
 

 תכנית מדעית לסימפוזיון 

 04.09.2019יום רביעי 

   Aהתכנסות וקבלת חדרים, אולם תרשיש   17:30 – 16:00

 דברי פתיחה וברכות:   18:00 – 17:45

  , יו"ר הכנסד"ר ברוך יצחק

 

 סדנאות מתחלפות  20:05 – 18:00

 

 

 פייר במלון פוד במסעדתארוחת ערב   21:00 – 20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ן אולם : קורל  2קבוצה מס'   Bן אולם : תרשיש  1קבוצה מס'  

19:00-18:00 

 

 –מקדימים תרופה למכה בחולי הסוכרת " "

  מקרים מהקליניקה

 

מומחית ברפואת משפחה , ר ברכה דגן"ד

 ומנהלת מרפאת סוכרת בקהילה

מומחה ברפואת משפחה, רכז , ר ג'ריר חורי"ד

 סוכרת מנהלת מחוז צפון

 שינויים בהנחיות החדשות לטיפול באסתמה

 

ותי ד"ר דוד שגב, מומחה ברפואת ריאות, שיר

 בריאות כללית, מחוז שרון שומרון

 

 מרצים מתחלפים 19:05-19:00

20:05-19:05 

 

 שינויים בהנחיות החדשות לטיפול באסתמה

 

ד"ר דוד שגב, מומחה ברפואת ריאות, שירותי 

 בריאות כללית, מחוז שרון שומרון

 

 –"מקדימים תרופה למכה בחולי הסוכרת " 

 מקרים מהקליניקה 

 

מומחית ברפואת משפחה , ר ברכה דגן"ד

 ומנהלת מרפאת סוכרת בקהילה

מומחה ברפואת משפחה, רכז , ר ג'ריר חורי"ד

 סוכרת מנהלת מחוז צפון



 

 05.09.2019 ום חמישיי

 פייר במלון פוד במסעדתארוחת בוקר   09:30 – 07:00

 אות מתחלפותסדנ   12:05 – 10:00

 

 

 באולם תרשיש, קומת כניסהארוחת צהרים קלה  13:30-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ן אולם : קורל  2קבוצה מס'   Bן אולם : תרשיש  1קבוצה מס'  

11:00-10:00 

סדנת תיאורי מקרים אינטראקטיביים 

 בסוכרת

 

ד"ר יואל טולדנו, מומחה ברפואה פנימית 

ובאנדוקרינולוגיה, יחידת אם ועובר, מרכז 

 בילינסון.-רפואי רבין

-רוםד"ר דניאל צליחין, מנהל מרפאה במחוז ד

כללית, מומחה ברפואת  שרותי בריאות

  משפחה, יועץ סוכרת

It’s time to take ACTION 

 

ד"ר בתיה קורנבויים, מומחית לרפואת 

המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, 

 גזברית החברה לחקר וטיפול בהשמנה

 

 

  מרצים מתחלפים 11:05-11:00

12:05-11:05 

 

It’s time to take ACTION 

 

בתיה קורנבויים, מומחית לרפואת  ד"ר

המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, 

 גזברית החברה לחקר וטיפול בהשמנה

 

 

 סדנת תיאורי מקרים אינטראקטיביים בסוכרת

 

ד"ר יואל טולדנו, מומחה ברפואה פנימית 

ובאנדוקרינולוגיה, יחידת אם ועובר, מרכז רפואי 

 בילינסון.-רבין

-נהל מרפאה במחוז דרוםד"ר דניאל צליחין, מ

כללית, מומחה ברפואת  שרותי בריאות

  משפחה, יועץ סוכרת



 

 תכנית למושב מדעי
 ( B, קומת הכנסים )במעלית קומה BBHהכנס יערך במלון "דן אילת", אולם 

 בהשתתפות בכל ההרצאות.קבלת אישור השתתפות בכנס מותנה 

 

