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התכנסות ורישום 08:30-09:00
09:00-09:10

 
דברי פתיחה 

יו“ר הכנס: ד“ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה

מושב פתיחה 
יו"ר: ד"ר בתיה קורנבוים, מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, המחלקה לרפואת המשפחה חיפה,

רכזת תחום פרוייקטים לטיפול בהשמנה  שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וג“מ 

קשרי הגומלין בין רופא המשפחה והרופאים היועצים – מקום שבו אתיקה ומקצוענות מתחברים09:10-09:30
ד"ר תמי קרני, יו“ר הלשכה לאתיקה רפואית, הר“י. כירורגית במכון לבריאות השד, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

הטיפול שמרני בכאב בחולי אוסטאוארטריטיס 09:30-09:50
פרופ' נמרוד רוזן, מנהל מערך אורתופדיה ושיקום מרכז רפואי העמק, עפולה. מנהל מחלקות אורתופדיה וטראומה, מרכז רפואי זבולון

טיפול בסוכרת והאתגר הכלייתי  09:50-10:10
פרופ‘ חוליו ויינשטיין, מנהל היחידה לטיפול בסוכרת, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון

הטיפול באסתמה - איפה אנחנו יכולים לשנות  10:10-10:30
ד"ר יוחאי אדיר, מנהל מכון ריאות, מרכז רפואי כרמל ומנהל המלמ"ר מחוז חיפה וג"מ שב"כ

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב בוקר
יו"ר: ד“ר אלי חדאד, מנהל מכון סוכרת, גרנד קניון, מנהל תכנית סוכרת מחוז צפון. מכבי שירותי בריאות

"מחקר ה-IMPROVE IT", ממחקר קליני לפרקטיקה היומיומית  11:00-11:20
פרופ‘ יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון

נוגדי הקרישה החדשים: נתונים מהחיים האמיתיים ומה למדנו עד היום? 11:20-11:40
ד"ר עידית דוברצקי מרי,  מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון 

11:40-12:00 GLP-1-בטיחות קרדיווסקולרית בטיפול ב
ד"ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה

כיצד לבחור נוגד קרישה? 12:00-12:20
ד"ר ישראל גביש, רופא בכיר, אחראי מרפאת קרישה, מכון המטולוגי, מרכז רפואי העמק , עפולה 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב צהריים
יו"ר: ד"ר יעקב פוגלמן, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת כאב, לאומית שירותי בריאות, מחוז צפון

CBT וכאב12:40-13:00
ד"ר יעקב פוגלמן, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת כאב,לאומית שירותי בריאות, מחוז צפון

13:00-13:20   The Importance of Glucose Variability & The Role of DPP-IV Inhibitors
ד“ר זינה עדנאן, מומחה לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה גליל מערבי

הסינדרום המטבולי והפרעות בתפקוד המיני - איך לצאת ממשולש הברמודה?  13:20-13:50
ד"ר אריק שכטר, מומחה לרפואת המשפחה וסקסולוג, מנהל המרכז להפרעות בתפקוד המיני, כללית

והקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם, חיפה

הטיפול ביתר לחץ דם בתרופות משלב בחולים המאושפזים במחלקה לרפואה פנימית - האם הצלחנו?!  13:50-14:10
ד”ר אבישי אליס, מנהל מחלקה פנימית ג‘, בית חולים  בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ארוחת צהריים וסיום14:10-15:00

התכנסות ורישום 08:30-09:00
09:00-09:10

 
דברי פתיחה 

יו“ר הכנס: ד“ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה

מושב פתיחה 
יו"ר: ד"ר בתיה קורנבוים, מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, המחלקה לרפואת המשפחה חיפה,

רכזת תחום פרוייקטים לטיפול בהשמנה  שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וג“מ 

קשרי הגומלין בין רופא המשפחה והרופאים היועצים – מקום שבו אתיקה ומקצוענות מתחברים09:10-09:30
ד"ר תמי קרני, יו“ר הלשכה לאתיקה רפואית, הר“י. כירורגית במכון לבריאות השד, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

09:30-09:50 MSD :הטיפול שמרני בכאב בחולי אוסטאוארטריטיס   |   בחסות
פרופ' נמרוד רוזן, מנהל מערך אורתופדיה ושיקום מרכז רפואי העמק, עפולה. מנהל מחלקות אורתופדיה וטראומה, מרכז רפואי זבולון

09:50-10:10BI :טיפול בסוכרת והאתגר הכלייתי   |   בחסות
פרופ‘ חוליו ויינשטיין, מנהל היחידה לטיפול בסוכרת, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון

10:10-10:30 GSK :הטיפול באסתמה - איפה אנחנו יכולים לשנות   |   בחסות
ד"ר יוחאי אדיר, מנהל מכון ריאות, מרכז רפואי כרמל ומנהל המלמ"ר מחוז חיפה וג"מ שב"כ

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב בוקר
יו"ר: ד“ר אלי חדאד, מנהל מכון סוכרת, גרנד קניון, מנהל תכנית סוכרת מחוז צפון. מכבי שירותי בריאות

11:00-11:20MSD :ממחקר קליני לפרקטיקה היומיומית   |   בחסות ,"IMPROVE IT-מחקר ה"
פרופ‘ יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון

11:20-11:40 BI :נוגדי הקרישה החדשים: נתונים מהחיים האמיתיים ומה למדנו עד היום?   |   בחסות
ד"ר עידית דוברצקי מרי,  מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון 

בטיחות קרדיווסקולרית בטיפול ב-GLP-1   |   בחסות: סאנופי11:40-12:00
ד"ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה

כיצד לבחור נוגד קרישה?   |   בחסות: תרו 12:00-12:20
ד"ר ישראל גביש, רופא בכיר, אחראי מרפאת קרישה, מכון המטולוגי, מרכז רפואי העמק , עפולה 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב צהריים
יו"ר: ד"ר יעקב פוגלמן, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת כאב, לאומית שירותי בריאות, מחוז צפון

CBT וכאב12:40-13:00
ד"ר יעקב פוגלמן, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת כאב,לאומית שירותי בריאות, מחוז צפון

The Importance of Glucose Variability & The Role of DPP-IV Inhibitors   |   בחסות: נוברטיס13:00-13:20
ד“ר זינה עדנאן, מומחה לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה גליל מערבי

הסינדרום המטבולי והפרעות בתפקוד המיני - איך לצאת ממשולש הברמודה?   |   בחסות: באייר 13:20-13:50
ד"ר אריק שכטר, מומחה לרפואת המשפחה וסקסולוג, מנהל המרכז להפרעות בתפקוד המיני, כללית

והקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם, חיפה

הטיפול ביתר לחץ דם בתרופות משלב בחולים המאושפזים במחלקה לרפואה פנימית - האם הצלחנו?!   |   בחסות: דקסל  13:50-14:10
ד”ר אבישי אליס, מנהל מחלקה פנימית ג‘, בית חולים  בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ארוחת צהריים וסיום14:10-15:00

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ייזום והפקה

בחסות


