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 צוותית בשיקום חולים במחלות אקסטרא פירמדליות-שם הקורס: גישה רב

 קיץ תשפ"ב

 

 

 . בריאותרווחה והמקצועות התלמידים בלימודים מתקדמים בהקורס מיועד ל

 2022ביולי   20 ,4,5,6הקורס יתקיים בפורמט של ארבעה ימים מרוכזים בתאריכים: 

 הקורס ישלב למידה תיאורתית וחווייתית. 

  

 נקודות 2: מספר נקודות

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

 : בתאום מראש שעות קבלה

 

 : הקורס רתיאו

דליות, כאשר מחלת פרקינסון ימקצועיים של טיפול בחולים במחלות אקסטראפירמהקורס יעסוק בהיבטים רחבים ורב 

 תהווה מודל למחלות אלה. 

 

 מטרות הקורס: 

 דליות עם דגש מרכזי על מחלת פרקינסון, כבסיס להבנת ירכישת ידע תאורטי לגבי פתולוגיות אקסטראפירמ

 הטיפוליים. הצרכים

  ומחלות אקסטראפירמידליות., השיקומי בחולי פרקינסוןהכרת הראיות המדעיות הנוגעות לטיפול 

  במחלות אקסטראפירמידליותהכרת מודלים וחשיבות של טיפול רב צוותי 

  העמקה בנושא שלself-management  החולים ומשפחתם בניהול 1והאתגרים העומדים בפני  במחלת פרקינסון)

 .ניהול עצמי של החולים ( אנשי מקצועות הבריאות בהקשר של תמיכה ביכולות2העצמי 

 .יצירת שיח לגבי אתגרים בטיפול כוללני בחולי פרקינסון במערכת הבריאות הישראלית 
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ביצוע הדרכה לחולי , , דיונים)הקורס יתקיים באוניברסיטה או בזום בהתאם להנחיות בחודש יולי( אופן הלמידה: פרונטלי

, סיור במעבדה להליכה בשיתוף עם עמותת פרקינסון בישראל -זליגמן( פרקינסון בקהילה )בזוגות, בהנחיית ד"ר גלית יוגב

 ונוירודינמיקה במרכז הרפואי תל אביב

 :דרישות חובה

העברת הדרכה לחולי והצגתו בכיתה,  קריאת מאמרבסיור, ובכל השיעורים והשתתפות פעילה   נוכחות חובה

 . בשיתוף עמותת פרקינסון בישראל -פרקינסון

 

 : הערכה

 75% –בחינה מסכמת 

 25% –הדרכה לחולי פרקינסון 
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 :כנית הקורסת

 מבואות –מפגש ראשון  4.7.2022' ביום 

 נושאים נלמדים: 08:30-15:00

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

 גלית יוגב זליגמן

 יוגב זליגמןד"ר גלית  -אבחנות מבדלות10:30-11:15

 )הרצאה מתוקשבת( פרופ' שרון חסין – וטיפולים מתקדמים טיפול תרופתי:11:30-13:00

 13:30-15:00 Self- management  באדירה נעאמנה, פיזיותרפיסטית,  – פרקינסון במחלת

 דוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק.

  5.7.2022' גיום 

08:30-15:30  

 

  נושאים נלמדים:

08:30-10:00 Evidence based practice : סקירת העדויות המדעיות לטיפול בהפרעות

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

בריפוי בעיסוק לחולי פרקינסון על ידי  EBPבנושא  הצגת מאמרים של 10:30-12:00

 הסטודנטים.

   ?לניהול עצמי משפחה: מה באמת חשובשיחה עם חולה פרקינסון ובן  12:30-14:00

 דיון בקווים מנחים משותפים להכנת הדרכה בקהילה 14:15-15:30

  6.7.2022' דיום 

10:00-15:00 

 

 

 

נועה כהן מרפאה בעיסוק במרכז הרפואי ת"א,  –הרצאה על קוגניציה במחלת פרקינסון  +

 .חיפהבאוניברסיטת קטורנטית ואחראית התוכנית בעזרא למרפא וד

)במידה והסיור יתבטל מסיבות  דינמיקה במרכז הרפואי תל אביב-מעבדה להליכה ונוירוסיור ב

 בכיתה(. הכנת פעילות לחולי פרקינסון בקהילהשונות תתקיים 

  20.7.2022 ד'יום  

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

 גלית יוגב זליגמן – הציבוריתהבריאות 

 וסיכום הקורסרפלקציה  סיכום ההדרכות שנעשו בקהילה+ הצגת 

 מבחן 
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 הקורסת ומטל

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

 שיינתנו בסמוך למועד הקורס.

בשיתוף עם עמותת  -)בזוגות, בהנחיית ד"ר גלית יוגב זליגמן(ביצוע הדרכה לחולי פרקינסון בקהילה   .2

 פרקינסון:

 ייקבע בהתאם למצב התחלואה. -ההדרכה תתבצע פרונטלית או בזום 

 תוכן הקשור לתחום הריפוי בעיסוק -ות יעבירו לקבוצת חולי פרקינסון ו/או בני משפחה ם/בהדרכה כל זוג סטודנטי

ת אינן מרפאות בעיסוק, וכן תתקיים שיחה בין הסטודנטיות למשתתפים לגבי או תחום התמחותן במקרה והסטודנטיו

 האתגרים העומדים בפני המשתתפים בנושא הניהול העצמי.

  המתווה להכנת ההדרכה יינתן ביום השני של הקורס בשיעור האחרון של אותו היום. כמו כן יתקיים ליווי של הכנת

 זליגמן.-ההדרכות על ידי ד"ר גלית יוגב

 התאריך  - מנחת הקורסאו בתיאום מול   2022ליולי  10-12 לאחד הימים בין התאריכים אריך ההדרכה ייקבע ת

 המדויק ייקבע בתיאום של זוג הסטודנטיות מול עמותת הפרקינסון לפי נוחות שני הצדדים. 

 ות ימלא טופס רפלקציה שאותו יציג ביום הקורס האחרוןם/בסיום ההדרכה כל זוג סטודנטי 

 פרטים נוספים יינתנו בקורס.
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