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ייזום וניהול

התכנסות ורישום  8:45-08:00

דברי פתיחה  09:00-08:45
יו"ר הכנס: פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין   

           פרופ' יצחק רוזנר, מנהל היחידה לראומטולוגיה ביה"ח בני ציון, חיפה

שחיקה ודלקת - הגישה הטיפולית האינטגרטיבית
יו"ר: פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין

השפעת רכז רימונים על סמני דלקת וחמצון בחולים עם דלקת מפרקים שגרונית  09:15-09:00
ד"ר אלכסנדרה בלביר-גורמן, מנהלת היחידה הראומטולוגית, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה  

סולגאר אינטגרציה בטיפול - מה משלים את מה?    |    בחסות:    09:30-09:15
פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורטופדית, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין  

גישה לטיפול בכאב מפרקי  09:45-09:30
ד"ר מיכל פרנקל, המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין  

אינטגרציה של רפואה משלימה במחלקות כירורגיות: ממחשבה למעשה  10:00-09:45
ד"ר אלעד שיף, ס. מנהל המחלקה הפנימית, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

ומנהל היחידה לרפואה משלימה, אתיקה ומשפט, אוניברסיטת חיפה  

דיון בהשתתפות המרצים במושב והקהל  10:30-10:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  11:00-10:30

דרך הגב  
יו"ר: פרופ' ראובן מדר, מנהל היחידה לראומטולוגיה, המרכז הרפואי העמק, עפולה

DISH - עמוד שדרה צווארי  11:20-11:00
פרופ' ראובן מדר, מנהל היחידה לראומטולוגיה, המרכז הרפואי העמק, עפולה  

דלקת שידרתית מקשחת  11:40-11:20
ד"ר גלב סלובודין, מומחה לראומטולוגיה ורפואה פנימית, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה  

דלקת מפרקים פסוריאטית המתלווה לספחת  12:00-11:40
ד"ר דבי זיסמן, מנהלת היחידה לראומטולוגיה, מרכז רפואי כרמל/לין, שירותי בריאות כללית,   

מחוז חיפה וגליל מערבי   

כאב גב תחתון עם מרכיב נוירופתי     |    בחסות: פייזר  12:20-12:00
ד"ר אדית בלן, מנהלת שרות הכאב, מחלקת הרדמה, טיפול נמרץ ורפואת כאב, המרכז הרפואי כרמל,    

מנהלת מרפאת כאב לין. מנהלת שרות הכאב, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וגליל המערבי   

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:40-12:20

אוסטיאוארטריטיס 
יו"ר: פרופ' יצחק רוזנר, מנהל היחידה לראומטולוגיה ביה"ח בני ציון, חיפה

הערכה תפקודית של חולי OA של הברך    |    בחסות: אפוס  13:00-12:40
שביט אנוש, מנהל מחלקת הדרכה, חברת אפוס  

חידושים בהחלפת מפרקי ירך  13:15-13:00
ד"ר דניאל לוין, מנהל שירות כירורגיה למפרק הירך, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה  

נוגדי קרישה חדשים והשימוש שלהם באורתופדיה    |    בחסות: באייר                13:35-13:15
פרופ' בנימין ברנר, מנהל היחידה לקרישת הדם, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה  

אוסטיאוארטריטיס אליבא דראומטולוג - ניהיליזם או מבט מפוקח?   13:55-13:35
פרופ' יצחק רוזנר, מנהל יחידת אישפוז ראומטולוגית, המרכז הרפואי בני-ציון והפקולטה לרפואה הטכניון, חיפה  

OA השפעה של תנועה ותרגול על כאב  14:05-13:55
נגה גל, מנהלת בי"ס לפיזיותרפיה, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין  

 OA טיפול בעזרת דיקור וצמחי מרפא  14:15-14:05
עדי פרום, מנהל מקצועי של תחום הרפואה המשלימה, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין  

סיכום ושאלות  14:30-14:15

סיום וארוחת צהריים  14:30

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-4.09.11: 80 ש“ח

� רישום מה-5.09.11 וביום הוועידה: 160 ש“ח  
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים


