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התכנסות ורישום08:15-09:10

מליאת בוקר
יו"ר: פרופ' טוני היימן, מנהל המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה. קופת חולים מאוחדת

ד"ר אדיב גולהבר, מומחה ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית. מדריך אקדמי אונ‘ ת“א 

דברי פתיחה09:10-09:30
יו"ר הכנס: ד"ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה

פרופ' שלמה וינקר, יו“ר איגוד רופאי המשפחה

09:30-10:00The potential of reverse innovation in strengthening health care
Dr. Harris Lygidakis, University of Luxembourg, WONCA Europe 

איך לא להרגיז את השלפוחית הרגיזה? 10:00-10:20
פרופ' אלכסנדר גרינשטיין, מומחה בכירורגיה אורולוגית, מנהל מרפאה אורולוגית, המחלקה האורולוגית,

המרכז הרפואי תל אביב. יו“ר איגוד האורולוגים הישראלי 

מטופל בעידן הדיגיטלי  10:20-10:40
פרופ' איל שורצברג, מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות. מרצה בכיר, בית ספר לרוקחות, אוניברסיטת בן גוריון

ד"ר שלומית כהן אשכנזי, מנהלת פיתוח עסקי, “כמוני“, מכון גרטנר לאפידימיולוגיה ומדיניות בריאות 

"ד"ר אני בהתאם לגיל שלי" - האם נכון להסתפק בזה בחולי אי ספיקת לב סיסטולית? 10:40-11:00
ד"ר טמיר בנטל, מנהל מכון הלב, מרפאת דגני-חדרה, שירותי בריאות כללית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 11:00-11:30

מושבים מקבילים
אולם A - מושב 1 | מחלות זיהומיות ואוטואימוניות
יו"ר: ד"ר דוד שגב, מומחה לפנימית ולמחלות ריאה, שירותי בריאות כללית

ד"ר אביבית גולן, מנהלת המחלקה לאיכות רפואית, חטיבת הרפואה, לאומית שירותי בריאות                           

חיסונים פנאומוקוקלים - מהר יותר, גבוה יותר, חזק יותר 11:30-11:50
ד"ר שלום בן שימול, מומחה לרפואת ילדים ומחלות זיהומיות, היחידה למחלות זיהומיות בילדים, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ב“ש

11:50-12:10  HIV-פרפ- מכשיר נוסף בארגז הכלים למניעת הדבקה ב
פרופ' מ.ק. מרגלית לורבר, מנהלת היחידה למחלות אוטואימוניות, מרפאת HIV הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה

HIV וחברת הנהלת החברה לרפואת

12:10-12:30 IBD פרדיגמה טיפולית במחלת המעי הדלקתי
ד"ר ניצן מהרשק, מנהל היחידה למחלות מעי דלקתיות. המכון למחלות דרכי העיכול והכבד, המרכז הרפואי תל אביב

חידושים בטיפול הביולוגי בפסוריאזיס - עור נקי הוא בר השגה  12:30-12:50
פרופ' יובל רמות, מנהל מרפאת פסוריאזיס, מחלקת עור, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10



אולם B - מושב 2 | אונקולוגיה- העתיד כבר כאן
יו"ר: ד"ר נאוה זיגלמן דניאלי, מנהלת תחום אונקולוגיה, מכבי שירותי בריאות  

יו"ר: ד"ר מיכאל תורג'מן, רכז מתמחים של המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז מרכז. יו"ר ועד רופאים מחוז מרכז

עידכונים בטיפול התרופתי בסרטן הערמונית  11:30-11:50
פרופ' חיים מצקין, המחלקה לאורולוגיה, המרכז הרפואי ת“א

תפקיד טיפולי מעכבי CDK46 בחולות סרטן שד עם קולטנים חיוביים להורמונים11:50-12:10
ד"ר עינב גל ים, אונקולוגית בכירה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

מלנומה 12:10-12:30
עבודת צוות עם החולה הנוטה למות ומשפחתו                 12:30-12:50

ד"ר רון צבר, מייסד ומנהל רפואי ב'צבר רפואה' - מערך אשפוז בבית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

אולם C - מושב 3 | מחלות שריר ושלד וכאב                                                                      
יו"ר: ד"ר ריטה משוב, מומחית ברפואת המשפחה, מנהלת מוקד בקרת אשפוזים בי"ח פוריה, רכזת תחום כאב מחוז צפון,

שירותי בריאות כללית. החוג לטיפול בכאב, איגוד רופאי המשפחה
ד"ר ורד סימוביץ, יו“ר החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה. מומחית ברפואת המשפחה ומנהל רפואי,

מנהלת רפואית של חטיבת התפעול, מכבי שירותי בריאות

חידושים בספונדילוארתריטיס  11:30-11:50
פרופ' אורי אלקיים, מנהלת המכון הראומטולוגי, מרכז רפואי ת“א

דילמות מחיי המטפל באוסטופורוזיס  11:50-12:10
ד"ר ליאת ברזילי יוסף, מומחית ברפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, שירותי בריאות כללית, מחוז שרון-שומרון

בניית עצם ומניעת אובדן עצם באמצעות קלציום קרבונט אמורפי    12:10-12:30
כאבי ראש על רקע צריכה מופרזת של משככי כאבים12:30-12:50

ד"ר עובד דניאל, מנהל היחידה לכאבי ראש ופנים, מרפאות מומחים, בית חולים לניאדו, נתניה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10



מושבים מקבילים
אולם A - מושב 4 | סוכרת ומחלות מטבוליות

יו"ר: ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ"ת, שירותי בריאות כללית
ד"ר שרה סיגלט, רופאת משפחה, מנהלת מרפאת קריית שפרינצק חיפה. רכזת קורס מומחים ברפואת משפחה, שירותי בריאות כללית

