
4יום שלישי, 8/5/2018

אולם Cאולם Bאולם Aסיוםהתחלה
התכנסות וביקור בתערוכה08:0008:45
סדנת פילאטיס - אילת לוי - בדשא בכניסה לאולם08:0008:40

מושב 1 - נוירולוגיה
יו"ר: ד״ר גלית יוגב זליגמן

מושב 1 - פעילות גופנית
יו"ר: רן פלח

מושב 1 - הדרכה קלינית
יו"ר: גוני מירון

08:4510:30

 European -מודל לטיפול בחולי פרקינסון ע"פ ה
Guidelines ד״ר גלית יוגב זליגמן

ריצות אולטרה ופציעות: האם יש קשר בין נפחי 
ריצה גדולים לבין הארעות פציעות אורי אלבר

האם ניתן לדעת מהו ידע? ואם לא איך יודעים 
את זה? אסף ויסמן קלף

השפעת מיקום הנזק על ההחלמה התפקודית 
 של הגף העליון בחולי שבץ 

ד״ר סילבי פרנקל-טולדו

השפעה של דחק פסיכולוגי אקוטי על ויסות כאב 
 של ספורטאי טריאתלון 

ד״ר נירית גבע

סטנדרטיזציה בטופס פידבק וביצוע רפלקציה 
עצמית ע"י סרטון, לסטודנט בהתנסות מחלקות 

בית חולים אבי ברש, עדי פאוקר
ניבוי יכולת הליכה ומעבר כיסא-מיטה בסוף 

תקופת אשפוז בשיקום של מטופלים קשישים 
 לאחר שבץ מוחי 

יפעת לוין-יוסף, ד״ר מיכל כץ לוירר

מידת ההשתתפות בחיי היומיום לאחר 6-10 
חודשים מאירוע אוטם ראשון בשריר הלב 

והשוואתה בין חולים שהשתתפו לחולים שלא 
השתתפו בתוכנית שיקום לב רני ויינר שלמה

 Assessment of מהימנות הגרסה העברית של
Physiotherapy Practice ככלי להערכה קלינית 

 של סטודנטים לפיזיותרפיה בישראל 
דניאל שוורץ

אימון המבוסס על מתן הפרעות לשיווי המשקל 
בקרב שורדי שבץ מוחי: מחקר אקראי מבוקר 

שירלי הנדלזלץ

למידת מיומנות ויזו-מוטורית לאחר מאמץ גופני 
 מטרים באנשים בריאים 
אורית וונדרמן בר סלע

הצגת טופס חדש להערכת סטודנט בהתנסות
זהבה דוידוב

השפעת גירוי מוחי חיצוני על החלמה של גף 
עליון לאחר אירוע מוחי כתלות במידת הלקות 

של הגף העליון ג'סטין רז

כללי ניבוי קליניים לזיהוי מטופלים הסובלים 
מכאבי צוואר כרוניים שיגיבו היטב לטיפול 

בתרגול אירובי אמירה דאהר
 מה ספיציפי בספיציפיות?

נירית רותם לרר
פיתוח מבדק חזרה לכשירות מבצעית לאחר 

פציעות שריר-שלד ביחידת שלדג ירון בוסטין
הפסקה וביקור בתערוכה10:3011:00

מליאה - יו"ר אילה פרג
פתיחת האסיפה הכללית ובחירת יו"ר לאסיפה11:0011:10
11:1011:50Structure function and pain in tendinopathy - Prof. Jill Cook
פרס המצויינות ע"ש יוספה דנציגר נגה גל, הדס קהלני, אריה בורשטין11:5012:00
חלוקת פרסים למחברים מצטיינים והצגת כתב העת - פרופ' תמר יעקב12:0012:10
הענקת אות עמית כבוד לפרופ' תמר יעקב12:1012:20
נגיעה של מלאך - גרי גרינשפן12:2013:00
דבר משרד הבריאות - גב' אילה פרג, פיזיותרפיסטית ראשית13:0013:10

עדכון שנתי של המועצה העליונה לפיזיותרפיה - מר יגאל לברן13:1013:15
ארוחת צהריים וביקור בתערוכה13:1514:15

