
הכנס השנתי ה-20 - העמותה לקידום הפיזיותרפיה
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פילאטיס לרצים )הסדנא תתקיים סדנאות
בלובי הגדול( - אווה דברת

פיתוח אסרטיביות לקלינאים 
הילה שריג בהט

רישום התכנסות וכיבוד בוקר09:00-08:00

10:30-09:00
 ילדים

יו״ר נילי ויסרברג
 פיזיולוגיה בתנועה
יו״ר ישראל היילפרין

 נוירולוגיה
יו״ר דפנה ליבנה

 צמיחה וחידוש
יו״ר יעל רותם גלילי

הצגת פעילות שנתית של ק.עניין 09:10-09:00
 ילדים

דוראל שפירא, ימימה ברק

 תפיסת מאמץ במדעי האימון והשיקום: סוגיות מתודולוגיות וכיווני המשך
ישראל היילפרין

 מילים לכבודה ולזכרה של נילי ברגהאוס
יונה ושדי

 פיזיותרפיה בהפרעות אכילה
אפרת סימנהויז-שפרן

 התערבות בגישת PREP - תיאור מקרה09:20-09:10
חגית חפץ

התגובות האפקטיביות לאימוני התנגדות: השוואה בין הגישה ה"קבועה מראש" 
 לבין גישת "הערכת חזרות לכשל"

הדר שוורץ

הכל בעיני המתבונן - מדידת תוצאים בשיקום נוירולוגי מנקודת מבטם של 
 המטפלים והמטופלים כחלק מגישת המטופל במרכז

ורד הובר - מחלין

 מרפאת שריר שלד בצה״ל
אוריה מורן

אפיון מורפולוגי של ע״ש גבי בילדים 09:30-09:20
המדימים התפתחות טיפיקלית, 

 לעומת ילדים עם שיתוק מוחי
ענת גרשון

רמת הדיוק של מתאמנים בניבוי מספר חזרות לכשל בתרגילי התנגדות: סקירת 
 שיטתיות ומטא אנליזה

תומר מלא רון

הטמעת טכנולוגיות בשיקום בישראל: החוזקות והחולשות, הכשלים 
 וההזדמנויות: קבוצות מיקוד רב מקצועיות

רונית פינגולד פולק

פיזיותרפיסטים מורשים לנעליים 
רפואיות, סדים ותותבות - מחזון 

 למציאות
אראל הרשקו, אילה פרג

השפעת הליכה עם סדים על השליטה 09:40-09:30
המוטורית בגפיים התחתונות אצל 

 ילדים ונוער עם שיתוק מוחין
דן קרן

 מרשם עצימות אימון התנגדות תוך שימוש בסולם מאמץ: מחקר אקראי מבוקר
יעל בוקסמן זאבי

השפעת הליכה על יצירתיות שפתית ועל שטף מילולי במבוגרים עם 
 התפתחות טיפיקלית לעומת מבוגרים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

דוראל שפירא

בדיקת היקף טיפולי הפיזיותרפיה 
הניתנים בביתם של חולים פליאטיבים 
 הנוטים למות - במכבי שירותי בריאות

ענת וולדמן

דימוי מנטלי בילדים עם הפרעה 09:50-09:40
 - )DCD( התפתחותית בקוארדינציה

 מליקויים לישומים קליניים
ערבה רון באום

השפעת דיווש בגפיים עליונות על רגישות לכאב ניסויי: השוואה בין שני 
 פרוטוקולים לקביעת עצימות המאמץ

נועה כץ-בצלאל

האם השפעת הגירוי המוחי החשמלי על החלמת גף עליון לאחר אירוע מוחי 
 תלויה במיקום ובגודל הנזק המוחי?

