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הכינוס 

ייזום והפקה
דמי רישום:

� רישום מוקדם עד ה-28.10.13: 40 ש“ח
� רישום מה-29.10.13 וביום הוועידה: 100 ש“ח 

לפרטים והרשמה: 03-7650504 * המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

ד"ר סילביו בריל, יו"ר האגודה הישראלית לכאב. מנהל היחידה לטיפול בכאב, המרכז הרפואי ת"א
פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

  מליאת בוקר-הכנה לניתוח
 יו“ר: פרופ‘ מיכאל סודרי, כירורג בכיר, מחלקה אורתופדית א‘, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה    

טיפול מונע כאב לפני ולקראת ניתוח09:20-09:35
פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין                                      

תאום ציפיות לפני ניתוח09:35-09:50
ד"ר מיכל פרנקל, המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין

הכנה פיזיקלית לפני ניתוח09:50-10:05
נגה גל, מנהלת בית הספר לפיזיותרפיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

הכנה פסיכולוגית לפני ניתוח10:05-10:20
ד"ר גבי גולן, פסיכולוג רפואי, בית הספר לרפואה, לימודי המשך, אונ' תל אביב, חבר ועד האגודה הישראלית לכאב 

פאנל - הכנת חולה לניתוח החלפת מפרק10:20-10:50
מנחה: ד"ר רונן דבי, מנהל מחלקה אורתופדית, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון

ד"ר מיכל פרנקל, המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין
נגה גל, מנהלת בית הספר לפיזיותרפיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין אילונה ייגר, סגנית מנהל שרות הפיזיותרפיה, מרכז רפואי בני ציון, חיפה

פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
ד"ר גבי גולן, פסיכולוג רפואי, בית הספר לרפואה, לימודי המשך, אונ' תל אביב, חבר ועד האגודה הישראלית לכאב 

אילונה ייגר, סגנית מנהל שרות הפיזיותרפיה, מרכז רפואי בני ציון, חיפה
פרופ‘ מיכאל סודרי, כירורג בכיר, מחלקה אורתופדית א‘, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

  מושב 1
יו“ר: ד“ר רמי כרדוש, סגן מנהל מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

חידושים בהחלפת מפרק הברך11:20-11:40
ד"ר אורן בן-לולו, מנהל שרות טראומה אורתופדית, מרכז רפואי העמק, עפולה

חידושים בהחלפת מפרק ירך11:40-12:00
ד"ר דניאל לוין, מנהל שירות כירורגיה למפרק הירך, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה

בעיות מפרק ירך באוכלוסיה צעירה12:00-12:20
ד“ר דרור לינדנר, מומחה בפגיעות ספורט וניתוחים משמרים בפרק ירך, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין         

פאנל - הכנה של חולה לניתוח ע"י רופא המשפחה12:20-12:50
מנחה: ד"ר ירון בר זיו, סגן מנהל המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

 ד"ר ריטה משוב, מומחית ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מרכזת קורס כאב ורפואת שריר-שלד באוניברסיטת ת"א,
חברת וועד חוג כאב באיגוד רופאי המשפחה

ד"ר אורן בן- לולו, מנהל שרות טראומה אורתופדית, מרכז רפואי העמק, עפולה
ד"ר דניאל לוין, מנהל שירות כירורגיה למפרק הירך, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה    

ד“ר סעיד מאזן, מומחה בהחלפת מפרקי ירך וברך, מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי בני ציון, חיפה                                                               
ד“ר יפתח בר, מנהל היחידה לאורתופדיה אנדוסקופית, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין                                                                               

ד“ר דרור לינדנר, מומחה בפגיעות ספורט וניתוחים משמרים בפרק ירך, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין                                                                                    

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מליאת צהריים- כאב
יו“ר: ד“ר אדית בלן, מנהלת יחידת כאב מרכז רפואי כרמל ולין, מחוז חיפה וגליל המערבי

אבולוציה של השלד13:10-13:30
ד"ר איתי גור אריה, מנהל היחידה לשיכוך כאב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר. הנשיא היוצא של האגודה הישראלית לכאב

שיכוך כאב טכניקות פולשניות עם דגש למחלות שלד ומפרקים13:30-13:50
ד"ר איתי גור אריה, מנהל היחידה לשיכוך כאב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר. הנשיא היוצא של האגודה הישראלית לכאב

13:50-14:10Evidence Based Medicine In Pain Management
ד"ר סילביו בריל, יו"ר האגודה הישראלית לכאב. מנהל היחידה לטיפול בכאב, המרכז הרפואי ת"א 

טיפול בכאב בחדר מיון14:10-14:30
ד“ר אדית בלן, מנהלת יחידת כאב מרכז רפואי כרמל ולין, מחוז חיפה וגליל המערבי

ארוחת צהריים14:30-15:30

30.10.13
מלון דן כרמל חיפה


