
25.3.15
מרכז הכנסים הבינלאומי אשקלון

אל
שר

כנס הדרום ה-5  איגוד רופאי המשפחה בי
לרפואת משפחה

    וקהילה

מזכירות 
הכנס

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי מנהלת מור“ל

מליאת בוקר - מושב קרדיולוגיה
יו"ר: ד"ר ג'מאל געפרי, מ“מ מנהל המערך הקרדיולוגי ומנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית,  המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון 

מחלות המסתם המיטרלי, אבחון מוקדם וטיפול )עת להפניה ועת למעקב(09:20-09:40
פרופ' חיים יוספי, מנהל היחידה לקרדיולוגיה לא פולשנית, המרכז הרפואי ע”ש ברזילי, אשקלון

חידושים ועדכונים בטיפול פולשני-צנתורי בעורקי הלב ובטיפול נוגד טסיות שלאחריו )למי, במה ולכמה זמן(09:40-10:00
ד“ר עזריאל-עוזי אושרוב, קרדיולוג ומצנתר בכיר, יחידת הצנתורים, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון. קרדיולוג בכיר, מכבי

פרפור פרוזדורים מטיפול לריפוי10:00-10:20
ד"ר אבישג לייש פרקש, מ“מ מנהל היחידה לאלקטרופיזיולוגיה וקוצבים, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון

דיוני מקרה: נוגדי קרישה חדשים בפרפור פרוזדורים NOACS – הבחירה הנכונה למטופל הנכון                                                                                 10:20-10:40
ד"ר יבגני פישמן, קרדיולוג בכיר היחידה לאלקטרופיזיולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1
יו“ר: ד“ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי מנהלת מור“ל

מיאלומה נפוצה – אבחון וטיפול?11:10-11:30
ד“ר אורי רוביו, רופא בכיר, המכון ההמטולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

חבר חדש בא לשכונה11:30-11:50
ד“ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

נוגדי קרישה חדשים – נתונים מהחיים האמיתיים ומה למדנו עד היום?11:50-12:10
ד“ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון

המקום של מעכבי ה-DPP-4 במהלך הטיפול במחלת סוכרת סוג 12:10-12:302
ד“ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי מנהלת מור“ל

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת צהריים - מושב אורתופדיה
יו"ר: ד"ר רונן דבי, מנהל מחלקה אורתופדית, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון 

הגישה לכתף הכואבת12:50-13:10
ד"ר גדי כהן, היחידה לארתרוסקופיות ורפואת ספורט, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון 

כאב גב, מתי צריך לדאוג?13:10-13:30
ד"ר דז'ברוב  רוסטם, מנהל שירות עמוד השדרה, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון 

שברים אוסטיאופורוטיים - נקודת ראותו של האורתופד13:30-13:50
ד"ר ישעיהו בנדיקט, רופא בכיר, המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון 

הצגת מקרים ודיון13:50-14:10
מנחה: ד"ר רונן דבי, מנהל מחלקה אורתופדית, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון

משתתפים: ד"ר גדי כהן, היחידה לארתרוסקופיות ורפואת ספורט, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון                                                                 
ד"ר דז'ברוב רוסטם, מומחה למחלות עמוד השדרה, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון

ד"ר ישעיהו בנדיקט, המחלקה האורתופדית, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון                                                                                         
משתתפי הפאנל, פיזיוטרפיה, רופא משפחה, רופא שיקום 

ארוחת צהריים14:10-14:30

 הכנס הינו ללא תשלום אך נדרשת הרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל
דמי רישום מה-24.3.15 וביום הכנס: 100 ש״ח

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות


