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הקשר בין רופאי המשפחה למטופלים מהווה את עמוד התווך המרכזי 

עליו נשענת רפואת המשפחה. בשנים האחרונות אנו עדים לקצב הולך 

הראשונית.  הרפואה  לעולם  מתקדמות  טכנולוגיות  כניסת  של  וגובר 

היומיומי  הטיפולי  המפגש  על  ישיר  באופן  משפיעות  אלה  טכנולוגיות 

ופעמים רבות אף מחליפות אותו.

בחודשים האחרונים, ההסתמכות על הטכנולוגיה והעדר הקשר הבלתי 

אמצעי עם מטופלינו אף הקצינו, ושינו באופן מהותי את האופן בו אנו 

עוסקים ברפואה. 

הטכנולוגיים  השינויים  בהשפעות  עוסק   2020 מאיר  בן  שבתאי  כנס 

הדוהרים על הקשר האישי הייחודי בינינו לבין מטופלינו: על החמלה כלפי 

המטופלים מחד ועל תחושת השחיקה והמשמעות שלנו כמטפלים מאידך.

הרצאתה של האורחת הראשונה במליאה הוא של פרופ' ורדה שלו, 

שירותי  "מכבי  של  והחדשנות  המחקר  מכון  מנהלת  לאחרונה  עד 

את  תסקור  שלו  פרופ  בקהילה.  פעילה  משפחה  ורופאת  בריאות" 

על  הצפויה  והשפעתם  הקרוב  בעתיד  בטכנולוגיה  הצפויים  השינויים 

רופאי המשפחה בקהילה בארץ.

ההרצאה השנייה במליאה היא של ד"ר יאן מיסקין, מומחה ברפואת 

מאחורי  מבט  לנו  ייתן  הוא  במגיפות.  הטיפול  בצוות  וחבר  המשפחה 

הקלעים של הפעולות שננקטו ברמה הלאומית בזמן הטיפול במגיפת 

הקורונה.

בנוסף, יוצגו בכנס עשרות מחקרים, תיאורי פרויקטים ייחודיים בקהילה, 

רעיונות למחקר ופוסטרים, העוסקים בנושאים קליניים מגוונים.

והקשר  חמלה  של  שונים  בהיבטים  מתמקדות  הכנס  סדנאות  השנה, 

הטיפולי ברפואת המשפחה, על מנת לתת למשתתפים כלים מעשיים 

לשמירת החוסן כמטפלים ומניעת שחיקה.

ומלגות  מצטיינים  לרופאים  האיגוד  פרסי  חלוקת  בטקס  ייחתם  הכנס 

המחקר – הנכם מוזמנים להגיע ולכבד את חברינו הזוכים.

למפיק הכנס מר משה  הועדה המדעית,  לחברי  להודות  אנו מבקשים 

הלפרט מחברת SP Group ולחברות המציגות.

מצפים להשתתפותכם הפעילה.

פרופ' טוני היימן - יו"ר שותף	•

ד"ר רונית אלעד - יו"ר שותף	•

פרופ' שלמה וינקר	•

ד"ר לימור אדלר	•

ד"ר ניצן בן-דב	•

ד"ר מירב בנסקי	•

ד"ר גרי בלומברג	•

ד"ר אילן גרין	•

ד"ר אלכס לוסטמן	•

ד"ר דן ליבון	•

ד"ר לילך מלצקי	•

ד"ר מיכל פלומבו	•

ד"ר היילי רוס	•

פרופ' טוני היימן 
וד"ר רונית אלעד

יו"ר שותפים הועדה המדעית

ד"ר מיכל שני
יו"ר איגוד רופאי המשפחה

דבר
יו״ר הכנס

תודות לחברי
הועדה המדעית

 לאור המצב ובהתאם
להנחיות משרד הבריאות

כנס שבתאי מתקיים השנה 
לראשונה באינטרנט 

מאחלים לכל 
המשתתפים

כנס פורה 
ומוצלח!

