
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 שמחות להזמינכן
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 ל"יהודית שריג ז לזכרה של
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 לשאולתמיד רצינו דברים ש
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 3::5 – 03:51השעות  בין', יום ב

 

 שבע-סורוקה בבארבמרכז הרפואי 

 ההליכה מתחנת הרכבת באוניברסיט' דק 01-כ
 

 אולם שטרן 
 (דרומי כירורגיבניין אשפוז )

 

 
 

 "דברים שתמיד רצינו לשאול –מכל וכל "עיון התכנית יום 
 

 התכנסות  – 54:5-5415
 פתיחה וברכות  – /:5415-54

 
 בריאות הגבר – /1/41-/:54

ר ארגון הפיזיותרפיה "יו .ובריאות הגברלימפדמה רצפת אגן  פיזיותרפיסט –מר אלי גבאי 
 .דרותבהסת

 
  ?וכיצד ניתן להתאים טיפול לאוכלוסיות שונות, לאחר לידהדיכאון  – /1/45-/1/41

מייסדת , גוריון-באוניברסיטת בןלעבודה סוציאלית ' במח' פרופ – ולי צוויקל'ג' פרופ
מנהלת פרויקט ו, באוניברסיטה ומנהלת משותפת של המרכז לחקר וקידום בריאות האישה

 .בנגב "אם לאם"

 הפסקה – 01:31-00:01

 5103סינגפור  -עדכונים מכנס הפיזיותרפיה העולמי   – 11:10-11:10
חברת . כבי שירותי בריאותמ -בפיזיותרפיה  כזת תחום שיקום רצפת אגןר - נטע ביאר' גב

 .קבוצת העניין לבריאות האישה, עדת ההיגויו

 
 דיון בשיתוף הקהל – /1646-/:114

 
 ת צהרייםהפסק – 05:51-05:11 
 

 הפרעות שליטה בשתן ובצואה בקרב ילדים –/:1:4-//1:4
לקידום " גושן"עמותת , מנהלת תכניות רפואיות, ילדים הדסה' מח  –דסי חוה גר "ד

 בריאות ורווחת הילד בקהילה
 

 פיזיותרפי לשליטה בשתן בקרב ילדיםהטיפול ה – /1:41-/:1:4
 .שירותי בריאות כללית, "לנסקיאור"לדים מנהלת מכון פיזיותרפיה לי–בושארי  איה' גב

 
 בטיפול באוכלוסיות דתיות ושמרניות סוגיות – /:1:4-/1:41

 מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקהב פיזיותרפיסטית – גלינה מאנקיטה' גב
שירותי בריאות , מחוז דרום, "מגדלי הרכבת" מנהלת מכון פיזיותרפיה – כאותר חמוד' גב

 .כללית
 

 הפרעות בתפקוד המיני אצל נשים – /:154-/:1:4
 .סורוקהאוניברסיטאי המרכז הרפואי , מנהל המרפאה לבריאות מינית  – ציון-ר צחי בן"ד
 

 :לתשומת לבכן*** 
 .שעות יום העיון הותאמו לשעות הרכבת

 .ולהימנע מכניסה ויציאה במהלך ההרצאות, אנו מבקשות לכבד את המרצים
 מנים הרשומים כאןאנו מצדנו נעשה כל מאמץ לעמוד בז



   
 

 3510ליום העיון השנתי אוקטובר  טופס הרשמה

 

 05/01/03לאחר  05/01/03עד  

 ח"ש 511 ח "ש 011 חברי עמותה

לא חברי 
 עמותה

 ח"ש 511 ח"ש 031

 
 

 ח דמי טיפול                "ש 53ייגבו  – 55/01/5103 -ביטול עד ה
  י ההרשמהלא יוחזרו דמ – 55/01/5103 -ביטול לאחר ה

 :להרשמה ולתשלום יש למלא את הפרטים הבאים

_________   שם פרטי_________   שם משפחה 
 '_____________רישיון פיזיו' מס ____________ז.ת

_________ עיר_________________ כתובת
 _____________מיקוד

 ____________פקס_____________  נייד ______________  טלפון

  E-mail______________________________  _____ 

 
   העמותה לקידום הפיזיותרפיה: לתשלום נא לצרף שיק לפקודת

  7253551 מיקוד .א"ת, 01וייסבורג : ולשלוח לכתובת

 :                                                              או לחלופין בכרטיס אשראי לפי הפרטים

כרטיס ' מס__________  סוג הכרטיס

 ___/ ___תוקף ____________    ________האשראי

 

 info@ipts.org.ilאו במייל /ו 7555011-15 -פקסלאת הטופס יש לשלוח 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ועדת ההיגוי של קבוצת העניין לבריאות האישה, נשמח לראותכם

 

 

 

באחריות הנרשמים לוודא הגעת הפקס מול העמותה 

 info@ipts.org.ilבאמצעות מייל 

 

 , צוברי-נירה כהן , נורית זבולון, קלודין הטב,  טע ביארנ

 , גילה שחר ר"ד, טסה מרכוס, גזית מרגלית

 .סבן-תמר שרון, נוה-ליאת שיק

 
 
 

 
 


