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יום חמישי, 21.12.2017
סיור בתערוכה  16:45-16:00 

מושב מס' 1  18:00–16:45 
יו"ר המושב: ד״ר מרדכי אלפרין, המחלקה לרפואת משפחה מחוז חיפה וג"מ ומנהל מרפאת הרמן   

דברי פתיחה וברכות  17:00–16:45 
פרופ' שלמה וינקר, יו״ר האיגוד    

ד"ר ברוך יצחק, יו"ר הכנס   
שימוש מושכל בנוגדי גודש אפי  17:30-17:00

פרופ' גדעון בכר, מנהל המערך לאא"ג וגידולי ראש וצוואר מרכז רפואי רבין בי"ח בילינסון,    
השרון ומרכז שניידר לרפואת ילדים   

ההרצאה בחסות חברת סאנופי   
מה הכי חשוב לרופא המשפחה לדעת בבחירת נוגדי הקרישה החדשים  18:00-17:30

פרופ' שאול עטר, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי לגליל, נהריה    
ההרצאה בחסות חברת פייזר   

ביקור בתערוכה   18:15–18:00
מושב מס' 2  20:00–18:15

יו"ר המושב: ד״ר מיכל שני, מזכ״ל איגוד רופאי המשפחה   
Patients reported outcomes  18:45-18:15

ד״ר מיכל שני, מזכ״ל איגוד רופאי המשפחה   
מבוך הסוכרת: מה אחרי מטפורמין?  19:10-18:45

ד"ר מיכאל ויינפאס, רופא סוכרת , מכון הסוכרת מכבי השלום, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ע״ש שיבא,    
תל השומר   

MSD ההרצאה בחסות חברת   
גמילה מעישון הדרגתית, למי וכיצד?  19:35–19:10

ד"ר רחל דהן, יו"ר החברה לגמילה מעישון, רופאת משפחה ומנהלת מנהלת קריות בשרותי בריאות כללית   
ההרצאה בחסות חברת פייזר   

הצגת בית החולים יוספטל ומרחב אילת – אתגרים והזדמנויות  20:00–19:35 
ד"ר אלדר ברקוביץ, מנהל בית חולים יוספטל ומרחב אילת   

ארוחת ערב במלון  21:00–20:15
השתלבות בפעילות הבידור של המלון    

יום שישי, 22.12.2017
ארוחת בוקר  08:30-07:00

ביקור בתערוכה  08:30-08:15
מושב מס' 3  10:20–08:30

יו"ר המושב: ד"ר ערן סגל, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת בנימין בראון, רוממה, שירותי בריאות    
כללית, חיפה    

הראיון המוטיבציוני – הנלך? לאן? וכיצד?  09:30–08:30
סדנה בהנחיית ד"ר מרדכי אלפרין, המחלקה לרפואת משפחה מחוז חיפה וג"מ ומנהל מרפאת הרמן   

טיפולים לא הורמונליים בגיל המעבר  09:55–09:30
ד"ר נגה פורת, יו"ר החברה לרפואת נשים בקהילה    

ההרצאה בחסות חברת רפא   
איזון סוכרת, תמותה קרדיווסקולרית ומה שבינהם  10:20–09:55  

ד"ר איתן רויטמן, המרפאה לטכנולוגיות בסוכרת, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ובריאות העצם,    
המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא   

  Boehringer Ingelheim ההרצאה בחסות חברת   
הפסקת כיבוד וביקור בתערוכה  10:45–10:20

מושב מס' 4  13:30–10:45 
יו"ר המושב: ד"ר ורד סימוביץ, מומחית ברפואת המשפחה ומנהל רפואי, יו"ר החוג לטיפול בכאב של איגוד    

רופאי המשפחה   
FMF וטיפולים חדשים    11:10–10:45

פרופ' אלדד בן שטרית, מנהל היחידה הראומטולגית, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים    
ההרצאה בחסות חברת נוברטיס   

טרשת נפוצה - עידן חדש נפרש בפני החולים  11:40-11:10  
פרופ' ענת אחירון, מנהלת המרכז לטרשת נפוצה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר   

ROCHE ההרצאה בחסות חברת   
מדריך פרקטי לטיפול ב COPD ברפואת הקהילה  12:05–11:40

ד"ר דוד שגב, מומחה למחלות ריאה, שירותי בריאות כללית   
 Boehringer Ingelheim ההרצאה בחסות חברת   

תפקיד רופא המשפחה בחיסון אוכלוסיות בסיכון כנגד פנאומוקוקים   12:30–12:05
ד"ר אלונה פז, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות ומרפאת מטיילים, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה   

ההרצאה בחסות חברת פייזר   
איגוד רופאי המשפחה בתקשורת – אתגרים  13:00–12:30

מר ליעד וקנין, דובר איגוד רופאי המשפחה בישראל   
רב שיח עם פרופ' שלמה וינקר, יו״ר איגוד רופאי המשפחה בישראל  13:30–13:00

ארוחת צהריים קלה במתחם החסויות   13:30
ארוחת ערב  21:00-18:30

השתלבות בפעילות הבידור של המלון    
יום שבת, 23.12.2017

ארוחת בוקר  10:30-07:00
דלקת כלום המוח  11:30-10:30

ד"ר ערן סגל, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת בנימין בראון, רוממה, שירותי בריאות כללית, חיפה   
אולם תרשיש בקומת הכניסה, מלון דן אילת    

פינוי חדרים ועזיבה   

 כנס איגוד רופאי משפחה דצמבר 2017 תוכנית למושב מדעי
הכנס יערך במלון דן אילת, אולם BBH, קומת הכנסים )קומה B במעלית(.

 ההשתתפות בהרצאות הינה חובה ומהווה תנאי לקבלת אישור השתתפות בכנס
                                  


