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למשפחת השיקום,

אני מזמין אתכם לכנס השנתי ה-64 של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום שייערך 
במלון דיויד אינטרקונטיננטל בתל אביב בתאריכים 17-16 לדצמבר, 2013.

השנה, בדומה לשנים קודמות, אנו ניתן במה להצגת עבודות מחקר בתחום השיקום שנעשו 
במערכות שיקום שונות ברחבי הארץ ותרמו לקידום הידע המקצועי המתפתח במהרה בשנים 
האחרונות. בנוסף להצגות בעל פה נקדיש תשומת לב ראויה לפוסטרים רבים גם ע"י הצגה 
ממוקדת במהלך מושב הפתיחה של הכינוס וגם בשיחה עם מציג הפוסטר במרכז אזור התערוכה. 
הפוסטר המצטיין יבחר בתחרות שתיערך ביום הכנס הראשון ותזכה את מציגו בפרס מכובד 

אשר יינתן במושב הפתיחה של יום הכנס השני.

השנה, בשונה משנים קודמות, אנו נארגן מספר מושבים לימודיים במגוון נושאים שמחברים בין 
שיקום למקצועות רפואה שונים. הרצאות של חברנו מתחומים שונים יחד עם אנשי שיקום ודיון 

פתוח בינינו ירחיבו, ללא ספק, את הראייה המקצועית של כולנו.

השנה, בדומה לשנים קודמות, נכריז על שבוע לפני הכינוס כ"שבוע שיקום" ונזמין אנשי מקצוע 
מקהילת השיקום לסדנאות טרום כינוס שיכללו בתוכם מרכיבים פרקטיים שלא ניתן להעלותם 
במהלך הכנס. אני בטוח שהשתתפות בסדנאות במרכזי שיקום שונים יעשירו מאוד את הידע 

שלנו בתחומי העיסוק השונים בשיקום ויחשפו את העבודה הנעשית במרכזים השונים.

השנה, נקדיש את ישיבת המליאה ביום השני לתוכנית השיקום הלאומית של משרד הבריאות. 
נארח את מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' רוני גמזו, ונציג את העמדות המקצועיות שלנו בנושא 
על ידי פאנל מומחים. אנו מקווים כי באמצעות דיון זה נעזור לקדם את הנושאים החשובים 

בתחום השיקומי לטובת ציבור החולים הגדול שזקוק לעזרה.

בדומה לשנים קודמות, ניתן השנה ביטוי מרכזי לעבודת צוות רב תחומית בפעילות השיקום, 
לשיתוף פעולה עם מקצועות רפואה שונים ולפיתוח טכנולוגי בתחום השיקום.

גם השנה, הכנס ישמש לכולנו, רופאים, אחיות, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק, קלינאי תקשורת, 
פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, אורתוטיסטים ואנשי מקצוע אחרים, כפלטפורמה מצוינת להעשרת 

ידע, החלפת דעות, הצגת הישגים ומפגש שנתי של חברים טובים.

בברכה,

יולי טרגר
יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום

ד"ר יולי טרגר - יו"ר הכנס

הוועדה מדעית של הכנס

ד"ר ירון סחר – יו"ר הועדה

פרופ' זאב מינר

ד"ר מורית בארי

ד"ר ואדים בלובשטיין

פרופ' יצהל ברנר

ד"ר צביה בר-און

גב' נעמי גבע

ד"ר אביה גביעון

ד"ר קטי גולדנברג

גב' מלי גיל

פרופ' תמר וייס

ד"ר אמיר חגי

פרופ' נעמי כץ

פרופ' עמירם כ"ץ

ד"ר דריו ליברמן

ד"ר מרינה מוטין

פרופ' דנה מרגלית

ד"ר נחום סורוקר

פרופ' אבי עורי

גב' סיגל עזרא

גב' איילה פרג

ד"ר מנואל צווקר

גב' אנה רייזמן

גב' ענת שילנסקי

ד"ר גפרי שיימס

ד"ר שרון שקלאי

הוועדה מארגנת של הכנס

פרופ' ישראל דודקביץ – יו"ר הועדה

ד"ר צאקי זיו נר

ד"ר ילנה איידינוב

גב' מלכה אשכנזי

ד"ר שירית אופיר

רס"ן ד"ר ארנון גם

גב' שולה האן

ד"ר מיכאל ורשבסקי

ד"ר גבי זייליג

ד"ר עידו כץ

ד"ר אבי לזרי

ד"ר אשרת פונו-יטיב

פרופ' אביטל פסט

ד"ר אירנה צווקר

ד"ר עפר קרן

גב' ריטה קרסנושטיין

ד"ר איזבלה שוורץ
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Program at a Glance

יום שני, 16 בדצמבר 2013

יום שלישי, 17 בדצמבר 2013

C אולם B אולם A אולם
התכנסות ורישום 08:45 – 08:00

מושב פתיחה 11:15 – 08:45

הפסקת קפה, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה  11:45 – 11:15

היבטים פסיכולוגיים 
וסוציאלים בשיקום

שיקום בגיל השלישי שיקום מוחי - בקרת תנועה 13:15 – 11:45

ארוחת צהרים, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה 14:15 - 13:15

 מושב לימודי - 
הטיפול בתסמונת הכאב 

)CRPS( האזורי המורכב

 מושב לימודי - 
תורת הלמידה המתווכת 

כתורה שיקומית והשפעתה 
על תהליכי השיקום

מושב לימודי - 
TELEREHABILITATION

15:30 – 14:16

הפסקת קפה, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה  15:45 - 15:30

נושאים בעלי עניין כללי 
בשיקום

שיקום אורטופדי שיקום מוחי, בקרת תנועה, 
הליכה, טכנולוגיות מתקדמות 

בשיקום

17:30 - 15:45

C אולם B אולם A אולם
התכנסות ורישום 09:00 – 08:00

מושב מליאה 10:20 – 09:00

הפסקת קפה, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה 11:00 - 10:20

נושאים בעלי עניין כללי 
בשיקום, רפואת ספורט

כאב, שריר-שלד, נושאים 
בעלי עניין כללי בשיקום

שיקום מוחי - קוגניציה 12:45 – 11:00

ארוחת צהרים, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה 13:45 - 12:45

 מושב לימודי - 
שיקום אורטופדי בגיל 

השלישי

 מושב לימודי - 
שיקום אונקולוגי

 מושב לימודי - 
שיקום טרשת נפוצה

15:00 – 13:45

הפסקת קפה, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה  15:30 - 15:00

שדרה, עצב - שריר ועצבים 
היקפיים

שיקום בקהילה, שיקום 
נהיגה

שיקום נוירולוגי - תנועה 
וטכנולוגיות מתקדמות 

בשיקום

17:15 - 15:30

שיקום 2013 - הכנס השנתי ה-64 של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום

