
תוכנית הכינוס
התכנסות, רישום וקפה8:00-8:45

אולם A - מליאה
דברי פתיחה ומליאה 8:45-9:00

פרופ' פסח שורצמן, יו"ר הכינוס: מנהל המחלקה לרפואת משפחה ושירות שיכוך כאב וטיפול פליאטיבי, שירותי בריאות כללית, מחוז דרום; 
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע 

ד"ר מיכל שני, מזכירת איגוד רופאי המשפחה

פיתוח טכנולוגיות לכבדי ראייה – האם העתיד כבר כאן?9:00-9:20
רמי בן יהודה, סמנכ"ל בכיר בחברת אורקם

יחסי הגומלין שבין דלקות חניכיים ומצבים סיסטמיים שונים9:20-9:45
ד"ר טלי שקרצ'י, יו"ר האיגוד לרפואת חניכיים, חברת סגל המחלקה לרפואת חניכיים בהדסה עין כרם                                              בחסות שסטוביץ

גישה מעשית של קלינאי ותיק לאבחנה של עצירות כרונית והטיפול בה9:45-10:15
פרופ׳ עמי ספרבר, פרופסור אמריטוס לרפואה, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר שבע                                בחסות טקדה

אולם A - מליאה10:15-11:15
מחלות עצב שריר

יו"ר מושב: פרופ' )אמריטוס( מנחם שדה, לנוירולוגיה קלינית, 
אוניברסיטת תל אביב, מרכז רפואי וולפסון

בחסות פייזר

 B אולם
הקשר בין הפרעות שינה ומחלות

יו"ר מושב: פרופ' אשר טל, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה
בחסות טבע

בדיקות ההולכה העצבית ו-EMG שמבוצעות במסגרת 10:15-10:35
הקהילה

פרופ' )אמריטוס( מנחם שדה, לנוירולוגיה קלינית, אוניברסיטת תל 
אביב, מרכז רפואי וולפסון

הגישה לאינסומניה ברפואה הראשונית 
ד"ר תמר עציוני, המרפאה להפרעות שינה, שירותי 
בריאות כללית, חיפה והצפון, סגנית מנהל מחלקת 

ילדים, בית חולים כרמל

חידושים בגישה, אבחון וטיפול בנוירופתיה10:35-10:55
ד"ר אמיר דורי, מנהל השירות הנוירומוסקולרי בית החולים ע"ש שיבא 

תל השומר

הטיפול בדום נשימה חסימתי בשינה:
1 .TO PAP or not to PAP
טיפול בעייפות יום, שארית בחולי דום . 2

CPAP-נשימה המטופלים ב
פרופ' אשר טל, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה

מיופתיה מסטטינים 10:55-11:15
פרופ' )אמריטוס( זהר ארגוב, לנוירולוגיה, בית ספר לרפואה, 

האוניברסיטה העברית, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:15-11:35

אולם A - מליאה11:35-12:35
אי ספיקת לב

יו"ר מושב: ד"ר אבישי גרופר, קרדיולוג בכיר, המכון לאי ספיקת 
לב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר

 B אולם
סוכרת

יו"ר מושב: ד"ר עפרי מוסנזון, מנהלת היחידה למחקר קליני 
בסוכרת, בית החולים האוניברסיטאי, הדסה עין כרם

תפקידו של רופא המשפחה בטיוב הטיפול בחולה 11:35-11:55
אי ספיקת לב סיסטולי

ד"ר אבישי גרופר, קרדיולוג בכיר, המכון לאי ספיקת לב, המרכז הרפואי 
ע"ש שיבא תל השומר

בחסות נוברטיס

הנחיות המועצה הלאומית לסוכרת והטיפול 
בסוכרת סוג 2 

ד"ר עפרי מוסנזון, מנהלת היחידה למחקר קליני 
בסוכרת, בית החולים האוניברסיטאי, הדסה עין כרם

BI בחסות 

מהלב האנושי ועד ללב המכני – 50 שנים להשתלת הלב 11:55-12:15
הראשונה

פרופ' יעקב לביא, מנהל היחידה להשתלות לב, מרכז הלב ע"ש לבייב, 
המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל השומר

