יום שלישי
תאריך התחלה

אולם A

סיום

אולם B

07:45
08:00

פתיחת עמדות הרישום
ציפורי בוקר

08:45
מושב  - 1טכנולוגית בשירות הפיזיותרפיה
יו"ר ד"ר מיכל גביזון אלבוים
(משך כל הרצאה  15דק')

08:45

18/6

 -סדנת בוקר

מושב  - 1שריר שלד
יו"ר ד"ר יוסף משרהאוי
(משך כל הרצאה  15דק')

טכנולוגיה ופיזיותרפיה
פרופ' יוכי לויפר

השפעת הגבלות טווח תנועת  Dorsi Flexionשל מפרק הקרסול על תבנית
ההליכה :סקירה ספרותית
סאם ח'מיס

לחלום גבוה  -תפקיד הפיזיותרפיסט בקידום טכנולוגיה שיקומית
ג'ולי כרם ,רות ויצטום ,איתי שור ,בורל הילה

פיזיותרפיה  -כמספר המומחים מספר הדעות ? כמה אנחנו אחידים
במענה לשאלות הנוגעות בבדיקה ,אבחון וטיפול במטופל אורתופדי
(בהתייחס לתאור מקרה ספיציפי) ומה זה אומר עלינו?
לירון צייטלין ,ד"ר יוסף משרהאוי

מערכת 'סלפיט'  -בדיקת היתכנות לשיפור ניידות מטופלים לאחר שבץ
מוחי בשלב התת חריף RCS
אילנית אברון ,עדי גונן ,אורלי וקסלר ינאי ,אנה סז'ין ,ישראל
 10:30דודקביץ
מוציאים את המרחק מהמשוואה
יגאל לברן

אפיון מדדי ביצוע וכאב במטופלים עם הפרעות תפקודיות במערכת
הלעיסה ,עם וללא כאב ראש ממקור צווארי:מחקר השוואה ועוקבה
צביקה גרינבאום ,פרופ' זאבי דביר ,אפרים וינקור

10:30

השפעת גירוי חשמלי על איכות ההליכה במטופלים לאחר ניתוח לשחזור
הרצועה הצולבת הקדמית
אוריה מורן ,אברהם כץ ,דר' שמואל שפרינגר

תוכנית התערבות ( )RCTב'מציאות מדומה' לשיפור ש"מ בקרב אנשים
בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית (מש"ה) ,בשתי זרועות
מאיר לוטן ,שי עמרני ,רוני חדש ,אמיר פינסקר ,תמר וייס

נקודות הדק מיופציאליות בשרירי השוק :מהימנות מישוש והערכת הקשר
לפרמטרים תפקודיים
אסיה סטרינקובסקי ,פרופ' ליאוניד קליחמן ,יבדני רוזנפלד ,דר'
אהרון פיינסטון
 -Forward head postureהאם כצעקתה
ד"ר הילה שריג בהט ,אנדרי לוי ,תומר יונה

הצגת קוצת עניין באלקתרותרפיה ודיווחים מהכנס העולמי
פרופ' יוכי לויפר וד"ר מיכל אלבוים גביזון

מהי ההנחיה האופטימאלית לכיווץ שרירי רצפת אגן בגברים
דר" נועה בן עמי ,ד"ר גלי דר

ביופידבק בפיזיותרפיה  -מראה פנימית המאזנת בין גוף ונפש
רילה מיוחס ,ורד הובר-מחלין

11:00

אולם C

מושב  - 1בריאות האישה
יו"ר נטע ביאר
8:45-9:30
מרפאת רצפת האגן המשולבת להערכה וטיפול בקרעים מילדותיים -
הניסיון במרכז הרפואי שערי צדק
רילה מיוחס ,ד"ר יוסף ליסי ,ד"ר רויטל ארבל

9:30-10:15
דילמות אתיות בטיפול פיזיותרפי ברצפת אגן  -הצגת מקרים ודיון פתוח
נורית זבולון ,נואית ענבר

יכולת הכיווץ והתפקוד של שרירי רצפת האגן והמודעות להם בקרב נשים
מתעמלות ,שמקבלות הוראות חוזרות לכיווץ שרירים אלו
תמר שרון סבן ,ד"ר גלי דר