תודות

אנו מודים למחלקת השיקום במרכז הרפואי שיבא תל השומר על קיום 
הסדנא בנושא בקלופן אינטרא-תקלי: למה ולמי?- איכות חיים ושיפור התפקוד 

כמטרה ראשית בטיפול במסגרת פעילות "שבוע שיקום".
הסדנא התקיימה בחסות חברת מדטרוניק.

אנו מודים למחלקת השיקום בבית החולים האוניברסיטאי הדסה הר-הצופים 
על קיום הסדנא בנושא ניתוח הליכה קליני – תצפיתי במסגרת פעילות 

"שבוע השיקום".

אנו מודים לבי"ח הדסה והמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב 
על קיום הסדנא בנושא תכנית התערבות המבוססת על הפרעות לשיווי משקל 
בעת הליכה )פרטורבציות( לקשישים, ומטופלים לאחר פגיעה נוירולוגית 

ואורטופדית: פרוטוקול טיפול במסגרת פעילות "שבוע השיקום".

אנו מודים לבית חולים לוינשטיין על קיום הסדנא בנושא פתרונות טכנולוגיים 
בשיקום לאחר אירוע מוחי במסגרת פעילות "שבוע שיקום".

הסדנא התקיימה בחסות חברת

אנו מודים למחלקה לשיקום נוירולוגי ב' בבית החולים לוינשטיין על קיום 
הסדנא בנושא הכוונה וניטור פלסטיות מוחית בשיקום חולי שבץ במסגרת 

פעילות "שבוע שיקום".

אנו מודים להמרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר והחוגים לריפוי בעיסוק, 
אוניברסיטאות חיפה ותל אביב על קיום הסדנא בנושא טכנולוגיה "משחקית" 

)Gaming(: תיאורה וישום בשיקום במסגרת פעילות "שבוע שיקום".
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TELEREHABILITATION - מושב שני, לימודי  15:30 – 14:16
יו"ר: תמר וייס, רחל קיצוני

 Introduction; principles for designing tele-rehabilitation systems and  14:28 – 14:16
services
Tamar Weiss

Recent developments in tele-rehabiltation  14:41 – 14:29
Gabi Zeilig

 Summary of research and case-studies of using the Gertner  14:54 – 14:42 
tele-rehabilitation system for people with stroke
Racheli Kizony, Tamar Weiss, Sharon Harel, Yoram Feldman,  
Prof. Shani

Using the Meditouch HandTutor for tele-rehabilitation of the   15:07 – 14:55
upper-extremity - a case study
Yafi Levanon

Using off-the-shelf video-games for home rehabilitation post stroke  15:20 – 15:08
Debbie Rand, Anat Yaacobi, Ronit Weiss, Harold Weingarden,  
Gabi Zeilig

 Conclusions; future direction in tele-rehabilitation in Israel  15:30 – 15:21 
Racheli Kizony

הפסקת קפה, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה   15:45 - 15:30

מושב שלישי -  שיקום מוחי, בקרת תנועה, הליכה, טכנולוגיות   17:30 - 15:45
מתקדמות בשיקום

יו"ר: מנואל צווקר, איזבלה שוורץ
הרצאת מפתח:   16:09 – 15:45

Innovations in neuro - rehabilitation: present and future 
Dr. Jennifer Ernst, MD, Division of Plastic and Reconstructive Surgery, 
University Medicine Göttingen, Germany                    בחסות חברת כמיטק

 The effect of conflicting virtual scenery on leveled and inclined gait   16:22 – 16:10
Meir Plotnik, Yotam Bahat, Yoav Gimmon, Alon Akiva, Rivka Inzelberg

 The effect of deep transcranial magnetic stimulation in sub acute   16:35 – 16:23
stroke patients - preliminary results
Zeev Meiner, Elana Simchovitz, Yael Bresler, Sigal Portnoy,  
Isabella Schwartz, Abraham Zangen, Ronen R. Leker

טיפול בגריה מגנטית תוך-גולגלתית עמוקה על מדדי הליכה ותבנית הפעילות   16:48 – 16:36
 השרירית בזמן הליכה באנשים לאחר אירוע מוחי - תוצאות ראשוניות

יעל ברסלר, סיגל פורטנוי, יצחק מלצר, איזבלה שוורץ, אברהם צנגן, רונן לקר, 
זאב מינר

השפעת ביצוע כפל-משימות )Dual-task( טלטול הידיים בהליכת חולי פרקינסון   17:01 – 16:49
Shlomit Siman-Tov, Anat Mirelman

תוכנית מדעית

יום שני, 16 בדצמבר 2013

התכנסות ורישום  08:45 – 08:00

מושב פתיחה  10:32 – 08:45
יו"ר: ישראל דודקביץ, יולי טרגר, ירון סחר

דברי ברכה – יולי טרגר, יו"ר האיגוד  09:00 – 08:45

הרצאת אורח -   09:46 – 09:01
Neurobehavioral constraints on adult brain plasticity:  
A perspective on the making of procedural memory

פרופ' אבי קרני, חוג סגול לנוירוביולוגיה ואתולוגיה, אוניברסיטת חיפה  

הרצאת אורח -   10:32 – 09:47
Structural cognitive modifiability and neuroplasticity

