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  15/97/ –יום שני 

 

 התכנסות ורישום  08:00-08:30
 

 הקדמה   08:30-08:45
מרכז , מנהלת שירות הפיזיותרפיה - אסנת ארגמן' גב

 ם"רפואי רמב
  

 התפתחות מערכת הנשימה  08:45-10:15
יזיותרפיסטית מומחית לטיפול פ -עינב מנור' גב

 ח לילדים רפופורט"צוות פיזיותרפיה ביה, בילדים
 

 הפסקת קפה  10:15-10:30
 

 פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה של מחלות ריאה שכיחות  10:30-12:00
ח "ביה, מנהלת יחידת ריאות ילדים -לאה בנטור' פרופ

 רפופורט
 

  לדיםפיזיולוגיה של פינוי הפרשות בי  12:00-12:45

 עינב מנור ' גב

 

 הפסקת צהריים   12:45-13:30

  טיפול נשימתי בילדים סקירה כללית  13:30-15:00
 עינב מנור ' גב

 
 טיפול נשימתי בילדים באמצעות פעילות גופנית   

 עינב מנור ' גב

 

 15/98/ –יום שלישי 

 

 התכנסות ורישום  08:00-08:30
 

 

קולרית על התפקוד מוס-השפעת מחלה נוירו  08:30-10:00

   הריאתי

, ריאות ילדים ' רופא בכיר ביח, ר פהד חכים"ד                             

 ח רפופורט"ביה

 

 הפסקה קפה  10:00-10:15

 

+ עיוני  -טכניקות ידניות מתקדמות לניקוז הפרשות   10:15-12:15

המכון  – אסנת ארגמן, דליה נתן, עינב מנור מעשי

 ם"רכז רפואי רמבמ, לפיזיותרפיה

 הפסקת צהריים   12:15-13:00

 
 תיאור מקרה  13:00-13:30

 עינב מנור ' גב
 

 מכשירים)טכניקות מתקדמות לניקוז הפרשות   13:30-15:30

 מעשי + עיוני 

המכון  –אסנת ארגמן , דליה נתן, עינב מנור

 ם"מרכז רפואי רמב, לפיזיותרפיה

 סיכום וחלקות תעודות  15:30

 (ב טופס הרשמה"מצ)  04-7773456/3798טלפון   , ם ידע "מכללת רמב: לפרטים והרשמה 

 

                     טיפול נשימתי 

  בתינוקות וילדים

 (מהתיאוריה למעשה)
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 טיפול נשימתי בתינוקות ובילדים

 טופס הרשמה

 

 נייד/טלפון שם משפחה שם פרטי תעודת זיהוי' מס

 

 

 

   

 

 כתובת מייל תפקיד מקום עבודה

 

 

 

  

 

 : עלות

 ( עבור יומיים)₪  500 -לחברי עמותה 

  ₪ 550 –למי שאינו חבר עמותה 

 .מזומן והמחאות לפקודת תאגיד הבריאות, אשראי :אמצעי תשלום

, ם"מרכז רפואי רמב, ידע -ם"מכללת רמב: יש לשלוח את טפסי הרשמה בצירוף ההמחאות לכתובת

 (.נבקשך להסדיר את התשלום לפני תחילת הקורס.  )69013, חיפה 8העלייה 

 

 

 .מספר המקומות מוגבל"
 
 .עם תינוקות וילדים במסגרות ציבוריות שונותעדיפות תינתן לפיזיותרפיסטים העובדים כעת 

 ."ל חוזר"אישור להשתתפות בסדנה ישלח בדוא
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