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

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

הכינוס החצי שנתי ה-45 

לרפואת משפחה
בחסות איגוד רופאי המשפחה בישראל

יו"ר הכינוס: פרופ׳ שלמה וינקר3.7.19  ו
ד״ר שני אפק

מלון דן פנורמה, תל אביב

תוכנית הכנס
התכנסות, רישום וקפה8:00-8:45

ברכות ודברי פתיחה 8:45-9:00
פרופ' שלמה וינקר, יו"ר הכינוס, איגוד רופאי המשפחה בישראל

ד"ר שני אפק, רכז רפואת המשפחה, המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז שרון שומרון, מרכז רפואי מאיר,    
שירותי בריאות כללית

ד"ר מיכל שני, יו"ר איגוד רופאי המשפחה

DynaMed - רפואה על בסיס ראיות - למה ואיך? 9:00-9:15
גב׳ טלי שמחון, MA ,MBA, מידענית מומחית בניהול ידע ותוכן רפואי. קידום אסטרטגיות להנגשת המידע, מרצה 

ומפתחת למידה בנושאי מידענות וניהול ידע

קווים מנחים חדשים לטיפול בכאב שחוברו בשיתוף איגודים רבים9:15-9:35
ד"ר ורד סימוביץ', יו"ר החוג לכאב

מימוש הפוטנציאל בשימוש ב-GLP-1 RA בטיפול בסוכרת מסוג 2       9:35-9:55
פרופ' הילה קנובלר, מנהלת המכון לסוכרת, אנדוקרינולוגיה ומטבוליזם, מרכז רפואי קפלן

אתגרים ופתרונות בטיפול בשלפוחית רגיזה      9:55-10:15
ד"ר רוית יחיאלי כהן, המחלקה האורולוגית, המרכז הרפואי תל אביב

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:15-10:35

הייד פארק )יתקיים במתחם התערוכה(10:35-11:00

10:35-10:42 - אנפילקסיס קטקליזמית בילדים
ד"ר אלן הורוביץ

10:42-10:49 - רופא משפחה לנכים
ד"ר יעל מליניאק?

10:49-10:56 - פיזיותרפיה לבצקות - לא לחכות
גב' אילנה יושע, פזיותרפיסטית מוסמכת לטיפול בלימפאדמה

פשוט יותר לאזן סוכרת מסוג 2   11:00-11:20
ד"ר גורשטיין אלכסנדר, מומחה לאנדוקרינולוגיה, בית חולים בלינסון, מנהל מרפאת אנדו וסוכרת כללית פינסקר, 

ראשון לציון

סוכרת        11:20-11:40
TBD

סוכרת   11:40-12:00
TBD

הפסקה וביקור בתערוכה12:00-12:15

מחלת GCA - Giant Cell Arteritis, אבחון וטיפול    12:15-12:40
פרופ׳ בלביר אלכסנדרה, מנהלת מחלקה ראומטולוגית רמב״ם

אוסטיאופורוזיס   12:40-13:00
ד"ר ליאת ברזילי יוסף, מומחית ברפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ובריאות העצם, 

מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

הפרעות בריקון שלפוחית השתן    13:00-13:20
ד"ר שחר אהרוני, המערך האורולוגי, מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון

חידושים בטיפול באנמיה   13:20-13:40
גב' שרון גבריאל, דיאטנית קלינית, מנהלת מדעית אלטמן  

מושב דיון בנושא: עבודת הצוות בקהילה - לאן? סודות מדיוני אחות מומחית בקהילה13:40-14:30
יו"ר המושב: ד"ר שני אפק, רכז רפואת המשפחה, המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז שרון שומרון,             

מרכז רפואי מאיר, שירותי בריאות כללית

סביבת העבודה העכשווית והעתידית ברפואת המשפחה13:40-13:50
ד"ר שני אפק, רכז רפואת המשפחה, המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז שרון שומרון, מרכז רפואי מאיר,    

שירותי בריאות כללית

עבודת הצוות בקהילה - לאן? סודות מדיוני אחות מומחית בקהילה13:50-14:30
ד"ר אסי סיקורל

ארוחת צהריים וסיום הכינוס14:30
*התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים

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

