החוג לריפוי בעיסוק בכנס השנתי
לרפואה פיזיקלית ושיקום

• השוואת מרכיבי אדם קוגניטיביים ויכולת נהיגה בסימולטור בין אנשים עם סרטן לקבוצת אנשים בריאים ובדיקת השפעת טיפול
הכימותרפיה על מרכיבי האדם הקוגניטיביים ועל יכולת הנהיגה בסימולטור .נאסר מאיס ,פנינה וייס ,טלי סיגל ,נאווה
רצון
• שאלון חסמים תעסוקתיים  -תוקף ניבוי של הגרסה המעודכנת .טל סטאריק ,מיה הובר ,פרופסור גבי זייליג ,פרופסור
נאוה רצון.
• החזרה לעבודה אחרי פציעות ידיים של עובדי כפיים .בתיה מרום ,רפאל כראל ,משה שרעבי ונאוה רצון.
• תכנית הממשקים לקידום התפתחות אישית והשתתפות בעבודה ובעיסוקים משמעותיים נוספים .מיה הובר ,גלי צינמון
ונאווה רצון
• סיכון לאבטלה ושינוי בהכנסה בקרב השורדים מסרטן :מחקר מבוסס אוכלוסייה עם מעקב ארוך טווח .יקיר רוטנברג ,נאוה
רצון.
• Effects of Aquatic Physical Intervention on Fall Risk, Cognitive Decline and HazardPerception as Pedestrians in Older People
Michal Nissim, Abigail Livny-Ezer, Galia Tsarfaty, Caroline Barmatz, Yitshal Berner, Yaron Sacher, Jonathan
Giron, Navah Z. Ratzon

•

יכולת זיהוי של מכשולים פיזיים במרחב באמצעות שלוש סקאלות צבע שונות ככלי לבדיקת נגישות
הסביבה .אור עוזרד ,סיגל פורטנוי ,נאוה רצון

•

מבוא לעיצוב והדפסת בתלת מימד .סיגל פורטנוי.

•

אוטומטיזציה של התאמת סד מותאם-חולה להדפסת תלת מימד .יפי לבנון.
Kinematics following an Unexpected Trip-Simulated Perturbation during Gait in Adults with and
without Knee Osteoarthritis. Viki Alkarif, Leonid Kandel, Debbie Rand, Isabella Schwartz,
Alexander Greenberg, Sigal Portnoy

•

• בדיקת יעילות של תוכנית התערבות קוגניטיבית-התנהגותית-תפקודית לשיפור תפקודים ניהוליים בקרב אנשים לאחר
אירוע מוחי קל .אדמית טלי ,ג'פרי שיימס ,דבי רנד.
• השוואה בין תהליך ההחלמה של היד החלשה הדומיננטית לבין היד החלשה הלא דומיננטית במשך שישה שבועות
לאחר אירוע מוחי .סמר חמייד אסדי ,נועה דורון ,שלי פרי ,רויטל פייגה גרוס-נבו ,גבי זייליג ,ישראל דודקביץ',
חיים בראל ,דבי רנד
• הקשר בין תפקודים ניהוליים לבין תפקוד בחיי היום יום אצל אנשים שלושה חודשים לאחר פגיעת ראש קלה .אורן
שעיה ,עינת בן ארי ,עידו בן צבי ,פנינה וייס ,דבי רנד.
• Self-Efficacy for Using the Affected Upper Extremity Post Stroke. Vered Gerber, Isabella Schwartz, Debbie Rand
• Practice Makes Perfect: Increasing Repetitions Using Games to Improve Hand Function Post-Stroke. Debbie Rand

