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 שם הקורס: גישה רב צוותית בשיקום חולים במחלות אקסטרא פירמדליות

 

 

 מפגשים. 4הקורס יינתן באופן מרוכז בחופשת הסמסטר במשך  –פ"אשנה"ל תש

 נקודות 2: מספר נקודות

       B.P.T., PhD.: ד"ר גלית יוגב זליגמן מרצה

 : בתאום מראש שעות קבלה

 : תאור הקורס

בים ורב מקצועיים של טיפול בחולים במחלות אקסטרא פירמדליות, כאשר מחלת פרקינסון הקורס יעסוק בהיבטים רח

 תהווה מודל למחלות אלה. 

 

 מטרות הקורס: 

  רכישת ידע תאורטי לגבי פתולוגיות אקסטרא פירמדליות עם דגש מרכזי על מחלת פרקינסון, כבסיס להבנת

 הצרכיים הטיפוליים.

 תוך מיקוד בראיות הקשורות לריפוי בעיסוקטיפול השיקומי בחולי פרקינסוןהכרת הראיות המדעיות הנוגעות ל , 

 ובמסגרת העבודה התיאורטית של ריפוי בעיסוק בחולי פרקינסון ומחלות אקסטרא פירמידליות.

  במחלות אקסטרא פירמידליותהכרת מודלים וחשיבות של טיפול רב צוותי 

  העמקה בנושא שלself management  נסוןבמחלת פרקי. 

 .יצירת שיח לגבי אתגרים בטיפול כוללני בחולי פרקינסון במערכת הבריאות הישראלית 

 

, , דיונים)הקורס יתקיים באוניברסיטה או בזום בהתאם להנחיות לגבי מגבלות הקורונה בחודש יולי( אופן הלמידה: פרונטלי

 , סיור בעזרא למרפא. sturkenboomIngridהשתתפות בדיון עם החוקרת 

 :רישות חובהד

והצגתו בכיתה, הכנת עבודה מסכמת, השתתפות  קריאת מאמרנוכחות חובה בסיור, , בכל השיעורים נוכחות חובה

  פעילה בשיעורים.

 .עבודה מסכמתהמאמר, והצגת : הערכה תסתמך על השתתפות פעילה בשיעורים, קריאת הערכה
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 :תוכנית הקורס

 

 ואותמב –מפגש ראשון  11.7.2020ום א' י

 נושאים נלמדים: 08:30-15:00

 –מבוא: מחלת פרקינסון, אטיולוגיה, סימפטומים, היבטים לא מוטורים  08:30-10:00

 ד"ר גלית יוגב זליגמן

 ד"ר גלית יוגב זליגמן -אבחנות מבדלות10:30-11:15

ד"ר מריה נסאר, מומחית  – וטיפולים מתקדמים טיפול תרופתי:11:30-13:00

 רמב"ם. בהפרעות תנועה,

 -נועה כהן -ולמידה מוטורית בחולי פרקינסון םקוגניטיבייהיבטים  13:30-15:00 

 בעיסוק בעזרא למרפא ודוקטורנטית באונ' חיפה. ריפויתחום אחראית 

  12.7.2021' בום י

08:30-15:00  

 

  נושאים נלמדים:

08:30-10:00 Evidence based practice :ל סקירת העדויות המדעיות לטיפו

 ד"ר גלית יוגב זליגמן -בהפרעות בתקשורת, פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק

10:30-12:00  Evidence based practice: Self- management  במחלת 

 באדירה נעאמנה, פיזיותרפיסטית, דוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק. – פרקינסון

ידי  עלפרקינסון  בריפוי בעיסוק לחולי EBPבנושא  הצגת מאמרים של 12:30-14:00

 הסטודנטים.

 Ingrid sturkenboomהכנה לדיון משותף עם סיכום:  14:15-15:00

  13.7.2021יום ג' 

ע"פ  -עזרא למרפא ובתוכנית הרב צוותית לחולי פרקינסון -סיור במרכז שיקום 15:00-18:00

 מבחינת מגבלות הקורונה בסיור יכולים להשתתף מחוסנים, דרישות עזרא למרפא,

 מחלימים, או עם הצגת תוצאות בדיקת קורונה עדכנית.

28.7.2021  
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08:00-15:00    הטיפול הרב מקצועי בחולי פרקינסון+ סוגיות בטיפול בחולי פרקינסון

 גלית יוגב זליגמן – במערכת הבריאות הציבורית

 12:00  דיון אונליין עם המרפאה בעיסוק וחוקרת ההולנדיתIngrid 

Sturkenboom 

 עבודות מסכמות וסיכום הקורס הצגת 

 

 הקורסת ומטל

 MOODLEרס ב וע"פ ההנחיות באתר הק בריפוי בעיסוק לחולי פרקינסון EBPהצגת מאמר )בזוגות( בנושא  .1

 שיינתנו בסמוך למועד הקורס.

 : העבודה תעשה בזוגות.עבודה מסכמת .2

 :בתיאום עם גלית -עבודת הסיכום יכולה לעסוק באחד מהנושאים הבאים

  דורש עבודת חיפוש נרחבת( דף מידע לחולי פרקינסון: אפליקציות טיפוליותהכנת( 

 יוכן בליווי של באדירה נעאמנה -דף מידע )ברושור( לחולי פרקינסון בערבית 

 המטפלים בחולי פרקינסון דף מידע באנגלית למטפלים זרים 

 שלשהתבוצע ב זו בלבד )עבודה הכנת סקר למרפאות בעיסוק: מיפוי עמדות לגבי טיפול בחולי פרקינסון 

 ולא בזוג(

 באישור גלית. אחר מהנושאים שהוצעו בנושאניתן לבצע עבודה מסכמת             

 

 יש ולהציג במפגש האחרון של הקורס. פרטים נוספים לגבי העבודה המסכמת יינתנו בהמשך.יש להגעבודה המסכמת את ה
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