כנס האגודה הישראלית לכאב ,מלון פסטורל כפר בלום 16-18 ,בנובמבר 2021
ISRAELI PAIN ASSOCIATION - Annual Meeting, November 16-18 2021
13:00-15:15
15:15-15:30
15:30-17:00
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15:30 -15:55

- How can we use the gap between pain and suffering to help our patients and ourselves 15:55-16:20
ד"ר סטיבן פולדר ,עמותת תובנה.
 16:20-16:45קנביס כטיפול בכאב כרוני  -מה התחדש במחקר הקליני בישראל? -
פרופ' אילון אייזנברג ,פרופ' דורית פוד .בחסות חברת:
16:45-17:00
17:00-17:30
17:30-17:50
17:50-19:30

מחקר כאב בישראל  3 -מצגות
אסיפה כללית
הפסקת קפה וביקור בתערוכה
מליאה  - 2הממשק ההדדי של כאב ,נכות ופיצוי -
יו"ר המפגש :ד"ר אמנון מוסק
התביעה לפיצויים כגורם מעודד תחלואה -
עו"ד יעל אייפרמן ,מטעם הנתבעים
מטעם התובעים :התביעה לפיצויים לגיטימית -
עו"ד ענת מולסון ,מטעם התובעים
איך מחליטים מי צודק? -
כב' השופט חזי הראל
דיון -
פאנל המרצים
ארוחת ערב
פעילות עצמית חברי האגודה לכאב

7:00-08:30
08:30-10:30

ארוחת בוקר
רגליים שורפות וכואבות -
יו"ר המפגש :ד"ר פאיז סייפי
כאב על רקע 'נוירופטיות כואבות' -
ד"ר דביר פן ,נוירולוג ,בי"ח איכילוב.
האם נוירופטיה של סיבים דקים כואבת? -
ד"ר רון דבי ,מנהל המחלקה לנוירולוגיה ,בי"ח וולפסון.
חדש וישן  -בדיקות אלקטרופיזיולוגיות לזיהוי ואבחון נוירופטיה -
פרופ' דוד ירניצקי ,מנהל המחלקה לנוירולוגיה,
בי"ח רמבם.

17:50-18:15
18:15-18:40
18:40-19:05
19:05-19:30
19:45
20:30

08:30-08:55
08:55-09:20
09:20-09:45
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התכנסות ,רישום וביקור בתערוכה (קבלת חדרים החל משעה )15:00
פתיחת הכנס וברכות -
ד"ר אמנון מוסק ,יו"ר הכנס ,ד"ר איתי גור אריה יו"ר האגודה לכאב
מליאה  - 1חידושים בטיפול בכאב - 1
יו"ר המפגש :ד"ר סיימון וולפסון
מיגרנה ומחלות נלוות  -טיפול בחולה המורכב -
ד"ר רות גור ,מנהלת המרכז לטיפול נוירוכירורגי בכאב ,מערך הכאב ,בי"ח שיבא .בחסות חברת:

פגישת פורום משתילים (חדר אוכל)
7:30
כאב אונקולוגי ושיקום -
יו"ר המפגש :ד"ר אדריאן גרינפלד
כאב אונקלוגי ופליאציה- POST MASTECTOMY SY :
ד"ר אורי הוכברג ,המכון לשיכוך כאב ,בי"ח איכילוב.
האם מחלת החומר הלבן של המוח כואבת? -
ד"ר קרן רגב ,מרפאה לנוירואימונולוגיה ,בי"ח איכילוב.
טיפולים תוך ורידיים לשיכוך כאב -
ד"ר סילביו בריל ,מנהל המכון לשיכוך כאב ,בי"ח איכילוב.
בחסות חברת:

 09:45-10:10טיפול בנוירופטיה על ידי - SCS
ד"ר חגי שרון ,המכון לשיכוך כאב,
בי"ח איכילוב.
10:10-10:30
10:30-11:00
11:00-13:00
11:00-11:25
11:25-11:50
11:50-12:15
12:15-12:40
12:40-13:00
13:00-14:00
14:00-19:00
19:30
20:30

טיפול חדשני בהתמכרות לאופיואידים אחת לחודש -
ד"ר איגור גורז׳לצן ,פסיכיאטר ,מנהל מרפאת ״מטרה״ ,ברה"ן באר שבע.
בחסות חברת:

