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נגיף קורונה שינה את החיים של כולנו!
כחודשיים לאחר פרוץ המגפה בסין ,התגלה החולה הראשון בארץ.
מדינת ישראל ,כמו מדינות רבות אחרות בעולם ,עומדת מול אתגרים מורכבים בתחום הרפואי ,החברתי
והכלכלי.
מערכת הבריאות בארץ קבעה שורה של תהליכים ,על בסיס ניסיונן של מערכות בריאות אחרות בעולם
ועל סמך פרסומים עיתיים אודות הנגיף והמחלה אותה הוא מחולל.
לאור מציאות מורכבת זו ,הקימו צוותים מטפלים מכל בתי החולים בארץ ומהקהילה של שירותי בריאות
כללית ,רשת של שיתופי ידע בנושא הטיפול המיטבי בחולי .COVID-19
הכנס הראשון לשיתופי ידע התקיים בחודש אוגוסט  .2020הכנס השני התקיים בנובמבר ,2020
בעיצומה של עליה חוזרת בתחלואה וכהכנה לחורף ,שהיה אמור להיות חורף של שני נגיפים וחיסון אחד.
התקווה הייתה שבסופו של החורף תתחיל מדינת ישראל להתחסן כנגד נגיף קורונה.
עד היום ,נוצרו שיתופי פעולה בנושא הנחיות לטיפול פיזיותרפי בבתי החולים ובקהילה בשלבי המחלה
השונים ,דגשים לצוותים בהקשר לדיאלוג יעיל בטיפול מרחוק ,יישום חדשנות בטיפול מרחוק ועוד.
בימים אלה ,תוך כדי הגל השלישי והקשה ביותר של המגפה ,מדינת ישראל נמצאת בתהליך מהיר של
חיסון האוכלוסייה נגד הנגיף.
עדיין מוקדם מידי לצפות את סופה של המגפה ,במיוחד לאור ריבוי המוטציות של הנגיף הידועות כבר
היום.

אנחנו מזמינים אתכם לכנס השלישי בסדרת כנסי האון-ליין.
בכנס זה נתעדכן על השפעתם של החיסונים ,על התחלואה בארץ ועל השפעת הגנטיקה על התחלואה
מ.COVID-19 -
התחלואה העולה תגדיל את מספר החולים במחלה השאריתית המתמשכת.POST CORONA -
מומחים בתחומים שונים ידונו על ההערכות לאיתור וטיפול בחולים אלה בבתי החולים ובקהילה.
בחדר החיסונים נשמע איך הכללית הקימה את מערך החיסונים לכחצי מאזרחי מדינת ישראל ,על
המוטציות ועל היום שבו נוכל לשוב ולטוס לחו"ל.
הקדשנו את החדר השלישי של הכנס לעדכונים ,שאלות ותשובות של מומחים בתחומים שונים שעדיין לא
נדונו בכנסים אלה :אלרגיה ,מיילדות ,עור ,קרדיולוגיה ,ראות ורפואת הילדים.

הצטרפו אלינו לכנס השלישי בסדרת כנסי און-ליין ייחודיים מסוגם בהם יירקמו שיתופי ידע
ופעולה בין בתי חולים בישראל לבין צוותי הקהילה בכל הקשור לטיפול בחולי ,COVID-19

מליאה :צופים פני עתיד
מנחה :ד"ר איתי פסח

נושא

המרצה

פתיחת הכנס

ד"ר איתי פסח

 The Measured Impactפרופ' רן בליצר
of
COVID Vaccination
פרופ' שי בן שחר
 :COVID-19גורמים
גנטיים המשפיעים על
תחלואה
פרופ' אלון הרשקו
פאנל מומחים
מנחה :פרופ' שי בן שחר

מנהל בית החולים לילדים
ע"ש לילי ואדמונד ספרא,
המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר

20:03-20:00

ראש אגף החדשנות ,כללית.
ראש קבינט המומחים של
"מגן ישראל"
ראש המחלקה לרפואה מותאמת
אישית גנטית ,אגף החדשנות,
כ ללי ת
מנהל מחלקה פנימית ג' ,המרכז
הרפואי הדסה ,עין כרם .נשיא
החברה הישראלית לאלרגיה
ואימונולוגיה קלינית

20:18-20:03
20:32-20:18
20:55-20:32

פרופ' מיכל חוברס מנהלת המחלקה למחלות זיהומיות
ומרכז ה ,AIDS -המרכז הרפואי
מאיר ,כללית
פרופ' נועם שומרון ראש מעבדת מחקר בפקולטה
לרפואה ,ממקימי היחידה לגנומיקה
יישומית ,אוניברסיטת תל אביב
שאלות ותשובות ,סיכום
ומעבר לחדרים

ד"ר איתי פסח

21:00-20:55

חדר החיסונים
מנחה :פרופ' אייל לשם
נושא

המרצה

פתיחה

פרופ' אייל לשם

ראש המרכז לרפואת מטיילים
ומחלות טרופיות ,המרכז הרפואי
שיבא,
תל השומר

21:03-21:00

 :COVID-19איך מחסנים
חצי מדינה?

