
קבלת חדרים

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

ד"ר ערן סגל, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת ״רוממה",
שרותי בריאות כללית

התמודדות עם השפעות אופיואידים על מערכת העיכול - הנחיות קליניות עדכניות
פרופ' איילון אייזנברג, מנהל היחידה לחקר הכאב, המכון לרפואת כאב, רמב"ם הפקולטה 

לרפואה, הטכניון, חיפה

Care Givers - התמודדות אישית מובילה לשינוי לאומי
גב' רחל לדאני, מנכ“לית עמותת Care Givers ישראל

איך עולם הדיגיטל יכול לעזור למטופלים שלכם לחיות נכון יותר עם סוכרת?
ד״ר יניב לוי, מומחה לרפואת משפחה, הנהלה רפואית מחוז מרכז, לאומית שירותי בריאות

עדכונים בתחום רפואת נשים
ד"ר עמוס בר, מומחה לגניקולוגיה ומיילדות קופ"ח מכבי, חבר ועד האיגוד הישראלי 

והאירופאי לאמצעי מניעה

ארוחת ערב במלון

מסביב לעולם באופניים – סיפור מסע בלתי יאומן
מר רועי סדן

27.4.17, יום חמישי
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מלון ישרוטל ים המלח, 27-29.4.17
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19:30-20:00

20:00

21:30



Explore Learn share Discuss

הנחיות המועצה הלאומית לסוכרת- הלכה למעשה
ד״ר עופרי מוסינזון, מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, האגף הפנימי,

המרכז האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים

היבטים פרקטיים בהיפרליפידמיה 2017 
פרופסור אליס אבישי, מנהל מחלקה פנימית ג', בית חולים בלינסון מרכז רפואי רבין

ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית מחוז שו"ש שרותי בריאות כללית

הפסקה

פאנל: היצמדות לטיפול – מה עוד ניתן לעשות? בהנחיית אושרת קוטלר
ד"ר ג'ואל זינגר, מנהלת שירות סוכרת מרכז רפואי רבין, בי''ח בילינסון, 

מנהלת תחום סוכרת, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז
ד"ר יעל עולמי, מומחית ברפואת המשפחה, נאמנית כאב במרפאת כאב כרמים,

מנהלת מרפאה, שירותי בריאות כללית
ד״ר עבד-אלהאדי זועבי, מומחה ברפואת משפחה ויועץ סוכרת,

מנהל מקבץ מעלה עירון , שירותי בריאות כללית
ד״ר יניב לוי, מומחה לרפואת משפחה, הנהלה רפואית מחוז מרכז, לאומית שירותי בריאות

גב' פנינה שמעוני, אחות מומחית קלינית לסוכרת,
מנהלת תחום סוכרת מחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית

גב' רחל לדאני, מנכ“לית עמותת Care Givers ישראל
גב' אורנה וינציגר, מנהלת קידום בריאות, שרותי בריאות כללית

הפסקה

סדנאות מתחלפות
לא מפחדים מדגלים צהובים - ד"ר סימוביץ' ורד

מומחית ברפואת המשפחה, יו"ר החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה
היענות החולה הסוכרתי: תאור מקרה - ד"ר ערן סגל

מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת "רוממה", שרותי בריאות כללית
 MSD חשיפה של תוכנית תמיכה ייחודית של חברת

ארוחת צהריים במלון

ארוחת ערב במסעדת המלון – 2 מושבים לבחירתכם:
מושב ראשון 18:00 / מושב שני 20:00

״ד״ר, יש לי רק שאלה״ - ד״ר ערן סגל  
מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת "רוממה", שרותי בריאות כללית

סיום, חלוקת תעודות
ארוחת צהריים במלון 

28.4.17, יום שישי

29.4.17, יום שבת

9:00-9:45

9:45-10:30

10:30-10:45

10:45-12:15

12:15-12:30

12:30-14:00

14:00

10:00-12:00

12:00
13:00


