יום עיון של החוג לכירורגיה בריאטרית בישראל
 91באוקטובר ,2192 ,מלון סנט גבריאל ,נצרת
סה"כ 9 :עמודים

 19בספטמבר1021 ,

חברים נכבדים,
יום העיון של החוג לכירורגיה בריאטרית יתקיים ביום שישי ה 91-באוקטובר2192 ,
במלון סנט גבריאל בנצרת .בית המלון סנט גבריאל ממוקם בלב העיר הצפונית נצרת בסמוך
לכנסיות ההיסטוריות המרהיבות שיש בעיר ובמרחק הליכה מהשוק העירוני ,כתובת סליזיאן ,1
נצרת ,שכונת סליזיאן.
יכבד אותנו בנוכחותו ידידנו פרופ' סקוט שיקורה ,מארה"ב.
נושא יום העיון :הטיפול בנוגדי קרישה בחולים הבריאטרים
מארגן יום העיון :דר' ויקטור עסאף.
ביום העיון תהיה פינה להצגת מקרים מעניינים.
נא לשלוח הצעות לאימל surgery@target-conferences.com :עד ל 3-באוקטובר.2192 ,
מצ"ב התוכנית המדעית של יום העיון .הדיונים יתקיימו בשפה האנגלית במושב הראשון בלבד.
הסעה מאורגנת באוטובוס משולט תצא מביה"ח שיבא ליד מנחת המסוקים בשעה  ,01:00איסוף
ברכבת מרכז ארלוזורוב בחניון חנה וסע בשעה  01:21וכן בתחנת הדלק פז חופית ליד קניון  Mהדרך
בשעה  .01:91ההסעה לא תמתין למאחרים .בתום הסיור ההסעה תחזור במסלול של ההלוך.
למעוניינים בארוחת צהרים כשרה יש לציין זאת על גבי טופס אישור ההשתתפות המצ"ב.
בתום יום העיון יערך סיור מודרך בעיר.
מצ"ב טופס הרשמה ליום העיון .יש למלא את הטופס ולשלוח למזכירות יום העיון
באימל surgery@target-conferences.com :או בפקס.00-1211211 :
נא שריינו את המועד ביומנכם!
בברכה,
פרופ' משה רובין
יו"ר

דר' נאסר סקרן
מזכיר
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נושא יום העיון :הטיפול בנוגדי קרישה בחולים הבריאטרים
תכנית
 03:00התכנסות וכיבוד
 03:11ברכות
20:00 - 04:00

מושב ( Iההרצאות במושב זה יתועדו קולית)

 04:00מניעת פקקת בניתוחים בריאטריים
דר' אהרון לובצקי ,המרכז הארצי להמופיליה והמכון לקרישת הדם,
המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
 04:11טרומבוזיס במערכת הפורטומזנטריאלית בחולים לאחר ניתוח בריאטרי
דר' דוד גויטיין ,מח' כירורגית ג' ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
 04:90המדיניות לטיפול אנטיקואגולנטי סביב ניתוחים בארה"ב
פרופ' סקוט שיקורה
Director, Center for Metabolic Health and Bariatric Surgery,
Brigham and Women’s Hospital, Boston, USA

 20:01דיון בשולחן עגול
מנחה :דר' ויקטור עסאף ,מנהל מח' כירורגית ,ביה"ח אנגלי ,נצרת
משתתפים:
פרופ' בנימין ברנר
דר' דוד גויטיין
פרופ' סקוט שיקורה
 20:00הפסקת קפה
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21:00 - 20:91

מושב II

 20:91פאנל בנושא :הכנת חולה בריאטרי לפני ניתוח
מנחה :דר' נסים גרון ,מח' כירורגית ,המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה ,פוריה
משתתפים:
דר' חיים ברקנשטט ,מערך הרדמה ,שיבא
דר' מוחמד עומרי ,מנהל יח' קרדיולוגיה ,ביה"ח אנגלי ,נצרת
פרופ' סקוט שיקורה ,ארה"ב
הצגות מקרים:
 22:21חסימת מעי דק לאחר מעקף קיבה
דר' ויסאם עבוד ,מח' כירורגית ,המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה
 22:00היפוגליקמיה לאחר ניתוח שרוול
דר' איוון שוורץ ,יח' הטראומה ,המרכז הרפואי מאיר ,כפר-סבא
 22:91טיפול בדלף לאחר ניתוח שרוול קיבה
דר' אדיב ניקולא ,מח' כירורגית ,המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה ,פוריה
 21:00ארוחת צהרים
 21:91יציאה לסיור בנצרת

בחסות:
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טופס אישור השתתפות
יש למלא את הטופס ולשלחו לחברת טרגט כנסים בע"מ באימל:
 surgery@target-conferences.comאו בפקס00-1211211 :
תואר  :פרופ'

 דר'

 רופא מתמחה

שם משפחה (עברית)________________

 מר

 גב'

(אנגלית) _______________________

שם פרטי (עברית __________________ (אנגלית) _________________________
כתובת מקום עבודה ________________________________ ________________
טלפון עבודה _________________ פקס עבודה __________________________
כתובת פרטית ________________________________ ___________________
טלפון בבית __________________ טלפון נייד ___________________________
דואר אלקטרוני ________________________________ ___________________
 הנני מעוניין/ת להשתתף ביום העיון כולל הסיור
 הנני מעוניין/ת להשתתף ביום העיון ללא הסיור
 הנני מעוניין/ת בהסעה מביה"ח שיבא וחזרה בתום הסיור
 הנני מעוניין/ת בהסעה מארלוזורוב וחזרה בתום הסיור
 הנני מעוניין/ת בהסעה מתחנת הדלק פז חופית וחזרה בתום הסיור
 הנני מעוניין/ת בארוחת צהרים כשרה
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