
 הברזל 34, ת.ד. 53378
 תל אביב 61534
 טל. 03-7650500

 פקס. 03-6493667
www.medical-expo.co.il

ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי השתתפות:
� רישום מוקדם עד ה-8.04.13: 150 ש“ח

� רישום מה-9.04.13 וביום הוועידה: 250 ש“ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

10 באפריל 2013 | מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, ת"א
MEDICO2013

הוועידה והתערוכה למיכשור, ציוד וטכנולוגיות רפואיות בישראל

התכנסות ורישום08:15-09:00

 ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20
ד"ר זיו רוזנבוים, ראש אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית 

מליאת בוקר - גנטיקה
היתרונות והמגבלות של טכנולוגית הריצוף הגנטי של הדור החדש09:20-09:40

פרופ' מוטי שוחט, מנהל מכון רפאל רקנאטי לגנטיקה, מרכז רפואי רבין ושניידר, פתח תקוה

חידושים גנטיים באבחון טרום לידתי09:40-10:00
ד"ר דורון בהר, המעבדה לרפואה מולקולרית, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

מחלות גנטיות שאינן נגרמות מגנים10:00-10:20
פרופ' אניק רוטשילד, מנהלת המכון הגנטי, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

 כריתת ערמונית בסיוע רובוט - תדריך10:20-10:30
ד"ר עופר יוסיפוביץ', מנהל השירות לאורולוגיה אונקולוגית, המערך האורולוגי, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה 

ניתוח בשידור חי בסיוע רובוט  - כריתת ערמונית )חלק א'(10:30-10:45
פרופ' יעקב בניאל, מנהל האגף לאורולוגיה, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:45-11:15

מושב 1 - סימולציות רפואית
סימולציה ברפואה כמענה לצורך ארגוני11:15-11:35

 פרופ' רוני טפר, מנהל יחידת אולטרה סאונד, מחלקת נשים. מנהל מרכז לסימולציה רפואית - סימולטק. מרכז רפואי מאיר, כפר סבא
יעל גלבוע, מנהלת הדרכה, סימולטק

 מרכז לסימולציה רפואית - החזון11:35-11:55
ד"ר חיים ברקנשטט, מנהל מערך הרדמה וסגן מנהל מס"ר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר 

פאנל מומחים11:55-12:15

ניתוח בשידור חי בסיוע רובוט - כריתת ערמונית )חלק ב'(12:15-12:30
פרופ' יעקב בניאל, מנהל האגף לאורולוגיה, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-13:00

מליאת צהריים - תרפיות מתקדמות
כריתת כליה חלקית בסיוע רובוט - תדריך13:00-13:10

ד"ר עופר יוסיפוביץ', מנהל השירות לאורולוגיה אונקולוגית, המערך האורולוגי, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ניתוח בשידור חי בסיוע רובוט - כריתת כליה חלקית )חלק א'(13:10-13:25
ד"ר אנדרי נדו, מנהל היחידה לאורולוגיה לפרוסקופית, מרכז רפואי רבין, בי"ח בילינסון, פתח תקוה

 תאי גזע עובריים לשימושים רפואיים13:25-13:50
ד"ר נטע לבון, היחידה לתאים פלוריפוטנטיים, קדימהסטם בע"מ, נס ציונה

 טיפולים אורתופדיים מתקדמים בעצם ובסחוס13:50-14:15
 פרופ' נמרוד רוזן, מנהל מערך אורתופדיה ושיקום מרכז רפואי העמק, עפולה.

מנהל מחלקות אורתופדיה וטראומה, מרכז רפואי זבולון

 שימוש בתרפיה תאית במערכת הקרדיווסקולרית14:15-14:35
פרופ' משה פליגלמן, מ"מ מנהל המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי כרמל, חיפה

 יישומי טכנולוגיית תאי גזע מושרים בקרדיולוגיה14:35-14:55
פרופ' ליאור גפשטיין, רופא בכיר, היחידה לאלקטרופיזיולוגיה, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה 

 ניתוח בשידור חי בסיוע רובוט - כריתת כליה חלקית )חלק ב'(14:55-15:10
ד"ר אנדרי נדו, מנהל היחידה לאורולוגיה לפרוסקופית, מרכז רפואי רבין, בי"ח בילינסון, פתח תקוה

ארוחת צהריים15:10-16:10

ועדה מארגנת: אבי בוסקילה, ד"ר אוסנת לוקסנבורג, ד"ר בנימין זאב סנדר, פרופ' רפאל ביאר, ד"ר ברוך מרגנית, ד"ר זיו רוזנבוים

לתשומת ליבכם

במהלך הכנס ישודרו 

ניתוחים מתקדמים 

בסיוע רובוטי באולם 

המליאה


