
  

 
  

 

 

 
 

כנס החוג לרפואת אורחות חיים:

20-22 באפריל 2017
"הגושרים - מלון בטבע"

יום חמישי 20.4.2017

מפגש סיום קורס מדריכי ראיון מוטיבציוני 	9:30-13:30
	ד"ר אדווה צוק און,	מומחית	ברפואת	המשפחה	ובגריאטריה.	רכזת	פרויקט	הכשרת	מדריכים	בגישת	הראיון		 	

המוטיבציוני,	החוג	לרפואת	אורחות	חיים. 	
דויד לב,	מטפל		בתנועה	)M.A(	מנחה	בגישה	המוטיבציונית,	מלווה	רוחני,	מורה	למיינדפולנס	מטעם	 	

'מרכז	מודע'	לחקר	המוח	ומודעות	במרכז	הבינתחומי. 	
אורית קובץ',	פסיכולוגית	רפואית,	מנחה	בגישה	המוטיבציונית. 	

סדנת מינדפולנס לחוסן ובריאות  
ד"ר מיכל שקד,	מומחית	ברפואת	משפחה,	מכבי	שירותי	בריאות. 																					

בחסות	רפא	ונובו	נורדיסק 	

ביקור בתערוכה 	16:00

מושב	1:	יו"ר	מושב		ד"ר	שני	אפק-	יו"ר	הכנס,	רכז	רפואת	המשפחה,	המח'	לרפואת	משפחה,	מחוז	שרון		 	
שומרון,	שירותי	בריאות	כללית. 	

	
דברי פתיחה וברכות 			16:30

פרופ' שלמה וינקר, יו"ר	איגוד	רופאי	המשפחה,	ראש	חטיבת	הרפואה,	לאומית 	
ד"ר לילך מלצקי, יו"ר	החוג	לרפואת	אורחות	חיים 	

ד"ר שני אפק, יו"ר	הכנס.	 	

מה חדש השנה ב: השמנה, עישון, פעילות גופנית. 	17:00
רקפת אריאלי,	דיאטנית	קלינית	וספורט,	המרכז	לרפואת	ספורט	שערי	צדק 	

ד"ר שני אפק 													
פרופ' דני נמט, מנהל	מרכז	ספורט	ובריאות	לילדים	ונוער	סגן	מנהל	המרכז	הרפואי	מאיר 	

גמילה מעישון בחולים קרדיאליים יעילות ובטיחות 		18:00
פרופ' יעקב הנקין,	מנהל	השרות	לקרדיולוגיה	מניעתית,	המערך	הקרדיולוגי	מרכז	רפואי	סורוקה	 																	

.GSK -המושב בחסות פייזר ו 	

הפסקה 							18:30

מושב	2:	יו"ר	מושב	 ד"ר יגאל הקסלמן,	מומחה	לרפואת	משפחה,	מזכיר	החוג	לאורחות	חיים 	
														 	

הליכה נורדית - לשים מקלות למחלות 	18:50
שחר נייס, פיזיולוג	מאמץ	המרכז	לרפואת	ספורט	של	שערי	צדק 	

	
פאנל : קידום אורח חיים בריא ברפואת המשפחה 									19:15

מנהל	הדיון:	ד"ר יגאל הקסלמן 	
משתתפים:						 	

פרופ' שלמה וינקר,	ד"ר לילך מלצקי	 																					
פרופ' אשר אלחיאני,	מנהל	המחלקה	לרפואת	משפחה	-	אסיא	שירותי	בריאות 																

פרופ' ארנון אפק,	משנה	למנכ"ל	משרד	הבריאות		 	
																																	

יום שישי   21.4.17

ריצת בוקר )5 ק"מ ( 					06:30-07:30
פרופ' שלמה וינקר         

								
כושר IS נייס – הליכה נרדית  והתעמלות עם שחר ) מקלות יושאלו להולכים( 		06:30-07:30