פרופ' ראובן פוירשטיין, נשיא מכון פויירשטיין לקידום כושר הלמידה  

הצגת פוסטרים –"הפוסטר שלי הוא הכי..."  11:15 – 10:33
יו"ר: מלי גיל, תמר וייס

הפסקת קפה, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה   11:45 – 11:15

מושבים מקבילים                

A אולם

מושב ראשון - שיקום מוחי - בקרת תנועה   13:15 – 11:45
יו"ר: דריו ליברמן, נחום סורוקר

הרצאת מפתח:   12:09 – 11:45
Neuroplasticity modulation after stroke

נחום סורוקר  

אפיון למידה פרוצדוראלית בנפגעי מוח טראומטיים  12:22 – 12:10 
קרן כיסמריו, שרון שקלאי, כרמית גל, מריה קורמן, אבי קרני, עופר קרן, ירון סחר

פיתוח גרסה ממוחשבת לתת מבחן "תשלום חשבונות" מתוך ה- EFPT לאיתור   12:35 – 12:23
ליקויים בתפקודים ניהוליים ומדדים מוטורים של הפעלת מחשב: יישום עבור 

 סטודנטים עם הפרעת קשב וריכוז מול קבוצת ביקורת
שני דנציגר, ספיר ביבי, דבי רנד, סיגל פורטנוי

Action observation in stroke rehabilitation: behavioural and  12:48 – 12:36
neurophysiological effects 
Silvi Frenkel-Toledo, Shlomo Bentin, Dario G. Liebermann,  
Nachum Soroker

 The effect of mirror visual feedback on inter-hemispheric dynamics:  13:01 – 12:49
an event-related de/synchronization study
Gadi Bartur, Ruth Dickstein, Hillel Pratt, Silvi Frenkel-Toledo,  
Nachum Soroker

Practice intervals effect on motor skill learning in young adults  13:14 - 13:02
Galit Yogev-Seligmann, Michal Kafri, Michal Petel, Einat Kodesh

ארוחת צהרים, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה  14:15 - 13:15
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מושב שלישי - שיקום אורטופדי  17:30 - 15:45
יו"ר: עידו כ"ץ, אלכס פרידמן

 The use of an Unloader Brace for medial or lateral compartment  15:57– 15:45
 Osteoarthritis of the Knee
Ms. Katy Farr B.Sc CPO, Clinical Specialist  
Prosthetist / Orthotist OSSUR bv                         בחסות חברת אורטופרו

 Can a microprocessor-controlled knee improve daily living of  16:10 – 15:58 
an amputee? x
Ms. Irene Rodriguez-Mortimer B.Sc CPO, Clinical  
Specialist Prosthetist / Orthotist OSSUR bv          בחסות חברת אורטופרו

השפעת תלישה של הגבששת הקטנה על שיקום התת חריף במטופלים לאחר    16:23 – 16:11
 שבר חוץ קופסיתי בצואר הירך, מחקר כפול סמיאויות

חגי אמיר, נורית גרוסמן, מאיה פרץ-אשכנזי, יבגני הולצמן, שרה פלג

הפוטנציאל השיקומי של מטופלים קטועי גפה תחתונה  16:36 – 16:24 
אלכס פרידמן, אאידה דניה, חנה שניידר, שלומית סבירסקי

 A kinematic and kinetic comparison study between two  16:49– 16:37
microprocessor controlled knees in transfemoral amputee
Ilanit Evron, Adi Marom, Eithan Raveh, Sam Khamis,  
Orly Wachsler Yanni, Michael Warshavsky, Israel Dudkiewicz

שיקום תפקודי של פעוט עם קטיעה בארבע גפיים   17:02 – 16:50 
שני זכאי, עציונה אייזנשטיין, יפעת ברק, תמר ישר, יצחק זיו-נר, דפנה גוטמן, 

גיא קנטור, נצר נבות, אורית בראון בנימין, עמיחי ברזנר

מידת השימוש בסד AFO לאחר שחרור מאשפוז   17:15 – 17:03 
אסנת בכר, אדוה כהן, נורית טומקינס, אירנה צווקר לזר

 Walking with prosthesis one year after nontraumatic lower limb   17:27 – 17:15
amputation
Iuly Treger

C אולם
מושב ראשון - היבטים פסיכולוגיים וסוציאלים בשיקום  13:15 – 11:45

יו"ר: דנה מרגלית, ענת שילנסקי
 Posttraumatic stress, posttraumatic growth and resilience 10 years  11:57 – 11:45
following trauma: Israeli/american resilience project
Shimon Shiri, Sara Blumenfeld, Carolyn Hawley, Amy Armstrong, 
Isabella Schwartz, Zeev Meiner

טיפול קבוצתי לנפגעי ראש טראומטיים באשפוז יום שיקומי  12:10 – 11:58 
נעמי בן חיים, דיאנה אזרד 

פינה חמה בחלל- קבוצת תמיכה במסגרת אשפוז יום  12:23 – 12:11 
נעמה שרעבי, בתיק וולר, לנה לוצקי טרגר

"ילד מזדקן" )ומה קורה למנחות?( – תהליכים וחוויות של משתתפי קבוצות   12:36 – 12:24
 ארוכות טווח ומנחות

אלה יהושע, נעמי שחם וסוזן דרזי-נוי

 Quadra-pedal coordination of human walking during asymmetric   17:14 – 17:02
conditions
Meir Plotnik, Yoav Gimmon, Yotam Bahat, Rivka Inzelberg

תוצאות של התערבויות חודרניות לשיקום הליכה בעקבות אנליזה ממוחשבת    17:27 – 17:15
 במעבדת הליכה

סיגל פורטנוי, איזבלה שוורץ

B אולם

מושב ראשון - שיקום בגיל השלישי   13:15 - 11:45
יו"ר: אמיתי אוברמן, יצהל ברנר

 Gender differences in functional outcome of elderly hip fracture     11:57 – 11:45
patients
Eliyahu-Hayim Mizrahi, Marina Arad, Yehudit Fleissig,  
Abraham Adunsky

 Balance control and falls prevention among community dwelling  12:10 – 11:58
Elders – A randomized double blind controlled trial
Ilan Kurz, Yoav Gimmon, Ronen Debi, Itshak Melzer