גב' כלנית קיי

ראש אגף סיעוד ,חטיבת הקהילה,
כ ללי ת

21:20-21:03

מחלימים ,מתחסנים ונסיעות פרופ' אייל לשם
לחו"ל :איך החיסון יפתח את
העולם?
נגיף הקורונה ,המוטציות
והשפעתן

ד"ר יניב לוסטיג

דיון ,שאלות ותשובות וסיכום פרופ' אייל לשם

21:35-21:20

מנהל המרכז הארצי לנגיפים
זואונוטיים ,המעבדה המרכזית
לנגיפים של משרד הבריאות

21:50-21:35

22:00-21:50

חדר "מחלימים"Post COVID :
מנחה :ד"ר ניקי ליברמן
נושא

המרצה

פתיחה

ד"ר ניקי ליברמן

ראש אגף למדיניות בריאות
בקהילה ,כללית

21:03-21:00

" :COVID-19חולים
קל ,מחלימים קשה"

ד"ר איציק לוי

מנהל מרפאת איידס ובדיקות סקר
למחלות מין ,המרכז הרפואי שיבא,
תל השומר

21:15-21:03

מנחה :ד"ר ניקי
פאנל :עקרונות
והתכנות להפעלת מודל ליברמן
ארצי /קופתי לאיתור
וטיפול בחולי Post
Corona
ד"ר אלון שכטר
פוסט קורונה בהיבט
הקרדיווסקולארי

21:28-21:15

רופא בכיר במערך הקרדיולוגי ,בית 21:38-21:28
החולים בילינסון ,המרכז הרפואי
רבין

שינויים ריאתיים
אינטרסטיציאליים
בעקבות COVID-19

ד"ר אברהם )רמי(
אונטרמן

ראש התוכנית למחלות ריאה
אינטרסטיציאליות ופיברוזיס ראתית
במרכז הרפואי תל אביב ,איכילוב

21:48-21:38

פיזיותרפיה :מרתון
הקורונה

גב' רחלי ימין

מנהלת השירות לפיזיותרפיה ,בית
החולים השרון ,המרכז הרפואי
רבין .ראש תחום פיזיותרפיה
אורתופדית ,כללית
מייסדת וראש המרכז לFMRI -
בבית החולים בילינסון ,המרכז
הרפואי רבין .מרצה בכירה בבית
הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל אביב

21:58-21:48

ד"ר עירית שפירא-
התסמינים
הקוגניטיביים והרגשיים ליכטר
ארוכי הטווח בקרב
מחלימים מCOVID- -
19
ד"ר ניקי ליברמן
דיון ,שאלות ותשובות
ו ס י כו ם

22:08-21:58

22:15-22:08

חדר  :COVID-19הכה את המומחה
מנחה :פרופ' אלון הרשקו
נושא

המרצה

פתיחה

פרופ' אלון הרשקו

ד"ר ,אני רגיש ,אפשר
חיסון לקורונה?

פרופ' אלון הרשקו

מנהל מחלקה פנימית ג' ,המרכז
הרפואי הדסה ,עין כרם .נשיא
החברה הישראלית לאלרגיה
ואימונולוגיה קלינית

סגן מנהלת בית החולים לילדים
ד"ר אמיר חדש
 :COVID-19האם ילדים
ומנהל יחידת טיפול נמרץ כוויות
הם מבוגרים קטנים?
ילדים ,המרכז הרפואי רמב"ם
 :COVID 19הריון ,לידה ,פרופ' ארנון ויז'ניצר מנהל בית החולים לנשים ע"ש הלן
שניידר ,בית החולים בילינסון,
הנקה וחיסון -בואו נעשה
המרכז הרפואי רבין
סדר!

21:03-21:00

21:13-21:03

21:23-21:13

21:33-21:23

העור וקורונה -מה חשוב
לדעת?

ד"ר רוני פ .דודיוק -סגנית בכירה למנהל מחלקת עור,
המרכז הרפואי העמק ,כללית
גד

21:43-21:33

אסטמה ו COPD -בימי
קורונה
נשבר לי הלב ,יש לי
קורונה?

מנהל מערך הראות ,המרכז
פרופ' יוחאי אדיר
הרפואי כרמל ,כללית
פרופ' יאן טופילסקי ראש המחלקה לקרדיולוגיה
אשפוזית וראש המכון לאקו לב
וקרדיולוגיה לא פולשנית ,המרכז
הרפואי תל אביב ,איכילוב
פרופ' אלון הרשקו

21:53-21:43

דיון ,שאלות ותשובות
ו ס י כו ם

22:03-21:53

22:15-22:03