מושב 2 - המערכת האוטונומית
יו"ר: ד״ר מיכל כץ לוירר

מושב 2 - הטיפול בקהילה
יו"ר: לירון שליי

מושב 2 - תיאורי מקרה
יו"ר: אלכס חסיק

14:1516:15

תפקוד מערכת בקרת קצב הלב לאחר שבץ 
מוחי: סמן סיכון-סמן שיקום ד״ר מיכל כץ לוירר

Differntial diagnosis of tendinopathy 
Prof. Jill Cook

 תיאור מקרה - מדוע חשוב ואיך לכתוב? 
פרופ' תמר יעקב

השוואת התנהגות מערכת הבקרה האוטונומית 
לבבית לאורך יממה בחולים לאחר שבץ מוחי 

וביקורות במחלקת שיקום איילת רונן

 מדרסים: כלים טיפוליים או כלים שיווקיים? 
אוזן משה

טיפול קבוצתי רב מקצועי בכאב כרוני - תיאור 
מקרה רחל פינקר

השפעת קצב נשימה על תפקוד המערכת 
האוטונומית הלבבית בילדים עם שיתוק מוחין 

 ובהשוואה לביקורות 
טלי עמיחי

יעילות תוספת Therapeutic ultrasound בטיפול 
 Plantar fasciitis בפתולוגית 

 יגאל קצפ, מיכאל חיידוקוב, אוליביה ברלנד, 
ד״ר רון בן יצחק, פרופ' לאוניד קליחמן

תאור מקרה שיקום תחושתי לאחר אירוע מוחי 
 במטופל ברמת תפקוד גבוהה מאד 

הדס אופק, קרן לוי

 שונות קצב הלב כאשנב לקידום הבריאות 
גדי ברטור

השוואה בין טיפול פיזיותרפי אחת לחודש מול 
טיפול פיזיותרפי אחת לשבוע לשיפור יציבה 

בילדים ובנוער הסובלים מבעיית יציבה או מכאב 
גב תחתון נטע ויטמן

שיקום קטיעת ארבע גפיים: הגישה הרב 
 מקצועית ותוצאותיה 

אילנית אברון

התאוששות תפקודית לאחר שבץ מוחי בתקופת 
השיקום, האם שכחנו את מערכת בקרת קצב 

הלב? נועה רפאלי באר

ההשפעה של דמיון מודרך קצר על כאב כרוני 
 של מטופלות הסובלות מפיברומיאלגיה

ענת קפלון

היבטים פסיכו-סוציאליים בטיפול בכאב בכתף - 
 חקר מקרה 

גל שושני
תגובות מערכת הבקרה האוטונומית לבבית 

לאימון ולהתאוששות מאימון אצל ילדים לאחר 
פגיעה מוחית נרכשת וילדים מפותחים בהתאם 

לגילם גלעד שורק

השפעת תוספת אימון אופניים על תוצאות 
 השיקום במבוגרים לאחר שבר ירך מנותח 

 הילה דהן, ד״ר אביטל הרשקוביץ, 
ד״ר יוסף משהראוי

סקלרודרמה – האתגר שבטיפול במחלה נדירה 
 וחשוכת מרפא 

דפנה ליבנה

גורמים פסיכולוגיים בטיפול פיזיותרפיה לכאב 
גב תחתון:השוואה בין טיפול קבוצתי לטיפול 

 פרטני
ד"ר עפרה נצר

פרוטוקול טיפולי סנסורי-מוטורי בחולי תסמונת 
כאב אזורי מורכב – CRPS, המבוסס על מדידת 

יכולת ההתגייסות של המטופל באמצעות 
מערכת EEG ידידותית למשתמש: תיאורי מקרה 

גדי ברטור
הפסקת נשנושים16:1516:25

מושב 3

16:2518:15

סדנת כתיבה שיווקית עם צפריר בשן - 15 טיפים שיזניקו את הכתיבה השיווקית שלכם
הדברים שאתם חייבים לדעת כדי לכתוב על העבודה שלכם הרבה יותר טוב בכל פלטפורמה אפשרית

