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קריית שדה
התעופה

הכנס השנתי ה67-
של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום
המקום בו נפגשים כל אנשי השיקום בישראל

ד
ברי

בר
כה
עמיתים יקרים,
אנו שמחים להזמינכם לכנס
השנתי ה 67 -של האיגוד הישראלי
לרפואה פיזיקלית ושיקום .הכנס יתקיים
ב 26 – 25 -בדצמבר  ,2017במרכז הכנסים "אווניו",
בקריית שדה התעופה.
כפי שנעשה בכנס האחרון,RSTU 2016 (Rehab Science & Technology) ,
גם בכנס הקרוב ,תיבנה תוכנית ייחודית המשלבת מסלול דידקטי ,שסוקר את
הדרך המובילה מהמדע הבסיסי לקליניקה בתחומי השיקום השונים ,ומסלול מחקרי ,בו
יוצגו עבודות מחקר מקוריות.
איחוד הכוחות ושיתוף הפעולה בין כל העוסקים בתחום השיקום הוא המפתח להצלחת כל תהליך שיקומי
וכן להצלחת כנס האיגוד .הכנס הזה פונה אליכן ואליכם ,אנשי ונשות השיקום מהמקצועות השונים – רפואת
שיקום ,סיעוד ,פיזיותרפיה ,ריפוי בעיסוק ,עבודה סוציאלית ,הפרעות בתקשורת ,פסיכולוגיה ועוד ,לחוקרים/ות
בתחומים המשיקים לשיקום ולחברות המקדמות את הטכנולוגיה החיונית לעבודתנו.
אנו מזמינים את כולכם לשלוח תקצירים להרצאות מדעיות ופוסטרים
ולקחת חלק פעיל בכנס כדוברים ומשתתפים.

הצטרפו לכנס הגדול ,המרכזי והמוביל בתחום השיקום בישראל!!!
להתראות בכנס,
ד"ר ירון סחר
יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום
יו"ר הכנס ה 67 -של האיגוד

ועדה מארגנת

ועדה מדעית

יו"ר הועדה המארגנת:
צאקי זיו-נר | רפואה שיקומית ,שיבא

יו"ר מסלול דידקטי:
נחום סורוקר | רפואה שיקומית ,לוינשטיין

יו"ר ועדת משנה לגיוס חסויות:
גבי זייליג | רפואה שיקומית ,שיבא

יו"ר מסלול מחקרי:
זאב מיינר | רפואה שיקומית ,הדסה הר הצופים

ישי אוסטפלד | רפואה ,המוסד לביטוח לאומי
דבורה אשר | רפואה שיקומית ,לוינשטיין
מורית בארי | רפואה ,אלי"ן

אביה גביעון | הפרעות בתקשורת ,רעות
ישראל דודקביץ | רפואה שיקומית ,איכילוב
רות דפרין | פיזיותרפיה ,אוניברסיטת תל אביב
תמר וייס | ריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת חיפה

אורלי בוני | ריפוי בעיסוק ,משרד הבריאות

אלי וקיל | פסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר אילן

נעמי בן חיים | עבודה סוציאלית ,לוינשטיין

תמר זילברג | פסיכולוגיה ,אוניברסיטת בר אילן

דפנה גוטמן | רפואה שיקומית ,שיבא

רפי חרותי | רפואה שיקומית ,רעות

שירית גורן אופיר | רפואה שיקומית ,לוינשטיין

נעמי כץ | ריפוי בעיסוק ,הקריה האקדמית אונו

מלי גיל | הפרעות בתקשורת ,לוינשטיין

עמירם כ"ץ | רפואה שיקומית ,לוינשטיין
אבי לזרי | רפואה שיקומית ,מכבי

ארנון גם | רפואה ,צה"ל

דריו ליברמן | פיזיותרפיה ,אוניברסיטת תל אביב

רעות דנינו | ריפוי בעיסוק ,שיבא

ז'אנה לנדה | רפואה שיקומית ,מכבי

טטיאנה ונדר | רפואה שיקומית ,הרצפלד

יצחק מלצר | פיזיותרפיה ,אוניברסיטת בן גוריון

מיכאל ורשבסקי | רפואה שיקומית ,ברזילי

דנה מרגלית | פסיכולוגיה ,שיבא

איתנה טבקרו | פיזיותרפיה ,לוינשטיין

אבי עורי | רפואה שיקומית ,רעות

דורית טל | סיעוד ,שיבא

מאיר פלוטניק | טכנולוגיות מתקדמות בשיקום ,שיבא

יולי טרגר | רפואה שיקומית ,סורוקה

איילה פרג | פיזיותרפיה ,משרד הבריאות

עידו כץ | רפואה ,משרד הביטחון

סילבי פרנקל-טולדו | פיזיותרפיה ,אוניברסיטת אריאל

שירי פלד-אטלס | פיזיותרפיה ,שיבא
סמיון רוזנוב | רפואה שיקומית ,מאוחדת
איזבלה שוורץ | רפואה שיקומית ,הדסה הר הצופים
ג'ף שיימס | רפואה שיקומית ,מכבי

