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 רקע

הקשורים   והפתולוגיים  הקליניים  הפיזיולוגיים,  בתהליכים  עוסק  הקוגניטיבית  הנוירולוגיה  תחום 

וההתנה הקוגניטיביים  את התפקודים  דרכה התמקדה  לפעילות המנטאלית המבקרת  גות. בראשית 

ובהתנהגות  הקוגניטיביים  בתפקודים  הליקויים  באפיון  הקוגניטיבית  כתוצאה    הנוירולוגיה  שנרכשו 

המחקר   וטכניקות  המוח  של  התפקודיות  הדימות  יכולות  התפתחות  עם  בהם.  ובטיפול  מוחי  מנזק 

הנוירופיהנוירו התהליכים  אחר  להתחקות  באפשרות  התקדמות  חלה  העומדים  יז פתולוגי,  ולוגיים 

 מאחורי השינויים הקוגניטיביים וההתנהגותיים, בבעלי חיים ובבני אנוש. 

כוללים הקוגניטיבית  הנוירולוגיה  של  העניין  ניהוליים  תחומי  תפקודים  וריכוז,  קשב  תפקודי  כולל    , : 

 . ת כשרים חזותיים, מיומנויות מוטוריות והתנהגותפקודי שפה, זיכרון, תובנה ויכולת תכנון, 

ם  י יליקוי קוגניטיבי שביטו  /  תסמונות חסרמאבחנת ומטפלת בחולים הסובלים מ  נוירולוגיה קוגניטיבית

הפרעות בזיכרון, ליקויים בתפקודי השפה, ליקויים בזיהוי ובעיבוד המידע, ליקויים ביכולת לבצע    הם

התנהגות והפרעות  ומתוכננות  מורכבות  ומוטוריות  התנהגותיות  ל פעולות  בנוסף  הטיפול  תי א.  ור 

 ( המתאים להתנהגות המסתמנת.   Maintenanceהתרופתי, השיקומי או התחזוקתי ) 

ליקויים אלו מתבטאים לרוב בחולים הסובלים מליקויים קוגניטיביים, התנהגותיים ותפקודיים כתוצאה  

ודלקתיות נאופלסטיות  דהמיאלינטיביות,  זיהומיות,  ניווניות,  וסקולריות,  מחלות  ראש,  של    מחבלות 

 המוח, תסמונות פסיכיאטריות, וכתוצאה ממחלות סיסטמיות וטיפולים תרופתיים.   

  האנטומי-בנוירו וכוללות ידע  , הקלינית בנוירולוגיה קוגניטיבית דורשת מיומנויות ייחודיות   ההתמקצעות 

בהערכת   ידע  ואלקטרופיזיולוגיה(,  דימות  וממצאי  הקלינית  ההסתמנות  בין  )קורלציה  תפקודית 

שפורטו  ד והתפק בתסמונות  הטיפולים  של  הפרמקולוגי  הבסיס  והכרת  וההתנהגות  הקוגניטיביים  ים 

בנוסף  )מילדות    ,מעלה.  ההתפתחותי  בהקשר  התסמונות  של  והמהלך  באפידמיולוגיה  ידע  נדרש 

 לבגרות לזקנה(.  

קוגניטיבית   בעבר   הוא נוירולוגיה  מלוות  שהיו  במחלות  הטיפול  ביכולות  השיפור  מתפתח.    תחום 

לעל  הביא  החיים,  תוחלת  ממחלות  יבקיצור  המבריאים  והמבוגרים  המתבגרים  הילדים,  במספר  יה 

נזק   עם  נותרים  ואולם  ראש,  מחבלות  כתוצאה  או  דלקתיות  וסקולריות,  נאופלסטיות,  זיהומיות, 

 .  התנהגותיים -ים הקוגניטיבי ים וד קהמתבטא בליקויים בתפ 

 משך ההשתלמות 

 מלאה, או שנתיים בהיקף של חצי משרה.  במשרה  ה תקופת ההשתלמות היא שנה רצופ .1

מאורך ההשתלמות    10%ניתן להיעדר מההשתלמות מכל סיבה שהיא לתקופה שלא תעלה על   .2

 כולה. היעדרות זו תיחשב כחלק מתקופת ההשתלמות. 

כדי שהבקרה על הלימודים תהיה הדוקה, רצוי שמספר המשתלמים לא יעלה על שניים ביחידה.   .3

 ההוראה מתבצעת ישירות בין המומחה למשתלם.  יש לזכור שרוב 

   דרישות הבסיס 

 . בישראל  המשתלם יהיה בעל תעודת מומחה בנוירולוגיה
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 מטרות ההשתלמות 

קוגניטיביות   .1 הפרעות  המבטאות  תסמונות  של  רחב  מגוון  להערכת  ואקדמית  מקצועית  הכשרה 

 :   כולל 

 מחלות ניווניות של המוח   •

 ות הגורמות לשיבוש בתפקוד הקוגניטיבי ולדמנציה זיהומי /  מטבוליות  /  מחלות גנטיות •

 ים וקוגניטיביים כמו הפרעות תנועה  י מחלות עם ביטויים נוירולוג •

 מחלות דהמיאלינטיביות ודלקתיות של המוח  •

 מחלות המתבטאות באפילפסיה •

 מחלות וסקולריות  •

 חבלות ראש  •

 אונקולוגיה והפרעות התפתחותיות  •

הקוגניטיביים .2 התחומים  כשרים  התנהגו-הכרת  זיכרון,  שפה,  תפקודי  קשב,  )תפקודי  תיים 

