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יו"ר הוועידה
ד"ר ברוך יצחק

מומחה לרפואת משפחה,
שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

פרופ' שלמה וינקר
יו"ר איגוד רופאי המשפחה וראש חטיבת 

הרפואה, לאומית שירותי בריאות



התכנסות ורישום08:15-09:10

מליאת בוקר
יו"ר: פרופ' אנטוני היימן, מנהל המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה. קופת חולים מאוחדת

ד"ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה
פרופ' שלמה וינקר, יו"ר איגוד רופאי המשפחה וראש חטיבת הרפואה, לאומית שירותי בריאות

דברי פתיחה09:10-09:30
יו"ר הכנס: ד"ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה

פרופ' שלמה וינקר, יו“ר איגוד רופאי המשפחה

09:30-10:00 
בלווי תרגום 

סימולטני

Team management of patients with chronic disease in primary care - Lessons from Slovenia
Assist. Prof. Davorina Petek, M.D., Ph D., (Vice-chair and Honorary Secretary of EGPRN), Department of Family 
medicine, Faculty of Medicine, University of Ljubljana

פריצות דרך בסוכרת 10:00-10:20
ד"ר עופרי מוסנזון, מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, האגף הפנימי, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים

רפואת משפחה כמפתח להתמודדות עם אתגרי העתיד10:20-10:40
עו"ד עדי ניב יגודה, מומחה למשפט רפואי, מרצה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת ת“א ובפקולטות למשפטים;

יועץ בנושאים מדיקו-לגליים ומדיניות בריאות

10:40-11:00
בלווי תרגום 

סימולטני

Advances in the Venous Thromboembolism  Treatment –
The need of interaction between Hospitals and family physicians 
Prof. Giancarlo Agnelli, Professor of Internal Medicine University of Perugia, Italy

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30

מושבים מקבילים
מושב 1 - סוכרת ומחלות מטבוליות

יו"ר: ד"ר דניאל צליחין, מומחה מרפואת משפחה ויעוץ סוכרת, מנהל מרפאה שירותי בריאות כללית   

טיפולים בהיפרכולסטרולמיה - עבר, הווה ועתיד11:30-11:50
ד"ר דב גביש, מנהל מחלקה פנימית א‘, המרכז הרפואי ע“ש וולפסון, חולון. הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב

הטיפול באינסולין בזאלי במאה ה-21 11:50-12:10
  DMC-ד"ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת"א ו

קווי הנחייה חדשים לטיפול בהשמנת יתר12:10-12:30
ד“ר גבי ליברמן, אחראית על המרפאה להשמנת יתר, מכון אנדוקריני, המרכז הרפואי ע״ש שיבא, תל השומר

צומת הדרכים אחרי אינסולין בזאלי  12:30-12:50
ד"ר רננה שור, רופאה פנימאית בכירה, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין ומרפאות סוכרת מכבי 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10
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  DMC-ד"ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת"א ו

קווי הנחייה חדשים לטיפול בהשמנת יתר12:10-12:30
ד“ר גבי ליברמן, אחראית על המרפאה להשמנת יתר, מכון אנדוקריני, המרכז הרפואי ע״ש שיבא, תל השומר

צומת הדרכים אחרי אינסולין בזאלי  12:30-12:50
ד"ר רננה שור, רופאה פנימאית בכירה, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין ומרפאות סוכרת מכבי 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מושב 2 - גיל המעבר ואוסטיופרוזיס                                     
יו"ר: ד"ר גרי בלומברג, מומחית ברפואת משפחה, לאומית שירותי בריאות ומדריכה בחוג לרפואת המשפחה, אוניברסיטת תל אביב   

גיל המעבר - טיפול הורמונלי, אפקט הפחד וטיפוליים חליפיים  11:30-11:50
ד"ר צבי זהבי, מומחה לרפואת נשים וגיל המעבר, מרכז בריאות האשה תל אביב, שירותי בריאות כללית

הנחיות חדשות לטיפול באוסטיופרוזיס - כל מה שרופא המשפחה צריך לדעת11:50-12:10
ד"ר פנינה רוטמן פיקלני, מנהלת שירות מחלות עצם מטבוליות, סגנית מנהל פנימית ה‘, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

אבחון האוסטאופורוזיס בסמוך למנופאוזה, האם נחוץ? באיזה כלים? האם לטפל?12:10-12:30
פרופ' צופיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז מחקר אנדוקריני, מרכז רפואי לין, חיפה,

סיו"ר העמותה הישראלית לאוסטאופורוזיס ומחלות עצם, מרפאת בי"ח אלישע חיפה

טיפול בחסר טסטוסטרון בגברים - שובר שוויון בתסמונת המטבולית    12:30-12:50
ד"ר אריק שכטר, מנהל המרפאה להפרעות בתפקוד המיני, הקריה הרפואית רמב”ם ושרותי בריאות כללית.

