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של האיגוד הישראלי לרפואה פיזיקלית ושיקום שיתקיים בחודש דצמבר 2021

 הכנס יתקיים בימים ג', ד', ה' - 14-15-16 בדצמבר השנה, בשעות אחה"צ, במתכונת וירטואלית.
  בכל אחד משלושת ימי הכנס יתקיימו 4 מושבים מקבילים במסלול דיווחי מחקר ואח"כ 4 מושבים במסלול הדידקטי. 

משך כל מושב 90 דקות.
  בימים שלפני הכנס יתקיימו, ג"כ בשעות אחה"צ, סדנאות "שבוע השיקום". משך כל סדנא 2-3 שעות. הסדנאות יתקיימו 

במרכזי השיקום במתכונת רגילה )לא וירטואלית( עם מספר מוגבל של משתתפים.

אנשי שיקום מן המקצועות פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת, פסיכולוגיה ונוירופסיכולוגיה, עבודה 
סוציאלית, סיעוד שיקומי, רפואת שיקום, גריאטריה שיקומית וכן אנשי מדע בסיסי ומקצועות קליניים שעיסוקם רלוונטי 

לשיקום - מוזמנים להשתתף בכנס באופן פעיל ע"י:
 הצעה לנהל סדנא במסגרת "שבוע השיקום" בימים שלפני הכנס. 

 הצעה לקיים מושב במסלול הדידקטי בכנס.
 שליחת תקציר למסלול דיווחי מחקר בכנס.

 הצעות לארגון סדנאות ומושבים דידקטיים יש לשלוח עד 15.10.21 לד"ר נחום סורוקר למייל 
.nachum@soroker.online

 תקצירים למסלול דיווחי מחקר יש לשלוח עד 15.10.21 לכתובת:
https://rstu2021.ima-events.co.il/users/new  בהתאם להנחיות הבאות:

  יש לשלוח עבודות מחקר מקוריות - קליניות או מדע בסיסי רלוונטי לשיקום.  
 ניתן לשלוח תיאורי מקרה המדגימים אתגר אבחנתי או טיפולי מיוחד.

 עבודות שהתקבלו לפרסום בעיתונות מדעית אך טרם הוצגו בכנסים מדעיים, יתקבלו בברכה.
 לא יתקבלו עבודות המציגות מחקרים בשלב התכנון שאינן מציגות תוצאות כלשהן. 

  את התקצירים יש להכין בפורמט וורד )DOC(, בעברית או באנגלית, כתובים בגופן Arial בגודל 12 עם ריווח כפול.
  התקציר )עד 300 מלים, לא כולל כותרת ורשימת מחברים( יכיל: )1( כותרת - עד 20 מילים, )2( רשימת מחברים כולל 
 ,)Methods( שיטות )4( ,)Background( רקע )(, קו תחתון יציין את מציג העבודה, )3Affiliation( השתייכות מוסדית

.)Conclusions( מסקנות )6( ,)Results( תוצאות )5(
 יש לציין את שם איש הקשר מבין המחברים, עם טלפון ואימייל. 

 בירורים ושאלות ביחס להצגת עבודות במסלול דיווחי מחקר יש להפנות לד"ר שי אופיר למייל 
.shinofir@gmail.com

הודעות על קבלת הצעות לסדנאות, מושבים דידקטיים וקבלת תקצירים להצגה בכנס יישלחו למחברים עד 10.11.21 
ובמידת האפשר עוד קודם לכן.
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