ג'סטין רז

נוגעים בזה - הטרדה מינית 
 בפיזיותרפיה

נגה גל

התפתחות מערכת הבקרה 9:50-10:00
האוטונומית-לבבית בקרב פגים 

שנולדו בשבוע 28-32: הקשר 
 להתפתחות נויו-מוטורית

הדס מנדלוביץ

מיומנויות מבוססות היטב נלמדות כחדשות - תרגול פעילויות יומיומיות 
 במבוגרים צעירים

גיל ליזרוביץ

ניבוי עצמאות בעליה ובירידה במדרגות במהלך תקופת השיקום התת חריף 
 של אנשים לאחר אירוע מוחי - התרומה של מערכת בקרת קצב הלב

גיא רודומין

 Cumulated ambulation( -שימוש ב
scale) CAS ככלי להערכה תפקודית 

למטופלים במחלקות אקוטיות 
 במרכזים הרפואיים הממשלתיים 

מיכל כהן קלס

הקשר בין אסימטריה באגן לבין 10:10-10:00
היבטים נוירו-התפתחותיים בתינוקות 

 עם טורקטיקוליס
דבורה רזבי

השפעת בחירת צבע על למידת מיומנות מוטורית, הכוללת מהירות תגובה בקרב 
 אנשים מבוגרים וצעירים

יעל דנינו

האם מעבדת הליכה יעילה יותר ממבחן קליני ע״מ לזהות שינוי ביכולותיהם 
 של מטופלים לאחר שבץ?

יוגב קורן

דברים שרואים מכאן - שיקום ראייה 
 כחלק ממערך השיקום במכון לשיקום

בן יאיר, רינת סופרין

פרוייקט הנגשת זכאות לסדים 10:20-10:10
 לתלמידים במשרד החינוך 

אפרת רוזנברג, הלא שאהין עראף

 דימוי מוטורי בשיקום לאחר קטיעת גפה תחתונה: רציונל נוירו-פיזיולוגי
יפעת רצאבי

מרשם לפעילות גופנית - חשיבות סוג האימון ועצימותו, טרשת נפוצה 
 כמקרה בוחן

יהודה גולדברג

תפקיד חדש נולד - יועצת פיזיותרפיה 
בחטיבת המרכזים הרפואיים 

 הממשלתיים
יעל קרבס כהן

הענקת אות הוקרה מטעם העמותה 10:30-10:20
וק.עניין ילדים לגב' לידיה שוורץ

השמיים הם )לא( הגבול! שיקום מטופל גריאטרי לאחר מיסדיאגנוזה - 
 תיאור מקרה
מוריה בן ישי

גישה ישירה לפיזיותרפיה כמנוע 
 צמיחה - מכבי שירותי בריאות

דיצה גוטליב

שימוש בבוטוליניום טוקסין להורדת טונוס ולשיקום הליכה במבוגרים - 10:40-10:30
 תיאור מקרה 

אראל הרשקו

הפסקת קפה ועוגה במתחם התערוכה11:00-10:30

M אולםK אולםL אולםG אולםH אולםF אולםI אולם

שידור המליאה לאולמותהרצאות במליאה - יו״ר גלית יוגב13:00-11:00

פתיחה וסיכום שנה העמותה לקידום הפיזיותרפיה - רחלי ארד, מנכ״לית, נעמה קשת, יו״רית11:15-11:00

ברכות - יעל רותם גלילי - פיזיותרפיסטית ראשית משרד הבריאות11:30-11:15

ברכות - אלי גבאי - יו״ר מקצועות הבריאות בהסתדרות11:45-11:30

 הענקת אות הוקרה ע״ש חווה בר גיורא 12:00-11:45
אדר קליין, מאיה פרנקל

 טיפולי פיזיותרפיה לחולי סרטן ומחלימים - נייר העמדה של ארגון הפיזיותרפיה האירופי12:15-12:00
נירית רותם לרר

 קידום איכות הטיפול במנותחי טראומה בבית חולים באתיופיה - שת״פ משלב הניתוח, הסיעוד והשיקום הפיזיותרפי 12:20-12:15
ליהי צור דברת

