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החוג לרפואת אורחות חיים

שנות פעילות  6

מלצקילילך ' דר

ר החוג לרפואת אורחות חיים"יו

איגוד רופאי המשפחה בישראל



חייםחזון החוג לרפואת אורחות 

בריא המשפחה בישראל מקדם אורח חיים רופא 

תחומיבשיתוף פעולה רב החוג על פי תפיסת 

אנו פועלים בקרב רופאים וסטודנטים לרפואה להעלאת מודעות וחשיבות  

למניעה וכטיפול  התנהגות הבריאות האישית ובקרב המטופלים 

בריאח"אופיתוח סביבת עבודה תומכת בקידום תוך העשרת ידע וכלים



?מי אנחנו

חברי ועד החוג פעילים ואנרגטיים10

אפקשני ' דרהקסלמןיגאל ' דר

מרינה סגל' דראדווה צוק און' דר

מוראדפאיז' דראולחובאנה'ז' דר

נטע אלון שליב' דרמיכל טנא' דר

מלצקילילך ' דרברית לוטן' דר

מדריכים בגישה המוטיבציונית  30

חברים בחוג+ 300



חלק ממה שכבר עשינו



חייםוהכשרות באורחות קורסים 

עפולה , חיפה, תל אביב-קורסים למתמחים 14•

וחלקי באר שבע וירושלים  

,  שנה הבאה טכניון, בר אילן' אונ-סטודנטים •
ש ותל אביב  "ב, קורסים קיימים בירושלים

עד כה  קורסים עצמאיים 6–מומחים רופאים •

כרגע קורסים במאוחדת ומכבי  –ותמיכה בקופות 

בהובלת חברות ועד החוג



הסילבוס  כתיבת 

חייםרפואת אורחות למוד ל

: פרקים נוספים בדרך2

בתא המשפחתיח"א

בגיל השלישיח"וא



סדנאות העשרה

לטיפול בהשמנה( יומיים ) סדנאות 3•

סדנא למטפל לגמילה מעישון•

CBTסדנת הכרות עם •



פופולריותכנסי חוג צוברים 4

!הנה אנחנו כאן-והחמישי 



המוטיבציוניתלימוד הגישה 

משתתפים140הכשרת בסיס ברחבי הארץ •

משתתפים110–רולניק ' הכשרות המשך עם פרופ•

העבירו הדרכות –מדריכים 30קורס להכשרת •

ובינר, ח איכילוב"בי, במחלקות לרפואת המשפחה

בקרוב קורס בלאומית ועוד, במכבי

הקמת קבוצת עבודה של בוגרי הקורס  •

לקידום הכשרות במוטיבציונית

וכלים נוספים לשינוי בריאות



בריאות הרופא

-י"בהרועדה לבריאות הרופא ושותפות בהקמת יוזמה •

בנית אסטרטגיה ותכניות התערבות

הפקה והובלה של כנס בריאות הרופא הראשון בישראל•





..עוד עשייה

בנושאים השתתפות בוועדות בכנסת ובמשרד הבריאות •
גמילה  , טיפול בהשמנה, תזונה בריאה: לנוהרלוונטים

מעישון ועוד

פעיל אינטרנט אתר •

,  האירופי: באיגודים ברחבי העולםוהובלה חברות •
האיחוד העולמי, האסייתי
והאוסטרליעם האיגוד האמריקאי קשרים 

NextGenUיחד עם ח"בראonlineכתיבת קורס •

הכשרות רופאים ומתמחיםעל מאמריםפרסום •

...ועוד•



תכניות לעתיד והזמנה

המשך ניהול מערך הלמידה והרחבתו•

לרופא המשפחהCBTקורס •

י"הרלרופאים במסגרת RE-TREATש"סופ•

השתתפות בוועדה המארגנת של הכנס האירופי הראשון  •
נבה'בנובמבר בג10-11לאורחות חיים 
!כולם מוזמנים

ר החוג בשנה הבאה במסגרת  "בחירות לוועד החוג ויו•
הכנס השנתי השישי

הזמנה למעורבות פעילה לכל מי שהנושא בוער  •
בעצמותיו



תודות

ר הכנס אלוף האלופים"יואפקשני ' לדר•

:בנדיבות ובפרגון גדוללחברות התומכות•
TEVA, NOVO NORDISK, RAFA, PFIZER ,GSK , MSD

לפנינה ולחברה המארגנת האחראים והמיומנים  •

למיכל שממשיכה לחזקנו  , לשלמה על כל התמיכה•
!אין כמוכם. ולאיגוד

לחברי ועד החוג המהוללים•

למרצים הנפלאים  •

וכמובן לכם המשתתפים חדשים וותיקים המשמחים  •
!תודה. את כולנו בהגעתכם ובנוכחותכם האוהדת



החוג לרפואת אורחות חיים