MSD סדנה – תיאורי מקרים                      בחסות
מנחים:

ד"ר עפרי מוסנזון, מנהלת היחידה למחקר קליני 
בסוכרת, בית החולים האוניברסיטאי, הדסה עין כרם

ד"ר ברכה דגן, מומחית ברפואת המשפחה, מנהלת 
מרפאת סוכרת בקהילה, מרכז בריאות "עומר" עפולה 

סיכום המושב
מקומו של הטיפול הפליאטיבי בחולים הסובלים 12:15-12:35

מאי ספיקת לב 
ד"ר רתם תלם, מנהלת השירות הפליאטיבי במרכז הרפואי תל אביב 

הפסקה וביקור בתערוכה12:35-12:50

אולם A - מליאה12:50-14:10
מחלות ריאה

יו"ר מושב: פרופ' נוויל ברקמן, מנהל מכון הריאה, יחידת מבוגרים 
והיחידה לרפואת ריאה פולשנית, מרכז רפואי הדסה

 B אולם
הפרעות קצב

יו"ר מושב: ד"ר גרגורי גולובצ'ינר, מ"מ מנהל יחידה של הפרעות 
קצב וקוצבים, מערך קרדיולוגי, מרכז רפואי רבין

לקחת שליטה על אסתמה: השאלות שחייבים לשאול את 12:50-13:15
המטופלים שלנו 

פרופ' נוויל ברקמן, מנהל מכון הריאה, יחידת מבוגרים והיחידה לרפואת 
ריאה פולשנית, מרכז רפואי הדסה

בחסות קמהדע 

הגישה המעשית למניעת שבץ בחולים עם 
פרפור פרוזדורים 

ד"ר אהרון אלקלעי, מנהל יחידת הלב, הדסה הר הצופים
בחסות פייזר

13:15-13:40?ARE WE SMART ENOUGH - ניהול נכון של אסטמה
ד"ר אורי לקסר, מכון הריאה, מעבדת שינה, הדסה עין כרם

 בחסות אסטרה זנקה

טיפול לפרפור פרוזדורים: מתרופות לאבלציה 
 Treatment of atrial fibrillation: from

drugs to ablation
ד"ר גרגורי גולובצ'ינר, מ"מ מנהל יחידה של הפרעות 

קצב וקוצבים, מערך קרדיולוגי, מרכז רפואי רבין

13:40-14:10COPD
TBD

 GSK בחסות

השתלת דפיברילטור וקוצב דו-חדרי – למי ומתי?
פרופ' אלון ברששת, היחידה לאלקטרופיזיולוגיה, 

מרכז רפואי רבין והפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, 
בחסות BIאוניברסיטת תל אביב

 סגירת אוזנית בגישה צנתורית: האם היא הפתרון 
לחולה עם פרפור פרוזדורים וסיכון לתסחיף?

פרופ' עבד עסלי, מנהל יחידת הצנתורים, מרכז רפואי רבין

ארוחת צהריים וסיום הכנס14:10

הכינוס החצי שנתי ה-41 

לרפואה כללית 
ורפואת משפחה

של איגוד רופאי
המשפחה בישראל

יום ד' ו 19.7.17 ו AVENUE מרכז אירועים וקונגרסים
יו"ר הכינוס: פרופ' פסח שורצמן

לפרטים והרשמה: 09-8641130, 09-8641116, 09-8641106
Rishum@medmedia.co.il :או במייל

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

*התוכנית אינה סופית וניתנת לשינויים

*ניתן לחנות בחניון של מרכז האירועים והקונגרסים AVENUE בעלות של 20 ₪ לכל היום.
אחת ל-30 דקות יוצא אוטובוס ציבורי מטרמינל 3 - מפלס 2 )קומת התחבורה הציבורית(, הקוים אשר מגיעים לאווניו: קו 5א׳ / 5 / 239

בכנס
יוגרלו

Laptops & Tablets

10:15-10:45

 10:45-11:15

12:50-13:10

 13:10-13:30

13:30-13:50

13:50-14:10

11:35-12:00

 12:00-12:30

 12:30-12:35

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