13:00-12:20Placebo, nocebo and contextual effects in musculoskeletal pain: from past to future 
Giacomo Rossettini

ארוחת צהריים בסגנון צלחת מזלג - במתחם התערוכה13:45-13:00

הופעה ברחבת הרישום14:15-13:45

M אולםK אולםL אולםG אולםH אולםF אולםI אולם

 קידום בריאות16:00-14:15
יו״ר מיכל עצמון, ימית בסון

 פיזיותרפיה מרחוק
יו״ר חנה אלקלעי

 הרצאות בזק
יו״ר תומר יונה

 אורתופדיה 
יו״ר גלי דר

 וסטיבולרי
יו״ר משה אהרוני

הצגת הפעילות של קבוצת העניין 14:20-14:15
 קידום בריאות

מיכל עצמון, ימית בסון

טלה-פיזיותרפיה בישראל בתקופת 
 הקורונה: חווית המטופלים

נטע רויטנברג

ניהול פיזיותרפיה - מקורונה למצבי 
 דחק אחרים
זיוה בן בסט

הרצאה בנושא שימוש באולטראסאונד שלד-שריר בקליניקת הפיזיותרפיה 
Vick Nicolaas Johannes, Johannes Coumou

)הרצאה באנגלית(

הצגת הפעילות השנתית של קבוצת 
 העניין שיקום וסטיבולרי

משה אהרוני

רובוט חברתי בשיקום גפה עליונה 14:25-14:20
אצל אנשים לאחר שבץ מוחי: מחקר 

 חלוץ אקראי מבוקר
רונית פינגולד פולק

חסמים אישיים, תרבותיים וחברתיים 14:30-14:25
לנקיטת התנהגויות ניהול עצמי ואימוץ 

אורח חיים פעיל ובריא בקרב נשים 
 ערביות בישראל

באדרה נעאמנה - אבו אלהיג'א

פרוייקט הגישה הישירה בתחום 
היציבה וההטמעה שלו במכבי שירותי 

 בריאות
דרור לוי

גירויים חשמליים מוטוריים ככלי 
שיקומי בטיפול נמרץ או ״איך 

הפסקתי לפחד והתחלתי לחשמל את 
 המטופלים שלי״

תומר ישראלי

יעילות השיקום הוסטיבולרי 
במטופלים עם וסטיבולפתיה 

 פריפרית - ניסוי קליני מבוקר אקראי
לירז טנצר

טיפול במטופל קורונה המחובר 14:35-14:30
 לאקמו בעירנות 

נעה קנטמן

 בדרך לבריאטריה עוברים בפיזיותרפיה14:40-14:35
איריס בן ארצי

 שיקום לב מרחוק - מחזון למציאות
אירנה שטילמן

דימוי מנטלי נוירו-קוגנטיבי משפר 
ביומכניקה של תנועת המחול דוולופה 

 ויכולת דימוי בקרב רקדניות 
עמית אברהם

גורמים פנימיים וחיצוניים המשפיעים 
VOR -על תפקוד ה 

הדס בן-רובי שמרון

אתגר הרצף - התערבות משולבת 14:45-14:40
 בקבוצת פיברומיאלגיה

ענת גרהם

מתן יעוץ לפעילות גופנית למבוטחים 14:50-14:45
המוגדרים עם טרום סוכרת במכוני 

 הפיזיותרפיה של מכבי שירותי בריאות
רותם כהנא

 מה בין בינה מלאכותית לפיזיותרפיה
עדי טולדנו שובי, דפנה ליבנה

האם תקופת הפנדמיה של נגיף 
הקורונה שינתה את השכיחות ואת 

גורמי הסיכון הקשורים בכאבי צוואר 
 בקרב סטודנטים

אמירה דהאר

ללמד מטופלים כיצד לנהל באופן עצמי את בעיית הגב שלהם: כיצד 
 המטופלים תופסים זאת?