הפסקה
מליאה -

18.6

11:00

11:10

פתיחת האסיפה הכללית ובחירת יו"ר לאסיפה

יום
שלישי

11:10

11:45

ניסיון מול מחקר  -מה עושים כשגוף המחקר מראה שהטיפול שאני בטוח שעובד כנראה לא יעיל

11:45
11:55

11:55
12:05

פרס המצויינות ע"ש יוספה דנציגר ז"ל
כתב העת  -פרופ' תמר יעקב

12:05

12:20

חלוקת פרס לעמית כבוד

12:20

13:00

הרצאת מליאה

13:00

14:00

הפסקת צהריים

14:00

16:00

מושב  - 2סקירות עדכניות
יו"ר
(משך כל הרצאה  15דק')

מושב  - 2העיקר שלא ליפול
יו"ר יעל רותם גלילי
(משך כל הרצאה  15דק')

מושב  - 2פעילות גופנית
יו"ר ד"ר מיכל עצמון
(משך כל הרצאה  15דק')

סקירה סקירה שעל הקיר ,מהו הטיפול הכי יעיל? סקירות הראייה
האולטימטיבית
אסף וייצמן

צועדים למניעת נפילות
יעל רותם גלילי

פעילות גופנית ופיזיותרפיה ,הצגת נייר עמדה פעילות גופנית
רן פלח

תשישות שמקורה בסרטן  Cancer related fatigueמה ידוע וכיצד
פיזיותרפיה עשויה לעזור  -סקירת ספרות
עמית אפשטיין

איבוד ש"מ לטרלי בקרב קשישים שנפלו פעם אחת ונופלים חוזרים
חושפים הבדלים מנוגדים בין ספי ההפרעה לנקיטת צעד ופרמטרים
ספטיו-טמפורלים בהשוואה לקשישים שלא נפלו
שני בציר ,גיא שני ,יואב גימון ,אילן קורץ ,אמיר שפירא ,פרופ'
יצחק מלצר
השפעת הגבלת טווח תנועת הצוואר על יציבותם של מבוגרים עם ולאא
היסטוריה של נפילות בעת ביצוע סיבוב  180בהליכה :מחקר חתך
לוזית חדד ,פרופ' אבנר הרמן כהן ,נטע קרם ,ד"ר צבי קוז'ול

עד כמה אנחנו יודעים מהן המלצות ארגון הבריאות העולמי לפעילות
גופנית
תומר יונה ,ד"ר נועה בן-עמי ,ד"ר מיכל עצמון ,נעמה קשת

אמור לי מה כואב ואדע איך לטפל בך ? סקירה הנוגעת לתוקף של מדדי
כאב
אהרון בלטמן ,גל שושני

השפעות תלויות-עצימות של אימון גופני על עיכוב המחלה במודל הניסויי
של טרשת נפוצה
אופירה אינשטיין ,נינה פיינשטיין ,ראובן תיק ,יהודה גולדברג,
אולגה טולומי ,רוזה לגודקי ,אוריין אגרניוני ,שירי נבון ונציה,
ניקולאוס גריגוריאדיס ,אברהם כץ ,תמיר בן-חור

14:00

יעילות השימוש בעמידון דינאמי מסוג  Innowalkעבור נבדקים עם מגבלות תסתכל לאן אתה הולך? חקירת הסריקה החזותית של המרחב בעת
ההליכה עם או ללא הפרעות
תנועה משמעותיות ,סקירה שיטתית של  33תיאורי מקרה
16:00
יוגב קורן ,רותם מירון ,עילי סופר ,אהד בן-שחר ,ד"ר סימונה בר-
הילה טלומק שחם ,רנין חליחל
חיים
השפעת פעילות גופנית במים על סיכון לנפילות והדרדרות קוגנטיבית
הקשר והמשמעות של סטיות הליכה הקשורות בהבדל באורך הרגליים:
בקרב מזדקנים
סקירה שיטתית
מיכל ניסים ,קרולין ברמץ ,לילך ליברמן ,אור שפיר ,אביגיל ליבני-
סאם ח'מיס ,פרופ' אלי כרמלי
עזר ,גליה צרפתי ,יצהל ברנר ,ירון סחר ,נאוה רצון