 . חזותיים, פרקסיס, תפקודים ניהוליים, התנהגות(

 נוירופסיכולוגי בבריאות ובחולי. -רכישת ידע בביצוע ופענוח אבחון נוירוקוגנטיבי .3

 . התנהגותיים-הכרת ההסתמנות הקלינית הנובעת מליקוי בתפקודים הקוגניטיביים  .4

, והטיפול הפרמקולוגי והניתוחי  ת נוירולוגיומסתמן בתסמונות  הכרת הליקוי הקוגניטיבי כפי שהוא   .5

דמנציה,    בהן  :ADHDדה מחלות  אפילפסיה,  תנועה,  הפרעות  מחלות  -,  מיאלינטיביות, 

נוירו ותסמונות  התפתחותיות,  תסמונות  וסקולריות,  מחלות  ראש,  חבלות  -אונקולוגיות, 

 (, דליריום.   תפסיכוזה, התמכרויו,  OCD פסיכיאטריות )דכאון, 

קוגניטיביות   .6 נוירו  מתסמונות  הסובלים  בחולים  מסתמן  שהוא  כפי  הקוגניטיבי  הליקוי  הכרת 

והפרעות   החזותיים  בכשרים  הפרעות  קשב,  התנהגות,  זיכרון,  שפה,  הפרעות  פוקאליות: 

 התמצאות. 

 מונות הקוגניטיביות.  הכרת הפתוגנזה, גנטיקה, אפידמיולוגיה ופרמקולוגיה של התס .7

 רכישת ידע ומיומנות באבחון ובחירת שיטות דימות במחלות הגורמות להסתמנות קוגניטיבית.    .8

ומדדים    .9 נוירופסיכולוגים  עם  העבודה  ובדרכי  נוירופסיכולוגיות  במטלות  והבנה  ידע  רכישת 

 נוירופסיכולוגיים. 

 פקוד קוגניטיבי תקין ולקוי.  של התסמינים הקשורים לת Rating scalesהכרת מדרגי מדידה  .10

 רכישת ניסיון בטיפול תרופתי בחולים עם תסמונות נוירו קוגניטיביות שונות.   .11

לליקו .12 הקשורים  ואקדמיים  קליניים  מחקרים  בתפעול  ניסיון  קוגניטיבי  י רכישת  בתפקוד  ים 

 והתנהגותי.  

   תחומי הידע הנדרשים

 . יביים ובהתנהגות אבחון מנעד ההסתמנות של ליקויים בתפקודים הקוגניט  .1

 . הבנת הבסיס הפתופיזיולוגי של ההסתמנויות הנוירו קוגניטיביות .2
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בתפקודים   .3 ושינויים  להתדרדרות  הקשורות  למחלות  האופייניים  ביולוגיים  סמנים  של  הכרה 

 .  םהקוגניטיביי

הקוגניטיביים   .4 בתפקודים  בליקויים  המתבטאות  השכיחות  התסמונות  של  הגנטיקה  הכרת 

פרעות תנועה, הפרעות קשב וריכוז(. הכשרה בייעוץ גנטי לחולים הסובלים ממחלות  )דמנציות, ה

 גנטיות הגורמות לירידה קוגניטיבית ולבני משפחתם. 

 . הכרת הפרמקולוגיה של התכשירים המשפיעים על התפקוד הקוגניטיבי וההתנהגות  .5

 דרישות מהמשתלם  

יגיש למועצה המדעית אישור ה .1 תחלת ההשתלמות, חתום על  בתחילת ההשתלמות, המשתלם 

  ידי מנהל התוכנית.  

 . והמוכר להשתלמות עמיתים ז  המשתלם יעבוד כרופא פעיל במרכז לנוירולוגיה קוגניטיבית  .2

מקרים, .3 דיוני  כולל:  המרכז  של  האקדמית  בפעילות  ישתתף  והצגה     Journal clubהמשתלם 

 .בכינוסים מדעיים

  /   ניות כולל סקירת ספרות בפורום מחלקתי הצגות קלי  12במהלך השנה המשתלם יציג לפחות   .4

 / בין מחלקתי. בנוסף, יציג לפחות הצגה קלינית אחת או פוסטר בפגישת נוירולוגים בפורום ארצי

 לאומי. -בין 

 המשתלם יכיר את מדרגי המדידה של הסתמנויות הקשורות בליקויים קוגניטיביים.  .5

הפרעות   .6 לדמנציה,  הקשורים  המחקרים  בכל  ישתתף  קוגניטיביים  המשתלם  ושינויים  קשב 

 התנהגותיים שיתקיימו במהלך תקופת ההשתלמות.  

האפידמיולוגי .7 בתחום  מחקר  פרויקט  יבצע  המשתלם  התקופה  במהלך  אישי:  מחקר  ה,  פרויקט 

ויגיש   קוגניטיבית אחרת,  נוירו  פיזיולוגיה או קליניקה של דמנציה או תסמונות  גנטיקה, הדמיה, 

 ום בעיתון רפואי / מדעי. , לחלופין, פרסדוח מחקר או

והמלצה  ב .8 התוכנית  ממנהל  הערכה  טופס  המדעית  למועצה  יגיש  המשתלם  ההשתלמות,  סיום 

 .לקבלת תעודה

 פרות מקצועית ס

 . המרכז יציג בפני המשתלם מאמרי בסיס רלוונטיים •

  המשתלם יתעדכן בכל הפרסומים הרלוונטיים לנוירולוגיה קוגניטיבית שיופיעו בעיתונים הבאים:  •

Neurology, JNNP, Archives of Neurology, Brain, Annals of Neurology, Lancet 

Neurology, NEJM, JAMA, LANCET 

 

 

 


