
הכינוס המדעי המקצועי של

איגוד רופאי
המשפחה

אילת  2019

תכנית הכנס



יום ה'  |  5.12.19
קליטה וקבלת חדרים החל מ-15:00 

ברכות  17:00-17:10

מושב ראשון יו"ר: יעל גילרמן   

פאנל - אקטיביזם ברפואת משפחה  17:10-17:50
ד"ר יעל גילרמן, מומחית ברפואת משפחה, פעילה בועד איגוד רופאי המשפחה ובועד ארגון רופאי הכללית,    

ממארגני  אי-כנס רפואת משפחה   
ד"ר רונן ברקת, מומחה ברפואת משפחה, חבר בועד איגוד רופאי המשפחה ובועד ארגון רופאי הכללית,    

ממקימי החברה למניעת אבחון יתר וטיפול יתר, ממקימי קהילקדוקס - רשת חברתית לרופאים ראשוניים   
ד"ר מיכל שני, מומחית ברפואת משפחה, יו"ר איגוד רופאי המשפחה   

ד"ר נועה גור אריה, מתמחה ברפואת משפחה, חברת הוועד המייסד של החברה לרפואת הנקה בישראל.   

המטופל והטיפול הרפואי- מנוסע לטייס משנה   17:50-18:15
ד"ר יעל גילרמן, מומחית ברפואת משפחה   

איכות רפואית - האם הכל מדיד?  18:15-18:40
ד"ר רונן ברקת, מומחה ברפואת משפחה   

ביקור בתצוגה הרפואית   18:40-19:00

מושב שני   יו"ר: מיכל שני   

It’s time to take ACTION   19:00-19:25
ד״ר דן אויירו, מומחה ברפואת משפחה    

)בחסות חברת נובו נורדיסק(   

SCLC חידושים ועדכונים בסרטן ריאות מסוג  19:25-19:50
ד"ר נועם אסנה, מנהל המכון האונקולוגי, מרכז רפואי ברזילי אשקלון    

)בחסות חברת רוש(   

זמן להתגייס - יעדים חדשים בכולסטרול, מפחיתי תחלואה ותמותה   19:50-20:15
ד"ר עידית דוברצקי, מומחיות בקרדיולוגיה, מנהלת המערך הקרדיולוגי, בי"ח בני ציון    

)בחסות חברת סאנופי(   

ארוחת ערב בחדר האוכל     20:15

יום שישי  |  6.12.19  
ארוחת בוקר בחדר האוכל החל מ-7:00 

מושב שלישי   יו"ר: יוחאי שינמן   

הטיפול בחולה הסוכרתי הקשיש  09:00-09:25
ד"ר מיכל כשר מירון, מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה   

)בחסות חברת סאנופי(   

גישה לחולה הסוכרתי במרפאה ראשונית  09:25-09:50
ד"ר אלה חסין, מומחית ברפואה פנימית ויועצת סוכרת   

 )BI בחסות חברת(   

מימוש הפוטנציאל בטיפול בסוכרת עם  GLP-1 RA חד שבועי חדש  09:50-10:15
ד"ר אגבאריה זוהדי, מומחה ברפואת המשפחה, ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה   

)בחסות חברת נובו נורדיסק(    

טיפול משולב בהזרקה בסוכרת – למי, מתי ולמה?  10:15-10:40
ד"ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, יועץ סוכרת. שירותי בריאות כללית. מחוז חיפה   

)בחסות חברת סאנופי(      

הגשר בין אינרציה טיפולית לאיזון פשוט ויעיל בסוכרת  10:40-11:05
ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, רכזת רפואה יועצת הנהלה רפואית, שרותי בריאות כללית   

)בחסות חברת נובו נורדיסק(    



הפסקה וכיבוד בשטח התצוגה הרפואית   11:05-11:20

מושב רביעי   יו"ר: רונן ברקת   

TIMES ARE CHANGING – רופא המשפחה בחזית הטיפול באשה בגיל המעבר  11:20-11:45

ד"ר נועה חובב, מומחית לרפואת משפחה, יועצת גיל מעבר, שירותי בריאות כללית   

)בחסות חברת מעבדות רפא(    

"משחק מקדים" - לדבר מיניות עם רופא/ת המשפחה  11:45-12:10

ד"ר שלומית שדמון, מומחית ברפואת משפחה, מוסמכת בטיפול מיני   

מחלות המועברות במגע מיני - גישה הגיונית ופשוטה  12:10-12:35

ד"ר יאן מיסקין, מומחה ברפואת המשפחה ומחלות זיהומיות, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים   

הפסקה קצרה   12:35-12:55

מושב חמישי   יו"ר:  שלומית שדמון   

הגישה לחולה האלרגי ברפואת משפחה  12:55-13:20

ד"ר יורם פייטלסון, מומחה באלרגיה ואימונולוגיה קלינית, מומחה ברפואת ילדים, קופ"ח מכבי    

ומרכז רפואי שניידר לרפואת ילדים   

)בחסות חברת מעבדות רפא(   

תפקודי ריאה תקינים - בדיקות סקר וגילוי מוקדם עם דגש על רפואת ריאות  13:20-13:45

ד"ר יוחאי שיינמן, מומחה ברפואת משפחה, בעל תואר שני באפידמיולוגיה   

הסכם 2020 - אתגרים הזמנה לפעולה  13:45-14:10

ד"ר יעל גילרמן, ד"ר רונן ברקת   

) Light  Lunch(  ארוחת צהרים קלה   14:10

ארוחת ערב בחדר האוכל  החל מ-18:30 

שבת  |  7.12.19

ארוחת בוקר בחדר האוכל החל מ-07:00  

מושב שישי     

שיחה  09:30-10:30

עם ד"ר מיכל שני, יושבת ראש איגוד רופאי המשפחה   

לטעות זה אנושי - איך מתמודדים עם טעויות וכשלונות   10:30-11:30

- שיחה פתוחה   
ד"ר יוחאי שיינמן, ד"ר רונן ברקת, ד"ר יעל גילרמן   

סיכום הכנס ופיזור    11:30



בברכת כנס
מוצלח ופורה!

הוועדה המדעית

ד״ר יעל גילרמן    |    ד״ר רונן ברקת

הכנס בחסות


