
 

  הכנסתוכנית 

 23.11.2017יום חמישי 

 קבלת פנים עם כיבוד קל  17:00  – 15:00
 

 ביקור בתערוכה          17:30 – 17:00
 

 ברכות ואיחולים           17:45 – 17:30
 

  "סוף החיים בבית"           18:30 – 17:45
 בביתמערך אשפוז  –מייסד ומנהל רפואי / צבר רפואה , רוני צבר ר"ד

שירות הפליאטיבי, בית החולים סורוקה, המחלקה לרפואת משפחה, מנהל ה, פרופ' פסח שוורצמן
 שרותי בריאות כללית, מחוז דרום 

 

המחלקות הפנימיות בישראל, רפואת הקהילה ותחום  –חיזוק קו הרצף הטיפולי "בנושא פאנל    19:30 – 18:30
 .10הבריאות של ערוץ כתבת , הילה אלרועיבהנחיית , "האשפוז הביתי

 הפאנל משתתפי
 ש האיגוד הישראלי לרפואה פנימית, יושב ראפרופ' אבישי אליס
יושב ראש איגוד רופאי המשפחה בישראל וראש חטיבת רפואה לאומית שירותי , פרופ' שלמה וינקר

 בריאות
 מכבי שרותי בריאות  משנה למנכ"ל לענייני בריאות, ראש חטיבת הבריאות, – פרופ' נחמן אש                    

 סמנכ"ל בכיר לתכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות – ניר קידר 
 "שירותי בריאות "כללית, רופא ראשי, ד"ר יאיר בירנבאום
 , מנהל האגף לרפואה ראשונית, קופת חולים מאוחדת ד"ר יואב יחזקאלי

 במלוןארוחת ערב           21:00 – 20:00
 

 24.11.2017יום שישי, 

 דברי פתיחה והסבר על הסדנאות וקבוצות עבודה            09:15 – 08:45
 

 חלוקה לקבוצות            09:30 – 09:15
 

  דיון בארבע קבוצות עבודה משותפות בנושא רצף הטיפול במחלות כרוניות מרכזיות           11:30 – 09:30
  אי ספיקת לב

 מנהל המחלקה הדרומית להתמחות ברפואת המשפחה, מכבי שירותי בריאות,  יהושועאילן ד"ר 
   םרמב", בית החולים ב'מחלקה פנימית מנהל , זהאר עזאם 'פרופ

  סוכרת
 מומחה ברפואת משפחה, יועץ סוכרת, שירותי בריאות כללית מרחב חיפה.  ,  ד"ר ברוך יצחק

 והשרות לסוכרת, מרכז רפואי אסף הרופא,  ג' , מנהל מחלקה פנימיתפורטמיכה רפפרופ' 
 ראש תחום סוכרת, קופת חולים לאומית

 VTE -טיפול בנוגדי קרישה בפרפור פרוזדורים ו
ראש החוג ומנהל המחלקה לרפואת המשפחה באוניברסיטה העברית ובמחוז , אמנון להדפרופ' 

 קופת החולים כללית, יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה  –ירושלים 
  , מרכז רפואי רבין 'מנהלת מחלקה פנימית א, גוילי-ענת גפטר פרופ'

COPD  
  שו"ש, שירותי בריאות כללית מחוז המחלקה לרפואת משפחה,  ,רפואת משפחהרכז , ד"ר שני אפק

 רפואי אוניברסיטאי סורוקהמרכז , 'מנהל מחלקה פנימית ב, נמרוד מימון פרופ'
 

 הפסקת כיבוד במתחם התערוכה           12:00 – 11:30



 
 סיכום קבוצות העבודה והצגת מסקנות           13:10 – 12:00

 
 

  "מערכת הבריאות בעיניים של רגולציה בעידן משתנה"הרצאת העשרה בנושא              13:50 – 13:10
 מזכיר הממשלה לשעבר ויושב ראש חברת ת.א.ר.א ייעוץ אסטרטגי, עובד יחזקאל מר

 
 דברי סיכום              14:00 – 13:50

 
 ארוחת צהרים במלון             15:00 – 14:00

 
 ארוחת ערב במלון             21:00 – 19:00

 

 2017.1152., בתיום ש

  םטכנייללא עזרים  – מושב סיכום   12:30 – 10:30
 
 
 
 
 
 
 

 **** התוכנית כפופה לשינויים 


