
ייזום 
והפקה

הכנס השנתי 
למחלות נשימה ואלרגיה

25/03/2015 | מלון כפר המכביה, ר“ג
התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20
פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

מושב 1 - אסתמה
יו“ר: ד“ר גרשון פינק, מנהל מכון ריאות, המרכז הרפואי קפלן, רחובות                                                                                  

יעילות והיענות - זוגיות מוצלחת בטיפול באסתמה09:20-09:40
ד"ר יהודה שוורץ, מנהל מכון ריאות, מכון מחלות ריאה ואלרגיה, המרכז הרפואי ת“א, הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר

09:40-10:00Asthma and COPD - The gray zoneׁ
ד"ר אמיר בר שי, מומחה למחלות ריאה, מכון ריאות, המרכז הרפואי ת“א, המחלקה לאימונולוגיה, מכון ויצמן למדע

10:00-10:20COPD-החשיבות הגדולה של דרכי האוויר הקטנות באסטמה ו
ד"ר גרשון פינק, מנהל מכון ריאות, המרכז הרפואי קפלן, רחובות  

שאלות ותשובות10:20-10:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

 מושב 2 - אלרגיה ומחלות סיסטמטיות
יו“ר: ד“ר רונית קונפינו-כהן, רופאה בכירה, היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

אורטיקריה כרונית - אבחנה וגישה טיפולית11:10-11:30
פרופ' אליאס טובי, מנהל המכון לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית מרכז רפואי בני ציון, חיפה

אסתמה, אלרגיה והפרעות שינה11:30-11:50
ד”ר ריבי טאומן, המרכז להפרעות שינה, המרכז הרפואי תל אביב

רגישות לפניצילין - היה או לא היה?11:50-12:10
ד"ר רונית קונפינו-כהן, רופאה בכירה, היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

שאלות ותשובות12:10-12:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מושב 3 - תזונה, אלרגיה וגדילה
יו“ר: פרופ’ יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

גלוטן - אי סבילות או רק מעי רגיש?12:50-13:10
ד"ר אפרת ברוידא, מנהלת יחידת גסטרו ילדים, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

האם תזונת הילדים משפיעה על גדילתם?13:10-13:30
ד"ר מריאנה רחמיאל, מנהלת השרות לסוכרת ילדים ונוער, מרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין

הנחיות תזונה לתינוקות - תורמות או מזיקות למניעת אלרגיה למזון?13:30-13:50
פרופ‘ יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

שאלות ותשובות13:50-14:10

ארוחת צהריים14:10-15:00

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

מושב 1 - אסתמה                                                                               
09:20-09:40GSK :יעילות והיענות - זוגיות מוצלחת בטיפול באסתמה   |   בחסות

ד"ר יהודה שוורץ, מנהל מכון ריאות, מכון מחלות ריאה ואלרגיה, המרכז הרפואי ת“א, הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר

Asthma-The unmet needs   |   בחסות: רפא09:40-10:00
ד"ר אמיר בר שי, מומחה למחלות ריאה, מכון ריאות, המרכז הרפואי ת“א, המחלקה לאימונולוגיה, מכון ויצמן למדע

החשיבות הגדולה של דרכי האוויר הקטנות באסטמה ו-COPD   |   בחסות: קמהדע10:00-10:20
ד"ר גרשון פינק, מנהל מכון ריאות, המרכז הרפואי קפלן, רחובות ויו“ר איגוד רופאי ריאות  

שאלות ותשובות10:20-10:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 2 - אלרגיה ומחלות סיסטמטיות                                                                
אורטיקריה כרונית - אבחנה וגישה טיפולית   |   בחסות: נוברטיס11:10-11:30

פרופ' אליאס טובי, מנהל המכון לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית מרכז רפואי בני ציון, חיפה

אסתמה, COPD והפרעות נשימה בשינה                                                          11:30-11:50
רגישות לפניצילין - היה או לא היה?11:50-12:10

ד"ר רונית קונפינו-כהן, רופאה בכירה, היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא
שאלות ותשובות12:10-12:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מושב 3 - תזונה, אלרגיה וגדילה     
גלוטן - אי סבילות או רק מעי רגיש?12:50-13:10

ד"ר אפרת ברוידא, מנהלת יחידת גסטרו ילדים, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

האם התזונת הילדים משפיעה על גדילתם?13:10-13:30
ד"ר מריאנה רחמיאל, מנהלת השרות לסוכרת ילדים ונוער, מרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין

13:30-13:50TBA
שאלות ותשובות13:50-14:10

ארוחת צהריים14:10-15:00

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש.
רישום מה-24.3.15 וביום הוועידה: 100 ש“ח