צפריר בשן כתב את הספר: 'כתיבה אפקטיבית', מלמד מידי שנה מאות תלמידים ועשרות ארגונים איך לכתוב הרבה יותר טוב ואיך להשיג שיווק אפקטיבי,
בולטות והשפעה ברשתות חברתיות ופלטפורמות אחרות
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אולם Cאולם Bאולם Aסיוםהתחלה
פתיחת עמדות הרישום למשתתפי הסדנא07:30

סדנא: דגלים אדומים - רון שביט08:0008:40
התכנסות וביקור בתערוכה08:0008:45

מושב 4 - הטיפול הנשימתי - בי"ח, קהילה 
והחולה המונשם
יו"ר: דניה חופי

מושב 4 - זה לא הגיל - זה הש"מ
יו"ר: יעל רותם גלילי

מושב 4 - פגים וילדים
יו"ר: שירי קרטין

08:4510:30

מחקר רטרוספקטיבי: אפיון מושתלי ריאה 
בישראל בשנים 2000-2015 ובחינת השפעתה 

של השתתפות בתוכנית שיקום ריאות על מדדים 
פיזיולוגיים ותפקודיים רועי משה

השפעת מטלה קוגניטיבית המבוצעת תוך כדי 
הפרעות לשיווי המשקל בעמידה ובהליכה על מדדי 

 הצעד הקומפנסטורי בקרב צעירים בריאים 
ענבל פארן

Targeted physiotherapy to improve outcome 
of infants with cramped synchronised general 
movements
ד״ר מרינה סולובייצ'יק

בחינת יעילות משעל בטיפול נשימתי במטופלים עם 
מחלת סיסטיק פיברוזיס על פינוי הפרשות ותפקודי 

נשימה ניר הלפר

גורמים התורמים ליכולת התמודדות עם מכשולים: 
תפקידם של גיל, מאפייני המכשול ומאפייני הנבדק 

שלומית אייל

אינטראקציית אם-תינוק פג: גם ההתפתחות 
המוטורית וגם איכות התנועה הספונטאנית עשוים 

להשפיע אורנה לב אנקב
הרחבת סמכויות פיזיותרפיסטים בתחום הנשימתי, 

 נוהל חדש - סקירת ספרות ותיאור תהליך
אראל הרשקו, אילה פרג

האם אימון חתירה יחיד, בסירת דרקון, משפר שיווי 
משקל בעמידה בקרב גברים מבוגרים ובריאים? 

עופר פז, איתן וייס, ד״ר תמרה פרושנסקי

בדיקת התאמת מבחן ה-AIMS לאוכלוסיית 
 התינוקות הישראלית 

יעל בירקנשטט
לא מוותרים על אף אחד – שיקום וגמילה מהנשמה 

 ממושכת במטופל קשה לגמילה, תיאור מקרה 
עדי באומגרטן

איפיון ומהימנות בין בודקים של אסטרגיות שיווי 
משקל לפרטורבציות לטראליות בקשישים וצעירים 

שני בציר

התפתחות הקפיצה בילדים ישראלים, בגילאי שנה 
 וחצי עד ארבע, השוואה בין מגדרים 

סטפני שרייבר
החולה המונשם בקהילה - עבודת היחידה להמשך 

טיפול אתי גרשון
"טיפה" - טיפולי רצפת האגן בשיקום הגריאטרי 

יפעת לוין יוסף
 אז מה אם אני קופץ? 

