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יו"ר הכינוס: ד"ר ריטה משוב וד"ר אורן בן לולו

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

אחוזת אסיינדה ביער
)מעלות(

יום חמישי 4.2.16
קבלת חדרים והתארגנות15:00

התכנסות וביקור בתערוכה16:20-16:00

מושב ראשון
הכנת המטופל לניתוח אורתופדי והטיפול בכאב סביב הניתוח

דברי פתיחת המושב וברכות16:50-16:30
ד"ר ריטה משוב, מומחית ברפואת משפחה, מרכזת תחום כאב, מחוז צפון, שירותי בריאות כללית

ד"ר אורן בן לולו, מפרקי ירך וברך, מרכז רפואי העמק, יו"ר משותף של החברה הישראלית למפרקי ירך וברך

הרצאת פתיחה17:10-16:50
כאב פרוצדורלי – פחחות וצבע - טיפול בכאב סביב הניתוח לפי סוג הכאב

בחסות רפאד"ר עודד ופסי, מנהל היחידה לכאב מרכז רפואי העמק, עפולה

טיפול תרופתי בחולה לאחר ניתוח אורתופדי: דרוש מבט אחר17:25-17:10
ד"ר לי גולדשטיין, מנהלת היחידה לפרמקולוגיה קלינית, מרכז רפואי העמק, עפולה

טיפול בכאב בטראומה17:40-17:25
ד"ר ערן טל-אור, מנהל מלר"ד, מרכז רפואי ע"ש ברוך פדה, פוריה, יו"ר האיגוד לרפואה דחופה

טיפול בתרופות נוגדות קרישה ו/או איגור טסיות סביב ניתוח אורתופדי )לפני ואחרי הניתוח(17:55-17:40
ד"ר ישראל גביש, רופא בכיר, היחידה ההמטולוגית ומרפאת קרישה, מרכז רפואי העמק, עפולה

הפסקה וביקור בתערוכה18:25-17:55

מושב שני
מהתחלה עד הסוף המוצלח

ניהול הטיפול בחולי אוסטיאופורוזיס סביב ניתוחים אורתופדיים18:40-18:25
ד"ר סופיה רימברוט, סגנית מנהל מחלקה פנימית א', מרפאת עצם ואוסטיאופורוזיס, מרכז רפואי העמק

הצגת פרוטוקול טיפול בכאב סביב ניתוחי החלפת מפרקים גדולים18:55-18:40
ד"ר אורן בן לולו, מפרקי ירך וברך, מרכז רפואי העמק, יו"ר משותף של החברה הישראלית למפרקי ירך וברך

בחסות דקסון

שיקום לאחר החלפות מפרקים במודל של מרחב שיקום19:10-18:55
ד"ר לנה לוצקי, רופאת שיקום מחוזית, מחוז דרום

ד''ר יולי טרגר, מנהל מחלקת שיקום, בית חולים סורוקה ומנהל מרחב שיקום דרום

מושב שלישי
 טיפול הומניטרי בפצועים סוריים

19:30-19:10Humanitarian treatment in Israel to victims of Syrian civil war - טיפול בפצועי מלחמה סוריים
פרופ' אלכסנדר לרנר, מנהל מחלקה אורתופדיה, מרכז רפואי זיו, צפת, ראש החוג לאורתופדיה, הפקולטה 

לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר-אילן

סיוע הומניטרי לפצועים סוריים בגזרת רמת הגולן – תובנות ולקחים19:30–19:50
סגן אלוף, ד"ר איציק מלכה, קצין הרפואה של אוגדת רמת הגולן

הפסקה וארוחת ערב21:00-19.50

תוכנית אמנותית21:00

יום שישי 5.2.16
ארוחת בוקר8:30-7:00

ביקור בתערוכה9:00-8:30

מושב ראשון - 10:30-9:00 / מושב שני - 12:30-11:00
סדנה בנושא הכנה לניתוח החלפת מפרק

מנחים: ד"ר יוליה גורסקי, מומחית ברפואת משפחה, שירותי בריאות מכבי
ד"ר בן יחזקאל, שירות מפרק ירך, בית חולים פוריה

סדנה בנושא הקשר הדו-צדדי: משפחה, אורתופדיה והחולה שביניהן
מנחים: ד"ר צבי אפשטיין, מנהל היחידה לבטיחות המטופל וניהול סיכונים, מחוז צפון 
ד"ר דליה קסנר, מנהלת היחידה לבטיחות המטופל וניהול סיכונים, מחוז חיפה

ד"ר ורדינה שומלה, מומחית ברפואת משפחה
סדנה בנושא שמירה על הרצף הטיפולי, לפני ואחרי הניתוח, פרוטוקול שחרור

מנחים: ד"ר אייל בן בסט, מומחה ברפואת משפחה
ד"ר ריטה משוב, מומחית ברפואת משפחה, מרכזת תחום כאב, מחוז צפון, שירותי בריאות כללית

ד"ר אורן בן לולו, מפרקי ירך וברך, מרכז רפואי העמק, יו"ר משותף של החברה הישראלית למפרקי ירך וברך
סדנת שיקום ושיקום ביתי

מנחים: מר עודד מונדר, פיזיותרפיסט, אחראי שירות פיזיותרפיה, מחלקה אורתופדית, בית חולים העמק
ד"ר אלכסנדר פרידמן, מנהל מחלקת שיקום, המערך האורתופדי שיקומי, מרכז רפואי העמק

יחידות לטיפול בית, מחוז צפון, שירותי  גריאטר - משפחה, מנהל רפואי, מערך  גרוסמן, רופא  יונתן  ד"ר 
בריאות כללית

מאיה לרנר שיכורי, מנהלת אבטחת איכות בסיעוד )מנהלת מערך טיפולי בית, מחוז צפון(
אתי גרשון, פיזיותרפיסטית, מנהלת שרות הפיזיותרפיה ביחידה להמשך טיפול טבריה שרותי בריאות כללית

* ניתן לבחור סדנה אחת בכל מושב

הפסקה וביקור בתערוכה11:00-10:30

דיון וסיכום הכנס13:30-12:30

ארוחת צהריים קלה13:30

ארוחת ערב20:30-19:00

תוכנית בידור21:00

יום שבת 6.2.16
ארוחת בוקר08:30-7:00

הומור וטיפול בכאב13.00-10.00

תוכנית הכינוס

*התוכנית אינה סופית וניתנת לשינוי


