האסיפה הכללית העולמית והכנס העולמי  -סינגפור 2015
סיכום רשמים :אלי גבאי  -יו"ר האיגוד ,נעמה קשת  -יושבת ראש העמותה

אחת לארבע שנים מתקיימת האסיפה הכללית העולמית
והכנס העולמי  -השנה האירוע התקיים בסינגפור.
האסיפה נמשכת שלושה ימים ומיד אחריה התקיים הכנס.
באסיפה הכללית ייצגו את ישראל יו"ר האיגוד אלי גבאי ויושבת
ראש העמותה נעמה קשת .במהלך האסיפה התקיימו דיונים
מקיפים ורציניים בנושאים שונים כמו הגבלת מס' החברים
בארגון העולמי ,CPD ,תכניות לימוד ,מחקר ,תקציבים ,פרסום,
בחירות לנשיאות הארגון העולמי ,דיווח על הנעשה בארבע
שנים האחרונות ועוד.
הפיזיותרפיה מישראל יוצגה בכנס ע"י  12פוסטרים אשר
חלקם דורגו במיקום גבוה מאד מבין  1300פוסטרים שהוצגו
ונבחרו להצגה ולדיון .כמו כן התקיימה הרצאה של הגב' טלי
רוזנבאום כאחת מתוך כ 400-הרצאות.
אין ספק שזהו כבוד גדול ל פיזיותרפיה בישראל .חלום גדול
שהתגשם ותחושת גאווה גדולה על הייצוג הגדול שלנו בכנס
חשוב זה.
ההחלטות שהתקבלו בכנס:
 .1ארגון הפיזיותרפיה העולמי ( )WCPTהחליט שלא לפתוח
את החברות בארגון למי שאינם פיזיותרפיסטים.
 .2כל מדינה חברה בארגון תהיה זכאית לזכות בחירה אחת
ללא תלות במס' החברים בה.
 .3הכנס העולמי יתקיים מידי שנתיים (ולא כפי שהתקיים
עד היום  -כל  4שנים) ,על מנת שתהיה אפשרות ליותר
פיזיותרפיסטים להציג את עבודותיהם .האסיפה הכללית
תמשיך להתקיים אחת לארבע שנים.
 .4הגבלת קדנציית הנשיאות ל 2-תקופות של  4שנים.
 .5הוחלט להוסיף תפקיד גזבר לארגון העולמי.
 .6בשנה הקרובה לא יועלה התשלום לארגון ותוכן תכנית
ניהולית וכלכלית לשנים הקרובות.
רקע קצר על :WCPT
הארגון נוסד ב 1951-במטרה לקדם את המקצוע בעולם
מול ארגונים כמו  -ארגון הבריאות העולמי וארגון האומות
המאוחדות .הארגון עוזר לקדם את מקצוע הפיזיותרפיה
במדינות רבות ובעבר סייע רבות גם לארגון בארץ ,בהחלת
החוק ובמתן תעודת ההכרה במקצוע .הארגון עוסק בהובלת
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מדיניות בנושאים שונים ,יצירת קווים מנחים כלל עולמיים
והנחיות אחרות .בשנים האחרונות אנו מציינים את יום
הפיזיותרפיה העולמי בהתאם להנחיות הארגון ועל פי כוונתו.
עובדות שהוצגו בכנס:
על פי עבודות שנעשו ע"י  WCPTנמצא כי ישראל ממוקמת
בין עשר המדינות הראשונות בעולם בהם היחס פיזיותרפיסט
ל  10000 -איש הוא בין הגבוהים (יותר גבוה מארה"ב ,אנגליה
וממדינות מפותחות אחרות  -בהם היחס הינו כמחצית מאשר
אצלנו!).
בקרב  55%ממדינות העולם מונהגת הגישה הישירה על מגוון
אופניה.
הכנס מאפשר לנציגים מכל העולם להתעדכן בנעשה במדינות
אחרות ,לשאוב רעיונות ולחלוק תסכולים.
במהלך הכנס נרקמו קשרים בינינו לבין מדינות שונות בעולם
ובאזורנו בפרט .התחלנו בדיונים לקיום כנס מקצועי ייחודי
למדינות אגן הים התיכון בהשתתפות :מלטה ,איטליה,
קפריסין ,יוון ,תורכיה וישראל.
הזמנו את הנשיאה החדשה של הארגון העולמי דר' אמה
סטוק לקחת חלק בכנס השנתי של העמותה בשנה הבאה.
תיאמנו קורס ייחודי עם הנשיאה היוצאת של הארגון וארגנו
מס' ביקורים של נציגים נוספים.
בינואר הקרוב תגיע לארץ ,קבוצת העבודה של הארגון
האירופאי בנושא עניינים מקצועיים ,למפגש עבודה .נציגתנו
בקבוצת העבודה הגב' נירית רותם לרר הצליחה לגרום לכך
שהמפגש יתקיים בארץ  -לראשונה!
חברי קבוצת העבודה נרגשים מאד מהביקור וחילקו מחמאות
רבות על פעילותה הנמרצת של נירית בוועדה.
במהלך ימי הכנס התקיימו פגישות של קבוצות העניין
העולמיות בנוירולוגיה ובבריאות האישה והגב' ריקי בראון ,גב'
נירה צוברי וגב' נטע ביאר ייצגו את קבוצות העניין הישראליות
במפגשים אלו.
במהלך השהות הצלחנו לארגן מפגש של כל הנציגים מהארץ
על מנת להעביר רשמים ולחלוק חוויות – מפגש מוצלח ביותר
שהוכיח כמה מדינת ישראל הקטנה – מלוכדת ודואגת לחבריה.
לכבוד הוא לנו לייצג את מדינת ישראל ואת הפיזיותרפיה בכנס
חשוב זה .ואנו תקווה שנמשיך להתפתח ולקדם את המקצוע
בארץ על כל היבטיו.

