שילוב רפואה מסורתית במחקר ובקליניקה:

צמיחה מהשורשים

כנס החברה לרפואה משלימה בהר"י ומרכז המחקר אלקאסמי
בשיתוף העמותה הישראלית לצמחי מרפא ושירותי רפואה משלימה בקופות החולים

יום רביעי 4.5.2011 ,במכללת אלקאסמי ,באקה אל גרבייה

יו"ר הכנס:
ד"ר ערן בן-אריה ופרופ' בשאר סעד

ועדה מארגנת:
ד"ר הלאל זיד ,פרופ' מיכאל זילברמן ,ד"ר יורם זנדהאוז ,מר וסים יונס,
ד"ר נח סמואלס ,ד"ר מינה פארן ,ד"ר אלון רשף ,ד"ר אלעד שיף ,גב‘ מרגלית שילה

מוסדות אקדמיים ורפואיים תומכים:

השתתפות בכנס מאושרת ע"י ההסתדרות הרפואית בישראל לזיכוי רופאים ב 10 -נקודות התעדכנות
טופס הרשמה מצורף
מזכירות הכנס :איסס ארגון כנסים בע"מ .טל , 02-6520574 :פקס ,02-6520558 :דוא"ל register@isas.co.il

תכנית הכנס:
- 8:00-9:00

התכנסות והרשמה,
סיור מודרך במכללה – הכרות עם תפיסת העולם הסופית

- 9:00-9:20

ברכות :ד"ר לאוניד אידלמן ,יו"ר ההסתדרות הרפואית בישראל
ד"ר מוחמד עיסאווי ,נשיא מכללת אלקאסמי
ד"ר מינה פארן ,נשיאת העמותה הישראלית לצמחי מרפא
מנחה :פרופ' סמיר דרובי ,מכון וולקאני ,ויו"ר ועדת הגוי ,מכללת אלקאסמי

- 9:20-9:50

הרצאת מבוא :מרפואת הרמב"ם ואבן סינא לרפואה נסמכת ראיות :ייעוד הרפואה המסורתית בצמצום פערים בתחלואה בישראל
ד"ר ערן בן אריה יו"ר החברה הישראלית לרפואה משלימה בהסתדרות הרפואית בישראל

- 9:50-10:15

ברכות :הגאון ,הרב שלמה משה עמאר ,הראשון לציון ,הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הרבני הגדול
ד"ר אחמד נאטור ,נשיא בית המשפט השרעי לערעורים

 - 10:15-11:20פאנל מומחים :האם וכיצד יש לשלב רפואה מסורתית בטיפול הרפואי בבית החולים ובקהילה?
פרופ' אפרים לב – הבסיס ההיסטורי והאתנו-בוטאני ברפואה מסורתית במזרח התיכון
מציגים:
פרופ' בשאר סעד – הבסיס המחקרי ליישום ידע ברפואה מסורתית בטיפול הרפואי
מציג משתתפי הפאנל :ד"ר מנחם אוברבאום ,המרכז הרפואי שערי צדק
פרופ' מיכאל זילברמן ,מנהל Middle-East Cancer Consortium
מנחה:
פרופ' שי לין ,דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה
משתתפים בפאנל:
פרופ' מיכאל אבירם ,המשנה לדיקן בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ,הטכניון
ד"ר זאהי סעיד ,מנהל רפואי מחוז חיפה וגליל מערבי ,שירותי בריאות כללית
ד"ר בשארה בשאראת ,מנהל בית החולים נצרת ויו''ר הפורום לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית בהר''י
פרופ' תמר שוחט ,מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות
 - 11:20-11:30מפגש מוזיקלי בין מזרח למערב :נגינה בעוד ובכינור :המאסטרו מוחמד ח'לף ומר מוסא ח'לף
 - 11:30-12:15הפסקת קפה ותה צמחים ,הצגת פוסטרים ובחירות לוועד החברה הישראלית לרפואה משלימה
 5 - 12:15-13:30מושבים מקבילים לפני ארוחת הצהריים:
* אונקולוגיה אינטגרטיבית במזרח התיכון :חלק א – הכרות עם מוקדי פעילות קלינית
)הסדנה תתקיים באולם הראשי בשפה האנגלית עם תרגום סימולטני לעברית(
מנחים :יו"ר :ד"ר בלה קאופמן ,מנהלת היחידה לאונקולוגיה של השד ,מערך אונקולוגי ,שיבא
פרופ' מיכאל זילברמן ,מנהל  ,Middle-East Cancer Consortiumד"ר חן שפירא מנהלת מרכז רפואי כרמל
מרצים :פרופ' עופר לביא ,מנהל היח' הגינקו-אונקולוגית מרכז רפואי כרמל :שילוב רפואה משלימה בטיפול התומך בנשים עם סרטן גיניקולוגי :התוויות
להפניה ותקשורת עם הצוות המטפל ) 10דק'(

