
יו״ר הכנס: פרופ׳ שלמה וינקר
איגוד רופאי המשפחה

שלום לכולם,
כמעט חזרה לשגרה, או שמא חזרה לשגרה שתהיה מעט שונה משהורגלנו בעבר. כנס ההתעדכנות 

הראשון שאנו מקיימים פנים אל פנים לאחר מגפת הקורונה יהיה גם כנס שישודר דרך האינטרנט, 
ובכך יהיה הכנס ההיברידי הראשון שלנו. מגפת הקורונה שינתה הרבה בחיים המקצועיים ובחיים 

האישיים, ועם החזרה המהירה לשגרה בארץ והחזרה המעט איטית יותר בעולם חשוב לעצור ולבחון 
מה השתנה ומה צופן לנו העתיד. פרופ' נחמן אש, פרויקטור הקורונה יכבד אותנו בהרצאת הפתיחה 

של הכנס. בכנס נשמע גם הרצאות התעדכנות בנושאים רבים ומגוונים כגון: סוכרת, מחלות ממאירות, 
מחלות דרכי הנשימה והעור ועוד. כמו כן החוגים השונים באיגוד יחזרו לפעילות פנים אל פנים ויציגו 

נושאים מעניינים ומרתקים מתחומי עיסוקם על מנת לעודד רופאי משפחה להצטרף לפעילות הענפה 
שלהם. צפויה תוכנית מגוונת ומעניינת.

נתראה כולנו בכנס.
פרופ' וינקר

052-3183633

אם אינך מצליח לפתוח את ההזמנה, באפשרותך להעביר 
אותה לאימייל פרטי או לנייד ואז להירשם

התכנסות וקפה )הכניסה ברישום מראש בלבד(8:30-8:50
דברי פתיחה 8:50-9:00

פרופ' שלמה וינקר, איגוד רופאי המשפחה
ד"ר מיכל שני, יו"ר איגוד רופאי המשפחה

ההתמודדות עם מגפת הקורונה ברמה הלאומית   9:00-9:40
מרצה אורח: פרופ׳ נחמן אש, מנהל "מגן ישראל", פרויקטור הקורונה

מניעה של תמותה קרדיווסקולרית וכלייתית בחולי סוכרת סוג 2    9:40-10:00
פרופ' אבישי אליס, מומחה ברפואה פנימית, מנהל מחלקה פנימית ג', מרכז רפואי רבין 

בילינסון, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואה פנימית

אסתמה – Act Don’t React: הדרך הנכונה לשליטה והפחתת החמרות   10:00-10:20
פרופ' אורן פרוכטר, מנהל מחלקת ריאות וטיפול נמרץ נשימתי, מרכז רפואי וולפסון, 

אוניברסיטת ת"א

דיכאון – זה לא רק מצב רוח   10:20-10:40
ד"ר נדב יופה נבו, פסיכיאטר

הפסקה וביקור בתערוכה )כיבוד קל(10:40-11:00

ממצא ראשוני בקהילה של גוש 11:00-11:20
בכבד - מאבחון ועד טיפול   

פרופ' זיו בן ארי, מנהלת המרכז למחלות 
כבד, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

11:00-12:00 - חוג כאב
יו״ר החוג: ד״ר ורד סימוביץ, מומחית ברפואת 

המשפחה ומנהל רפואי, מכבי שירותי בריאות, 
יו"ר החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי 

המשפחה

פטרת העור והציפורניים - טיפולים 11:20-11:40
עדכניים, סקירה ועדכון   

פרופ' אבנר שמר, רופא עור בכיר, מחלקת 
עור, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

מגלגלים את הכאב לפתחנו - מקרה 
לניהול וטיפול רופא המשפחה

ד"ר ליאורה שכטר, מנהלת תחום כאב, קופ"ח 
מאוחדת, מנהלת מרפאת כאב, הרצליה 

מדיקל סנטר

פסוריאזיס 2020 ברפואת המשפחה11:40-12:00

פרופ' מיכאל דוד, מומחה לרפואת עור ומין 
במרפאות של המרכז הרפואי רמת אביב

12:00-13:00 - חוג חימ״ר
יו״ר החוג: ד״ר אלסי נחום, רופאת משפחה 

מומחית פלוו בחינוך רפואי מטעם אוניברסיטת 
טורונטו, מוסמכת איט"ה לטיפול קוגניטיבי 

התנהגותי  מה חדש באטופיק דרמטיטיס   12:00-12:20
ד״ר יניב רון, מומחה לרפואת עור מכבי, 

מאוחדת

סיכויים מול סיכונים בחולה הסוכרתי 12:20-12:40
המבוגר      

ד״ר יואל טולדנו, מנהל תחום סוכרת 
ואנדוקרינולוגיה, מאוחדת, יחידת אם 

ועובר, מרכז רפואי בילינסון

תמורות בחינוך הרפואי – מ"השריית תיונים" 
ללמידה מכוונת תוצאים

ד״ר אלסי נחום

הטיפול בכאב ראש - אתגרים 12:40-13:00
ופתרונות   

ד"ר דניאל עובד, נוירולוג בכיר,
13:00 - חזרה לאולם הכנסיו"ר החברה הישראלית לכאב ראש

חידושים ב-SMA וחשיבות האבחון המוקדם   13:00-13:20
ד"ר דפנה מרום, רופאת ילדים מומחית וגנטיקאית, סגנית מנהלת המכון לגנטיקה,        

ביה"ח "דנה-דואק" לילדים

התכנית הלאומית למיגור הפטיטיס C – ההצלחה בידינו13:20-13:40
דר' יובל דאדון, מנהל התכנית הלאומית למיגור HCV בישראל, לשכת המשנה למנכ"ל 

משרד הבריאות
סיום הכנס וכיבוד13:40

תוכנית הכנס

* התוכנית אינה סופית וניתנת לשינויים

כנס איגוד רופאי 
המשפחה בישראל
יום רביעי ו 23.6.21 ו 9:00-13:40

מלון דן אכדיה, הרצליה

כנס
היברידי

מספר המקומות מוגבֿל - הרשמה מראש בלבד
התכנסות בשעה 8:30

להרשמה לכנס הפרונטלי
במלון דן אכדיה, הרצליה

ללא עלות

תודה לכל החברות התומכות בכנס

https://medinar.vp4.me/congigudfront23062021?ref=vinker

