
 
ד"ר א. איל,  –ד"ר ס. יאסקי, חברים  –ד"ר ק. ציקל שלום, גזבר  –פרץ, מזכיר -לאופרד"ר א.  –יו"ר האיגוד 

 ד"ר מ. רורליך, ד"ר ע. שיינר, ד"ר ר. דקל

 רפואה תעסוקתית באוויר, בים וביבשה
  2016מרץ  9יום רביעי, 

 .לוינשטיין בית החולים, פליישמן בניין, אודיטוריום אולם: מקום

 ד"ר ירון יגב, ד"ר ציקל קרין , ד"ר מונל רורליך , ד"ר אורן זק  ועדה מדעית : 

 והצפת זיהוי - קטר ונהגי נהגים, וצוללנים אסדות עובדי, ימאים, טייסים של תעסוקתיות בסוגיות יעסוק הכנס: מטרה

 .ותקנות חוקים, שכיחות בעיות

 התכנסות וכבוד קל 9:00-8:00

 יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה תעסוקתית  -דברי פתיחה ד"ר אלון פרץ  – 9:00-9:15

 ברפואת המחקר מרכז ראש, שנקר ערן ר"ד - החלל על ממבט תעסוקתית רפואההרצאת פתיחה:  9:15-10:00

 פישר מכון, וחלל תעופתית

  ימיתרפואה תעסוקתית  - 11:30-10:00

מנהלת רפואה תעסוקתית מכבי שירותי בריאות,  ד"ר קרין ציקל שלום -היבטים תחיקתיים  -כושר עבודה ימאים

 ומרפאת ימאים מרכזית מכבי מחוז צפון

 ד"ר אריק קפל , מרפאה תעסוקתית חיפה, שירותי בריאות כללית – הצגת מקרים ימאים

 לאומית חולים קופת, התעסוקתית הרפואה תחום מנהל, יגב ירון ר"ד - מהפלגה מקצועיים רשמים

 המחלקה, דרור זיו ר"ד - לצלילה כשירות של סוגיות, פיזיולוגיים היבטים - היפרבארית ורפואה צלילה רפואת

 ל"צה, תעסוקתית לרפואה

  הפסקת קפה – 11:00-10:30

 ויבשתית חלק א'  רפואה תעופתית - 12:30-11:00

 לרפואה היחידה, פיזיולוגיה מדור ראש, נקדימון עידן מר – היפובארית סביבה והשפעות תעופה של פיזיולוגיה

  ל"צה, אווירית

פרופ' יוסף ריבק החוג לבריאות סביבתית ותעסוקתית בית ספר לבריאות הציבור – השפעות גיל על נהיגה וטיס

 אוניברסיטת תל אביב 

 ארוחת צהרים   - 13:15-12:30

 ויבשתית חלק ב'  תעופתיתרפואה   - 15:00-13:15

  ל"צה, תעסוקתית לרפואה המחלקה מנהל, זק אורן ר"ד – תעופתית ברפואה קליני מקרה הצגת

 המוסד, ארצית ארגונומית גייגר יוהנהד"ר  – הטייס בתא ארגונומיים סיכונים: עייפים טייסים, יושבים טייסים

 ולגהות לבטיחות

 לבטיחות הרפואי המכון מנהל, דקל רז ר"ד – והנפשי הפיזי בתחום נהיגה כושר לקביעת ד"המרב מדיניות

 בדרכים



 
ד"ר א. איל,  –ד"ר ס. יאסקי, חברים  –ד"ר ק. ציקל שלום, גזבר  –פרץ, מזכיר -לאופרד"ר א.  –יו"ר האיגוד 

 ד"ר מ. רורליך, ד"ר ע. שיינר, ד"ר ר. דקל

 רפואה תעסוקתית במטרו בפריז  –הרצאת אורח 

 

*הכנס מיועד לרופאים תעסוקתיים, אחיות , רופאים מקצועיים העוסקים בהערכות קליניות של רפואה תעבורתית, ממוני 

 בטיחות וקציני בטיחות. 

 במזומן או המחאה. למי שאינו חבר איגוד. התשלום ביום הכנס  ₪ 100*ההשתתפות בתשלום של 

ההשתתפות ללא תשלום. מומלץ להסדיר את  2016*לחברי האיגוד לרפואה תעסוקתית ששילמו את דמי החבר לשנת 

 התשלום דרך אתר ההסתדרות הרפואית . 

 isomconf@gmail.comנא אשרו השתתפותכם במייל: 

 

 

mailto:isomconf@gmail.com

