
התכנסות ורישום8:00-8:45

מושב מליאה
דברי פתיחה:8:45-8:50

ד"ר רונן דבי, יו"ר הכינוס; מנהל המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

טיפול ניתוחי ב-OA בחולים צעירים8:50-9:00
ד"ר עמרי לובובסקי, סגן מנהל המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון, מומחה בהחלפת מפרקים

טיפול ניתוחי ב-OA בחולים מבוגרים מאוד9:00-9:10
ד"ר ואדים בנקוביץ, מנהל יחידת השתלות מפרקים, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה ומייסד מרכז ״יונתן״ - 

המרכז הישראלי לבריאות המפרק והגב

בצקת מח עצם, כאב ואוסטיאוארתריטיס9:10-9:20
פרופ' נחום הלפרין, אורתופד, מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

טיפול בכאב סביב ניתוח9:20-9:35
פרופ' משה סלעי, מנהל החטיבה האורתופדית, מרכז רפואי איכילוב, תל אביב

                                                     בחסות

מקומה של התזונה לפני ואחרי ניתוח לשיקום כח וניידות9:35-9:50
לימור בן חיים, דיאטנית קלינית, מרכז רפואי איכילוב, תל אביב. עמותת עתיד – עמותת הדיאטנים בישראל

        בחסות

דיון מקרה9:50-10:20
מנחה: פרופ' נחום הלפרין, אורתופד, מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

פאנל מומחים בהשתתפות:
• פרופ' משה סלעי, מנהל החטיבה האורתופדית, מרכז רפואי איכילוב, תל אביב • ד"ר עמרי לובובסקי, סגן 

מנהל המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון, מומחה בהחלפת מפרקים • ד"ר ואדים 
בנקוביץ, מנהל יחידת השתלות מפרקים, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה ומייסד מרכז ״יונתן״ - המרכז הישראלי 
לבריאות המפרק והגב • ד"ר ליאורה שכטר, מנהלת תחום כאב, קופת חולים מאוחדת • לימור בן חיים, דיאטנית 

קלינית, מרכז רפואי איכילוב, תל אביב. עמותת עתיד – עמותת הדיאטנים בישראל • נגה גל, מנהלת בית הספר 
לפיזיותרפיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

נקודות לדיון: דילמות בטיפול בחולים הסובלים מאוסטיאוארתריטיס 

הפסקה וביקור בתערוכה10:20-10:40

10:40-10:50

10:50-11:10

דיון מקרה 
מנחה: ד"ר רונן דבי, מנהל המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

המידע בעידן הדיגיטלי – עזר למטופל או כנגדו? 
ד"ר רונן דבי, מנהל המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

פאנל מומחים בהשתתפות:
• פרופ' נחום הלפרין, אורתופד, מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא צריפין • פרופ' משה סלעי, מנהל 
החטיבה האורתופדית, מרכז רפואי איכילוב, תל אביב • ד״ר סטיב וולקס, מנהל מחלקה אורטופדית ב״ח בילינסון 

• ד"ר ואדים בנקוביץ, מנהל יחידת השתלות מפרקים, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה ומייסד מרכז ״יונתן״ - 
המרכז הישראלי לבריאות המפרק והגב • ד"ר סילביו בריל, מנהל מכון כאב, מרכז רפואי איכילוב, תל אביב • ד"ר 

ורד סימוביץ, מומחית ברפואת המשפחה, יו"ר החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה, מנהלת רפואית של 
חטיבת התפעול, מכבי שירותי בריאות.

1. עודף מידע ברשת
2. מידע שיווקי ברשת

3. מי המטופל המתאים למדיה זו?
4. מה המטופל מצפה?

