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15:00-16:30
הגעה למלון וקבלת חדרים

ביקור בתצוגה הרפואית

מושב א׳
יו"ר המושב: ד״ר יגאל הקסלמן - מזכיר החוג

16:30-17:00
ברכות ופתיחת הכנס

ד״ר מיכל שני - יו"ר איגוד רופאי המשפחה
ד״ר לילך מלצקי - יו"ר החוג לרפואת אורחות חיים

ד״ר שני אפק - יו"ר הכנס 

17:00-17:30
על גמילה מעישון, פעילות גופנית, השמנה

ומה שביניהם
- עדכונים חמים באורחות חייםם

ד״ר שני אפק - יו"ר הכנס, ועד החוג לרפואת אורחות חיים, 
האיגוד לרפואת משפחה, המח׳ לרפואת משפחה מחוז שו"ש

שירותי בריאות כללית
 

17:30-17:50
עישון ונשים בהריון

ד״ר יעל בר זאב - יו"ר הכנס, ביה״ס לבריאות הציבור האונ׳ 
העברית, יו"ר החברה למניעה וגמילה מעישון בהר"י 

17:50-18:10
עישון, בני נוער וסיגריה אלקטרונית

ד״ר יעל בר זאב

18:10-18:30
הפסקה

מושב ב׳ - טיפול בהשמנה
יו"ר המושב: ד״ר שני אפק - יו"ר הכנס

בחסות חברת נובו נורדיסק

18:30-20:00
ארגז כלים, מקרים ודילמות בטיפול 

בהשמנה במרפאה הראשונית
מנחה: 

ד״ר יגאל הקסלמן  – מזכיר החוג לרפואת אורחות חיים
משתתפים: 

ד"ר דיקר דרור - יו"ר החברה לחקר וטיפול בהשמנה, 
מנהל מחלקה פנימית ד׳ וטיפול בעודף משקל בבי"ח השרון
ד״ר שני גלזר רייס - מתמחה ברפואת המשפחה "מכבי" 

ודיאטנית קלינית
ד"ר ענת גבר - מומחית ברפואת משפחה, מנהלת המחלקה 

לרפואת משפחה מרכז רפואי רבין ומחוזות ת"א-יפו ואילת

6:30-7:30
ריצת בוקר - בהובלת ד״ר לילך מלצקי

הליכת בוקר בטבע אורבני - בהובלת גב' עדנה בוקשטיין
יוגה ברגוע - בהדרכת ד״ר שני גלזר

7:00-8:30
ארוחת בוקר

מושב ג׳   
יו"ר המושב: פרופ' שלמה וינקר - גזבר האיגור

9:00-8:30
Eosinophilic Esophagitis

עדכונים ודגשים לרופאי משפחה
פרופ׳ יהודה רינגל - מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה 

ומחלות כבד, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא
בחסות חברת רפא

9:00-9:30
TDP - טיפול  לא הורמונלי בגיל המעבר

ד"ר נגה פורת - יו"ר החברה לרפואת נשים בקהילה, 
רופאה בכירה מכבי שרותי בריאות ומאוחדת

בחסות חברת רפא

 9:30-12:30
סדנאות בגמילה מעישון

בחסות  GSK NCH  |   מענק חינוכי פייזר
בחלוקה לשלוש קבוצות:

יום שישי  |  10.12.21יום חמישי  |  9.12.21

השמנה 
והפסקת 

עישון
ד״ר נטע אלון 

מומחית ברפואת 
משפחה, שירותי 

בריאות כללית, 
ועד החוג לרפואת 

אורחות חיים 

גב׳ מלי רוזנר
דיאטנית קלינית, 

יועצת לגמילה 
מעישון, מכבי 

שירותי בריאות

תכנון יום 
הפסקה 
לגמילה 
מעישון
ד״ר ענת

אנדן-יצחקי
מומחית ברפואת 

משפחה, רכזת 
התמחות מכבי 

שירותי בריאות, 
יועצת לגמילה 

מעישון

גב׳ מאיה רודנאי
מקדמת בריאות, 

מנחת סדנאות 
לגמילה מעישון, 

דוקטורנטית 
לבריאות הציבור, 

האונ׳ העברית

טיפול 
בתחליפי 

ניקוטין 
בגמילה 
מעישון 
ד״ר עמרי 

אלרואי
מומחה ברפואת 

משפחה, מחוז 
צפון, שירותי 

בריאות כללית, 
יועץ לגמילה 

מעישון

ד״ר יעל בר זאב 
יו"ר הכנס

12:30-12:45
חזרה למליאה

10:30-11:00
הפסקה 20:00

ארוחת ערב
21:30

חגיגת זומבה לבאי הכנס והנלווים - בהדרכת דלית



7:00-8:00
הליכת בוקר בטבע אורבני - בהובלת גב' עדנה בוקשטיין

יוגה ברגוע- בהדרכת ד״ר שני גלזר

7:00-9:30
ארוחת בוקר

מושב ה׳
יו"ר המושב: לילך מלצקי - יו"ר החוג

9:30-10:30
רב שיח: 

רפואת אורחות חיים לאן?

משוב וסיכום הכנס

מושב ד׳
יו"ר המושב: ד״ר מיכל שני - יו"ר האיגוד

12:45-14:00
מושב החוג: 

עדכוני פעילויות החוג
ד״ר לילך מלצקי

הצגת הסילבוס
ד״ר שני אפק

בחירות
ד״ר מיכל שני ופרופ׳ שלמה וינקר 

מדברים מהשטח - הצגת פרויקטים 
באורחות חיים מרחבי ארצנו

הפקת חוברת למרפאה ראשונית – המלצות . 1
קליניות לטיפול בא"ח במחלות שכיחות  

ד"ר מני עמראן    
מומחה ברפואת המשפחה, מכבי שרותי בריאות

רופאים רצים למען אורח חיים בריא   . 2
ד״ר שני גלזר      

מתמחה ברפואת משפחה, מכבי שרותי בריאות

איך לסייע לגמילה מעישון סיגריות של נפגעי נפש . 3
בקהילה?      
אייל עורב      
באר שבע  R.N.  M.A. מרכז בריאות הנפש משהב"ר,  

הצגת מקרה: טיפול בא"ח למטופל עם COPD קשה. 4
ד״ר עדי נצר      

מומחה ברפואת המשפחה, מכבי שרותי בריאות

הקמת מפנה – מערך טיפול נפשי רגשי לרופאים . 5
ד״ר לילך מלצקי

14:00
ארוחת צהריים קלה בשטח התצוגה לבאי הכנס 

15:00-17:00
טיול אופניים

)בהרשמה מראש, בתלות במזג האוויר(

19:00
ארוחת ערב

21:00
בילוי חופשי בלובי המלון
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ד״ר יעל בר זאב
 יו"ר הכנס 

ד״ר שני אפק
יו"ר הכנס 

ד״ר לילך מלצקי
יו"ר החוג לרפואת 

אורחות חיים

ההשתפות
בהרצאות
היא חובה!

ות אנו מאחלים.
, לכולנו כנס מוצלח

מעשיר ומועיל!



הכנס בחסות


