
 

 

 
 

 קבוצת עניין גריאטריה בפיזיותרפיה  -פיזיותרפיה ההעמותה לקידום 
 שרותי בריאות כללית    - בשיתוף פעולה מרכז רפואי מאיר

 

  מזמינים אותך להשתתף ביום עיון

 "ידע כמקדם טיפול פיזיותרפי מיטבי באדם המבוגר"

 
 

 10.5.23תאריך: ב

 13:00 –  18:30   בשעות:
 

 ט" קו" אולם
 כפר סבא –מאיר  רפואיז במרכ

 
 התכנסות וכיבוד קל  -  13.00-13.30

 
 דברי פתיחה  -  13.30-13.45

 ""מאיר סגנית מנהל מרכז רפואי - דר' איילת שחר                          
 מנהל מערך פיזיותרפיה ביה"ח "מאיר" - שגיב פרל                                  

 ם הפיזיותרפיה בישראלל העמותה לקידומנכ" -ארד  רחלי                           
 

 החלטות וחידושים" קבלת  –רטופדית  אוה גריאטרי"  - 13.45-14.30
 מאיר טי, מנהלת שירותי פיזיותרפיה במערך האורטופדי, מרכז רפואי סמדר פסנד ון ס                         

 
 ת הפיזיותרפיסט על תהליך בטיפול רב מקצועי.פע הש -רי טיפול רב מקצועי בחולה הגריאט   - 14.30-15.15

               רמנהלת מערך הגריאטרי , מרכז רפואי מאי  ,חפץ רחלידר'                           

  הפסקה - .1515-.3015

 וגי" אתגרים אורטופדיים בגיל המבוגר למטופלים עם רקע נוירול"  - 15.30-16.15

 .ה גל, מנהלת בה"ס לפיזיותרפיה אסף הרופאנג                           

 בריאות מחוץ לאזור הנוחות  -הורמזיס ותהליך ההזדקנות""  - 16.15-17.15

     ת"א, מומחה בעל שם עולמי יובל חלד, מרצה בבית הספר לפיזיותרפיה אוניברסטתפרופ'                            

 אש התכנית לתואר  המאמץ, בעברו הפיזיולוג הראשי של צה"ל. ר  שלבמדעי הפיזיולוגיה                            

 שני בחינוך לפעילות גופנית ובריאות, סמינר הקיבוצים.                             

 לקידום תחום הפיזיותרפיה ברפואה גריאטרית בישראל פאנל   - 17.15-18.30

 ת    המטפלים ומניעת תחלואה משני קשר בין גורמים  -יפולירצף ט נושא:                         

 .העמותה לקידום הפיזיותרפיה מנחה אלכס פרוצנקו, יו"ר קבוצת העניין                         

 משתתפים:                          

 ה, משרד הבריאותפייותרמרכזת תחום הגריאטריה במחלקה הארצית לפיז -אסנת שמיר                          

 רוןרופא גריאטר, יחידת דורות בקופת חולים כללית מחוז שרון שומ -עדיאל רויטמן  'דר                         

 נציג סקטור הפרטי  פיזיותרפיסט וסטודנט לתואר שני "פיזיולוגיה של מאמץ" , -אייל איז'ק                           

 פיזיותרפיסטית נציגת אשפוז אקוטי ושיקום, מרכז רפואי מאיר -לי לב ח                         

 פיזיותרפיסט נציג תחום השיקום גריאטרי, ביה"ח שיקומי פלימן -יהונתן הרשקוביץ                           

 נציג מטופלים    -ברוך מזור                          

 קהלות ותשובות של שאל                           

 

 ו שינויים בלו"ז ייתכנ* 

 

 להרשמה:
 100₪ עלות ללא חבר  /    ₪ 75 :עמותה עלות לחבר   : ליום העיוןות על

 ₪ 401  עלות חברות שנתית:
 

 לחצו כאן   ת רולבדיקת תוקף חב

 

 
 

 
 לחצו כאן  - יום העיוןה ל להרשמ                                 

https://phi-profile.formtitan.com/MEM_STATUS#/
https://phi-profile.formtitan.com/70108000001Z5UM