ד"ר מוחמד עלי-סטייה Biodiversity & Environmental Research Center ,הרשות הפלסטינית :צמחים לטיפול ותמיכה בחולה בסרטן
ברשות הפלסטינית ) 10דק'(
ד"ר עופר כספי ,מנהל הרפואה האינטגרטיבית מרכז רפואי רבין :גישה משולבת למניעה וטיפול בנוירופתיה על רקע כימותרפיה ) 10) (CIPNדק'(
פרופ' גסאן אבו-חיג'לה ,אוניברסיטת אל נג'אח הרשות הפלסטינית :הקזת דם בטיפול מסורתי בחולים בסרטן ) 10דק'(
ד"ר גיל בר סלע ,מנהל היחידה לטיפול תומך אונקולוגי ,מערך אונקולוגי ,רמב"ם :המזרח התיכון כשדה קליני למחקר
בצמח ה 10)Viscum Album -דק'(
ד"ר ערן בן-אריה ,ד"ר אריאלה פופר גבעון ,התוכנית לרפואה משולבת בשירות האונקולוגי ,מרכז רפואי לין ,שירותי בריאות כללית :מחקר מזרח-תיכוני
ברפואה מסורתית ומשולבת בטיפול האונקולוגי התומך ) 10דק'(
* רפואה משלימה בטיפול בתסמונת מטבולית-השמנה ושינוי אורח חיים של המטופל
יו"רים :ד"ר חאלד כרכבי ,מנהל החוג לרפואת המשפחה בפקולטה לרפואה בטכניון
פרופ' אליעזר קיטאי ,מנהל המחלקה לרפואת המשפחה לאומית
מרצים :פרופ' מיכאל אבירם ,המשנה לדיקן בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ,הטכניון :מחקר מבוסס עובדות מדעיות על התזונה הים-תיכונית והמקראית:
דוגמאות הרימון ,היין האדום ,הליקוריש והזית ) 25דק'(
ד"ר נח סמואלס מרכז רפואי שערי צדק :רפואה משלימה בטיפול בתסמונת מטבולית :מבט מחקרי ופרקטי ) 10דק'(
גב‘ מרגלית שילה ,מנהלת רפואה משולבת וקידום בריאות ,לאומית :הרפואה המשולבת וקידום הבריאות בטיפול בילדים עם השמנת יתר ) 10דק'(
ד"ר הלאל זיד ,מרכז המחקר אלקאסמי :השמנת יתר וסוכרת :תחלואה וטיפול בצמחי מרפא ) 10דק'(
* טיפול רוחני בחולה :גוף נפש דת ומדע
פרופ' עארף אבו-רביעה ,אוניברסיטת בן גוריון
יו"ר:
ד"ר אלעד שיף ,מרכז רפואי בני ציון
רכז המושב:
מרצים:
ד"ר ח'אלד מחמוד ,ראש החוג ללימודי האסלאם במכללת אל קאסמי :ברוח האסלאם :הטיפול הרוחני בקרב הסופים ) 20דק'(
דר' שלי גולדברג ,מרצה לקבלה וחסידות באוניברסיטת בר-אילן :בריאה והבראה בתורת הסוד היהודית ) 20דק'(
ד"ר יקיר קאופמן ,פסיכו-גריאטריה מרכז רפואי הרצוג :פרספקטיבה מדעית על הקשר בין רוחניות ובריאות ) 20דק'(
* טיפול בילדים עם הפרעת קשב וריכוז :התאמת גישה טיפולית לצרכים תרבותיים
פרופ' דוד ברנסקי ,מנהל לשעבר של האגף לרפואת ילדים ,בתי החולים האוניברסיטאיים של הדסה ,האוניברסיטה העברית.
יו"ר:
ד"ר יורם זנדהאוז ,מומחה לרפואת ילדים ,נוירולוגית ילדים והתפתחות הילד :גישות טיפוליות ברפואה משולבת בטיפול בילדים עם הפרעת
רכזים:
קשב וריכוז ) 15דק'(
ד"ר מוטי לוי ,מנהל רפואי כללית משלימה :הטיפול בהורים לילד עם הפרעת קשב וריכוז – מנקודת מבטו של רופא בית הספר ) 15דק'(
מרצים נוספים :ד"ר ניר עמיר ,מרכז רפואי וולפסון :הגישה המשולבת לשיפור הישגים בילדים עם  15) ADHDדק'(
ד"ר מירון ברק ,מרפאת הרדוף :הגישה האנתרופוסופית בטיפול בהפרעת קשב וריכוז ) 15דק‘(

