
 
 

 

 אצל ילדים עם לקויות מוטוריותוהתערבות מותאמת  ת ביציבותיוזיהוי לקו

 

 PT ,PhD ,FAPTAמקוי  -ווסטקוט (סאלי)שרה . פרופ : המרצה

 מנהלת מחלקת פיזיותרפיה במחלקת שיקום

 ב"ארה, סיאטל וושינגטון, אוניברסיטת וושינגטון

ארגון הפיסיותרפיה פרס המצוינות הגבוה ביותר של זוכת , מקוי-וסטקוט. פרופ

 3102האמריקאי לשנת 

 

 3102, בנובמבר 9 – 8 : תאריכים

 ירושלים, מרכז לשיקום ילדים ונוער -אלין   : מיקום

 רופאים, מרפאים בעיסוק, תרפיסטיםפיזיו : קהל היעד

  02...0ח לנרשמים עד ה "ש 0,611  : עלות

  1.7.15 נרשמים לנרשמים לאחר ה 0,811  

 ndt.co.il-www.bobath  :ותהדרך אתר העמ : אופן ההרשמה

 mlernau@gmail.com: דרך מזכירות העמותה  

 56902מיקוד   25רישפון תד , מאירה לרנאו

-גישת בובטיש לכתוב את ההמחאות לפקודת העמותה הישראלית של המדריכות ל

 (. ניתן לשלם בשני תשלומים. )ר"ע, נדט

למבטלים לאחר תאריך , שח 051לאוקטובר ינתן החזר למעט  01-למבטלים לפני ה

 .לא ינתן החזר , זה

 .מספר המקומות מוגבל מאד, מהרו להרשם

 :תיאור הסדנה

מוקדי התערבות בסדנה ילמדו המשתתפים על כלי הערכה המשמשים לאיתור לקויות ביציבות ועל 

הסדנה תועבר  .הסדנה תורכב מהרצאות ומעבודה מעשית לצורך תרגול כלי ההערכה. בתחום

 .באנגלית

 :בחלק הראשון של הסדנה יוצגו כלי ההערכה הבאים

 The Early Clinical Assessment of Balance (ECAB) 

 The Pediatric Reach Test (PRT) 

 The Pediatric Modified Dynamic Gait Index (pmDGI) 
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 The Standing and Walking Obstacle Course (SWOC) tests 

 .או באמצעות ניתוח קטעי וידאו/יהיה עם ילדים ו כלי ההערכהשל תרגול ה

 .המותאמת לילדים גירסהב Mini-BESTיוצג הכלי  בחלק השני של הסדנה

 .וכנית התערבות מותאמתהמשתתפים יתנסו בפענוח תוצאות כלי ההערכה ויתרגלו קביעת ת

 :הסדנהמטרות 

 :בתום הסדנה יוכלו המשתתפים

לעמוד על חשיבות הערכה קלינית רוטינית לצורך מעקב אחר התקדמות של ילדים עם  .0

 .לקויות מוטוריות

 .ECAB, PRT, pmDGI, and SWOC: לתאר את היתרונות והחסרונות של כלי ההערכה .2

 .ECAB, PRT, pmDGI, and SWOC: להעביר ולציינן את כלי ההערכה .3

להבין את הקוים המנחים בהערכה קלינית של יציבות לצורך תכנון התערבות בהתבסס על  .4

 .המותאמת לילדיםגרסה ב BEST -ה

 .לבצע את ההערכה בגרסה המותאמת לילדים .5

המותאמת לילדים לצורך התאמת  גרסהב BEST -להעריך את התוצאות המושגות מה  .6

 . תוכנית התערבות

 

 .התוכנית כפופה לשינויים

 . הסדנה תועבר באנגלית

 


