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 כאב באזור המפרק הפטלופמורלי מא' ועד ת'
 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, החוג לפיזיותרפיה

 ירושלים המחלקה לפיזיותרפיה בבי"ח הדסה,בשיתוף עם 

 101|  בית הסטודנט אולם   21.7.2015תאריך היום שלישי 

 

 :  כגון "אבחנות" עם מבחר . הם מגיעים אלינווהפיקה בקדמת הברךכאב  עקב פיזיותרפיהרבים מופנים למטופלים 

patellofemoral pain syndrome,Runner’s  knee,chondromalaciapatellae,Patellartendinopathy   ועוד . 

ביום העיון נסקור ונציג את הידע העדכני והתובנות השונות בנושא, נעלה סימני שאלה, "ניישר קוו" לגבי המחקר הקיים, 

 שונות.טיפול סדנאות קצרות בהם נדגים טכניקות נשחט או נפיח חיים חדשים בפרות קדושות ובסוף נקיים 

 :תכנית

 התכנסות והרשמה   8:30

 פרופ' יוכבד לויפר, ראש החוג לפיזיותרפיה –דברי פתיחה   8:50

 נעמה קרניאלגב' יש חדש?  –ביומכניקה, אנטומיה וקיניזיולוגיה   9:00

 גב' נירית רותם - המחקר והתנין בכנרת –גורמי סיכון   9:40

 הפסקה  10:15

 מר שביט אנוש למה לא מוצאים כלום??? –כאב ממצאים פתולוגיים ומנגנוני  10:40

 אורן נקדימוןמר  ,גדעון הרמןמר ? מה אנחנו יכולים לאמוד ומה לא, למה יש ערך ואיזה –כלי הערכה  11:20

 עם כיבוד הפסקת צהריים 12:00

12:45 An Evidence Informed Multimodal Treatment – רותם נירית ,אנוש שביט ,נקדימון אורן, הרמן דעוןג 

 נירית רותםגב'  מה? כל כך פשוט? –מניעה   13:45

 סיכום 14:15

                      | מיה קלה בנצור - ייפינגט | נירית רותם -רגולת | גדעון הרמן, אורן נקדימון -בדיקה וההערכה :סדנאות 14:45

 גל סלע  –דיקור מערבי                         

 סיום 15:30

 פרטים והרשמה:

       עלות ההרשמה כוללת השתתפות בסדנאות!!

       !מוגבל המקומות מספר

 

        האחרונות הדריך בשלוש השנים -מדריך קליני פעיל  *

 

 

באה: לכתובת ה יש לשלוח אוניברסיטת חיפה לפקודת את ההמחאה או מלאו ושלחו את טופס ההרשמה המצ"ב. line-onלחץ כאן להרשמה 

החוג אינו . תשלום במזומן יתבצע במזכירות החוג לפיזיותרפיה .3498838חיפה מיקוד , , הר הכרמל 199החוג לפיזיותרפיה, שד' אבא חושי 

 .01.07.2015הרשמה מוקדמת להגיע למשרדנו עד ליום העל ההמחאה בעלות  אחראי לאובדן מעטפה בדואר.

 .namar@univ.haifa.ac.ilאו כתובת האי מייל  8249461-04טלפון לבירורים 
 

מתחנה מרכזית  46מתחנה מרכזית בת גלים |  אוטובוס מספר  24,  30,  37אוטובוס מספר : דרכי הגעה לאוניברסיטה בתחבורה ציבורית

 מתחנת מרכזית המפרץ דרך צומת הצ'ק 141ת מרכזית המפרץ דרך רמות יצחק |  אוטובוס מספר מתחנ 143מספר חוף הכרמל |  אוטובוס 

הקמפוס, מגרשי חניה ללא תשלום  עקב מצוקת חניה בסביבת האוניברסיטה, מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית | לא תתאפשר חניה בתוך .וסטפ

 אוניברסיטהקמפוס הנמצאים מחוץ ל

 
הרשמה מוקדמת 

 01.07.2015 עד

הרשמה 

 מאוחרת

חברי העמותה לקידום הפיזיותרפיה 

 *ומדריכים קליניים פעילים
130 150 

 180 150 אחרים

https://formlogix.haifa.ac.il/Manager/UserForm9137.aspx?Param=VXNlcklkPTkxMzcuRm9ybUlkPTc%3d
mailto:namar@univ.haifa.ac.il


 

 

 מהטופס הרש

 
 להרשמה ולתשלום יש למלא את הפרטים הבאים:

 _______   _____   שם פרטי_________שם משפחה ________

 __ ________________ עיר___________כתובת_____________

 __________ ___נייד ___

E-mail  ___________________________________ 

 
 עדיפויות ונשתדל להיענות בהתאם. רשום/י סדר כיוון שמספר המקומות בכל סדנא מוגבל, אנא

 

 כל הקודם זוכה! , יחד עם זאת

 

 הרשמה לסדנאות

 על פי סדר העדיפויות: 4עד  1לדרג מנא 

 

 דר' מיה קלה בנצור:  גטייפינ

 

 

 נקדימון אורןמר , הרמן גדעוןמר : בדיקה וההערכה

 

 

 מר גל סלע: דיקור מערבי

 

 

  גב' נירית רותם: תרגול

 

 

 יחד עם ההמחאה או להביא עמך בעת התשלום במזומן. בדואר את הטופס יש לשלוח

 

 התשלום. קבלתההרשמה לסדנא תעשה רק בעת 
 


