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VERT ים המלח | מלון

כנס קרדיורנלי
סוכרת והשמנה

יום שישי 7.1.2022

08:30-09:00  התכנסות
  

09:00-09:25 סל התרופות – מאחורי הקלעים 
                     פרופ' שלמה וינקר | נשיא האיגוד רופאי המשפחה הארופי WONCA, סמנכ"ל וראש חטיבת רפואה

                       לאומית שרותי בריאות

09:30-11:00  סנדאות מקבילות

בחסות:  בחסות: 

יום חמישי 6.1.2022

17:00-17:15    דברי פתיחה
                     ד"ר ברוך יצחק | יו"ר הכנס 

Management of type 2 diabetes by family doctors - lessons learned from Barcelona    17:15-17:45
Prof. Dr. Josep M. Vilaseca | PhD, MBA, MSc, Hon. Treasurer WONCA Europe.                                 

 Member of the WONCA Wold Working Party on Quality and Safety (WWPQS).                                 
Member of the WONCA Wold Working Party on Quality and Safety (WWPQS)                                 

17:45-18:15    עשרים שנה לטיפול האנאבלי באוסטאופורוזיס: מה חדש מאז ומה מקומו של הביוסימולר?
    ד“ר יואל טולדנו | מנהל תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה, מאוחדת, יחידת אם ועובר, בי"ח בלינסון

18:15-18:30    הרצאת טד - השפעותיה של השמנה על הלב, קשר ישן, תגליות חדשות
    פרופ' ירון ארבל | קרדיולוג ומצנתר בכיר, מנהל המרכז למחקר קרדיווסקולרי, המרכז הרפואי

                     תל אביב
 

18:30-18:45   הרצאת טד - ריבלסוס - שינוי כללי המשחק בטיפול בסוכרת עם GLP-1 פומי חדש
                     פרופ' אביבית כהן | מומחית לאנדוקרינולוגיה, יחידת סוכרת, מרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים

18:45-19:00   הפסקת קפה
 

19:00-19:15    הרצאת טד - SGT2i בטיפול בחולה הסוכרתי הסובל מתחלואה קרדיורנלית
    פרופ' אמיר תירוש | מומחה ברפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, מנהל מרכז המחקר לסוכרת

                     ואנדוקרינולוגיה, שיבא תל-השומר

19:15-19:30    הרצאת טד - פריצת דרך בטיפול בחולי מחלת כליות כרונית
    ד“ר נעמי בן דור | מומחית בנפרולוגיה ויל"ד ורפואה פנימית, המערך לנפרולוגיה יל"ד מרכז רפואי

                     רבין בלינסון

19:30-20:30  פאנל בהובלת ד“ר יצחק ברוך ובהשתתפות מרצי טד
 

20:30    ארוחת ערב

21:30    הרצאה של איתי אנגל – כתב מלחמה סיקור עולמי במוקדי סכסוך עולמיים 

בחסות: 

בחסות: 

בחסות: 

בחסות: 

בחסות: 

בחסות: 

בחסות:

יום שבת 8.1.2022

10:30-12:00  אומנות הרטוריקה, תורת הנאום והשיכנוע (הרצאה ללא חילול שבת)
                     ד"ר מישל שטיין טיר | המייסדת האקדמיה לרטוריקה, ראש התוכנית לאמנות הרטוריקה בבינתחומי, חוקרת ומרצה

                      באוניברסיטת בר אילן ותל אביב

13:30   ארוחת צהריים

09:30-10:15

10:30-11:15

11:30-12:15

סדנת השמנה - כלים פרקטים לשיח
וטיפול בהשמנה 

פרופ' ירון ארבל, קרדיולוג ומצנתר בכיר,
מנהל המרכז למחקר קרדיווסקולרי,

המרכז הרפואי תל אביב 
ד"ר מיכאל ויינפאס | רופא סוכרת במכון
הסוכרת, מכבי השלום תל-אביב, מומחה

לרפואת משפחה

סדנת השמנה - כלים פרקטים לשיח
וטיפול בהשמנה 

פרופ' ירון ארבל, קרדיולוג ומצנתר בכיר,
מנהל המרכז למחקר קרדיווסקולרי,

המרכז הרפואי תל אביב 
ד"ר מיכאל ויינפאס | רופא סוכרת במכון
הסוכרת, מכבי השלום תל-אביב, מומחה

לרפואת משפחה

בחסות:  בחסות: 

