כנס מקצועי ומפגש חברים  -חורף 1028

צמחי מרפא והטיפול בכאב
יום א' ,2220121028 ,כ"ו בשבט ,התשע"ח
במרכז ההדרכה "בית סוראסקי" במרכז הרפואי ע"ש ח .שיבא (תל  -השומר).
סדר יום
54:55 - 54:80

כינוס והרשמה לכנס ולעמותה הישראלית לצמחי מרפא

54:80 - 50:55

ברכות ודברי פתיחה
ד"ר מינה פארן ) ,)PhDנשיאת העמותה הישראלית לצמחי מרפא.

מושב א'
מנחה :מר פרץ גן  -יו"ר העמותה.
50:55 - 50:95

זיהומים ויראליים הגורמים לכאבים קשים אצל מטיילים.
פרופ' אלי שורץ ) ,)MDרופא ומדען ,ממפתחי ומובילי תחום והרפואה הטרופית בארץ.

50:95 - 05:55

תפיסת הכאב ברפואה המקומית העתיקה בהשוואה לתפיסת הכאב ברפואה המודרנית.
דר' אורי מאיר צ'יזיק ,מומחה להיסטוריה של הרפואה והתזונה.

05:55 - 05:85

פיזיולוגיה של כאב ,אסטרטגיות וצמחים לטיפול.
גב' מיכל קירש ( ,) R.Na, Cl.Hמרצה ומטפלת בצמחי מרפא ,יו"ר איגוד
ההרבליסטים הקליניים.

05:85 - 00:05

כאב בראי הרפואה הסינית.
מר רן שוהם ( ,)Dipl Ac.מטפל ומרצה במגמה לרפואה סינית.

00:05 - 00:85

הפסקת קפה וביקור בתערוכה
**בחירת וועד מנהל  -בואו לממש את זכותכם והצביעו ,בדוכן עיל"ם!

מושב ב'
מנחה :פרופ' זוהרה יניב בכרך ,חוקרת ומרצה .חברת וועד מנהל.
00:85 - 01:05

אסטרטגיות טיפול רב-מודאליות בכאב.
פרופ' ערן בן-אריה ,מנהל המערך לטיפול משולב במכון האונקולוגי במרכז רפואי לין.

01:05 - 01:05

הטיפול בכאב בעזרת קנביס רפואי.
דר' יונתן גרינפלד ,נוירולוג מומחה בכיר .עוסק בעיקר בתחום הטיפול התומך במכון
האונקולוגי בבי"ח אסף הרופא.

01:05 - 09:05

הטיפול בכאב אצל חולי פיברומיאלגיה ,עדות של חולה ומטופלת.
גב' נטע קובלסקי ,ממנהלות עמותת "גוונים של סגול" לקידום זכויות חולי פיברומיאלגיה.

09:05 - 08:05

הפסקה וארוחת צהריים קלה.

מושב ג'
מנחה :גב' מיכל קירש  . R.Na, Cl.Hיו"ר איגוד ההרבליסטים הקליניים
08:05 - 08:85

כאבים לא מוסברים באגן אצל נשים.
גב' יעל ססלוב שני ( ,)L.Acמרצה ומטפלת מומחית בטיפול בגניקולוגיה.

 08:85 - 00:05הטיפול הצמחי בכאב  -קלסיפיקציות ואסטרטגיות.
מר גל ראן  ,RH (AHG), CI.Hמטפל ומרצה לרפואת צמחים.
 00:05 - 00:85צמחי מרפא המסייעים לטיפול בכאב.
דר' מינה פארן ( ,) PhDחוקרת ומרצה לצמחי מרפא ,נשיאת העמותה.
00:85 - 03:95

אסיפה כללית של חברי העמותה ,דו"ח הוועד המנהל וסיכומי שנה.

ביום הכנס תתקיים האסיפה השנתית הכללית של עיל"ם .במהלך היום
תתקיים הרשמת חברים חדשים ,הרשמה לפעילויות ובחירת הוועד המנהל
של העמותה ,וועד איגוד ההרבליסטים הקליניים.
במהלך הכנס תתקיים תצוגה ,פרסום ומכירת מוצרים לרפואה טבעית ומכירת עלון "קול הצמחים".

רכישת כרטיסים
בהרשמה מוקדמת (עד :)12202228
סטודנטים חברי עמותה ₪ 055
₪ 015
חברי עמותה
₪ 005
מחיר רגיל
החל מתאריך  12202228ועד יום הכנס:

הרשמה לעמותה ולאיגוד מקנה
הנחות בכנסים ,השתלמויות,
ימי עיון וסיורים
והנחה ברכישת ביטוח למטפלים.

סטודנטים חברי עמותה ₪ 015
₪ 005
חברי עמותה
₪ 005
מחיר רגיל

לפרטים נוספים והרשמה טלפונית (בין השעות )00:00-28:00
ניתן ליצור קשר עם יפה 050-5150205 -או יעל050-5555055 -
במידה ואין מענה אנא השאירו הודעה כתובה.

לרכישת כרטיסים בלחיצה אחת לחצו כאן
היכנסו לאתר שלנוwww.herbology.org.il :

נתראה בכנס!

