
 

 

 1202 קטובראו  – קורס פיזיותרפיה וסטיבולרית
 חנה פרדס  –מרכז גריאטרי שהם 

 מוגש לגמול השתלמות

 
 8.11.21 ,1.11 ,25.10 ,18.10 ,11.10 ,4.10תאריכים: 

 
 

  :רקע 
 הוסטיבולרית במערכת  בפגיעה. קלשמ שיווי על  ושמירה במרחב התמצאות, הגוף  ןזואי על בשמירה מרכזי תפקיד יש הוסטיבולרית למערכת

 לפיזיותרפיסט.  ונפילות לקוי משקל שיווי, ראייה במיקוד קשיים, הקאות, ותבחיל, סחרחורת: כגון שונים מיםוטוסימפ תסמינים  להופיע םעלולי
 .שונות וסטיבולריות ותבעי עם במטופלים וטיפול באבחון ביותר  ומרכזי מאתגר תפקיד יש

 .מיוחדות  בבעיות  ודיון טיפול כניותות יתבני, מוזמנים במטופלים ל וטיפו בדיקה, מעשי תרגול, פרונטליות תהרצאו כולל, זה קורס
 
 

   :רותמט
 הוסטיבולרית המערכת של  שונות הפתולוגיות הבנת עם ובפיזיולוגיה באנטומיה שליטה. 1
 וסטיבולרי  מטופל של היפמק בדיקה  בביצוע  ומיומנות  ידע. 2
 ומעקב  הדרכה כולל טיפול  ותטכניק במגוון שליטה .3
 

 פיזיותרפיסטים  יעד:קהל  

 100%נוכחות של חובת  –גשים מפ 6שעות, סה"כ  42  :הסדנ יקף הה
 

 פרדס חנה -רפואי שוהם ה מרכז ה מקום:
 

 8.11.21 ,1.11 ,25.10 ,18.10 ,11.10 ,4.10 תאריכים: 

 

 8:30-15:30  שעות:

 

    ₪ 2,900 עלות ללא חבר  /  ₪ 2,300  לחברת לוע   לות למשתתף:ע

 

 המאמצים לשמירה על בריאותכם ובריאות משפחתכם, ושה את מרב* העמותה ע

 הקורס המעשי מותנה בהנחיות משרד הבריאות בעקבות התפשטות הקורונה ויועבר בהתאם להנחיות. 

 . שעהמשתתפים ינהגו בהתאם להנחיות הכל ה

תה אחראית על  המשתתפים ואין העמו אותו ובריאות שארמשתתף לשמור על ברינדרשת אחריות אישית מצד כל 

 במחלה שיגרם למשתתף בתקופת הקורס. הדבקות

 
 .( םריות המשתתפימזון באח) עמדת שתיה חמהוצב  ת * במהלך הקורס המעשי

 

 PDF* לזכאים תשלח תעודה באימייל בפורמט 

 

 

 : תנאים לקבלת תעודה

 מהמפגשים 100חובת נוכחות של % 

 

 

 

  ם עיקריים :מרצי מרצה /
 ,  בצפון  בסחרחורת לטיפול המרכז את מנהלת -מאדי  ראודה' גב



 

 

 .הוסטיבולרי  השיקום בתחום להשתלמויות רהבכי מרצה
 

 

 לי טונפר ת בקורס:ודרכי ההוראה הנקוט

 

 ס:קורכני ה תפירוט 

 נושא לו"ז  מפגש מספר  

1 

 

4/10/2021 

 

 מבוא  8:30-10:00  

 הווסטיבולרית המערכת של ופיזיולוגיה אנטומיה 10:30-12:00

12:30-14:00 SSCs  הפריפרי  האיבר של ופיזיולוגיה אנטומיה-  

 -הפריפרי  האיבר של ופיזיולוגיה אנטומיה 14:30-15:30

 Otolith organs 

 

2 

 

11/10/2021 

 

 המרכזי והרפלקסים המוטוריים   העיבוד 8:30-10:00

 דינמי /טוני  במצב הווסטיבולרית המערכת  דתפקו 10:30-12:00

 הווסטיבולרית המערכת בתפקוד הפוגעות ותמחל 12:30-14:00

 בדיקות מעבדה  14:30-15:30

 

3 

 

18/10/2021 

 

 

8:30-10:00 Benign paroxysmal positional vertigo- BPPV 

 BPPV  וטיפול בדיקה, אחורית עלהת- 10:30-12:00

 BPPV  וטיפול בדיקה, אופקית עלהת- 12:30-14:00

 BPPV וטיפול בדיקה, יתקדמ תעלה - 14:30-15:30

 

4 

25/10/2021 

 

 תרגול מעשי 8:30-10:00

 למטופל המסוחרר  אנמנזה 10:30-12:00

 בדיקה וטיפול במטופל מוזמן 12:30-14:00

 צדדית וד /חד פגיעה: הפריפרי הווסטיבולרי האיבר בתפקוד עהפגי 14:30-15:30

 

 הווסטיבולרי האיבר בתפקוד מפגיעה  הסובל מטופלב הטיפול מרכיבי 8:30-10:00 5  

 הפריפרי 



 

 

 

1/11/2021 

 

 

  הווסטיבולרי  האיבר ודבתפק מפגיעה הסובל  במטופל הטיפול מרכיבי תרגול 10:30-12:00

 הפריפרי 

 דיקה וטיפול בחולה מוזמןב 12:30-14:00

 י משקל+ תרגול בדיקות שיוו 14:30-15:30
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8/11/2021 

 

 מרכזית וסטיבולרית בעיה  עם במטופל לוטיפו אבחון 8:30-10:00

 הבדיקה האוקולומוטרית

 Case studies מקרה בתיאורי דיון 10:30-12:00

 מבחן  12:30-14:00

 דיון, טבלאות וסיכום 14:30-15:30

 

 

 

 : םדעיס כי הם יוור קה תבתחיל נרשמים לקורס יחתמוה

   יממה לשעות הלימוד במהלך חריגה מההנחיה המתייחסת בנוגע לאי

 היותר,  לכל   שעות ביממה  8מפגש שיכלול עד )משתלם יכול ללמוד ב

 (08:00-13:00 בימי ו' בין השעותו 22:00 -ל 08:00ה,' בין השעות  -בימים א'

 יממה,  לךם ללמוד בקורס אחד או ביותר מקורס אחד במהללמשת ת אפשרותוכי ניתנ

לימוד ביממה   שעות  8מוד על בד שלא יעלה מניין שעות הליאחת, ובל במהלך יממהבמוסד אחד או ביותר ממוסד אחד 

 .למשתלם

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 המשרד: ימושלש

  _____________חתימה:    _________ תאריך:   ________ ___ שם  המשתלם:

 

 

 

 


