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הכינוס הישראלי ה-5

יו"ר הכינוס: ד"ר רונן דבי

תוכנית הכינוס

דבר היו"ר
עמיתים נכבדים,

אוסטאוארתריטיס ושינויים ניווניים של המפרקים הם תופעה שכיחה הגוררת מוגבלות תפקודית וכאב באוכלוסיית חולים ההולכת 
וגדלה מדי שנה בשנה.

הטיפול במטופלים הסובלים ממחלה זו דורש ניהול רב תחומי ומקצועיות בטיפול.
הכינוס הארצי ה-5 לאוסטאוארתריטיס יעסוק במגוון רחב של נושאים העוסקים בטיפול רב מקצועי ובחדשנות בטיפול.

אשמח מאוד על השתתפותכם הפעילה בכינוס זה.
אשמח לראותכם בכינוס,

ד"ר רונן דבי - יו"ר הכינוס
חברי הוועדה המארגנת והמדעית

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

יו"ר האיגוד הישראלי לראומטולוגיה; מנהלת היחידה לאשפוז יום ראומטולוגי, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקיפרופ' אורי אלקיים

אורתופד, מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפיןפרופ' נחום הלפרין

מנהל החטיבה האורתופדית, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי פרופ' משה סלעי

מומחית ברפואת המשפחה, יו"ר החוג לטיפול בכאב, איגוד רופאי המשפחהד"ר ורד סימוביץ

נשיא המכון הישראלי לכאב, מנהל יחידת הכאב, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקיד"ר סילביו בריל

מנהלת העמותה לקידום הפיזיותרפיה בישראלגב' מיכל עצמון

מנהלת בית הספר לפיזיותרפיה, מרכז רפואי אסף הרופא צריפיןגב' נוגה גל

פיזיותרפיסטית, מנהלת מחלקת פיזיותרפיה, הדסהגב' נירית רותם-לרר

עמוד השדרה, הכתף, כף היד והמפרקים הגדולים

 

*התכנית אינה סופית וניתנת לשינוי

לפרטים והרשמה: 09-8641106 , 09-8641109

דמי רישום

דמי רישום מועד רישום

115 ש"חברישום מוקדם עד ה-29.6.14

200 ש"חביום הכינוס

התכנסות ורישום8:45-8:00

מושב מליאה

דברי פתיחה:9:00-8:45
ד"ר רונן דבי – יו"ר הכינוס; מנהל המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

פרופ' אורי אלקיים – יו"ר האיגוד הישראלי לראומטולוגיה; מנהלת היחידה לאשפוז יום ראומטולוגי,
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

ד"ר גבריאל אגר – יו"ר האיגוד האורתופדי; מנהל המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
ד"ר סילביו בריל – נשיא המכון הישראלי לכאב, מנהל יחידת הכאב, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסק

קלסיפיקציה חדשה באוסטאוארטריטיס9:15-9:00
ד"ר רונן דבי – יו"ר הכינוס; מנהל המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

10:00-9:15
הטיפול הרב-מקצועי בחולה לפני טיפול ניתוחי ואחריו – פאנל דיון

מנחה: פרופ' נחום הלפרין – אורתופד, מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

מורכבות הקשר בין מערכות שונות: בתי חולים-קהילה, רופא משפחה-רפואה יועצת והדילמות 9:30-9:15
בתהליך הטיפול בחולה לפני ניתוח ואחריו 

פרופ' נחום הלפרין – אורתופד, מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

הצגת מקרה – ניהול מקרה סביב ניתוח 9:35-9:30
ד"ר דן דבי – מנהל יחידה וסגן מנהל המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

10:00-9:35)Recovery Program( טיפול רב-מקצועי ושילובו בתוכנית ההחלמה סביב ניתוח אורתופדי
דיון סביב מקרה ופאנל מומחים 

מנחה: פרופ' נחום הלפרין – אורתופד, מחלקה אורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
• האם שיתוף פעולה בין הדיסציפלינות השונות בהחלטות הטיפול נחוץ?
• האם יש צורך בהכנת רופא המשפחה לקליטת החולה לאחר הניתוח?

• מהם הפרוטוקולים הטיפוליים לאחר ניתוח )תרופתיים, שיקומיים, פיזיותרפיה, תרגול עצמי(?
• מהם הכלים להחליט על הפניית החולה לניתוח?
• מי מנהל את התהליך וכיצד הוא צריך להתבצע?

