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

לרופאי המשפחה שלום,
לאחר ההתייצבות בתחלואת הקורונה ברמה נמוכה ולאחר תקופה ארוכה של מפגשים בזום, אנו חוזרים 

להיפגש פנים אל פנים, והפעם אתם מוזמנים למפגש מעניין. במפגש יינתנו הרצאות התעדכנות בתחומים 
קליניים רבים ומגוונים הרלוונטיים לרופאי המשפחה וגם שני חידושים מעניינים. את הרצאת הפתיחה תיתן ד"ר 
קירה רדינסקי מתחום עולם המחשבים והמידע, שתציג לנו את עתיד הרפואה מנקודת מבטה המרתקת. כמו 

כן ד"ר נטע אנקרי, שתדון בהנגשה תרבותית של שירותי הרפואה ללהט"ב.
החוג לרפואת ספר וכפר מחדש את פעילותו בראשותו של ד"ר מוחמד מורד וקורא לחברים חדשים להצטרף 

לחוג ולמושב המעניין המתוכנן בנושא התמורות ברפואת הכפר בישראל בחברה היהודית ובחברה הערבית.

נתראה בכנס,
פרופ' וינקר

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

התכנסות, רישום וקפה )הכניסה ברישום מראש בלבד(8:30-9:00
ברכות ודברי פתיחה 9:00-9:10

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

9:10-9:50   The Future of Healthcare
CTO and Chairwoman Diagnostic Robotics ,גב׳ קירה רדינסקי

מושב 9:50-11:301
יו״ר מושב: ד״ר אלברטו אולצ׳בסקי, חבר ועד איגוד רופאי המשפחה,                            

חבר לשכת האתיקה של הר״י

9:50-10:15BI עבר הווה עתיד    בחסות - SGLT2
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, 

מחוז דן פ"ת

כשמדובר ב-GLP1 RA לא כולם אותו הדבר   בחסות נובו נורדיסק10:15-10:40
ד"ר יצחק בר אור, מומחה יועץ סוכרת, שירותי בריאות כללית, המרכז הרפואי ע"ש עדית 

וולפסון

היפרכולסטרולמיה - מה למדנו עד היום?   בחסות סאנופי10:40-11:05
פרופ' אבישי אליס, יו“ר האיגוד הישראלי לרפואה פנימית

11:05-11:30GSK בחסות   COPD-בהפחתת החמרות וסיכון לתמותה ב IMPACT-ה
ד"ר דוד שגב, מומחה למחלות ריאה, שירותי בריאות כללית

הפסקה וביקור בתערוכה11:30-11:40

מושב 11:40-13:002
יו״ר מושב: ד״ר אילן גרין, מנהל המחלקה לרפואת המשפחה, לאומית שרותי בריאות

חשיבות הקשר קהילה - בי"ח באבחון וטיפול בסרטן ריאה   בחסות רוש11:40-12:00
ד"ר מיה גוטפריד, מנהלת המכון האונקולוגי, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

בריאות האישה - מ-PMS ועד גיל המעבר - כיצד לאבחן נכון ומה חדש בטיפול?  12:00-12:20
בחסות רפא

ד״ר נעמה סרבניק משה, רופאת נשים בכירה, מרכז רפואי שערי צדק

הגישה הראשונית לדלקת אאוזינופילית של הוושט )EoE( - אבחון מהיר וטיפול   12:20-12:40
בחסות רפא

ד״ר מתן סיטרמן, גסטרואנטרולוג מומחה, יחידת נוירוגסטרואנטרולוגיה ותנועתיות המעי, 
מערך לגסטרואנטרולוגיה, מרכז רפואי רבין

״קרדיו רנל״ זה לא רק סוכרת: שינוי מהלך מחלת לב וכליות   בחסות אסטרהזניקה12:40-13:00
ד״ר רוברטו איינבינדר, יועץ סוכרת ומומחה ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית

הפסקה וביקור בתערוכה13:00-13:10

מושב 13:10-14:303
יו״ר מושב: ד"ר נטע לנקרי, מומחית ברפואת המשפחה, מרפאת חרות-משמרת

התפקיד של דלקת מסוג 2 באסתמה קשה   בחסות סאנופי13:10-13:30
פרופ' דוד שטרית, מנהל מערך הריאות, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

אנטיהיסטמין חדש בעל פעילות כפולה הגיע לשכונה   בחסות קמהדע13:30-13:50
פרופ׳ אהרון קסל, מנהל המכון לאלרגיה ואימונולוגיה, מרכז רפואי בני ציון

אופק חדש במסע המטופל ב-NMOSD וחשיבות הקשר עם הקהילה   בחסות רוש13:50-14:10
ד"ר קרן רגב, מנהלת שירות לטרשת נפוצה, המערך הנוירולוגי, המרכז הרפואי ע"ש 

סוראסקי, תל אביב

הנגשה תרבותית של שירותי  הרפואה ללהט"ב14:10-14:25
ד"ר נטע לנקרי, מומחית ברפואת המשפחה, מרפאת חרות-משמרת

ארוחה קלה וסיום הכנס14:30
* התוכנית אינה סופית וניתנת לשינויים

תוכנית הכנס

תודה לכל החברות התומכות בכנס

הכנס של איגוד

רופאי המשפחה
בישראל

יו״ר הכנס: פרופ׳ שלמה וינקר

22.12.21 ו יום רביעי
מלון דן אכדיה, הרצליה

כנס
היברידי

052-3183633

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

להרשמה לכנס הפרונטלי
במלון דן אכדיה, הרצליה

ללא עלות

להרשמה לכנס הווירטואלי 
בשידור חי* - ללא עלות

*שידור חוזר ב-19:00-22:30

https://medinar.vp4.me/congigudfront122021?ref=vinker
https://medinar.vp4.me/congigudvirtual122021?ref=vinker

