
התכנסות ורישום  08:30-09:00

דברי פתיחה  09:00-09:30
ד"ר רם אברהמי, יו"ר הכנס  

טיפול בפצועי צוק איתן וסיעוד בעוטף עזה
יו"ר: סא"ל ד"ר יובל רן, קרפ"א 98 

טיפול ופינוי פצועים בגזרת לחימה  09:30-09:50
ד"ר יוני אייזנברג, קרפ"ח 35  

לקחי "צוק איתן" מנקודת מבט של כירורג כלי דם  09:50-10:05
ד"ר ויקטור גינסבורג, מנהל המחלקה לכירורגית כלי דם, במרכז הרפואי סורוקה  

טיפול בנפגעי צוק איתן באמצעים מתקדמים  10:05-10:20
ד"ר אורן וייסמן, המחלקה לכירורגיה פלסטית, המרכז הרפואי ע"ש שיבא   

פעילות מערך הסיעוד בגזרת עוטף עזה  10:20-10:35
גלית זגר, מומחית סיעוד, שירותי בריאות כללית  

דיון פתוח  10:35-10:45

הפסקה וביקור בתערוכה  10:45-11:15

פילוסופית הטיפול בפצעים וזיהומים
יו"ר: ד"ר רם אברהמי, רופא בכיר, המחלקה לניתוחי כלי דם, המרכז הרפואי רבין ומנהל מרפאת פצע ת.ל.מ

מיקרוביום – השתלת צואה והשפעתה על תחלואת הגוף  11:15-11:35
פרופ' בשארה ג'יאד, מנהל המחלקה לזיהומים, בי"ח בלינסון, המרכז הרפואי רבין  

האם חבישות עוזרות? – יחסי גומלין בין גנום )DNA) לבין סביבה  11:35-11:55
ד"ר דפנה בן בעשט, אחראית מכשור MRI, המרכז לחקר תפקודי המוח )fMRI(, אגף דימות, המרכז הרפואי ת"א  

האם ניתן ללמד מסוכרת אצל דולפינים על הדרך למניעת סיבוכי הסוכרת בבני אדם?  11:55-12:15
ד"ר ארנון קורן, ס. מנהל המחלקה לכירורגית כלי דם, בי"ח בילינסון, המרכז הרפואי רבין  

דיון פתוח  12:15-12:30

הפסקה וביקור בתערוכה  12:25-12:50

טיפול בפצע הסוכרתי
יו"ר: ד"ר ערן תמיר, מנהל המרפאה הרב מקצועית לטיפול בסיבוכי כף רגל סוכרתית, מכבי השלום, ת“א

כירורגיה מיקרו פולשנית ברגל סוכרתית  12:50-13:10
ד"ר ערן תמיר, מנהל המרפאה הרב מקצועית לטיפול בסיבוכי כף רגל סוכרתית, מכבי השלום, ת“א  

טכנולוגיות חדשות לטיפול בפצעים  13:10-13:30
ד“ר יונתן רוזנבלום, פודיאטר  

שילוב כוחות מוביל להצלחות - מודל רצף טיפול בית חולים קהילה במטופל עם רגל סוכרתית  13:30-13:50
איטה רייטר, מרכזת תחום פצע, אגף הסיעוד בקהילה, שירותי בריאות כללית  

מיכל פינצ’וק, מרכזת תחום פצע, אגף הסיעוד, חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית  

יום במרפאת פצע – “שפנים“ ודילמות   13:50-14:10
ד“ר רם אברהמי, רופא בכיר, המחלקה לניתוחי כלי דם, המרכז הרפואי רבין ומנהל מרפאת פצע ת.ל.מ  

דיון פתוח  14:10-14:25

סיום וארוחת צהריים  14:25

ייזום והפקה

26.11.14 | מלון הילטון ת“א

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-24.11.14: 50 ש“ח

� רישום מה-25.11.14: וביום הוועידה: 180 ש“ח 
* המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

כנס השנתי
לפצע וכף הרגל הסוכרתית


