ההסתדרות הרפואית בישראל

ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION

האיגוד הישראלי לרפואת ריאות

ISRAEL SOCIETY OF PULMONOLOGY

תכנית פעילות לשנת 2019-2020
תאריכים

אירוע

מיקום  /מארגן

1

19-23.10.19

כנס CHEST 2019

ניו אורלינס ,ארה"ב

2

30.10.19

כנס איגוד 1

מלון דן ת"א

בילינסון ,אסף הרופא ,הלל יפה,
שערי צדק

3

27.11.19

כנס מחלות הפלאורה

מ"ר שיבא

ד"ר טיבי שולמזון

4

16/18.12.19

בחינות התמחות

כפר המכביה

ד"ר יעל רביב

5

15.1.20

כנס איגוד 2

מלון דן ת"א

איכילוב ,כרמל ,סורוקה ,העמק,
נציג קהילה

6

26.2.20

כנס ריאות משותף –
מבוגרים וילדים

מלון דן ת"א

ד"ר מיכל שטיינברג

כנס סרטן ריאות
רב-תחומי

דן פנורמה ת"א
ד"ר אמיר און

TBA

כנס ניורו-פולמינרי
רב-תחומי

TBA
ד"ר דניאל סטרובין

9

1.4.20

כנס איגוד 3

מלון דן ת"א

10

6.5.20

כנס איגוד 4

מלון דן ת"א

11

15-20.5.20

כנס 2018 ATS

פילדלפיה ,ארה"ב

25-27.6.20

כנס שנתי

יחד עם NAIPA

כנס שנתי
כולל גם הכנה למתמחים
(באחריות של ד"ר יעל רביב)

5.8.20

כנס הכנה לסל 2019

מלון לאונרדו
סיטי-טאוור

פרופ' צבי פרידלנדר

7
18.3.20
8

12

13

אחריות והערות

משותף עם איגודים נוספים
תיאום חסויות
עם מארגני הכנס
(זהו לא כנס של האיגוד)
משותף עם איגודים נוספים
תיאום חסויות
עם מארגני הכנס
(זהו לא כנס של האיגוד)
מאיר ,קפלן ,וולפסון ,זיו ,נהריה
שיבא ,הדסה ,רמב"ם ,ברזילי,
אסותא

אירועי חברות מתואמים
5.9.19

Translational Immunology
Dr. Param Nair

מלון קראון פלאזה ,ת"א

חברת AZ

19.9.19

מפגש מומחים עם
Prof. Wechsler

מסעדת – 2C
מגדלי עזריאלי ,ת"א

חברת GSK

מרץ 2020

השקה  -דופילומאב

TBA

חברת Sanofi Genzyme
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הערות:
 פעילויות בלעדיות של האיגוד מודגשות בצבע אפור
 בימי כנסי האיגוד החד-יומיים תתקיים הרצאה למתמחים בין השעות 08:00-09:00
 אירועי חברה מתואמים רשומים למטה ,בנפרד

ועד האיגוד
Executive Committee
2016-2019

Tel: 08-6745458
Fax: 08-6745473

