
כינוס הצפון ה-4 

לטיפול בכאב
20 בפברואר 2013 | מלון דן כרמל, חיפה

 הברזל 34, ת.ד. 53378
 תל אביב 61534
 טל. 03-7650500

 פקס. 03-6493667
www.medical-expo.co.il

ייזום והפקה
בחסות דמי רישום:

� רישום מוקדם עד ה-18.02.13: 40 ש“ח
� רישום מה-19.02.13 וביום הוועידה: 100 ש“ח 

* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום  08:30-09:00

דברי פתיחה  09:00-09:20 
ד"ר אדית בלן, יו"ר חוג הכאב של אגוד המרדימים בישראל    

ד"ר סילביו בריל, יו"ר האגודה הישראלית לכאב   

מושב פתיחה
יו"ר: ד"ר זאב קריסטל, מרפאת כאב, המרכז הרפואי העמק, עפולה

עדכונים בטיפול בכאב נוירופתי  09:20-09:40 
ד"ר אדית בלן, מנהלת יחידת כאב, מחלקת הרדמה, טיפול נמרץ ורפואת כאב, המרכז הרפואי כרמל,    

מנהלת יחידת כאב, לין וקופת חולים כללית, מחוז חיפה וגליל המערבי   

תגובות בין תרופתיות ברפואת כאב  09:40-10:00 
ד"ר מיכאל גרץ, מחלקת הרדמה, טיפול נמרץ ורפואת הכאב, המרכז הרפואי כרמל, חיפה   

כאב במחלות דם כרוניות  10:00-10:20 
ד"ר אוולין שבד, מנהלת בנק הדם, המרכז הרפואי כרמל, חיפה   

טיפול בכאב בביה"ח והמשך טיפול ומעקב בקהילה  10:20-10:40 
ד"ר סילביו בריל, מנהל היחידה לטיפול בכאב, המרכז הרפואי ת"א    

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  10:40-11:10

מושב בוקר
יו"ר: ד"ר יצחק ברוך, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

האבולוציה של השלד האנושי כסיבה לכאבים מוסקולו-סקלטליים  11:10-11:30 
ד"ר איתי גור אריה, מנהל יחידת הכאב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר   

דלקות פרקים ותרופות שגורמות לעליה בלחץ הדם   |   בחסות: דקסל פארמה  11:30-11:50 
ד"ר אדית בלן, מנהלת יחידת כאב, מחלקת הרדמה, טיפול נמרץ ורפואת כאב, המרכז הרפואי כרמל,    

מנהלת יחידת כאב לין וקופת חולים כללית, מחוז חיפה וגליל המערבי   

טיפול בכאב והתמכרות - היבטים קליניים  11:50-12:10 
ד"ר פאולה שטרמן, ס. מנהל היחידה לשיכוך כאב, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה   

הפסיכולוגיה של הכאב  12:10-12:30 
ד"ר גבי גולן, ביה"ס לרפואה, אוניברסיטת ת"א   

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:30-12:50

מושב צהריים
יו"ר: ד"ר הנרי חדד, היחידה לשיכוך כאב, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה

המלצות לטיפול בקנביס וחוקי מדינת ישראל  12:50-13:40 
ד"ר עודד ופסי, מנהל מרפאת כאב, המרכז הרפואי העמק, עפולה    

ד"ר ברקת שיף-קרן, מומחית הרדמה וטפול בכאב, מחלקת הרדמה ומרפאת כאב המרכז הרפואי ת"א   

תרופות חדשות מקבוצת נונסטרואידים   |   בחסות: אסטרה זניקה  13:40-14:00 
פרופ' משה טישלר, מנהל מחלקה פנימית, המרכז הרפואי אסף הרופא ויו"ר האגוד הישראלי לריאומטולוגיה   

ארוחת צהריים וסיום   14:00


