
 צעדים  
 ישראלית עמותה

 מפרקים ומושתלי לחולי 
 

התנסות במים למשכימי קום –לצוותים רפואיים ופרא רפואיים   07:30-08:15

גב’ אילנית וייגנפלד-להב, מנהלת המרכז ההידרותרפי בבית איזי שפירא

גב’ איילת ברנד, פיזיותרפיסטית והידרותרפיסטית, מורה לשיטת אלכסנדר, המרכז 
ההידרותרפי, בית איזי שפירא

גב’ מרב הדר-פרומר )MScPT(, פיזיותרפיסטית והידרותרפיסטית בכירה, בית איזי שפירא

רישום והתכנסות   08:30-09:00

סיור בבית איזי שפירא   09:00-09:45

דברי פתיחה וברכות:   09:45-10:00

פרופ’ נחום הלפרין, אורתופד בכיר, בי”ח אסף הרופא

גב’ אילנית וייגנפלד-להב, מנהלת המרכז ההידרותרפי בבית איזי שפירא

גב’ קרולה אופנהיימר-רוזנטל, עו”ס, יו”ר עמותת “צעדים” 

גב’ יעל יושעי, רכזת לימודי הידרותרפיה, מכון טראמפ

שיקולים לפני ניתוחי השתלת מפרק ירך   10:00-10:10

ד”ר אורן בן לולו, רופא בכיר , בי”ח העמק , יח’ מפרקי ירך וברך

שיקולים לפני ניתוחי השתלת מפרק ברך   10:10-10:20

ד”ר מיכאל דרקסלר,אורטופד,היחידה להחלפות מפרקים, בי”ח איכילוב

פאנל: שיקולים לפני ניתוח   10:15-11:00

מנחה: ד”ר ירון בר-זיו, סגן מנהל מח’ אורתופדית, בי”ח אסף הרופא

ד”ר רמי כרדוש, סגן מנהל מח’ אורתופדית, בי”ח אסף הרופא

ד”ר גבריאל אגר, מנהל מח’ אורתופדית, בי”ח אסף הרופא, נשיא האיגוד האורתופדי

ד”ר ריטה משוב, מומחית ברפואת משפחה, רכזת תחום כאב מחוז צפון, שירותי בריאות 
כללית, אחראית תחום מוסקולו-סקלטלי, חוג כאב באיגוד רופאי המשפחה

מר רונן לינדנבאום, פיזיותרפיסט, B.P.T, שיקום אורטופדי ופציעות ספורט

מר צביקה לוין, מושתל מפרק ברך

הפסקה   11:00-11:30

“בין הטיפות”
 בנושא: תפקידו של צוות רב מקצועי בהכנה 
לקראת ניתוח השתלת מפרק ובשיקום אחריו

שיתקיים ביום שלישי, 5.5.15, בית איזי שפירא, רעננה

 5.5.15

אנו שמחים להזמינכם ליום עיון

ללמוד במקום בו הדברים קורים
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לפרטים נוספים והרשמה
  www.beitissie.org.il  | merav@beitissie.org.il | 09-7701284/219 | מירב / רסי

 לפרטים נוספים על ימי עיון, קורסים והכשרות
הכנסו לדף הפייסבוק של מכון טראמפ בבית איזי שפירא

אנו שמחים להזמינכם ליום עיון

טיפול הידרותרפי לאחר ניתוח השתלת מפרק   11:30-11:45

 גב’ איילת ברנד, פיזיותרפיסטית והידרותרפיסטית, מורה לשיטת אלכסנדר 
המרכז ההידרותרפי, בית איזי שפירא

פאנל: שיקום לאחר הניתוח   11:45-12:30

מנחה: פרופ’ נחום הלפרין, אורתופד בכיר, בי”ח אסף הרופא

ד”ר לנה לוצקי, רופאת שיקום מחוזית, מחוז תל אביב יפו, שירותי בריאות כללית

ד”ר חגי אמיר, אורתופד ומומחה ברפואה פיזיקלית ושיקום, מנהל מחלקה לשיקום 
אורתופדי, בי”ח לוינשטיין

גב’ איילת ברנד, פיזיותרפיסטית והידרותרפיסטית, המרכז ההידרותרפי, בית איזי שפירא 

גב’ חנה שניידר, פיזיותרפיסטית, אחראית המחלקה לשיקום אורתופדי, בי”ח לווינשטיין

מר שלי בר-סלע, MPE, BPT, פיזיו אנד מור,  החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת חיפה, 
המכללה האקדמית וינגייט וסמינר הקיבוצים

גב’ דנה אילוז, מרפאה בעיסוק,  מחלקת שיקום, המרכז הרפואי לגליל

גב’ קרולה אופנהיימר-רוזנטל, עו”ס, יו”ר עמותת “צעדים”

הפסקת צהריים   12:30-13:15

רפואה מגדרית   13:15-14:00

פרופ’ מרק גלזרמן, מנהל המרכז לחקר הרפואה המגדרית במרכז הרפואי רבין ונשיא 
האיגוד הבינלאומי והישראלי לרפואה מגדרית

סיכום ושאלות   14:00-14:15

אסיפה כללית של עמותת צעדים   14:15-14:30

עלות יום העיון: 150 ₪ )לחברי עמותת צעדים: 50 ₪(
יש להרשם מראש לפעילות במים ולסיור בבית איזי שפירא

 5.5.15