פעילות גופנית בשילוב אפליקציה סלולרית והשפעתה על מדדים גופניים
והתנהגותיים בקרב ילדים עםם עודף משקל
רותם כהנא ,ד"ר עינת קודש ,מירב דקל דהרי ,שי קרמר
שיפור דפוס נחיתה מקפיצה על ידי מתן גמול חיובי
כנרת מאירוביץ אפלרויט ,ד"ר מיכל כפרי ,ד"ר אבי מנדלסון

מילים מילים ואת משמעותם
אהרון בלטמן ,יניב נודלמן

הבדלי גיל בסף לנקיטת צעד יחיד וסף לתגובת ריבוי צעדים בעת איבוד
שיווי משקל לטראלי
שני בציר ,גיא שני ,יואב גימון ,אילן קורץ ,אמיר שפירא ,פרופ'
יצחק מלצר

פעילות גופנית בילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה ,האמנם ?
פרוייקט מרתון ירושלים  -בי"ס 'הטנה'
ענבל פלדמן

איך ליישם סולמות מאמץ ,עייפות והנאה באימונים וטיפולים
דר' ישראל הלפרין

הצגת נייר עמדה בנושא נפילות ופאנל מקצועי
ענת שעשוע ,יעל רותם גלילי

האבולוציה של הפעילות הגופנית בבני אדם והשפעתה על התפתחותן
של מחלות כרוניות כתלות באורח חיים
ימית בסון שליימוביץ
שיקום לב  -מי מגיע ומי צפוי להשתפר יותר?
רני ויינר שלמה ,עפרה ארבל ,ד"ר לב בלוך ,סופיה לאוי גורדון

16:00

16:15

16:15

18:00

הפסקת נשנושים
מושב  - 3פרוייקטים ותיאורי מקרה
יו"ר אלון בלוך
(משך כל הרצאה  12דק')

מושב  - 3נוירולוגיה
יו"ר ד"ר גלית יוגב זליגמן
(משך כל הרצאה  15דק')

חינוך טיפולי  -המטופל הסוכרתי במחלקת הפיזיותרפיה
גיא טוביאס

רמת הפעילות הפיזית וחסמים לה אצל מטופלים בשלב החריף לאחר
שבץ מוחי
תמוז ירון כץ ,חן הלוי ,אורלי וקסלר ינאי ,ד"ר מיכל כפרי

פרוייקט בקהילה :בחינת המודעות לאי נקיטת שתן בקרב חולות CF
והנגשתו למטופלות ולמטפלים
שחר ירוסלב ,רננה פישר

מאפייני התנועה והכוח בעת ביצוע משימה תפקודית של הושטת היד
לכוס בנבדקים לאחר שבץ מוחי בהשוואה לנבדקים בריאים
אנה ילקין ,ד"ר שלי לוי-צדק ,רונית פינגולד פולק

הבדלים בין מנגנוני "צעד רצוני" ו"צעד קומפנסטורי" בקרב שורדי שבץ
בניית תוכנית התערבות בשילוב הצוות הרב-מקצועי במחלקת שיקום
גריאטרי למטופלים שנמצאו מתאימים לניסיון גמילה מקטטר שתן ,על ידי מוחי
פרופ' יצחק מלצר ,שירלי הנדלזלץ ,פלביה שטיינברג -חן ,גנית
פיזיותרפיסט שהתמקצע בשיקום רצפת אגן גברים
גריי ,מיכל קנר-פורמן ,גיא שני ,ד"רנחום סורוקר
ליאור אלתר

מה עושים כשנגמר? תוכניות ייחודיות למטופלים שסיימו את תוכנית
השיקום במרכז עזרה למרפא שדרות
לאה צמח ,כרמי נובל ,שגיא סניור

מאפייני בקרת שיווי משקל בתגובה להפרעות בלתי צפויות לשיווי משקל
ובחינת הקשר למדדים קליניים המעריכים שיווי משקל ,ניידות וסיכון
לנפילות בקרב אנשים לאחר שבץ מוחי
גנית גריי ,שירלי הנדלזלץ ,מיכל קנר-פורמן ,ד"ר נחום סורוקר,
פלביה שטיינברג-חן ,פרופ' יצחק מלצר
מבחן  Timed Up and Goו Sit to Stand -ממוחשב באנשים עם טרשת
נפוצה
ליאורה הרשקוביץ ,אלון קלרון

