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ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לאורתופדים, ראומטולוגים, פנימאים, רופאי 
כאב, רופאי משפחה, גריאטרים, רופאי ילדים, אחיות מחלקות כאב, אורתופדיה ופנימיות

התכנסות ורישום 08:30-09:00
ברכת יו“ר הכנס09:00-09:10 

פרופ' הווארד עמיטל, מומחה לרפואה פנימית וריאומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ב‘, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר
פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

מושב פתיחה - כאבים לפני ואחרי ניתוח החלפת מפרקים
יו"ר: פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

הטיפול המועדף לאוכלוסיית מבוגרים הסובלת מתסמונות כאב המלוות שחיקת מפרקים 09:10-09:30
פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין      

פעילות גופנית - התרופה לכאב?09:30-09:50
נגה גל, מנהלת ביה“ס לפיזיותרפיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

09:50-10:10  The biomechanics of knee OA continuum and the role of apostherapy
שביט אנוש, מנהל מחלקת הדרכה - אפוס מדיקל                       

שימור מפרקים - אופציות טיפוליות לדחיית או החלפת מפרקים  10:10-10:30
ד"ר איתמר בוצר, אורטופד ספורט ורופא בכיר הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה, מומחה בניתוחים ארתרוסקופיים

פאנל10:30-10:50
מנחה: פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

ד"ר איתמר בוצר, אורטופד ספורט ורופא בכיר הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה, מומחה בניתוחים ארתרוסקופיים
נגה גל, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

ד"ר אבי אלבז, רופא וחוקר בתחום הביומכניקה והשיקום המפרקי, ממפתחי אפוסתרפיה                                                                                                                              
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:50-11:20

מושב בוקר - האם יש קשר בין טראומה לפיברומיאלגיה? 
יו"ר: פרופ' הווארד עמיטל, מומחה לרפואה פנימית וריאומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ב’, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר 

הרצאה בעד ונגד11:20-11:40
פרופ' הווארד עמיטל, מומחה לרפואה פנימית וריאומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ב' המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר 

גישה לחולי פיברומיאלגיה בביטוח לאומי11:40-12:00
ד"ר ישי אוסטפלד, המנהל הרפואי והרופא הראשי, המוסד לביטוח לאומי        

פאנל12:00-12:40
מנחה: פרופ' הווארד עמיטל, מומחה לרפואה פנימית וריאומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ב', המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

ד"ר יעקב אבלין, מנהל המרפאה לפיברומיאלגיה, המכון לראומטולוגיה, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי                                                                                                   
פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

ד"ר אבי רובינשטיין, עו"ד )מומחה לנוירוכירורגיה(, רובינשטיין-יקירביץ, עו"ד
ד"ר ישי אוסטפלד, המנהל הרפואי והרופא הראשי, המוסד לביטוח לאומי                                                                       

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:40-13:00

מושב צהריים - ראומטולוגיה ועדכונים באורתופדיה
יו"ר: פרופ' אורי אלקיים, מנהלת המכון הראומטולוגי, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי 

כאבי גב אינפלמטוריים –טיפולים חדשים 13:00-13:20
פרופ' מירב לידר, מנהלת היחידה הריאומטולוגית, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                                                

האם ניתן ליירט דלקת מפרקים שיגרונית? 13:20-13:40
פרופ' הווארד עמיטל, מומחה לרפואה פנימית וריאומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ב', המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                    

קנביס מבט לאחור וקדימה13:40-14:10
פרופ' רפאל משולם, המכון לחקר התרופה, ביה“ס לרוקחות, הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית.

חבר האקדמיה הישראלית למדעים וחתן פרס ישראל
הרפס זוסטר ומחלות ראומטיות14:10-14:30

ד"ר ויקטוריה פורר, מומחית לרפואה פנימית וראומטולוגיה, רופאה בכירה, המכון הראומטולוגי, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי
ארוחת צהריים וסיום14:30-15:15

בחסות


