 - 9.1.23יום עיון :מסע המונשם הביתה -על הנשמה ,גמילה ומה שביניהן
הטיפול הפיזיותרפי בחולה המונשם האקוטי והכרוני באשפוז ובקהילה.
רמב"ם – הקריה הרפואית לבריאות האדם  -אודיטוריום ספנסר

שעה
08:30-09:00
09:00-09:10
09:10-09:35

נושא
התכנסות ורישום
ברכות
"נושמים גם בבית" -פרוייקט מונשמי בית

09:35-09:55

"הביתה -הלוך! חזור?"
המטופל המונשם -הבדלים בין אשפוז
מוסדי לביתי בראייה כוללת
שימוש בלחות /היומידיפקציה ומכשור
ביתי
הפסקת קפה
"לנשום ולהשתעל במקום המטופל"
שילוב מכשור בטיפול נשימתי במונשמים

10:50-11:05

"פיזיו ,בוא תתניע לי את המטופל!"
גירויים חשמליים מוטוריים בטיפול נמרץ:
למה ואיך.
 Early Mobilizationבטיפול נמרץ -מה
נשתנה בעולם?

11:20-11:35
11:35-11:55

הפסקת קפה
הפיזיותרפיה המסייעת בתהליך הגמילה
מממכונת ההנשמה ומקנולה
רוק & Roll
שיתוף פעולה פיזיותרפיה -קלינאות
תקשורת בטיפול במונשם הכרוני ובתהליך
הגמילה
החיים עם הנשמה ממושכת-
דרכו של המטופל המונשם מהקבלה ועד
למעבר לביתו /שיקום /סיעוד מורכב

12:40-13:00

שינוי פרמטרים במכונת הנשמה בזמן
טיפול פיזיותרפיה לצורך קידום גמילה
ותפקוד
טכניקות מתקדמות להנשמה ותכניות
גמילה
ארוחת צהריים
מרפאת מונשמים ברמב"ם

14:20-14:40

להקיף את החולה המונשם-
שיתוף פעולה בין מתארי

09:55-10:15
10:15-10:30
10:30-10:50

11:05-11:20

11:55-12:25

12:25-12:40

13:00-13:20
13:20-13:50
13:50-14:20

מרצה

ניצן שטרן-גרוסמן.BPT ,
רכזת תחום נשימתי במחוז צפון ,מכבי שירותי
בריאות.
ערן לינגו.BPT ,
מנהל שירות הפיזיותרפיה "נווה עמית",
רחובות
גב' ורד נובק -שמואל ,מנהלת תחום טיפול
נמרץ.Bepex ,
גב' עדי פאוקר ,אחראית תחום נשימתי,
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,באר
שבע.
תומר ישראל.BPT ,
פיזיותרפיסט בטיפול נמרץ פנימי ,המרכז
הרפואי האוניברסיטאי הדסה ,ירושלים.
ענבל ורמן.BPT ,
פיזיותרפיסטית בטיפול נמרץ ,המרכז הרפואי
לגליל ,נהריה.
גב' הדר רז.BPT, MHA ,
אחראית שיקום נשימתי בית רבקה.
גב' חן דמרי ,קלינאית תקשורת MBA ,ושגיא
בבין .BPT ,גולדן קר -המושבה ,נס ציונה.

גב' אלאונורה קרוגמן.MScPT ,
פיזיו אחראית במחלקה להנשמה ממושכת
בבית הדר ,אשדוד .יו"ר ועדת היגוי ארצית
בקבוצת עניין נשימתית.
מעיין בראנץ הירש.BPT ,
מרכזת תחום מונשמים ,בית הדר ,אשדוד.
מר אמיר עובדיה ,אחראי אפליקציות והדרכה
תחום נשימתי.Bepex ,
ד"ר גיא גוט ,מנהל מרפאת מונשמים ,רמב"ם,
חיפה.
לינה גרושקו-גתי.BPT ,
מרכזת תחום נשימתית ,רמב"ם ,חיפה.

מחיר לחבר/ת עמותה₪ 60 :
מחיר ללא חבר/ת עמותה₪ 100 :
עלות חברות שנתית₪ 390.3 :

לבדיקת תוקף חברות וחידוש  -לחצו כאן

לתשלום והרשמה לחצו כאן

