סדר היום:

 - 8:15-9:00התכנסות ,רישום וכיבוד קל

האיגוד הישראלי למדעי
המעבדה הרפואית והמעבדה
לגסטרואנטרולוגיה מרכז רפואי
רבין – בית חולים בילינסון
מזמינים את חברי האיגוד ורופאים
ליום עיון בנושא – היבטים
דיאגנוסטיים ,קליניים
ואפידמיולוגיים של החיידק
Helicobacter pylori

ביום ד‘ ה12/6/2019-

 - 9:00-9:15דברי פתיחה :ד“ר אבי פרץ ,נשיא האיגוד
ד“ר צחי צדוק פרץ ,מנהל המעבדה לגסטרואנטרולוגיה
מ.ר רבין -בי“ח בילינסון ,שירותי בריאות כללית.
 - 13:00-14:00ארוחת צהריים
 - 9:15-10:15הרצאת אורח:
 - 14:00-14:30 Helicobacter pylori infection –Current status:הליקובקטר פילורי -שיטות
pathology, diagnosis and treatment
 epidemiology,פולשניות ולא פולשניות לאבחון החיידק.
Prof. Francis Megraud, Laboratoire de Bacteriologie,

ד"ר צחי צדוק פרץ ,המעבדה לגסטרואנטרולוגיה,
מ.ר רבין – בי"ח בילינסון ,פתח תקווה.
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב ,ת"א.

C.H.U. Pellegrin Centre National de Reference des
Campylobacters et Helicobacters,
Universite Bordeaux, France.

 - 10:15-10:45הבדלים בהסתמנות הקלינית ,אבחון וגישה טיפולית
להליקובקטר פילורי בילדים לעומת מבוגרים.
ד"ר מיכל קורי ,אשפוז יום וגסטרואנטרולוגיה ילדים ,מרכז רפואי קפלן ,רחובות.

במרכז פלסנשטיין למחקר
רפואי ,קמפוס בילינסון ,פתח תקווה

בית הספר לרפואה הדסה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים.

- 10:45-11:15

פרופ‘ חיים שירין ,המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד
ותזונה ע“ש משפחת גונצ‘רובסקי ,המרכז הרפואי שמיר )אסף
הרופא( .הפקולטה לרפואה ע“ש סאקלר ,אוניברסטית ת“א.

 - 14:30-15:00עמידות לאנטיביוטיקה בחיידק
בקרב האוכלוסיה היהודית והערבית בגליל.
ד“ר אבי פרץ ,המעבדה למיקרוביולוגיה ומכון המחקר ,מרכז
רפואי ע“ש פדה ,פוריה .הפקולטה לרפואה ע“ש עזריאלי,
אוניברסיטת בר-אילן ,צפת.

ד"ר דורון בולטין ,המערך לגסטרואנטרולוגיה ,מ.ר רבין ,פתח-תקווה – בי"ח בילינסון.
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב ,ת"א.

 - 15:00-15:30אבחנה מעבדתית של הליקובקטר
פילורי :תרבית לעומת שיטות מולקולאריות
מהירות ,יתרונות וחסרונות

 - 11:15-11:30הפסקת קפה

ד“ר מאיה אזרד ,מכון המחקר והמעבדה למיקרוביולוגיה
קלינית מרכז רפואי ע“ש ברוך פדה ,פוריה.

Helicobacter pylori and non-malignant disease

הרשמה לכינוס ללא עלות ,אך מחייבת
הרשמה מראש ,שכן מספר המקומות
מוגבל.
להרשמה יש למלא את הטופס המצ"ב
בכתב ברור ולהעבירו לגב' לינדה תחאוכו
למייל
Ltkhawkho@poria.health.gov.il
או בפקס 04-6652472
ההשתתפות במפגש תתאפשר רק עם
קבלת אישור לרישום.

-12:30-13:00
Helicobacter pylori research,
a three chapters tail

 - 11:30-12:00הליקובקטר פילורי בקיבה – יחסי אהבה ושנאה

פרופ' ירון ניב ,משרד הבריאות ,ירושלים .הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר אוניברסיטת ת“א

 - 12:00-12:30אפיון מתקדם של הליקובקטר פילורי בעידן הגנומי
.
פרופ' קובי מורן-גלעד ,גב' טל
דומנוביץ' -עשור ,הפקולטה למדעי הבריאות,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,באר שבע

