מאורתופדיה
לשיקום

3.2.2014
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ,ת"א

 08:30-09:00התכנסות ורישום
 09:00-09:20ברכת יו"ר הכנס
פרופ' נמרוד רוזן ,מנהל מערך אורתופדיה ושיקום מרכז רפואי העמק ,עפולה .מנהל מחלקות אורתופדיה וטראומה,
מרכז רפואי זבולון

מליאת בוקר

יו"ר :פרופ' משה סלעי ,מנהל חטיבת אורתופדיה ,המרכז הרפואי ת"א
 09:20-09:40חידושים בכרורגיה של הברך
ד"ר רונן דבי ,מנהל המערך האורתופדי ,המרכז הרפואי ע“ש ברזילי ,אשקלון
 09:40-10:00חידושים בכרורגיה של מפרק הירך
ד"ר דניאל לוין ,מנהל שירות כירורגיה למפרק הירך ,הקריה הרפואית רמב"ם ,חיפה
 10:00-10:20חידושים בכרורגיה של מפרק הכתף
ד"ר אבי שזר ,סגן מנהל מחלקת אורתופדיה ,מרכז רפואי העמק ,עפולה
 10:20-10:40חידושים בכרורגיה של כף הרגל והקרסול
ד"ר סרגיי סלמן ,רופא בכיר ,מנהל שירות כף רגל וקרסול ,מחלקה אורתופדית ,בית החולים העמק ,עפולה

 10:40-11:10הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב 1

יו"ר :ד"ר נמרוד רחמימוב,מנהל המחלקה לאורתופדיה ב' וניתוחי עמוד שדרה ,בית החולים לגליל המערבי ,נהריה
 11:10-11:30חידושים בכרורגיה של עמוד שדרה
ד"ר ניסים אוחנה ,מנהל יחידת עמוד השדרה ,המחלקה לאורתופדיה ,בית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
 11:30-11:50רובוטיקה בשימוש אורתופדי
ד"ר אלכסנדר ברוסקין ,מנהל יחידה למחלות עמוד השדרה ,מרכז רפואי כרמל ,חיפה.
מנהל מחלקה אורתופדית ,מרכז רפואי לין ,חיפה
 11:50-12:10חידושים בכרורגיה של כף היד
ד"ר בתיה יפה ,מנהלת המחלקה לכירורגית יד והיחידה למיקרוכירורגיה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
 12:10-12:30חידושים בטיפול בפצוע הרב מערכתי
פרופ' רם מושיוב ,מנהל היחידה לטראומה אורתופדית ,מרכז רפואי הדסה ,ירושלים

 12:30-12:50הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מליאת צהריים

יו"ר :פרופ' אלי איסקוב ,מנהל לשעבר של המחלקה לשיקום אורתופדי ,בית חולים לוינשטיין .מנהל המכון הלאומי לשיקום ע"ש לואיס
 12:50-13:10החולה האונקולוגי-אורתופדי
ד"ר בועז ליברמן ,מנהל היחידה לאורתופדיה אונקולוגית ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
 13:10-13:30המחיר של שברים בגיל השלישי
ד"ר סטיבן וולקס ,מנהל המחלקה לאורתופדיה ,בית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
 13:30-13:50האם השבר הוא בעצם? מה עוד עלול להשבר?  -נקודות תורפה של החולה המבוגר הזקוק לניתוח אורטופדי
ד"ר גיא דורי ,מנהל מחלקה פנימית ה' ,מרכז רפואי העמק ,עפולה
 13:50-14:10שיקום המטופל האורתופדי
פרופ' ישראל דודקביץ ,סגן מנהל מחלקת השיקום ,מנהל היחידה לשיקום אורתופדי ,המרכז הרפואי ת“א
14:10-14:30
מסלול מטופל המאושפז לאחר שבר כצומת טיפולי | בחסות :אלי לילי
ד"ר אלכסנדר גורשטיין ,רופא בכיר ,המכון האנדוקריני ,בית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה

14:30

ארוחת צהריים

ההשתתפות למומחים באורתופדיה הינה ללא תשלום ומותנית ברישום מוקדם

לפרטים והרשמה03-7650504 :

ייזום והפקה

