
פריחת הפריפריה

2018
כנס האביב של חיפ"א

בשיתוף מלון אחוזת ירדן וכפר הנופש נופי גונן

22-24 במרץ  2018 |  מלון גליליון

יום חמישי 22 במרץ

קוקטייל קבלת פנים וביקור בתערוכה20:00-20:30

פתיחת הכנס – ד"ר שמעון ברק, יושב ראש חיפ"א20:30-20:45
דברי ברכה –    ד"ר צחי גרוסמן, מזכ"ל האיגוד לרפואת ילדים

20:45-21:30
הגיון ורגש בקבלת ההחלטות

פרופ' יוסי יסעור, פרופסור למינהל עסקים, המרכז האקדמי ״רופין״

"אינטימתי"21:30
מתי כספי במופע אישי ואינטימי

יום שישי 23 במרץ
מושב בוקר א׳08:30-10:00

יושבי ראש: ד"ר הקטור רויזין, גזבר חיפ"א ויו"ר הועדה המאגנת, ד"ר חן זמיר-שטיין, מזכירה אקדמית

כולם שווים אבל יש השווים פחות: רפואה בפריפריה הגיאוגרפית, הכלכלית והחברתית בישראל
ד"ר שמעון ברק, יו״ר חיפ"א

רפואת הילדים בגליל – עבר, הווה ועתיד הרפואה בצפון
ד"ר חיים קריסטל, יקיר חיפ"א, מנהל מרכז בריאות הילד, קרית שמונה

פאנל בהשתתפות:
· ד"ר סלמאן זרקא, מנהל מרכז רפואי ״זיו״, צפת

· מר אהרון ולנסי, ראש המועצה האזורית גליל עליון בשנים 1991 עד 2012, זוכה אות אביר איכות השלטון לשנת 2008 מטעם 
  התנועה לאיכות השלטון

· ד"ר מנחם פישר, לשעבר מנהל מנהלת אצבע הגליל
· ד"ר חיים קריסטל, מנהל מרכז בריאות הילד, קרית שמונה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:00-10:30

מושב בוקר ב׳10:30-12:00
יושבי ראש: ד"ר אלי גזלה, נציג חיפ"א ב"גושן", ד"ר דינה צימרמן, יו"ר ועדת ביקורת חיפ"א

כפר נהר הירדן: חזון והגשמה10:30-10:40
ד"ר הרצל גבריאל, מנהל רפואי של כפר נהר הירדן ומנהל היחידה לאונקולוגית ילדים בבית חולים "העמק", עפולה

הטיפול בילדים פליטים מסוריה10:40-11:00
ד"ר דני גליקמן, מנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים המרכז הרפואי גליל, נהריה

טיפול תרופתי מתמשך בהפרעת קשב - תכ'לס    11:00-11:30
ד"ר מיכאל רוטשטיין, רופא בכיר ביחידה לנוירולוגית ילדים והמכון להתפתחות הילד, ביה"ח "דנה-דואק" לילדים

גנטיקה יישומית: מחלות באוכלוסיית ישראל לפי מגזרים11:30-12:00
דר' אהוד בן, רופא בכיר, המכון לגנטיקה קלינית, המרכז הרפואי ״קפלן״, רחובות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:00-12:30

מושב צהריים12:30-14:00
יושבי ראש: ד"ר גרטה בריל, יו"ר ועדת מלגות, ד''ר סטיבן ריינגולד, עורך "פדיטון"

12:30-13:00off label פרמקולוגיה
פרופ' מתי ברקוביץ, מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית וטוקסיקולוגיה, מרכז רפואי ״אסף הרופא״

13:00-13:30GINA קריטריונים לאבחון וטיפול אסתמה בילדים ע"פ
ד"ר גיא שטויר, רופא בכיר במכון לרפואת ריאות, מרכז ״שניידר״ לרפואת ילדים

אתיקה, סודיות רפואית ורפואה מתגוננת - ניתוח אירוע במרפאת ילדים13:30-14:00
פרופ' יעקב אורקין, מזכ"ל חיפ"א ומנהל מרכז בריאות הילד של שרותי בריאות כללית באופקים

ארוחת צהריים קלה14:00

ערב חברתי20:30
פוליטיקה בעידן הפייסבוק

עמית סגל, הפרשן הפוליטי של חברת החדשות
* ללא חילול שבת

יום שבת 24 במרץ
שולחן עגול – בהנחיית ד"ר סטיבן ריינגולד11:00-12:30

)SHOOT THE SPEAKERS( שו"ת למרצים
* ללא חילול שבת

לפרטים והרשמה לחץ כאן

https://events.eventact.com/runReg2/reg/regwelcome.aspx?form=24904&Company=312&Event=29471&lang=he