מאפייני בקרת שיווי משקל בקשישים שסובלים מהשמנת יתר  12:23 – 12:11 
יצחק מלצר, לארס אודסון

השפעת סוגי הליכה שונים על ביצוע מטלה כפולה בקרב קשישים  12:36 – 12:24 
מעיין אגמון, עינת קודש, רחלי קיצוני

השפעת ביצוע משימה קוגניטיבית בו זמנית על מהירות ביצוע הצעד הרצוני ועל   12:49 – 12:37
 ביצוע משימה קוגניטיבית בקרב קשישים

הדס סנה, הדר שרון, יואב גימון, אילן קורץ, יצחק מלצר

משימה כפולה בהליכה אצל קשישים; ההשפעה של מטלה קוגניטיבית תפקודית  13:02 – 12:50 
רחלי קיצוני, עינת קודש, מעין אגמון

השפעת רכיבת אופניים רבת שנים על שיווי משקל בקשישים – מחקר פיילוט  13:15 – 13:03 
שני בציר, יצחק מלצר

ארוחת צהרים, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה  14:15– 13:15

מושב שני, לימודי -  תורת הלמידה המתווכת כתורה שיקומית    15:30 - 14:15
והשפעתה על תהליכי השיקום

יו"ר: שרה אוורבוך, אורלי בוני
מי אתה המשתקם? כשאלה היסודית בעיצוב הגישה השיקומית  14:45 – 14:15 

הרב רפי פוירשטיין, סגן נשיא מכון פוירשטיין לקידום כושר הלמידה

איך משתקם ממשיך להתקדם? – טיפול באנשים שעברו פגיעות ראש על-פי   15:16 – 14:46
 שיטת פוירשטיין

גב' עידית דורפצאון-חריף, מנהלת המרכז לשיקום קוגניטיבי במכון פוירשטיין

דיון  15:30 – 15:17

הפסקת קפה, ביקור בתצוגת פוסטרים בתערוכה  15:45 – 15:30
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יום שלישי, 17 בדצמבר, 2013

התכנסות ורישום   09:00 - 08:00

מושב מליאה   10:20 - 09:00
יו"ר: צאקי זיו-נר, יולי טרגר

הרצאת אורח: תוכנית שיקום לאומית  09:20 – 09:00 
פרופ' רוני גמזו, מנכ"ל משרד הבריאות

שולחן עגול – פנל מומחים  10:00 – 09:20

מושב מיוחד, חלוקת פרסים   10:20 - 10:01 
 מענק המחקר ע"ש פרופ' רפאל רוזין ז"ל לשנת 2013

 הפרס ע"ש פרופ' חיים רינג ז"ל לשנת  2013
פרס הפוסטר המצטיין לשנת 2013

הפסקת קפה, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה   11:00 - 10:20

A אולם

מושב ראשון - שיקום מוחי – קוגניציה   12:45 - 11:00
יו"ר: מרינה מוטין, זאב מינר

הרצאת מפתח: טיפול תרופתי בהפרעות קוגניטיביות  11:24 – 11:00 
זאב מינר

The nasal cycle: functional cerebral asymmetry reflected in the nose  11:37 – 11:25
Roni Kahana, Ami Eisen, Aharon Weissbrod, Anton Plotkin,  
Corinne Serfaty, Nachum Soroker, Noam Sobel

 Influence of home-based exercises on walking ability and function of  11:50 – 11:38
post-stroke patients
Iuly Treger, Eitana Tabacaru, Leonid Kalichman

מעקב פרוספקטיבי אחר ילדים עם פגיעה מוחית אנוקסית נרכשת אשר שוקמו   12:03 – 11:51
 בבי"ח לוינשטיין

שרון שקלאי, רלוקה שפסר, מאיה סימן טוב, רלי פרץ

השפעת אקופונקטורה על זרימת דם במוח בחולים לאחר אירוע מוחי  12:16 – 12:04 
עדי לוי, יולי טרגר, אלה בירג, מוטי רטמנסקי

 Evaluating the effect of peri-lesional cortical excitation by   12:29 – 12:17 
eeg-biofeedback in unilateral spatial neglect
Nurit Goldshuv-Ezra, Hillel Pratt, Nachum Soroker

שיפור אסטרטגיות משא ומתן למתבגרים עם אוטיזם בתפקוד גבוה באמצעות   12:42 – 12:30
 אפליקציית מחשב התומכת בשיתוף פעולה

מיכל הוכהויזר, תמר וייס, עינת גל

ארוחת צהרים, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה   13:45 - 12:45

שיח של תקווה  12:49 – 12:37 
רוז וייץ, דיאנה אזרד

הקשר בין מיקוד שליטה לשביעות רצון מהחיים ולמדדי תפקוד בעת השחרור   13:02 – 12:50
 בקרב מאושפזים במחלקה לשיקום נוירולוגי

אילה בלוך, גל סלונים וגבי זייליג

מוכנות להשתלבות מחדש בקהילה – פיתוח כלי הערכה פסיכו סוציאלי  13:15 – 13:03 
נעמי בן חיים, אאידה דיניה

ארוחת צהרים, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה  14:15 - 13:15

)CRPS( מושב שני, לימודי - הטיפול בתסמונת הכאב האזורי המורכב   15:30 - 14:15
יו"ר: אבי עורי, איילה פרג

הטיפול השיקומי בתסמונת הכאב האזורי המורכב  15:00 – 14:15 
אורן ברזל, צאקי זיו-נר

שיטות התערבות תרופתיות ופולשניות בתסמונת הכאב האזורי המורכב  15:30 – 15:00 
ד"ר רות גור, רופאה בכירה, מרפאת כאב, בי"ח שיבא

הפסקת קפה, ביקור בתצוגת פוסטרים בתערוכה  15:45 – 15:30

מושב שלישי - נושאים בעלי עניין כללי בשיקום  17:30 - 15:45
יו"ר: לנה לוצקי-טרגר, אולג שפיר