מחקר כאב בישראל  5 -מצגות
הפסקת קפה וביקור בתערוכה
כאב בילדים -
יו"ר המפגש :ד"ר טל הראל
שיעור הימצאות ותת האבחון של תסמונות הכאב בילדים ונוער -
ד"ר טל הראל ,מרפאת כאב בילדים ,בי"ח ספרא ,תל השומר.
דילמות במניעת כאב בפגים ויילודים
ד"ר איריס מורג ,מנהלת מחלקת פגים וילודים ,המרכז הרפואי שמיר.
כאב וקונברסיה בילדים
ד״ר אביב טוטנאור ,מרפאת כאב ילדים ,בי"ח ״שניידר״ לילדים.
כאב זה לא משחק ילדים -
מר רפאל יפרח ,פיזיותרפיסט ,מרפאת הכאב לילדים ,בי"ח ספרא ,תל השומר.
מחקר כאב בישראל  5 -מצגות
ארוחת צהריים
פעילות עצמית חברי האגודה לכאב
ארוחת ערב
ברכות ,פרסי מחקר

מחקר כאב בישראל  5 -מצגות
כאב בנשים -
יו"ר המפגש :ד"ר אדית בלן
אנדומטריוזיס -
ד"ר מורן פז ,מרפאה לאנדומטריוזיס ,בי"ח כרמל.
כאב באגן -
ד"ר מוטי רטמנסקי ,מרפאה לכאבי אגן ,המערך לשיכוך כאב ,מרכז רפואי שיבא.
הורמנים וכאב -
ד"ר סיגל שקלאי ,מנהלת מרפאה משולבת לגיל המעבר ,בי"ח איכילוב.
וולוודיניה -
ד"ר חני פל ,מנהלת מרפאה לסקסולוגיה ,בי"ח איכילוב.
מחקר כאב בישראל  5 -מצגות
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 7:00-08:30ארוחת בוקר
חידושים בטיפול בכאב - 2
08:30-10:10
יו"ר המפגש :ד"ר ריטה לקר
 08:30-08:55מחקר כאב בישראל  5 -מצגות
גירוי שורשי חוט השידרה  -אתר חדש לנוירומודולציה לשיכוך
 08:55-09:20כאב ,עובדות והניסיון בישראל -
ד"ר ודים טשליקוב ,המערך לכאב ,שיבא .בחסות חברת:
מדובשו ולא מעוקצו  -התאמת טיפול יעיל ובטוח בקנביס רפואי בקשישים
 09:20-09:45ד״ר אמיר מינרבי ,סגן מנהל המכון לרפואת כאב ,בי"ח רמב״ם.
בחסות חברת:
09:45-10:10
10:10-10:30
10:30-12:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00
12:00-13:00

שנתיים ל Pain Nurse Practitioner -בישראל :מה קורה בשטח?
רונית מידן ,מומחית קלינית בכאב ,הדסה.
דנה אורן ,מומחית קלינית בכאב ,שיבא .ד"ר איתי גור אריה.
הפסקת קפה וביקור בתערוכה
סדנת ביופדבק -
ד"ר יוסי ארנרייך ,ד"ר אוולין פרקש
ביופידבק :מנגנון פעולה ושיטות טיפול
טיפול בביופדבק לשליטה בכאב
טיפול בביופידבק לשליטה בחרדה ושיפור השינה
ארוחת צהריים
סיום הכנס

10:30-12:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

השימוש באולטרהסאונד ברפואת כאב  -כל אחד יכול! -
ד"ר יורם מור ,ד"ר ויקטור זייב ,ד"ר ליאור שם טוב
כאב בדופן הבטן
חסמים פריפריים
כאב מוסקולו-סקלטלי

מחירי ההשתתפות בכנס האגודה הישראלית לכאב 2021

השתתפות חבר האגודה
השתתפות בכל הכנס ימים ג'  -ה' –חדרים רגילים
מחיר למשתתף בחדר יחיד – ₪ 1,795
מחיר למשתתף בחדר זוגי שחולק חדר עם משתתף אחר – ₪ 1,045
מחיר לזוג בחדר ( ₪ 2,610 -משתתף ובן/בת זוג שאינו/ה משתתף בכנס)
תוספת ילד (בן ₪ 530 – )2-12
*התוספת עבור חדר בוטיק בימי הכנס הינה –  ₪ 170ללילה –  ₪ 340לכל הכנס.
השתתפות יומיים כולל לינה של לילה אחד
מחיר למשתתף בחדר יחיד –  ₪ 1,225בלילה של יום ג'
מחיר למשתתף בחדר יחיד –  ₪ 1,255בלילה של יום ד'
מחיר למשתתף בחדר זוגי שחולק חדר עם משתתף אחר –  ₪ 865בלילה של יום ג'
מחיר למשתתף בחדר זוגי שחולק חדר עם משתתף אחר –  ₪ 895בלילה של יום ד'
מחיר לזוג בחדר ( ₪ 1,750 -משתתף ובן/בת זוג שאינו/ה משתתף בכנס) בלילה של יום ג'
מחיר לזוג בחדר ( ₪ 1,810 -משתתף ובן/בת זוג שאינו/ה משתתף בכנס) בלילה של יום ד'
תוספת ילד (בן ₪ 270 – )2-12
השתתפות ללא לינה
המחיר למשתתף ליום ג' ללא לינה – ₪ 445
המחיר למשתתף ליום ד' ללא לינה – ₪ 505
המחיר למשתתף ליום ה' ללא לינה – ₪ 370
המחיר למשתתף לכל הכנס ללא לינה – ₪ 1,250
למאריכי השהייה ,ימים ה'  -ש' על בסיס חצי פנסיון:
מחיר לאדם בחדר יחיד – ₪ 2,290
מחיר לאדם בחדר זוגי שחולק חדר עם משתתף אחר – ₪ 1,350
מחיר לזוג בחדר ₪ 2,680 -
תוספת ילד (בן ₪ 650 – )2-12
למאריכי השהייה ,ימים ה'  -ש' על בסיס לינה וארוחת בוקר:
מחיר לאדם בחדר יחיד – ₪ 2,130
מחיר לאדם בחדר זוגי שחולק חדר עם משתתף אחר – ₪ 1,220
מחיר לזוג בחדר ₪ 2,420 -
תוספת ילד (בן ₪ 550 – )2-12