מנואל צווקר | רפואה שיקומית ,שיבא
עופר קרן | רפואה שיקומית ,שיבא
חנה קרפין | ריפוי בעיסוק ,רעות
נאוה רצון | ריפוי בעיסוק ,אוניברסיטת תל אביב
שרון שקלאי | רפואה שיקומית ,לוינשטיין

הכנס השנתי ה 67-של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום

בחודש אפריל  2017אישרה המועצה המדעית של הר"י ,בהתאם להמלצת איגוד השיקום ,לרופאים מומחים מן
המקצועות  -נוירולוגיה ,גריאטריה ,אורתופדיה ,רפואה פנימית ,רפואת משפחה ,רפואת ילדים ,נוירוכירורגיה –
לבצע התמחות שניה ברפואה פיזיקלית ושיקום במסלול מקוצר של שנתיים וחצי בלבד.
הכנס השנתי של איגוד השיקום הוא הזדמנות מעולה לחברי האיגודים הנ"ל אשר שוקלים את האפשרות לבצע
התמחות שניה ברפואה שיקומית – להירשם לכנס ולהיחשף למגוון הרחב של הנושאים שבהם עוסקת הרפואה
השיקומית ,החל מנושאים תאורטיים ומדע בסיסי וכלה בישומים קליניים של טכנולוגיות מתקדמות ביותר.
פרטים נוספים באתר הכנס https://www.rstu2017.com :וכן ברשת המקצועית של אנשי השיקום בישראל:
http://www.rst-network.com/signup

אל תחמיצו:
מעל  130הרצאות אשר יספקו מידע מדעי וכלים מיקצועיים לשימוש בבית
החולים ובמרפאה מייד לאחר הכנס
הרצאות מוזמנות ,עם מרצים מהשורה הראשונה בתחום השיקום
תערוכה מקצועית גדולה ,שתספק מידע על החידושים בתחום
מעל  500משתתפים ,מפגשים חבריים ומקצועיים עם קולגות מכל הארץ

תאריכים חשובים:
 20ביולי 2017
פתיחת האתר למשלוח תקצירים
 15באוגוסט 2017
פתיחת אתר הרישום לכנס
 15בספטמבר 2017
יום אחרון למשלוח תקצירים
 1בנובמבר 2017
פרסום התוכנית המדעית של הכנס
 10בדצמבר 2017
יום אחרון לתשלום דמי רישום מוזלים
 26 – 25בדצמבר 2017
הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום
הכנס השנתי ה 67-של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום

הגשת תקצירים
www.rstu2017.com :הכנס

דרך אתר

2017  בספטמבר15 :מועד אחרון להגשת תקצירים
. את התקצירים ניתן להגיש בעברית או באנגלית. ניתן יהיה להציג עבודות גם בשפה האנגלית.שפת הכנס עברית
,RST Network  על מנת שנוכל להעלות את התקצירים שיתקבלו ל,אנו ממליצים לשלוח תקצירים באנגלית
. רובם ככולם באנגלית, בה התכנים,שהינה רשת חברתית של אנשי שיקום

נושאי הכנס העיקריים
I. PRM Basic Science & Clinical Practice in Neurological Disorders
Diseases and Trauma of the Brain
Diseases and Trauma of the Spinal Cord
Neuropathies, Myopathies
II. PRM Basic Science & Clinical Practice in Orthopedic and Musculoskeletal Disorders
Limb Trauma, Amputation & Surgery; Musculoskeletal Disorders
Rheumatoid Arthritis, Osteoarthritis
Osteoporosis
Back and Neck Pain
III. PRM Basic Science & Clinical Practice in other Speciﬁc Conditions
Geriatric Rehabilitation
Pediatric Rehabilitation
Other Speciﬁc Conditions (Cardiopulmonary, Cancer, Other)
IV. Topics Relevant to All PRM Fields of Practice
International Classiﬁcation of Functioning (ICF)
Scope of the Specialty; Education; Ethical and Legal Considerations in PRM
Organization and Management of Rehabilitation Services
Evidence Based Rehabilitation (EBR) – Functional Assessment & Outcome Measurement
Management of Other Widely Encountered Disabling Conditions
(Chronic Pain; Sexual Disability; Spasticity, Wound Healing, etc)
Psychological and Social Aspects of Rehabilitation
Other Topics of General PRM Interest:
o Sports Medicine and Sports for the Disabled
o Electro diagnosis
o Kinesiology; Posture, Gait & Motion Analysis
o Orthotics; Assistive Devices for Disabled Persons
o Rehabilitation Engineering & Advanced Technologies
V. Other PRM Topics

:מזכירות הכנס

054-7871671 : | שיר ארגובי054-4304045 : עינת בר אילן,Duet Events
 של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום67-הכנס השנתי ה