שחר נייס 								
								

יוגה בטבע – בגן הפסלים 		06:30-07:30

מושב	3:		יו"ר	מושב		ד"ר פאיז מוראד,	אחראי	תחום	אורחות	חיים	במחוז	חיפה	וג"מ	שרותי	בריאות	כללית. 	
הטיפול התרופתי בהשמנה  					08:30

ד"ר בתיה קורנבויים,	מומחית	ברפואת	המשפחה,טפול	אישי	בהשמנה	ומניעתה,	רכזת	תחום	טיפול	להשמנה,	 	
שירותי	בריאות	כללית	מחוז	חיפה	וג"מ	,	החברה	הישראלית	לחקר	וטיפול	בהשמנה																								 	

הטיפול בהשמנה – דיוני מקרים	 	09:00
ד"ר דרור דיקר,	מנהל	מחלקה	פנימית	ד'	והמרכז	הרב	תחומי	לטיפול	בעודף	משקל,	בית	חולים	השרון,	המרכז	הרפואי	רבין,	פ"ת 	

עישון, שינה והשמנה 		09:40
ד"ר שני אפק 	

המושב בחסות טבע ונובו נורדיסק.  

הפסקה וביקור בתערוכה 												10:10
	

מושב	4:	יו"ר	מושב	 ד"ר לילך מלצקי 	
מדברים מהשטח- הצגת בזק של פרויקטים חדשניים 		10:40

הקמת	מרפאת	אורחות	חיים	ייעודית	בשרותי	בריאות	כללית ד"ר פאיז מוראד,		 	
פרויקט	פ"ג	בבי"ס ד"ר ז'אנה אולחוב,		 	

ליווי	לשינוי	א"ח	ע"י	סטודנטים	לרפואה	במרפאת	קהילה	בצפת רעות אלדר,			 	
מומחית	ברפואת	משפחה,	מנהלת	מרפאת	עמק	השלום,	יקנעם,	שירותי	בריאות	כללית, ד"ר דיקלה אגור כהן,	 	

רכזת	פיתוח	סגל,	המחלקה	לרפואת	משפחה,	טכניון,	חיפה.	 	
מנחה – ד"ר לילך מלצקי	 	

פרויקט הכשרת מדריכים בגישת הראיון המוטיבציוני והטמעת הגישה בקרב רופאי המשפחה בישראל,    	11:20
סיכום 2016-2017. "  

ד"ר אדווה צוק און. 	

סדנאות מקבילות 								11:40
"גישת הראיון המוטיבציוני ככלי לתמיכה במטופל בשינוי והתמדה באורחות החיים."                  

1.	ד"ר תמירה פיינסילבר,	מומחית	ברופאת	משפחה,	המחלקה	לרפואת	המשפחה,	אוניברסיטת	בן	גוריון. 																
				ד"ר ברית לוטן,	מתמחה	ברפואת	משפחה	שירותי	בריאות	כללית	,	החוג	לרפואת	אורחות	חיים. 	

2.	ד"ר ענת אנדן יצחקי, מומחית	ברפואת	המשפחה,	"מכבי	שירותי	בריאות"	. 	
     מאיה רודנאי, M.A מקדמת	בריאות	ומנחת	סדנאות	גמילה	מעישון.

מומחית	ברפואת	משפחה,	שירותי	בריאות	כללית 	 3.	ד"ר לוסי איצ'יסון, 	 	
מומחית	ברפואת	משפחה,	שירותי	בריאות	כללית 				ד"ר עליזה הכימיאן פרגמן,		 	

המושב בחסות MSD ורפא.  
															

סיכומים, תודות ותכניות פעולה 						13:30
ד"ר לילך מלצקי 																		

ד"ר שני אפק  																	
ד"ר יגאל הקסלמן 																	

יוגה בטבע 	15:30-16:30

													
יום שבת   22.4.17

"תרצת נפוצה"  		09:30
ד"ר ערן סגל,	מומחה	ברפואת	משפחה,	מנהל	מרפאה	"רוממה"	חיפה,	שירותי	בריאות	כללית. 	
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