הכנס השנתי של החברה הישראלית
לטראומה  | 2012שרשרת הצלת חיים
יום חמישי ,ה 15-לנובמבר ,2012
במרכז הכנסים אווניוAirport City ,

תכנית מדעית:
08:30-09:00

ברכות
יו"ר הכנס ,סא“ל ד“ר ֵאלון גלזברג
ראש ענף הרפואה המבצעית,
חיל הרפואה
ד“ר יורם קליין
יו"ר החברה הישראלית לטראומה
פרופ‘ ריקרדו אלפיסי
יו"ר איגוד הכירורגים בישראל
תא“ל ד“ר יצחק קרייס
קרפ"ר

09:00-09:50

גישה אגרסיבית להחייאה מתקדמת
בטרום בית החולים ובצוע
טורקוטומיות בשטח
ד"ר קורל טורס
מנהל שירותי החירום הרפואיים במדריד

09:50-10:15

טיפול בכאב בילדים פצועי טראומה
בטרום בית החולים
ד"ר יורם בן יהודה
מנהל ביה“ס לפרמדיקים מד“א

10:15-10:30

דילמות בעבודת מתאמת הטראומה
גב‘ דינה אלבואר
מתאמת הטראומה ,מרכז רפואי רבין,
בית החולים בילינסון ,פתח תקווה
גב‘ בנבנישתי ג‘ולי
מתאמת הטראומה ,בית החולים הדסה
עין כרם

10:30-11:00

הפסקה

11:00-12:00

פאנל:
דילמות בקביעת יעד הפינוי -מרכז
הטראומה האזורי מול מרכז העל:
נקודת המבט של מד"א
דילמות בשטח הנוגעות להעברת
פצועים
נקודת המבט של מרכז אזורי
מדוע צריך להעביר פצועים למרכז
רפואי קרוב
נקודת המבט של מרכז על
מדוע צריך להעביר פצועים
למרכז על
מדיין :תמ“ג רמי מילר
פרמדיק ראשי וסגן מנהל אגף
הרפואה מד“א
ד"ר האני באחוס
מנהל המערך לטראומה
וכירורגיה דחופה ,מרכז רפואי
רמב“ם
ד“ר יורי מנוסקין,
מנהל יחידת הטראומה,
בית החולים ברזילי ,אשקלון

12:00-12:40

"שומר אחי" :התכנית למניעת מותם
של בני ההצלה ,למידה מאירועי עבר
ויישום הלקחים
סא“ל ד“ר ֵאלון גלזברג,
ראש ענף הרפואה המבצעית,
חיל הרפואה

12:40-13:00

קינמטיקה קשה בתאונות דרכים -
הבסיס המדעי
מר עוזי רז

13:00-14:00

ארוחת צהריים

14:00-14:40

הנסיון והלקחים שנלמדו על ידי
מערכת ה EMS -במדריד בהתמודדות
עם הפיגועים ב 11-למרץ 2004
) 191הרוגים ,כ 1500-פצועים(
ד"ר קורל טורס
מנהל מערך החירום במדריד

14:40-15:40

קביעת מוות בשטח CPR ,בטראומה
והפסקת מאמצי החייאה
מדיין :מגן ד“ר רפי סטרוגו
ראש אגף הרפואה מד“א
ד“ר באלה מיקלוש
המחלקה הכירורגית ויחידת
הטראומה ,בית החולים הדסה
עין כרם
ד“ר רועי נדלר
ענף הרפואה המבצעית,
חיל הרפואה
ד“ר אייל יעקובסון
משרד הבריאות

15:40-16:30

הצגת מקרה מתגלגל
מדיין :פרופ‘ ריקרדו אלפיסי
יו"ר איגוד הכירורגים בישראל
מציגים :יחידות הטראומה
בית החולים העמק
בית החולים אסף הרופא

לפרטים והרשמה:
באתר איגוד הכירורגים www.israel-surgery.org.il/congress.asp
טל | 03-9727436:מיילtrauma2012@kenes-events.com :
הסעות לאווניו יצאו מתחנת רכבת בנתב“ג החל מהשעה .07:45

