
כנס רפואת הקהילה
נוירולוגיה | ניהול בכאב

28.10.2014
מלון לאונדרו סיטי טאואר, ר“ג

התכנסות ורישום 08:30-09:00
09:00-09:20

 
דברי פתיחה

יו"ר הכנס: ד"ר רוברטו איינבינדר, מנהל רפואי, מנהלת מור“ל, מחוז מרכז

מושב: מחלות ניווניות של המוח
יו“ר: ד“ר סמיח בדארנה, מנהל יחידת שירות פרקנסון והפרעות בתנועה, מחלקה לנוירולגיה,  בית חולים כרמל חיפה    

דגשים באבחון ומניעה של מחלת אלצהיימר ודמנציה09:20-09:40
ד"ר יקיר קאופמן, נוירולוג התנהגותי, מנהל המחלקה הנוירופסיכוגריאטרית, בית החולים הרצוג ,ירושלים

טיפול תרופתי בפרקינסון - שילובים, מה לתת למי ולמה?09:40-10:00
פרופ' עמוס קורצ'ין, המרכז הרפואי ת“א, בית הספר לרפואה, אוניברסיטת ת“א

10:00-10:20AbbVie :טיפולים מתקדמים במחלת פרקינסון  |  בחסות
 ד“ר שרון חסין, מנהלת המכון להפרעות תנועה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר.

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:20-10:50

מושב: כאב
נוירולוגיה טריגמינלית: אבחון וגישה טיפולית10:50-11:10

ד"ר צבי ישראלי, מנהל המרכז לנוירוכירורגיה תפקודית, מרכז רפואי הדסה ירושלים ומרצה בכיר, אוניברסיטה העברית

מה הוא כאב נוירופטי ואיך מתגברים עליו ?  |  בחסות: פייזר11:10-11:30
ד"ר ריטה משוב, מומחית ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מרכזת קורס כאב ורפואת שריר-שלד 

באוניברסיטת ת"א, חברת וועד חוג כאב באיגוד רופאי המשפחה     

טיפול טופיקלי בכאב נוירופאטי בעזרת תרופות הנרקחות בבית מרקחת  |  בחסות: סופר פארם11:30-11:50
איל צור, רוקח ומנהל מדעי של סופר-פארם פרופשונל - מעבדה מרכזית לרקיחת תרופות                                                                                                

כאב ראש והפרעות פסיכוסומאטיות11:50-12:10
ד"ר אמנון מוסק, סגן מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מנהל המרפאות הנוירולוגיות, מרפאה לכאבי ראש ומרפאה להעצמה 

גופנית, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:10-12:30

ALS-ו ,ADHD ,מושב: אירועי מוח
יו“ר: ד“ר מרב חן, מנהל רפואי מנהלת אשדוד, ראש תחום נוירולוגיה, מחוז מרכז

חידושים בטיפולים בהפרעות קשב  |  בחסות: נוברטיס                                                                   12:30-12:50
ד“ר גבי וינשטיין, מומחה בנוירולוגיה, מכבי שרותי בריאות מחוז השרון ושרותי בריאות כללית מחוז דן - פ“ת

12:50-13:10)CVA( עדכונים בטיפול באירוע מוחי חריף
פרופ‘ חוסה כהן, מנהל היחידה לנוירוכירורגיה התערבותית, המחלקה לנוירוכירורגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים            

טיפול נוגדי קרישה  למניעת אירוע מוחי - מהמחקרים לפרקטיקה13:10-13:30
ד"ר ריטה כהן, מומחית למחלות פנימיות ולרפואה דחופה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

13:30-13:50)Amyotrophic Lateral Sclerosis( חידושים בטיפול במחלת הנוירון המוטורי
פרופ' ויויאן דרורי, מנהלת השרות הנאורומוסקולרי, המרכז הרפואי ת“א ע”ש סוראסקי

ארוחת צהריים וסיום13:50-14:30

ייזום 
והפקה

ההשתתפות בכנס מיועדת לרופאי קהילה בלבד והינה ללא תשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש.
רישום מה-26.10.14 וביום הוועידה: 100 ש“ח

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות:


