
תוכנית מדעית

כנס החוג לרפואת אורחות חיים:
26-28 באפריל 2018

״הגושרים״ - מלון בטבע״

אורח חיים ומגדר
Eduventure Israel Lifestyle Medicine congress No. 5

יום חמישי  26.04.18
טרום כנס - הגישה המוטיבציונית )מותנה במינימום משתתפים(  9:00-13:00

ד"ר נטע אלון-שליב, מומחית לרפואת משפחה - קבוצת מתחילים      
ד"ר מרדכי אלפרין, מומחה ברפואת משפחה, יו"ר ועד רופאים מחוז חיפה      

שירותי בריאות כללית - קבוצת מתקדמים      
הגעה למלון, קבלת חדרים וכיבוד קל  15:00-16:00

ביקור בתערוכה     16:00
ברכות ופתיחת הכנס     16:30

       ד"ר לילך מלצקי, יו"ר החוג לרפואת אורחות חיים
       ד"ר שני אפק, יו"ר הכנס, רכז רפואת משפחה, המח' לרפואת משפחה, מחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית

יו"ר המושב: ד"ר שני אפק
חדשות המדע:     17:00

       מניעה וגמילה מעישון    - ד"ר שני אפק
       מניעה וטיפול בהשמנה - ד"ר יגאל הקסלמן, מומחה לרפואת משפחה, מזכיר החוג לאורחות חיים

       עידכונים ברפואת ספורט - פרופ׳ דני נמט, מנהל מרכז ספורט ובריאות לילדים ונוער סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר
הנחיות קליניות להוראת אורחות חיים ומגדר     17:50

פרופ' )אמריטה( חוה טבנקין, יועצת הדיקן להוראה בקהילה, הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, בר אילן בגליל      
הפסקה וביקור בתערוכה     18:10

פעילות גופנית לחיזוק ובנית עצם     18:35
מיכל עצמון, PHD מנכ"לית עמותת הפיזיותרפיסטים      

על נשים, גברים וגמילה מעישון     19:00
ד"ר יעל בר זאב, מנהלת המרכז למניעה וגמילה מעישון אונ' בן גוריון )ההרצאה בשיתוף החברה למניעה ולגמילה מעישון(      

הטיפול בהשמנה בראייה מגדרית     19:30
ד"ר רקפת בכרך, רכזת רפואה יועצת הנהלה רפואית, מחוז שו"ש      

יום שישי 27.04.18
06:30-07:30   ריצת בוקר )5 ק"מ( - פרופ' שלמה וינקר, ראש חטיבת הרפואה לאומית שרותי בריאות

       תחנות חיזוק ושיפור יציבה - מיכל עצמון
       יוגה בטבע – בגן הפסלים - מדריכה מקומית

יו"ר המושב: פרופ' שלמה וינקר
סגנון חיים: השפעה על משקל כנגד מאגרי שומן ספציפיים     08:30

פרופ' איריס שי, חוקרת תזונה ומחלות כרוניות אוניברסיטת בן-גוריון      
GSK  |   אתגרים לרופא המשפחה COPD-הענות לטיפול ב     09:00

ד"ר שני אפק      
MSD  |   הכוונה לאורחות חיים באמצעים דיגיטליים לחולי סוכרת     09:30

ד"ר ערן סגל, מומחה ברפואת משפחה      
הפסקה     10:00

סדנאות מתחלפות  10:30-13:30
Novo Nordisk | Teva |   הטיפול בהשמנה במסגרת המרפאה הראשונית       

       ד"ר יגאל הקסלמן
       ד"ר אדווה צוק און, מומחית ברפואת המשפחה וגריאטריה, החוג לרפואת אורחות חיים
 Pfizer | Rafa |   תפקידו של רופא המשפחה בטיפול בגיל המעבר       

        ד"ר שלומית שדמון, מומחית ברפואת המשפחה, כללית, תל אביב, מדריכה קלינית ומרצה, המחלקה לרפואת המשפחה 
        ואוניברסיטת תל אביב. מוסמכת בייעוץ וטיפול מיני, איט"ם )האגודה הישראלית לטיפול מיני(

       ד"ר לילך מלצקי
Pfizer  |   גמילה מעישון במסגרת המרפאה הראשונית       

       ד"ר יעל בר זאב, ד"ר ערן סגל
טיול אופניים, בהרשמה מראש, תלוי במזג האוויר )מותנה במינימום משתתפים(  15:00-17:00

יום שבת 28.04.18
יוגה / פילאטיס - מדריך מקומי  07:00-08:00

עדכון פעילויות מדריכי הקבוצה המוטיבציונית     10:30
ד"ר אדווה צוק און      

סיכום הכנס תודות ותכניות פעולה - ישיבה מסכמת     11:00
ד"ר לילך מלצקי, ד"ר שני אפק, ד"ר יגאל הקסלמן      

בחסות