התמודדות הצוות המטפל במחלקת שיקום חבלות מוחיות עם אלימות מטופלים  15:57 – 15:45 
אירית קוצין גבוביץ, צביה דולב, עליזה וושינצה, אאידה דיניה, ירון סחר

 Effects of a circuit functional progressive resistance training program  16:10 – 15:58
 on the motor functions and habitual physical activities of adolescents
with cerebral palsy
Ronit Aviram, Netta Harries, Simona Bar-Haim

הטיפול בדסטוניה - לאן?   16:23 – 16:11 
אולי נחשון, אורלי בר, זאנה לנדה

 A new approach for assessing the outcome of the hand-arm  16:36 – 16:24
bimanual intensive therapy (HABIT) among children with hemiplegia
Simon Schless, Roberto Steindler, Ziva Yizhar, Michal Katz

 Reliability and validity of the disability assessment schedule II  16:49 – 16:37
instrument for manual workers with hand injury
Batia Marom, Rafael Carel, Moshe Sharabi, Navah Ratzon

 Rehabilitation outcomes of 2 patients suffering from lithium   17:02 – 16:50
intoxication
Irina Gartsman, Atir Gatacha, Isabella Schwartz, Zeev Meiner

 Symptoms of anxiety among individuals with visual vertigo and   17:15 – 17:03
vestibulopathy
Oz Zur, Ruth Dickstein, Jacob Feldman, Yitshal Berner,  
Elizabeth Dannenbaum, Gila Schoen, Joyce Fung

תסמונת MOREL-LAVALLEE בעקבות פגיעה מרכב נוסע  17:28 – 17:16 
עצמון צור, ארקדי גלין, נאיל שקיר, ליאוניד קוגן
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B אולם

מושב ראשון - כאב, שריר-שלד, נושאים בעלי עניין כללי בשיקום   12:45 - 11:00
יו"ר: מיכאל וורשבסקי, זן זק וטין

 Heart rate autonomic regulation system at rest and during paced    11:12 – 11:00
 breathing among patients with crps as compared to age matched
healthy controls
Gadi Bartur, Noa Raphaely-Beer, Sara Peleg, Jean-Jacques Vatine, 
Michal Katz-Leurer

השפעת תוכנית התערבות פסיכו-חינוכית בקרב חולי תסמונת הכאב האזורי   11:25 – 11:13
 )CRPS( המורכב 

הדס פרנק, בנימין פלדמן, ענבל רבינוביץ, יעל גלין, לרה לוין, אנטולי ליפשיץ, 
ז'אן ז'ק וטין

 Phantom pains + neuroma pains – top down phenomena? – or bottom  11:38 – 11:26
 up? Evidence of a peripheral nervous system origin of phantom limb
pain and peripheral neuropathic pain
Haim-Moshe Adahan, Shlomo Tsuriel, Marshal Devor

מערכי-הסבר אודות פיברומיאלגיה בקרב פיזיותרפיסטיות  11:51 – 11:39 
נטע רויטנברג

 Acupuncture and exercise therapy in treatment of frozen shoulder in   12:04 – 11:52
stroke Patients: a single - blind randomized clinical study
Aleksandra Plavsic, Iuly Treger, Ljubica Konstantinovic,  
Ljubica Nikcevic, Calogero Foti

השפעת מאפייני הפיזיותרפיסט על יכולתו להעריך את פוטנציאל שיקום ההליכה   12:17 – 12:05
 של המטופל המבוגר

יעל הורביץ, מיטל הלל, אלכסיי אובוחוב, חיים בראל, אילה יונגר, היידי שוגרמן

Klippel-Trenaunay syndrome הטיפול השיקומי בילדים עם  12:30 – 12:18 
 שירלי אקרמן-לאופר, מיכל בלומנפלד, אייזנשטיין עציונה, ישר תמר, 

גוטמן דפנה, זאנה לנדה, עמיחי ברזנר

השפעת טיפול פיזיותרפיה נוספים על משך האשפוז בקרב חולים שנותחו   12:43 – 12:31
 במחלקה לניתוחי לב חזה

אורלי וקסלר ינאי, תמי ורשבסקי

ארוחת צהרים, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה  13:45 – 12:45

מושב שני, לימודי - שיקום אונקולוגי   15:00 - 13:45
יו"ר: אירנה צווקר לזר, יוליה שוורץ

היבטים שיקומיים באורטופדיה אונקולוגית  14:15 – 13:45 
פרופ' קובי ביקלס, מנהל היחידה לאורתופדיה אונקולוגית, המרכז הרפואי ת"א

הדגשים ועקרונות בשיקום אונקולוגי   14:46 – 14:16 
אביטל פסט

דיון  15:00 – 14:46

הפסקת קפה, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה  15:30 – 15:00

מושב שני, לימודי - שיקום טרשת נפוצה   15:00 - 13:45
יו"ר: מרק דולב, זאב מינר

המושב בחסות חברת  

חידושים באבחון וטיפול בטרשת נפוצה  14:10 – 13:45 
פרופ' דימיטירי קרוסיס, מנהל המרכז לטרשת נפוצה, מחלקה לנוירולוגיה, מרכז 

רפואי הדסה ירושלים

שיקום חולי טרשת נפוצה  14:35 – 14:10 
זאב מינר

חשיבות פעילות גופנית אצל חולי טרשת נפוצה וחולים אחרים  15:00 – 14:35 
פרופ' נעמה קונסטנטיני, מנהלת המרכז לרפואת ספורט, הדסה אופטימל, מרכז 

רפואי הדסה ירושלים

הפסקת קפה, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה  15:30 – 15:00

מושב שלישי - שיקום נוירולוגי - תנועה וטכנולוגיות מתקדמות בשיקום   17:15 - 15:30
יו"ר: מורית בארי, עופר קרן

 The use of the wii fit as a rehabilitation tool for community dwelling  15:42 – 15:30
stroke survivors
Tal Jarus, Catherine Lund, Babita Gill

תבנית התנועה בזמן מזיגת נוזלים לכוס בנוכחות משוב חזותי, פרופריוצפטיבי, או   15:55 – 15:43
 שמיעתי

