
* הכנס יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

הכינוס המדעי המקצועי של
איגוד רופאי המשפחה

28-30 באפריל
2  22

מלון מלכת שבא 
אילת

תכנית הכנס



חמישי  |  13.1.22
קליטה וקבלת חדרים החל מ-15:00 

התכנסות לקפה בתצוגה הרפואית החל מ-16:30 

מושב ראשון   
ברכות            17:00-17:05

גיל המעבר ותסמונת קדם ויסתית - אבחון וטיפול    17:05-17:35
ד"ר אלכס רבינוביץ׳   

מומחה ביילוד וגינקולוגיה, מחלקת נשים, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע   
הרצאה בחסות רפא   

איבחון מוקדם בסרטן הריאה והסיכוי לריפוי  17:35-18:00
ד"ר ברליז ויזנגרין   

אונקולוגית בכירה ביחידת הריאה, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי   
הרצאה בחסות רוש פרמצטיקה   

הטיפול במעכבי PCSK9 - מה למדנו עד היום?   18:00-18:25
פרופ' אבישי אליס   

יו"ר האיגוד לרפואה פנימית, מנהל מח' פנימית ג', מרכז רפואי בילינסון   
הרצאה בחסות סנופי   

הפסקה   18:25-18:40

ריבלסוס - הGLP-1A הראשון והיחיד בטבליה פומית   18:40-19:05
ד"ר רוברטו איינבינדר    

מומחה ברפואת משפחה ויועץ סוכרת, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז   
הרצאה בחסות נובונורדיסק   

תפקיד רופא המשפחה כגורם מפתח באלימינציה של HCV בישראל  19:05-19:30
פרופ׳ יואב לוריה   

מומחה ברפואה פנימית וגסטרואנטרולוגיה, מנהל היחידה למחלות כבד,    
המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים   

הרצאה בחסות אבווי   

 HCV הכה את המומחה" - שאלות ותשובות בנושא"   19:30-20:00
פרופ׳ יואב לוריה   
הרצאה בחסות אבווי   

ארוחת ערב    20:00

שישי  |  14.1.22

מושב שני   
Eosinophilic Esophagitis - דלקת ושט אאוזינופילית: מאבחון לטיפול יעיל   09:00-09:25

ד"ר נועם זביט   
מנהל המרפאה למחלות אאוזינופיליות של מערכת העיכול, המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד,    

מרכז שניידר לרפואת ילדים, מרצה בכיר בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב   
הרצאה בחסות רפא   

SGLT2 חידושים ועדכונים בנושא   09:25-09:50
ד"ר נחלה דכוור   

מומחה ברפואת משפחה, רכז ויועץ סוכרת, שירותי בריאות כללית   
BI הרצאה בחסות   

חיסונים פנוימוקוקליים, טובים השניים מן האחד  09:50-10:15
ד"ר חוזיימה חמאיסי   

יועצת זיהומיות, כללית מחוז צפון   

הרצאה בחסות פייזר   

כיבוד קל בשטח התערוכה  10:15-10:40

מוזמנים 
לשלוח לפרופ׳ לוריה

שאלות בנושא מחלות
 כבד בכלל ו-HCV בפרט

למייל: 
mosheh@spgroup.co.il



מושב שלישי - מושב העשרה   

קורונה בישראל - מה למדנו והאם אנחנו ערוכים להמשך?   10:40-11:25
ד"ר טל ברוש ניסימוב   

מנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד;    
מרכז הצוות לטיפול במגיפות )צט"מ( והוועדה המייעצת לחיסוני קורונה, משרד הבריאות   

ההמלצות החדשות לקידום בריאות ורפואה מונעת   11:25-12:10
ד"ר תום אקסלרוד   

מומחה ברפואת המשפחה, כללית מחוז י-ם והפקולטה לרפואה באונ' העברית.   

אימוני התנגדות לאורך החיים - גלולת פלא?   12:10-12:55
טל בן משה    

מנהל קבוצת ״מדברים על כושר ותזונה EVB״, מאמן כושר   

מושב רביעי   

החולה הקרדיורנאלי - הפחתת תחלואה ותמותה לבבית וכלייתית  12:55-13:20
פרופ' ירון ארבל   

מומחה ברפואה פנימית וקרדיולוגיה, יחידת הצינתורים,    
מנהל המרכז למחקר קרדיווסקולרי, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי   

הרצאה בחסות אסטרה זניקה   

FRC - פתרון משולב לחולה הסוכרתי   13:20-13:45
ד"ר יבגני מושקוביץ   

מומחה לאנדוקרינולוגיה, סוכרת, השמנת יתר ורפואה פנימית,    
מנהל מרפאה מחוזית לסוכרת, קופ"ח כללית   

הרצאה בחסות סנופי   

מקום האינסולין בטיפול בחולה הסוכרת - 2022  13:45-14:10
ד"ר יצחק ברוך   

מומחה ברפואת המשפחה ויועץ סוכרת, שירותי בריאות כללית   
הרצאה בחסות נובונורדיסק   

ארוחת צהריים קלה    14:10

יוגה מסורתית לקראת קבלת שבת   17:00
)הרשמה מראש ביום ההגעה לכנס(   

ארוחת ערב בחדר האוכל החל מ-18:30  

שבת |  15.1.22
ארוחת בוקר בחדר האוכל החל מ-7:00  

מושב חמישי   

סל הבריאות - דברים שרואים משם לא רואים מכאן    9:30-10:30
פרופ שלמה וינקר   

נשיא איגוד רופאי המשפחה האירופי, גזבר איגוד רופאי המשפחה בישראל,    
סגן דיקן להוראה בקהילה בפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר בתל אביב,  רופא ראשי קופ"ח לאומית   

סיכום הכנס ופיזור    10:30

* ייתכנו שינויים בתוכנית



הכנס בחסות

ההשתפות בהרצאות היא חובה

בברכת כנס מוצלח ופורה!
ד״ר רונן ברנד
הוועדה המדעית


