
5 ביוני 2013 | מלון לאונרדו סיטי טאואר ר"ג

הכינוס הישראלי ה-6 

לטיפול בכאב

Pain2013

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

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

ייזום והפקה

דמי השתתפות:
� רישום מוקדם עד ה-3.6.13: 70 ש“ח

� רישום מה-4.6.13 וביום הוועידה: 150 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

� מחיר לעובדי חברות: 300 ש"ח + מע"מ

לפרטים והרשמה: 03-7650504

התכנסות ורישום  08:30-09:00

דברי פתיחה  09:00-09:20
ד"ר סילביו בריל, יו"ר האגודה הישראלית לכאב  

עדכונים ותרופות חדשות
רפואה מבוססת ראיות בטיפולי כאב  09:20-09:45

ד"ר סילביו בריל, מנהל היחידה לטיפול בכאב, המרכז הרפואי ת"א  

דלקת פרקים והקשר בין תרופות לעליה בלחץ דם   09:45-10:10
ד"ר אדית בלן, מנהלת יחידת לשיכוך כאב, מרכז רפואי כרמל ולין, חיפה  

תסמונת הפיברומיאלגיה - עדכונים ומגמות עתידיות  10:10-10:35
ד"ר יעקב אבלין, מנהל המרפאה לפיברומיאלגיה, המכון לראומטולוגיה, המרכז הרפואי ת"א      

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  10:35-11:00

כאבי גב
התפתחות השלד האנושי והשפעתה על כאבים מוסקולוסקלטלים  11:00-11:25

ד"ר איתי גור-אריה, מנהל יחידת הכאב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר  

ניתוחי עמוד השדרה עדכונים  11:25-11:50
ד"ר גלעד רגב, רופא בכיר, היחידה לניתוחי עמוד שידרה, המרכז הרפואי ת"א     

פאנל מומחים בנושא הכאב האקוטי ממקור שריר שלד -   11:50-12:25 
גישת הטיפול  של רופא המשפחה, אורתופד ומומחה הכאב    |   בחסות: תרו  

ד"ר ורד סימוביץ, סגנית מנהל רפואי מחוז דרום, מכבי שרותי בריאות   
ד"ר גיא מורג, רופא בכיר, השירות לרפואת ספורט, החטיבה האורתופדית, המרכז הרפואי ת"א  

ד"ר סלביו בריל, מנהל היחידה לטיפול בכאב, המרכז הרפואי ת"א  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:25-12:50

רפואת ספורט 
רפואת ספורט  12:50-13:15

ד"ר גיא מורג, רופא בכיר, השירות לרפואת ספורט, החטיבה האורתופדית, המרכז הרפואי ת"א  

?FASCIA-מה הקשר בין כאב לבין רקמת ה  13:15-13:40
ד"ר לאוניד קליחמן, מרצה בכיר, המחלקה לפיזיותרפיה, בית ספר למקצעות הבריאות   

ע"ש רקנאטי, אוניברסיטת בן גוריון בנגב  

תסמונת כאב אזורי  13:40-14:05
פרופ' ישראל דודקביץ', סגן מנהל המחלקה לשיקום ומנהל המחלקה לשיקום אורתופדי, המרכז הרפואי ת"א   

שאלות ותשובות בהשתתפות מרצי הכנס והקהל  14:05-14:20

סיום וארוחת צהריים  14:20


