
אורתופדיה עכשווית - עם הפנים לאורתופדים בקהילה
22-24/10/2015 | מלון דן כרמל, חיפה

תוכנית ראשונית

יו"ר הכנס - פרופ' משה סלעי
נשיא האיגוד הישראלי לאורתופדיה - ד"ר גבי אגר

יום חמישי  22.10.2015

רישום וקבלת חדרים, ביקור בתערוכה וכיבוד13:30 - 14:30

מושב ראשון  |  יו"ר: פרופ' משה סלעי, יו"ר הכנס ומנהל החטיבה האורתופדית, מרת"א 

 ד"ר גבי אגר, נשיא האיגוד הישראלי לאורתופדיה, הקשר בין בתי החולים לקהילה14:30 - 14:40

ומנהל אורתופדית א', מ"ר אסף הרופא

 פרופ' אמנון להד, מנהל המחלקה לרפואת המשפחה הרצאת אורח: כאב גב תחתון, דגלים צהובים ודגלים כחולים14:40 - 15:00
באוניברסיטה העברית

 המשולש: אורתופד - פיזיותרפיסט - רופא משפחה, 15:00 - 15:10
בטיפול בכאב גב תחתון 

 מר בועז שמיר, מנהל מרפאת השיקום "צעדים", מ"ר שיבא  
פרופ' אמנון להד, ד"ר אהרן פיינסטון

ד"ר נאסים אלקרינאווי, מרכז רפואי סורוקה וכללית מחוז הדרוםגישה לכאב בכתף במבוגר, מתי להפנות לאיזו בדיקה15:10 - 15:30

 מר בועז שמיר, מנהל מרפאת השיקום "צעדים", מ"ר שיבא,הטיפול הפיזיקאלי בקרע בשרוול המסובב15:30 - 15:40
ד"ר אלקרינאווי

 ד"ר רונן דבי, מנהל האורתופדיה, בי"ח ברזילי,כאב לפני, במהלך ואחרי החלפת מפרקים15:40 - 16:10
בחסות חברת 

הפסקת קפה במתחם התערוכה, והחתמת דרכונים16:10 - 17:00

מושב שני  |  יו"ר: ד"ר צבי כהן, סגן מנהל החטיבה האורתופדית, מרת"א

 מצבים שכיחים בכף יד בקהילה - מה חדש? 17:00 - 17:20
Dequervain, CMC, Tennis Elbow

פרופ' שלום שטהל, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם

ד"ר מיכל פרנקל, מרכז רפואי אסף הרופאהטיפול הלא ניתוחי בכאב ברכיים17:20 - 17:40

18:10 - 17:40Ankylosing Spondyloarthropathies ,פרופ' משה טישלר, מנהל מחלקה פנימית ב', מ"ר אסף הרופא 

בחסות חברת 

ד"ר נועם בור, מרכז רפואי העמק, עפולהאורתופדיה ילדים - DDH, אבחון קליני או US לכולם?18:10 - 18:30

התארגנות18:30 - 19:30

ארוחת ערב במסעדת המלון19:30 - 20:30

תכנית חברתית - מופע סטנד אפ "סגורה לרגל שיפוצים" - אודיה קורן20:30 - 22:00

יום שישי  23.10.2015

הפעלה אקטיבית בחצר המלון - הדרכת המטופל לפעילות גופנית 06:45 - 07:15
)הרשמה מראש(

צוות פיזיותרפיה

התארגנות07:15 - 07:30

ארוחת בוקר07:30 - 08:15

מושב שלישי  |  יו"ר: פרופ' נמרוד רוזן, מנהל חטיבת האורתופדיה והשיקום, מ"ר העמק

 ד"ר גבי אגר, נשיא האיגוד הישראלי לאורתופדיה, הצד השני של המטבע - הניתוח מצד המנותח08:15 - 08:30
ומנהל אורתופדית א', אסף הרופא

ד"ר אדם ארנרייך - בחסות חברתטיפול בנוגדי דלקת בקהילה וסביב ניתוחים08:30 - 09:00

 פאנל אורתופדים של הקופות: 09:00 - 09:35
היחס בין רופא המשפחה והאורתופדים בקהילה ובבי"ח

 מנחים: פרופ' נחום הלפרין, אסה"ר. ד"ר עידו ציון, מכבי, 
ד"ר ישראל קליר, לאומית, ד"ר ארנון גם, חיל הרפואה צה"ל

סדנא מתחלפת 1- )הרשמה מראש(09:35 - 10:00

סדנא מתחלפת 2- )הרשמה מראש(10:10 - 10:45

הפסקת קפה במתחם תערוכה, והחתמת דרכונים10:45 - 11:25

מושב רביעי )כולל הגרלת פרס בין ממלאי הדרכונים(  |  יו"ר: ד"ר גבי אגר, נשיא האיגוד הישראלי לאורתופדיה, ומנהל אורת' א', אסף הרופא

סדנא מתחלפת 3- )הרשמה מראש(11:25 - 11:55

 פרופ' נחום הלפרין, נציג האיגוד לרפואת משפחה, פאנל בנושא תפקיד האורתופד כמחנך בקהילה11:55 - 12:25
                                נציג הפיזיותרפיסטים

ד"ר גבי אגרבחירות נציג הרפואה בקהילה לאיגוד הישראלי לאורתופדיה12:25 - 12:45

עו"ד דורי כספיהרצאת אורח - איך להתרחק מעורכי דין באורתופדיה בקהילה12:45 - 13:30

פרופ' משה סלעי, ד"ר גבי אגרדברי סיכום13:30 - 13:40

ארוחת צהריים13:40 - 14:30

פעילות חברתית מחוץ למלון )אפשרות לקיצור הפעילות לשומרי שבת(14:30 - 17:00

ארוחת ערב במסעדת המלון20:00

תכנית אמנותית  - מסע אל תוך הקצב - זיו איתן, אמן המרימבה וכלי ההקשה הבינלאומי ונגניו21:30

יום שבת  24.10.2015

טיול מודרך בעכו העתיקה10:00 - 14:00

סדנאות: 
מתקיימות ביום ו' 

 בשעות הבוקר 

*הזרקות למפרקים - בחסות חברת 

*מדרסים ואביזרים אורתופדים - ד"ר עידו ציון

*דיקור יבש )IMS( ד"ר אהרן פיינסטון

כל משתתף יוכל ליהנות מ 3 הסדנאות בהרשמה מראש

החברה המארגנת