 05.09.2019 יום חמישי

 מושב פותח  17:45–16:20

מנהלת המחלקה לרפואת משפחה, שרותי בריאות כללית, מחוז ד"ר צופיה אילת,  יו"ר המושב: 

 ראש החוג לרפואת משפחה, בי״ס לרפואה ע״ש עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, צפון

  

 פתיחה וברכות  16:30-16:20

 ד"ר מיכל שני, יו"ר האיגוד                      

 ד"ר ברוך יצחק, יו"ר הכנס

 

 חומצות הקיבה והוושט: מנגנוני הגנה, השפעות וטיפול  16:55-16:30

 , רופא משפחה וגסטרואנטרולוגד"ר אריה סגל  

  

 מהאקדמיה למציאות היום יומית –מחלות מעי דלקתיות  17:20-16:55

 רולוג בכיר ביחידה למחלות מעי דלקתיות, גסטרואנטד"ר אייל הירש, 

 המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי.

 יפו -היחידה לרפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז ת"א ד"ר חני ישועה, 

 

  לצלוח את גיל המעבר בבריאות טובה 17:45-17:20

 יו״ר החברה לרפואת נשים בקהילה ד"ר נגה פורת,

 

  כהביקור בתערו 18:15-17:45

 

 : מניעה וחיסונים 1מושב מס'  45:19–15:81

 מחוז ירושלים –, יועץ מחלות זיהומיות MD MSc, ד"ר יאן מיסקין יו"ר המושב: 

 

 הפחתת תחלואה הנגרמת מנגיף הפפילומה, האם זה אפשרי?       18:40-18:15

 מנהל מרכז בריאות האישה מכבי השלום, תל אביבאדוארדו שכטר, ד"ר   

 

19:05-18:40 PrEP  מניעת  של שנהHIV  

, החברה לרפואת להט"ב בהסתדרות הרפואית, מומחה ברפואת ד"ר גל וגנר קולסקו

 משפחה ומנהל מרפאה כללית גן מאיר

 

19:25-19:05    TBE (Tick-borne encephalitis) - קרציה אירופאית עם השלכות ישראליות 

 בי"ח שיבא תל השומר-, המכון לרפואה טרופית פרופ' אלי שוורץ

 נשיא האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה ומחלות טרופיות.

 

 



 

 מדוע ולמה? -החיסון המצומד לפנומוקוק למבוגרים      19:45-19:25

 , מנהלת היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי וולפסון, חולוןד"ר יסמין מאור

 

 אלרגיה : 2מושב מס'   45:19-35:20

 , מומחית ברפואת המשפחה, מנהלת מרפאת מבשרת ציון, ד"ר מיכל רונן יו"ר המושב: 

 קופ"ח כללית מחוז ירושלים

  

 הגישה לחולה האלרגי ברפואת משפחה 20:10-19:45

, , מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית, מומחה ברפואת ילדיםד"ר יורם פייטלסון

  י שניידר לרפואת ילדיםומרכז רפוא שרותי בריאות מכבי

 

 בטיחות הטיפול באנטי היסטמינים –גם טייסים משאירים את האלרגיה מאחור  20:35-20:10

מומחה לאלרגיה, אסתמה ואימונולוגיה, מרכז רפואי העמק ומחוז פרופ' מנחם רותם, 

 מרכז.

 

 פייר במלון פוד במסעדתארוחת ערב    20:40

 

 06.09.2019יום שישי, 

 פייר במלון פוד במסעדתקר ארוחת בו  

 

 ביקור בתערוכה 09:00 – 8:00

 

 : סוכרת והשמנה 3מושב מס'  09:00-11:30

 מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת רוממה, חיפה, ד"ר ערן סגל,  יו"ר המושב: 

 שרותי בריאות כללית

 

 למי, מתי ולמה? –טיפול משולב בהזרקה בסוכרת  09:15-09:00

רופא סוכרת במכון הסוכרת מכבי השלום ובמרפאת רמת אביב,  ,ד"ר מיכאל ויינפאס

 מומחה לרפואת משפחה

 