רון פלדמן

פגיעה דה-מיאלנטיבית אצל אישה 
צעירה עם התקף ורטיגו אקוטי: תיאור 

 מקרה קליני
משה אהרוני

שיקום פיזיותרפי של מטופל 14:55-14:50
המתמודד עם השמנה חולנית - תיאור 

 מקרה
אראל שאשא

הידע של פיזיותרפיסטים על תזונה, 15:00-14:55
ועמדותיהם כלפי שילוב של ייעוץ 

תזונתי בטיפול הפיזיותרפיה - מחקר 
 סקר אנונימי

רועי נצר

פיזיותרפיה מרחוק - סקירת ההקיים 
 בקופח בישראל

חיותה זגרון

התכנות טיפול ביתי בגרייה מוחית 
מפוקחת מרחוק על היכולת 

התפקודית הבסיסית של אנשים 
עם אקסיה צרברלית: מחקר אקראי 

 מבוקר, כפול סמיות מוצלב 
מוחמד אבו סעיד

אפקט התיווך של מסוגלות עצמית, קטסטרופיזציה, פחד, דכאון וחרדה על 
 הקשר בין כאב למגבלה תפקודית

יניב נודלמן

גישה ישירה בשיקום וסטיבולרי 
ב״מכבי שירותי בריאות״ - פרוטוקול 

 סינון לדגלים אדומים ותהליך הכנה
אורי הלמן

פעילות גופנית וחומרת התסמינים 15:05-15:00
 בקורונה

אלעד סבן

תכנית הערכה וטיפול תפקודי מותאם 15:15-15:05
 למבוגרים בפיזיותרפיה

איתן פייגלסון

טלה מדיסין והפעלת קבוצות דיאליזה 
 בעידן הקורונה

רחל ימין

 שיח אישי עם המרצים
30 דק'

 מנגנון העומד בבסיס רדיקולופתיה כואבת בחולים עם פריצת דיסק מותנית
גיל סמואלי לייכטג

חסמים וגורמים מעודדים לתרגול 
וסטיבולרי ביתי - נקודת מבטם 

של פיזיותרפיסטים וסטיבולריים 
ומטופלים הסובלים מירידה בתפקוד 

וסטיבולרי לירן קלדרון

מרימים רגליים מ- 0 ל- 5 ק״מ ריצה 15:25-15:15
ב- 9 שבועות - פרוייקט ריצה מטעם 

 העמותה לקידום הפיזיותרפיה
עודד מוסנזון

כדאיות כלכלית של פיזיותרפיה 
מרחוק למטופלים הסובלים מכאבי גב 

 תחתון
שירי לוין

השוואה בין יעילות הטיפול בלייזר לבין טיפול בשדה אלקטרו-מגנטי על 
עוצמת הכאב ורמת התפקוד בקרב נבדקים עם שינויים ניוונים במפרק 

 הברך: מחקר מבוקר אקראי
פואד נחאס

סינון דגלים אדומים בשיקום 
וסטיבולרי במסגרת הטמעת הגישה 

 הישירה - סדרת תיאורי מקרה
אורי הלמן

חולים עם רקע של מחלות לב במכוני 15:35-15:25
 הפיזיותרפיה - סיכון או סיכוי?

רני ויינר שלמה

טיפול מרחוק בפיזיותרפיה לתינוקות 
וילדים: יצירת שיטת עבודה יעילה 

המתססת על לקחים והמלצות 
 מהשטח

גליה דאובה פישמן

הקשר בין כאב ומוגבלות ברביע עליון לשטח חתך של שרירי צוואר עמוקים 
 ושטחיים

דבורה אלפרוביץ-נחנזון

הסתגלות התגובה האוטונומית 
בעקבות איבוד שיווי משקל פתאומי 

 בעת הליכה בקרב צעירים
גיל מאיר

שיתוף המטופל בהחלטות טיפוליות 15:45-15:35
 בפיזיותרפיה

דקלה יהל - נחשון

הטמעת מערכת טלה רפואית לתרגול 
מרחוק לשיפור תוצאות טיפולי 

 פיזיותרפיה 
טל ניצן

תפקוד שרירי הקרסול הפרונאליים בנפילה צפויה ובלתי צפוי במבוגרים 
בגיל הביניים ובצעירים לפני ואחרי תרגול נוירו-מוסקולרי 