אורלי עמרן, דותן דקל חן, סיגל פורטנוי

 Does various motor control components of children with cerebral  16:08 – 15:56
palsy explain their mobility level? x
Etzyona Eisenstein, Sharon Barak, Shirley Ackerman-Laufer,  
Dafna Guttman, Amichai Brezner

 Putting the functional mobility scale in children with cerebral palsy  16:21 – 16:09
into practice
Shirley Ackerman-Laufer, Etzyona Eisenstein, Sharon Barak,  
Dafna Guttman, Amichai Brezner

קבוצת משחקי וידיאו בהשוואה לקבוצת טיפול מסורתי לאנשים בשלב הכרוני   16:34 – 16:22
 לאחר אירוע מוחי: מחקר ניסוי מבוקר

דבי רנד, נועה גבעון, אילה נוטה, צבי וינגרדן, גבי זילייג

 Improved performance with short rest breaks during a protracted,  16:47 – 16:35
 highly demanding, verbal working memory task: evidence in school
children with and without learning disabilities
Sausan Mazawi-Habib, Shimon Sapir

בדיקה ראשונית של טיפול קוגניטיבי באמצעות האינטרנט באנשים עם פגיעה   17:00 – 16:48
 מוחית

גדעון פיין, אילה בלוך, גל סלונים, דנה מרגלית, גבי זייליג

השפעת שינוי מנח הגוף על הפעילות השרירית, היכולת הויזומוטורית ואיכות    17:13 – 17:01
 התוצר הגרפי בזמן כתיבה על משטח אופקי לעומת משטח אנכי

אסתי אליקים, טל אלזרקי, ג'ייסון פרידמן, לימור רוזנברג, סיגל פורטנוי
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 Training teenagers with cerebral palsy on a split-belt treadmill: from   12:17 – 12:05
 motor learning to patterns of habitual physical activities in free living
conditions
Simona Bar-Haim, Firas Mawase, Amir Karniel

 Rehabilitation after left ventricular assist device implantation how   12:30 – 12:18
early can we start? x
Yair Blumberg, Adi Kravits, Rina Shtein, Michal Maoz, Viki Yaari, 
Benjamin Medalion, Battler Alexander, Avraham Pinchas, Tuvia Ben Gal

 Body-weight values and distribution in increasing resistance and  12:43 – 12:31
incline on an elliptical trainer
Yonatan Kaplan, Rebecca Shanker, Yannai Barak, Ezequiel Palmonovich

ארוחת צהריים, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה   13:45 - 12:45

מושב שני, לימודי - שיקום אורטופדי בגיל השלישי   15:00 - 13:45
יו"ר: חגי אמיר, ישראל דודקביץ

היבטים מטבוליים ואורטופדיים בטיפול בשברי צואר ירך בגיל השלישי  14:15 – 13:45 
פרופ' נמרוד רוזן, מנהל מערך אורטופדיה-שיקום, מרכז רפואי העמק

הדגשים בטיפול השיקומי בשברי צואר ירך בגיל השלישי  14:46 – 14:16 
ד"ר אביטל הרשקוביץ, מנהלת מחלקה לשיקום אורטופדי גריאטרי, בי"ח בית רבקה

דיון  15:00 – 14:47
הפסקת קפה, ביקור בתצוגת פוסטרים ובתערוכה  15:45 – 15:00

מושב שלישי - שדרה, עצב - שריר ועצבים היקפיים   17:00 - 15:30
יו"ר: גבי זייליג, עמירם כץ

Poliomyelitis in Israel - past, present and future הרצאת מפתח:    15:54 – 15:30
Isabella Schwartz, Zeev Meiner

 Long-standing poliomyelitis and psychological health - comparison   16:07 – 15:55
with general israeli population
Shimon Shiri, Irina Gartsman, Bella Adler, Yechiel Friedlander,  
Orly Manor, Zeev Meiner,Isabella Schwartz

Nogo-a ו-phosphacan כסמנים ביולוגיים בפגיעות חוט שדרה  16:20 – 16:08 
אורנה רחמים-כ"ץ, מיכאל גורביץ', גבי זייליג

הביצוע העיסוקי ושביעות הרצון מהחיים של בנות זוג של נפגעי חוט שדרה -   16:33 – 16:21
 הקשר ליכולת התפקוד של בן הזוג

הדס טרייסמן, מיכל אברך, נאוה רצון, מלכה איצקוביץ

גידולי עמוד השדרה – תופעה לא נדירה אך קשה לאבחון  16:46 – 16:34 
אורון כהן, אנה סז'ין, אביטל פסט

Pilot study of functional fitness & participation using vivify floor-  16:59 – 16:47
board for nintendo wii in people with SCI
Tal Jarus, Owen Thomas, Heather Lyons, Bonita Sawatzky

השפעות מערך שיקומי רב-מקצועי על איכות החיים של חולי טרשת נפוצה  17:15 – 17:00 
סער הראל, טטיאנה וונדר, אברהם שוייגר, דפנה אגמון-אשכנזי, נעמי רוזנטול

נעילת הכנס ה-64 של האיגוד לרפואה פיזיקלית ושיקום

מושב שלישי - שיקום בקהילה, שיקום נהיגה   17:15 - 15:30
יו"ר: שירית אופיר, ג'פרי שיימס

כישורי נהיגה של אנשים עם תסמונת Mild Cognitive Impairment והקשר   15:42 – 15:30
 שלהם לתוצאות מבחנים קוגניטיביים

אריג' ושאחי, מרתה שרקנטיוש, נאוה רצון

הקשר בין מאפייני המחלה והמצב הקוגניטיבי והתפקודי במהלך האשפוז לבין   15:55 – 15:43
 חזרה לנהיגה שנה עד ארבע שנים לאחר אירוע מוחי

יעל נוה, שרה אברבוך, נאוה רצון

הקשר בין מודעות לגבי אופי הנהיגה לבין בטיחות הנהיגה והרגלי הנהיגה בקרב   16:08 – 15:56
 נהגים לאחר אירוע מוחי

יעל נוה, שרה אברבוך, נאוה רצון

תיאור תהליך השיקום בקהילה של שלושה ילדים לאחר נזק מוחי נרכש  16:21 – 16:09 
שירית אופיר, חגית לנדסמן, שרון שקלאי

COPD קבוצת "נשימה לחיים" - לנשום ולתפקד עם  16:34 – 16:22 
ניצה דודוביץ, נאוה מרום, מוריה ספן, לנה לוצקי

קבוצת ניהול עצמי )self-management( לאנשים לאחר אירוע מוחי המטופלים   16:47 – 16:35
 בקהילה

חגית הראל-כץ, טלי לביא-טל, אסתר לאופר, ערן בלנקשטיין, ענת קונס

האם אנשים עם הפרעות אישיות מסוגלים לעבוד? או שמא הם ככל האדם   17:00 – 16:48
 בשוק העבודה?

