
 

 

 

 

 

 

 

 תכנית למושב מדעי

 
 ( B, קומת הכנסים )במעלית קומה BBHהכנס יערך במלון "דן אילת", אולם 

 ההשתתפות בסדנאות ובהרצאות הינה חובה על פי נהלי הר"י. 

 אישור יקבלולא  -מן ההרצאות ו/או הסדנאות  85%-בפחות מ רופאים שישתתפו

 במלוא התשלום על השהות שלהם במלון. ישירות ויחויבו תתפות בכנסהש

 

 04.11.2021יום חמישי 

 ביקור בתערוכה 16:00-17:00

 

 פתיחה וברכות  17:00-17:15

 יו"ר האיגוד ,דר' מיכל שני                      

 , יו"ר הכנסדר' ברוך יצחק

 

 דילמות אתיות ברפואה וירטואלית 17:15-17:35

מומחה ברפואת המשפחה, מחוז מרכז, כללית, חבר  ,ד"ר יוסי וולפיש

 בלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל

 

 מושב פותח  17:35-18:35

 "ר איגוד רופאי המשפחהיו ,דר' מיכל שנייו"ר המושב:          

 

  – אוסטאוארטירטיס OAמסע החולה עם  -הכה את המומחה  17:35-18:15

 דלקת מפרקים ניוונית

 , מנהל מחלקה אורטופדית, המרכז הרפואי ברזילי, אשקלוןדבי רונןפרופ' 

 , מומחית ברפואת משפחה ומינהל רפואי, יו"ר החוג לטיפול ד"ר ורד סימוביץ

 בכאב של איגוד רופאי המשפחה

 בחסות דקסל

 

 סיבוך ישן חדש )ומפתיע( של סוכרת 18:15-18:35

לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם , מנהל היחידה לסוכרת במכון דר' רועי אלדור

  אביב-המרכז הרפואי תל ויתר לחץ דם

 בחסות אבוט

 

 הפסקה וביקור בתערוכה 18:35-18:55

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

  מחלות נשימה וחיסונים - 1מושב  18:55-19:55

 רכז רפואת משפחה, המחלקה לרפואת משפחה    , יו"ר מושב:  ד"ר שני אפק      

 בריאות כלליתמחוז שו"ש, שרותי      

 

 עבר הווה עתיד" - מחלות ריאה אינטרסטיציאליותניהול אופטימלי של  18:55-19:15

, מומחית ברפואת ריאות, מנהלת השרות למחלות ד"ר סוניה שנייר

אינטרסטציאליות במרכז הרפואי כרמל ומרפאת ריאות כללית שרותי 

 בריאות, מחוז חיפה וגליל מערבי

 BIבחסות 

 

 תמה בקליניקה היומיומיתסשיפור השליטה בא 19:15-19:35

מחוז ירושלים,  המרכז לשחפתמומחה ריאות, מנהל , ד"ר לאונרדו פוקס

 רופא ריאות בכיר, שירותי בריאות כללית

 GSKבחסות 

 

 דלקת ריאות וקורונה בחורף הקרב-מניעת תחלואה משולבת  שפעת 19:35-19:55

רופאת משפחה ובמחלות זיהומיות ומנהלת היחידה  ,ד"ר בביאנה חזן

למחלות זיהומיות, מרכז רפואי העמק עפולה, שרותי בריאות כללית מחוז 

 צפון ומרצה בכירה בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, טכניון חיפה

 בחסות פייזר

 

 במסעדת המלון ארוחת ערב  20:00

 

 תכנית אומנותית  22:00

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 05.11.2021יום שישי 

 ביקור בתערוכה 08:30-09:00

 

  כרת והשמנהוס – 2מושב  09:00-11:00

 מומחה ברפואת משפחה, שרותי בריאות כללית, יו"ר מושב:  ד"ר ערן סגל                

 