רועי חייק

פיזיותרפיה והשמנה - תחילתו של 15:55-15:45
 עידן חדש

יסמין אלט

גורמים מבניים, קליניים ותפקודיים המנבאים הצלחה של ניתוחי עמוד 
שדרה מותני אצל מטופלים עם שינויים ניווניים וכאבי גב תחתון כרוניים 

אביחי סורוקה



הכנס השנתי ה-20 - העמותה לקידום הפיזיותרפיה

אולם Iאולם Fאולם Hאולם Gאולם Lאולם Kאולם Mיום חמישי

סדנאות

רוקדים את החיים שילוב של טכניקות 
מחול בשיקום 

יוליה גמרמן, ריטה בינדר אלימלך
)הסדנא תתקיים בלובי הגדול(

דמיון מודרך קצר לטיפול בסטרס 
וכאב כרוני 
ענת קפלון

רישום התכנסות וכיבוד בוקר09:00-08:00

 הדרכה והכשרה10:30-09:00
יו״ר איתנה טבקרו

 שיקום אורתופדי
יו״ר אורן חבושה

 בריאות מגדרית
יו״ר תמר שרון סבן

 גריאטריה
יו"ר אלכס פרוצנקו

הערכת הפער בין הלימודים 09:10-09:00
באקדמיה לשדה הקליני - בהתנסויות 

המתקיימות במרכז הרפואי סורוקה 
חגית ואטריו יאיר

Current Concepts in Chronic Tendinopathy Management 
Cliff Eaton 

הרצאה בחסות דין דיאגנוסטיקה 

הצגת הפעילות השנתית של קבוצת העניין בריאות האישה ורצפת אגן 
וקבוצת עניין בריאות הגבר 

תמר שרון סבן, דבורה ציילר

הצגת הפעילות השנתית של קבוצת 
 העניין גריאטריה 

אלכס פרוצנקו

בדרך לתואר מקדמים בריאות 09:20-09:10
נגה גל

מודעות להט״בית בפיזיותרפיה - מחברים את הפיזיותרפיה לקהילה 
הלהטבית 

איתן פייגלסון

השפעת העלאת זכרונות 
אוטוביוגרפיים ומחשבות עתידיות 

במהלך הליכה, על ההליכה, בקרב 
 מבוגרים מעל גיל 65 

גליה דגן ברדה

סדנת מיומנויות תקשורת במערך 09:30-09:20
הפיזיותרפיה של המרכז הרפואי שיבא 

תל השומר 
ליטל פרלשטיין, הדסה אהרוני

נשים בריאות - פרוייקט לקידום מערך בריאות האשה במרכז הרפואי הלל 
יפה 

עדי סער לוקר

השפעת אימון פרטובציות קצר טווח 
)חודש( אל מול אימון ארוך טווח )3 

חודשים( על מדדי שיווי משקל בקרב 
 קשישים

הדס נחמני

מדברים על מוגבלות - מפגש בין 09:40-09:30
לימודי מוגבלות לשיקום 

ליאת מוריס

הטיפול הפיזיותרפי בנשים טרנסיות לאחר ניתוח תחתון להתאמה מגדרית 
יערה שדור

תגובות צעד לאורך התאוששות 
מהפרעות בלתי צפויות לשיווי 

המשקל בהליכה, לא הושפעו מביצוע 
סימולטני של מטלה קוגנטיבית בקרב 

 קשישים בריאים
ענבל פארן

הערכה עצמית בהכשרה המעשית 09:50-09:40
בפיזיותרפיה ככלי לפיתוח למידה 

פעילה ושיפור הישגים 
המאם טראש 

 Mayer חשיבות הליווי המוקדם עי פיזיותרפיסית ר״א אצל נשים עם תסמונת
Rokitansky Kuster Hauser הנמצאות בתהליך יצירת נרתיק בגישה שמרנית - 

