
15.12.21
לרגל סוכרתית וריפוי פצעים

הכנס השנתי של החברה הישראלית
המרכז הבינלאומי 

 לכנסים 
 אקספו תל אביב,

ביתן 10

יחידת הכנסים
של ההסתדרות הרפואית בישראל

התכנסות וביקור בתערוכה   08:30-09:00
 09:00-09:10  דברי פתיחה וברכות | פרופ. אביבית כהן - יו"ר החברה הישראלית לרגל סוכרתית וריפוי פצעים, יחידת הסוכרת,

המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם, הדסה עין כרם, מר מוטי פרלמוטר- מנכ"ל האגודה הישראלית לסוכרת.

מושב ראשון – יו"ר ד"ר אלעד קרן, גברת חגית יונה

 09:10-09:35  התוויות לשחזור וסקולרי ברגל סוכרתית | ד"ר יונתן לורבר- סגן מנהל מחלקת כירורגיית כלי דם, הדסה עין כרם, 
מומחה בכירורגיה כללית.

09:35-10:00  טיפול בחמצן היפרבארי לריפוי פצעים - טיפול יעיל? | ד"ר משה קוליקובסקי- מרכז תחום פצעים מורכבים ורגל 
סוכרתית יועץ לרפואה היפרבארית , מחוז חיפה וג"מ, שירותי בריאות כללית.

10:00-10:25  שחזור מיקרו-כירורגי | ד"ר דניאל קידר- מומחה במחלקה לכירורגיה פלסטית, מרכז רפואי תל-אביב )איכילוב(.
)calcanectomy( 10:25-10:32  ההסתמנות והתוצאים הקליניים של חולים שעברו קטיעה חלקית של העקב 

ד"ר רועי הורוביץ, אמיר הזה, עופר אלישוב, יחיאל נ. גלמן
 10:33-10:40  תיאור מקרה: טיפול על ידי מקבע חיצוני לכף רגל סוכרתית עם שרקו

ד"ר רוסלן סוקולוב, ד"ר מריה אוליאנסקי, ד"ר יורי קוזר, ד"ר עמרי לובובסקי, ד"ר אלכסנדר ברמנט 
דיון  10:40-10:50

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  10:50-11:15

מושב שני – יו"ר ד"ר צאקי זיונר, גברת רוחמה כהן

11:15-11:40  מבדק איכות- המנוף לקידום ושינוי פרדיגמת הטיפול בכף רגל סוכרתית | ד"ר יפה עין גל- אחות וחוקרת, מנהלת 
המחלקה לסקרים ומבדקי איכות וממונה על איכות ומצוינות במשרד הבריאות.

11:40-12:05  אומדן גריאטרי של חולה עם פצע | ד"ר רחל חפץ - מומחית ברפואה פנימית וגריאטריה מנהלת המערך הגריאטרי במרכז 
רפואי מאיר.

 12:05-12:30  אומדן פצע דיגיטלי-מחזון למציאות | גברת אלה רג'ואן - ממונה על תחומים ארציים במערך סיעוד ומקצועות הבריאות, 
מטה מכבי שרותי בריאות.

בניית רצף הטיפול בין בית חולים לקהילה בחולים עם סוכרת | מר דניאל דרחלר, ד"ר עידית ליברטי   12:30-12:37
עידוד ריפוי של פצעים סוכרתיים קשי ריפוי באמצעות חבישות נחושת | ד"ר אייל מלמד, אלכסיי רוביצקי, אילנה כאן  12:38-12:45

דיון   12:45-12:55
הפסקת קפה וביקור בתערוכה   12:55-13:20

מושב שלישי  | יו"ר – ד"ר זאב פלדבריין, גברת גילה ברנדין

13:20-13:45  פרמטרים קליניים וכירורגיים בהחלטות על רביזיית קטיעה | ד"ר אייל מלמד- מנהל השרות לכף רגל וקרסול ומרפאת כף 
רגל סוכרתית, בקריה הרפואית רמב"ם.

שיקום לאחר קטיעה | ד"ר אורן ברזל- מנהל מחלקת השיקום האורתופדי, מרכז רפואי שיבא תל השומר  13:45-14:10
 14:10-14:17  התייצגות קלינית ותוצאים של מטופלים לאחר השתלת כליה אשר אושפזו ביחידת כף רגל סוכרתית

 ד"ר קובי גרין, פרופ' אביבית כהן, מיכל ליבוביץ, ד"ר שחר פלד, ד"ר קרן צוקרט, ד"ר אמיר הזה, ד"ר עופר אלישוב, ד"ר קרן אולשטיין, 
ד"ר יחיאל גלמן

 14:18-14:25  ההסתמנות והתוצאים הקליניים של חולי כף רגל סוכרתית עם זיהומים פלנטריים | ד"ר רוגר קסדה, אמיר הזה,
עופר אלישוב, יחיאל נ. גלמן 

ארוחת צהריים   14:25-15:00

להרשמה <<<

https://ima-contentfiles.s3.amazonaws.com/Daniel_Drahler.pdf
https://ima-contentfiles.s3.amazonaws.com/Kobi_Gorin.pdf
https://ima-contentfiles.s3.amazonaws.com/Roger_Kasada.pdf
https://ima-contentfiles.s3.amazonaws.com/Ruslan_Sokolov.pdf
https://ima-contentfiles.s3.amazonaws.com/Roee_Horwitz.pdf