סדנת סוכרת - ארגז כלים פשוט ויעיל
לטיפול בחולה סוכרתי קרדיו-מטבולי 

פרופ' עופרי מוסינזון | מומחית
לאנדוקרינולוגיה, מנהלת המרכז

למחקר קליני סוכרת, האגףהפנימי,
מרכז רפואי הדסה עין כרם ירושלים
ד“ר רקפת בכרך | מומחית ברפואת

המשפחה, רכזת בקרת תרופות מחוז
שו"ש שירותי בריאות כללית

סדנת סוכרת - ארגז כלים פשוט ויעיל
לטיפול בחולה סוכרתי קרדיו-מטבולי 

פרופ' עופרי מוסינזון | מומחית
לאנדוקרינולוגיה, מנהלת המרכז

למחקר קליני סוכרת, האגףהפנימי,
מרכז רפואי הדסה עין כרם ירושלים
ד“ר רקפת בכרך | מומחית ברפואת

המשפחה, רכזת בקרת תרופות מחוז
שו"ש שירותי בריאות כללית

סדנת כליות - מפתחות להצלחה -
הפחתת הסיכון להתדרדרות ותמותה

 CKD בחולי
ד“ר נעמי בן דור | מומחית בנפרולוגיה

ויל"ד ורפואה פנימית, המערך לנפרולוגיה
יל"ד מרכז רפואי רבין בלינסון

ד“ר סשה ישראלי | מומחית ברפואת
משפחה ויועצת סוכרת, מכבי ולאומית

שירותי בריאות, מחוז צפון

בחסות: 

סדנת כליות - מפתחות להצלחה -
הפחתת הסיכון להתדרדרות ותמותה

 CKD בחולי
ד“ר נעמי בן דור | מומחית בנפרולוגיה

ויל"ד ורפואה פנימית, המערך לנפרולוגיה
יל"ד מרכז רפואי רבין בלינסון

ד“ר סשה ישראלי | מומחית ברפואת
משפחה ויועצת סוכרת, מכבי ולאומית

שירותי בריאות, מחוז צפון

סדנת השמנה - כלים פרקטים לשיח
וטיפול בהשמנה 

פרופ' ירון ארבל, קרדיולוג ומצנתר בכיר,
מנהל המרכז למחקר קרדיווסקולרי,

המרכז הרפואי תל אביב 
ד"ר מיכאל ויינפאס | רופא סוכרת במכון

הסוכרת, מכבי השלום תל-אביב,
מומחה לרפואת משפחה

בחסות: 

סדנת סוכרת - ארגז כלים פשוט ויעיל
לטיפול בחולה סוכרתי קרדיו-מטבולי 

פרופ' עופרי מוסינזון | מומחית
לאנדוקרינולוגיה, מנהלת המרכז

למחקר קליני סוכרת, האגףהפנימי,
מרכז רפואי הדסה עין כרם ירושלים
ד“ר רקפת בכרך | מומחית ברפואת

המשפחה, רכזת בקרת תרופות מחוז
שו"ש שירותי בריאות כללית

בחסות:  בחסות: 

סדנת כליות - מפתחות להצלחה -
הפחתת הסיכון להתדרדרות ותמותה

 CKD בחולי
ד“ר נעמי בן דור | מומחית בנפרולוגיה

ויל"ד ורפואה פנימית, המערך לנפרולוגיה
יל"ד מרכז רפואי רבין בלינסון

ד“ר סשה ישראלי | מומחית ברפואת
משפחה ויועצת סוכרת, מכבי ולאומית

שירותי בריאות, מחוז צפון

10:15-10:30    מרצים מתחלפים

11:15-11:30      מרצים מתחלפים

קבוצה מס 3 | אולם ערד קבוצה מס 2 | אולם עין גדי קבוצה מס 1 | אולם קומראן

12:15-13:15

ההשתתפות בסדנאות ובהרצאות הינה חובה על פי נהלי הר"י.
רופאים שישתתפו בפחות מ 85% - מן ההרצאות ו/או הסדנאות - לא יקבלו אישור השתתפות בכנס ויחויבו ישירות במלוא

התשלום על השהות שלהם במלון. 

התכנסות במליאה - דיון מסכם והצגת תוצרים של הסדנאות
נציג מכל קבוצה יציג ולאחריו דיון קצר בעזרת מנחי הסדנאות

ד"ר ברוך יצחק | יו"ר הכנס

סיכום הכנס
ד"ר ברוך יצחק | יו"ר הכנס

13:15-13:30