* אתגרים בטיפול רב-תרבותי בבריאות הנפש בישראל ובמזרח-התיכון
יו"רים :ד"ר אלון רשף ,מנהל המחלקה הפסיכיאטרית מרכז רפואי העמק
ד"ר נביל גראייסי ,סגן הפסיכיאטר המחוזי מחוז צפון ,משרד הבריאות :תחלואה נפשית בקרב החברה הערבית המקומית ) 20דק'(
מרצים :ד"ר שפיק מסאלחה ,פסיכולוג קליני בכיר ,מרצה באוניברסיטה העברית :המפגש הבין תרבותי בטיפול בדגש על המפגש הערבי יהודי ) 20דק'(
ד"ר מיכאל קאפמן ,המחלקה לרפואת המשפחה ,הפקולטה לרפואה ,הטכניון ,חיפה :אתגרים בבריאות הנפש בקהילה במבט בין תרבותי ) 20דק'(
 - 13:30 - 14:30ארוחת צהריים צמחונית כשרה בדגש המטבח הערבי המסורתי
-14:30-16:00

 6מושבים מקבילים לאחר ארוחת הצהריים:
* אונקולוגיה אינטגרטיבית במזרח התיכון :חלק ב – הכרות עם מוקדי מחקר ברפואת צמחים ,תזונה והומיאופתיה
)הסדנה תתקיים באולם הראשי בשפה האנגלית עם תרגום סימולטני לעברית(
יו"ר :פרופ' זהרה יניב ,חוקרת בכירה בדימוס מנהל המחקר החקלאי ,מכון ווולקני
ד"ר הלאל זיד ,מרכז המחקר אלקאסמי
מרצים :ד"ר שחר לב ארי ,מנהל המעבדה לצמחי רפואה וחקר הסרטן המרכז הרפואי ת"א :מחקרי מעבדה בכורכום בהקשר האונקולוגי ) 12דק'(
ד"ר יאיר מימון ,רפואות-מרכז לרפואה משולבת :מחקר מעבדתי ברפואת צמחים סינית בהיבט האונקולוגי והאימונולוגי ) 12דק'(
ד"ר משה פרנקל ,מנהל לשעבר של התוכנית באונקולוגיה אינטגרטיבית במרכז האונקולוגי מ.ד .אנדרסון ,טקסס :השפעה ציטוטוקסית של תכשירים
הומיאופתיים על תאי סרטן שד ) 12דק'(
ד"ר שרה סלון ,מרכז המחקר לואיס בוריק ברפואה טבעית מרכז רפואי הדסה :צמחים בטיפול האונקולוגי :גישה אתנו-בוטאנית ) 12דק'(
פרופ' יעקב שהם ,הפקולטה למדעי החיים ,אוניברסיטת בר-אילן :ויסות משולב של תהליכי הגליקוליזה ,זרחון חמצוני ואפופטוזיס באמצעים
תזונתיים וצמחיים כגישה טיפולית בסרטן ) 12דק'(
* מצמח הדודאים לעידן ה  :IVFלידתה של רפואת נשים רב-תרבותית
דר' אמנון רופא ,מנכ"ל המרכז הרפואי בני ציון ופרופ' עופר לביא מחלקת נשים מרכז רפואי כרמל
יו"ר:
ד"ר עדי צוונג ,מנהלת רפואית מכבי טבעי ד"ר דורית גמוס מנהלת רפואה משלימה תל השומר
רכזי המושב:
ד"ר רויטל ארבל ,אורוגינקולוגיה ,מרכז רפואי שערי צדק :גישות טיפוליות אינטגרטיביות באורוגינקולוגיה ) 20דק'(
מרצים:
דר' עפר רז ,מטפל בנטורופתיה ורפואה סינית :תזונה טבעית וצמחי מרפא ב 20) IVF -דק'(
מר אביב מסינגר ,אגף הנשים ,המרכז הרפואי תל-השומר :יעילות ובטיחות של רפואה סינית בהריון ) 20דק'(
* רפואת כאב ומגע :בין חוש ,אמנות ומדע
יו"ר :ד"ר ירון ריבר ,מ"מ מנהל המחלקה הנוירולוגית מרכז רפואי הלל יפה
מרצים :ד"ר ליאורה שכטר ,מנהלת תחום כאב ,מכבי שירותי בריאות :הצגת מטופל עם כאב גב תחתון – דילמות בטיפול ) 10דק'(

