
15:15-17:00
הענקת מלגות ומחקר, טקס חלוקת פרסי האיגוד

האסיפה השנתית של וועד האיגוד

14:00-15:15

מושב
מס' 2 

מושבים 
מקבילים

)75 דק'(

13:00-14:00

הצגות
קצרות

מחקרים

הצגות
קצרות 

מחקרים

הצגות
קצרות 

הצגות 
פרויקט/שיטה

הצגות
קצרות 

הצעות
למחקר

הצגות
קצרות

מחקרים

(Re)discovering 
the Joy of 

Family Practice
 

פרופ' ריצ'רד פרנקל 
פרופ' שמואל רייס 

)הסדנא באנגלית(

"מה השאלה?" 
- כלי לקידום 

תקשורת 
רפואית - קלפי 

אבראכדברא

ד"ר מרב סודרסקי

מיינדפולנס 
וחמלה ככלים 

ברי יישום 
במפגש 
הטיפולי

ד"ר אליענה עירון 
ד"ר שמית קדוש

ד"ר זוהר שני גרשון

איך הפסקתי 
לפחד מחולים 

שיש להם 
הפרעת אישיות

)ואיך עוזרים 
למתמחים להתמודד(

ד"ר רות קנאי

הפסקה וכיבוד בשטח התצוגה הרפואית, פיזור למושבים

MPA MD  ,פרופ' ורדה שלו
מנהלת מכון המחקר והחדשנות קסם, קאהן-סגול-מכבי, מכבי שירותי בריאות

הרופא והמחשב: אחד ועוד אחד הם יותר משניים

יו"ר:
ד״ר דן ליבון

יו"ר:
ד"ר לילך מלצקי

יו"ר:  פרופ' טוני היימן
ד"ר רונן ברנד

יו"ר:
ד"ר גרי בלומברג

יו"ר:
ד"ר ניצן בן דב

יו"ר:
ד"ר מיכל פלומבו 

יו"ר:
ד"ר לימור אדלר

יו"ר:
ד"ר היילי רוס

יו"ר:
ד"ר אלכס לוסטמן

יו"ר:
ד"ר אילן גרין 

אולם יסמיןאולם רקפתאולם ריימן מזרחאולם ריימן מערבאולם ריימן מרכז

ארוחת צהריים וביקור בתצוגה הרפואית

"What's 
up Doc"

Following a family 
doctor with stress 

and burnout; a skills    
- based workshop 

ד"ר איוי קמפ

התכנסות, הרשמה וביקור בתצוגה הרפואית 08:00-09:00

* הכנס יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות
** ייתכנו שינויים בתכנית הכנס

09:00-09:30

אולם 1 מליאה

09:30-10:15

10:15-11:00

11:00-11:30

11:30-13:00

מושב
מס' 1

 
מושבים 
מקבילים

)90 דק'(

10 דקות להצגה 

+2 דקות לשאלות

פתיחת הכנס
וברכות

יו״רים: 
פרופ' טוני היימן

וד"ר רונית אלעד 
יו"רים שותפים

הועדה המדעית

 של הכנס

פרופ' ציון חגי - יו"ר הר"י	•

פרופ' שלמה וינקר – הנשיא הנבחר של איגוד רופאי המשפחה האירופי, ראש החוג לרפואת המשפחה, אונ׳ ת״א	•

ד"ר מיכל שני - יו"ר איגוד רופאי המשפחה	•

הרצאת אורח תיקבע בהמשך

הפקולטה לרפואה
ע"ש סאקלר

אוניברסיטת תל אביב

החוג לרפואת
המשפחה

אוניברסיטת תל אביב

תוכנית הכנס

להרשמה <<

מאודשמחים
לשגרה!לחזור 

הכינוס המדעי השנתי של  איגוד רופאי המשפחה ע"ש ד"ר שבתאי בן מאיר

חדשנות וחמלה ברפואת המשפחה

SAVE THE new DATE 
15.7.20 יום ד׳ | כפר המכביה, רמת-גן

https://reg.eventact.com/login?c=ibQI&Event=iUn8&returnurl=%2Fwelcome%3FForm%3Dih3U%26c%3DibQI%26Event%3DiUn8%26lang%3Dhe&lang=he

