
התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

פרופ' הווארד עמיטל, מומחה לרפואה פנימית וראומטולוגיה,
מנהל מחלקה פנימית ב', המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

מליאת בוקר 
יו"ר: פרופ‘ נחום הלפרין, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

דימות במחלות מפרקים - מהי הבדיקה המתאימה?    09:20-09:35
ד"ר גדעון פלוסר, מנהל היחידה להדמיית מערכת השלד, אגף הדימות, המרכז הרפואי ת“א 

החלטה מתי להחליף מפרק ברך/ירך                                                09:35-09:45
ד"ר גבריאל אגר, מנהל מחלקה אורתופדית א‘, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין. נשיא איגוד האורתופדים  

פאנל: החלטה מתי להחליף מפרק ברך/ירך  09:45-10:15
מנחה: ד"ר גבריאל אגר, מנהל מחלקה אורתופדית א', מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין. נשיא איגוד האורתופדים                                             

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
ד"ר ורד סימוביץ, מומחית ברפואת המשפחה, מכבי שירותי בריאות יו"ר החוג לטיפול בכאב באיגוד לרפואת משפחה                                          

ד“ר ירון בר זיו, סגן מנהל המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין                                                                                    

כאב מגדרי                                                                                 10:15-10:25
פרופ' מרק גלזרמן, מנהל המרכז לחקר הרפואה המגדרית, ביה“ח בילינסון, יו“ר החברה הישראלית והבינלאומית לרפואה מגדרית

תפקיד רופא המשפחה בהכנה לניתוח ובשיקום                           10:25-10:35
ד"ר ריטה משוב, מומחית ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מרכזת קורס כאב ורפואת שריר

הכנה לכאב לפני ניתוח, בעת ניתוח ואחרי ניתוח                              10:35-10:45
פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

פאנל: הכנה לכאב לפני ניתוח, בעת ניתוח ואחרי ניתוח                                                                                            10:45-11:15
מנחה: פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

ד"ר סילביו בריל, יו"ר האגודה הישראלית לכאב. מנהל היחידה לטיפול בכאב, המרכז הרפואי ת"א                                                              
ד"ר איתי גור אריה, מנהל היחידה לשיכוך כאב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר. הנשיא היוצא של האגודה הישראלית לכאב             

ד"ר סיימון וולפסון, סגן מנהל המכון לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה
ד"ר ריטה משוב, מומחית ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מרכזת קורס כאב ורפואת שריר

ד“ר חיים משה אדהן, מנהל היחידה לשיקום כאב, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:15-11:35

מושב 1 
פרופ‘ הווארד עמיטל, מומחה לרפואה פנימית וראומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ב‘, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר  

שיקום לאחר ניתוח - ביתי או מוסדי                                                   11:35-11:45
ד"ר חגי אמיר, אורתופד ומומחה ברפואה פיזיקלית ושיקום, מנהל מחלקה לשיקום אורתופדי, בית חולים לוינשטיין, רעננה

פאנל: שיקום לאחר ניתוח - ביתי או מוסדי                                                                                                 11:45-12:15
מנחה: ד"ר חגי אמיר, אורתופד ומומחה ברפואה פיזיקלית ושיקום, מנהל מחלקה לשיקום אורתופדי, בית חולים לוינשטיין, רעננה                 

חנה שניידר, פיזיותרפיסטית BPT אחראית המחלקה לשיקום אורתופדי, בית לוינשטיין
נגה גל, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין                                             

ד"ר צאקי )יצחק( זיו נר, מנהל המחלקה לשיקום אורתופדי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                                                             
טל ניצן, פיזיותרפיסטית ראשית, מאוחדת                                                       

ד"ר יורם מור, מומחה בשיקום, מנהל היחידה לשיקום בית, מנהל מרפאת כאב כרמים שרותי בריאות כללית                                                      

אבחון וטיפול בספונדילוארטרופתיות   |   בחסות: פייזר12:15-12:35
ד“ר עודד קמחי, מומחה בריאומטולוגיה, מחלקה פנימית א‘, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

עדכונים בטיפול במחלת הגאוט   |   בחסות: ניאופארם12:35-12:55
פרופ‘ הווארד עמיטל, מומחה לרפואה פנימית וראומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ב‘, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:55-13:15

 מליאת צהריים
יו“ר: ד“ר יעקב אבלין, מנהל המרפאה לפיברומיאלגיה, המכון לראומטולוגיה, המרכז הרפואי ת“א

פאנל: פיברומאלגיה וקנאביס                                                            12:55-13:25
מנחה: ד“ר יהודה ברוך, מנהל המרכז לבריאות הנפש אברבנאל מנהל המרכז לברה“נ אברבנאל ומנהל לפי פקודת הסמים המסוכנים                      

ד“ר יעקב אבלין, מנהל המרפאה לפיברומיאלגיה, המכון לראומטולוגיה, המרכז הרפואי ת“א 
פרופ‘ הווארד עמיטל, מומחה לרפואה פנימית וראומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ב‘, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר  

פרופ‘ יעקב הרט, יו“ר ועדת הלסינקי לקהילה, שירותי בריאות כללית, ראש הסקציה לרפואה כללית, ביה”ס ללימודי המשך והחוג לאיפידמיולוגיה ורפואה מונעת, אונ‘ ת“א. 
נשיא איגוד מנהלי בתי חולים           

ד“ר רות גור, רופאה בכירה במרפאת כאב, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר                                                                     

13:25-13:45FMF-תופעות מוסקולוסקלטליות ב
ד“ר איתן גיאת, מתמחה בריאומטולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

החלפת כתף עם הפנים לעתיד   |   בחסות: ג‘ונסון13:45-14:05
ד“ר ערן ממן, מנהל יחידת הכתף, המרכז הרפואי ת”א

ארוחת צהריים14:05-15:00

בחסות:

לפרטים והרשמה: 7650504—03 

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש.
רישום מה-28.10.14 וביום הוועידה: 100 ש“ח

ייזום והפקה

הכנס ה-4
  למחלות מפרקים
איחוד כוחות לטיפול בישראל
 29.10.2014 | מלון לאונרדו סיטי טאואר ר“ג