5. כלים להתמודדות מול היקף המידע והשגת מידע המהימן

בניית עצם ומניעת אובדן עצם באמצעות קלציום קרבונט אמורפי11:10-11:25
ד"ר רחלי גויטע Ph.D, מנהלת המחלקה לניסויים פרה קליניים – אמורפיקל

בחסות

חדשנות בניתוחי כתף בגיל המבוגר11:25-11:35
ד"ר אהוד אטון, מנהל השירות לניתוחי כתף ורפואת ספורט, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

חדשנות בניתוחי כף היד בגיל המבוגר11:35-11:45
ד"ר אנדרי אנדרחנוב, מנהל היחידה לכירורגיית כף יד, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

בחסות

דיון מקרה: החלפות מפרקים חוזרות – למי ומתי?11:45-12:15
מנחה: ד״ר סטיב וולקס, מנהל מחלקה אורטופדית ב״ח בילינסון

פאנל מומחים בהשתתפות:
ד"ר אייל בן בסט, מומחה ברפואת המשפחה ורפואת כאב • ד״ר נדב שאשה, רופא בכיר, יחידת מפרקים,  

מרכז רפואי איכילוב, תל אביב • ד"ר ואדים בנקוביץ, מנהל יחידת השתלות מפרקים, מרכז רפואי אוניברסיטאי 
סורוקה ומייסד מרכז ״יונתן״ - המרכז הישראלי לבריאות המפרק והגב • ד״ר נמרוד שניר, מומחה להחלפות 

מפרקים ,מנהל יחידת החלפות מפרקים הנכנס, מרכז רפואי איכילוב, תל אביב • ד״ר דן דבי, מנהל יחידה, המרכז 
הרפואי ברזילי, מומחה בהחלפות מפרקים • מרינה פינסקי, פיזיותרפיסטית מרכזת תחום אורתופדיה, המרכז 

הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

הפסקה וביקור בתערוכה12:15-12:35

הטיפול בכאב12:35-14:05
12:35-12:50?OA-מהו המקום של הטיפול בדיקור יבש בברך ב

ד"ר נגב בר, מומחה ברפואת המשפחה, המחלקה לרפואת משפחה בחיפה וג"מ, יו"ר החברה לרפואת שריר-שלד

עקרונות שיקום וחזרה לתפקוד במטופל הכאוב12:50-13:00
מרינה פינסקי, פיזיותרפיסטית מרכזת תחום אורתופדיה, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

התאמת הטיפול התרופתי בכאב בגיל השלישי – איך עושים זאת נכון?13:00-13:10
ד"ר אופיר לבון, מנהל היחידה לפרמקולוגיה וטוקסיקולוגיה קלינית, מרכז רפואי כרמל, חיפה

חסם עצבי סביב הברך בכאב כרוני: מהן האפשרויות ומה הייחודיות בחסימת העצב הג'ניקולרי13:10-13:20
ד"ר סילביו בריל, מנהל מכון כאב, מרכז רפואי איכילוב, תל אביב

האסטרטגיה הטיפולית ב-OA כשהאופציה הניתוחית לא קיימת13:20-13:35
ד"ר רונן דבי, מנהל המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

בחסות

דיון מקרה: ד"ר סילביו בריל, מנהל מכון כאב, מרכז רפואי איכילוב, תל אביב13:35-14:05
 ד"ר ורד סימוביץ, מומחית ברפואת המשפחה, יו"ר החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה, מנהלת רפואית 

של חטיבת התפעול, מכבי שירותי בריאות

ארוחת צהריים וסיום הכנס14:05

תוכנית הכינוס:

לאוסטיאוארתריטיס 
ואורתופדיה בקהילה

כתף, כף היד והמפרקים הגדולים

יום ד' | 14.6.17 | כפר המכביה, רמת גן
יו"ר הכינוס: ד"ר רונן דבי

הכינוס הישראלי ה-8

*התכנית אינה סופית וניתנת לשינוי
*ניתן לחנות בחניון של כפר המכביה ללא עלות

לפרטים והרשמה: 09-8641106, 09-8641116, 09-8641109
 Rishum@medmedia.co.il :או במייל

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

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

