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הדר סיטי טאואר  -במלון
לאונרדו סיטי טאואר ר"ג

דבר היו"ר
המגמה הקיימת היום ברפואה משלימה בתחום האקדמי הינה לעבור מתיאור היקף התופעה של שימוש ברפואה משלימה באוכלוסיות
שונות למחקרים המתייחסים לבדיקת בטיחות ויעילות טיפולים משלימים במצבים השונים.
בשנים האחרונות מגמה זו הולכת ומתחזקת ומקבלת גוון נוסף שבו מושם דגש כיצד בעצם מתרגמים את המחקרים המדעיים השונים
לידע מעשי שניתן ליישם ליד מיטת החולה ,וכיצד המטופלים יכולים להפיק תועלת ישירה ומעשית מהידע שהצטבר ממחקרים רפואיים
שונים .תהליך ההמרה מידע תאורטי למעשי נקרא  .TRANSLATIONAL RESEARCHהרעיון המוביל בתהליך זה הינו לתרגם ממצאי מחקרים
לידע פרקטי ומעשי מבחינת יעילות ובטיחות הטיפולים וכן מבחינת הפחתת עלויות מבחינה כלכלית למטופל הבודד ולמערכת הרפואית.
הכנס השנה יתמקד בידע הפרקטי והמעשי שניתן ליישום במרפאה ובבית המטופל למחרת יום הכנס .בכנס נענה על השאלה כיצד ניתן
ליישם את המידע שהצטבר במחקרים השונים ליישום מעשי בקליניקות השונות בבתי חולים ובמרפאות ובבית המטופל.
אנחנו נתרכז במספר כיוונים עיקריים שיכללו את בריאות האישה ,בריאות הנפש ,מחלת הסרטן לסוגיה השונים ,בעיות במערכת העיכול
ותחום הכאב.
נשמח לקבל הצעות לאבסטרקטים להרצאות ופוסטרים ע"י אנשי הצוות הרפואי ומטפלים מהתחומים השונים .במסגרות אלה יועבר
מידע מעשי המבוסס על מחקרים רפואיים שניתן ליישם בקליניקות השונות למחרת הכנס.
בברכה,
ד"ר משה פרנקל
יו"ר החברה הישראלית לרפואה משלימה
www.cam.org.il

מטרות הכנס
•שיתוף ידע שנצבר בארץ ובעולם לגבי יישומי רפואה משלימה במסגרת הטיפול בקהילה ובבתי החולים
•פיתוח מיומנויות טיפוליות בסדנאות מעשיות

קהל יעד
•רופאים בתחומי התמחויות שונים בעלי עניין ברפואה משלימה
•אנשי צוות רפואי ,כולל אנשי צוות במקצועות הסיעוד ,פיזיותראפיה ,עבודה סוציאלית ,ריפוי בעיסוק וכו' וסטודנטים בתחומים
אלה המעוניינים להרחיב אופקים בנושא
•מטפלים ותלמידים ברפואה משלימה

הגשת תקצירים
שלושה סוגי תקצירים יתקבלו לכנס זה:
1 .1מחקרים מקוריים (פורמט של רקע ,שיטות ,תוצאות ,מסקנות)
2 .2תיאורי התנסויות של רפואה משולבת  -תיאורים של בניה ויישום תוכניות של שילוב רפואה משולבת במסגרות אמבולטוריות
ואשפוזיות (פורמט של רקע ,שיטות ודרך השילוב ,תוצאות ,מסקנות)
3 .3הצעות לסדנאות מעשיות של  30-90דקות שבהן המשתתף יצא עם ידע מעשי שניתן ליישמו למחרת היום במרפאה כללית,
מקצועית או משולבת.סדנאות אלה יכולות לכלול לדוגמא צמחים שכיחים לטיפול בגיל המעבר 3 ,נקודות דיקור שכיחות בעלות יישום
במרפאה כללית ,גישה אינטגרטיבית למעי רגיז ,הצגות קליניות של צוות משולב מטפל/רופא וכדומה (פורמט של  3-4מטרות הוראה,
תיאור הסדנא ,צורת הוראה מוצעת ,ביבליוגרפיה)
•על מנת שתוכלו לשלוח תקצירים יש להירשם קודם לאתר כאן:
•פרטים נוספים והנחיות  -באתר
•מגישי התקצירים אשר עבודתם התקבלה להצגה בכינוס ,ירשמו בהרשמה מוקדמת וישלמו דמי רישום לכינוס
הרשמה לאתר התקצירים

•מועד אחרון להגשת התקצירים והצעות לסדנאות1/8/13 :

הוועדה המארגנת
ד"ר גיל בר-סלע | ד"ר ערן בן-אריה | ד"ר נח סמואלס | ד"ר משה פרנקל | גב' מרגלית שילה | ד"ר אלעד שיף

החברה המארגנתSP Group :