 - Plantar fasciitisחישוב מסלול מחדש
מאיר דהן ,חן ביטון

החשיבה התפקודית מתחילה כבר במיון  -חשיבות הפיזיותרפיה במערך
זה
דב פישר ,ורד הובר-מחלין ,ד"ר טוד זלוט ,ד"ר יואל אייזנברג

צפייה בוידאו של מטפס מומחה כאסטרטגיית למידת טיפוס במטפסים
לא מיומנים
זוהר יעקובי ,ד"ר עינת קודש ,ד"ר מיכל כפרי

הפיזיותרפיה במחוז תל אביב חרטה על דגלה להוביל את קידום הבריאות
במחוז בצורה פרואקטיבית ע"י דוכני מידע במרפאות ,סדנאות והרצאות
במכונים
ארנון רביד
עובדים בבריאות טובה בבית חולים אלי"ן  -מפיזיותרפיסט למקדם
בריאות
איתי שור

מושב  - 3סדנת שיווק
גיל סמואלי

יום רביעי 19.6
תאריך התחלה

סיום

אולם A

אולם B

07:30
07:30

פתיחת עמדות הרישום

08:30

ציפורי בוקר  -שיקום במציאות מדומה :מחשיכת הפרהיסטוריה (לפני  20שנה )...אל העתיד המזהיר
אריה בורשטין ,ריקי בראון
מושב  - 4אשפוז אקוטי  -מושב לזכרה של סוזן ניימרק ז"ל
יו"ר נגה גל
(משך כל הרצאה  15דק')

08:30

אולם C

מושב  - 4שיקום וסטיבולרי
יו"ר ראודה מאדי
(משך כל הרצאה  20דק')

מושב  - 4טיפול בקהילה
יו"ר אורי אתרוג
(משך כל הרצאה  15דק')

השפעת הדרכה טרום ניתוחית ע" י פיזיותרפיסט על מדדי תוצאה קצרי
טווח במטופלים העוברים ניתוח אלקטיבי להחלפת מפרק הירך
מרינה פינסקי ,פרופ' לאוניד קליחמן ,ד"ר עמרי לובובסקי

פרופיל ניתוח התנועה כמנבא לפציעת ריצה
סאם ח'מיס

סקירת הנעשה בתחום הוסטיבולרי
משה אהרוני

ראיה שיקומית תפקודית מתחילה כבר במחלקה אקוטית  -תיאור מקרה
מרגש
ורד הובר-מחלין ,תום זר-כבוד

כללי ניבוי קליניים לזיהוי מטופלים הסובלים מכאבי צוואר כרוניים שיגיבו
היטב לטיפול בתרגול צווארי
אמירה דאהר ,ד"ר גלי דר ,רפאל כראל

שיקום וסטיבולרי מההווה אל העתיד
יואב גימון ,ד"ר מייקל שוברט

שיקום נשימתי ותפקודי בחולה עם  minimal responseלאחר multiple
 traumaבמחלקה להנשמה ממושכת
מעיין בראנץ

יעילות שילוב של גישות טיפוליות בפיזיותרפיה ,בהתאמה לקבוצות
אוכלוסייה שונות ,במטופלים עם כאבי גב תחתון
ענת שעשוע ,יגאל לברן ,עינב סרולוביץ ,מיכאל פריגר

פרוייקט איכות :טיפולים וסטיבולריים במרכז רפואי מאיר
רוני קוליאקוב ,אבנר שבתאי
הערכת שיווי משקל דינאמי בסביבה וירטואלית בקרב אנשים עם
Persistent-postural perceptual dizziness
משה אהרוני ,ד"ר ענת וילנאי-לובצקי ,לירז אריה ,מאיה גולדמן,
ד"ר טל קרסובסקי

תרגול  Case studyפיזיותרפיה עם שסתום דיבור לשם שיפור תקשורת
ושיפור תפקוד נשימתי
 10:30שלי מסילתי

