מר סאהר אבוליל

מר סאהר אבוליל הינו חבר סגל במכללה האקדמית צפת ומלמד בחוגים לפיזיותרפיה ,סיעוד ורפואת
חירום .בנוסף ,מועסק במכללת אוהלו כמרצה בבית הספר להכשרת מאמנים ומדריכים.
מר אבוליל מלמד היום בחוג לפיזיותרפיה את הקורסים :אנטומיה טופוגרפית ,מחלות מערכת הנשימה
תרמו תרפיה ואלקטרו תרפיה.
מר אבו ליל עוסק בשני תחומים בפיזיותרפיה :שיקום מטופלים עם ליקויים במערכת שריר -שלד (עבודת
מכון קלאסית) וטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוכיות (בית הספר לחינוך מיוחד ,רנד,
איכסל) ובמסגרת מכונים להתפתחות הילד .בין היתר ,הוביל את התחום כנציג בוועדות ואף משמש
כמדריך קליני לצוותים רפואיים וחינוכיים.
בשנת  2004סיים מר אבוליל לימודי תואר ראשון בפיזיותרפיה באוניברסיטת ת"א .בשנת  2012סיים
תואר שני וכתב את התזה שלו בנושא אפיון מורפו מטרי של עמוד שדרה תחתון בספונדוליסטיזיס ניווני
ופרסם מאמר בנושא ב –  .European Spine Journalבימים אלו ,משלים מר אבו ליל משלים את
לימודי הדוקטורט שלו בתחום כאבי גב תחתון ומפרקי האגן באוניברסיטת תל אביב בנושא הקשר בין
צורת ,מבנה ותפקוד מפרקי האגן ,ההיתפסות העצבית באזור וכאבי גב תחתון לא ספציפיים.
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