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 "2016דע -פיזיו"                             

 סדרת ימי עיון שנתיים
 החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת ת"א

 "המערכת האוטונומיתליבה של לב ב"

 2.6.16 יום חמישי 

 (1, אוניברסיטת ת"א )כניסה משער מס' ריימונד למקצועות הבריאותבניין  106אולם 

  תכנית:

 .הועדה המארגנת, החוג לפיזיותרפיה , אוניברסיטת ת"א (Ph.D, PT ) , ,"ר יוסף משהראויד :ברכות 08:45-09:00

 , בית לווינשטייןפרופ' עמירם כץ 09:00-09:45

 "ורקלי בוויסות פעילות אוטונומית קרדיוווסקולריתתחוט השדרה ה"

 

 יברסיטת תל אביב, , אונהחוג לפיזיותרפיהראש (Ph.D, PT ) , ,דר' מיכל כץ לוירר 09:45-10:15

 קרה האוטונומית של הלבבלמערכת ה  שימו

 , סיטת ת"אראוניב החוג לפיזיותרפיה- גלעד שורק 10:15-10:45

מה משתבש אחרי  אימון גופני לשיפור תפקוד מערכת הבקרה האוטונומית של הלב."
 "פגיעה מוחית?

 הפסקה        10:45-11:15

  ,שיבאחיים , המרכז הרפואי ע"ש  ונתן שרעביהפרופ' י 11:15-12:00

 "חלון הזדמנויות -מערכת העצבים הסימפתטית במחלת הפרקינסון"

 החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת תל אביב,  ,, דוקטורנטיתגב' נועה רפאלי באר 12:00-12:30

 "מה בין חשיבה לפעימה? הבדלים בין חולים לאחר אירוע וביקורות בריאות"

 החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת תל אביב,  ,דוקטורנטית (Msc. BPT), טלי עמיחיגב'     12:30-13:00

  "בין נשימה לפעימה אצל ילדים עם שיתוק מוחין"

  מרכז רפואי רעותדוקטורנט,  (Msc. BPT), גדי ברטורמר   13:00-13:30

Heart Rate Variability Bio-Feedback (HRVBF) – בכאב כרוני 

 סיכום וסיום    13:30-13:45

דרך מראש לכל יום עיון. התשלום יגבה  שקל 50לפיזיותרפיסטים  השתתפות בעלות של  !למדריכים קליניים ההשתתפות ללא עלות
  ramac@tauex.tau.ac.ilהרשמה במייל:  . מספר מקומות מוגבל, אנא הזדרזו להירשם!הרשמההכרטיסי אשראי, מצ"ב טופס 
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 "2016דע -פיזיו"

 סדרת ימי עיון שנתיים
 החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת ת"א

 

 אוטונומית"הליבה של המערכת לב ב"טופס הרשמה ליום עיון              

 

ללא עלות! –מדריכים קליניים    
 ₪. 45, לחברי העמותה  ₪  50עלות יום העיון 

 
 מספר מקומות מוגבל !! כל הקודם זוכה אנא הקדימו להירשם

 
 הסדרי הרשמה ותשלום:

 התשלום בכרטיס אשראי בלבד.  
 ramac@tauex.tau.ac.il –יש לשלוח את הטופס ההרשמה באמצעות דוא"ל 

 
 yossefm@post.tau.ac.il -ד"ר יוסף משהראוי -לפרטים נוספים בעניין התשלום ניתן לפנות ל

 meravbaryoav@gmail.com -או גב' מירב בר יואב

 

 מס' תעודת זהות
 

 

 שם משפחה שם פרטי

 מיקוד
 

 

 רחוב מספר עיר

 מקום עבודה
 

 

 מס' טלפון נייד
 

 מס' טלפון בבית

e-mail: 
 

 
 פרטי תשלום

    שם בעל הכרטיס _____________________________________ ת.ז.  
 

   / תוקף   מס' כרטיס אשראי  
    ₪  50סכום לתשלום   הספרות אחרונות על גב  הכרטיס בפס החתימהCVV (3 ________  )מספר קוד 

 
 מייל למשלוח קבלה ______________________________@____________________

 
 הנני מאשר כי הפרטים דלעיל הם נכונים. 

 
 חתימה _______________________                    תאריך _________________
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