תיאורי מקרה 
עדי סער לוקר

סדנה רב מקצועית במהלך אשפוז 
גריאטרי שיקומי לשיפור התנהלות עם 

סוכרת, הערכת ההשםעה על הענות 
והצמדות להנחיות הטיפול במחלה 

לאחר השחרור 
דריאו אורלב

מפיק, שמים דגש על אנשי הצוות 9:50-10:00
עדי פאוקר

מבחנים פונקציונאלים כמנבאים של חוסר יציבות בקרסול לאחר שישה חודשים 
מנקע קרסול לטרלי - מחקר עוקבה 

דדי שיין לומברוסו

בדיקת מידת הכיווץ של שרירי רצפת האגן במנחים שונים בנשים עם דליפת 
שתן לעומת נשים ללא דליפת שתן 

נועה קרסנופולסקי

שיחה למשתחרר ככלי מסייע 
לשמירה על הרצף הטיפולי בשחרור 
ממרכז שיקום גריאטרי ״בית רבקה״ 

הילה מי-טל קשמה

מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול?: 10:10-10:00
תחומי עיסוק עתידיים מועדפים על 
סטודנטים וסטודנטיות לפיזיותרפיה 

 והסיבות להעדפתם
נילי ויסרברג

כאבי צוואר בקרב לוחמות צוות אוויר ואזרחים שאינם טייסים: השוואת מדדי 
קינמטיקה צווארית, כח שרירי הצוואר ופרופיל מאפייני כאב ומוגבלות 

גליה פלומו

סקירת נושא: פציעות רצפת אגן בגברים רוכבי אופניים - תיאורי מקרה 
פגיעה בתפקוד מיני בעקבות רכיבה באופניים ופתרון בהתאמת האופניים 

אפרת וידמן

תנגודת אנאבולית בגיל המבוגר: 
מתאמנים, ובמסת שריר לא עולים 

אייל מיכאלי איז'ק

פרוייקט חדשנות ואיכות חובקת 10:20-10:10
מכונים בישיבות צוות מרחוק 

גלית ריכטר

הקשר בין BMI לבין פציעות שימוש יתר בקרב לוחמי צה״ל 
נתנאל הולנדר

השפעת תרגול יוגה נשית לאנדומטריוזיס על דחק ואיכות חיים של נשים 
המתמודדות עם אנדומטריוזיס 

ענבל רבינס

רה-באלאנס - בחינת השפעת גישות 
שונות בלמידה מוטורית לשיפור שיווי 
משקל בעמידה ובהליכה בקשישים - 

מחקר )פיילוט( בקרה אקראי כפול 
סמיות 

הדס נחמני

10:30-10:20 guidelines תוכנית המנטורינג
לפיזיותרפיסטים צעירים 

אופיר כמרה, נילי נדל

השפעת ניתוח החלפת ברך על הקצאת קשב להליכה בקרב מבוגרים 
אברהים עזאם

תרופות הגורמות אי נקיטת שתן בנשים וגברים 
ניסן גראור

השפעת הליכה ברגליים יחפות על כאב כרוני בעקב 10:40-10:30
יוסף משהראוי

הפסקת קפה ועוגה במתחם התערוכה11:00-10:30

M אולםK אולםL אולםG אולםH אולםF אולםI אולם

שידור המליאה לאולמותהרצאות במליאה - יו״ר נירית רותם לרר13:00-11:00

ברכות - שר הבריאות ניצן הורוביץ11:05-11:00

פתיחה וסיכום שנה העמותה לקידום הפיזיותרפיה - רחלי ארד, מנכ״לית, נעמה קשת, יו״רית11:15-11:05

