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ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאי הקהילה מכל קופות החולים. 
מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה | טל'. 03-7650504

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

ד"ר ורד סימוביץ, יו”ר החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה

מושב 1 
יו”ר:  ד”ר ורד סימוביץ, יו”ר החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה

Too Much Medicine איך לא להזיק לבריאים09:20-09:50
ד"ר ריטה רחמני, יועצת ברפואה פנימית וחינוך רפואי                                                       

אינסידנטלומה – לטפל או לא לטפל – זו השאלה!09:50-10:10
ד"ר שי פויירינג, עו"ד, מומחה בתביעות רשלנות רפואית

אינסולין בזאלי - מהמחקר הקליני לעולם האמיתי 10:10-10:30
ד"ר גלינה אברמוב, מנהלת מרפאת השלום, שירותי בריאות כללית, באר שבע

10:30-10:50EAGLES-מעשנים עם מחלה נפשית -האם תוצאות מחקר ה
משנות את בחירת הטיפול לגמילה מעישון עבורם?

ד”ר שמואל הס, פסיכיאטר ומנחה סדנאות לגמילה מעישון, בית חולים גהה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:15

מושב 2
יו”ר: פרופ’ רוני פלג, מומחה לרפואת המשפחה, מנהל מרפאת וינגייט, מחוז דרום, כללית  

choosing wisely - או האם מדדי איכות אכן מייצרים איכות? 11:15-11:35
ד"ר עינת אלרן, מנהלת המחלקה לניהול איכות, מכבי שירותי בריאות

פריצות דרך בסוכרת11:35-11:55
ד”ר עידית ליברטי, מנהלת מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

נוגדי קרישה בפרפור פרוזדורים: ממחקרים קליניים מבוקרים לחיים האמיתיים11:55-12:15
פרופ’ יעקב הנקין, מנהל המרפאה לקרדיולוגיה מניעתית, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

המהפכה בטיפול בהפטיטיס C והתפקיד של רופא המשפחה12:15-12:35
ד”ר אוהד עציון, המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

12:35-12:55  PCSK9 inhbitors - for whom and what LDL levels
פרופ' יעקב הנקין, מנהל המרפאה לקרדיולוגיה מניעתית, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:55-13:10

מושב 3   
יו”ר: ד”ר ורד סימוביץ, יו”ר החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה

הזרקות לנקודות כאב13:10-13:30
פרופ' רוני פלג, מומחה לרפואת המשפחה, מנהל מרפאת וינגייט, מחוז דרום, כללית

13:30-13:50  Getting clinical care back on track!
ד”ר נועה חובב, רופאת משפחה וגיל המעבר 

הפרעות כאב ביחסי מין  בנשים )דיספראוניה( 13:50-14:10
ד"ר תמר כוסף, מרכזת  המרפאה לתפקוד זוגי ומיני, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע    

עידן חדש בטיפול באי ספיקת לב  14:10-14:30
ד"ר ז'אן מרק ווינשטיין, יו”ר החוג לאי ספיקת לב, האיגוד הקרדיולוגי בישראל. אחראי במרפאת אי ספיקת לב, המרכז הרפואי 

אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע. אחראי ביחידה לאי ספיקת לב בקהילה של שירותי בריאות כללית, מחוז הדרום

ארוחת צהריים14:30

בחסות


