הכנס הארצי ה 14-של הפיזיותרפיה בישראל
תאריך

שעת התחלה שעת סיום

מליאה

08:00

08:45

פתיחה

08:45

09:00

בחירות

09:00

09:20

פרס מאמר מצטיין והצגת האתר החדש של כתב
העת

09:20

09:45

חלוקת פרסים  -ע"ש חוה בר גיורא

09:45

10:00

דו"ח כספי  -הנהלת העמותה

10:00

10:30

Physical Inactivity: The Biggest Public Health
Problem of the 21stCentury Steven N Blair

10:30

11:00

חלוקת תואר עמית כבוד -

11:00

11:30

11:30

13:00

אולם A

אולם B

-

אולם C

-

-

הפסקה
מושב  - 1נוירולוגיה

מושב  - 1נשימתי וארגונומיה

התמודדות עם ספסטיות מוגברת מאד בגפיים ובגו
בשיקום מטופלת לאחר דלקת מוח :טיפול
פיזיותרפי משולב עם משאבת בקלופן  -תיאור
מקרה ג.גריי ,מ.קנר ,ס.פרנקל-טולדו ,א.טבקרו ,ה.בר-

סדנת שיקום ריאות בקהילה לחולי COPD

מושב  - 1פ"ג

ע.זיו-גולדמן ,ש.בן בנימין

How to Help Sedentary People Become More Physically
Active Steven N Blair

קול אופק ,ס.קראוס ,ט.גלפרין ,א.גרינברג ,א.וונדרמן בר-

השפעת ביצוע כפל-משימות ( )Dual-taskעל
טלטול הידיים בהליכת חולי פרקינסון

ש.סימן טוב,

-

ע.מרלמן

השפעות ביצוע מטלה כפולה קוגניטיבית על מדדי
הליכה בחולי טרשת נפוצה א.רוזנבלום בלזר,
ע.מירלמן

"לנשום רווחה" -שיקום מונשמים כרוניים בחזרה לקהילה ק.גנטשרו ,הערכת היקף האימון הגופני ורמת הכושר האירובי בקרב
פ.ג'אברין ,ב.שפירא ,נ.לוי
חולי סיסטיק פיברוזיס בני  12שנים ומעלה באמצעות
שאלון ובדיקות מאמץ א .אייזנסטדט
תכנון ארגונומי של חדר תרופות חדש במחלקות הפנימיות ע.פרנקו האם תכנית התערבות של אימון גופני שהוביל לשיפור
ביכולת תנועה ( )Capacityיוביל להפחתת התנהגות
יושבנית בקרב מתבגרים עם שיתוק מוחין? ר.אבירם,
נ.הריז ,ס.בר-חיים
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13:00

14:00

14:00

15:30

15:40

16:00

16:00

17:30

ארגונומיה בחקלאות :פגיעות שלד -שריר בקרב עובדי רפתות י.גייגר המנוחה היחסית אצל אדם לאחר שבץ מוחי – תיאור
שיקום תנועת הושטת גפה עליונה באמצעות
מקרה נ.רפאלי באר ,מ.כץ לוירר
הקצנת שגיאה אצל חולים אחרי שבץ מוחי ,תוצאות
ראשוניות ש.ישראלי ,א.כרמלי
ההשפעה האנלגטית של מאמץ אנאירובי מרבי בנבדקים
שיקום מטופלת עם Axillary & Radial nerve palsy
א.דהן
בריאים ג.סמואלי ,ע.קודש ,י.מקל ,א.וייסמן-פוגל
הפסקת צהריים
מושב  - 2ניהול

מושב  - 2אורתופדיה

מושב  - 2ש"מ והליכה
תבנית פרטורבציה בלתי צפויה לשיפור האדפתציה בזמן הליכה

שוויוניות ,נגישות וזמינות השירות הפיזיותרפי
בישראל ת.יעקב ,א.פרג
בקרת שיווי משקל בעמידה בקרב קשישים שסובלים מהשמנת
האנשים השקופים -שירותי בריאות הניתנים
יתר ש.נפתלי ,י.מלצר ,ל.אודסון
לחוסים המטופלים שלא במסגרות האגף לטיפול
באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית על ידי
פיזיותרפיסטים מהקהילה כ.כהנא
מסלולי הכשרה בפיזיותרפיה – תיאוריה ופרקטיקה חוסר שינה ושיווי משקל :האם צריך להתעורר? ש.הוסדורף ,א.קורץ,
ק.ג'ובראן ,י.גימון

