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ייזום והפקה

התכנסות ורישום08:15-09:00
ברכת יו“ר הכנס09:00-09:20

פרופ‘ נחום הלפרין, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
ד“ר הווארד עמיטל, ראומטולוג, מנהל מחלקה פנימית ד‘, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא                                                              

 אוסטיאוארטריטיסמליאת בוקר
יו“ר: פרופ‘ נחום הלפרין, ד“ר הווארד עמיטל                                                                                                  

חידושים בהחלפת מפרקים באוסטיאוארטריטיס09:20-09:40
ד“ר רונן דבי, מנהל מחלקה אורתופדית, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון 

חידושים בהחלפות ברכיים09:40-10:00
ד“ר ירון בר זיו, מנהל מחלקה אורתופדיה, בית חולים בלינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

רפואה משלימה באוסטיאוארטריטיס10:00-10:20
ד“ר עופר כספי, מנהל הרפואה האינטגרטיבית, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

אוסטאוארטריטיס של הברך - עובדות למול מיתוסים, סקירת סוגי הטיפול בהתאם להמלצות אגודת האורתופדים האמריקאים     בחסות: ג‘ונסון & ג‘ונסון10:20-10:40
ד“ר יונה קוזשוילי, יחידת מפרקים, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

נעמי אהרוני, פיזיותרפיסטית
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת 
צהריים

 מושב 4 - פיברומיאלגיה - גישות וטיפולים חדשניים
יו“ר: ד“ר הווארד עמיטל, ראומטולוג, מנהל מחלקה פנימית ד‘, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

פיברומיאלגיה12:50-13:10
ד“ר יעקב אבלין, מנהל המרפאה לפיברומיאלגיה, המכון לראומטולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב

גישות הרפואה המשלימה לכאב13:10-13:30
ד“ר עופר כספי, מנהל הרפואה האינטגרטיבית, בית חולים בלינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

קנאביס בשימושי הרפואה13:30-13:50
ד“ר ברקת שיף קרן, מומחית בהרדמה ובטפול בכאב, מחלקת הרדמה ומרפאת כאב, המרכז הרפואי תל-אביב, יועצת במכבי שרותי בריאות

פאנל - תסמונות כאב דלקתיות. פיברומיאלגיה לאן? היבטים פסיכיאטריים של כאב13:50-14:20
 ד“ר יעקב אבלין, מנהל המרפאה לפיברומיאלגיה, המכון לראומטולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב, 
 ד“ר עופר כספי, מנהל הרפואה האינטגרטיבית, בית חולים בלינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ד“ר ברקת שיף קרן, מומחית בהרדמה ובטפול בכאב, מחלקת הרדמה ומרפאת כאב המרכז הרפואי תל אביב, יועצת במכבי שרותי בריאות 

ארוחת צהריים14:20-15:10

מושב 1 - ראומטולוגיה                                                                                                  
יו“ר: פרופ‘ אורי אלקיים, מנהלת היחידה לאשפוז יום 

ראומטולוגי, המרכז הרפואי תל אביב

 מושב 2 - דימות וטיפולים
חדשניים במפרקים

 יו“ר: ד“ר אגר גבריאל, מנהל מחלקה אורטופדית, 
מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

מושב 3 - פיזיותרפיה
 יו“ר:  גב‘ נגה גל, בית הספר לפיזיותרפיה,

מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

11:10-11:30MSD :ספונדילואתרופתיה                         בחסות
פרופ‘ מיכאל אהרנפלד, ראומטולוג בכיר, המרכז 

הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

יצור חומצה היאלורונית                   בחסות: פרינג                                                     
ד“ר עופר דובינסקי, מנהל החטיבה לבקרת איכות, 

ביו-טכנולוגיה כללית

הצרות התעלה הספינאלית על רקע ניווני
גב‘ ג‘נאן עבאס, החוג לאנטומיה ואנתרופולוגיה 

אוניברסיטת תל אביב, המכללה האקדמית צפת

המוזאיקה של מחלות אוטואימוניות                                                                                     11:30-11:50
פרופ‘ יהודה שינפלד, מנהל מרכז זבלדוביץ למחלות 
אוטו-אימוניות, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

ארתרוסקופיה של מפרק ירך
ד“ר אהוד ראט, יו“ר החברה לרפואת ספורט, 

מנהל יחידה לאורתופדיה זעיר פולשנית, החטיבה 
האורתופדית, המרכז הרפואי תל אביב

 כתף קפואה - היבטים עדכניים בהערכה
וטיפול פיזיותרפי

 גב‘ רנה אטרקצי, בית הספר לפיזיותרפיה,
מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

11:50-12:10                                                                   D היבטים אימנולוגים וראומטולוגים של ויטמין
 ד“ר הווארד עמיטל, ראומטולוג, מנהל מחלקה

פנימית ד‘, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא 

ארתרוסקופיה של מפרק כף יד                                                            
ד“ר יניב יונה, סגנית מנהל המחלקה לכירורגיה של 

היד, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

הידרותרפיה במחלות מפרקים
עירית צדק, המחלקה לפיזיותרפיה, אונ' בן גוריון, ב“ש, 

מנהלת בריכה שיקומית במרכז הידרותרפי, שער הנגב

דלקת נמוכת עוצמה בקהילה                                                                                       12:10-12:30
 פרופ‘ שלמה ברלינר, מנהל מחלקה פנימית ה‘

וחוקר במרכז תל-אביב לדלקת, המרכז הרפואי תל אביב

חידושים ב-MRI למחלות מפרקים                                                             
ד“ר שבשין נוגה, רדיולוגית מומחית לשלד ושרירים, 

מכון דימות, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

פיברומיאלגיה
נגה גל, ביה“ס לפיזיותרפיה אסף הרופא

 * המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים
**לרשות משתתפי הוועידה חניה מוזלת בסך 30 ש"ח לכל היום בחניון מלון הילטון, על בסיס מקום פנוי.

לפרטים והרשמה | 03-7650504

איחוד כוחות לטיפול בישראל

רישום מה-22.3.11 וביום הכנסברישום מוקדם עד ה-21.3.11דמי השתתפות:

240 ש"ח195 ש"חדמי רישום

240 ש"ח100 ש"חדמי רישום לחברי עמותת הפיזיותרפיסטים