נגם דעאס, רעות דותן, טליה סדן

הקשר בין ריבוי תרופות לתוצאות שיקום לאחר שבר בצוואר הירך  17:13 – 17:01 
אוריא קטנוב, קובי צוקר, אוסנת בכר, נאווה יוגב, ג'יזל ששון

C אולם

מושב ראשון - נושאים בעלי עניין כללי בשיקום, רפואת ספורט   12:45 - 11:00
יו"ר: צביה בר-און, אבי לזרי

 Referent weight-bearing values and distribution patterns in walking,    11:12 – 11:00
ground, treadmill and elliptical jogging: an original research study
Yonatan Kaplan, Yannai Barak, Ezequiel Palmonovich, Meir Nyska,  
Erik Witvrouw

ההשפעה של תרגול אינטנסיבי לגפיים עליונות על תפקודי ניידות ושיווי משקל   11:25 – 11:13
 בילדים עם המיפלגיה על רקע שיתוק מוחין

מרילין כהן, סימון שלס, ג'ולי כרם, גלעד שורק

Return to sport following total hip arthroplasty (THA) do we all agree? x  11:38 – 11:26
Yonatan Kaplan

תגובת צעד מפצה בעקבות איבוד שיווי משקל פתאומי - הבדלים בין קשישים   11:51 – 11:39
 לצעירים

הדר שרון, הדס סנה, יואב גימון, אילן קורץ, רונן דבי, יצחק מלצר

 Neurological complications and rehabilitation course after bariatric   12:04 – 11:52
surgery
Elior Moreh, Moshe Bondi, Jeanna Tsenter, Michael Romm, Avi Ohry, 
Gabi Zeilig, Zeev Meiner
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איתור זמן תפוגה לכריות למניעת פצעי לחץ תוך שימוש במערכת מיפוי לחצים  פוסטר 18 - 
מאיר לוטן, הלה אופיר מעוז, הדס פרא, מוריה בן ישי

 The role of the environment in determining participation of children and פוסטר 19 - 
youth with disabilities: a scoping review
Dana Anaby, Mary Law

Participation and environment measure for children and youth x  - 20 פוסטר 
i)pem-cy( - psychometric evaluation 
Dana Anaby, Mary Law, Wendy Coster, Gary Bedell, Mary Khetani, 
Rachel Teplicky, Kendra Liljenquist, Kara Gleason, Ying-Chia Kao

Focus on participation for children and youth with physical disabilities: x  פוסטר 21 - 
a knowledge translation implementation study
Dana Anaby, Nikol Korner-Bitensky, Mary Law, Isabelle Cormier

השפעת טלטול גפיים עליונות על תיאום הליכה – הצגת מחקר  פוסטר 22 - 
משה בונדי, גבי זייליג, מאיר פלוטניק

פוסטרים: שיקום אורטופדי

טיפול תרופתי לאוסטאופורוזיס במאושפזי שיקום לאחר שבר  פוסטר 23 - 
אירנה צווקר, ג'יזל ששון, אולגה אוזרני, נאוה יוגב

 Conservative treatment for osteoarthritis (oa) in the knee: what have we פוסטר 24 - 
learnt? X
Yonatan Kaplan

התאמת "קלנועית" לניהוג עצמי לצורך שיקום תפקודי של פעוט קטוע ארבע גפיים  פוסטר 25 - 
אורית בראון בנימין, גיא קנטור, נצר נבות, שני זכאי, עציונה אייזנשטיין, תמר ישר, 

יצחק זיו-נר, דפנה גוטמן, עמיחי ברזנר

 Chiropractic multimodal therapeutic protocol for degenerative פוסטר 26 - 
spondylotic myelopathy and myelomalacia: case series
Ofer Baruch

פוסטרים: שיקום נוירולוגי

The impact of patient's weight on post-stroke rehabilitation פוסטר 01 - 
Leonid Kalichman, Deborah Alperovitch, Iuly Treger

הפרעות תנועה ספסטיות לאחר אירוע מוחי - יעילות שילוב טיפולים  פוסטר 02 - 
יואב גימון, מנואל צווקר, גבי זייליג

שיקום וטיפול בהפרעה בשליטת סוגרים לאחר CVA - תאור מקרה של עבודת צוות  פוסטר 03 - 
 רב מקצועי במרכז לשיקום גריאטרי ב"בית בלב" עומר

ילנה פוקסמן

התמודדות עם טונוס מוגבר מאוד בגפיים ובגו בשיקום מטופלת לאחר דלקת מוח  פוסטר 05 - 
 )Encephalitis(: תיאור מקרה

 גנית גריי, מיכל קנר, איתנה טבקרו, טטיאנה גלפרין, אלינה גרינברג, 
אורית וונדרמן בר-סלע

 The unique role of assistive and argumentative communication (aac) in פוסטר 07 - 
 cognitive evaluation of a post stroke survivor in a rehabilitation setting –
a case study
Yuval Naveh, Keren Anat, Bergerzon-Biton Orly, Daria Korobko,  
Irina Zwecker-Lazar, Arik Citon

Virtual reality – new perspective of using off the shelf game consoles פוסטר 08 - 
Yuval Naveh, Irina Zwecker-Lazar, Arik Citon

Rehabilitation of patient with wilson’s disease: a case report פוסטר 09 - 
Elina Greenberg, Ela Birg, Juliana Schwarz