הענקת אות עמית כבוד - העמותה לקידום הפיזיותרפיה - שולה הן, אלישע ורד11:25-11:15

הענקת פרס המאמר המצטיין של כתב העת - יוכי לויפר11:35-11:25

בין כח לאדם - יעל רותם גלילי, פיזיותרפיסטית ראשית משרד הבריאות12:05-11:35

פיזיותרפיה באוקראינה - יומן מסע - מוריה גבע, אשרף עלי12:10-12:05

12:50-12:10Advancements in the area of exercise oncology - translating reasearch into practice - Grainne Sheill

ארוחת צהריים בסגנון צלחת מזלג - במתחם התערוכה13:45-13:00

הופעה ברחבת הרישום14:15-13:45

M אולםK אולםL אולםG אולםH אולםF אולםI אולם

 טיפול בחולה האונקולוגי16:00-14:15
יו״ר הלנה סילמן כהן

 ילדים
יו"ר טלי אשכנזי

 שיקום נשימתי
יו״ר אלאונורה קרוגמן

 נוירולוגיה
יו״ר ג'סטין רז, שירלי הנדלזץ

 ספורט
יו״ר אורי אלבר

הצגת הפעילות השנתית של קבוצת 14:25-14:15
העניין האונקולוגית 

הלנה סילמן כהן

ההשפעה של שתי תוכניות אימון 
אינטנסיבי על מדדי הליכה אצל ילדים 

עם שיתוק מוחין בדגם המיפלגיה: 
מחקר קליני 
נורית שטרן

הצגת הפעילות של קבוצת העניין 
 הנשימתית 

אלאונרה קרוגמן

 הצגת הפעילות השנתית של קבוצת העניין נוירולוגיה 
ג'סטין רז, שירלי הנדלזץ 

הצגת הפעילות השנתית של קבוצת 
העניין בספורט ועדכונים מכנס 

הספורט העולמי דנמרק אוגוסט 2022 
לירן ליפשיץ

14:35-14:25Physiotherapy management of 
prostate cancer 
Grainne Sheill

תהליך התאמת טופס הערכה למענה 
המוטורי בקרב ילדי גן עם אבחנה של 

 אוטיזם 
ענת להב

אימון שרירי שאיפה בחולי ריאות 
 כרוניים

עינב מנור

הענות אינדבדואלית לאימון אינטנסיבי של תנועות מבודדות באצבעות היד 
 הפגועה אצל מטופלים עם שבץ מוחי: הקשר למיקום הנזק המוחי 

אורית וונדרמן בר-סלע

חזרה לפעילות לאחר קרע רצועה 
צולבת קדמית בברך 

מיה קלה בנצור

הבטיחות של אימון אירובי מתון בקרב 14:45-14:35
 ילדים עם ניוון שרירים דושן-בקר 

איתי גולדפרב

השפעות קורונה - מתמשכת על כושר 
 הגופני

הוד בן חורין

הקשר בין אנליזה קינמטית וקינטית, מבחנים קליניים ושאלוני הערכה 
 עצמית של הגפה העליונה אצל מטופלים לאחר שבץ

רונית פיינגולד פולק

"ותבוא בהם הרוח ויחיו, ויעמדו על 
רגליהם". חזרה לפעילות אחרי שברי 

מאמץ 
ירון בוסטין

תיאור מקרה - פיזיותרפיה למטופל 14:55-14:45
 שטופל בהשתלת מח עצם עצמית 

אילן טאוסיג

השפעת הזמן על שליטה מוטורית 
דינמית בהליכה אצל ילדים עם שיתוק 

 מוחין - מחקר מעקב 
גלעד שורק

מישיבה לעמידה ומה שביניהם: 
תהליך שיקומי לאחר שדייר המעון 

 נדבק בקורונה - תיאור מקרה
מחמוד חלאילה

 Functional neurological symptom disorder הטיפול הפיזיותרפי ב 
אילנה שמחוביץ

חזרה לפעילות ספורטיבית מנקודת 
מבטו של המאמן 

אבי דה פילוסוף

הקמת מערך טיפולים לחולי סרטן 15:05-14:55
 ומחלימים 

נירית רותם לרר

האם תרגול הליכה על מסילה 
מפוצלת משפר סימטריה בהליכה 
אצל בני נוער עם שיתוק מוחין עם 

