
יעילות טיפול קוגניטיבי במציאות מדומה לשיפור 
 תפקודים ניהוליים והשתתפות בפעילויות יומיום  

 בקרב אנשים עם הפרעה פסיכוטית

, ליפסקיהר לנה "רעות קוממי וד, טאובנבלטחנה   



 ?על מה נדבר

 ניהולי ותפקוד קוגניטיבי כמרכיב קשב•

 פסיכוטיות בהפרעות קשב•

 במציאות שימוש באמצעות קוגניטיבי אימון•
 מדומה

 ותוצאותיו המחקר הצגת•

2 



 בקש

פנימי או חיצוני לגירוי הלב ותשומת פנימיים משאבים למקד היכולת. 

 :מרכזיים תפקידים

 לגירוי התכווננות 1.

 (מודע) לעיבוד מידע בחירת 2.

 כללית ערנות על שמירה3.
 
לתהליכים מתווכת כפונקציה גם ומשמש ועצמ בפני פונקציה הוא הקשב 

 .יותר גבוהים
היררכיה עם שונים לרכיבים הקשב פונקצית את מחלקות שונות תיאוריות 

 .ביניהם
 (Lezak, 2004) 

 



הפרעה  
 פסיכוטית

ליקוי  
 קוגניטיבי

 קשב

 תסמונת כרונית•

התפרצות בעיקר בתקופת הבגרות  •

 .המוקדמת

הסיבות להופעתה מורכבות ולרוב    •

מושפעות מגורמים סביבתיים  

 .וביולוגיים

 .באוכלוסייה 3%שכיחות של   •

ההפרעה הנפוצה ביותר היא •

 .  סכיזופרניה

,  העצמאות, בעלת השלכות על התפקוד•

 .איכות החיים



 הקשב בטיפול

 

הקשב נדרש לתפקוד יומיומי. 

קשב בעת הטיפול קריטי להצלחת התהליך הטיפולי  . 

רמת הקשב בעת הטיפול משקפת את מידת מעורבות המטופל בטיפול. 

  אחד הטיפולים הנפוצים לשיפור קשב באופן לא פרמקולוגי הינו 

 רמידיאליטיפול קוגניטיבי        

שיפור הקשב  
 כמטרת הטיפול

שיפור הקשב  
לקידום מהלך  

 הטיפול



 במחשב אימון באמצעות נוירוקוגניטבית רמידיאלית התערבות

 זמינות

 מוטיבציה

  העולם בתוך הטמעה תחושת

 (immersion) הוירטואלי

 אישית התאמה

 מרובות אפשרויות

 היומיום חיי עם חיבור

 אישי ניסיון

 מחקרית יעילות
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 המחקר רציונאל

  של יעילותל מחקרימתן מענה לחוסר 

 רמדיאלית קוגניטיבית התערבות

 יכולותו קשב לשיפור במציאות מדומה

 יכולתבאופן שמקדם  ותקוגניטיבי

 בקרב בעיסוקים והשתתפות תפקודית

 .פסיכוטיות הפרעות עם אנשים

 התערבות
 קוגניטיבית

 עם VRבאמצעות 
 אורינטצייה
 תפקודית

 יתרונות

 אתגרים   

 (virtual reality- VR)אימון במציאות מדומה  -אימון במחשב

 



Functional Brain Trainer (FBT), Intendu© 



Functional Brain Trainer (FBT), Intendu© 

 :  שונים מרכיבים של רמדיאלי קוגניטיבי לאימון תוכנה•
   .ותכנון עבודה זיכרון, יזימה ,התמדה, האינהיביצי ,multi-tasking, קשב

 

המאפשרת תרגול מטלות    VRסימולציה של סביבות טבעיות בטכנולוגיה•
 .המדמות פעילויות יומיומיות

 

 לרמת אדם של לביצועים מסתגלת בצורה הקושי רמת את מתאימה התוכנה•
 60%-80% של הצלחה

 

 התרגול ומשך תוכן מבחינת המפגש מערך את מתאים המטפל•
 הביצוע כדי תוך מטפל / למטופל הצלחה אי/להצלחה ברור משוב מספקת תוכנה•

  .התרגול ובסיום

just a right challenge ! 



