
מזכירות 
הכנס

הכנס הינו ללא עלות ומיועד לרופאי קהילה, רופאי משפחה, רופאי כאב, 
גריאטרים, רופאי שיקום, אחיות כאב, פיזיותרפסיטים

לפרטים נוספים | טל'. 03-7650504

7.09.2016הכנס לטיפול בכאב כרוני בקהילה
מלון כפר המכביה, ר״ג

סדנאות07:30-08:30 
יוגה טיפולית

ענבל רבינס, פיזיותרפיסטית. מדריכת יוגה וכושר. מפעילת חוגי יוגה טיפולית לכאב כרוני ופיברומיאלגיה
צ'י קונג

ד"ר דיצה ברקאי, רפואה סינית, פרחי באך וצ’י קונג
התכנסות ורישום 08:30-09:00
ברכת יו”ר הכנס09:00-09:15 

פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
ד"ר יורם מור, מומחה בשיקום וכאב, מנהל היחידה לשיקום בית, מנהל מרפאת כאב כרמים שרותי בריאות כללית

ד"ר יעל עולמי, מומחית ברפואת המשפחה ורופאת כאב, מרפאת כאב כרמים, שרותי בריאות כללית

הטיפול האינטגרטיבי בכאב 
מניעה ראשונית ושניונית בקהילה09:15-09:30

ד"ר יורם מור, מומחה בשיקום וכאב, מנהל היחידה לשיקום בית, מנהל מרפאת כאב כרמים שרותי בריאות כללית
המעבר בין כאב חריף לכאב כרוני09:30-09:45

ד"ר יעל עולמי, מומחית ברפואת המשפחה ורופאת כאב, מרפאת כאב כרמים , שרותי בריאות כללית
טיפול מולטימודאלי09:45-10:00

פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
מודל אינטגרטיבי בין מרפאת כאב בקהילה למרפאת כאב בבית החולים10:00-10:20

ד"ר יורם מור, מומחה בשיקום וכאב, מנהל היחידה לשיקום בית, מנהל מרפאת כאב כרמים שרותי בריאות כללית
מרפאת כאב אינטגרטיבית לטיפול בכאב כרוני בקהילה10:20-10:40

ד"ר הילי גלעדי, מומחית לטיפול בכאב, שירותי בריאות כללית מחוז דרום
פאנל10:40-11:00

מנחה: פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
משתתפים: ד"ר יורם מור, מומחה בשיקום וכאב, מנהל היחידה לשיקום בית, מנהל מרפאת כאב כרמים שרותי בריאות כללית

ד"ר יעל עולמי, מומחית ברפואת המשפחה ורופאת כאב, מרפאת כאב כרמים , שרותי בריאות כללית
ד"ר הילי גלעדי, מומחית לטיפול בכאב, שירותי בריאות כללית מחוז דרום

יובל לויתן, פיזיותרפיסט, היחידה לשיקום כאב, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 11:00-11:30

כאבים לפני ואחרי ניתוח
טיפול טופיקלי בכאב נוירופאטי בעזרת תרופות הנרקחות בבית מרקחת11:30-11:45

איל צור, רוקח ומנהל מדעי של סופר-פארם פרופשונל מעבדה ראשית לרקיחת תרופות            
הנחיות קליניות חדשות לכאב במהלך ניתוח11:45-12:00

פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
הטיפול של רופא המשפחה לאחר ניתוח12:00-12:15

פרופ’ פסח שוורצמן, מנהל המחלקה לרפואת משפחה ושרות שכוך כאב, מחוז דרום, כללית 
פאנל12:15-12:45

 מנחה: ד”ר ריטה משוב, מומחית ברפואת משפחה רכזת תחום כאב מחוז צפון, שירותי בריאות כללית, מנהלת מוקד בקרת אשפוזים
בי”ח פורייה, חוג כאב באיגוד רופאי המשפחה

משתתפים: ד"ר יורם מור, מומחה בשיקום וכאב, מנהל היחידה לשיקום בית, מנהל מרפאת כאב כרמים שרותי בריאות כללית
פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

איל צור, רוקח ומנהל מדעי של סופר-פארם פרופשונל מעבדה ראשית לרקיחת תרופות 
פרופ’ פסח שוורצמן, מנהל המחלקה לרפואת משפחה ושרות שכוך כאב, מחוז דרום, כללית       

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:45-13:00

אספקטים פסיכוסוציאלים בכאב
מיינדפולנס ומקומו בהתמודדות עם כאב כרוני13:00-13:15

סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית מומחית )M.A.(, פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס                                                                                            
הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי לכאב כרוני13:15-13:30

ד״ר גילה גאיל טורטן, מומחית ברפואת משפחה, מטפלת במרפאת כאב כרמים ומוסמכת איט”ה לפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית

פיזיותרפיה וכאב13:30-13:45
נגה גל, מנהלת ביה“ס לפיזיותרפיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

האמצעים הפיזיקאליים לטיפול בכאב13:45-14:00
אפרת אריאל, החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת תל אביב

פאנל14:00-14:30
מנחה: ד"ר יעל עולמי, מומחית ברפואת המשפחה ורופאת כאב, מרפאת כאב כרמים, שרותי בריאות כללית                                                                                              

נגה גל, מנהלת ביה“ס לפיזיותרפיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
ד״ר גילה גאיל טורטן, מומחית ברפואת משפחה,מטפלת במרפאת כאב כרמים ומוסמכת איט"ה לפסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית

אפרת אריאל, החוג לפיזיותרפיה, אוניברסיטת תל אביב
סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית מומחית )M.A.(, פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס                                      

ארוחת צהריים וסיום14:30-15:15
בחסות