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

חדשנות וחמלה ברפואת המשפחה
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תוכנית
הכנס

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

חדשנות וחמלה ברפואת המשפחה

12:30-13:30
הענקת מלגות ומחקר, 

טקס חלוקת פרסי האיגוד

12:15-12:30

הצגות
קצרות

מחקרים

הצגות
קצרות 

מחקרים

הצגות
קצרות 

הצגות
פרויקט
/ שיטה

הצגות
קצרות 

הצעות
למחקר

הצגות
קצרות

מחקרים

הפסקה והתחברות למושבים המקבילים

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

מושב 5מושב 4מושב 3מושב 2מושב 1

חזרה למליאה

התחברות לאתר הכנס וביקור בתצוגה הרפואית 08:00-09:00

** ייתכנו שינויים בתכנית הכנס

09:00-09:30

מליאה

09:30-10:00

10:00-10:30

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' חגי לוי - מנכ״ל משרד הבריאות	•
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	•

10:30-10:45

10:45-12:15

 
מושבים 
מקבילים

)90 דק'(

10 דקות להצגה 

+5 דקות לשאלות

MPA MD ,פרופ׳ ורדה שלו
עד לפני זמן קצר מקימה ומנהלת מכון המחקר והחדשנות קסם, קאהן-סגול, מכבי שירותי בריאות

הרופא והמחשב: אחד ועוד אחד הם יותר משניים

ד"ר יאן מיסקין  - מומחה ברפואת המשפחה החבר בצוות הטיפול במגיפות
מה היה ומה יהיה ? – מבט מאחורי הקלעים של תהליכי

קבלת ההחלטות בתקופת משבר הקורונה במדינת ישראל

 

הצגות
קצרות

מחקרים

יו"ר:
ד"ר אלכס 

לוסטמן

מושב 6
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Tackling feature selection using 
real world EMR data: cardiovascular 
disease risk factors among type 2 
diabetic patients

ד"ר יבגני מרזון

 FLASH בטכנולוגיית Libre יעילות מכשיר
לאיזון רמות הגלוקוז בקרב חולי סוכרת סוג 1 

מבוגרים 
ד"ר ניר שאול

הגדלת היענות לבדיקת דם סמוי בעזרת 
עמדת ערכות בחדרי הרופאים הראשוניים 

ד"ר אביעזר גבאי

היענות לטיפול בסוכרת, אצל סוכרתיים, 
מהעדה האתיופית, במרפאה ראשונית בפ״ת

ד"ר ליאורה ארונסון

מטופלים עם סוכרת בחודש הרמדאן 
- ידע, עמדות ושינוי בתזונה ובטיפול 

התרופתי אצל חולי סוכרת הצמים בחודש 
הרמדאן - מחקר שאלונים 

ד"ר נשהאד אבו עאמר

 HbA1c נדרשת זהירות בפיענוח רמות
באוכלוסייה הבדואית המוסלמית בדרום ישראל

ד"ר יוליה טרייסטר

הכחדת HCV: בחינת שכיחות המחלה, בחינת 
הטיפול הניתן כיום ומהם החסמים לטיפול 

ד״ר אילן גרין

מרפאה מקדמת בריאות - האתר וחוברת 
ההתנעה כבר כאן

ד"ר מני עמראן

מכבי ר״ד - אובריזציה של הטיפול הרפואי 
במצבים ״חצי-דחופים״ במרפאות הקהילה 

ד״ר אילן יהושע

החוויה הקלינית של השנה הראשונה 
של פעילות הפורום למניעה וטיפול 

בהתמכרויות, קופ"ח כללית, מחוז 
ירושלים - היום, לקחים, ושאיפות לעתיד

ד״ר ראובן דרסלר

בחינת שלב ב׳ המחודשת: 
רציונל, מבנה ותכנים 
ד״ר אורית כהן קסטל

קהילת "מניקות בקבע" - שימוש 
בוואטסאפ לתמיכה בנשות הקבע 

המניקות 
ד"ר יעל לצט בן-עמי

חמלה תוך צוותית – טיפול בקרבן השני
ד״ר תמר אדר

חמלה בטיפול במטופלים עם הפרעות 
פסיכוסומטיות

ד״ר אורנה שטטר

 10:45-12:15

מושב מס' 1

הצגות קצרות
מחקרים

יו"ר: ד"ר  דן ליבון 

 10:45-12:15

מושב מס' 2

הצגות קצרות
מחקרים

יו"ר: ד"ר לילך מלצקי
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Clinician-patient movement 
synchrony mediates social group 
effects on interpersonal trust and 
perceived pain 

ד"ר פבל גולדשטיין

תפיסות  על  אישיות  ובין  מבניות  השפעות 
בקרב  הסיכון  והתנהגות  הבריאותי  הסיכון 
גברים  עם  מין  יחסי  המקיימים  גברים 

בישראל 
ד"ר גל וגנר קולסקו

דיכאון לאחר לידה באבות גאים 
ד״ר לימור אדלר 

צריכת אופיואידים בשירותי בריאות כללית 
בישראל 2007-2018 

ד״ר תמי פרויד

מגסיסה  וחרדה  מהזדקנות  חרדת  גילנות, 
במרכז  ואחיות  רופאים  בקרב  וממוות 
ומרפאות  סורוקה  האוניברסיטאי  הרפואי 

