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14.06.2017

מלון דניאל הרצליה

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

דברי פתיחה
יו"ר הכנס :ד"ר ורדית קלמרו ,יו”ר המערך הקליני ,ארגון הרוקחות בישראל
ד"ר אמנון אריאל ,מנהל יחידת ריאות ,מרכז רפואי העמק ,עפולה

מושב פתיחה
09:10-09:30

רגולציה של משאפים בישראל
מגר' דפנה סנדובסקי ,מנהלת תחום ,המחלקה לרישום תכשירים ,אגף הרוקחות ,משרד הבריאות

09:30-09:50

נקודת המבט של קופות החולים על ריבוי משאפיםPolpharmacy ,
ד"ר שירן פרנקל ,רוקחת קלינית ,קופת חולים מאוחדת

09:50-10:10

מה בין משאף להיענות והצלחה טיפולית בחולי האסתמה והCOPD-
פרופ‘ יוחאי אדיר ,מנהל מכון ריאות ,מרכז רפואי כרמל ,חיפה .יו“ר האיגוד הישראלי לרפואת ריאות

10:10-10:30

רפואה מותאמת אישית בעידן המשאפים החדש
ד"ר לילך ישראלי ,רופאה בכירה מחלקת ריאות ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא

10:30-10:50

סרטוני וידיאו אישיים לשיפור היענות למשאפים בעידן המודרני
אהוד בלדר ,דותן שניוTelesofia Medical ,

 10:50-11:20הפסקת קפה וביקור בתערוכה  -סבב הדרכה בדוכני הדרכת משאפים

מושב בוקר
11:20-11:40

עקרונות השימוש במשאף :מה צריך לדעת על משאפים  -הת'כלס!
ד"ר ורדית קלמרו ,יו”ר המערך הקליני ,ארגון הרוקחות בישראל

11:40-12:00

עקרונות בחירת המשאף ב :COPD-האם האורך קובע?
ד"ר אמנון אריאל ,מנהל יחידת ריאות ,מרכז רפואי העמק ,עפולה

12:00-12:20

משאפים מותרים לשימוש בהריון והנקה  -הנחיות קליניות עדכניות
מירי פבזנר ,רוקחת ,יועצת הנקה מוסמכת IBCLC

12:20-12:40

הצגת פורום אחיות ריאה ותפקידי האחות בטיפול במחלות ריאה  -בבי"ח ובקהילה
טלי לוי ,אחות אחראית ,מכון ריאות ,מרכז רפואי קפלן ,רחובות

 12:40-13:00הפסקת קפה וביקור בתערוכה  -המשך סבב הדרכה בדוכני הדרכת משאפים

מושב צהריים
13:00-13:20

האם גמילה מעישון צריכה להוות בסיס לטיפול במחלות ריאה?
ד”ר רחל דהן ,יו”ר החברה הרפואית למניעה וגמילה מעישון

13:20-13:40

עישון ומשאפי  – OTCמה תפקיד הצוות הרפואי?
אחמד אבו-שעלי ,פורום הסיעוד הארצי לרפואת ריאות' אח אחראי מרפאת ריאות ,מרכז רפואי העמק ,עפולה,
מנחה סדנאות גמילה מעישון

13:40-14:00

ניהול נכון של אסתמה – ?Are we SMART enough
ד"ר אמיר בר שי ,מנהל המערך לרפואת ריאות ,המרכז הרפואי ע“ש ברזילי ,אשקלון

 14:00-14:10דברי סיכום ,יו”ר הכנס
 14:20-15:00ארוחת צהריים וסיום

בכנס יחולקו מצעיות משאפים לטיפול במערכת הנשימה במבוגרים למשתתפי הכנס
בחסות

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאי משפחה ,רופאי ילדים ,אחיות ורוקחים

לפרטים והרשמה03-7650504 :

מזכירות
הכנס