מר צחי שבת מטפל במגע ,המרפאה לשילוב רפואה משלימה באונקולוגיה ,מרכז רפואי לין :הצגת מטופלת עם נוירופתיה בעקבות כימותרפיה –
דילמות בטיפול ) 10דק'(
ד"ר נעמי גוטליב ,פיזיותרפיסטית ומטפלת בתנועה ,מרפאת הכאב ברמב"ם :סדנה מעשית :הקשר בין כאב כרוני לדימוי גוף וגבולות המגע ) 40דק'(
* רפואת צמחים ותזונה בטיפול בסוכרת ותחלואה קרדיו-וסקולרית :ממסורת למחקר וקליניקה
יו"ר :פרופ' בשאר סעד ,מרכז המחקר אלקאסמי
ד"ר מינה פארן ,נשיאת העמותה הישראלית לצמחי מרפא :צמחי מרפא היפוגליקמיים והשימוש ב Momordica charantia-להורדת רמת גלוקוז
בדם ) 15דק'(
מרצים :ד"ר לי גולדשטיין ,השרות לפרמקולוגיה קלינית במרכז רפואי העמק :בטיחות השימוש בצמחי מרפא בחולים סוכרתיים ) 15דק'(
ד"ר וואליד אלבשא ,אוניברסיטת אלנג'אח ,הרשות הפלסטיניתTeucrium divaricatum water extract stabilized blood sugar in :
 15) diabetic patientsדק'(
ד"ר דני קרת ,רופא נטורופת וחוקר :תזונה מסורתית ים תיכונית למניעה וטיפול בסוכרת ) 15דק'(
ד"ר איאס קאסם ,סגן מנהל מחלקת ילדים ,מרכז רפואי הלל יפה :רפואה מונעת בקרדיולוגיה ) 15דק'(
* מהוראה למחקר -בתי ספר לרפואה משלימה כמשאב מחקר :כיצד ניתן לשלב בתי ספר לרפואה משלימה בביצוע מחקרים בבתי חולים וברפואה בקהילה?
יו"ר :ד"ר אלעד שיף ,סגן מנהל מחלקה פנימית ומנהל השירות בכירורגיה אינטגרטיבית מרכז רפואי בני ציון חיפה
מרצים :דר' הילה גבע-אבירם ,מכללת מדיטבע ואלקאסמי :קידום מחקר במכללות בראיה רב תרבותית ) 15דק'(
פרופ' אבשלום מזרחי ,מכללת רידמן :היתרון והלוגיסטיקה של עשייה מחקרית במכללות ) 15דק'(
גב' נתנאלה מילר ,קמפוס ברושים :ערך הפלורליזם -מקומה של המכללה בהדגשת הקונטקסט המסורתי במחקר ) 15דק'(
מר עמוס זיו ,היחידה למחקר ברפואה משולבת – שירם ,המרכז הרפואי אסף הרופא :פרספקטיבת החוקר ושדה המחקר ) 15דק'(
* טיפול אינטגרטיבי בחולה הנוטה למות – כלים להתמודדות עם מטופלים ובני משפחתם בקהילה היהודית והערבית
יו"ר :ד"ר אמיתי אוברמן ,מנהל המחלקה לגריאטריה שיקומית ,המרכז הרפואי ע'ש ברוך פדה פוריה
מר קאסם בדארנה ,מייסד ומנהל עמותת אל-תאג' :אתגרים בשילוב רפואה מסורתית בהוספיס בקהילה הערבית ) 15דק'(
מרצים :ד"ר ג'מאל דגש ,מנהל הוספיס בית כללית מחוז חיפה :שילוב רפואת משפחה בטיפול הפליאטיבי בהוספיס בית ) 15דק'(
גב' חני קוריזר" ,ברוח" ,ליווי רוחני :ליווי רוחני במיקרוקוסמוס האתני בבית החולים ) 15דק'(
גב' לנה שטרן ומר רועי צוק ,המרכז לסיוע הוליסטי לחולי סרטן ע"ש יורי שטרן :חשיבות טיפולי המגע בחולים אונקולוגיים הנוטים למות ) 15דק'(
 - 16.00-16.15סיכום ופרידה באולם הראשי

