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 -   הננו מתכבדים להזמינכם ליום העיון  -

 לאסוף את השברים/בדידות הכאב
 2018 באוקטובר 17, ח' בחשון תשע"טשיתקיים ביום רביעי, 

 גלים, חיפה-בתאודיטוריום ספנסר, מגדל סמי עופר )בנין ראשי( מרכז רפואי רמב"ם, 

 עורכת: ציקי אדלר, מתאמת פעילות,  ביה"ס לרפואת כאב, רמב"ם
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 על כאב ורפיון:  11:00-11:20 התכנסות 08:30-09:00

 מדיטציה ככלי להפחתת כאב שניוני

 ד"ר נטע בן ארי

פסיכולוגית שיקומית מומחית, המכון 

 לרפואת כאב, רמב"ם

   

 ברכות 09:00-09:20

 ד"ר מיקי הלברטל

MD, MHA ,סגן מנהל 

 רמב״ם ,מרכז הרפואי לבריאות האדם

 ד"ר סיימון וולפסון

 מנהל המכון לרפואת כאב, רמב"ם

 ובאטרננדב וי

חותי, תפסיכולוג קליני, רפואי והתפ

פסיכואנליטיקאי, מנהל השרות 

 הפסיכולוגי, רמב"ם

 

   

 וארוחה הפסקה 11:20-12:00 

   

מי מביא את הכאב ומי מקל עליו?  12:00-12:45 

 המכשפות, מגרשי השדים או 

 האבות הקדומים? 

תפיסת הכאב והטיפולים המסורתיים 

 באפריקה השחורה

 ד"ר אורי שורצמן

 Gye Nyame Mobile אוניברסיטת בן גוריון,

Clinic, Ashanti Region, Ghana 

  

   

"האפקטים האנלגטיים של מגע  09:20-09:40

 חברתי בשילוב אמפתיה לכאב"

 פוגל-ד"ר אירית וייסמן

הפקולטה למדעי רווחה ובריאות,  

 אוניברסיטת חיפה

 

   

 , הסיפור שמאחורי הכאבמעשה שהיה  12:45-13:05 

 ד"ר סיימון וולפסון

 מנהל המכון לרפואת כאב, רמב"ם

   

צעדים  -כאבים התמכרות למשככי  09:40-10:40

 ניעת מגיפה לאומיתמאופרטיביים ל

 רושקהפאולה ד"ר 

פסיכיאטרית, מנהלת המחלקה לטיפול 

בהתמכרויות, האגף לבריאות הנפש,  

 משרד הבריאות 
 

על  -חליתי, טופלתי, התמכרתי 

 התמכרות למשככי כאבים

 ד"ר לימור גבעון

פסיכיאטרית מומחית, החטיבה 

כאב  הפסיכיאטרית והמכון לרפואת

 רמב"ם
 

 גלגולה של התמכרות 

 רוזאליה גולצמן

 תיאטרון המסכה

 

   

 כאב בראיה פסיכולוגית  13:05-13:25 

 ארי פופלינגר
מומחה בפסיכולוגיה רפואית, קליניקה 

בראשל"צ, השירות הפסיכולוגי ביה"ח 

 הציבורי אסותא אשדוד

   

 בין חרדה לכאב :כשהוויסות משתבש 13:25-13:55 

 סיון לוין

פסיכולוגית שיקומית מומחית, פסיכולוגית 

 אחראית, המכון לרפואת כאב, רמב"ם

  

   

 דברי סיכום 14:00 

 ארי פופלינגר

מומחה בפסיכולוגיה רפואית, קליניקה 

בראשל"צ, השירות הפסיכולוגי ביה"ח 

 הציבורי אסותא אשדוד

   

 רווח ראשוני ומשני בכאב 10:40-11:00

 עופר שמגרד"ר 

 מנהל המרפאה הפסיכיאטרית, רמב"ם

 

 
 

 :יום העיון הינו ללא תשלום, אך מצריך הרשמה בטופס
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 לאסוף את השברים/בדידות הכאבליום עיון  טופס הרשמה

 
 כאב ובדידות אני מאשר השתתפותי ביום עיון בנושא

 

 משפחה___________________________תואר_______  שם פרטי__________________  שם 

   מקום עבודה ___________________________ תחום עיסוק ___________________________

 כתובת_____________________________________________מיקוד____________

 __טלפון___________________ טלפון נוסף____________________ פקס________________

 דואר אלקטרוני______________________________________________________________

 

 

 חתימה_______________________                                 תאריך____________________

 

 נא לשלוח ל:

 04-7773505( פקס: 1

 או

  b_goldwein@rambam.health.gov.il  -( בתיה, בדואר אלקטרוני2

 054-9447333בתיה 
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