
תוכנית מדעית

הכנס
השנתי

7-9.7.22
פנימית לרפואה הישראלי האיגוד

 מלון

 פסטורל

כפר בלום



יום חמישי 7.7.2022

16:20 - 15:30  התכנסות, רישום, קבלת מפתחות לחדרים,

סיור בתערוכה וקבלת פנים   

לקוויו - מנגנון חדש להורדת רמות הכולסטרול   16:20 - 16:40

פרופ' אבישי אליס, מנהל מחלקה פנימית ג',  המרכז הרפואי רבין   

האם יש מקום לטיפולים ביוסימילאריים במחלות דלקתיות?     16:40 - 17:00

פרופ' הווארד עמיטל, מנהל מחלקה פנימית ב׳, והמרכז למחלות אוטואימוניות,    

המרכז הרפואי שיבא   

  

 COPDIS תוצאות סקר  17:00 - 17:20

ד״ר אמיר בר שי, מנהל מכון הריאות, המרכז הרפואי ת''א    

קנאביס, כאב ורפואה פנימית  17:20 - 17:40

פרופ' אילון אייזנברג, מנהל היחידה לחקר הכאב, המכון לרפואת כאב,    

הקריה הרפואית רמב''ם, דיקאן הפקולטה לרפואה, הטכניון   

הפסקה וביקור בתערוכה  17:40 - 18:10

עמילואידוזיס לבבי - מחלה שאסור לפספס במחלקה פנימית  18:10 - 18:40

ד"ר ירון סטנובסקי, פנימאי וקרדיולוג , מנהל מחלקה פנימית ב',    

המרכז הרפואי ברזילי     

פריצת הדרך של האימונותרפיה - מאיפה התחלנו ולאן הגענו  18:40 - 19:00

ד"ר נעם אסנה, מנהל מחלקת אשפוז אונקולוגי, המרכז הרפואי שערי צדק   

 COPD - הבה ננפץ מיתוסים ב  19:00 - 19:20

ד"ר שי אמור, רופא בכיר במכון למחלות ריאה ופנימית, המרכז הרפואי רבין   

יתר לחץ דם ריאתי עורקי – מדוע חשובים האבחון והטיפול המוקדם?  19:20 - 19:40

ד"ר רוברט דרגו, מומחה ברפואה פנימית וקרדיולוגיה,  מנהל מחלקה פנימית ג'   

ומנהל מרפאת מחלות כלי דם ריאתיים במרכז הרפואי לגליל - נהריה   

(ANKYLOSING SPONDYLITIS) הסטנדרט הטיפולי החדש בדלקת חוליות מקשחת  19:40 - 20:00

ד"ר עומר גנדלמן, פנימית ב' והיחידה הראומטולוגית, המרכז הרפואי תל השומר   

ארוחת ערב במסעדת המלון   20:00



יום שישי 8.7.2022

ארוחת בוקר במסעדת המלון  07:30 - 08:30

 

חיסוני קורונה מה עשינו ולאן דרכנו?  08:30 - 08:50

פרופ' גילי רגב יוחאי, מנהלת היחידה למניעה ובקרת זיהומים, המרכז הרפואי שיבא   

קורונה קלה - איך לטפל ולמה?  08:50 - 09:10

ד''ר נועה אליקים רז, מנהלת מחלקה פנימית ה', המרכז הרפואי רבין                      

ללא מעורבות בתכנים            

ריבלסוס - שינוי כללי המשחק בטיפול בסוכרת עם GLP-1 אגוניסט פומי חדש  09:10 - 09:30

פרופ' אלון גרוסמן, מומחה ברפואה פנימית ומומחה באנדוקרינולוגיה, מנהל מחלקה   

פנימית ב', המרכז הרפואי רבין   

בא לשכונה בחור חדש - עדכונים על מעכבי קרישה ישירים   09:30 - 09:50

ד"ר דורית בליקשטיין, מומחית להמטולוגיה ומחלות קרישת דם, המרכז הרפואי שמיר   

 

הצגת מקרים קליניים ואבסטרקטים נבחרים  10:35 – 09:50

ללא מעורבות בתכנים           

 

ד"ר שירה בוכריץ, המרכז הרפואי רבין   09:50 - 10:00

CEFTRIAXON 1 GRAM VERSUS 2 GRAM PER DAY, FOR THE TREATMENT OF 
COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA. A RETROSPECTIVE COHORT STUDY

ד"ר יעקב מילר, המרכז הרפואי סורוקה    10:00 - 10:10

Variability of Blood Sampling: Correlation with Patient Prognosis in Internal Medicine 
Departments

ד"ר מיה דותן, בי״ח השרון, המרכז הרפואי רבין   10:10 - 10:20

The effect of overnight shifts on physiological indicators of fatigue amongst physicians

ד"ר תום ברוצקי, המרכז הרפואי וולפסון   10:20 - 10:30

"A cooling snow in a summer day"- unique diagnosis of rapidly progressive renal failure

חלוקת תעודות ופרסים  10:30 - 10:35

הפסקה וביקור בתערוכה  10:35 - 10:55



המסע של המטופלת הלוקה בסרטן השד מסוג HER2 חיובי   10:55 - 11:15

ד"ר קרן דרומאה, מנהלת היחידה המרחבית לסרטן שד, המרכז הרפואי הכרמל,    

מחוז חיפה וגליל המערבי שירותי בריאות כללית   

אי ספיקת לב 2022 - תובנות חדשות ושיפור תחזית המטופלים  11:15 - 11:35

ד"ר דורון מנחמי, מנהל מחלקה פנימית ו', אחראי תחום אי ספיקת לב,    

המרכז הרפואי וולפסון   

עירוב חיסוני mRNA והכנה לחורף 2023  11:35 - 11:55

פרופ' אלון הרשקו, מנהל מרפאת אלרגיה, המרכז הרפואי הדסה עין כרם   

TTP חידושים באבחון וטיפול  11:55 - 12:15

פרופ' ענת גפטר-גוילי, מנהלת מחלקה פנימית א', המרכז הרפואי רבין    

מחלות ריאה אינטרסטיציאליות - סקירה זריזה ועדכונים  12:15 - 12:35

ד"ר יניב דותן, מנהל מכון ריאות, המרכז הרפואי רמב''ם    

 

המטופל הקרדיו רנלי - DAPA CKD, אי ספיקה   12:35 - 12:50

פרופ' טליה וואלק, מנהלת מחלקה פנימית ד', המרכז הרפואי שערי צדק    

חידושים ועדכונים בהמלצות הטיפול בכלוריסטרידום דיפיצילה  12:50 – 13:10

ד"ר אילת רז-פסטר, מנהלת מחלקה פנימית א׳, המרכז הרפואי רמב''ם    

15:00 – 13:10  ארוחת צוהריים חלבית במסעדת המלון

ארוחת ערב במסעדת המלון  18:30 – 21:00

יום שבת 9.7.2022

ארוחת בוקר במסעדת המלון  07:30 - 09:30

- 22% מפרסי הנובל? יהודים ופרס נובל, כיצד 0.2% מאוכלוסיית העולם זוכה ב  10:00 - 11:30

מרצה אורח - פרופ' ארנון אפק, המשנה לרופאים למנהל  המרכז הרפואי   

ומנהל בית החולים הכללי   

15:00 - 13:30  ארוחת צוהריים במסעדת המלון