טרום סוכרת - אפשר להחזיר את השעון לאחור 13:10-13:30
ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב“ם- הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

הטיפול בחולה הסוכרתי- מהמחקר אל העולם האמיתי. איך יראה המחר?                                                                 13:30-13:50
ד"ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לחץ דם,

  DMC-המרכז הרפואי ת"א ו

הטיפול בשילוב קבוע של GLP-1 ואינסולין בזאלי הילכו השניים יחד? 13:50-14:10

ארגז כלים לחולה הסוכרתי הכלייתי 14:10-14:30
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ”ת, שירותי בריאות כללית

ארוחת צהריים 14:30

אולם B - מושב 5 | עדכונים וחידושים רפואיים
יו"ר:  ד"ר גרי בלומברג, מומחית ברפואת משפחה, לאומית שירותי בריאות ומדריכה בחוג לרפואת המשפחה, אוניברסיטת תל אביב                                                        

ד"ר ראובן שטיינברג, רופא משפחה, מכבי שירותי בריאות                           

13:10-13:30 NOACs-בעידן ה VTE-הטיפול ב
פרופ' ענת גפטר-גוילי, מנהלת מחלקה פנימית א ורופאה בכירה במכון ההמטולוגי, מרכז רפואי רבין

לשלוט באסטמה ברמת הקליניקה היומיומית 13:30-13:50
ד"ר אמיר בר שי, מנהל המערך לרפואת ריאות, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון

הטיפול בדיכאון 13:50-14:10
עדכונים בטיפול בלימפאדמה     14:10-14:30

פרופ' אריה בס, מנהל המחלקה לכירורגיית כלי דם, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין.
יועץ לניהול סיכונים והבטחת איכות באסף הרופא ויועץ לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות

ארוחת צהריים14:30



מושבים מקבילים
אולם A - מושב 4 | סוכרת ומחלות מטבוליות

יו"ר: ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ"ת, שירותי בריאות כללית
ד"ר שרה סיגלט, רופאת משפחה, מנהלת מרפאת קריית שפרינצק חיפה. רכזת קורס מומחים ברפואת משפחה, שירותי בריאות כללית

טרום סוכרת - אפשר להחזיר את השעון לאחור 13:10-13:30
ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב“ם- הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

הטיפול בחולה הסוכרתי- מהמחקר אל העולם האמיתי. איך יראה המחר?                                                                 13:30-13:50
ד"ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לחץ דם,

  DMC-המרכז הרפואי ת"א ו

הטיפול בשילוב קבוע של GLP-1 ואינסולין בזאלי הילכו השניים יחד? 13:50-14:10

ארגז כלים לחולה הסוכרתי הכלייתי 14:10-14:30
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ”ת, שירותי בריאות כללית

ארוחת צהריים 14:30

אולם B - מושב 5 | עדכונים וחידושים רפואיים
יו"ר:  ד"ר גרי בלומברג, מומחית ברפואת משפחה, לאומית שירותי בריאות ומדריכה בחוג לרפואת המשפחה, אוניברסיטת תל אביב                                                        

ד"ר ראובן שטיינברג, רופא משפחה, מכבי שירותי בריאות                           

13:10-13:30 NOACs-בעידן ה VTE-הטיפול ב
פרופ' ענת גפטר-גוילי, מנהלת מחלקה פנימית א ורופאה בכירה במכון ההמטולוגי, מרכז רפואי רבין

לשלוט באסטמה ברמת הקליניקה היומיומית 13:30-13:50
ד"ר אמיר בר שי, מנהל המערך לרפואת ריאות, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון

הטיפול בדיכאון 13:50-14:10
עדכונים בטיפול בלימפאדמה     14:10-14:30

פרופ' אריה בס, מנהל המחלקה לכירורגיית כלי דם, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין.
יועץ לניהול סיכונים והבטחת איכות באסף הרופא ויועץ לנציב קבילות הציבור במשרד הבריאות

ארוחת צהריים14:30

אולם C - מושב 6 | רפואת נשים 
 יו"ר:  ד"ר שמואל גבעון, מומחה ברפואת המשפחה ובריאות הציבור 

ד"ר גורדון ליטמן, מומחה ברפואת משפחה, קופת חולים מאוחדת. יו"ר ועדת איכות של איגוד רופאי המשפחה

אנדומטריוזיס- מה כדאי לדעת? 13:10-13:30
ד"ר דוד סוריאנו, יו“ר החברה הישראלית לאנדוסקופיה גינקולוגית.

אחראי על המרכז לטיפול באנדומטריוזיס, מרכז רפואי ע“ש שיבא, תל השומר

HPV מחלות נגיף הפפילומה האנושי- מה שכל רופא צריך לדעת על המחלות,13:30-13:50
החיסון ותופעות לווי 

ד"ר אפרים סיגלר, מנהל שירות צוואר הרחם, מחוז חיפה ומרכז רפואי כרמל,
מזכיר החברה הישראלית לקולפוסקופיה ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה 

מיניות האישה – טיפים לרופאי משפחה13:50-14:10
ד"ר שלומית שדמון, מטפלת מינית, איט“ם )האגודה הישראלית לטיפול מיני(. מנהלת מרפאת פלוטקין,

שירותי בריאות כללית, תל אביב  

14:10-14:30TBA
ארוחת צהריים14:30

בחסות

דמי רישום
� רישום מוקדם עד ה-10 בינואר 2018: 40 ש״ח

� הרשמה מה-11 בינואר ועד ה-21 בינואר: 80 ש״ח
� הרשמה מה-22 בינואר ועד יום הכנס: 140 ש״ח

* המחיר כולל מע״מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 