השתתפות למי שאינו חבר האגודה
השתתפות בכל הכנס ימים ג'  -ה' –חדרים רגילים
מחיר למשתתף בחדר יחיד – ₪ 2,795
מחיר למשתתף בחדר זוגי שחולק חדר עם משתתף אחר – ₪ 2,045
מחיר לזוג בחדר ( ₪ 3,610 -משתתף ובן/בת זוג שאינו/ה משתתף בכנס)
תוספת ילד (בן ₪ 530 – )2-12
*התוספת עבור חדר בוטיק בימי הכנס הינה –  ₪ 170ללילה –  ₪ 340לכל הכנס.
השתתפות יומיים כולל לינה של לילה אחד
מחיר למשתתף בחדר יחיד –  ₪ 1,725בלילה של יום ג'
מחיר למשתתף בחדר יחיד –  ₪ 1,755בלילה של יום ד'
מחיר למשתתף בחדר זוגי שחולק חדר עם משתתף אחר –  ₪ 1,365בלילה של יום ג'
מחיר למשתתף בחדר זוגי שחולק חדר עם משתתף אחר –  ₪ 1,395בלילה של יום ד'
מחיר לזוג בחדר ( ₪ 2,250 -משתתף ובן/בת זוג שאינו/ה משתתף בכנס) בלילה של יום ג'
מחיר לזוג בחדר ( ₪ 2,310 -משתתף ובן/בת זוג שאינו/ה משתתף בכנס) בלילה של יום ד'
תוספת ילד (בן ₪ 270 – )2-12
השתתפות ללא לינה
המחיר למשתתף ליום ג' ללא לינה – ₪ 445
המחיר למשתתף ליום ד' ללא לינה – ₪ 505
המחיר למשתתף ליום ה' ללא לינה – ₪ 370
המחיר למשתתף לכל הכנס ללא לינה – ₪ 1,250
למאריכי השהייה ,ימים ה'  -ש' על בסיס חצי פנסיון:
מחיר לאדם בחדר יחיד – ₪ 2,290
מחיר לאדם בחדר זוגי שחולק חדר עם משתתף אחר – ₪ 1,350
מחיר לזוג בחדר ₪ 2,680 -
תוספת ילד (בן ₪ 650 – )2-12
למאריכי השהייה ,ימים ה'  -ש' על בסיס לינה וארוחת בוקר:
מחיר לאדם בחדר יחיד – ₪ 2,130
מחיר לאדם בחדר זוגי שחולק חדר עם משתתף אחר – ₪ 1,220
מחיר לזוג בחדר ₪ 2,420 -
תוספת ילד (בן ₪ 550 – )2-12
ביטול הרשמה והחזר כספי:

•

• שינויים וביטולים ייעשו במייל בלבד למשרדי גל כנסים conventions@gal-ct.com
• על כל שינוי בהזמנה ייגבו דמי טיפול בסך ₪ 100
• ביטול הרשמה עד  - 1.10.2021החזר התשלום בניכוי ₪ 150
• ביטול הרשמה עד תאריך  - 15.10.21החזר התשלום בניכוי ₪ 250
• ביטול הרשמה עד תאריך  - 1.11.21החזר התשלום בניכוי ₪ 350
• ביטול הרשמה מתאריך - 1.11.21החזר התשלום בניכוי  50%מהתשלום לכנס (ולא פחות מ.)₪ 350 -
• ביטול הרשמה אחרי  - 8.11.2021לא יהיו החזרים כספיים.
במידה ובעקבות הנחיות משרד הבריאות הכנס לא יוכל לצאת לפועל ,המשתתפים יוכלו לבחור לקבל את כספם חזרה במלואו או
לשמור אותו כתשלום לכנס הבא .ביטול משתתף עקב כניסה לבידוד תאושר ללא דמי ביטול בהצגת אישור בידוד

