
בהשתתפות: בחסות:

הקול שלך
זה הכל.

מלון ישרוטל - ים המלח, 18-20.2.16 

18/2/16 יום חמישי 

19/2/16 יום שישי 

18:00-18:10

החל מ- 15:00

ברכות פתיחה - גב' אורלי צאליק,
מנהלת יחידת ה- MSD ,Primary Care ישראל

פתיחה - ד"ר יצחק ברוך,18:10-18:25
מומחה ברפואת משפחה, איגוד רפואת המשפחה

אתגר הטיפול בכאב ע"י אופיואידים בקשישים18:25-19:05
פרופ' אייזנברג איילון, 

מנהל היחידה לחקר הכאב, המכון לרפואת כאב, רמב"ם ובפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

תפקיד רופא המשפחה במניעת הרפס זוסטר19:05-19:40
ד"ר בכרך רקפת, 

מומחית ברפואת משפחה, הנהלה רפואית, שירותי בריאות כללית, מחוז שרון שומרון

גורם סיכון מספר אחד בר מניעה בטיפול משלב להפחתה בתחלואה ובתמותה19:40-20:20
ד"ר דוברצקי עידית, 

מומחית בקרדיולוגיה ומנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, בני ציון חיפה, הפקולטה לרפואה, 
הטכניון, חיפה

ניהול מנצח21:30
מר רוני פורת,

מנצח תזמורת, מלחין ומנחה סדנאות ניהול ומנהיגות

ארוחת ערב במלון20:30

ארוחת בוקר במלון07:00-09:00

קבלת חדרים

מיקום מעכבי DPP4 באלגוריתם הטיפולי - פאנל מומחים  09:15-10:15

הרצאה: מיקום מעכבי DPP4 באלגוריתם הטיפולי09:00-09:15
ד"ר מוסינזון עופרי, 

מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, ביה"ח האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים 

פרופ' קנובלר הילה,
מנהלת היחידה למחלות מטבוליות וסוכרת, בית חולים קפלן

ד"ר דיקר דרור, 
מנהל פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בי"ח השרון, מרכז רפואי רבין

ד"ר מוסינזון עופרי, 
מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, ביה“ח האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים

ד"ר יצחק ברוך, 
מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית

ד"ר טולדנו יואל,
מנהל מכון סוכרת, מכבי שרותי בריאות, נתניה.

אנדוקרינולוג-יחידת האם והעובר, ביה"ח בלינסון

ד"ר זלוצובר משה – יו"ר הפאנל
מכון אנדוקריני רמב“ם, הקריה לבריאות האדם, חיפה



בהשתתפות: בחסות:

הקול שלך
זה הכל.

מלון ישרוטל - ים המלח, 18-20.2.16 

20/2/16 יום שבת 

ארוחת בוקר במלון07:00-10:30

ארוחת צהריים במלון13:00-14:30

10:15-11:00TED סדנת
הקול הוא הכל: רתימה והשפעה על המטופל

בהנחיית מנחי TED ישראל

הפסקה וחלוקה לקבוצות11:00-11:15

Pain Management בחולה הכרוני11:15-11:55
ד"ר סימוביץ' ורד, 

מומחית ברפואת המשפחה, יו"ר החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה

12:35-14:10TED סימולציות רופא-חולה - מנחי

סיום, חלוקת תעודות וארוחת צהריים במלון14:10

החולה הקרדיומטבולי - תיאורי מקרה ודיון 11:55-12:25
ד"ר מזר מריאנה,

מומחית ברפואת משפחה, עוזרת מנהלת רפואית מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית

ד"ר דובינסקי אנג'לינה,
יועצת סוכרת בכירה, לאומית שירותי בריאות

ד"ר מושקוביץ יבגני,
מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, מחוז דן פ“ת

ד"ר עולמי יעל,
מומחית ברפואת המשפחה, רופאת כאב במרפאת כאב כרמים, מנהלת מרפאה, 

שירותי בריאות כללית

ד"ר משוב ריטה,
מומחית ברפואת משפחה, רכזת תחום כאב מחוז צפון שירותי בריאות כללית, 

אחראית תחום מוסקולוסקלטלי בחוג כאב, איגוד רופא המשפחה

הפסקה12:25-12:35

ארוחת ערב במלון18:30

סדנת אופרה - שיטות ואמצעים להעברת מסר באמצעות הקול: במה משתמשים מלחינים וזמרים?10:00-11:30
נגנית הנבל מריה גולברג וזמרת האופרה גוני כנעני

*ההזמנה הינה אישית ומיועדת לסגל רפואי בלבד.

דלתות מסתובבות – דילמות סביב הטיפול בחולה הכאוב11:30-12:15
ד"ר משוב ריטה,

מומחית ברפואת משפחה, רכזת תחום כאב מחוז צפון שירותי בריאות כללית,
אחראית תחום מוסקולוסקלטלי בחוג כאב, איגוד רופא המשפחה


