
מזכירות 
הכנס

דמי רישום:
ההשתתפות לאורתופדים, רופאי שיקום, רופאי כאב, פיזיותרפיסטים ורופאים 

מנהלי מרפאות הינה ללא תשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש.
� רישום מוקדם עד ה-31.8.14: 80 ש"ח

� רישום מה-1.9.14 וביום הוועידה: 150 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה 7650504—03 

הכנס השנתי הבינתחומי

לרפואת
 ספורט

פעילות ספורטיבית לאחר שיחזור מפרקים

התכנסות ורישום 08:30-09:00

09:00-09:15

 
דברי פתיחה

יו"ר הכנס: ד"ר רון ארבל, מנהל השירות לרפואת ספורט, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי

מושב פתיחה
יו"ר: פרופ' סלעי, מנהל חטיבת אורתופדיה, המרכז הרפואי ת“א

ציפיות המטופל לחזרה לספורט לאחר ניתוחי מפרקים09:15-09:30
פרופ' נחום הלפרין, רופא אורתופד, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

חזרה לספורט לאחר ניתוח החלפת הברך במשתל מלאכותי09:30-09:45
ד"ר נדב שאשה, מומחה להחלפת הירך והברך, חטיבה אורתופדית, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי

חזרה לספורט לאחר ניתוח החלפת מפרק הירך09:45-10:00
ד"ר ירון בר זיו, סגן מנהל המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

פאנל: חזרה לספורט לאחר החלפת מפרקים10:00-10:30
מנחה: פרופ' סלעי, מנהל חטיבת אורתופדיה, המרכז הרפואי ת"א

ד"ר ואדים בנקוביץ, מנהל יחידת השתלות מפרקים במרכז הרפואי-אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע.
יו"ר החברה הישראלית למפרקי ברך וירך של האיגוד האורתופדי

ד"ר ירון בר זיו, סגן מנהל המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
ד"ר גבי אגר, מנהל מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין ונשיא האיגוד הישראלי לאורתופדיה

נוגה גל, מנהלת בית הספר לפיזיותרפיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין                           

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב בוקר
יו"ר: ד“ר גבי אגר, מנהל מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין ונשיא האיגוד הישראלי לאורתופדיה 

Sport Activity before and after shoulder stabilization procedures   |   בחסות: אסותא11:00-11:15
ד"ר גבריאל מוזס, מנהל רפואי של מרכז אורתופדיה מתקדמת, אסותא

חזרה לספורט לאחר שיחזורים ארטרוסקופיים של מפרק הירך11:15-11:30
ד"ר אהוד ראט, יו“ר החברה לרפואת ספורט, מנהל יחידה לאורתופדיה זעיר פולשנית, החטיבה האורתופדית, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי

חזרה לספורט אחרי ניתוח שיחזור רצועות הברך- שיקום ותאור מקרה11:30-11:45
אדם בדיר, מומחה לפגיעות ספורט ועמוד שדרה. חבר בסגל הנבחרת האולימפית

חזרה לספורט לאחר ניתוחי כף רגל וקרסול11:45-12:00
ד"ר מתי נוף, מנהל יחידה אורתופדית כף רגל וקרסול, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין 

פאנל: חזרה לספורט לאחר שחזורי מפרקים12:00-12:20
מנחה: ד“ר גבי אגר, מנהל מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין ונשיא האיגוד הישראלי לאורתופדיה 

ד"ר לוגר אלחנן, מנהל יחידת כף רגל וקרסול, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
ד"ר דוד מורגנשטרן, מומחה לכירורגיה אורתופדית ועמית ברפואת ספורט, מרכז רפואי הדסה, ירושלים                                                                                                               

ד"ר גיא מורג, רופא בכיר, השירות לרפואת ספורט, החטיבה האורתופדית, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סטראסקי
לירן ליפשיץ, פיזיוטרפיסט נבחרת ישראל בכדורגל ומנהל אגף רפואי בהתאחדות לכדורגל

שלו קובלסקי, פיזיוטרפיסט בסקטור הפרטי

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב צהריים
יו"ר: יונה יניב, סגנית מנהלת המחלקה לכירורגיה של היד, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

חזרה לספורט לאחר ניתוחי שרש כף יד12:40-12:55
ד"ר יונה יניב, סגנית מנהלת המחלקה לכירורגיה של היד, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

חזרה לספורט אחרי ניתוחי קיבוע עמוד שדרה12:55-13:10
פרופ' יגאל מירובסקי, מנהל מחלקה אורתופדית ב‘, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

פעילות ספורטיבית בעקבות ניתוח לתיקון שבר בצוואר הירך ולהחלפת מפרק הירך13:10-13:25
ד“ר עצמון צור, מנהל המחלקה לשיקום, המרכז הרפואי לגליל, נהריה

דיון בהשתתפות הקהל ומרצי הכינוס13:25-14:00
הנחייה: פרופ' הלפרין, רופא אורתופד, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין 

ארוחת צהריים וסיום14:00-15:00

2.9.2014
מלון לאונרדו

סיטי טאואר ר״ג


