
                                                        

 

 כאב ומוגבלות פיזית "הילכו שניהם יחדיו"?
 

 2020בינואר  29, פיום העיון יתקיים ביום רביעי, ג' בשבט תש" 
 מכון טכנולוגי לישראל –באולם האדום, בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, הטכניון 

 

 
 הוועדה המארגנת:

 אדלר, מתאמת הפעילות בביה"ס לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם ציקי
 פרופ' מיכל גרנות, חוקרת כאב, החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה

 אסנת יחזקאל־להט, יועצת בתחום של טכנולוגיה מסייעת, עמותת מילבת
 דניאלה יקירה, מטפלת יועצת ומנחה בתחום המיניות

 ישום בטופס המצורףההשתתפות ללא תשלום אך מצריכה ר
 

 התכנסות והרשמה 09:00-08:30
 

 דברי ברכה 09:15-09:00
 לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם, מנהל המכון ד"ר סיימון וולפסון

 , חוקרת כאב, החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפהפרופ' מיכל גרנות
 

  הפרדוקס הבלתי מוסבר של הכאב המרכזי 09:35-09:15
 , דיקן הפקולטה לרפואה, הטכניון, המכון לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"םפרופ' אילון אייזנברג

 
 התמודדות עם כאב במוגבלות פיזית –מדומה" "החולה הלא  09:55-09:35

 , יועצת בתחום של טכנולוגיה מסייעת, עמותת מילבתגב' אסנת יחזקאל־להט
 , תאטרון המסכהרוזליה גולצמן השחקניתבהשתתפות: 

 
 טכנולוגיה מסייעת והפחתת כאב בקרב אנשים עם מוגבלות פיזית –"כואב אבל פחות"  10:20-10:00

 , מנהלת מקצועית, עמותת מילבתגולדברג־מאירגב' שושי 
 

 כאב פנטום לאחר כריתת גפה 10:40-10:20
 ש, מנהל המרכז לטיפול מתקדם בכאב מודיעין", מייסד המרכז לשיקום בכאב, תהד"ר משה חיים אדהאן

 
 כאב כרוני: המוגבלות שאינה נראית 11:00-10:40

 , מומחה בשיקום וברפואת כאב, מנהל היחידה לשיקום בית, ד"ר יורם מור
 מנהל מרפאת כאב נאות שקמה, מחוז מרכז שירותי בריאות כללית

 
 ספסטיות, כאב, מוגבלות פיזית ומה שביניהם 11:20-11:00

 , מומחית בנוירולוגיה וברפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"םד"ר אלה שיפרין
 

 וכיבודהפסקת קפה  11:50-11:20
 

 מין כאב שכזה, זרקור על הקשר בין כאב לבין מין 12:10-11:50
 , מנהל חטיבת השיקום והמרפאה לשיקום וטיפול מיני, מרכז רפואי רעות תל־אביבפרופ' רפי חרותי

 
 משמעויות, היבטים אישיים ופתרונות רובוטיים –ניידות מוגבלת  12:30-12:10

משותקי גפיים תחתונות, אנשים ; פיתח שלד חיצוני להולכת UPnRIDE, מייסד ונשיא של ד"ר עמית גופר
 , מפתח כיסא גלגלים רובוטי מעמיד ומפלס.ReWalk Robotic Ltdמייסד 

 
 כאב ומוגבלות פיזית 12:50-12:30

 , מנהל המכון לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"םד"ר סיימון וולפסון
 

 אבחון וטיפול בחולה האונקולוגיהשלכות המוגבלות על  13:10-12:50
 רדיותרפיה, הקריה הרפואית רמב"ם ־ מחלקת אשפוז אונקולוגיה (בפועל), מנהלת ד"ר דניאלה זלמן

 
 שיתוף פעולה רב־צוותי ברפואה אינטגרטיבית בטיפול בכאב 13:30-13:10

 רפואיים המרכזים ב , מנהל מערך הרפואה המשולבת, השירות האונקולוגיערן בן אריהחבר קליני פרופ' 
 לין, זבולון וכרמל

 
 דברי סיכום 13:30

 , מנהל המכון לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"םד"ר סיימון וולפסון



                                                        

 

 29.1.20, הילכו שניהם יחדיו?" –פיזית  כאב ומוגבלות"עיון הטופס הרשמה ליום 
 

  תואר )ד"ר, גב', מר(

  שם פרטי

  שם משפחה

  טלפון

  ניורדואר אלקט

 

 

 יש לשלוח את הטופס לבתיה:להרשמה ליום העיון 

  04-7773505: 'בפקס (1

  b_goldwein@rambam.health.gov.ilל: דוא"ב (2

 

 האולם האדום בפקולטה לרפואה נגיש לאנשים עם מוגבלות בניידות.

 :לצורכי נגישות נוספים יש לפנות אל אסנת יחזקאל־להט

 052-8772711בטל' נייד:  (3

  lahat1@012.net.ilבדוא"ל:  (4
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