
 

 

 

 שבוע האלרגיה העולמי
 פעילות בחסות

 האיגוד  הישראלי לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית
 

 ושעת תאריך הפעילות מיקום הפעילות תוכן
 הפעילות

 המרכז שם
 הרפואי

 פתוח ודיון הרחב לקהל הרצאות
' פרופ -וטיפול אבחון-אלרגית ונזלת אסטמה. 1

 קיוויתי שמואל
 שדה קובי ר"ד -וכרונית חריפה אורטיקריה. 2
 חגין דוד ר"ד -חיסוני חסר. 3
 בן שירה ר"ד -הרך בגיל ואלרגיה למזון אלרגיה. 4

 אור

 בבניין הרצאות אולם
  -2 קומה סוראסקי

 ד אגף

02/04/2017 
 ראשון יום

 17:30 שעה

 הרפואי המרכז
 ש"ע, אביב-תל

 סוראסקי
 ( איכילוב)

 -14:00-15:00 בשעה  2.4 – בפייסבוק חי ראיון
 רותם מנחם' פרופ
  - 13:00 בשעה 6.4 – רגע קול ברדיו בשידור שעה
 .רותם מנחם' פרופ

 02/04/2017 
 ראשון יום

06/04/2017 
 חמישי יום

 חולים בית
 העמק
 עפולה

 פתוח ודיון  הרחב לקהל הרצאות
 ברוידס ארנון ר"ד – למזון אלרגיה. 1
 זלניק יורי  ר"ד -נשימתיים לאלרגנים אלרגיה. 2
 רוזנברג אלי ר"ד – לתרופות אלרגיה. 3

 חטיבת אודיטוריום
 הילדים

  וילהלמינה אולם

03/04/2017 
  שני יום

 18:45 שעה

 הרפואי מרכז
 סורוקה

 שבע-באר

 פתוח ודיון לקהל הרצאות
 סגל נירית ר"וד לוי יעל ר"ד- למזון אלרגיה. 1
 במערכת בבעיה לחשוד מתי -חולה  הילד. 2

 מרכוס נופר ר"ד – החיסון
 אבחון -המתסכלת התפרחת אורטיקריה. 3

 יופה סיריל ר"ד -בטיפול וחידושים
 גרטי ציון בן' פרופ -שמח פורים. 4
 

 אודיטוריום
 המחקר בניין

 פלסנשטיין ש"ע
 למרכז הצמוד
  שניידר

03/04/2017 
  שני יום

   19:00 שעה

 חולים בית
 לילדים שניידר

 פתח־תקוה

  פתוח ודיון לקהל הרצאות
 טטיאנה ר"ד"ר ד -אלרגיה למזון בקרב ילדים. 1

   וולצינגר
זיהוי סימני אלרגיה למזון והדרכה להזרקה . 2

 אחיות המרפאה -יפןעצמית באמצעות אפ

רגיה לבמרפאות הא
במכון לבריאות הילד 
שבקניון רמות רחוב 

 244גולדה מאיר 

03/04/2017 
 שני יום

 18:30: שעה

 לאומית ח"קופ
 ירושלים

 פתוח ודיון הרחב לקהל הרצאות
' פרופ – ומציאות קדומות דעות למזון, אלרגיה .1

 קסל אהרון
' פרופ -חדשניים טיפולים כרונית, אורטיקריה. 2

 טובי אליאס
 ר"ד -האלרגי והבירור הטיפול ואסתמה, נזלת. 3

 ודס זהבה

 הרצאות אולם
 6 קומה

04/04/2017  
 שלישי יום 

 16:30 שעה

 בני רפואי מרכז
 חיפה, ציון

 
 

 



 
 
 

 פתוח ודיון הרחב  לקהל הרצאות
 טל יובל ר"ד -ואסטמה אלרגית נזלת. 1
 דרניצקי צבי ר"ד -למזון אלרגיה. 2
 ריבק יערית ר"ד – אורטיקריה. 3
 שליט מאיר' פרופ – לתרופות אלרגיה. 4
 ונה'ג רעיה' גב -החולה הדרכת. 5

 04/04/2017 התיירות אולם
 שלישי יום

 15:30 שעה

 חולים בית
, הדסה

 ירושלים
 
 

 לתרופות אלרגיה בנושא לשאלות פתוח קו
  047771944:  טלפון

 02-06/04/2017 
 חמישי עד ראשון יום

 רפואי מרכז
 ם"רמב

 חיפה
 המטופלים לציבור הנחיות - פייסבוק באתר

 .האביב לקראת
 ג"אא ,הרדמה מחלקת עם דיונים

 אלרגיה בנושאי וגסטרואנטרולוגיה

 02-06/04/2017 
 חמישי עד ראשון יום

 רפואי מרכז
 הרופא אסף

 צריפין

 ננסי' לפרופ אלרגיה בנושאי שאלות להעלות ניתן 
 החולים בית של הפייסבוק בדף לוין אגמון

 חי בשידור -הקהל י"ע שהוצגו לשאלות תשובות
  החולים בית של פייסבוק בדף

 
 
 

29/03-02/04-2017 
 ראשון עד רביעי יום

03/04/2017 
 שני יום

 

 הרפואי המרכז
 שיבא
 גן רמת

  הרפואים המרכזים  של  ובפייסבוק באתרים  נוספים  פרטים * 
 
 
 


