
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 

פרופ' שלמה וינקר, יו"ר איגוד רופאי המשפחה, ראש חטיבת רפואה, לאומית שירותי בריאות, סגן דיקן לענייני הוראה בקהילה, הפקלוטה לרפואה 
ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

בינה מלאכותית לשירות הרפואה9:00-9:25
כיצד אפשר להיעזר בטכנולוגיות השונות לשיפור הרפואה. נתמקד במיוחד בניתוח תמונות רפואיות

IBM אפרת הכסטר, מנהלת קבוצת ניתוח תמונות רפואיות, מעבדת המחקר

סוגיות בניהול הטיפול באימונותרפיה לסרטן9:25-9:50
 ד"ר רוני שפירא-פרומר, מכון אלה למלבאום לאימונו-אונקולוגיה ומנהלת שירות אונקוגינקולוגיה, מכון אונקולוגי, מרכז רפואי שיבא תל השומר

קביעת העדפות טיפול ותכנון, טיפול מקדים - למה? מתי? ואיך?9:50-10:15
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

״סקס דיגיטלי״ - השפעת סמרטפונים על מיניות האדם10:15-10:45
גב' גילה ברונר, מנהלת השירות הסקסולוגי )מרפאת שסק( המרכז לרפואת מינית, מרכז רפואי ע"ש שיבא תל השומר

חידושים ופריצות דרך במיאלומה - האם הריפוי מעבר לפינה?10:45-11:10
ד"ר יעל כהן, מנהלת השירות למיאלומה, המערך ההמטולוגי, המרכז הרפואי סוראסקי, תל אביב                                                            בחסות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:10-11:30

אולם A - מליאה11:30-12:10
טיפול במחלות עור שכיחות בקהילה

יו"ר מושב: פרופ' ארנון כהן, מנהל מחלקת מדידת איכות ומחקר, 
הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית

 B אולם
הקווים המנחים לטיפול בסוכרת - מהכלל לפרט 

יו"ר מושב: ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה 
רפואית מחוז שו"ש

ד"ר אילנה הרמן, מרכזת תחום סוכרת, שירותי בריאות 
בחסותכללית מחוז דרום

אקנה - פתוגנזה וטיפול בעידן של עמידות לאנטיביוטיקה11:30-11:50
ד"ר אורן כץ, מומחה למחלות עור ומין, אחראי המרפאה למחלות עור 

זיהומיות וטרופיות, מחלקת עור, איכילוב                              בחסות

סדנה – תיאורי מקרים
מנחים:

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

ד"ר אילנה הרמן, מרכזת תחום סוכרת, שירותי בריאות 
כללית מחוז דרום

תרופות חדשות לטיפול בחולי פסוריאזיס11:50-12:10
פרופ' ארנון כהן, מנהל מחלקת מדידת איכות ומחקר, הנהלה ראשית, 

שירותי בריאות כללית                                                          בחסות

אולם A - מליאה12:10-13:10
אונקו-אורולוגיה

יו"ר מושב: ד"ר דניאל קייזמן, מנהל היחידה לגידולים בדרכי 
השתן, מערך אונקולוגי, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

 B אולם
 ״דגש על בריאות האישה״

יו"ר מושב: ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה 
רפואית מחוז שו"ש

אימונותרפיה - שינוי בפרדיגמה הטיפולית בסרטן גרורתי 12:10-12:30
של שלפוחית השתן

ד"ר דניאל קייזמן, מנהל היחידה לגידולים בדרכי השתן, מערך אונקולוגי, 
מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

בחסות

שאלות ותשובות מעשיות באוסטאופורוזיס
ד"ר אוריאן שליט, מומחה ברפואה פנימית 

ובאנדוקרינולוגיה, מנהל המרכז לאוסטאופורוזיס, מרכז 
רפואי הדסה הר הצופים, ירושלים

בחסות

12:30-12:50 Castration-Resistant Prostate Cancer: many
Treatments, many Options, many Challenges

ד"ר ויקטוריה ניימן, מנהלת מחלקת אשפוז אונקולוגי במרכז דוידוף, בית 
חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין

 בחסות

חשיבות וחידושים בטיפול ההורמונאלי
ד"ר צבי זהבי, מומחה לרפואת נשים, מנהל מרפאת 

גיל המעבר, מרכז בריאות האישה, שירותי בריאות 
כללית, תל אביב                 

בחסות

12:50-13:10)Renal cell cancer( RCC-הטיפולים ב
ד"ר דניאל קייזמן, מנהל היחידה לגידולים בדרכי השתן, מערך אונקולוגי, 

מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

OAB-חידושים בטיפולים ב
פרופ׳ דוד גורדון, מנהל היחידה לאורוגינקולוגיה ורצפת 

בחסותהאגן, בית החולים איכילוב 

הפסקה וביקור בתערוכה13:10-13:30

אולם A - מליאה13:30-14:10
C הפטיטיס

קבוצות סיכון לנשאות המחלה, דרכי איבחון וטיפול
יו"ר מושב: ד"ר הלנה קצמן, מנהלת יחידת הכבד, מרכז רפואי 

איכילוב
בחסות

 B אולם
מה חדש בעולם החיסונים?

שם יו"ר מושב יפורסם בהמשך

הפטיטיס C - קבוצות סיכון לנשאות המחלה, דרכי איבחון 
וטיפול

ד"ר הלנה קצמן, מנהלת יחידת כבד, המרכז הרפואי סוראסקי, תל אביב

חיסונים כנגד פנאומוקוקוס – "מקטן ועד גדול"
ד"ר שלום בן שימול, מומחה לרפואת ילדים ומחלות 

זיהומיות, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז 
הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

חיסון הפפילומה - האם השתנו כללי המשחק
ד"ר צביקה ואקנין, סגן מנהל מח' נשים ויולדות 

בבית החולים אסף הרופא. יו"ר החברה הישראלית 
לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה

ארוחת צהריים וסיום הכנס14:10

Rishum@medmedia.co.il :לפרטים והרשמה: 09-8641109, 09-8641130, 09-8641106 או במייל

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

*התוכנית אינה סופית וניתנת לשינויים

הכינוס החצי שנתי ה-42 

לרפואה כללית 
ורפואת משפחה

של איגוד רופאי
המשפחה בישראל

יום ד' ו 6.12.17 ו AVENU מרכז אירועים וקונגרסים
יו"ר הכינוס: פרופ' פסח שורצמן

ניתן לחנות בחניון של מרכז האירועים והקונגרסים AVENUE - החניה ללא עלות.
בעמדות הרישום ניתן יהיה לקבל שובר חניה חינם עבור החניה.

לרשותכם, יצאו שאטלים ללא עלות משדה התעופה בן גוריון - טרמינל 3, קומה 2 )קומה של התחבורה הציבורית( ל-AVENUE וחזרה לשדה התעופה. פרטים בהמשך.

אחת ל-30 דקות יוצא אוטובוס ציבורי מטרמינל 3 - מפלס 2 )קומת התחבורה הציבורית(, הקוים אשר מגיעים לאווניו: קו 5א׳ / 5 / 239

12:10-12:30

12:30-12:50

12:50-13:10

11:30-12:10

13:30-13:50

13:50-14:10

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

