
יזום והפקה

    הכנס החצי שנתי

לרופאי הקהילה
24.6.15 | מלון כפר המכביה ר"ג

התכנסות ורישום 08:30-09:00
09:00-09:10

 
דברי פתיחה

יו"ר הכנס: ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי, מנהלת מור“ל, שרותי בריאות כללית

מושב קרדיולוגיה ונוגדי קרישה
יו"ר: ד"ר אבישי אליס, מנהל מחלקה פנימית ג‘, בית חולים  בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה 

עדכונים וחידושים בניתוחי לב09:10-09:30
ד"ר ינאי בן גל, מנהל מחלקת ניתוחי לב וחזה, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי

תרופות משלב והגנה על איברי מטרה - האם אנו עושים מספיק?09:30-09:50
ד"ר אבישי אליס,  מנהל מחלקה פנימית ג, בית חולים  בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

09:50-10:10TBA

נוגדי הקרישה החדשים - נתונים מהחיים האמיתיים ומה למדנו עד היום 10:10-10:30
פרופ' אלי לב, מנהל שירות הצנתורים, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב סוכרת
יו"ר:  ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי, מנהלת מור”ל, שרותי בריאות כללית

הטיפול בסוכרת בחולה עם אי ספיקת כליות 11:00-11:20
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה באנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית,  מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, מחוז דן פ"ת                                

המקום של מעכבי ה-DPP-4 במהלך הטיפול במחלת סוכרת סוג 2  11:20-11:40
ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי, מנהלת מור"ל, שרותי בריאות כללית 

11:40-12:00 GLP-1-בטיחות קרדיווסקולרית בטיפול ב
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת                                                  

מיקום האינסולין הבזאלי ברצף הטיפול בסוכרת - 2015  12:00-12:20
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב המטולוגיה
יו"ר:  ד"ר דרורית מרקל גריזים, רופאה בכירה במערך ההמטולוגי, מרכזת תחום MDS והמחקרים הקליניים,

המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

תסמונת מיאלודיספלסטית - מחלה בהתעוררות, חידושים באבחון בטיפול12:40-13:00
ד"ר דרורית מרקל גריזים, רופאה בכירה במערך ההמטולוגי, מרכזת תחום MDS והמחקרים הקליניים,

המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

השתלות מח עצם  13:00-13:20
פרופ' אלה נפרסטק, המערך ההמטולוגי, בית חולים אסותא, רמת החייל

מיאלומה נפוצה, חידושים באבחון וטיפול13:20-13:40
ד"ר מרב לייבה, מנהלת השירות למילומה נפוצה, מכון המטולוגי והמחלקה להשתלות מוח עצם,

המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר 

פריצת דרך בטיפול בלוקמיה לימפטית כרונית13:40-14:00
ד"ר אוהד בנימיני, רופא בכיר במכון ההמטולוגי, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

ארוחת צהריים וסיום14:00-14:30

התכנסות ורישום 08:30-09:00
09:00-09:10

 
דברי פתיחה

יו"ר הכנס: ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי, מנהלת מור“ל, שרותי בריאות כללית

מושב קרדיולוגיה ונוגדי קרישה
יו"ר: ד"ר אבישי אליס, מנהל מחלקה פנימית ג‘, בית חולים  בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה 

עדכונים וחידושים בניתוחי לב09:10-09:30
ד"ר ינאי בן גל, מנהל מחלקת ניתוחי לב וחזה, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי

תרופות משלב והגנה על איברי מטרה - האם אנו עושים מספיק?   |   בחסות: דקסל09:30-09:50
ד"ר אבישי אליס,  מנהל מחלקה פנימית ג, בית חולים  בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

09:50-10:10TBA

10:10-10:30BI :נוגדי הקרישה החדשים - נתונים מהחיים האמיתיים ומה למדנו עד היום   |   בחסות
פרופ' אלי לב, מנהל שירות הצנתורים, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב סוכרת
יו"ר:  ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי, מנהלת מור”ל, שרותי בריאות כללית

11:00-11:20BI :הטיפול בסוכרת בחולה עם אי ספיקת כליות   |   בחסות
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה באנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית,  מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, מחוז דן פ"ת                                

המקום של מעכבי ה-DPP-4 במהלך הטיפול במחלת סוכרת סוג 2   |   בחסות: נוברטיס11:20-11:40
ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי, מנהלת מור"ל, שרותי בריאות כללית 

בטיחות קרדיווסקולרית בטיפול ב-GLP-1   |   בחסות: סאנופי11:40-12:00
ד"ר דרור דיקר,  מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת                                                  

מיקום האינסולין הבזאלי ברצף הטיפול בסוכרת - 2015   |   בחסות: סאנופי12:00-12:20
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב המטולוגיה
יו"ר:  ד"ר דרורית מרקל גריזים, רופאה בכירה במערך ההמטולוגי, מרכזת תחום MDS והמחקרים הקליניים,

המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

תסמונת מיאלודיספלסטית - מחלה בהתעוררות, חידושים באבחון בטיפול12:40-13:00
ד"ר דרורית מרקל גריזים, רופאה בכירה במערך ההמטולוגי, מרכזת תחום MDS והמחקרים הקליניים,

המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

השתלות מח עצם   |   בחסות: אסותא13:00-13:20
פרופ' אלה נפרסטק, המערך ההמטולוגי, בית חולים אסותא, רמת החייל

מיאלומה נפוצה, חידושים באבחון וטיפול13:20-13:40
ד"ר מרב לייבה, מנהלת השירות למילומה נפוצה, מכון המטולוגי והמחלקה להשתלות מוח עצם,

המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר 

פריצת דרך בטיפול בלוקמיה לימפטית כרונית13:40-14:00
ד"ר אוהד בנימיני, רופא בכיר במכון ההמטולוגי, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

ארוחת צהריים וסיום14:00-14:30

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות


