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חמישי  |  22.10.20
קליטה וקבלת חדרים החל מ-15:00 

ברכות   17:30-17:35

מושב ראשון   

שגרת הקורונה - צרת רבים חצי נחמה?   17:35-18:00
ד״ר רונן ברנד   

אפשר לישון בשקט… כלים להתמודדות עם הפרעות שינה נפוצות ברפואה הראשונית   18:00-18:25
ד״ר נועה גולדשר מינרבי, מומחית ברפואת המשפחה וראש תחום הפרעות שינה בצה״ל   

ביקור בתערוכה   18:25-18:45

פירגון זו לא מילה גסה   18:45-19:45
גב׳ מרב תשובה שנהב, יועצת ארגונית, מומחית לתקשורת בינאישית אפקטיבית   

ארוחת ערב    20:00

שישי  |  23.10.20
ארוחת בוקר בחדר האוכל החל מ -7:00  

מושב שני   

תחושת בטן: האם המיקרוביום האנושי מעורב )גם( בכאב כרוני?   09:00-09:25
ד״ר אמיר מינרבי, מומחה ברפואת המשפחה ובשיכוך כאב, המכון לרפואת כאב, רמב״ם   

האם וכיצד רופא משפחה יכול לעזור למטופליו להיגמל מעישון   09:25-09:50
ד״ר מרדכי הלפרין   

בחסות חברת פייזר   

טיפולים משולבים בהזרקה - טובים השניים   09:50-10:15
ד״ר מיכל גרשינסקי   

בחסות חברת סנופי   

ה-glp1 ברצף הטיפולי   10:15-10:40
ד״ר אלינה ואטמאכר   

בחסות חברת נובו   

הפסקה וכיבוד בשטח התצוגה   10:40-11:05

מושב שלישי   

סוכרת   11:05-11:35
בחסות חברת מרק   

מיקומם של ה-sglt2 בפרוטוקול הטיפולי בסוכרת   11:35-12:00
ד"ר חגית אדלר   

בחסות חברת בורינגר     

נוגדי קרישה   12:00-12:25
בחסות חברת פייזר   

הפסקה   12:25-12:50



מושב רביעי   

אף סתום וטיפות אף - עד מתי? שימוש מושכל בנוגדי גודש מקומיים   12:50-13:15
ד״ר יצחק ברוורמן   

בחסות חברת סנופי   

טיפול בנזלת אלרגית - מה התחדש בשנים האחרונות?    13:15-13:40
ד״ר יובל טל   

בחסות חברת רפא   

טיפולים בגיל המעבר - החלופות שאינן הורמונליות   13:40-14:05
ד״ר נועה חובב   
בחסות חברת רפא   

ארוחת צהריים קלה    14:05

ארוחת ערב בחדר האוכל החל מ -18:30  

שבת |  24.10.20
ארוחת בוקר בחדר האוכל החל מ-7:00  

ראן פור פאן - ריצת בוקר   7:00-8:00 
נפגשים בלובי ב-7:00   

מושב חמישי   

רפואה מרחוק   9:30-10:30
פרופ׳ וינקר   

  

סיכום הכנס ופיזור    10:30

מאודשמחים
לשגרה!לחזור 

* ייתכנו שינויים בתוכנית



בברכת כנס מוצלח ופורה!
ד״ר רונן 

ברנד 
ד״ר נועה

גולדשר מינרבי

הכנס בחסות

הוועדה המדעית


