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ורישוםהתכנסות

דברי פתיחה וברכות
,  ם"הקריה הרפואית רמב, מנהל המכון לכאב, ר הכינוס"יו-סיימון וולפסון ' דר

(.שלד-לאומית לרפואת שריר-הפדרציה הבין) FIMMנשיא 
מחלקה אורתופדית  , רופא בכיר, חבר ועד איגוד האורתופדים-פיינסטוןאהרן ' פרופ

.שלד-ר ועדת הבחירות של החברה לרפואת שריר"יו, ח אסף הרופא"בי
.ר החוג לרפואת כאב באיגוד רופאי המשפחה"יו-סימוביץורד ' דר
.שלד-ר החברה לרפואת שריר"יו, מומחה לרפואת משפחה-נגב בר ' דר

היבטים ביומכניים של פגיעות בגב התחתון
.המכללה האקדמית בווינגייט, ראש רשות המחקר והמעבדה לביומכניקה-משה איילון ' פרופ

?  מה למדנו עד כה. ל"דיקור יבש בצה
.ל"צה, חיל הרפואה, פיזיותרפיסט-מר יבגני רוזנפלד 

(:שלד-הצגות מחקר קצרות ברפואת שריר)'  חלק א-טוויטרהצגות 
בקרב רופאי כאב בישראל  מיופסציאליאבחנה וטיפול בכאב 

.  תל אביב, בית חולים איכילוב, רופא בכיר במכון כאב-הוכברגאורי ' דר

בצוואר בקרב סטודנטיםמיופסציאליותהשפעת תקופת מבחנים על היארעות נקודות הדק 
בית ספר למקצועות הבריאות  , ראש המחלקה לפיזיותרפיה-לאונידקליחמן' פרופ

.אוניברסיטת בן גוריון בנגב, הפקולטה למדעי הבריאות,  רקנאטיש "הקהילתיים ע

קפה וכיבוד, הפסקה

(מפרק ירך)בגפה התחתונה אוסטוארטריטיסאספקטים ביומכניים בהתפתחות 
, הפקולטה למדעי הבריאות, למקצועות הבריאותרקנאטיס "מנהל ביה-יצחק מלצר ' פרופ

.אוניברסיטת בן גוריון בנגב, מנהל המעבדה לחקר ולשיקום תנועה. אוניברסיטת בן גוריון בנגב

ותסמונות כאב באגן בנשיםמיופסציאליותהפרעות 
,  מרכז בריאות האישה, וולווגינליותהמרפאות למחלות , גניקולוגית-שגיא -לבאחינעם' דר

.  שירותי בריאות כללית והדסה הר הצופים ירושלים, רמת אשכול
--אירה קושניר ' גב BPT, MScPTמכון פיזיותרפיה, פיזיותרפיסטית רצפת אגן  ,

.מרכזא"מרפ
בירה  א"מרפפיזיותרפיסטית לרצפת האגן במכון .  BPT, BSc–מילה גולדנברג ' גב
.  מודיעין" מאוחדת"וב

סדר יום מליאה
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(:שלד-הצגות מחקר קצרות ברפואת שריר)' חלק ב–טוויטרהצגות 
הצגת מקרה-דיקור יבש בים 

. רונאל דרור' דר

,אבחנות שכיחות: מרפאות כאב ייעודיות בקהילה כמודל חדשני לטיפול בכאב
.דפוסי הפניות ויעילות קלינית

. לאומית שירותי בריאות, מנהל מרפאת כאב שניונית, מומחה לרפואת משפחה-פוגלמןיעקב ' דר
.ם"רמב, המרכז הרפואי-המכון לרפואת כאב 

שלד-אסיפה שנתית של החברה הישראלית לרפואת שריר
.ותכניות החברה לשנים הקרובות2016-2017הצגת פעילות החברה במהלך 

.גזבר החברה-פוגלמןיעקב ' דר, מזכיר החברה-חרש ( ברוך)בקי ' דר, ר החברה"יו-נגב בר' דר

שלד-הצבעה על שינוי תקנון החברה לרפואת שריר
שלד-בחירות לוועד החברה הישראלית לרפואת שריר

ארוחת צהריים

מוסקולוסקלטליתסדנאות מעשיות ברפואה 

-שלד -מבוא לטיפולים מנואליים מתקדמים ברפואת שריר-'סדנה א
Counterstrain - positional release therapy

.ם"הקריה הרפואית רמב, מנהל המכון לשיכוך כאב-סיימון וולפסון' דר
.שלד-מדריך ברפואת שריר, מומחה לרפואת משפחה-חרש( ברוך)בקי ' דר
.שלד-מדריך ברפואת שריר, מומחה ברפואת משפחה-קנט ( ון'ג)יונתן ' דר

.ם"הקריה הרפואית רמב, מומחה בכאב כרוני. פיזיוטרפיסט- PTקוקרנוטמר רוני 

.גישה טיפולית במטופל עם הכתף הקפואה-'סדנה ב
(הסדנא תתקיים באנגלית. )אוסטיאופת בכיר–BPHIL, BSC (OST) MIOA-ניל אשר סימיוןמר 

מיופסציאלילטיפול בכאב ( Prolotherapy)פרולוטרפיהמבוא והיכרות עם -'סדנה ג
.מרכז רפואי שיקומי רעות, אשפוז יום, מומחית לשיכוך כאב-וונדיאסנת ' דר
. מכבי שירותי בריאות, רופאת משפחה-'קגנוביץגלינה ' דר
DPM-לאונרד הורוביץ ' דר

(17:00סדנה זו תמשך עד השעה –הערה )

בברכת כנס פורה ומהנה