מומחה לרפואת המשפחה וסקסולוג. הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מושב 3 - מחלות כבד ודרכי העיכול                                                                             
יו"ר: ד"ר גורדון ליטמן, מומחה ברפואת משפחה, קופת חולים מאוחדת. יו"ר ועדת איכות של איגוד רופאי המשפחה

פרופ' אנטוני היימן, מנהל המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה. קופת חולים מאוחדת                                                                                

תפקיד רופא הקהילה בהערכת הכבד השומני11:30-11:50
פרופ' רן אורן, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, האגף לרפואה פנימית, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם

המהפכה בטיפול בהפטיטיס C והתפקיד של רופא המשפחה 11:50-12:10
פרופ' זיו בן ארי, מנהלת המרכז למחלות כבד, המרכז הרפואי ע“ש שיבא תל השומר

חידושים בטיפול בכבד שומני12:10-12:30
ד"ר חזן ראווי, מנהל השירות למחלות כבד, המכון לגסטרואנטרולוגיה, המרכז הרפואי העמק

קווים מנחים לטיפול בעצירות בקהילה והגישה לבירור מקרים עקשניים12:30-12:50
ד"ר דן קרטר, מומחה לגסטרואנטרולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10



מושבים מקבילים
מושב 4 - סוכרת ומחלות מטבוליות

יו"ר: ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה,מנהל רפואי מנהלת מור"ל
ד"ר ברכה דגן, מנהלת מרפאת סוכרת בקהילה, מרכז בריאות "עומר", עפולה                       

הטיפול בנוגדי קרישה בעידן האנטידוט 13:10-13:30
פרופ יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע“ש וולפסון, חולון 

13:30-13:50  LDL-C - TREAT TO TARGET
ד“ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון

חולה אי ספיקת לב ועדיין סימפטומטי? טיפול חדש בקווים מנחים13:50-14:10
ד“ר ישראל גוטסמן, המרכז לאי ספיקת לב, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים 

גישת הטיפול המולטיפקטוריאלית בסוכרת סוג 2 14:10-14:30
ד“ר ברכה דגן, מנהלת מרפאת סוכרת בקהילה, מרכז בריאות “עומר“, עפולה 

ארוחת צהריים14:30

מושב 5 - מחלות נשימה ואלרגיה
יו"ר: ד"ר גידי גינוסר, מומחה ברפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות

ד"ר מיכאל תורג'מן, מדריך מתמחים, מנהל מרפאת אשדוד ג', שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז

הטיפול היומי במחלת ה-COPD בחולה הנמצא בסיכון להחמרה במצבו 13:10-13:30
פרופ' יוחאי אדיר, מנהל מכון ריאות, מרכז רפואי כרמל, חיפה

החולה האסמתי פנים רבות לו 13:30-13:50
ד“ר אורי לקסר, מומחה למחלות ריאה, מנהל מעבדת שינה, מרכז רפואי הדסה ירושלים   

13:50-14:10 COPD-הבוער והעדכני בטיפול בחולה ה
פרופ' דוד שטרית, מנהל מערך הריאות, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

14:10-14:30 Personalized medicine in respiratory diseases
ד“ר דוד שגב, מומחה לפנימית ומחלות ריאה, שירותי בריאות כללית 

ארוחת צהריים14:30
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חולה אי ספיקת לב ועדיין סימפטומטי? טיפול חדש בקווים מנחים13:50-14:10
ד“ר ישראל גוטסמן, המרכז לאי ספיקת לב, מערך הלב, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים 
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הטיפול היומי במחלת ה-COPD בחולה הנמצא בסיכון להחמרה במצבו 13:10-13:30
פרופ' יוחאי אדיר, מנהל מכון ריאות, מרכז רפואי כרמל, חיפה

החולה האסמתי פנים רבות לו 13:30-13:50
ד“ר אורי לקסר, מומחה למחלות ריאה, מנהל מעבדת שינה, מרכז רפואי הדסה ירושלים   

13:50-14:10 COPD-הבוער והעדכני בטיפול בחולה ה
פרופ' דוד שטרית, מנהל מערך הריאות, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

14:10-14:30 Personalized medicine in respiratory diseases
ד“ר דוד שגב, מומחה לפנימית ומחלות ריאה, שירותי בריאות כללית 

ארוחת צהריים14:30

מושב 6 - עדכונים וחידושים רפואיים 
יו"ר: ד"ר שמואל גבעון, מומחה ברפואת המשפחה ובריאות הציבור

ד"ר יהושע אילן, מנהל המחלקה הדרומית להתמחות ברפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות

13:10-13:30 New treatment paradigms in EGFR+ NSCLC
ד"ר אמיר און, מנהל מכון ריאה המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

שלפוחית רגיזה בזוית אחרת 13:30-13:50
פרופ‘ קובי סתיו, מרכז תחום אורולוגיית נשים ונוירו-אורולוגיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

מתעוררים לטיפול חדש 13:50-14:10
ד"ר ברוך אלעד, מומחה בנוירולוגיה וברפואת שינה                       

SILICOSIS מרימה ראש — בסיס ידע לרופא המשפחה14:10-14:30
פרופ‘ דניאל ויילר, מומחה למחלות פנימיות וריאות, מייסדה ומנהלה לשעבר של שרות הריאות של הכללית

במחוז חיפה ובית חולים כרמל

ארוחת צהריים14:30



ייזום והפקה

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-16.1.17: 40 ש“ח

� רישום מה-17.1.17 וביום הוועידה: 120 ש“ח
   * המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות ראשית

בחסות 
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