משתתפים:
פרופ' אורי אלקיים – יו"ר האיגוד הישראלי לראומטולוגיה; מנהלת היחידה לאשפוז יום ראומטולוגי, המרכז הרפואי תל אביב 

ע"ש סוראסקי
ד"ר ירון בר זיו – סגן מנהל המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

ד"ר אייל בן בסט – מומחה לרפואת משפחה, המרפאה לבריאות המשפחה, קריית אונו, המכון לרפואת כאב, מרכז רפואי רמב"ם
פרופ' משה סלעי – מנהל החטיבה האורתופדית, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי 

ד"ר יורם מור – מומחה בשיקום, רופא כאב, מנהל היחידה לשיקום בית, מנהל מרפאת כאב "כרמים", מחוז מרכז, שירותי 
בריאות כללית

ד"ר גבריאל אגר – יו"ר האיגוד האורתופדי; מנהל המחלקה האורתופדית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
גב' נירית רותם-לרר - פיזיותרפיסטית, מנהלת מחלקת פיזיותרפיה, הדסה

הפסקה10:30-10:00

אוסטאוארטריטיס בראי הראומטולוג 12:00-10:30
יו"ר: פרופ' אורי אלקיים – יו"ר האיגוד 

הישראלי לראומטולוגיה; מנהלת היחידה לאשפוז 
יום ראומטולוגי, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש 

סוראסקי

הגישה הטיפולית בבעיות אורתופדיות 12:00-10:30
שכיחות

)עמוד שדרה, כתף ועוד(
יו"ר: ד"ר רוסטם דז'ברוב - מנהל השירות 

לניתוחי עמוד שדרה, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, 
אשקלון

יו"ר: ד"ר אהוד אטון - מנהל השירות לניתוחי 
כתף ברפואת ספורט, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, 

אשקלון

10:50-10:30

11:20-10:50

11:40-11:20

12:00-11:40

מדדי איכות או הערכת חומרת 
אוסטאוארטריטיס – הערכת החולה 

ופרשנות המחקרים
הישראלי  האיגוד  יו"ר   - אלקיים  אורי  פרופ' 
יום  לאשפוז  היחידה  מנהלת  לראומטולוגיה; 
ראומטולוגי, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

הנחיות לטיפול בכאב לאחר ניתוחי 
מפרקים

המרכז  כאב,  מכון  מנהל   - אריה  גור  איתי  ד"ר 
של  יוצא  יו"ר   1 השומר  תל  שיבא  ע"ש  הרפואי 

האגודה הישראלית לכאב
 בחסות דקסל פארמה

החידושים בטיפול התרופתי סביב 
המחלה בדגש על מנגנונים

ד"ר גלב סלובודין - היחידה הראומטולוגית, מרכז 
רפואי בני ציון

היבטים גנטיים והמחקר 
באוסטאוארטריטיס

בראומטולוגיה,  מומחה   - ארד  אורי  ד"ר 
המחלקה  הארטריטיס,  לחקר  המעבדה  מנהל 
ע"ש  אביב  תל  הרפואי  המרכז  לראומטולוגיה, 

סוראסקי

10:45-10:30

11:00-10:45

11:15-11:00

12:00-11:15

אנמנזה ובדיקה גופנית בעמוד שדרה – 
טיפים שימושיים

לניתוחי  השירות  מנהל   - דז'ברוב  רוסטם  ד"ר 
עמוד שדרה, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון 

הגישה הטיפולית לכתף בגיל המבוגר 
כתף  לניתוחי  השירות  מנהל   - אטון  אהוד  ד"ר 
ברזילי,  ע"ש  הרפואי  המרכז  ספורט,  ברפואת 

אשקלון 

כאב סביב מפרק הירך והאגן
ד"ר אודי ראט - מנהל היחידה לאורתופדיה זעיר 
פולשנית, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי 

דיון, פאנל מומחים: 
מנחה ד"ר אטון 

הגישה לבעיות האורתופדיות השכיחות 
ביותר

בחן את המומחה...

