרפיסטים מוסמכיםוהק

  הפניית מטופלים ריבוי בפיזיותרפיה .  יותר תגרים א מהלאחת מהתחומים המעניינים ו נחשבת  הוסטיבולרית  הפיזיותרפיה

 מחייב הכשרת מטפלים נוספים בתחום חשוב זה מדי שנה . לטיפול וסטיבולרים 

ריות אשר  שילוב הפיזיותרפיסט  הוסטיבולרי בצוות הרפואי הרב מקצועי חשוב מאד באבחון ובטיפול בהפרעות וסטיבול  

  חרדות  ם במיקוד ראייתי, הפרעות ביציבה וביציבות הגוף , נפילותקאות , קשיי בחילות / ה על פי רב בסחרחרת,מתבטאות 

 וקשיים בתפקוד היומיומי. 

בדיקות אבחון קליניות ובדיקות  ,  וסטיבולריתהקורס יכלול הרצאות פרונטליות ללימוד אנטומיה ופיזיולוגיה של המערכת 

  ות בבדיקה וטיפול במוזמנים עם הפרעסטאז' מעשי טופלים ו בניית תכניות טיפול למ, אימות טכניקות טיפול  מתמעבדה, 

 ת. ו וסטיבולרי

 : קהל היעד

 . הוסטיבולרי  בתחום בסיסית   הכשרה  ללאו  קליני של שנה בפיזיותרפיה   פיזיותרפיסטים מוסמכים עם ניסון 

 : הקורס מטרות 

 של המערכת הוסטיבולרית.   ה .המשתתפים ירכשו ידע עיוני באנטומיה ופיזיולוגי1

 המשתתפים ילמדו על הפרעות ומחלות וסטיבולריות פריפריות ומרכזיות ,ויוכשרו לבצע  אבחון ובדיקה וסטיבולרית מקיפה. .2

  -מעקב אחרי מטופלים וסטיבולריםהדרכה ובשילוב  טכניקות טיפול שונות רכשו בטחון בהתאמה ובביצוע י . המשתתפים 3

 ם וסטיבולרים. סטאז' מעשי בחולי

הצגות תיאורי   -ויקבלו כלים לפתירת מצבים סבוכים ומורכבים חדים וקשים לאבחון וטיפול ונו במקרים מיו. המשתתפים יד4

 מקרה. 

 : הקורס  מסגרת

 . אקדמיות    שעות  42 כ" סה, ב   שעות  7  ארך, כל מפגש י 4.5.2020 -החל מ שניבימי   שבועיים  חד  מפגשים  6 

 : עלות הקורס

   . בעמותה ללא חבר   ₪ 2,800לחבר עמותה   ₪ 2,500 

   ₪ 390.6עלות חברות שנתית בעמותה 

 !על מנת להיות חבר עמותה ולקבל את כל ההטבות, העזרה, התמיכה והמידע כל השנה

 .כחבר/ה ולקבל את ההנחה כבר בקורס הזה םלהירש   ןיש ללחוץ כא

 ן לחצו כא   לתקנון ביטולים     ןלחצו כא  לקורס    רשמההל

 

http://www.ipts.org.il/?CategoryID=429
http://www.ipts.org.il/?CategoryID=429
http://www.ipts.org.il/?CategoryID=429
https://ipts.secure.force.com/rscontactchecker
https://ipts.secure.force.com/rscontactchecker
https://ipts.secure.force.com/rscontactchecker
http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Cancellation_terms_and_conditions(1).pdf
http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Cancellation_terms_and_conditions(1).pdf
http://www.ipts.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Cancellation_terms_and_conditions(1).pdf


 

 
 

 

 דרישות הקורס: 

 בכל המפגשים  100%של .נוכחות חובה 1

 בפיזיותרפיה כללית לפחות שנהשי  ניסיון קליני מע  -.ידע מקדים2

 ך .קריאת חומר מקדים לפי הצור3

 .תרגול מעשי של טכניקות בדיקה וטיפול 4

 מקרים   תיאורי   ניתוח עיוני שלינית וה קל חשיב.5

 ורס הגשת עבודות בית במהלך הק -.מטלות חובה6

 .מבחן מסכם בסיום הקורס. 7

 קבלת תעודה מותנית בעמידה בכל דרישות הקורס. 

 

   :מנחת הקורס

שיקומית: וסטיבולרית,  פיה  בפיזיותר שנים 32של קליני   ניסיון בעלת ידע ו . M.Sc.    B.Pt    מוסמכת  פיזיותרפיסטית  – שרון  דאלי

 , התפתחות הילד. נוירולוגית  אורתופדית,

ב"לאומית שירותי     ילדים ועשרות   מבוגרים ,    פלים מטו   10,000במעל  טיפול   ,  בשיקום וסטיבולרי   עבודה והתמחות שנות  20

 בריאות"  ובקליניקה פרטית. 

