
כנס לווין
גמילה מעישון

יום ד' ו 14.12.16 ו מלון דן פנורמה, תל אביב
יו"ר הכינוס: ד"ר שני אפק

לפרטים והרשמה: 09-8641109, 09-8641116, 09-8641106
tel1@medmedia.co.il / Congresses@medmedia.co.il

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

אורח חיים בריא הוא מפתח לבריאות ואיכות חיים טובה.
לרופאי המשפחה יש תפקיד ייחודי ומאתגר בליווי המטופל ובהכוונתו לשמירה על אורח חיים בריא לכל אורך חייו. 

החוג לרפואת אורחות חיים באיגוד לרפואת משפחה רואה חשיבות רבה בקידום הידע והמיומנות בתחומים השונים, וגאה 
להציע בתי ספר אקדמיים להכוונה ולשינוי אורח החיים.

בית הספר לגמילה מעישון ייערך במסגרת כנס רפואת המשפחה ב-14.12.16 במלון דן פנורמה תל אביב, בין השעות 18:00-9:00.
בית הספר ייערך במתכונת של סדנה ויעסוק בין השאר בטיפול בגמילה מעישון של מטופלים בתחלואה מורכבת, כגון 

מתמודדים עם מחלות מנפש, חולי COPD וחולי סכרת.
כמו כן נלמד התמודדות עם מטופל שאינו מעוניין להפסיק לעשן על פי הגישה המוטיבציונית; התמודדות מושכלת תוך 

תנודות במשקל בזמן הפסקת עישון והקניית מיומנויות לטיפול פרטני לגמילה מעישון במסגרת המרפאה.
ההשתתפות היא ללא תשלום. מכיוון שזו סדנה מספר המקומות מוגבל ויש להירשם מראש.

למשתתפים תוענק תעודת השתתפות בהכשרה בטיפול אישי בגמילה מעישון במסגרת המרפאה הראשונית.

בברכה,
ד"ר שני אפק, נשיא כבוד, החברה למניעה וגמילה מעישון

ד"ר לילך מלצקי, יו"ר החוג לאורח חיים בריא, האיגוד לרפואת משפחה

הכינוס החצי שנתי ה-40 
לרפואה כללית ורפואת משפחה

של איגוד רופאי המשפחה בישראל

חניונים בתשלום: חניון המלון, חניון הדולפינריום וחניונים נוספים באזור המלון
תחבורה ציבורית: מתחנת הרכבת “מרכז“ )ארלוזורוב( קווים: 10, 61, 62, 64, מתחנת רכבת “השלום“ )עזריאלי( קווים: 63, 39, מתחנת הרכבת “ההגנה“ קו: 16, 

מהתחנה המרכזית בתל אביב קווים: 30, 31, 16. כל הקווים המגיעים למסוף כרמלית )שוק הכרמל( עוצרים במרחק של כ-10 דקות הליכה ממקום הכינוס.

תוכנית הכינוס
התכנסות9:00-8:30

הצגת פעילות החוג לאורח חיים בריא9:15-9:00
ד"ר לילך מלצקי, מומחית ברפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, יו"ר החוג לרפואת אורחות חיים, האיגוד לרפואת משפחה

הצגת תוכנית הכנס ומטרותיו 9:30-9:15
ד"ר שני אפק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית. נשיא כבוד – החברה למניעה ולגמילה מעישון בישראל, החוג לרפואת 

אורחות חיים, האיגוד לרפואת משפחה

גמילה מעישון בחולים מורכבים – חידושים ועדכונים בטיפול התרופתי בגמילה מעישון10:45-9:30
ד"ר יוסי עזורי, מומחה ברפואת משפחה, יועץ סוכרת, מכבי שירותי בריאות, החברה למניעה ולגמילה מעישון בישראל, האיגוד 

לרפואת משפחה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-10:45

גמילה מעישון בחולים מורכבים - דיון והצגת סיפורי מקרים12:00-11:00
ד"ר רחל דהן, מומחית לרפואת משפחה, מנהלת מינהלת קריות, שירותי בריאות כללית, יו"ר החברה למניעה ולגמילה מעישון בישראל

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:00

גמילה מעישון הלכה למעשה - סדנה למיומנות גמילה מעישון במסגרת המרפאה הראשונית14:00-12:30
ד"ר שני אפק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית. נשיא כבוד – החברה למניעה ולגמילה מעישון בישראל, החוג לרפואת 

אורחות חיים, האיגוד לרפואת משפחה

הפסקת צהריים14:45-14:00

סדנה - מניעת מעידות והתמודדות עם עלייה במשקל בזמן הפסקת עישון15:45-14:45
גב' מאיה רודנאי MA, שירותי קידום בריאות, מנחת סדנאות לגמילה מעישון, החברה למניעה וגמילה מעישון בישראל

הפסקת קפה וביקור בתערוכה16:00-15:45

המעשן שאינו מוכן להפסיק - סדנה לשינוי התנהגות בריאות על פי גישת הריאיון המוטיבציוני 18:00-16:00
ד"ר אדווה צוק און, מומחית ברפואת משפחה וגריאטריה, רכזת הכשרה לגישה המוטיבציונית - החוג לרפואת אורחות חיים, האיגוד 

לרפואת משפחה

*התוכנית אינה סופית וניתנת לשינוי

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