בהצגת מקרים שכיחים 
ד"ר אטון
ד"ר ראט

ד"ר דז'ברוב
רן פלח

איפה הכאב כואב?13:00-12:00
יו"ר: ד"ר סילביו בריל - נשיא המכון הישראלי 
לכאב, מנהל יחידת הכאב, המרכז הרפואי תל 

אביב ע"ש סוראסקי
יו"ר: ד"ר ורד סימוביץ - מומחית ברפואת 

המשפחה, יו"ר החוג לטיפול בכאב, איגוד רופאי 
המשפחה 

חדשנות בטיפול ההתערבותי13:40-12:00
יו"ר: פרופ' משה סלעי - מנהל החטיבה 
האורתופדית, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש 

סוראסקי 
יו"ר: פרופ' אירי ליברגל – מנהל אגף השלד 

והשריר, מרכז רפואי אוניברסיטאי, הדסה

12:20-12:00

12:40-12:20

13:00-12:40

13:30-13:00

כאב וסנסיטזציה מרכזית – היבטים 
קליניים ומדעיים

המרכז  כאב,  מכון  מנהל   - אריה  גור  איתי  ד"ר 
של  יוצא  יו"ר  השומר;  תל  שיבא  ע"ש  הרפואי 

ֿהאגודה הישראלית לכאב

CBT – לטיפול בכאב כרוני
קוגניטיבי- רפואי,  פסיכולוג   - גורן  נצח  ד"ר 

התנהגותי

דיון, פאנל מומחים - איפה הכאב כואב?
הגישה הכוללנית לחולה הכואב, כיצד 

נעשה זאת הלכה למעשה
ד"ר סילביו בריל - נשיא המכון הישראלי לכאב, 
מנהל יחידת הכאב, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש 

סוראסקי
ד"ר ורד סימוביץ - מומחית ברפואת המשפחה, 

יו"ר החוג לטיפול בכאב, איגוד רופאי המשפחה 
המרכז  כאב,  מכון  מנהל   - אריה  גור  איתי  ד"ר 
של  יוצא  יו"ר  השומר;  תל  שיבא  ע"ש  הרפואי 

האגודה הישראלית לכאב
קוגניטיבי- רפואי,  פסיכולוג   - גורן  נצח  ד"ר 

התנהגותי

המלצה לפעילות גופנית כטיפול 
באוסטאוארטריטיס של הברך - כיצד 

להניע את המטופל 
ד"ר אמיר רובין - אורתופד בכיר במרכז הרפואי 

שערי צדק 
בחסות סאנופי

12:10-12:00

12:20-12:10

12:30-12:20

12:40-12:30

12:50-12:40

13:30-12:50

ניתוחי החלפת חצי ממדורי הברך – 
UKR

וסגן מנהל המחלקה  יחידה  – מנהל  ד"ר דן דבי 
האורתופדית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון 

ניתוחים בעזרת תוכנת מחשב
פרופ' אירי ליברגל - מנהל אגף השלד והשריר, 

מרכז רפואי אוניברסיטאי, הדסה - 

 CT התאמה אישית של השתל לפי
MRI-ו

ד"ר אורן בן לולו - אורתופד בכיר, מערך אורתופדי 
שיקומי, מרכז רפואי העמק, 

גישה ניתוחית קדמית לפרק ירך
ד"ר ירון בר זיו - סגן מנהל המחלקה האורתופדית, 

מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין, 

עקרונות טיפול הפיזיותרפיה – לאחר 
ניתוח החלפת מפרק ירך או ברך 

אורתופדיה  תחום  מרכזת   - קשת  נעמה  גב' 
אסה"ר, יו"ר העמותה לקידום הפיזיותרפיה

פאנל ודיון 
מנהל  סגן   - לובובסקי  עמרי  ד"ר  מנחה: 
ע"ש  הרפואי  המרכז  האורתופדית,  המחלקה 

ברזילי, אשקלון

העשרת הידע בנושאים פרקטיים הנוגעים 
לחולה לאחר הניתוח: כיצד להיכנס לרכב 

ולצאת ממנו, מתי אפשר לנהוג, מתי 
להיעזר במקל הליכה, מתי לפנות למנתח 

משתתפים: כל מרצי המושב

סדנת בעיות שכיחות בכף היד14:15-13:30
ד"ר הגר פטיש - מנהלת היחידה לכירורגיה של 

היד המרכז רפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

סדנה בנושא: דימות מתקדם של 
אוסטאוארטריטיס של הברך

יו"ר ומנחה: ד"ר איריס אשד - דימות מערכת 
תל  שיבא,  ע"ש  רפואי  מרכז  דימות,  מכון  השלד, 

השומר

ארוחת צהריים14:30