חשיבות פרוייקט "החלמה מואצת" במחלקה אורטופדית אקוטית לאחר
ניתוח החלפת מפרקים אלקטיבי
רעות אליה שמש ,ורד הובר-מחלין ,פרופ' עמוס פייזר ,ד"ר מיכאל
טויבנשלק
שירות בתי הסוהר  -טיפול פיזיותרפיה נשימתי Case study
אוריה שלח ,אבי שחר

שיקום נוירולוגי לאחר שבץ מתחיל כבר במחלקה האקוטית הנוירולוגית
בבית החולים  -גישה הוליסטית
שני רטיק ,ורד הובר-מחלין ,דקלה חחילשוילי

חזאים קליניים ,מבניים ותפקודיים להצלחה לאחר ניתוחי עמוד שדרה
מותני אצל מטופלים עם כאב גב תחתון כרוני וסימפטומים ברגליים
אביחי סורוקה ,ענת לובצקי ,דפנה הראל ,תומס אריקו ,ג'ון בנדו,
יוסף ליטנר ,שי שבת ,אלי אשכנזי ,יזהר פלומן ,פרופ' מרלין מופט,
ד"ר יוסף משהראוי
שיקום פרוסתטי לאחר קטיעה  Trans Kneeבמטופל צעיר עם השמנת יתר למידה מוטורית של החוש השישי
יואב גימון ,אמריקו מיגליאסיו ,ד"ר מייקל שוברט
חולנית :תיאור מקרה
טל גלינקא ,ד"ר יונה יעל ,ד"ר חגי אמיר ,חנה שניידר

שיטת סיווג חדשה לכאבי צוואר מבוססת על  Latent Class Analysisהילה השפעת טיפול ב Canalith Reposition Procedure -על הליכה ושיווי משקל
באנשים הסובלים מתסמונת סחרחורת תנוחתית התקפית שפירה ()BPPV
גולד ,ד"ר הילה שריג בהט
יפית כהן שוורץ ,אלון קלרון ,יעל נחמיה
פרופ' בוכבינדר

"איך זה שכוכב אחד מגן?" מניעת זיהומים מצילת חיים בפיזיותרפיה
פאולה צורי שני ,דפנה ליבנה ,עדי טולדנו שובי
10:30

11:00

הפסקה
מליאה -

19.6
יום
רביעי

11:00

11:15

דבר יו"ר הארגון מר אלי גבאי

11:15

11:55

הרצאת מליאה  -פרופ' רחל בוכבינדר

11:55

12:10

פרס מצוינות ע"ש חווה בר-גיורא

12:10

12:30

איך הטיפול בילדים עם אוטיזם יהפוך אותך למטפל טוב יותר ? פרופ' מאיר לוטן

12:30

12:45

אסיפה שנתית  -סיכום שנה ודבר היו"ר נעמה קשת

12:45

13:00

דו"ח ועדת ביקורת ודו"ח כספי

13:00

14:00

הפסקת צהריים

14:00

16:30

מושב  - 5התפתחות המקצוע וקביעת מדיניות
יו"ר אורלי וקסלר ינאי
(משך כל הרצאה  15דק')

מושב  - 5נוירולוגיה
יו"ר איתנה טבקרו
(משך כל הרצאה  15דק')

מושב  - 5מינקות לבגרות
יו"ר עציונה אייזנשטין
(משך כל הרצאה  15דק')

הנגשת שירותי הפיזיותרפיה  -מחוק ותקנות למעשים
אביגיל פורת

מערכת משחוק לשיקום גפה עליונה לאחר שבץ מוחי תוך שימוש ברובוט
סיוע חברתי :קבוצת מיקוד קלינאים
רונית פולק פינגולד ,שלי לוי צדק

הצגת קבוצת עניין בילדים

הרחבת תפקיד המדריך הקליני בכללית
ליאור סולם נויזהאוז ,גוני מירון ,יגאל לברן

tDCS Effect on movement coordination in a grasping and lifting task
ג'סטין רז ,ד"ר נחום סורוקר ,גייסון פרידמן ,פרופ' דריו ליברמן

