
הכינוס הישראלי ה-

מלון לאונרדו סיטי טאואר, רמת גן19.6.19 ו
יו"ר הכינוס: ד"ר רונן דבי

לאוסטיאוארתריטיס 10
ואורתופדיה

כתף, כף היד והמפרקים הגדולים

עדיין לא חברים שלנו בפייסבוק?
עשו לנו Like ותיהנו מעדכונים חמים

 Rishum@medmedia.co.il :לפרטים והרשמה:  09-8641106  •  09-8641130  •  או במייל
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חברים יקרים
שמח להזמינכם להשתתף בכינוס הישראלי העשירי 

לאוסטיאוארטריטיס ואורתופדיה.
מטרת הכינוס היא להמשיך לשתף פעולה, ללמוד, לדיין 
ולהתלבט יחדיו לגבי הטיפול האידאלי והנושאים החמים 

בתחום האורתופדיה ושחיקת סחוסים. מתזונה וטיפול 
שמרני ועד לניתוחים מתקדמים ושיקום ביתי.

מצפה לראותכם בכינוס גם השנה

בהערכה רבה
ד״ר רונן דבי, יו״ר הכינוס

תוכנית הכינוס

התכנסות, רישום וכיבוד8:00-8:45
דברי פתיחה8:45-9:00

ד"ר רונן דבי, יו"ר הכינוס; מנהל המערך האורתופדי, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון
פרופ׳ נחום הלפרין, אורתופד, מחלקה אורתופדית, בית חולים אסף הרופא, צריפין

ד״ר עאוני יוסף, יו״ר החברה לאורתופדיה בקהילה

מושב ראשון9:00-10:45
יו״ר מושב: פרופ' נחום הלפרין, אורתופד, מחלקה אורתופדית, בית חולים אסף הרופא, צריפין

אוטופאגיה ואוסטיאוארתריטיס9:00-9:15
פרופ׳ נחום הלפרין, אורתופד, מחלקה אורתופדית, בית חולים אסף הרופא, צריפין

כלים לאבחון ומדידת יעילות הטיפול בתופעת איבוד מסת השריר לפני ואחרי ניתוחים 9:15-9:35
אורתופדיים   בחסות אבוט

מר' יאיר להב, דיאטן קליני ופיזיולוג, המחלקה לתזונה, הפקולטה ברחובות, האוניברסיטה 
העברית ומרכז להב לתזונה ופעילות

כלים לעדכון שוטף וחיפוש יעיל במידע רפואי דיגיטלי, מה צופן העתיד? 9:35-9:50
גב' טל קמינסקי רוזנברג, מידענית ודיאטנית, ספרית הפקולטה לרפואה בטכניון

הסיעוד עם הפנים לקהילה9:50-10:05
גב' לאה מירלשוילי, מנהלת סיעוד, מחלקה אורתופדית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

החזון להבראת הרפואה הציבורית 10:05-10:20
דר' אלון מרגלית MD PHD, יו"ר עמותת המסע החברתי להבראת הרפואה, מומחה ומדריך 

ברפואת המשפחה, מנהל מרפאה רב תחומית לחולים מורכבים, מייסד גישה הרפואה 
השלמה – גוף, נפש ומשפחה

הצגת מקרה ופאנל דיון מומחים10:20-10:45
מנחה: ד"ר עמרי לובובסקי, מומחה בהחלפת ברך וירך, סגן מנהל מחלקה אורתופדית, המרכז 

הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון
משתתפים: פרופ׳ נחום הלפרין • גב' לאה מירלשוילי • ד"ר איתי פרץ • ד״ר בנקוביץ ואדים • 

מר' יאיר להב • גב' טל קמינסקי-רוזנברג

הפסקה וביקור בתערוכה10:45-11:05

מושב שני11:05-12:30
יו״ר מושב: ד"ר ורד סימוביץ, מומחית ברפואת המשפחה )מכבי שירותי בריאות( ויו"ר החוג לטיפול 

