ההסתדרות הרפואית בישראל

ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION

האיגוד הישראלי לרפואת ריאות

ISRAEL SOCIETY OF PULMONOLOGY

תכנית פעילות לשנת 2020-2021
תאריכים

אירוע

מיקום  /מארגן

אחריות והערות

ועד האיגוד

1

5.8.2020

כנס הכנה לסל 2020

ZOOM

פרופ' צבי פרידלנדר

Executive Committee
2019-2022

2

5-10.8.2020

ATS 2020

וירטואלי

3

7-9.9.2020

ERS 2020

וירטואלי

16.9.2020

כנס סרטן ריאות
רב -תחומי

ZOOM

30.9.2020

עדכוני ERS

וירטואלי

18-21.10.2020

CHEST

וירטואלי

30-31.10.2020

Pneumoupdate2020

וירטואלי /אמסטרדם

18.11.2020

כנס איגוד 1

 /ZOOMמלון דן ת"א

ד"ר מיכל שטיינברג
בילינסון ,אסף הרופא ,הלל יפה
שערי צדק

06.01.2021

כנס איגוד 2

 /ZOOMמלון דן ת"א

ד"ר אמיר בר -שי
איכילוב ,סורוקה ,העמק,
נציג קהילה

10.02.2021

כנס איגוד 3

 /ZOOMמלון דן ת"א

ד"ר דרור רוזנגרטן
מאיר ,קפלן ,וולפסון ,זיו

15,17.02.2020

בחינה חלק א+ב ריאות
(כתב ובעל-פה)

4
5
6
7
8

9

10
11
12
13

בהנחיית פרופ' אדיר

ד"ר יעל רביב

17.03.2021

כנס איגוד 4

 /ZOOMמלון דן ת"א

ד"ר דניאל בן דיין
שיבא ,הדסה ,ברזילי ,אסותא

12.05.2021

כנס איגוד 5

 /ZOOMמלון דן ת"א

פרופ' יוחאי אדיר
כרמל ,נהריה ,רמב"ם ,בני ציון

3-5.6.2021

כנס שנתי

מלון ענבל ,ירושלים

פרופ' יוחאי אדיר ,ד"ר אמיר בר-
שי ופרופ' צבי פרידלנדר
בשיתוף NAIPA

7.7.2021

כנס הכנה לסל 2021

TBD /ZOOM

פרופ' צבי פרידלנדר

14

15

משותף עם איגודים נוספים
ד"ר אמיר און

הערות:
 לאור מצב הקורונה ,מפגשי האיגוד יבוצעו במתכונת  .ZOOMכאשר יתאפשרו מפגשים
פרונטליים הכנסים יחזרו להתבצע במלון דן תל אביב
 פעילויות בלעדיות של האיגוד מודגשות בצבע אפור
 בימי כנסי האיגוד החד-יומיים תתקיים הרצאה למתמחים בין השעות 08:00-09:00
ומפגש מתמחים לפתרון שאלות בין השעות 14:00-19:00
 אירועי חברות מתואמים רשומים למטה ,בנפרד

פרופ' יוחאי אדיר
Prof. Yochai Adir
יו"ר
Chair
adir-sh@zahav.net.il
Tel: 050-6265820
Fax: 04-8258342
ד"ר אמיר בר-שי
Dr. Amir Bar-Shai
מזכיר
Secretary
amirb@bmc.gov.il
Tel: 08-6745458
Fax: 08-6745473
ד"ר דניאל בן דיין
Dr. Danielle Ben Dayan
גזברית
Treasurer
daniellbd7@gmail.com
Tel: 050-6270791
ד"ר מיכל שטיינברג
Dr. Michal Shteinberg
חברה
Member
Michalsh4@clalit.org.il
Tel: 04-8250517
Fax: 04-8258342
ד"ר דרור רוזנגרטן
Dr. Dror Rosengarten
חבר
Member
drorros@clalit.org.il
Tel: 03-9377141
Fax: 03-9377142
גב' רונית מושייב
Mrs. Ronit Moshayev
עוזרת מנהלתית
Administrative Assistant
ISP@ima.gov.il
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תכנית פעילות לשנת 2020-2021
ועד האיגוד

אירועי חברות מתואמים
19.8.2020

מפגש 1 -SMILER

פורום מולטי-
דיסציפלינרי למחלות
ריאה
אינטרסטיציאליות

Executive Committee
2019-2022

חברת BI

3.9.2020

וובינר -עדכונים בטיפול
בCOPD

עם פרופ' פאפי

חברת KAMADA

13.09.2020

מפגש 2 -SMILER

פורום מולטי-
דיסציפלינרי

חברת BI

14.10.2020

וובינר בנושא ILD

בשיתוף ראומטולוגים
ומרצים מחו"ל  -פרופ'
טובי מהר ופרופ' הופמן

חברת BI

25.10.2020

מפגש 3 -SMILER

פורום מולטי-
דיסציפלינרי

חברת BI

4.11.2020

וובינר השקה של FOSTER
200/6

בשיתוף איגוד רפואת
המשפחה

חברת KAMADA

12.11.2020

אירוע מדעי PAH

בשיתוף מרצים מחו"ל-
Marc Humbet
Olivier Sitbon

חברת ג'ונסון

18.11.2020

VIRTUAL HRCT
WORKSHOP

עם פרופ' אדית מרום

חברת BI

29.11.2020

מפגש 4 -SMILER

פורום מולטי-
דיסציפלינרי

חברת BI

27.12.2020

מפגש 5 -SMILER

פורום מולטי-
דיסציפלינרי

חברת BI
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