
ייזום והפקה

24.3.15 | מלון לאונרדו סיטי טאואר, ר״ג

  הכנס השנתי לעדכונים
בגסטרואנטרולוגיה 

   בקהילה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש.
רישום מה-23.3.15 וביום הוועידה: 100 ש“ח

בחסות

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכות09:00-09:20
יו“ר הכנס: פרופ' רן אורן, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, האגף לרפואה פנימית, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם

ד“ר נילי בן צבי, שירותי בריאות כללית, המחלקה לרפואת המשפחה מחוז שרון-שומרון, מרכז רפואי “מאיר“ כפר-סבא והחוג לרפואת 
המשפחה, אוניברסיטת ת”א  

מליאת בוקר    
יו“ר: פרופ‘ רן אורן, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, האגף לרפואה פנימית, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם

ד“ר נילי בן צבי, שירותי בריאות כללית, המחלקה לרפואת המשפחה מחוז שרון-שומרון, מרכז רפואי “מאיר“ כפר-סבא והחוג לרפואת המשפחה, אוניברסיטת ת“א                                                                                 
סיור באתרי מערכת העיכול בהם מתבצעות פרוצדורות חדשניות כתחליף  לניתוח09:20-09:40

ד”ר הרולד ג’ייקוב, רופא במכון המשולב לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
טיפולים ביולוגים חדשים ב-IBD   |   בחסות: טקדה  09:40-10:00

ד"ר אריאלה שטרית, גסטרואנטרולוגית בכירה ומנהלת מרפאת IBD MOM, המערך הגסטרו-כירורגי, בית החולים שערי צדק, ירושלים

הגישה הטיפולית למחלות מעי דלקתיות10:00-10:20
מציגה דרך מקרה: ד“ר נילי בן צבי, שירותי בריאות כללית, המחלקה לרפואת המשפחה מחוז שרון-שומרון, מרכז רפואי “מאיר“ כפר-סבא 

והחוג לרפואת המשפחה, אוניברסיטת ת“א     
מגיב: ד“ר ערן ישראלי, מנהל היחידה למחלות מעי דלקתיות, המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות הכבד, מרכז רפואי הדסה, ירושלים - האונ‘ העברית

הטיפול בהליקובקטר פילורי בישראל בשנת 10:20-10:402015
פרופ' חיים שירין, מנהל מכון גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1  
יו“ר: פרופ‘ רן אורן, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, האגף לרפואה פנימית, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם

ד“ר נילי בן צבי, שירותי בריאות כללית, המחלקה לרפואת המשפחה מחוז שרון-שומרון, מרכז רפואי “מאיר“ כפר-סבא והחוג לרפואת המשפחה, אוניברסיטת ת“א                                          
הנזק ההפטוטוקסי מתרופות שימושיות11:10-11:30

פרופ' אורן שיבולת, מנהל יחידת הכבד, המכון למחלות דרכי העיכול והכבד, המרכז הרפואי תל אביב ואוניברסיטת ת“א

מהפכת הטיפול החדש בהפטיטיס C - ישראל 2015    |   בחסות: אבווי 11:30-11:50
פרופ‘ זיו בן ארי, מנהלת המרכז למחלות כבד, המרכז הרפואי ע“ש שיבא תל השומר

11:50-12:10?C מי צריך לטפל בחולי הפטיטיס
פרופ' ריפעת ספדי, מנהל יחידת הכבד, מרכז הרפואי הדסה, ירושלים ויו“ר החברה הישראלית לחקר הכבד  

התרופות שבאופק למחלת הכבד השומני12:10-12:30
פרופ' רן אורן, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, האגף לרפואה פנימית, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מושב 2 
יו“ר: ד“ר ערן ישראלי, מנהל היחידה למחלות מעי דלקתיות, המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות הכבד, מרכז רפואי הדסה, ירושלים- האונ‘ העברית

מקומה של הגלולה המצלמת את המעי בעבודה הקלינית12:50-13:10
פרופ’ שמואל אדלר, מכון גסטרו, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

בעית עצירות קשה13:10-13:30
מציגה דרך מקרה: ד“ר יעל לבני גילרמן, מומחית ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז ת“א-יפו

מגיב: ד“ר ישי רון, מנהל השירות לנוירוגסטרואנטרולוגיה ותנועתיות מערכת העיכול, המכון למחלות דרכי העיכול והכבד, המרכז הרפואי ת“א
הגישה  לרפלוקס13:30-13:50

מציגה דרך מקרה: ד“ר טטיאנה צוקרמן, מומחית ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז ת“א-יפו
מגיב: ד"ר טיבריו הרשקוביץ, רופא בכיר במכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז רפואי הדסה, ירושלים 

מעורבות מערכת העיכול במחלות ססטמיות13:50-14:10
ד"ר ערן ישראלי, מנהל היחידה למחלות מעי דלקתיות, המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות הכבד, מרכז רפואי הדסה, ירושלים - האונ‘ העברית 

ארוחת צהריים14:10-15:00


