קורס טיפולים פיזיותרפים לילדים על הרצף האוטיסטי
יתקיים ב-בית בלב נשר מוגש לגמול השתלמות!!
בתאריכים 13.1.20-17.2.20 :ימי שני בין השעות 08:30-15:30
הפרעת ) :Autistic Spectrum Disorder (ASDהינה הפרעה נוירו-התפתחותית על רקע גנטי ,אשר עומדת
כיום בראש רשימת הפרעות הילדות השכיחות ביותר .בעשורים האחרונים עלתה ביתר שאת המודעות לקשיים
שההפרעה טומנת בחובה .מה שהביא באופן טבעי להתפתחות בתחום הטיפול הקליני לצד מינוף המחקר בנושא.
מחקרים מצביעים על שכיחות ליקויים מוטוריים של  80-90%בקרב מאובחנים עם אוטיזם בדרגות חומרה שונות
לאורך כל מעגל החיים .התמונה המוטורית מגוונת וכוללת איחור ברכישת אבני דרך מוטוריות ,קשיים בלמידה
מוטורית ,מאפיינים פיזיולוגיים לא תקינים הכוללים טונוס חריג וגמישות מפרקית ,קשיי תכנון והתארגנות ,ליקויים
בעיבוד הסנסו-מוטורי ,ליקויי שיווי משקל ,דגמי הליכה חריגים ,דגמים יציבתיים ותנועתיים לקויים ועוד.
פיזיותרפיסטים רבים נתקלים בילדים אלו במסגרות הטיפולים בגנים ובהתפתחות הילד .המאפיינים הייחודיים של
הלקות  ,יחד עם הקושי בהבנת המורכבות והאסטרטגיות הטיפוליות ליצירת קשר ,לעידוד תקשורת ,לטיפול
בהיבטים התנועתיים תוך התייחסות למרכיבים שצוינו הביאה ליצירת קורס חשוב זה

מטרות הקורס:
•

הרחבת הידע לגבי המאפיינים הייחודיים של הלקות והאספקטים הרחבים של הפגיעה בילדים על
הספקטרום

•

הבנה והיכרות עם הקשיים והצרכים הטיפוליים בתחום הסנסומוטורי

•

בניית תוכנית טיפול ,תוך הבנה של הקשיים המוטורים ,המותאמת למאפיינים הייחודיים לאוכלוסיית
. ASD

•

הקניית אסטרטגיות וכלים לטיפול משלב יצירת הקשר ושיתוף הפעולה דרך בניית מרחב מאפשר
ולמידת הדגשים לטיפול פיזיותרפי.

מסגרת הקורס 6 :מפגשים סה"כ  40שעות .נוכחות חובה של  100%בכל מפגשי הקורס !
הקורס מיועד לפיזיותרפיסטים בלבד!

מחירים :לחבר עמותה ₪ 1,800 :מחיר ללא חבר בעמותה₪ 2,200 :
לתשלום לחץ כאן

לחידוש חברות בעמותה לחץ כאן

תקנון ביטולים לחץ כאן

נושאי הקורס:
•

אוטיזם  :הגדרה ,רקע ומאפיינים

•

התפתחות תקינה מול התפתחות באוטיזם – תקשורת

•

התפתחות תקינה מול התפתחות באוטיזם – משחק

•

גישות טיפוליות בילדים על הרצף האוטיסטי

•

היבטים סנסומוטורים באוטיזם – היפוטוניה ,דיספרקיה ,שליטה יציבתית מאפייני הליכה ייחודייים

•

קשיים בחיקוי

•

למידה מוטורית עם דגש אוטיזם

•

מודל ה  Sensory Integrationושילובו בטיפולי פזיותרפיה לילדים על הרצף

•

אספקטים רגשיים של הורים ומטפלים לילדים על הרצף

•

היבטים בעבודה עם הורים וכלי של קבלת האבחנה

•

אוטיזם כהפרעה בעיבוד מידע

•

שימוש במודל ה floor time -בטיפולי פיזיותרפיה – תיאור מקרה

•

טיפולים קבוצתיים בילדים על הרצף

מרצים:
•

מאיר לוטן  ,PT, PhD -פרופ׳ חוקר ומרצה בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל ,פיזיותרפיסט מאז
שנת  ,1988מטפל ומדריך ביחס לטיפול בילדים עם אוטיזם משנת .2010

•

דקלה קורן  ,PT, BPT -פיזיותרפיסטית ומדריכה מטפלים לילדים על הספקטרום האוטיסטי משנת ,2010
רכזת טיפול בגן תקשורת.