 המחקר מערך

 השתתתפות הערכת
  בעיסוקים

 תפקןדית יכולת הערכת

 של קוגניטבית הערכה
 FBT תוכנת

 דמוגרפיים פרטים

  האשפוז תקופת בסיום  בתחילה

 :   מחקר קבוצת
VR קוגניטיבי תרגול + 

 קשב ניטור
 במחלקה שגרתי טיפול + 

N=23 
 
 
 
 
 
 

 סימפטומים חומרת

 אבחונים בטרית
 סטנדרטים קוגנטיבים

 4 ~מפגשים 10 ,שבועות 3
  תרגול שעות

 דמוגרפיים פרטים

 סימפטומים חומרת

 של קוגניטבית הערכה
 FBT תוכנת

 אבחונים בטרית
 סטנדרטים קוגנטיבים

 תפקןדית יכולת הערכת

 השתתתפות הערכת
  בעיסוקים



Outcomes structure to approve effectiveness 

מעורבות  
תרגולב  

 המתורגלת במטלה הביצוע שיפור•

 קרובה העברה
 תורגלה שלא במטלה קוגניטיבי ביצוע שיפור•

 רחוקה העברה
 קוגניטיבית יכולת הדורשת תפקודית במטלה ביצוע שיפור•

 העברה
 תיתסביב

 יומיומי בתפקוד שיפור•

 (Harvey, McGurk, Mahncke, & Wykes, 2018) 



  שיפור במטלות שתורגלו : תוצאות המחקר 

מעורבות  
 בתרגול

Multi-tasking*  Persistence* Spatial-memory* Shifting-matching* Inhibition* 

✔ 



מעורבות  
 בתרגול

✔ 

העברה 
 קרובה

* 

* * 
* * 

* 

 .  ביצוע קוגניטיבי במבחנים קוגניטיביים סטנדרטים: תוצאות המחקר 
 שלא תורגלו במסגרת התוכנה

✔ 



מעורבות  
 בתרגול

✔ 

העברה 
 רחוקה

* 

העברה  ✔ *
 קרובה

 

העברה 
 סביבתית

✔   

✔   

 דרישות קוגניטיביות במטלות תפקודיות ויום יום: תוצאות המחקר 



 Brain Engagement Index (BrainMARC, NeuroSky Inc©)  

 
 קשבשנותנת מידע אודות רמת המעורבות של משאבי   EEG קשת

 . (Brain Engagement Index-BEI)מתמשך

 הפעילות את תנטרהמ המצחאחת על  :אלקטרודות שתיבעלת 

מדד  .ייחוס כנקודת האוזן על השניהו בקורטקס פרונטלית-הפרה

 .  0-1הקשב נע בטווח של 

 .0.3-0.7רמת קשב תקנית נעה בטווח 

 

 



 מקרה תיאור

 ואובחן עם שנים שבע מזה יתסכיזואפקטיב הפרעה עם מאובחן 27 בן לעדא

ADHD  שנות לימוד ללא תעודת בגרות 12סיים . הביניים בחטיבת היותו מאז. 

 .חודש במשך ההתערבות תוכנית של דקות  20בני מפגשים 10 -ב השתתף אלעד



 בקרת הקשב במהלך ביצוע מטלה

Difficulty  
Difficulty  

Difficulty  

Difficulty  



 מסקנות

 הההתערבות ליעילות ראשוניות ראיות מספקות המחקר תוצאות•

 .המחלה של  חריף התת בשלב כבר VR באמצעות הקוגניטבית

 .היומיום בחיי ולהשתתפות לרווחה לתרום פוטנציאל יש להתערבות•

 .ההתערבות בזמן לוואי תופעות נצפו לא•

 



THANKS! 
Any questions? 

hanat022@gmail.com  

ruetycohen@gmail.com  

 

mailto:hanat022@gmail.com
mailto:hanat022@gmail.com
mailto:hanat022@gmail.com
mailto:ruetycohen@gmail.com