ראשוניות של שירותי בריאות כללית 
ד"ר אילונה קולושב

רפואת המסדרון המודרנית קווים לדמותה
ד"ר מני עמראן

 Medical Cannabis for Older patients-
 Initial results and treatment protocol

ד"ר עדי רון

הקשר בין טיפול בסטרואידים בשאיפה 
לבין סיכון מוגבר לשברים בילדים

ד״ר ארז קורצוייל

רפואת יתר ובחירה מודעת בקרב מתמחים 
ומומחים ברפואת משפחה ופנימית מתמחי 

מחוז דרום, מכבי שירותי בריאות
ד״ר עדן זהבי

בדיקת הקשר בין שימוש בסטרואידים 
והיארעות זיהומים בקרב אוכלוסיית 

מבוטחי מאוחדת מגיל 18 ומעלה
ד״ר גליה זכאי

סוכרת בראייה מגדרית: HbA1C וסיבוכים 
קרדיאליים 

ד״ר תהילה פישר יוסף

אבחנה וטיפול ברפואה ראשונית של דלקת 
ריאות נרכשת בקהילה בילדים. מחקר חתך 

רטרוספקטיבי 
ד״ר מוטי אלמוג

הערכה עצמית של עקה והשפעתה על 
תוצאות של טיפולי פוריות בקרב נשים 

המשרתות בצה"ל
ד״ר ג'ון ווטקינס 

תחלואה כרונית וצריכת שירותי בריאות 
ASD ורפואה ראשונית במבוגרים עם

ד״ר מוריה מימון כהן

 10:45-12:15

מושב מס' 3

הצגות קצרות
הצעות למחקר

יו"ר: פרופ' טוני היימן, ד"ר רונן ברנד

 10:45-12:15

מושב מס' 4

הצגות קצרות
מחקרים

יו"ר: ד"ר ניצן בן דב
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לקריאת תקצירי ההרצאות הכנסו

http://eventprg.com/iafp

 10:45-12:15

מושב מס' 5

הצגות קצרות
מחקרים

יו"ר: ד"ר  גרי בלומברג 

איתור קשרים בין מאפיינים רפואיים וסוציו 
עם  מטופלים  פניית  לשיעור  -דמוגרפיים 
בעיות שלד-שריר לטיפול פיזיותרפי בגישה 
ישירה לעומת פנייה לטיפול בהפניית רופא 

ד"ר מיכאל בס

מקומו של רופא המשפחה בטיפול בילדים
ד"ר ישראל כץ

הרגלי החיפוש של מידע רפואי באינטרנט 
בקרב משרתי הקבע בצה"ל

ד"ר גיל זהבי

האם לארגון הבריאות השפעה על הצמדות 
המטופל לרופא המשפחה? 

ד"ר אלכס שיפוטובסקי

תפקידיו של רופא המשפחה לפי ראות עיניו 
של המטופל 

ד"ר יעקב לוין

השוואת ביטויים של אלימות מילולית ופיזית 
בין רופאי בית החולים לרופאי הקהילה 

ד"ר תמר נבו

רפואה מקרבת - מפגשים בווידאו עם רופא 
המשפחה האישי 

ד"ר דניאל הרש

לאתר הכנס <<

בעזרת  סמוי  דם  לבדיקת  היענות  הגדלת 
עמדת ערכות בחדרי הרופאים הראשוניים 

ד"ר אביעזר גבאי

מגסיסה  וחרדה  מהזדקנות  חרדת  גילנות, 
במרכז  ואחיות  רופאים  בקרב  וממוות 
ומרפאות  סורוקה  האוניברסיטאי  הרפואי 

ראשוניות של שירותי בריאות כללית 
ד"ר אילונה קולושב

איתור קשרים בין מאפיינים רפואיים וסוציו 
עם  מטופלים  פניית  לשיעור  דמוגרפיים 
בעיות שלד-שריר לטיפול פיזיותרפי בגישה 
ישירה לעומת פנייה לטיפול בהפניית רופא 

ד"ר מיכאל בס

המחלה,  שכיחות  בחינת   :HCV הכחדת 
החסמים  ומהם  כיום  הניתן  הטיפול  בחינת 

לטיפול 
ד"ר אילן גרין

מבנה  רציונל,  המחודשת:  ב`  שלב  בחינת 
ותכנים 

ד"ר אורית כהן קסטל

 10:45-12:15

מושב מס' 6

הצגות קצרות
מחקרים

יו"ר: ד"ר אלכס לוסטמן


