
 

                         
  

               

  החוג לפיזיותרפיה,  החוג לריפוי בעיסוק
  הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

  אוניברסיטת חיפה
  העמותה לריפוי בעיסוק בחסות 

  העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראלו
  

  
  

  :בנושאליאן קרי ' בהנחיית פרופ לסדנא ן/שמחים להזמינכם
  

  

  :  בעקבות אירוע מוחיתחושתי שיקום
   יישום הקליניבדעי המוח מ

  

  בניסן' א 12.3.2013,  שלישייום
  אוניברסיטת חיפה , תכליתיה-רבהין יבנה, אודיטוריום ספדיה

  

ת על יכולת חקירת ו שליליותגוף הינה תופעה נפוצה לאחר אירוע מוחי ובעלת השפעהאבדן תחושת 
 תוצג גישה בסדנא. לחיים בעלי משמעותורה להשתתפות מלאה  והחזעל התפקוד ביום יום, הסביבה

על של חסר תחושתי תוצאות דימות מוחי וההשפעה תסקר מהות האבדן ו, תחושתימבוססת ראיות לשיקום 
 החלמהגבי יכולת ידונו היסודות ממדעי המוח לו,  להערכה תחושתיתיוצגו מדדים חדשים, בנוסף. תפקוד

 תוצג גישה חדשהוגישות מקובלות  ייבחנו באופן ביקורתי, בנוסף .ושתיתחגישות של אימון והשפעת 
למשתתפים תינתן .  המבוססת על מדעי המוח ולמידה תפיסתיתתחושתית לאימון ולאבחנה ראיותת מבוסס

  .ההזדמנות ליישם את גישות ההערכה והאימון בהקשר לתיאורי מקרה קליניים
  

Professor Leeanne Carey, BAppSc(OT), PhD   
  ראש קבוצת מחקר בתחום שיקום לאחר אירוע מוחי והחלמה 

  

Dr Carey’s research program focuses on stroke rehabilitation and recovery: 
In particular how the brain adapts and how we might try to harness that 
potential in rehabilitation. Her research has involved development of novel 
rehabilitation approaches based on neuroscience. She uses tools such as 
fMRI to investigate changes in the brain and how this knowledge may be 
used to better understand recovery and target rehabilitation most optimally 
to individual stroke survivors. More recent research includes the impact of 
depression and cognition on stroke recovery. An important focus has been to 
translate these discoveries into clinical practice and better outcomes for 
stroke survivors.   

  

Professor Leeanne Carey heads the Neurorehabilitation and Recovery research group in the 
Stroke Division, Florey Institute of Neuroscience and Mental Health and is an Australian 
Research Council Future Fellow  

  : תוכנית יום הסדנא
  )תן תרגום לעברית במקוםבמידת הצורך יינ, ההרצאות יועברו בשפה האנגלית(

   והרשמההתכנסות  09:00 – 08:40

  הקדמה ומטרות  09:10 – 09:00

  מאפייני חסר תחושתי לאחר אירוע מוחי והשפעתם על תפקוד  09:30 – 09:10

  מקובלים רמות הערכה ומדדי הערכה -הערכת תחושה   09:400 – 9:30

   מדידה חדשות הקדמה והצגת שיטות-הערכת תחושה      10:300 – 9:40

  הפסקת קפה  10:50 – 10:30

  הערכת תחושה בהקשר לתפקוד   11:10 – 10:50

  הערכת תחושה בהקשר לתפקוד  - 1תרגול מעשי   11:45 – 11:10

  משוב לתרגול המעשי 12:00 – 11:45

  הפוטנציאל ותקווה לעתיד - נוירופלסטיסיות 12:15 – 12:00

   תחושתי מחקר לשיקום-תחות שיטתית של גישת טיפול מבוססתהתפ - שיקום תחושתי 12:40 – 12:15

  הפסקת צהריים 13:30 – 12:40

  עקרונות ומערכי אימון: SENSe - לגישת אימון חדשה מבוא 13:40 – 13:30

  מרכיבי אימון לזיהוי טקטילי של חפץ-SENSeיישום שיטת הטיפול  - 2 מעשי תרגול 14:00 – 13:40

   לתרגול המעשי ואימון זיהוי מרקם ותחושת מיקום גפה במרחבמשוב 14:15 – 14:00

  גישה עיסוקית -  תחושתישיקום 14:30 – 14:15

  )כפי שיושם בתרגיל המעשי( עקרונות האימון בהקשר של פעולות יומיום יישום 14:45 – 14:30

  כיוונים עתידיים ומשוב, דיון 15:00 – 14:45



  

  :  סנסורי בעקבות אירוע מוחישיקום :בנושא לסדנא הרשמה ספח
  ראיות חדשות והיישום הקליני, יסודות מדעי המוח

  
  )חובה למלא את כל השדות: (פרטים אישיים

  _______  __________________________: כתובת_____   __________________: שם

  _____________________: טלפון

  ___________________    :סלולארי 

  _______________________________________________________:  מיילכתובת אי 

  

  )יש להקיף בעיגול(לא /ה בעמותה לריפוי בעיסוק כן/הנני חבר

  )יש להקיף בעיגול(לא /ה בעמותה לפיזיותרפיה כן/הנני חבר

  

  : ולחברות בעמותותנא לסמן את גובה התשלום בהתאם לזמן ההרשמה

 ות/ לחבריהרשמה מוקדמת �
מותה לריפוי בעיסוק או ע

    לפיזיותרפיה

  28.02.2013עלות עד תאריך 
180 ₪   

  
  

 למי שאינם  מוקדמתהרשמה �
 העמותה לריפוי ות/חברי

 בעיסוק או לפיזיותרפיה 
  

   28.02.2013עלות עד תאריך 
200 ₪   

  

 לכל הרשמה מאוחרת �
   ות/הנרשמים

    וביום הכנס01.03.2013עלות מתאריך 
052 ₪   

  

=========================================================  

  : שימו לב
  

 חיפה אוניברסיטת -בעיסוק לריפוי החוג לפקודת לרשם יש ההמחאות את
  :לכתובת ההרשמה ספח יחד עם ולשלוח 

 
  בעיסוק לריפוי החוג

 ) לסדנאעבור תשלום  (
 חיפה אוניברסיטת

  31905 הכרמל  הר
  

  . התשלום קבלת את המאשרת קבלה תשלח לנרשמים
  .זוכה ת/הקודם כל , מוגבל המקומות מספר

  .הכנס ביום לנרשמים מקום להבטיח נוכל לא
  .נתן החזר כספילא יי - של ביטולבמקרה

 
 8249973-04:  טלפוןל או com.gmail@ot.sonyameyer במייל לפנות ניתן לשאלות

  
 :)13ין יבנ( ברסיטהבקישור הבא למפת האוני, את הבניין הרב תכליתי לאתרניתן 

 map_campus/il.ac.haifa.multimedia://http  

  
  
  

 )יש לרדת בתחנה האחרונה באוניברסיטה(:ציבורית בתחבורה לאוניברסיטה הגעה דרכי
  גלים בת - מרכזית מתחנה 24 , 30 , 37 'מס אוטובוס
 הכרמל חוף - מרכזית מתחנה 46 'מס ובוסאוט

 יצחק רמות דרך המפרץ - מרכזית מתחנת 143 'מס אוטובוס
 פוסט ק’הצ צומת דרך המפרץ - מרכזית מתחנת 141 'מס אוטובוס

  ציבורית בתחבורה להגיע מומלץ ,באוניברסיטה חניה מצוקת עקב

  