 מעורבות חד-צדדית? 
אריה פרידמן

שינוי פרמטרים במכונת השנמה 
לקידום גמילה ושיפור תפקוד - תיאור 

 מקרה 
שלי מסילתי

להבין את הגורמים התומכים והמעכבים נפגעי שבץ בביצוע תרגול עצמי 
 לטובת החלמה. ניתוח נושא

דור ואדס

איך יודעים מתי לחזור? 
פאנל מומחים בנושא חזרה לספורט 

 לאחר פציעה - 
בהנחיית פרופ' הלפרין

לירן ליפשיץ, מיה קלה בנצור, 
ירון בוסטין, אבי דה פילוסוף, 

דר' דרור לינדנר
פיזיותרפיה בתחום האונקולוגי: 15:15-15:05

האתגרים המיוחדים בטיפול בצעירים 
 חולי סרטן 

הלנה סילמן כהן

שינוי כיוון בטיפול התפתחותי 
המוקדם - האמנם שינוי או דיוק דרכי 

 הערכה והתערבות הקיימות 
נאוה גלקופ

סדרת תיאורי מקרה של מטופלים 
 לאחר COVID 19 בבית חולים הדסה

רננה עדני

שביעות רצון ממעשיר AFO ומידת השימוש בו בקרב שורדי שבץ מוחי 
 שעברו שיקום במרכז הרפואי לשיקום לוינשטיין - סקר חתך 

כפיר פינגרמן

תוכנית צעירים במרכז הסרטן15:25-15:15
SHOSS - Sheba One Step Shop

אדר קליין דרוין

מוכנות למעבר לחיים בוגרים בקרב 
בני נוער ובוגרים עם ניוון שרירים דושן-

 בקר - סקר 
שירלי אקרמן לאופר, שרון ברק

הערכה של יכולת גופנית בקרב 
נבדקים עם תסמונת קוביד ארוכה - 

 מחקר חתך 
רן לוי

 Chiari Malformation לקום מהנפילה - שיקום לאחר 
אסף פומפן

קווים מנחים לפיזיותרפיסטים לטיפול 15:35-15:25
בנשים לאחר ניתוח לסרטן השד 

ופיתוח הנחיות מעודכנות למטופלות - 
 תיאור פרוייקט 

ג'ילאין ברכה

מוזיקה מהווה הזדמנות להנאה, הנעה 
והעשרה: שימוש במוזיקה בטיפולי 

 פיזיותרפיה לילדים 
דוראל שפירא, נילי ויסרברג

פיזיותרפיה בסערת קורונה - ממחלה 
להחלמה - הובלת מתווה טיפול ייחודי 

 וחדשני
רחל ימין

 LVAD הטיפול הפיזיותרפי בשיקום מטופל עם מכשיר 
רשא גית

איתור מוקדם של נשים לאחר ניתול 15:45-15:35
לסרטן שד - שיתוף פעולה בין מכבי 

 לבית חולים אסותא אשדוד 
מרינה פאיבישנקו

שינוי פרמטרים במכונת הנשמה בזמן 
טיפול פיזיותרפיה לצורך קידום גמילה 

 - Post covid 19 ושיקום של חולה
 תיאור מקרה

מעיין בראנץ הירש

שימוש מתקדם במכשיר הליכה CMILL לתרגול ולהערכה קלינית של ניידות - 
 תיאור מקרה של שיקום מטופלת לאחר שבץ איסכמי 

רונן גרסמן

 פתאום בגיל 20 - תיאור מקרה15:55-15:45
דפנה ליבנה