-

י.לברן ,ג.אבירם ,ש.רפאל-סער ,נ.שלזינגר

מתיק לתיקיה :מהפך בניהול השירות באמצעות
תיק מקוון ט.ניצן ,ש.כץ ,א.אביב ,ר.הרסליס ,ס.מרדכי,
א.טפמן ,ת.אוגולניק ,ש.גולדפיין ,ש.בר סלע ,ח.בנישו

מחזון למציאות – פיזיותרפיה מובילה את שיקום
האדם בקהילה א.פרג

א.מלצר

מתן חד פעמי של ריטלין משפר שיווי משקל בהליכה בקרב
קשישים – מחקר בקרה כפול

סמויות י.מלצר ,ז.שורר ,י.בכנר ,ט.גיא

השפעת מגע קל על שיווי משקל בהליכה בבוגרים בריאים

פ.פלש,

ע.קודש ,ר.דיקשטיין

הפסקה
סדנאות

כיווץ מוטורי באמצעות גירויים חשמליים :מדוע ,מתי תרגול הליכה בגיל הצעיר בילדים עם קשיים מוטוריים
משמעותיים ,התנסות בהליכה עם מכשיר חדשני –מכשיר ה-
למי וכיצד  -קבוצת העניין י.לויפר ,א.אריאל,
ש.שפרינגר ,מ.אלבוים-גביזון
 upseeכמודל להתערבות זו נ.גלקופ ,צ.זמורה ,ר.סנדובסקי ,ש.בן עזרא,
ד.אלנתן ,מ.לוטן

 76השפעת קינזיוטייפ על גמישות וטווח תנועה  -סקירה
סיסטמתית
נפיחות מעכבת חיזוקArthrogenic muscle inhibition -
סקירת ספרות נ.גל

האם קיימת אבנורמליה ודיספונקציה שרירית בעקמת
אידיופטית א.הרלינג
מבחן כיפוף-רוטציה וטווח תנועה צווארי – מחקר
השוואתי במטופלים עם הפרעה טמפורומנדיבולרית
שרירית צ.גרינבאום
טיפול קבוצתי במכון פיזיותרפיה אורתופדי ל.אילוז ,ד.בן
אלישע

תאריך

שעת התחלה שעת סיום
08:40
08:00

מליאה
פתיחה

08:40

09:10

דבר הארגון

09:10

09:30

חלוקת פרסים  -ע"ש יוספה דנציגר -

09:30

10:00

אסיפה שנתית

10:00

10:40

Translation of Research into Practice in NeuroRehabilitation Sara Mulroy

10:40

11:00

נירית סיכום ופרידה

11:00

11:30

11:30

13:00

אולם A

אולם C

אולם B

-

-

הפסקה
מושב  - 4ילדים

-

מושב  - 4תפיסת המקצוע ,בריאות האישה

הקשר בין איכות התנועות הספונטאניות של הפג
מחלות שנויות במחלוקת במרחב הטיפולי :פיברומיאלגיה כמקרה
ולבין איכות האינטראקציה אם-פג.א.לב-אנקב ,ש.בני -מבחן נ.רויטנברג

מושב  - 4חינוך וניהול
המחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת אריאל  -מחלקה
מקדמת בריאות ופעילות גופנית א.אינשטיין ,נ.בן עמי,

שרם ,א.שר-צנזור ,ג.דאובה-פישמן ,כ.איינספיילר

מ.עצמון

השימוש בטייפ קינזיולוגי בתינוקות במסגרת טיפולי סטיגמה על רקע גיל בקרב הדור הזקן כלפי צעירים העוסקים
במקצועות הבריאות בקהילה :בחינתו של מושג חדש י.בנבנישתי
פיזיותרפיה התפתחותית ג.דאובה פישמן ,ח.כהן,

הטמעת שימוש בשאלונים תפקודיים וכלי הערכה
בפיזיותרפיה באמצעות הגישה המוטיבציונית ה.קהלני

ש.קרת ,נ.שנטל-ריצ'יוול ,ע.דור -כדורי

,פ.ורנר

ההשפעה של תכנית אימון אינטנסיבית לגפיים
עליונות לשיפור תפקודי ניידות בילדים עם
המיפלגיה על רקע של שיתוק מוחין ג.כרם ,ג.שורק,