אורלי נייגר
השפעת מערכת שיקום מרחוק על מדדי הליכה 
ושיווי משקל אצל מטפלים לאחר ניתוחים בירך 

היבה טוויל, ד״ר אלון קלרון, פרופ' ז'אן ואן וטיק

לקויות מוטוריות ושינויים בלמידה מוטורית אצל 
 ASD ילדים עם 

עדינה דויטש
צוות הפיזיותרפיה בבילינסון מניעת נפילות - בראש 

 סדר העדיפויות 
ליאת לביא ניסן

מידת השונות ברמת התפקוד של ילדות עם תסמונת 
רט בישראל לעומת בנות עם אבחנה של תסמונת 

רט באיטליה פרופ' מאיר לוטן

הפסקה וביקור בתערוכה10:3011:00

מליאה - יו"ר אלי גבאי

11:0011:40Crossing the chasm: finding your way in the clinic - Dr. Jason Silvernail

דו"ח ועדת ביקורת ודו"ח כספי11:4011:50

אסיפה שנתית - סיכום שנה ודבר היו"ר - נעמה קשת11:5012:05

פרס מצוינות ע"ש חווה בר-גיורא אלישע ורד, ד״ר מיכל כץ לוירר12:0512:15

דבר יו"ר ארגון מקצועות הבריאות בהסתדרות - מר אלי גבאי12:1512:25

אלטרנטיבה או סיכון - ד״ר ארז גרטי12:2513:00

ארוחת צהריים וביקור בתערוכה13:0014:00

מושב 5 - הטיפול בקהילה
יו"ר: אלון בלוך

מושב 5 - סקירות עדכניות
יו"ר: נירית רותם לרר

מושב 5 - ניהול והתפתחות מקצועית
יו"ר: טל ניצן

14:0016:30

Coaching for compliance: Helping your patients 
succeed
Dr. Jason Silvernail

 Like it or not - הסטודנט בעידן הפייסבוק 
רפאל יפרח, יפתח מדר

הכל מתחיל מהנעל, נעלים רפואיות - מנוע צמיחה 
 לפיזיותרפיסטים 

כרמית כהנא
האם קיים קשר בין טווח תנועה בירך וכאבי גב? 
סקירה ספרותית סיסטמתית מאיה עבאדי אבמן

 חינוך נוירופיזיולוגי )PNE( - לא מה שחשבתם 
אהרון בלטמן

תרומתו של מערך הפיזיותרפיה והריפוי בעיסוק 
למערך הלוחם בצה"ל אוריה מורן

השפעת הבדל באורך רגליים מאולץ על 
 הביומכאניקה של הגפה התחתונה בהליכה 

סאם ח׳מיס

 פיברו - מה? - אלגיה? מחלה של המוח? 
אסף ויסמן קלף

היבטים אתיים בתהליך הרחבת האוטונומיה 
הטיפולית של מקצוע הפיזיותרפיה במסגרת הגישה 

 הישירה 
ירון טילינגר, נואית ענבר, רחלי ארד, נביל חיר

 מאפיינים פיזיקאליים בהפרעות חרדה 
רון פלדמן

 פלדה היא )גיל( הזהב החדש? 
אמיר חסקל

כשירות תרבותית בטיפול הפיזיותרפי: הכשרת 
פיזיותרפיסטים - האם ישנה הכשרה בין-תרבותית? 

באדרה נעאמנה-אבו אלהיג'א
דימוי מוטורי ללימוד כיווץ שרירי רצפת האגן בנשים 

 Stress Urinary Incontinence עם 
נורית זבולון

תהליך הקמת שיקום לב במרכז רפואי אוניברסיטאי 
 סורוקה - מחזון להגשמה 

 אירנה שטילמן, פטריס שליסל, נלי ישראל, 
אלעד גרין, אפרת לנדאו, לנה זק

 מהי ההנחיה האופטימאלית לכיווץ רצפת אגן 
ד״ר נועה בן עמי

שירות הפיזיותרפיה מונע נפילות ע"י איתור, טיפול 
והדרכת מטופלים קשישים שאושפזו עקב נפילה 

 בקהילה
זיוה בן בסט, ערן פרנקו, מיכל רסין, נטליה פלר

מחקר פילוט של הארעות הפרעות בתפקוד רצפת 
 אגן בקרב ספורטאיות ג'ודוקה בנבחרת ישראל 

גל סלע

כלים להתמודדות רגשית בקרב צוות פיזיותרפיה 
 בשיקום 

רועי שקד, אמיר זיו, יוליה כץ, אוריא קטנוב, 
ליאת שמולביץ, מירב וקסמן


