
התכנסות ורישום 08:30-09:00

מושב - מחלות ריאות - לנסות לעזור לכל אחד
09:00-09:10

 
 

דברי פתיחה 
יו"ר הכנס: פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

יו"ר: ד"ר יצחק שפירר,  סגן מנהל מכון ריאות ומנהל  מעבדת שינה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין                                                                    
ד"ר ננסי אגמון-לוין, סגנית מנהל מרכז זלדוביץ למחלות אוטואימוניות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

ויו"ר האיגוד לאלרגיה  ואימונולוגיה קלינית בישראל

השתלות ריאה: המוצא האחרון למחלות סופניות09:10-09:30
פרופ' מרדכי קרמר, מנהל המערך למחלות ריאה, בית חולים בילינסון והשרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת

אסתמה אלרגית קשה והניסיון הישראלי בטיפול עם אנטי IgE   |   בחסות: נוברטיס09:30-09:50
פרופ' דוד שטרית, מנהל מערך הריאות, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

חידושים ועדכונים ב-COPD    |   בחסות: נוברטיס09:50-10:10
ד"ר גרשון פינק, מנהל מכון ריאות, המרכז הרפואי קפלן, רחובות ויו"ר ארגון איגוד רופאי הריאות בדימוס

דיון10:10-10:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב - תזונה כטיפול מונע
יו"ר: ד"ר שלומי כהן, מ"מ מנהל היחידה למחלות דרכי עיכול לילדים, בי"ח דנה לילדים, המרכז הרפואי ת"א

ד"ר אשר אילן, המערך לאימונולוגיה, אלרגיה ואיידס, מרכז רפואי קפלן, רחובות

יישום הקווים המנחים החדשים לצליאק של האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה11:00-11:20
פרופ' שמעון רייף, מנהל מחלקת ילדים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

מניעת השמנה בילדים11:20-11:40
ד"ר גל דובנוב-רז, מרפאת ספורט, תזונה ואורח חיים בריא, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, תל השומר

תזונת תינוקות, אלרגיה ומניעה    |   בחסות: פארמהבסט11:40-12:00
ד"ר מונה כידון, מנהלת המרפאה לאלרגיה בילדים, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                                                   

מניעת אלרגיה ע"י תזונה בתינוקות12:00-12:20
פרופ' יצחק כץ, מנהל המכון לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב - טיפול סגולי באלרגיה ואסתמה 
יו"ר: ד"ר טומי שיינפלד, מומחה לטיפול נמרץ ומחלות דרכי נשימה בילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

פרופ' זאב שטגר, מנהל מחלקה פנימית ב' והמערך לאלרגיה, אימונולוגיה ואיידס, מרכז רפואי קפלן, רחובות

12:40-12:50
12:50-13:00

האם יש מקום של אימונותרפיה באסתמה?
נגד: פרופ' לאה בנטור, מנהלת היחידה לריאות ילדים, ביה"ח לילדים מאייר, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה

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

תשובה: פרופ' לאה בנטור13:00-13:05
תשובה: פרופ' יצחק כץ13:05-13:10
דיון בהנחיית היו"ר13:10-13:20
גישות חדשניות באימונותרפיה   |   בחסות: מדיסון 13:20-14:00

ד"ר אהרון קסל, מומחה ברפואת ילדים, אלרגיה ואימונולוגיה קלינית, המכון לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית
מרכז רפואי בני-ציון, חיפה ומזכיר האיגוד הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית                              

ארוחת צהריים וסיום14:00-14:30

ייזום 
והפקה

בחסות

ההשתתפות בכנס לרופאים הינה ללא 
תשלום אך מחייבת הרשמה מראש

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

12/02/2014 < מלון הילטון, ת"א

הכנס הישראלי 
למחלות נשימה  

ואלרגיה


