
מזכירות 
הכנס

הכנס לכאב, דלקת
ואוסטיאוארתריטיס

12.9.2017 | מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת"א

דמי הרשמה:
� לנרשמים עד ה-10.9.17: 80 ש"ח 

� לנרשמים מה-11.9.17 ועד יום הכנס: 160 ש"ח
לפרטים והרשמה: 03-7650504 * המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

סדנאות07:00-08:00
טא'י צי

                                                        CHENG MING ISRAEL תמר בוכלצב, מדריכת טאי צ'י, מוסמכת לאמנויות לחימה מטעם מכון וינגייט ועמותת
צ'י קונג

ד"ר דיצה ברקאי, מטפלת ברפואה סינית, פרחי באך וצ'י קונג ותזונה מאקרוביוטית סינית בשילוב נטורופתיה                                                                     
התכנסות כיבוד ורישום08:00-08:45
ברכת יו״ר הכנס08:45-09:00

פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

טיפולים לדחיית ניתוחי החלפות מפרקים
טיפול "חלופי" להחלפת מפרק09:00-09:15

ד"ר גבריאל אגר, מנהל מחלקה אורתופדית א’ , מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין 
09:15-09:30 Autologous Conditioned Serum (Orthokine): Symptom Modifying Vs Disease

Modifying Biotechnology
ד"ר דוד מורגנשטרן, מומחה לכירורגיה אורתופדית ועמית ברפואת ספורט, מרכז רפואי הדסה, ירושלים      

09:30-09:45RegenoGel for Pain Relief and Total Joint Preservation 
ProCore Bio Med Ltd  פרופ’  אבנר יאיון , מנכ”ל

תא לחץ כטיפול בבצקת מח עצם09:45-10:00
ד"ר יפתח בר, מנתח מומחה לאורתופדיה, מנהל יחידת פגיעות ספורט וארתרוסקופיה, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין

פאנל:                                                                                                                                            10:00-10:45
מנחה: פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין                        

ד"ר גבריאל אגר, מנהל מחלקה אורתופדית א' , מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין                           
ד"ר דוד מורגנשטרן, מומחה לכירורגיה אורתופדית ועמית ברפואת ספורט, מרכז רפואי הדסה, ירושלים                                                                                                                                          

                                                       ProCore Bio Med Ltd.  פרופ' אבנר יאיון , מנכ"ל
ד"ר יפתח בר, מנתח מומחה לאורתופדיה, מנהל יחידת פגיעות ספורט וארתרוסקופיה, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין                 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:45-11:15

כאב ודלקת
הטיפול באוסטאוארטריטיס מגדרית11:15-11:30

ד"ר רונן דבי, מנהל המערך האורתופדי, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון 
פעילות גופנית ודלקת נמוכת עוצמה11:30-11:45

נגה גל, מנהלת בית הספר לפיזיותרפיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
ארוכה הדרך לניתוח - טיפולים מוכחים קלינית בתסמיני OA  |  בחסות: רפא11:45-12:00

ד"ר עומרי לובובסקי, סגן מנהל מחלקה אורתופדית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון
חומצה היאלרונית  |  בחסות: סאנופי12:00-12:15

פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין   
מניעת אובדן עצם וטיפול בכאב ע"י סידן קרבונט אמורפי   | בחסות: אמורפיקל12:15-12:45

 ד"ר רחלי גויטע, מנהלת מחקר פרה קליני, אמורפיקל        
POLYPHARMACY – האם להפחית במספר התרופות?12:45-13:00

פרופ' אהובה גוליק, המחלקה הפנימית מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין בית הספר לרפואה ע”ש סאקלר, אוניברסיטת ת”א
הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20
כשהתזונה מתערבת לדלקת -על תזונה, דלקת תת קלינית, אוסטאוארטריטיס ומה שביניהם13:20-13:40

דרור בן נח, דיאטן, המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי ומכבי שירותי בריאות                               
טיפול קוגניטיבי התנהגותי בשרות הפיזיותרפיה13:40-14:00

CBT עירית סמילנסקי, פיזיותרפיסטית ומטפלת
תזונה לפני ואחרי ניתוח לשיקום כח וניידות  |  בחסות: אבוט14:00-14:30

פרופ' נחום הלפרין, המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין                                 
ארוחת צהריים14:30-15:15