גישות ותפיסות רופאי משפחה ופיזיותרפיסטים את הפיזיותרפיה
האורטופדית בקהילה א.אתרוג ,י.לויפר

הימצאות תסמני שחיקה מקצועית בקרב פיזיותרפיסטים
בישראל מ.קסלר לופו

מ.כהן ,ס.שלס ,מ.כץ-לוירר
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דגימה וניתוח ממוחשב של התפתחות עצבית
מוקדמת בתינוקות פגים ח.פרידמן
של

מהימנות וSmallest Real Difference)SRD(-
המבחנים שש דקות הליכה וEnergy -
 )EEI(Expenditure Indexבילדים לאחר פגיעת
ראש י.פדידה ,א.שפירא ,ד.נאמן ,א.גלעד ,ר.שפסר,

דליפת שתן במאמץ בנשים :שכיחות ,חומרת תסמינים ,התערבויות השפעת תוכנית הלימודים במחלקה לפיזיותרפיה על
הופעת כאבי גב תחתון בקרב הסטודנטים ? נ.רפאלי
טיפוליות ואיכות חיים כ  5שנים לאחר סיום טיפול פיזיותרפי של
באר ,מ.גרינוולד ,ל.אשר
רצפת האגן נ.ביאר
עלות ועלות-יעילות ( )cost-effectivenessטיפולים בדליפת שתן
בדחיפות בנשים :תוצאות מניסוי קליני מבוקר ארוך טווח ר.כפרי

ס.פרנקל טולדו

13:00

14:00

14:00

16:00

הפסקת צהריים
מושב  - 5אורתופדיה
תרגול קינמטי לכאבי צוואר כרוניים ה.שריג בהט

מושב  - 5אתיקה
שמירה ראויה על גבולות המגע בטיפולי פיזיותרפיה הצגת נייר
עמדה של ועדת האתיקה של הפיזיותרפיה בישראל ז.דוידוב

מושב  - 5שמירה על הרצף הטיפולי
הדרכת פיזיותרפיה למטופלים המשוחררים ממיון
אורתופדי לקהילה .תכנית ייחודיות ברצף הטיפול
הפיזיותרפי בין בי"ח כרמל ומחוז חיפה וג"מ ז.גינוסר,
ד.ישראלי ,צ.קנול ,ח.זילברמן ,י.שוורץ ,א.ליר

"הברך שלי כואבת"  :עדכונים למטפל
באוסטיארטריטיס ( )OAשל הברך

הקוד האתי בפיזיותרפיה – מצפן ומסגרת

נ.ענבר ,ר.ארד

י.קפלן

-

הערכת הטיפול הרב מקצועי ורצף הטיפול הניתנים
למטופלים ביחידות לטיפולי בית א.לייטרסדורף ,א.רסולי ,
א.פרג ,א.טירר ,א.לקסר ,א.סימנהויז ,י.ניסן ,ש.רחמיאל
,א.זילברברג ,א.ברשטלינג ,ו.וקסלר

אתיקה – זה לא שם של ילדה! רב-שיח חוויתי בנושא אתיקה

שיפור שיווי משקל ומניעת נפילות בקרב קשישים
– מחקר בקרה אקראי א.קורץ  ,י.גימון  ,ר.דבי ,א.מלצר י.זבולון ,א.זילברשטיין
קבוצת פרקינסון " -בתנועה מתמדת"

י.סוננבליק,

ל.אייזן-סטי ,א.לברן ,י.איל

תוכנית התערבות לבני  80ומעלה במחלקות פנימיות
בבית חולים בני ציון י.כהן ,מ.עקל ,ס.קראוס ,נ.בוקי ,ת.איזנמן
עם הפנים לקהילה :תיאור מקרה :אירוע מוחי קשה
וחזרה לעבודה כחלק מתהליך השיקום בקהילה
ר.פינגולד פולק ,ר.דיגה ,מ.סקאל ,ע.לוי ,ס.רוזנוב

טיפול מבוסס קלסיפיקציה לכאבי ברכיים קידמיים
 -PFPSטוב יותר מטיפול רגיל? מחקר אקראי
ותצפיתי א.נקדימון ,ג.הרמן

דגשים בטיפול הההתפתחותי המוקדם בקהילה ,בפג
ומשפחתו ש.קרטין

