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איגוד רופאי המשפחה

לרופאי המשפחה שלום,
עולם רפואת המשפחה נע בין הטיפול במחלות הכרוניות )NCD - non-communicable diseases( לטיפול במחלות 

הזיהומיות וברפואה המונעת. בשלוש השנים האחרונות של מגפת הקורונה המטוטלת נעה באופן חד לכיוון הטיפול בקורונה 
והטיפול במחלות הכרוניות וברפואה המונעת נדחק הצידה. כעת עם היציאה מהפנדמיה, חזרנו במלוא הכוח לטפל במחלות 

הכרוניות. היום נתעדכן על הטיפול בסוכרת, השמנת יתר, מיגרנה, חוסר ברזל ותחום החיסונים.
את הכנס יפתח פרופ' איתמר גרוטו שעמד במשך תקופה ארוכה בחזית הטיפול בקורונה. נשמע את נקודת השקפתו המעניינת 

על המגיפה ועל העידן שאחרי המגיפה.
ממתין לפגוש את כולכם,

נתראה בכנס,
פרופ' וינקר

מספר המקומות מוגבֿל - הרשמה מראש בלבד

יום רביעי ו 15.6.22 ו 8:30-14:00
מלון דן אכדיה, הרצליה

להרשמה לכנס הפרונטלי
במלון דן אכדיה, הרצליה - ללא עלות

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

פרופ' שלמה וינקר, איגוד רופאי המשפחה

Post-COVID Era from A to Z - העידן שלאחר הקורונה - סקירה מ-א' ועד ת'9:10-9:50
פרופ' איתמר גרוטו, מומחה לבריאות הציבור ולאפידמיולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב 

ואוניברסיטת קפריסין לטכנולוגיה

מושב 9:50-11:301
יו״ר מושב: ד"ר דן אויירו

Migraine Acute Treatments - The New Generation is Here    בחסות אבווי9:50-10:15
פרופ' גל איפרגן, מנהל מחלקה נוירולוגית ויו"ר החטיבה לרפואת המוח, מרכז רפואי סורוקה, 

באר שבע

שינוי כללי המשחק בטיפול בסוכרת עם GLP1 פומי חדש   בחסות נובו נורדיסק10:15-10:40
ד״ר עידית דותן, אחראית תחום סוכרת והשמנה, המכון לאנדוקרינולוגיה, מרכז רפואי רבין, בילינסון

אתגר שימור המשקל במנותחים בריאטריים לאורך הזמן   בחסות נובו נורדיסק10:40-11:05
ד"ר דן אויירו, מומחה ברפואת המשפחה, רופא השמנה וגורמי סיכון

11:05-11:30MSD החיסון בסל עד גיל 26 - ומה עכשיו?   בחסות
פרופ' יעקב בורנשטיין, מומחה לגינקולוגיה ומיילדות, קולפוסקופיה ומחלות צוואר הרחם,               

יו״ר החברה הישראלית לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני

הפסקה וביקור בתערוכה11:30-11:40

מושב 11:40-13:002
יו״ר מושב: ד״ר ברוך יצחק

11:40-12:00MSD טיפולים משולבים בחולה הסוכרתי - לאן מתקדמים מכאן? תיאור מקרה   בחסות
ד"ר מיכאל ויינפס, רופא סוכרת במכון הסוכרת מכבי השלום תל אביב

התחלה מוקדמת ב-GLP-1 RA לחולה הסוכרתי    בחסות אלי לילי12:00-12:20
ד״ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, יועץ סוכרת, שירותי  בריאות כללית, מחוז חיפה    

וגליל מערבי

פריצת דרך בהפחתת הידרדרות כלייתית ותמותה בחולה הקרדיורנלי   בחסות אסטרהזניקה12:20-12:40
ד"ר קרן סקלסקי, מומחית קרדיולוגיה, המרפאה הקרדיו-רנלית, המערך הקרדיולוגי ומערך 

ההשתלות, מרכז רפואי רבין, בילינסון

מיקומו של האינסולין בעולם משתנה  בחסות נובו נורדיסק12:40-13:00
ד״ר יבגני מושקוביץ, מומחה באנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית מחוז 

דן - פ"ת שירותי בריאות כללית

הפסקה וביקור בתערוכה13:00-13:10

מושב 13:10-14:103
יו״ר מושב: ד"ר רוברטו איינבינדר

טיפול משולב בהזרקה - הבחירה הנכונה למטופל המתאים   בחסות סאנופי13:10-13:30
ד"ר רוברטו איינבינדר, יועץ סוכרת, מרכז מקצועי לב רמלה, פינסקר ראשל"צ, שירותי בריאות 

כללית מחוז מרכז

ניהול משק הברזל בשגרה ובתנאי חסר   בחסות לפידות מדיקל13:30-13:50
 Professor (Em) Dr. Yoav Cabantchik, A&M Della Pergola Emeritus Chair in Life Sciences,
Alexander Silberman Institute of Life Sciences, Hebrew University of Jerusalem

דיכאון ראשון - גישות טיפול   בחסות לונדבק13:50-14:10
ד"ר אילן וולקוב, פסיכיאטר מומחה, מנהל רפואי מרכז ד"ר טל

ארוחה קלה וסיום הכנס14:10
* התוכנית איננה סופית וניתנת לשינויים

https://mdtalk.co.il/mdnar/2120795750?ref=companies