 מה למדנו עד היום?-היפרכולסטרולמיה 09:00-09:20

פנימית ג', מרכז יו"ר האיגוד לרפואה פנימית, מנהל מח'  ,פרופ' אבישי אליס

 רפואי בלינסון

 בחסות סאנופי

 

 לא כולם אותו הדבר Glucagon-like peptide-1 receptor agonist-כשמדובר ב 09:20-09:40

מומחה לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, מנהל מרפאת  ,ד"ר יבגני מושקוביץ

 סוכרת מחוז דן פתח תקוה, שרותי בריאות כללית

 נובו נורדיסקבחסות 

 

 ריבלסוס: שחר של יום חדש בטיפול בסכרת 09:40-10:00

מנהל היחידה למחקרי סוכרת במרכז הרפואי , פרופ' חוליו וינשטיין

 וולפסון,יו"ר ועדת הלסינקי

 בחסות נובו נורדיסק

 

 האם קיים ערך יעד להפחתת משקל? 10:00-10:20

בעודף משקל, מנהל פנימית ד' והמרכז הרב תחומי, לטיפול , ד"ר דרור דיקר

 בית חולים השרון

 בחסות נובו נורדיסק

 

 SGLT2מעכבי לחומות הסוכר  אל מחוץ 10:20-10:40

רופא משפחה מחוזי וסגן רופא מחוזי, מכבי שרותי בריאות  ,ד"ר דן אויירו

 מחוז מרכז

 BIבחסות 

 

 בחזרה לעתיד -שנים לאינסולין  100 10:40-11:00

 במרכז מקצועי לב רמלה ופינסקר  ,רופא סכרת ,ד"ר רוברטו איינבינדר

 מומחה ברפואת המשפחה, שרותי בריאות כללית, מחוז מרכזראשון לציון, 

 בחסות נובו נורדיסק

 



 

 

 

 

 

 

 הפסקה וביקור בתערוכה 11:00-11:20

 

 סוגיות קליניות ברפואת המשפחה - 3מושב  11:20-13:10

      מומחה ברפואת המשפחה, מחוז מרכז, כללית, , יו"ר מושב:  ד"ר יוסי וולפיש                

 חבר בלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל     

 

 המשך התובנות על הטיפול  - גרנהיהזרקור בקצה המ 11:20-11:40

  Calcitonin Gene Related Peptide-ב                        

החברה הישראלית לכאב ראש, מומחה בנוירולוגיה, מזכיר  ,ד"ר ברוך אלעד

   מכבי שירותי בריאות

 בחסות טבע

 

 פערים בטיפול בחולים עם פרפור פרוזדורים ומחלות נלוות 11:40-12:00

 מנהל שרות הפרעת קצב, מרכז רפואי בלינסון ,פרופ' ברששת אלון

 בחסות פייזר

 

 גושה לרופא המשפחה, כיצד להימנע מאיחור באבחנהמחלת  12:00-12:20

 מיסד יחידת הגושה, המרכז הרפואי שערי צדק ,פרופ' ארי זימרן

 בחסות טקדה

 

 ההתמודדות עם מגיפת הקורונה כהזדמנות לשינוי ברפואת המשפחה 12:20-12:40

, סמנכ"ל WONCAנשיא האיגוד רופאי המשפחה הארופי  ,פרופ' שלמה וינקר

 לאומית שרותי בריאות-וראש חטיבת רפואה

 

 תכנית ההתמחות החדשה ברפואת משפחה 12:40-13:30

 יו"ר איגוד רופאי המשפחה ,ד"ר מיכל שני

רכז רפואת משפחה, המחלקה לרפואת משפחה מחוז שו"ש,  ,ד"ר שני אפק

 שרותי בריאות כללית

 

 סיכום הכנס 13:30-13:45

 יו"ר הכנס ,ד"ר ברוך יצחק
 

 ארוחת צהריים  13:45

 

 06.11.2021 שבתיום 

 הקול בראש 10:00-12:00

 , מומחה ברפואת משפחה, שרותי בריאות כלליתד"ר ערן סגל  

 ללא חילול שבת 


