
תוכנית הכנס
מבט רפואי על התפתחות הילד - דגלים אדומים  12:30-12:55 

ד"ר תמי שטיינברג, מנהלת המכון להתפתחות הילד, מרכז שניידר   

דגלים אדומים בהתפתחות - מינקות ועד גיל שנתיים )כולל תיאורי מקרה(  12:55-13:35 
גב' נילי ארבל, פיזיותרפיסטית ילדים בכירה     

לשעבר מנהלת שירות הפיזיותרפיה במרכז שניידר    
גב' אורלי נייגר, פיזיותרפיסטית התפתחותית ומאמנת הורים   

מרפאת מעקב פגים - דגלים בכל מיני צבעים  13:35-14:00 
ד"ר קרן פוליטי, מנהלת מרפאת מעקב פגים, מרכז שניידר   

כשהדגלים האדומים מונפים    14:00-14:30 
גב' דגנית בן-ניסן, פסיכולוגית אחראית, המכון להתפתחות הילד, מרכז שניידר   

הפסקת קפה  14:30-14:45

דגלים אדומים בהתפתחות - מעל גיל שנתיים )כולל תיאורי מקרה(  14:45-15:20 
גב' אורנה לב-אנקב, פיזיותרפיסטית התפתחותית בכירה,    

המכון להתפתחות הילד בנצרת עילית, מכבי שירותי בריאות     
גב' דינה שפר, פיזיותרפיסטית נוירו-התפתחותית בכירה    

היחידה להתפתחות הילד בני ברק, מחוז מרכז, לאומית שירותי בריאות   

"זה לא הולך ברגל" - כאבי גפיים תחתונות  בילדים  15:20-15:50 
ד"ר דניאל וייגל, היחידה לאורתופדיית ילדים, מרכז שניידר    

דגלים אדומים – המשך תיאורי מקרה בתחום הנשימתי והוסטיבולרי  15:50-16:10 
מר מוש אהרוני, פיזיותרפיסט מתמחה בתחום השיקום הוסטיבולרי )מבוגרים וילדים(    

גב' עינב מנור, פיזיותרפיסטית ילדים, בי"ח רות רפפורט לילדים, רמב"ם   

דיון בתיאורי המקרה ובנושא: תקשורת רופא-פיזיותרפיסט  16:10-16:45 
פאנל בראשות ד"ר דניאל וייגל, ד"ר תמי שטיינברג, גב' מיכל נעם - פיזיותרפיסטית     

ילדים נוירו-התפתחותית בכירה   

עלות לחברי עמותה - 50 ₪   לא חברי עמותה - 70 ₪ 
ביטול עד ה-12/12 ייגבו 35 ש"ח דמי טיפול

ביטול לאחר ה-12/12 לא יוחזרו דמי ההרשמה

שירות הפיזיותרפיה במרכז שניידר לרפואת ילדים 
בשיתוף העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראל

מתכבדים להזמינכם לכנס

"נקראים לדגל"
דגלים אדומים 

בהתפתחות הילד

11:30-12:00  |  התכנסות והרשמה

12:00-12:30  |  דברי פתיחה

ד"ר אבינעם פירוגובסקי, סגן מנהל, מרכז שניידר לרפואת ילדים 

ד"ר תמי שטיינברג, מנהלת המכון להתפתחות הילד, מרכז שניידר לרפואת ילדים

גב' איילת קלר, מנהלת שרות הפיזיותרפיה, מרכז שניידר לרפואת ילדים

יום ראשון, 18 בדצמבר, 2016, י"ח כסלו, תשע"ז
באודיטוריום בנין המחקר ע"ש פלסנשטיין, רח' קפלן 14, פתח תקווה

להרשמה: לחץ כאן
לפרטים נוספים ניתן להתקשר למשרדי העמותה - 03-6888104


