
 
 

 
 

 חדש!! קורס שיקום תחושתי

 בית בלב, נשר - 10.12.2017, 3.12, 26.11, 19.11

 BPT, MScהדס אופק, דוקטורנטית בחוג לפיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה, הקורס יועבר ע"י 

הקורס יסקור מושגים בסיסיים בנושאי קלט ועיבוד תחושה, חסרים בתחושה בפתולוגיות השונות 
  בעזרת תחושה ושיקום תחושה.והשפעתם וגישות בטיפול 

נכיר כלי מדידה שונים להערכת תחושה ושיטות טיפול וניצור חשיבה קלינית היוצאת מבדיקה  כמו כן, 
 לטיפול.

 מטרות הקורס: 

המשתתף יכיר מושגים הקשורים לתפקוד סומטוסנסורי תקין ופתולוגי, ויתנסה במגוון כלי מדידה  ✓
 וטיפול.

קוד התחושתי, ולצאת מהבדיקה לטיפול פיזיקלי העושה שימוש המשתתף ידע להעריך את התפ ✓
 בתחושה ולטיפול שיקום תחושתי.

 הקורס: היקף 

 שעות. 5מפגשים בני  4שעות מחולקות על פני  20 

 :דרישות 

 נוכחות  • 

 תרגול מעשי וניתוח מקרים תוך כדי הקורס •  

 או צילום טיפול/ בדיקה והצגה קצרההכנת ערכת תחושה )טיפול/ בדיקה(   –מטלת אמצע קורס   • 

 בלבד.  פיזיותרפיסטים/ותהקורס מיועד ל

 :עלות

 ₪.  1200למי שאינו חבר ₪.  850לחבר עמותה 

  לחץ כאן.לתקנון ביטולים   לחץ כאןלרישום 

 

http://ipts.force.com/rscontactchecker
http://ipts.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


 
 

 
 

  תכנית הקורס: 

 

  –מפגש ראשון 

19.11.2017 

13:00-18:00 

 

 

נסורי, תפקיד התחושה לתפקוד וללמידה, פתולוגיות נוירופיזיולוגיה ועיבוד סומטוס – רקע תאורטי
בתחושה ומושגים והשלכות בשיקום. חשיבות הטיפול התחושתי ושיקום התחושה בתוך התהליך 

 השיקומי הכולל. 

רמות של עיבוד תחושתי ובדיקות ייעודיות/ כלי מדידה לתפקודי תחושה ויציאה  – בדיקה ואבחנה
 .  למטרות טיפול. כולל תרגול הכלים

 –מפגש שני 

26.11.2017 

13:00-18:00 

 

 

 איך מזהים ליקוי תחושתי.  – רקע תאורטי

סקירה מבוססת ראיות לטיפול תחושתי. פסיבי/ מודגש בלמידת מטלה ממוקדת ובתוך  – רקע תאורטי
 שונות על פי הבדיקה. (sensory modalities)הפונקציה, ספציפי לאופנויות תחושה 

סקירת אמצעים  – guided movement, self-touch enhancement י" ומונחהטיפול תחושתי "פסיב
 ותרגול. 

 למידת חבישת קרסול "תחושתית" ותרגול. 

 –מפגש שלישי 

3.12.2017 

13:00-18:00 

 

 

סקירת גישות  – sensory  retrainingסקירה מבוססת ראיות לטיפול תחושתי. אקטיבי/  – רקע תאורטי
 וסדר בניית טיפול. 

 : תרגול באופנויות השונות וברמות פגיעה שונות "על יבש". מקרה יתיאורסדנת  –בניית מערך טיפולי 

 –מפגש רביעי 

10.12.2017 

13:00-18:00 

 

 

 כאב מרכזי, פרופיל סנסורי, התייחסות בנגלקט/ אגנוזיות...  –"קצת על..."  –רקע תאורטי 

 *הצגת מטלת אמצע קורס ודיון.

בקבוצות עם  –"תחנות" בדיקה, הצבת מטרות טיפול, תכנון מהלך הטיפול וביצוע  – םסדנה עם מטופלי
 מספר מטופלים. 
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