בכאב של איגוד רופאי המשפחה

אמנות הטיפול בכאב   בחסות דקסל11:05-11:25
ד"ר ורד סימוביץ, מומחית ברפואת המשפחה )מכבי שירותי בריאות(

ויו"ר החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה

הטיפול בתסמונות כאב הקשורות לשלד - חידושים ותחזיות לעתיד11:25-11:40
ד"ר סילביו בריל, מנהל יחידת הכאב, המרכז הרפואי סוראסקי תל אביב

עדכונים בטיפול בכאב לאחר ניתוח   בחסות תרו  11:40-11:55
ד"ר עמרי לובובסקי, מומחה בהחלפת ברך וירך, סגן מנהל מחלקה אורתופדית, המרכז הרפואי 

ע"ש ברזילי, אשקלון

אוסטיאוארתריטיס - לא רק ניתוח   בחסות סאנופי 11:55-12:10
ד"ר אבירם גולד, סגן מנהל המחלקה האורתופדית, היחידה להחלפות מפרקים, המרכז הרפואי 

סוראסקי תל אביב

הצגת מקרה ופאנל דיון מומחים12:10-12:30
מנחה: ד"ר ורד סימוביץ, מומחית ברפואת המשפחה )מכבי שירותי בריאות( ויו"ר החוג לטיפול 

בכאב של איגוד רופאי המשפחה 
משתתפים: ד"ר סילביו בריל • ד"ר עמרי לובובסקי • ד״ר בנקוביץ ואדים • 

ד"ר אלון מרגלית • גב' לאה מירלשוילי

הפסקה וביקור בתערוכה12:30-12:40

מושב שלישי12:40-14:35
יו״ר מושב:

ד"ר איתי פרץ, מנתח בכיר ביחידה להחלפות מפרקים ורפואת ספורט, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
ד״ר עאוני יוסף, יו״ר החברה לאורתופדיה בקהילה

חידושים בטיפול בבעיות כתף12:40-12:55
פרופ' אהוד אטון, מנהל תחום כתף, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

כאב גב תחתון והקשר למפרקים הגדולים - ירך וברך 12:55-13:10
ד"ר ניסים אוחנה, מנהל תחום עמוד שדרה, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא 

כאב סביב כף היד - חדשנות בטיפול השיקומי 13:10-13:25
גב׳ אפרת זיו, מנהלת המכון לריפוי בעיסוק ושיקום היד, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

טכנולוגיות חדישות בניתוחי החלפת ברך וירך 13:25-13:35
ד"ר רונן דבי, מנהל המערך האורתופדי, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

 ניתוח החלפה חלקית של הברך   בחסות גטר13:35-13:50
ד״ר נמרוד שניר, מנהל היחידה להחלפות מפרקים, המרכז הרפואי סוראסקי תל אביב

ניתוחי החלפת מפרק - שיקום מואץ 13:50-14:05
ד״ר בנקוביץ ואדים, מנהל היחידה להשתלות מפרקים במרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, 

מייסד מרכז יונתן - המרכז הישראלי לבריאות המפרק והגב

השיקום לאחר ניתוח החלפת מפרק14:05-14:15
ד"ר אבי אלבז, רופא וחוקר בתחום הביומכניקה והשיקום המפרקי, ממפתחי טיפול 

אפוסתרפיה

הצגת מקרה ופאנל דיון מומחים14:15-14:35
מנחה: ד"ר איתי פרץ, מנתח בכיר ביחידה להחלפות מפרקים ורפואת ספורט, מרכז רפואי 

הדסה, ירושלים
משתתפים: ד"ר עאוני יוסף • ד"ר ירון ברין • גב' לאה מירלשוילי • ד"ר אבי אלבז •           

ד״ר בנקוביץ ואדים • גב׳ אפרת זיו • פרופ' אהוד אטון

ארוחת צהריים וסיום הכנס14:35

*התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים

https://www.facebook.com/Medical-Media-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94-167701713298752/?fref=ts