מאפיינים ביופסיכוסוציאליים של כאבי ראש לאחר פגיעת ראש: היבטים רגשיים  פוסטר 10 – 
 ומשפחתיים

מורן בר-חן, מוטי רטמנסקי, נתן זסלר, אברהם שוייגר, ירון סחר

פוסטרים: נושאים כלליים בשיקום

מי ידאג לאדנית שלי כשאשתחרר ואלך הביתה?  פוסטר 13 - 
נעה אייזנברג

 Coaching out of the box: a mixed methods evaluation of a coaching skills פוסטר 14 - 
training program for interprofessional service providers
Stacey Burnes, Meghan Husson, Sandy Tatla, Susan Greig,  
Alda Antunes Silvestre, Dori Van Stolk, Shelley Woodman, Tal Jarus

השפעת שני פרוטוקלי אימון בחולי אי-ספיקת לב על מדדים ביוכימיים ופיזיולוגיים  פוסטר 15 - 
יאיר בלומברג, אופיר ארטרכט, נעה בכנר-חיננזון, שאול עטר, דן אדם

חיים עם מנשם - הדרכת שחרור מטופל מונשם לביתו  פוסטר 16 - 
פולינה רוזנברג, נני פינס-זדה

הערכת המהימנות בין הדיווח הסובייקטיבי של המשתמש, לבין מדדים אובייקטיביים  פוסטר 17 - 
 להערכת כריות למניעת פצעי לחץ המתקבלים ממערכת מיפוי לחצים

מאיר לוטן, רובינשטיין איגור, קוניק שניר

רשימת הפוסטרים
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רח׳ שמריהו לוין 84, קרית היובל  ת.ד. 9117, ירושלים 91090

בית חולים אלי"ן
ם  ו ק י ש ל ז  כ ר מ
ר ע ו נ ו ם  י ד ל י

מחלקות שיקום
מחלקה לשיקום נשימתי

מחלקת שיקום ילדים ונוער

אשפוז יום שיקומי לילדים

שח״ר – שיקום חינוכי רפואי 
(מעון, גני ילדים ובית ספר)

מרפאות חוץ רב-צוותיות
מרפאה נוירו-מוסקולרית

מרפאה לשיקום נשימתי

מרפאת ספינה ביפידה
ונפגעי חוט שדרה

מרפאה לפגיעות מוח נרכשות

(CP) מרפאת שיתוק מוחין

מרפאת הפרעות אכילה בינקות

מרפאות מתמחות
 המרפאה לאורטופדיית ילדים

מרפאת גב לילדים עם
הפרעות נוירומוסקולריות

מרפאת מכשירים

מרפאה לטיפול בספסטיות

מרפאה לשליטה 
על הסוגרים

מרפאה לייעוץ שיקומי 
טרום לידתי להורים 
עם עובר בסיכון

שירותים נוספים
מסלול – מרכז ספורט
טיפולי לילדים

מרכז לשיפור מיומנויות

בריכה טיפולית

מעין - מרכז עזרים
לילדים ונוער

מרכז מידע ארצי
לנסיעה בטוחה
 לזכרה של טובי קורן

המרכז להנגשת 
מחשבים לילדים 
עם צרכים מיוחדים

מרכז לשיקום אכילה

טיפולים פרא-רפואיים

מערך דיור לבוגרים מונשמים

ם י ד ל י ם  ו ק י ש ב ם  י ל י ב ו מ ״ן לים אלי בית חו
info@alyn.org | www.alyn.org.il טלפון: 02-6494222 | פקס: 02-6437338 | 

דר' מורית בארי

עמיתים יקרים,
מקצוע השיקום עומד בפני אתגרים הולכים וגדלים. האוכלוסייה 

הנזקקת  לשירותינו  מתרחבת ומורכבות המקרים גדלה. 
נדרש מאתנו להשאר תמידית בחוד החנית של הידע המקצועי 

ולרכוש יכולות מתקדמות בשימוש בטכנולוגיה ובאביזרים 
חדשניים.

שיקומם של ילדים מציב אתגרים ייחודיים בתחום השיקום, 
אך גם הזדמנויות יוצאות דופן להשפיע ולשנות את עתידם.  
התפיסה המובילה את אלי״ן היא זכותו של הילד לממש את 
הפוטנציאל ההתפתחותי הטמון בו, במטרה לצמוח לחבר 

מלא בחברה האנושית כפי יכולותיו.

לאלי״ן מעל 80 שנות ניסיון בטיפול בילדים הסובלים 
מליקויים מולדים ונרכשים במערכת העצבים המרכזית 

והפריפרית, במומי שלד ובמחלות שריר ועוד. הניסיון הרב 
 ICF בשילוב עם  עקרונות שיקום עדכניים ותפיסת ה
מאפשרים לנו לבנות תוכניות שיקום מוכוונות מטרה 

המתאימות לצרכי הילד  והמשפחה.

בית החולים זכה לאחרונה באות מצוינות מטעם ״מידות״, 
כדוגמא לבית חולים המנוהל באופן מקצועי ואפקטיבי. 
בשם בית החולים אלי״ן ברצוני לברך את כל באי הכנס 

ולאחל כי נוכל לגייס את המשאבים האנושיים והכספיים 
הדרושים כדי לתת טיפול מיטבי למטופלים שלנו בכל 

המסגרות.
כנס אלי"ן ה -2 לשיקום ילדים 

"שיקום ילדים – מתלות לעצמאות" 
ייערך ב:  17-18.6.2014  אתם מוזמנים לעקוב אחר 

הפרסומים בנושא באתר בית החולים ובדף הפייסבוק

צוות בית החולים עומד לרשותכם.

דר' מורית בארי מנכ״ל בית חולים אלי״ן 
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אופקים תיירות וכנסים בע"מ. טל’ 03-7610822, פקס’ 03-7610799
www.ofakim-knasim.com :אתר ,michalk@ofakim.co.il :דוא"ל

www.medrehab.org.ilבקרו באתר האיגוד:
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חברות תומכות ללא דוכן:
סאנופי, אלין וטבע
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