
יחידת הכנסים
של ההסתדרות הרפואית בישראל

עמיתים יקרים,
אני מתכבד להזמינכם להשתתף בכנס השני של החברה 

הישראלית לאקמו, בהובלתם של מומחים ודוברים 
מכובדים ממרכזים שונים מהארץ והעולם.

ד“ר יגאל כסיף, יו“ר החברה הישראלית לאקמו



יחידת הכנסים
של ההסתדרות הרפואית בישראל

יום שלישי - 9.11.2021
התכנסות וקבלת פנים  07:30-08:30

פתיחה – ד"ר יגאל כסיף, יו"ר החברה לאקמו  08:30-08:40

 80:40-09:15  דברי ברכה 
 פרופ’ לאוניד סטרניק | שיבא

ד”ר סיגל ליברנט-טאוב | משרד הבריאות  

פרופ’ איציק קרייס | שיבא  

מנחים: ד“ר יעל חביב | שיבא, ד“ר עמי מאיו | אסותא אשדוד  ECMO in Covid-19 Pandemic :מושב קליני

ECMO in COVID-19 patients in Israel. Overview  09:15-09:30

ד”ר יעל ליכטר | איכילוב  

 Heparin-induced thrombocytopenia in COVID-19 patients requiring ECMO  09:30-09:45

ד”ר רעות כסיף-לרנר | שיבא  

דיון ושאלות  09:45-09:55

מנחה: ד”ר אמיר ורדי | שיבא  ECMO in Pediatrics :מושב קליני

Optimal ECMO in Pediatrics  09:55-10:10

ד”ר אורי פולק | הדסה  

What is new in pediatric ECMO. The next ten years  10:10-10:25

ד”ר אורית שולמן-מנור | שניידר  

הפסקת קפה וכיבוד קל  10:25-10:55

מנחים: ד”ר אריק עדן | כרמל, ד”ר ארז קכל | פוריה  Debates in ECMO :מושב קליני

Conflicts surrounding ECMO withdrawal: “Dilemma is when to stop“  10:55-11:15

ד"ר נמרוד עדי | איכילוב  

Nurse-led versus perfusionist-led extracorporeal membrane oxygenation. [Debate[  11:15-11:35 

מר עלאא איגבריה | שמיר, מר גולן שוקרון | רבין  

High Volume versus Low Volume ECMO centers. What’s the big deal. [Debate[  11:35-11:55

ד”ר חגי דקל | וולפסון, ד”ר עמי מאיו | אסותא אשדוד  

דיון ושאלות  11:55-12:05

מנחים: ד”ר דניאל פינק | שערי צדק, ד”ר חגי דקל | וולפסון  ECMO as a bridge to… :מושב קליני

ECMO as a bridge to LVAD therapy  12:05-12:20

פרופ’ ג’ף )אבי( מורגן | שיבא  

Heart Transplantation from Donation after Circulatory Determined Death (DCD(  12:20-12:40

Royal Papworth Hospital | ד”ר מריוס ברמן  

ECMO as a bridge to Lung Transplantation  12:40-12:55

אלכסנדר קוגן | שיבא  

ארוחת צהריים  12:55-13:35

מנחים: ד"ר נמרוד עדי | איכילוב, פרופ’ שרון עינב | שערי צדק  Improving ECMO management :מושב קליני

Cannulation for VV ECMO. Different strategies  13:35-13:50

ד”ר דניאל גורפיל | רבין  

Monitoring of the adult patient on VV ECMO  13:50-14:05

ד”ר אדי אילגיאייב | שמיר  

Importance of Nutrition in an ECMO patient  14:05-14:20

פרופ’ פייר זינגר | רבין  

Renal Failure in ECMO patients. Technical aspects of Renal Replacement Therapy  14:20-14:35

ד”ר מאג’ד מח’ול | רמב"ם  

Extracorporeal Life Support for severe ARDS in pregnant and postpartum women  14:35-14:50

ד”ר אורי גלנטה | סורוקה  

דיון ושאלות  14:50-15:00

הפסקת קפה וכיבוד קל  15:00-15:30

)Toronto General( מנחים: פרופ’ סיגל סבירי | הדסה, ד”ר דקל סתוי  To ventilate or not to ventilate :מושב קליני

Optimal Vent management in severe ARDS patients on VV ECMO  15:30-15:45

ד”ר יעל חביב | שיבא  

ECMO in a nonintubated patient with ARDS - awake ECMO  15:45-16:00

אורי גלנטה | סורוקה  

דיון ושאלות  16:00-16:10

מנחים: ד”ר דניאל גורפיל | רבין, ד”ר מאג’ד מח’ול | רמבם  Exeptional consideration in ECMO :מושב קליני

The Promises of New Drugs in the Treatment of Heart Failure  16:10-16:25

פרופ’ טל חסין | שערי צדק  

Uncommon indications for ECMO: Septic shock, Pulmonary HTN, Toxicology, Elective ECMO  16:25-16:40

ד”ר דניאל פינק | שערי צדק  

 Neurological aspects in ECMO - are we doing it right?  16:40-16:55

Toronto General | ד”ר דקל סתוי  

סיכום וסיום  16:55-17:00

ד”ר יגאל כסיף | שיבא  

הכנס השנתי של 
החברה הישראלית
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המרכז הבינלאומי לכנסים אקספו תל אביב

בברכת כנס פורה ומוצלח, הועדה המארגנת: 
ד"ר אדי אילגייב, ד"ר יעל ליכטר, ד"ר יגאל כסיף

angle-left angle-left להרשמה

https://ecmo2021.ima-events.co.il/users/new

