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 08:15-09:10התכנסות ורישום

מליאת בוקר

יו"ר :ד"ר ברוך יצחק ,מומחה ברפואת משפחה ,רכז סוכרת ,שירותי בריאות כללית ,מחוז חיפה
פרופ' שלמה וינקר ,יו“ר איגוד רופאי המשפחה וראש חטיבת הרפואה ,לאומית שירותי בריאות
09:10-09:30
דברי פתיחה
יו"ר הכנס ד"ר ברוך יצחק ,מומחה ברפואת משפחה ,רכז סוכרת ,שירותי בריאות כללית ,מחוז חיפה
פרופ' שלמה וינקר ,יו“ר איגוד רופאי המשפחה
09:30-10:10
Cancer from a primary care perspective

Dr. Hans Thulesius, Associate professor of Family Medicine. Department of clinical sciences, Lund University, Malmö,
FoU-Kronoberg Växjö, SWEDEN. On editorial board of Scandinavian Journal of Primary Health Care

10:10-10:30

Your patients, your practice, your choice: NOACs in your clinic
ד“ר עידית דוברצקי מרי ,מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה .הפקולטה לרפואה-טכניון

10:30-11:00

סל הבריאות

פרופ' יונתן הלוי ,מנכ“ל המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים

 11:00-11:30הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושבים מקבילים
מושב  .1סוכרת

יו"ר :ד"ר ברכה דגן ,מנהלת מרפאת סוכרת בקהילה ,מרכז בריאות "עומר" ,עפולה
ד“ר רקפת בכרך ,מומחית ברפואת המשפחה ,הנהלה רפואית מחוז שו“ש ,כללית
11:30-11:50
אינסולין בזאלי  -מה צופן לנו העתיד בטיפול בחולה הסוכרתי?
פרופ' חוליו וינשטיין ,מנהל היחידה לסוכרת ,המרכז הרפואי וולפסון ,חולון וDMC-
11:50-12:10
טיפול ב GLP-1-בקהילה  -למי ומתי?
ד"ר מאיה איש שלום ,מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לחץ דם,
המרכז הרפואי ת"א וDMC-
12:10-12:30
מעכבי  SGLT2והשפעתם על התמותה בחולי סוכרת האם יש מקום לשנות תובנות ישנות?
ד"ר דרור דיקר ,מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל ,בית חולים השרון ,מרכז רפואי רבין ,פ"ת
12:30-12:50
 GLP1RAחדש  -יעילות לצד פשטות
ד"ר אביבית כהן ,יחידת הסוכרת הדסה עין כרם ,מנהלת מכון סוכרת מכבי שירותי בריאות ,ירושלים

 12:50-13:10הפסקת קפה וביקור בתערוכה
2

מושב  .2מחלות כלי נשימה ואלרגיה

יו“ר :ד“ר דנה פלורנטין ,מומחית ברפואת משפחה ,מנהלת מרפאת לב העיר ,שירותי בריאות כללית
ד“ר אלכסנדר אייזנברג ,מומחה לרפואת המשפחה MHA ,ומנהל מנהלת באר שבע ,מחוז דרום ,כללית
11:30-11:50
רופא המשפחה ב - COPD-עשרה טיפים לניהול המחלה
פרופ' צבי פרידלנדר ,מנהל המרכז ל COPD-ונזקי עישון ,מכון הריאה ,מרכז רפואי הדסה ,ירושלים.
מזכיר האיגוד הישראלי לרפואת ריאות
11:50-12:10
השגת שליטה להיענות לטיפול במחלת האסתמה
ד"ר יוחאי אדיר ,מנהל מכון ריאות ,מרכז רפואי כרמל ,חיפה
12:10-12:30
הפרטים הקטנים שמשפיעים על התמונה הגדולה בCOPD-
ד"ר אמיר בר שי ,מומחה למחלות ריאה ,מכון ריאות ,המרכז הרפואי ת“א ,המחלקה לאימונולוגיה ,מכון ויצמן למדע
12:30-12:50

אסתמה ,אלרגיה והפרעות שינה

ד“ר ריבי טאומן ,המרכז להפרעות שינה ,המרכז הרפואי תל אביב

 12:50-13:10הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב  .3נוירולוגיה ופסיכיאטריה

יו“ר :ד“ר גורדון ליטמן ,מומחה ברפואת משפחה ,קופת חולים מאוחדת .יו“ר ועדת איכות של איגוד רופאי המשפחה
ד“ר רוברט הופמן ,רופא עצמאי  -מכבי ומאוחדת ,רופא קשב  -מטעם משרד הבריאות ,מדריך קליני החוג לרפואת המשפחה ,אונ‘ תל אביב
11:30-11:50
פגיעה קוגניטיבית בדיכאון וההשלכה על תפקוד המטופל
ד“ר אורן לבשטיין ,רופא בכיר ,מרכז לבריאות הנפש גהה ,פתח תקוה
11:50-12:10
זה הזמן להתעורר
פרופ‘ גיורא פילר ,מרפאת שינה ,שירותי בריאות כללית והטכניון ,חיפה
12:10-12:30
אבחון וטיפול הפרעת קשב במבוגרים -השקעה ל“טווח ארוך“
ד“ר גבי וינשטיין ,מומחה בנוירולוגיה ,מכבי שירותי בריאות ושירותי בריאות כללית,
מנהל מרפאת פוקוס לאבחון וטיפול  ADHDבמבוגרים
12:30-12:50
הפרעת קשב במבוגרים צעירים – לא רק לסטודנטים
ד“ר אילנה רייט ,רופאת ילדים מומחית ,מאבחנת ומטפלת בהפרעת קשב וריכוז ,לאומית שירותי בריאות

 12:50-13:10הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב  .4תסמונת מטבולית והשלכותיה

יו"ר :ד"ר דניאל צליחין ,מומחה לרפואת משפחה ,מנהל מרפאה ,שירותי בריאות כללית
ד"ר אלי חדאד ,מנהל מכון סוכרת ואנדוקרינולוגיה ,גרנד קניון ,מנהל תכנית סוכרת מחוז צפון .מכבי שירותי בריאות
13:10-13:30
מה קודם ,אינקרטינים או מעכבי ?SGLT2
ד“ר משה זלוצובר ,רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומטבוליזם ,רמב“ם  -הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה
13:30-13:50
חידושים בטיפול באי ספיקת לב
ד"ר טמיר בנטל ,מנהל מכון הלב ,מרפאת דגני-חדרה ,שירותי בריאות כללית
13:50-14:10

 CVDוסוכרת :הגישה הטיפולית

14:10-14:30

מגמות חדשות ותובנות ישנות בסוכרת מסוג  - 2מקומם של מעכבי האנזים  DPP-IVבטיפול

14:30

ארוחת צהריים

פרופ' נעים שחאדה ,מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים ,רמב"ם -
הקריה הרפואית לבריאות האדם ,הפקולטה לרפואה ,הטכניון ,חיפה
ד"ר יוסי כהן ,מנהל מכון הסוכרת ,מחוז ירושלים-השפלה ,מכבי שירותי בריאות

מושב  .5אורתופדיה וכאב

יו“ר :ד“ר שמואל גבעון ,מומחה ברפואת המשפחה ובריאות הציבור
ד“ר ריטה משוב ,מומחית ברפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית ,רכזת תחום כאב מחוז צפון,
רכזת תחום מוסקולוסקלטלי בחוג כאב באיגוד רופאי המשפחה
13:10-13:30
הפרעות כאב ביחסי מין בנשים (דיספראוניה)
ד“ר שלומית שדמון סייג ,מטפלת מינית ,איט“ם .מומחית ברפואת משפחה ,המחלקה לרפואת משפחה,
תל אביב ,ומנהלת מרפאה ,שרותי בריאות “כללית“ תל אביב
13:30-13:50
החולה האוסטאופורוטי לאחר שבר  -לשמר או לבנות?
ד“ר רקפת בכרך ,מומחית ברפואת המשפחה ,הנהלה רפואית מחוז שו“ש ,כללית
13:50-14:10
הנחיות הקליניות לטיפול בתסמונת הפיברומיאלגיה
פרופ‘ הווארד עמיטל ,מומחה לרפואה פנימית וריאומטולוגיה ,מנהל מחלקה פנימית ב‘,
המרכז הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר
14:10-14:30
דלתות מסתובבות :המטופל עם אוסטיאוארטריטיס של הברך .מי אחראי על הטיפול?
ד“ר ריטה משוב ,מומחית ברפואת המשפחה ,שירותי בריאות כללית ,רכזת תחום כאב מחוז צפון,
רכזת תחום מוסקולוסקלטלי בחוג כאב באיגוד רופאי המשפחה

14:304

ארוחת צהריים

מושב  .6עדכונים וחידושים רפואיים

יו“ר :ד“ר חני ישועה ,היחידה לרפואת משפחה מחוז ת“א יפו ,שרותי בריאות כללית .סגנית מנהל המחלקה לרפואת משפחה ,מרכז רפואי רבין
ד“ר ראובן שטיינברג ,רופא משפחה ,מכבי שירותי בריאות ,קרית ים
13:10-13:30
חדשות ועדכונים בתחום כאבי הראש והמיגרנה
ד“ר עובד דניאל ,מנהל היחידה לכאבי ראש ופנים ,מרפאות מומחים ,בית חולים לניאדו ,נתניה
13:30-13:50
מניעה וטיפול של תחלואה קרדיווסקולרית בסכרת
פרופ‘ אבי קרסיק ,מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר
13:50-14:10
רפואת משפחה כדרך להתמודד עם אתגרי העתיד
עו“ד עדי ניב יגודה ,מומחה למשפט רפואי ,מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת ת“א
14:10-14:30
הקשיש הסוכרתי השברירי  -הטיפול התזונתי על פי ההנחיות החדשות
לימור בן חיים ,דיאטנית קלינית ,עמותת עתיד  -הדיאטנים בישראל המרכז הרפואי ת“א ,שירותי בריאות כללית

14:30

ארוחת צהריים

*התוכנית נתונה לשינויים

חסות Platinum

חסות Gold

בחסות

דמי רישום:
 רישום מוקדם עד ה 50 :25.1.16-ש“ח
 רישום מה 26.1.16-וביום הוועידה 120 :ש“ח
* המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים
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