
 

 

 

Save the Date 

 

PAIN MEDICINE: TODAY AND TOMORROW 

 

הצליח בית החולים  טופור, ידידי בית החולים, חווה ושמעוןהרבה של  םנדיבותלו נםהודות לחזו

  בכאב. לטיפול מרכז חדש וייחודי המוקדש ולהקים לממש את שאיפתו

אשר ישקף את הקדמה  בינלאומיהנכם מוזמנים לכינוס  רכז במשכנו החדש,מלרגל פתיחת ה

 . הצפוייםהחידושים הדרמטיים ואת  בכאב הטיפולשהתרחשה בשנים האחרונות ביכולת 

אשר יציגו את  ובישראלישתתפו רופאים ומדענים מהמובילים בתחום הכאב בחו"ל 

 כאב.טיפול בההתפתחויות האחרונות בתחום ה

 

 08:30-14:00 השעות בין 2015, בדצמבר 10', היום 

 , מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסוןלמחקר רפואי נשטייןספל מרכז

 

 

 

 

 על השתתפותכםנשמח 

 בברכה,

 ד"ר ערן הלפרן

 מנהל המרכז הרפואי

 

 



 

 

PAIN MEDICINE: TODAY AND TOMORROW 

  10.12.15תאריך: 

 למחקר רפואי, מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון נשטייןספל מקום: מרכז

 חווה ושמעון טופור –במעמד התורמים          

 התכנסות - 8:30-9:00

 דברי פתיחה: –  9:00-9:30
 מנהל מרכז רפואי רבין -ד"ר ערן הלפרן              
 דיקאן הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב -פרופ' אהוד גרוסמן              
 מר שמעון טופור               
                              

9:30-10:00  

"The Challenge of Triaging Patients Referred to Pain Clinics: Mcgill’s Innovations" 

Prof. Yoram Shir  
Professor of Anesthesia & Edwards Chair in Clinical Pain, McGill University 
Director, the Alan Edwards Pain Management Unit, McGill University Health Centre 
Montreal General Hospital, Montreal, Quebec, Canada 
 

10:00-10:30 

Comparative Phenomics and Genomics of Chronic Pain - 2015 Update 

Prof. Zeev Zeltzer  
Professor of Genetics, Senior Canada Research Chair (CRC-I) 

 
10:30-11:00 

 "טיפול בכאב בעידן פוסט מודרני"

 ד"ר ליאוניד אידלמן 

 בילינסון, מרכז רפואי רבין ביה"ח מנהל מחלקת הרדמה 
 יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל

 
11:00-11:30  

 הפסקה

11:30-12:00 

 "מקורות אקטופיים של ירי עצבי הגורם לכאב נוירופאתי"

 פרופ' מרשל דבור
והמרכז לחקר  המכון למדעי החיים, המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית

 , קריית אדמונד י' ספראהאוניברסיטה העברית בירושלים, הכאב

 
 12:00-12:30             

The Ongoing Opioid Debate: Where Are We Heading?  
  פרופ' אילון איזנברג

 רמב"ם, הקריה הרפואית המכון לרפואת הכאב, הכאב לחקר היחידה מנהל
 הטכניון -לרפואה והפקולטה

 



 

 

 
 

12:30-13:00 

 איפה לרכז את המאמץ -כאב כרוני

 ד"ר סיימון וולפסון
הקריה הרפואית  לרפואת כאב, מנהל ביה"ס ,כאב לרפואת המכון, מנהל

 רמב"ם
 

13:00-13:30   

Is Invasive Management the Last Resort? 
 ד"ר ריטה לקר לייבזון 

 מנהלת יחידת כאב, ביה"ח בלינסון, מרכז רפואי רבין
 

13:30-14:30 

 סיום וארוחת צהריים

 
14:30-15:00  

 סיור במרכז החדש לטיפול בכאב

 
 


