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הכינוס השנתי ה-16

לרפואת המשפחה והקהילה

יום ד'
17.2.16

AVENUE
מרכז אירועים

וקונגרסים

יו"ר הכינוס:
פרופ' שלמה 

וינקר

עדיין לא חברים שלנו בפייסבוק?
עשו לנו Like ותיהנו מעדכונים חמים

התכנסות, רישום וקפה8:45-8:00

מליאה
יו"ר מושב: פרופ' שלמה וינקר, יו"ר הכינוס, יו"ר איגוד רופאי המשפחה וראש חטיבת 

הרפואה, לאומית שירותי בריאות
ברכות ודברי פתיחה8:55-8:45

פרופ' שלמה וינקר, יו"ר הכינוס, יו"ר איגוד רופאי המשפחה וראש חטיבת 
הרפואה, לאומית שירותי בריאות 

הקול בראש – מפגש בין מערכת הבריאות להיי–טק 9:40-8:55
נירית גרושקו, מנהלת תחום פיתוח יכולות הניהול וההנדסה במפעלי 

הייצור של אינטל  
דלקות בדרכי השתן בקהילה – אבחון וטיפול, עדכון 2016 10:05-9:40

ד"ר נגה כרמי-אורן, מומחית לרפואה פנימית ומחלות זיהומיות,
המרכז הרפואי אסף הרופא

חשיבות הפגיעה הקוגניטיבית התפקודית בדיכאון – אבחון 10:30-10:05
השכיחות וההשלכות

ד"ר דורית פורת, פסיכיאטרית בכירה, המרכז לבריאות הנפש, באר יעקב, 
נס ציונה

הפסקה וביקור בתערוכה10:40-10:30

מושב 1
יו"ר מושב: ד"ר יוחאי שינמן, מומחה ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית,

מרפאת גבעת עליה, יפו

זה הזמן להתעורר11:00-10:40
פרופ' גיורא פילר, מרפאת שינה, שירותי בריאות כללית והטכניון, חיפה

טיפולים לא הורמונליים לתסמיני גיל המעבר – עדכון 2016 11:20-11:00
פרופ' אמנון בז'זינסקי, מנהל המרכז לבריאות האישה "הדסה" עין-כרם 

וחבר ועד האגודה הישראלית לגיל המעבר
אי ספיקת לב, "ישן מפני חדש תוציאו"11:40-11:20

פרופ' עופר אמיר, מנהל מערך קרדיו-וסקולרי, מרכז רפואי ע"ש ברוך 
פדה, פוריה

יעילות ובטיחות של טיפול תרופתי להורדת LDL: לקחים 12:00-11:40
ממחקרים אחרונים ומאנליזה גנטית

פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל מערך הלב, בית חולים וולפסון
מה חדש ביל"ד - 12:20-12:002016

פרופ' יאיר יודפת, יועץ יל"ד בהתנדבות במכון לסקר רפואי, מרכז 
הרפואי שיבא

הפסקה וביקור בתערוכה12:40-12:20

מושב 2
יו"ר מושב: ד"ר שלי הרשקוביץ, מומחית ברפואת משפחה בכללית,

מרפאת נאות רחל, חולון
תרופות קו שני בסוכרת סוג 2: שיקולים בבחירת הטיפול המתאים13:00-12:40

ומחלות  סוכרת  לאנדוקרינולוגיה  המכון  מנהלת  קנובלר,  הילה  פרופ' 
מטבוליות, מרכז רפואי קפלן

מיקום מעכבי DPP4 באלגוריתם הטיפולי13:20-13:00
פרופ' נעים שחאדה, מרכז רפואי רמב"ם הפקולטה לרפואה הטכניון

מתן נוגדי קרישה לחולה בעידן של אנטי דוט13:40-13:20
פרופ' שלומי מטצקי, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, המרכז הרפואי 

ע"ש שיבא, תל השומר
סדנה: שימוש במשאפים בגיל המבוגר 14:00-13:40

ד"ר אמיר בר-שי, רופא ריאות בכיר, מכון ריאות, המרכז הרפואי      
תל-אביב והמחלקה לאימונולוגיה, מכון ויצמן למדע, רחובות 

אינטראקציה בין תרופות קונבנציונליות ותוספי תזונה14:40-14:00
פרופ' אהובה גוליק, מנהלת מחלקה פנימית א' וראש החטיבה הפנימית 

המרכז הרפואי אסף הרופא, בי"ס לרפואה ע"ש סאקלר אוניברסיטת תל אביב
בירור וטיפול במחלת אבני כליה – הטיפול לא נגמר בהוצאת האבן15:00-14:40

ד"ר איתי ורדי, מנהל השרות לאורולוגיה זעיר פולשנית, בית חולים מאיר 
כפר סבא

ארוחת צהריים15:00
*התוכנית אינה סופית וניתנת לשינוי

תוכנית הכינוס:

דבר יו"ר הכינוס:
רפואת המשפחה היא אולי תחום העיסוק הרחב ביותר מכל תחומי הרפואה המודרנית. דווקא בעידן 
זה של התמחויות והתמחויות-על, ושל גישה ממוקדת איבר וממוקדת מחלה בקרב היועצים, מוטלת על 
רופא המשפחה החובה להמשיך להתעדכן בחידושים בתחומים רבים כדי לטפל טוב יותר בחולים שלו. 
בכנס זה נתחיל בהרצאה "מחוץ לקופסה" בנושא המפגש בין בריאות להיי-טק.  נציג נושאים קליניים 
רבים ומגוונים ונדון בהם. נמשיך להקפיד על האיזון הנכון בין התיאוריה למעשה, כך שמשתתפי הכנס 
ייצאו עם כלים טיפוליים מעשיים. בין הנושאים שנדון בהם: מחלות דרכי הנשימה, מחלות לב כלי דם, 

סוכרת, הפרעות שינה, דיכאון, עדכונים בטיפול בתסמיני גיל המעבר ועוד.
בהתאם למסורת ייערכו בסוף היום גם סדנאות תרגול בקבוצות קטנות, שיוקדשו לשיפור המיומנות 
האישית בתחומים שונים, הפעם נקדיש את הסדנה להיכרות עם המשאפים החדשים שנכנסו לשימוש 

בשנים האחרונות.
אני בטוח שרבים ימצאו עניין במתכונת המשלבת עדכונים, התמקצעות ותרגול.

מצפה לראותכם בכנס,

בברכה, 
פרופ’ שלמה וינקר 
יו"ר הכינוס, יו"ר איגוד רופאי המשפחה
וראש חטיבת הרפואה, לאומית שירותי בריאות

נותני חסות להרצאות בכינוס:

https://www.facebook.com/Medical-Media-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A7%D7%9C-%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%94-167701713298752/?fref=ts

