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תכנית כללית:

25/6 – יום חמישי
התכנסות   18:00-18:30

ברכות פתיחה - גב’ אורלי צאליק, מנהלת יחידת MSD Primary Care ,ישראל  18:30-18:40
   

הרצאת פתיחה - פרופ’ וינקר שלמה, יו”ר איגוד רופאי המשפחה בישראל   18:40-19:00

אוסטאופורוזיס – מניעה ראשונית במרפאה הראשונית     19:00-19:30
ד”ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת משפחה, הנהלה רפואית, שירותי בריאות כללית, מחוז שרון שומרון   

ניהול הכאב – זה בידיים שלנו: טיפול בכאב - דיון בתאורי מקרה  19:30-20:00
ד”ר רותם דוד, מנהל יחידת ניתוחי ירך, ביה”ח זיו, צפת   

אופיואידים לטיפול בכאב – משאירים את המעצור מאחור    20:00-20:30
פרופ’ אילון אייזנברג מנהל יחידת המחקר, המכון לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב”ם והפקולטה     

לרפואה, הטכניון, חיפה   

ארוחת ערב    20:30

26/6 – יום שישי
מעכבי DPP4 י8 שנים אחרי – מה ידוע? מחקר הTECOS וחידושים נוספים    9:00-9:40

ד”ר עפרי מוסינזון, מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, ביה”ח האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים   

הטיפול בסוכרת - Haute Couture ולא קונפקציה   9:40-10:20
ד”ר משה זלוצובר, מכון אנדוקריני רמב”ם, הקריה לבריאות האדם, חיפה   

הפסקה   10:20-10:30

הטיפול בחולי ההיפרליפידמיה- מה חדש ואיפה ניתן עוד לשפר?  10:30-11:10
ד”ר עידית דוברצקי, מומחית בקרדיולוגיה ומנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, בני ציון חיפה,    

הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה   

האם נכון להמליץ על חיסון כנגד שלבקת חוגרת לכל המטופלים בני ה 60 ומעלה?   11:10-11:30
ד”ר ביביאנה חזן, מומחית ברפואת משפחה ובמחלות זיהומיות, היחידה למחלות זיהומיות,    

מרכז רפואי העמק, עפולה   

סדנאות טיפול בחולה הכרוני :   11:30-14:15

ג’גלינג ברפואת משפחה - יגאל פוריש   11:30-11:50 ·   
הפסקה וחלוקה לקבוצות   11:50-12:20 ·   

עבודה בקבוצות:   12:20-13:35 ·   

יגאל פוריש, יועץ ארגוני PhD )מנהל עסקים(
ד”ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת משפחה, הנהלה רפואית, שירותי בריאות כללית, מחוז שרון שומרון

ד”ר אדיב גולדהבר, מנהל מרפאת שועלי, שרותי בריאות כללית, רעננה ומדריך אקדמי אוניברסיטת ת”א
ד”ר דניאל צליכין, מנהל מרפאת יא’, שרותי בריאות כללית, באר שבע

ד”ר ברכה דגן, מומחית ברפואת משפחה, מרכזת פרוייקט סוכרת מחוז צפון ומנהלת מרפאת סוכרת, מרכז בריאות עומר, עפולה

חזרה למליאה וחלוקת תעודות   13:35-14:00 ·   
סיכום תובנות התנהגותיות  -  יגאל פוריש   14:00-14:30 ·   

   
ארוחת צהריים   14:30

הרצאת אורח - גב’ עינת גלזר    20:30
  

27/6 – יום שבת
סדנא - היענות לטיפול, כאב, אושר והקשר ביניהם בחולה הכרוני  - ד”ר אייל דורון   10:00-12:00

בחסות:   

איגוד רופאי המשפחה בישראל מתכבד להזמינך לכנס מדעי:


