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הכנס ה-3
למחלות מפרקים

איחוד כוחות לטיפול בישראל
13.03.13| מלון לאונרדו סיטי טאואר, ר"ג

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:10

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

מליאת בוקר - הטיפול בכאב - גישה שמרנית
יו"ר: פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין 

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

תזונה נוגדת דלקת09:10-09:25
נירית ספקטור, פיזיותרפיסטית נטורופתית, מרפאה אינגרטיבית לבריאות המפרקים, קופ"ח מאוחדת והמרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין

שילוב מושכל של רפואה משלימה במחלות מפרקים: תמונת מצב 09:25-09:402013
ד"ר עופר כספי, MD PhD, מומחה ברפואה פנימית ולרפואה משלימה, מנהל הרפואה האינטגרטיבית, המרכז הרפואי רבין, ביה"ח בילינסון, פ"ת

מיינדפולנס כאמצעי להתמודד עם כאב כרוני09:40-09:55
ד"ר עודד ארבל, מומחה בפסיכיאטריה. מנהל מרפאת המיינדפולנס, המרכז לבריאות הנפש, באר שבע

קרן ריינר-נוי, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

אוסטאוארטריטיס - פנים רבות לה09:55-10:10
גב' נגה גל, מנהלת בית הספר לפיזיותרפיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

סקלרודרמה - מה ניתן לראות במרפאה ראשונית10:10-10:30
ד"ר אלכסנדרה בלביר-גורמן, מנהלת היחידה הריאומטולוגית, הקריה הרפואית רמב"ם

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:30-11:00

 מושב 1- חידושים בהחלפות מפרקים
יו"ר: ד"ר רונן דבי, מנהל מחלקה אורתופדית, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון

חידושים בהחלפת מפרק ברך ימין11:00-11:15
ד"ר ירון בר זיו, סגן מנהל המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

חידושים בהחלפת מפרק ירך ימין11:15-11:30
ד"ר רמי כרדוש, סגן מנהל המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

ניתוחים  למניעת שינויים שחיקתיים בברך בעקבות פציעות ספורט        11:30-11:45
ד"ר גבריאל אגר, מנהל מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

פאנל עם משתתפי המושב                                                          11:45-12:10
מנחה: ד"ר רונן דבי, מנהל מחלקה אורתופדית, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון    

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:10-12:30

מושב 2
יו"ר: ד"ר נינה אבשוביץ, מנהלת מחלקה פנימית ד', המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה

חידושים והתפתחויות בטיפול בדלקת מפרקים ראומטואידית 20313 והלאה12:30-12:50
פרופ' הווארד עמיטל, מומחה לרפואה פנימית וראומטולוגיה, מנהל מחלקה פנימית ב', המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

NSAIDS מה חדש?  |   בחסות: אסטרה זניקה12:50-13:10
פרופ' משה טישלר, מנהל מחלקה פנימית ב', מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

דלקת שדרה מקשחת AS - חידושים באבחון וטיפול  |   בחסות: יאנסן13:10-13:30
ד"ר מרב לידר, ריאומטולוגית בכירה, היחידה הריאומטולוגית, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

בעיות מפרקים בילדים ופיזיותרפיה בילדים13:30-13:50
פרופ' יוסף עוזיאל, מנהל היחידה הריאומטולוגית לילדים, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

חידושים בטיפול בלופוס13:50-14:10
ד"ר דפנה פארן, סגנית מנהל המכון הריאומטולוגי, מנהלת מרפאת הלופוס, המרכז הרפואי ת"א

ארוחת צהריים14:10-15:00

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-11.03.13: 50 ש"ח

 � רישום מה-12.03.13 וביום הוועידה: 100 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

בחסות


