
 

 

 

 

 תכנית מדעית לסימפוזיון   

במלון דן הצהרים המוקדמות הסימפוזיון יתקיים החל מיום רביעי אחה"צ ועד ליום חמישי בשעות 

 , פיאסטה(B)קומת הכניסה( ואולם קורל )קומה  Bהסדנאות יתקיימו באולמות תרשיש .  אילת

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

שתתפות ה יקבלו אישורלא  -מן ההרצאות ו/או הסדנאות  85%-בפחות מ רופאים שישתתפו 

 במלוא התשלום על השהות שלהם במלוןויחויבו ישירות  בכנס 

 באפליקציה שיבוץ לאולמות ההרצאות יופיע לכל משתתף/ת בכפתור ייעודי
 

 03.11.2021יום רביעי 

   Aהתכנסות וקבלת חדרים, אולם תרשיש   16:00 – 17:30

 דברי פתיחה וברכות:   17:45 – 18:00

  יו"ר הכנס ד"ר ברוך יצחק,

 סדנאות מתחלפות  18:00 – 19:40

 

 מלוןפייר  פוד במסעדת ארוחת ערב  20:00 – 21:00

 ן אולם : קורל  2קבוצה מס'   Bן אולם : תרשיש  1קבוצה מס'  

18:00-18:45 

 

כרת וקרדיולוג דנים בחולה וירטואלי ורופא ס

 My Diabetes Caseבאמצעות אפליקציה  

 

רופא סוכרת במכון  ,ד"ר מיכאל ויינפאס

הסוכרת, מכבי השלום תל אביב, מומחה 

 לרפואת המשפחה

 

 

 רדיסקנו נובוהסדנה בחסות חברת 

 שינויים בהנחיות החדשות לטיפול באסתמה

 

שירותי  , מומחה ברפואת ריאות,ד"ר דוד שגב

 בריאות כללית, מחוז שרון שומרון

 

מומחה ברפואת משפחה, , ד"ר ערן סגל

 שרותי בריאות כללית

 

 הסדנה בחסות חברת קמהדע

 מרצים מתחלפים 18:45-18:50

18:55-19:40 

 

 שינויים בהנחיות החדשות לטיפול באסתמה

 

 

, מומחה ברפואת ריאות, שירותי ד"ר דוד שגב

 שרון שומרוןבריאות כללית, מחוז 

 

מומחה ברפואת משפחה, שרותי , ד"ר ערן סגל

 בריאות כללית

 

 הסדנה בחסות חברת קמהדע

רופא סכרת וקרדיולוג דנים בחולה וירטואלי 

 My Diabetes Caseבאמצעות אפליקציה  

 

רופא סוכרת במכון  ,ד"ר מיכאל ויינפאס

הסוכרת, מכבי השלום תל אביב, מומחה 

 לרפואת המשפחה

 

 

 

 רדיסקנו נובו הסדנה בחסות חברת 



 

 

 

 

 04.11.2021 ום חמישיי

 פייר במלון פוד במסעדת ארוחת בוקר  07:00 – 09:00

 סדנאות מתחלפות   09:00 – 11:45

  1קבוצה מס'  

 Bאולם : תרשיש 

  2קבוצה מס' 

 אולם : קורל

 3קבוצה מס' 

 פיאסטהאולם : 

 

 

 

 

 

 

 

09:00-09:45 

שיקולים בניהול המטופל 

 הסוכרתי 

 

מנהל  ,  פרופ' אמיר תירוש

המכון לאנדוקרינולוגיה, 

סוכרת ומטבוליזם, המרכז 

 השומר-הרפואי שיבא, תל

 

רופא   אור,-ד"ר איציק בר

מומחה, יועץ סוכרת, שרותי 

בריאות כללית, המרכז 

 הרפואי ע"ש וולפסון

 

 

 

 הסדנה בחסות חברת 

 סאנופי

מטפלים היום וחושבים 

 קדימה

 

  ד"ר רקפת בכרך,

מומחית ברפואת 

משפחה, בקרית תרופות 

מחוזית, שרון שומרון, 

 שרותי בריאות כללית

 