טופס הרשמה מצורף

מזכירות הכנס :איסס ארגון כנסים בע"מ .טל , 02-6520574 :פקס ,02-6520558 :דוא"ל register@isas.co.il

מכיוון מחלף
עין תות-יקנעם
רח‘

ויצמן,

ש 574
כבי

צפון

 Nigella sativaקצח תרבותי
”זרע הברכה“

כביש 6
כביש 581

אבן הים בבית בד עתיק בהר מירון

רח‘ ויצמן ,כביש 574

מכללת אלקאסמי ,באקה אל גרבייה

מחלף
באקה-ג‘ת

מכוון ירושלים -תל אביב

מרשם רפואי שכתב רופא יהודי מהמאה ה 11-בכתב עברי,
אך בערבית .המרשם הנו מהגניזה בקהיר.

טופס הרשמה

שילוב רפואה מסורתית במחקר ובקליניקה

 4במאי  ,2011מכללת אלקאסמי ,באקה אל גרבייה
מלא ושלח למזכירות הכנס :איסס ארגון כנסים בע"מ ,ת.ד , 574 .ירושלים 91004
טל ,02-6520574 :פקס ,02-6520558 :דוא"לregister@isas.co.il :

מחירי השתתפות
תשלום בפועל עד 22.4.11
תשלום בפועל עד 1.5.11
תשלום ביום הכינוס

₪ 170
₪ 190
₪ 230

המחירים לעיל כוללים תוכנית הכינוס וספר תקצירים ,ארוחת צהריים והפסקות קפה.
ביטול הרשמה עד  15באפריל :יוחזר  50%מהתשלום .אין ביטולים לאחר ה 15-באפריל ,אך ניתן לשלוח מחליף.

שם משפחה:

שם פרטי:

דוא"ל:
תפקיד ומקום עבודה:
כתובת:

בית:

עבודה:
מיקוד:

עיר:

פקס:

טלפון:

סה"כ לתשלום:

₪

ביטול הרשמה עד ה 15-באפריל :יוחזר  50%מהתשלום.
אין ביטולים לאחר ה 15-באפריל ,אך ניתן לשלוח מחליף.

מצ"ב המחאה לפקודת איסס ארגון כנסים
נא לחייב כרטיס אשראי:
מספר:

תוקף:

חתימה:

תאריך:

אני מעוניין/מעוניינת בהסעה חינם מתחנת הרכבת בבנימינה ובחזרה בסוף הכנס
ההסעה למכללה מתחנת הרכבת בנימינה תצא בשעה ) 07:55נא להגיע להסעה החל מהשעה .(7:30
הסעה חזרה לתחנת הרכבת בבנימינה תצא בסיום הכנס בשעה 16:30

איסס ארגון כנסים בע"מ ת.ד , 574 .ירושלים  ,91004טל , 02-6520574 :פקס02-6520558 :
seminars@isas.co.il