 בפרוטוקול הטיפולי בסוכרת sglt2מיקומו של הו 09:30-09:15

, מומחית ברפואת המשפחה, מנהלת מרפאת גן יבנה ויועצת סוכרת ד"ר מרינה לוי

 מרפאת סוכרת בי"ח קפלן

 

 פולית בסוכרת לאיזון מטופליםהגשר בין אינרציה טי    09:45-09:30

 , מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי מנהלת מור"ל, ד"ר רוברטו איינבינדר

 שרותי בריאות כללית

 

 חדש GLP-1 RAמימוש הפוטנציאל בטיפול בסוכרת עם      10:00-09:45

 מומחית ברפואת המשפחה, רכזת רפואה יועצת, ד"ר רקפת בכרך,   

 ריאות כלליתהנהלה רפואית, שרותי ב



 

 

 טיפול תרופתי להשמנת יתר 10:15-10:00

 מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת שועלי רעננה, ד"ר אדיב גולדהבר,    

 שרותי בריאות כללית

 

 אלקטרונית הצבעה כולל ,הקהל בשיתוף מקרים דיון 11:00-10:15

 

 קל כיבוד עם בתערוכה ביקור 11:30-11:00

 

 : חידושים ועדכונים4מושב מס'  11:30-51:14

 , מומחה ברפואת משפחה ורפואה פליאטיביתאלון קרניד"ר  יו"ר המושב: 

 

  מהלכה למעשה –מניעת שבץ בחולה עם פרפור פרוזדורים  11:55-11:30

 רפואי מרכז ,פולשנית לקרדיולוגיה היחידה מנהל ד"ר סער מנחה,
 א

 האם רופא המשפחה יכול לטפל בגמילה מעישון? 12:20-11:55

 , רופאת משפחה ומנהלת מנהלת קריות בשרותי בריאות כללית.ד"ר רחל דהן

 

 קבלת החלטות בטיפול בשלפוחית רגיזה ע"י רופא משפחה 12:45-12:20

 מנהל היחידה לאורגניקולוגיה בתל השומרפרופ' מני אלקלעי,   

 

 חידושים ועדכונים בסרטן שד מסוג טריפל נגטיב 13:10-12:45

 תאו, מנהלת המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי אסר ריבו ריסה"ד

 אשדוד

 

 ת הטיפול התרופתי בכאב החולה האונקולוגיאמנו 13:35-13:10

, יו"ר החוג לטיפול בכאב, מומחית ברפואת משפחה, מנהלת ר ורד סימוביץ'"ד

 רפואית של חטיבת התפעול, מכבי שירותי בריאות 

 

 מי החולים בסיכון? -הטיפול בהיפרכולסטרולמיה  14:00-13:35

 בילינסון, -אי רביןמנהל מחלקה פנימית ג', מרכז רפופרופ' אבישי אליס, 

 יו"ר איגוד הפנימאים

 

 סיכום הכנס   14:00

 השתתפות ההרצאות וחלוקת תעודותמטעם האיגוד למשתתפי כל  

 

 פייר פוד במסעדת ארוחת צהרים 15:30-14:15

 

 פייר במלון פוד במסעדתארוחת ערב  21:00-19:00

 ערב חופשי  

 

 



 

 07.09.2019יום שבת, 

 

 פייר במלון פוד במסעדת ארוחת בוקר 10:30-07:00

  

  מושב סיכום 10:30-12:30

 אולם תרשיש בקומת הכניסה, מלון דן אילת   

 

 הרפואה בעשורים הקרובים ועתיד רפואת המשפחה  11:30 – 10:30

פרופ' ארנון אפק, משנה למנהל המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא, תל 

 השומר ומנהל ביה"ח הכללי )בפועל(

 

 דיון לסיכום הכנס  12:30 – 11:30

 ד"ר ברוך יצחקויו"ר הכנס  ד"ר מיכל שניבשיתוף יו"ר האיגוד 

 

 פייר במלון פוד במסעדתארוחת צהריים  15:00-13:30

 

 


