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

Rishum@medmedia.co.il :לפרטים והרשמה: 09-8641130, 09-8641131, 09-8641106 או במייל

הכנס החצי שנתי ה-46 

לרפואת משפחה
בחסות איגוד רופאי המשפחה בישראל

יו"ר הכנס: פרופ׳ שלמה וינקר18.12.19 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 הכנס, איגוד רופאי המשפחה בישראל

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

ד"ר מיכל שני, יו"ר איגוד רופאי המשפחה בישראל

מושב ראשון9:00-11:25
יו״ר מושב: פרופ' שלמה וינקר, יו"ר הכנס, איגוד רופאי המשפחה בישראל

פאנל דיון בנושא: עלייה בשכיחות מחלת סרטן המעי הגס בצעירים מ-50 שנים – האם היתרונות של 9:00-9:25
הקולונוסקופיה עולים על החסרונות

פרופ' ישי לכטר, גסטרואנטרולוג, פרופ' חבר קליני, טכניון
ד״ר רונן ברקת, מומחה ברפואת משפחה, מזכיר החברה למניעת אבחון יתר, ההסתדרות הרפואית

דיון ושאלות9:20-9:25

הפרעות שינה בעידן הדיגיטלי, טיפול מבוסס צמחי מרפא   9:25-9:55
Prof. Dr. Veronika Butterweck, Medical Director at Zeller

9:55-10:25   RA-חדש- טיפול מוכוון מטרה ב JAK מעכב
פרופ' גלב סלובודין, מנהל יחידה ראומטולוגית, מרכז רפואי בני ציון, חיפה

שלפוחית רגיזה - להחזיר את השליטה      10:25-10:55
ד"ר נעם כתרי, מומחה באורולוגיה, בית חולים שיבא, תל השומר

10:55-11:25       GLP-1 RA מימוש הפוטנציאל בטיפול בסוכרת עם
ד"ר מיכאל ויינפאס, רופא סוכרת ומומחה לרפואת משפחה, מכון הסוכרת, מכבי, השלום תל אביב

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:25-11:40

הייד פארק )יתקיים במתחם התערוכה(11:40-12:05

11:40-11:47 - האם יש השפעה נוגדת דלקת לתזונה במחלות מעי דלקתיות, ומה המנגנון הפיסיולוגי 
שעומד מאחור?

גב' זוסמן עדי, דיאטנית קלינית ומאמנת בריאות, מנ"כל ובעלים של "דרך הבטן"
11:47-11:54 - "יש לימפאדמה? יש פיזיותרפיה!"

גב' אילנה יושע, פיזיותרפיסטית מוסמכת לטיפול בלימפאדמה
WoMed 11:54-12:01 - תכנית המנטורשיפ לרופאות צעירות

ד"ר עפרי דון טופילד, רופאת משפחה )עצמאית, מכבי(, אשפוז יום )מכבי( מצוות המייסדות של 
WoMed Mentorship Program

12:01-12:05 - ״רופא משפחה. יומן״ - תיאור ריאליסטי של עבודת רופא המשפחה
ד"ר דורון עמוסי, רופא משפחה

מושב שני12:05-13:05
יו״ר מושב: ד"ר עבד אל עזיז גומעה, מומחה ברפואת משפחה, רופא סוכרת, מנהל מרפאת כפר יונה, שירותי 

בריאות כללית

הצצה ל-10 חידושים תזונתיים במטופל האונקולוגי   12:05-12:25
גב' לימור בן חיים, דיאטנית קלינית, המרכז הרפואי תל אביב

מצביעים ומשפיעים - Real Life Dilemmas בטיפול בחולה הסוכרתי   12:25-12:45
ד"ר ליאת ברזילי יוסף, מומחית ברפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, מכון אנדוקריני, מרכז רפואי מאיר

דיכאון זה לא רק מצב רוח - החזרת המטופלים לתפקוד        12:45-13:05
ד"ר נדב נבו, פסיכיאטר בכיר

הפסקה וביקור בתערוכה13:05-13:20

חידושים בטרשת נפוצה   13:20-13:40
ד"ר דרורי טלי, מנהלת שירות נוירואימונולוגיה, בית חולים שיבא, תל השומר

רפואה מותאמת אישית בחולה האונקולוגי    13:40-14:05
פרופ' עידו וולף, מומחה באונקולוגיה, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי, תל אביב

קרעים בשרוול המסובב - טיפולים פשוטים, שרופאי משפחה יכולים ליישם, להועיל ואולי כך אפילו למנוע ניתוח14:05-14:20
ד"ר אוסנת וונדי, מומחית לרפואת שיכוך כאב, יחידה לשיכוך כאב, הדסה עין כרם

פיברומיאלגיה כמחלה נוירואינפלמטורית?   14:20-14:30
ד"ר עפרי דון טופילד, רופאת משפחה )עצמאית, מכבי(, אשפוז יום )מכבי( מצוות המייסדות של               

WoMed Mentorship Program
ארוחת צהריים וסיום הכנס14:30

*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