  ובהשתלמויות    לפיזיותרפיסטים , וכנסים מקצועיים    אות סדנמסגרת בבילדים מרצה ומנחה בשיקום וסטיבולרי במבוגרים ו

 . בתחום מייעצתו מדריכה , "לאומית שירותי בריאות  " ב לרופאים 

 .  במבוגרים וילדים  וסטיבולרי ה  השיקום  חוםתב   פרטית  בעלת קליניקה 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 
 

 

 תכנית הקורס 

 נושאי הלימוד שעות מפגש ותאריך

1 

4.5.20 

08:30-09:00 

09:00-10:00 

10:00-10:30 

10:30-12:00 

12:00-12:30 

12:30-14:00 

14:00-14:30 

14:30-15:30 

 והכרות התכנסות: הקורס פתיחת

 הסנסוריות המערכות ותרומת וסטיבולרית המערכת תפקיד -מבוא

 הפסקה

 פריפרית הוסטיבולרית המערכת של ופיזיולוגיה אנטומיה

 הפסקה

 ם והאוטליטי תליומעג החצי התעלות של ופיזיולוגיה אנטומיה

 הפסקה

 הוסטיבולרית המערכת  של ורפלקסים המרכזי דהעיבו – ופיזיולוגיה אנטומיה

2 

11.5.20 

08:30-10:00 

10:00-10:30 

10:30-12:00 

12:00-12:30 

12:30-14:00 

14:00-14:30 

14:30-15:30 

 המערכת של דינמי/  טוני תפקוד -הראש תנועת ותפיסת תחושה

 הפסקה

 ? מהו סטגמוסי נ  -ריותומוטואוקול בדיקות

 הפסקה

 וסימפטומים  סימנים –  וסטיבולרית פגיעה

 הפסקה

 הוסטיבולרית המערכת של והפרעות מחלות

3 

18.5.20 

08:30-10:00 

10:00-10:30 

10:30-12:00 

12:00-12:30 

12:30-14:00 

14:00-14:30 

14:30-15:30 

 וסטיבולרית הפרעה לאבחון מעבדה בדיקות

 הפסקה

 תנוחתי  ורטיגו, דיזינס, ורטיגו:   שכיחים מושגים הגדרת?  מהי סחרחרת

 הפסקה

BPPV כיתתי תרגול –  קדמית/  אחורית בתעלה וטיפול  אבחון. 

 הפסקה

BPPV בכיתה הטכניקות תרגול – אופקית בתעלה וטיפול  אבחון. 



 

 
 

4 

25.5.20 

08:30-10:00 

10:00-10:30 

10:30-12:00 

12:00-12:30 

12:30-14:00 

14:00-14:30 

14:30-15:30 

 הוסטיבולרית המערכת בתפקוד לירידה  הגורמות פתולוגיות

 הפסקה

 וסטיבולרים  שאלונים, וסטיבולרית הפרעה םע מטופל של קלינית הערכה

 הפסקה

 פריפרי  וסטיבולרי  איבר בתפקוד צדדית דו / חד פגיעה

 הפסקה

 מוזמן בחולה וטיפול בדיקה -ראשון' סטאז

5 

1.6.20 

 

08:30-10:00 

10:00-10:30 

10:30-12:00 

12:00-12:30 

12:30-14:00 

14:00-14:30 

14:30-15:30 

 הוסטיבולרי השיקום מטרות,   וסטיבולרית פיזיותרפיה

 הפסקה

 צ" ד /  חד  פריפרית וסטיבולרית  בפגיעה טיפוליות גישות

 הפסקה

 מעשי תרגול+  משקל שווי  ו הליכה בדיקות

 הפסקה

 ןמוזמ חולהב  וטיפול בדיקה -שני' סטאז

6 

8.6.20 

08:30-10:00 

10:00-10:30 

10:30-12:00 

 

12:00-12:30 

12:30-14:00 

14:00-14:30 

14:30-15:30 

 וטיפול  אבחון -מרכזית  וסטיבולרית פגיעה

 קההפס

 עדות ללא בסחרחרת טיפול,  וסטיבולריות בהפרעות הפסיכוגני המרכיב

 וסטיבולרית  לפגיעה

 הפסקה

 כםמבחן מס

 הפסקה 

 ום הקורס ן וסיכדיו
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