
חולים.  להתמודדות עם שבץ מוחיWiiמשחקי : תמר איש שלום 

מקבלים לידיהם, שלקו בשבץ ופנו לבית החולים וולפסון שבחולון

.מייד לאחר הבדיקות הראשוניות קונסולת משחק ופשוט משחקים

.כתבתנו לענייני בריאות מירי מיכאלי מסבירה? למה

לשם מגיעים חולים שלקו, טיפול נמרץ נוירולוגי: מירי מיכאלי 

זה אולי המקום האחרון שבו היינו מצפים למצוא את, בשבץ מוחי

.זה

.מכוון ויורה: אריה ליברמן 

בבית החולים וולפסון מנסים שיטת טיפול חדשה: מירי מיכאלי 

מייד אחרי שבץ מוחי בזמן, Wiiבאמצעות משחק הטלוויזיה 

.שהחולים עדיין בטיפול נמרץ

אותם אנשים שהתחלנו, בניסיון האישי שלנו: יאיר למפל ' פרופ

.משתקמים בסיכומו של דבר טוב יותר, מהר יותר בשיטה הזו
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חולים שלקו בשבץ ופונו. מירי מיכאלי
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זה עוזר לך לשקם, גם תכנון, גם דיוק, גם כיוון: אריה ליברמן 

.את המוח שלך

,בשיטה הזאת עובדים על תאי המראה במוח: מירי מיכאלי 

כדי לטפל באמצעותו בצד, כלומר מפעילים את הצד שלא נפגע

.הפגוע

אנחנו נותנים גירויים כדי לדכא מערכת שנפגעה: אריה ליברמן 

.במוח

. אלף אירועים של שבץ מוחי בשנה13-בישראלי כ: מירי מיכאלי 

בזמן.  אחוז מהם חוזרים לבתיהם בדרגות שונות של מוגבלויות50

.חשיבות רבה מאוד להמשך התהליך, שבו מתחיל השיקום

אנחנו מוצאים את הדרך שיהיו: יאיר למפל ' פרופ: מירי מיכאלי 

.לראייה, למשחקים, חשופים מלכתחילה לשפה

.זה ממש כמו תינוק שנולד: מירי מיכאלי 

מנקודה אפס ואנחנו רוצים להגיע, מסכים: יאיר למפל ' פרופ

.100לנקודה 

 בפיזיותרפיה כבר מוכר בארץWii-שימוש ב: מירי מיכאלי 

מחקרים כבר הוכיחו שהוא מסייע בתהליך ההחלמה של. ובעולם

.הגוף לאחר פציעה והדרכה נכונה

ניתן לך גם טיפול כזה, כל יום שתהיה פה: אריה ליברמן 

.שתוכל להתקדם עוד יותר מהר
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אבל החידוש, אמנם המחקר בוולפסון רק בתחילתו: מירי מיכאלי 

כבר מעלה תוצאות,  לאחר שבץ מוחיWii-של השימוש המיידי ב

יפות בקרב המטופלים ונראה שהתהליך השיקומי מהיר יותר וגם

.מהנה

? אליך הביתהWiiמה אתה לוקח לנכסים את המשחק * : 

הנכדים יכולים להתחלק! לי? בוודאי למה לנכדים: אבינועם תרתי 

.איתי
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