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רוצים לשלב שיקום ראייה ולא יודעים איך?
קורס ראשון בשיקום תפקוד ראייתי! חדש בצפון!!
על המרצה :גב' חיה שיימס גליק ( )PhD. Student, MSc. BAנוירו אופטומטריסטית
ודוקטורנטית במחלקה הנוירולוגית הדסה עין כרם .התמחתה בשיקום הפרעות ראייה על רקע
נוירולוגי .בעלת ניסיון של  24שנים בעבודה קלינית הן בקליניקה הפרטית והן במרפאת שיקום
ראייה במחלקה הנוירולוגית בית החולים הדסה עין כרם .ב  15השנים האחרונות מרצה בחוגים
שונים .בעלת תואר שני בקוגניציה ובימים אלו מסיימת דוקטורט בנוירולוגיה באוניברסיטה
העברית.
תיאור כללי:
 .1היכרות עם הפרעות ראייה על רקע נוירולוגי בחולים מורכבים :הכרת נושא שיקום
הראייה ,הבנת מערכת הראייה על כל מרכיביה .באמצעות היכרות זו יוכלו המטפלים לסווג
את המטופלים שיפיקו תועלת משיקום הראייה.
 .2אבחון ראשוני של הפרעות ראייה על רקע נוירולוגי :למידת כלי אבחון ראשוניים לזיהוי
ומיפוי הפרעות ראייה על רקע נוירולוגי ובכללן; הפרעות יציבה עם מרכיב ראייתי ,הזנחת
צד ראייתית ,אבחון הפרעות בשדה הראייה ,אבחון תפישה חזותית גבוהה ,אבחון בתפקוד
דו עיני ,אבחון תנועת עיניים וקשר עין יד תוך שימת דגש על מניעת נפילות ושיפור יציבה
ותנועה בהתאם ליכולות המטופל.
 .3שילוב טיפול ראייתי בתהליך השיקום :טיפול בהפרעות ראייה באוכלוסייה המורכבת .בין
הטיפולים שילמדו יכללו :טיפול בהמיאנופסיה ,הזנחת צד ראייתית ,הפרעות ראיה דו
עיניות ,הפרעות בתנועות עיניים וקשר עין יד וכן טיפול בהפרעת יציבה על רקע ראייתי.
בתום פרק זו יוכלו המטפלים לשלב תרגול ראייה בתוך תכנית הטיפול היומיומית.
קורס זה יקיף את כלל האוכלוסייה ,מילודים ועד זקנים .תוך שימת דגש על חולים בכל
רמות המורכבות ממחלקות הסיעוד והשיקום .הקורס יתמקד בהפרעות ייחודיות
במטופלים נוירולוגים ובכללם נפגעי שבץ מוחי ,נפילות ,לאחר ניתוחי ראש ,מחלות
ניווניות ,הפרעות התפתחותיות וחולים מורכבים.
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הקורס מורכב משלושה מפגשים המחולקים לחומר תיאורטי בשעות הבוקר והתנסות
מעשית אחר הצהריים .מיועד לפיזיותרפיסטים מכל הסקטורים המטפלים באוכלוסייה עם
פגיעת ראש נרכשת.
תאריכים ומיקום 18-20 :ביוני  2018בין השעות ( 09:00-17:00סה"כ  24שעות) בבית חולים
רמב"ם בחיפה (סמוך לתחנת הרכבת בת -גלים).
עלות ₪ 1200 :לפיזיותרפיסטים חברי עמותה ₪ 1500 ,לפיזיותרפיסטים שאינם חברים.
לפרטים והרשמה :חיה שיימס גליק besteye100@gmail.com
ההרשמה עד לתאריך  .21.04.2018פתיחת הקורס מותנית במינימום נרשמים.
תכנית הקורס:
יום ראשון :18.06.2018
הכרת מערכת הראייה הנוירולוגית בכלל המטופלים:
א .מרכיבי מסלולי הראייה ותפקודם בכולל בהבנת חשיבות אזורי המוח והשליטה העינית.
ב .מרכיבי העין ותפקודם כולל שרירי העין החיצוניים והעצבים הקרניאלים -מיקומם,
השפעתם ומעורבותם בתפקוד הראייתי.
ג .המערכת הוסטיבולארית הראייתית והשפעתה במטופלים בעלי פגיעות נוירולוגיות
שונות.
יום שני :19.06.2018
אבחון ראשוני של הפרעות ראייה על רקע נוירולוגי:
א .אבחון ראייה בשדה ראייה והזנחת צד.
ב .אבחון ראייה בתפקוד דו עיני כולל אבחון העצבים הקרניאלים.
ג .אבחון ראייה בתנועות עיניים ,קשר עין יד והתמצאות פרופריוצפטיבית ,כולל אבחון
ראייה יציבה ומרכז הכובד.
יום שלישי :20.06.2018
שילוב הטיפול הראייתי בתהליך השיקום:
א.
ב.
ג.
ד.

טיפול בראייה בשדה הראייה והזנחת צד.
טיפול בראייה ראייה דו עיניות.
טיפול בהפרעה בתנועות עיניים וקשר עין יד.
טיפול בהפרעת יציבה על רקע ראייתי.
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