תפקיד המערכת האוטונומית לבבית בניבוי תוצאות נוירו-התפתחויות אצל
פגים שנולדו בשבועות  . 28-32מחקר מקדים.
הדס ישראלי מנדלוביץ ,יוסף מנדלוביץ ,ד"ר לובה זוק ,ד"ר מיכל
כץ-לוירר

טיפול פליאטיבי תחום מתפתח בפיזיותרפיה
יעל רותם גלילי ,גילה שחר ,חנה קפקא
14:00

מדידת הבדלים בתגובות סימפטטיות בין פרטובציה לטרלית ראשונה
לבין הבאות אחריה בזמן הליכה אצל צעירים
גיל מאיר ,אבי אוחנה ,ענבל פארן ,הדס נחמני

חידושים בטיפול בילדים עם  ADHDוהקשר לפיזיותרפיה ,סקירת ספרות
ויישומים קליניים
ערבה רון באום

השפעת טיפול שכולל הפרעה על בקרת שיווי משקל בעמידה ובהליכה
בקרב שורדי שבץ  -מחקר פיילוט
נעמה מזרחי ,יולי טריגר ,פרופ' איציק מלצר

גם ילדים מוערכים  -שימוש בכלי מדידה בפיזיותרפיה התפתחותית שיר
אמיתי ריכט

שירות בתי הסוהר  -הקמת שירות פיזיותרפיה יחידת השתלטות מיוחדת
"מצדה"
אוריה שלח ,אביב ספושניק

השפעות ייצוב דינמי נוירומוסקולרי (Dynamic Neuromuscular
 )Stabilizationואימון קואורדינטיבי על תפקוד מוטורי באטקסיה צרבלרית
יובל לויתן

מקבעים חיצוניים  -גמישות פנימית
איתי שור ,אורית ברטוב

שיקום אונקולוגי בסרטן שד  -לא רק ניקוז לימפתי
הלנה סילמן כהן

Is the dual-task cost of walking and texting unique in people with
?multipke Sclerosis
בילאל סרחאן

טיפול בילד עם אוטיזם המציג עליה על האצבעות באמצעות דיקטוס -
תיאור מקרה
פרופ' מאיר לוטן ,תמיר דובדבני ,יעל הראל

 16:30מהקווים אל המגרש  -כיצד מטמיעים קווים קליניים בעשייה היום יומית ?
אילן צדקה-שולדינר ,אילנה שניידרמן ,סיגל אטיאס-עציון ,גיא
רותם ,שירי לוין ,נועם לוי ,חנה אלקלעי

עשה זאת בעצמך :על חשיבות  Self managementברפואת העתיד של
מחלות כרוניות ותפקיד הפיזיותרפיסט :מחלת פרקינסון כמודל
ד"ר גלית יוגב זליגמן

התפתחות מוטורית אצל ילדים עם לקות ראיה ועיוורון
אנה שיינר

הפרקינסון בקרב האוכלוסיה הערבית  -חסמים ,אתגרים ופרוייקט
השיקום
אמחד דקה ,מהא גרה ,אורית ליף-קמחי ,נירית לב ,מאיר
קסטנבאום ,רחל פורס ,גמילה גאנם ,עביר גנאים ,הבא מחאגנה,
מופדי גנאים

הפיזיותרפיסטית ההתפתחותית כמאתרת איחורים בתחומי השפה
והתקשורת
אסתי ברמן

בדיקת הקשר בין רמת הלחץ של סטודנטים בעת בחינה מעשית לבין
הציונים בקורס
דפנה טהור ,ספיר גרניט ,ד"ר נועה רפאלי באר

מודל  DIRככלי טיפולי בילדים עם שיתוק מוחין להבדיל מגישות אחרות
המתמקדות בסימפטומים ,מודל ה DIR -מתמקד בהתייחסות לצרכים
הרגשיין-התפתחותיים והתחושתיים  -תנועתיים של הילד
אורלי נייגר ,מרב קסוטו

מה הקשר בין צמצום אשפוזים חוזרים ומניעת Deconditionig
רחל ימין

השפעת מודל חדשני לטיפול בפיזיותרפיה קבוצתית ,על תפקוד מוטורי
ואיכות חיים בקרב ילדים עם סיכון לDCD
איילת ביגי

