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     לזכרה של , בריאות האישהליום העיון השנתי של קבוצת עניין 

יוקדש השנה לנושא המגדר ,ל"יהודית שריג ז  

 

מתי וכיצד ראוי להתייחס ? במה אנו שונים? במה אנחנו דומים

?להבדלים אלו  

  :כל זאת ועוד ביום עיון מרתק

 בראייה מגדרית פיזיותרפיה

27/10/2011  
 08:00-15:30השעות  בין

  

  ח בילינסון בפתח תקוה "בי –ש רבין "במרכז הרפואי ע

  אולם קורן, בניין משרד המרפאות

  )חצות בגשר אל בית החוליםלו, מומלץ להחנות חינם בחניון של קניון אבנת(

 תכנית יום עיון פיזיותרפיה בראייה מגדרית
 

התכנסות – 8:00-8:30  
פתיחה וברכות  - 8:30-8:45  
  מבוא לרפואה מגדרית  – 8:45-9:45

  "רבין"ש "מרכז רפואי ע, ח לנשים ויולדות"מנהל ביה, מרק גלזרמן' פרופ
  על ברכייים ועל נשים – 9:45-10:15

  א"ת' החוג לפיזיותרפיה אוני, "אסף הרופא"ס לפיזיותרפיה "נֹגה גל מנהלת ביה' גב
   הליכה אצל נשים בהריוןמאפייני  – 10:15-10:35

  בוגרת החוג לפיזיותרפיה , אלכס חסיק' גב

הפסקה – 10:35-11:00  
 

    ה נשית/נשימה באוויר – 11:00-11:20
  "שיבא"מרכז רפואי , פיזיותרפיסטית במחלקה לשיקום נשימתי, דניה חופי' גב

   הבדלים  מגדריים  -שיקום חולים לאחר שבץ מוחי  – 11:20-11:40
 "הדסה"מרכז רפואי , המחלקה לפיזיותרפיה, אדרת רוזנברג' גב, ברמן נט'ג' גב

  ?מה השוני בין נשים מוסלמיות ליהודיות –טיפולי פוריות  – 11:40-12:00
  "שירותי בריאות כללית", פיזיותרפיסטית, אמירה דאהר' גב

  הבדלי מגדר במיניות – 12:00-12:30
שירותי בריאות "ו, הטכניון חיפה, ההחוג לרפואת המשפח, ר שלומית שדמון סייג"ד

 מחוז חיפה וגליל מערבי   " כללית

)כריכים(הפסקת צהריים קלה  – 12:30-13:10  
 

  ? האם אנחנו שונים -ש טראומטיות בהקשר מגדרי "פגיעות עמ – 13:10-13:30
 "רבין"מרכז רפואי , "בילינסון"ח "אורתופדיה ביה' מח, ר אלי סידון"ד

  השפעת המגדר על הצוות הרפואי -רתי הרופאה ואדוני האחגבי – 13:30-13:50
והמחלקה לפיזיותרפיה במשרד " אסף הרופא"ס לפיזיותרפיה "ביה, שחר גילה' גב

 הבריאות

  בלבד לא לנשים – השד סרטן - 13:50-14:10
  "אסף הרופא"מרכז רפואי , פיזיותרפיה' מח ,גביש איריס' גב

אינטימיות ומיניות ברצף המחלה  -בגלל מחלת הסרטן\מיניות למרות –14:10-14:40
  ...החל מרגע גילויה

, אביב-תל" סוראסקי"ש "המרכז הרפואי ע, ייעוץ מיני לחולי סרטן, נשר-פלג שרון' גב
                                                        הר הצופים" הדסה", והמרפאה לבריאות מינית

 )בין גבר לאישה הינו הקו הדק המחבר ההומור(דבר מצחיק  אהבה זה-14:40-15:30
  דטהרמרים ברנ' של הגבבידור מופע 

 

 

נבקשכם להגיע בזמן לתחילת  לכן - עלינו להקפיד על עמידה בזמנים ז העשיר"בשל הלו
  לכשיתאפשר במרוכזרק כניסת מאחרים להרצאה הפותחת תתקיים . היום



  
  טופס הרשמה

  
  18/10/2011לאחר   18/10/2011עד   

  ח"ש 250  ח "ש 150  חברי עמותה
לא חברי 
  ח"ש 250  ח"ש 250  עמותה

  
  !שקלים 20הנחה של  - IPTS-למשלמות אונליין דרך את ה

  
                  ח דמי טיפול"ש 35ייגבו  – 23/10/2011 -ביטול עד ה
   לא יוחזרו דמי ההרשמה – 23/10/2011 -ביטול לאחר ה

  :להרשמה ולתשלום יש למלא את הפרטים הבאים

____________ז.ת_________   שם פרטי_________   שם משפחה   

_____________מיקוד_________ עיר_________________ כתובת  

____________פקס_____________  נייד ____________  __טלפון  

  E-mail_________________________  __________ 
  
          העמותה לקידום הפיזיותרפיה: לתשלום נא לצרף שיק לפקודת

  35002ד .ת 61350 א מיקוד"ת 5דירה  41לנוב 'צ: ולשלוח לכתובת

                                                            :    או לחלופין בכרטיס אשראי לפי הפרטים

    ____________________כרטיס האשראי' מס __ ________סוג הכרטיס

  ___ /___תוקף 

  

  6888107-03 -לשלוח בפקסיש את הטופס 

  

  

  

 

  
 

                     

            

  

  

  ,נשמח לראותכם

  עניין לבריאות האישהועדת ההיגוי של קבוצת ה       

  

 
,             צוברי-נירה כהן' גב, קלודין הטב' גב, דרור-ענבל בן' גב, נטע ביאר' גב

,                              מר שרון שטרית קורנליוס, גילה שחר' גב, טסה מרכוס' גב, גזית מרגלית' גב

  סבן-תמר שרון' גב, נוה-ליאת שיק' גב

  

מול העמותה  הגעת הפקס באחריות הנרשמים לוודא

  iptsoffice@gmail.comבאמצעות מייל 

 

 


