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עדיין לא חברים שלנו בפייסבוק?

עשו לנו Like ותיהנו מעדכונים חמים

ברפואת 
המשפחה

כנס מתמחים ומומחים

בחסות איגוד 
רופאי המשפחה

כפר המכביה, רמת גן12.2.20 ו
יו"ר הכינוס: פרופ׳ שלמה וינקר, ד״ר שני אפק

תוכנית הכנס

התכנסות, רישום וקפה8:00-8:45

ברכות ודברי פתיחה8:45-9:00
יו"ר הכנס: פרופ' שלמה וינקר, איגוד רופאי המשפחה בישראל

ד"ר שני אפק, איגוד לרפואת משפחה, החוג לרפואת אורחות חיים
ד"ר מיכל שני, יו"ר איגוד רופאי המשפחה

מושב ראשון:  מרפאה מקדמת בריאות
יו"ר מושב: ד"ר מיכל סיטי, מנהלת מרפאת מרכז רפואי קרית אונו, שירותי בריאות כללית

אורח חיים בריא במרפאה הראשונית - השקת חוברת "מרפאה מקדמת בריאות בקהילה"9:00-9:20
ד"ר לילך מלצקי, יו"ר החוג לרפואת אורחות חיים באיגוד רופאי המשפחה

בריאות הרופא מנקודת מבט של הסכמי 2020   9:20-9:40
פרופ' אנטוני היימן, מנהל המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה, קופת חולים מאוחדת

ד"ר גליה זכאי, מומחית ברפואת משפחה, קופת חולים מאוחדת

מושב 2: "כמו אוויר לנשימה"
יו"ר מושב: ד"ר אילן גרין, מומחה ברפואת המשפחה, מנהל מכון המחקר, לאומית שירותי בריאות

״הכוח לשנות" - כלים מעולם הטיפול קוגניטיבי-התנהגותי )CBT( לגמילה מעישון    9:40-10:00
ד"ר מרב סודרסקי, מומחית ברפואת המשפחה, מומחית ב-CBT, יועצת גמילה מעישון

מחלה פנאומקוקלית וחיסונים פנאומקוקלים למבוגרים   10:00-10:20
פרופ׳ גליה רהב, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות, המרכז הרפואי שיבא תל השומר

10:20-10:40   COPD הנחיות טיפוליות 2020 למחלת
ד"ר שגב דוד, מומחה ברפואת ריאות, שירותי בריאות כללית

סיגריה אלקטרונית - הטוב, הרע, המכוער10:40-11:00
דר' יעל בר-זאב, מומחית בבריאות הציבור, בית הספר לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית, יו"ר החברה 

הרפואית למניעה ולגמילה מעישון

הפסקה וביקור בתערוכה11:00-11:20

 BE ACTIVE  :מושב שלישי
יו"ר מושב: ד"ר שני גלזר רייס, רופאה מתמחה ברפואת משפחה, מכבי שרותי בריאות, מחוז דרום

מה המקום של ה-sglt2 בפרוטוקול הטיפולי בסוכרת?   11:20-11:40
ד״ר מיכאל ויינפאס, רופא סוכרת ומומחה לרפואת משפחה, מכון הסוכרת, מכבי, השלום תל אביב 

מימוש הפוטנציאל בטיפול בסוכרת עם GLP-1 חדש   11:40-12:00
ד"ר רועי אלדור, מנהל יחידת הסוכרת, המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי

טיפול בהשמנה במרפאה הראשונית      12:00-12:20
ד"ר נטע אלון שליב, מומחית ברפואת המשפחה, החוג לרפואת אורחות חיים

רופאים רצים   12:20-12:40
ד"ר שני גלזר רייס, רופאה מתמחה ברפואת משפחה, מכבי שרותי בריאות, מחוז דרום

הפסקה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מושב רביעי:  שלפוחית ונוגדי קרישה 
יו"ר מושב: ד"ר שני אפק, רכז רפואת המשפחה, המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז שרון שומרון, מרכז רפואי מאיר, 

שירותי בריאות כללית

המטרה: מניעת שבץ - האתגר: היענות לטיפול ממצאים ותובנות מנתונים עדכניים מישראל   13:00-13:20
ד״ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית, מחוז שו״ש, שירותי בריאות כללית

הגישה הטיפולית בשלפוחית רגיזה   13:20-13:40
פרופ' סתו קובי, מנהל המכון לאורולוגה תיפקודית ונוירואורולוגיה, מרכז רפואי שמיר, קמפוס אסף הרופא

פאנל מתמחים ומומחים צעירים מדברים הסכם 2020   13:40-14:30
יו"ר הפאנל: ד"ר יעל ליבני גילרמן, מומחית ברפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז תל אביב

משתתפי הפאנל:
ד"ר לימור אדלר, מומחית ברפואת משפחה, אחראית המחקר במחלקה להתמחות ברפואת משפחה, מכבי

במחלקה  קלרקשיפ  רכז  שרון,  במנהלת  רופאים  ועד  חבר  המשפחה,  ברפואת  מומחה  ולנסי,  צח  ד"ר 
לרפואת המשפחה, מחוז שו"ש, שירותי בריאות כללית

ד"ר ענבר ספרא, מומחית צעירה, חברת ועד מנהל ארגון מרשם
ד"ר גליה זכאי, מומחית ברפואת משפחה, קופת חולים מאוחדת

ד"ר מאיר דביר, המחלקה לרפואת משפחה, כללית מחוז מרכז, מרפאת כרמים, ראשון לציון  

ארוחת צהריים וסיום הכנס14:30
*התוכנית אינה סופית וניתנת לשינויים
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