הפקולטה למקצועות הבריאות
החוג לריפוי בעיסוק

הקריה האקדמית אונו בשיתוף העמותה לריפוי בעיסוק ,שמחים לארח את

ד״ר מייקל פיצי

Michael A. Pizzi, Ph.D., OTR/L, FAOTA
Associate Professor, Department of Occupational Therapy,
Dominican College, Orangeburg, NY and Health and Wellness Coordinator,
St. Dominic’s Convent of Dominican College

לסדנא בנושא:

השמנה בקרב
ילדים ומבוגרים
השמנה בקרב ילדים הפכה למגפה המובילה לאתגרים פיזיים ,פסיכו-חברתיים ,רגשיים ואקדמיים.
הכלים המקצועיים של מרפאים בעיסוק יכולים לסייע במניעה ובשיפור התפקוד .סדנא זו ,תחקור את ההשפעה
הגלובלית של השמנה בקרב ילדים ומבוגרים ,תגדירה בהקשר של משפחה וחברה ,ותדון בהשפעתה
על הביצוע העסוקי ,בריאות ואיכות החיים של הילד ומשפחתו .בסדנא ד״ר מייקל פיצי יתמקד בהערכה
ובהתערבות בילדים ומבוגרים המתמודדים עם עודף המשקל מנקודת מבט מניעתית ושקומית.
בסדנא:
השמנה בקרב ילדים ומבוגרים :סטטיסטיקות
הצגת מחקרים בריפוי בעיסוק בנושא השמנה
""The Pizzi Healthy Weight Management Assessments
גרסאות :ילדים/נוער/הורים ומבוגרים
בתרגומן של:
פרופסור נעמי כץ ,מנהלת מכון המחקר למקצועות הבריאות והרפואה ,הקריה האקדמית אונו
ד"ר נירית ליפשיץ  -ראש מעבדת המחקר בנושא השמנה ,עיסוקים ואיכות חיים
התערבויות בריפוי בעיסוק :בקהילה ,בבית-הספר ובבית
טיפול ממוקד משפחה
שאלות  -תשובות ודיון כללי

היום יתקיים ב16.1.2017 -
בקריה האקדמית אונו באולם  1קמפוס מרכזי
בשעות 19:00 - 14:00
אודות המרצה:
Dr. Pizzi teaches mental health theory and practice, health and wellness, community-based practice
and leadership courses. He developed the first childhood obesity occupation and client-centered
assessment. In addition to publishing many peer reviewed articles, Dr. Pizzi co-edited the OT
textbook “Occupational therapy in the promotion of health and wellness". Dr. Pizzi recently guest
edited the special issue on childhood obesity in the American Journal of Occupational Therapy.
עלות למשתתף ₪ 200 -
עלות לבוגר אונו ו/או חבר העמותה ₪ 170 -
אנא ציינ/י בהרשמה באם אתה זקוק/ה להתאמות נגישות
לפרטים נוספים ניתן לפנות לענת רייך ,רכזת בית הספר ללימודי המשך
החוג לריפוי בעיסוק הקריה האקדמית אונו anat.reich@ono.ac.il

לחץ כאן להרשמה