  ,  ד"ר דניאל צליחין

מומחה ברפואת משפחה 

ויועץ סוכרת, אחראי 

מערך סוכרת, מחוז דרום 

 שרותי בריאות כללית

 

 הסדנה בחסות חברת 

 אלי לילי

"פערים ותפיסות הטיפול במחלת 

 הלכה למעשה"  -ההשמנה 

 

מומחית  ,ד"ר בתיה קורנבויום

ברפואת משפחה, טיפול אישי 

עתה, החברה יבהשמנה ומנ

 הישראלית  לחקר וטיפול בהשמנה

 

 

 

 

 

 

 

 

 הסדנה בחסות חברת 

 נורדיסק נובו

 מרצים מתחלפים 09:45-10:00

 

 

 

 

 

 

 

10:00-10:45 

פערים ותפיסות הטיפול 

הלכה  -במחלת ההשמנה 

 למעשה

 

מומחית  ,בתיה קורנבויוםר "ד

ברפואת משפחה, טיפול אישי 

עתה, החברה יבהשמנה ומנ

הישראלית  לחקר וטיפול 

 בהשמנה

 

 

 

 

 

 

 

 הסדנה בחסות חברת 

 רדיסקו נונוב

יקולים בניהול המטופל ש

 הסוכרתי 

 

 

 ,  פרופ' אמיר תירוש

מנהל המכון 

לאנדוקרינולוגיה, סוכרת 

ומטבוליזם, המרכז 

 השומר-הרפואי שיבא, תל

 

רופא  , אור-ד"ר איציק בר

מומחה, יועץ סוכרת, 

שרותי בריאות כללית, 

המרכז הרפואי ע"ש 

 וולפסון

 

 הסדנה בחסות חברת 

 סאנופי

 מטפלים היום וחושבים קדימה

 

 

 

מומחית ברפואת   ,ד"ר רקפת בכרך

בקרית תרופות מחוזית, משפחה, 

 שרון שומרון, שרותי בריאות כללית

 

 

 

מומחה   ,  ד"ר דניאל צליחין

ברפואת משפחה ויועץ סוכרת, 

אחראי מערך סוכרת, מחוז דרום 

 שרותי בריאות כללית

 

 

 הסדנה בחסות חברת 

 אלי לילי



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  1קבוצה מס'  

 Bאולם : תרשיש 

  2קבוצה מס' 

 קורלאולם : 

 3קבוצה מס' 

 פיאסטהאולם : 

10:45-11:00    

 

 

 

 

 

 

 

11:00-11:45 

 

 

מטפלים היום וחושבים 

 "קדימה

 

 

מומחית  , ד"ר רקפת בכרך

ברפואת משפחה, בקרית 

תרופות מחוזית, שרון שומרון, 

 שרותי בריאות כללית

 

מומחה  , ד"ר דניאל צליחין

ברפואת משפחה ויועץ 

סוכרת, אחראי מערך סוכרת, 

שרותי בריאות מחוז דרום 

 כללית

 

 הסדנה בחסות חברת 

 אלי לילי

פערים ותפיסות הטיפול 

 -במחלת ההשמנה 

  "הלכה למעשה

 

 ,בתיה קורנבויוםר "ד

מומחית ברפואת 

משפחה, טיפול אישי 

עתה, יבהשמנה ומנ

החברה הישראלית  

 לחקר וטיפול בהשמנה

 

 

 

 

 

 הסדנה בחסות חברת 

 רדיסקו נונוב

 יקולים בניהול המטופל הסוכרתי ש

 

 

 

, מנהל המכון פרופ' אמיר תירוש

לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, 

 השומר-המרכז הרפואי שיבא, תל

 

רופא מומחה,   ,אור-ד"ר איציק בר

יועץ סוכרת, שרותי בריאות כללית, 

 המרכז הרפואי ע"ש וולפסון

 

 

 

 

 הסדנה בחסות חברת 

 סאנופי


