
מזכירות 
הכנס

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות אך מותנית בהרשמה מראש ומיועדת 
לרופאי קהילה ומשפחה מכל הקופות. מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה | טל'. 03-7650504

כנס הדרום
ה-6 לרפואת 

משפחה וקהילה

אל
שר

איגוד רופאי המשפחה בי

15.03.2017
C-VIEW אולמי
מלון לאונרדו, 

אשקלון

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

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

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

פריצות דרך בסוכרת09:20-09:40
ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי מנהלת מור”ל

פרפור פרוזדורים: השימוש בנוגדי קרישה חדשים במסגרת רפואת המשפחה 09:40-10:00
ד"ר ירון סטנובסקי, קרדיולוג 

אסטמה - איך מנהלים את המחלה נכון? 10:00-10:20
ד"ר אמיר בר שי, מנהל המערך לרפואת ריאות, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון 

מתעוררים לטיפול חדש10:20-10:40
פרופ’ אשר טל, היחידה לחקר השינה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה והפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון, ב״ש

הטיפול בשלפוחית רגיזה10:40-11:00
ד"ר איגור רומנובסקי, מנהל היחידה לאנדואורולוגיה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30

מושב 2 
יו”ר: ד”ר מיכאל תורג’מן, מנהל מרפאת אשדוד ג’, יו”ר ועדת רופאים, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז

עדכונים בטרשת נפוצה  11:30-11:50
ד"ר רוני מילוא, מנהל המחלקה לנוירולוגיה והמרפאה לטרשת נפוצה, המרכז הרפואי ברזילי, אשקלון

צומת הדרכים אחרי אינסולין בזאלי 11:50-12:10
ד"ר ליאת ברזילי יוסף, מומחית ברפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, שירותי בריאות כללית, מחוז שרון-שומרון

אינסולין בזאלי - מהמחקר הקליני לעולם האמיתי  12:10-12:30
ד"ר אילנה הרמן בהם, מרכזת תחום סוכרת, שרותי בריאות כללית, מחוז דרום                             

המהפכה בטיפול בהפטיטיס סי והתפקיד של רופא המשפחה12:30-12:50
ד”ר יורם מנחם, מומחה למחלות כבד, היחידה למחלות כבד, המרכז הרפואי ת”א,

יועץ בקופות-חולים כללית-מכבי-לאומית למחלות כבד במחוז הדרום  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מושב 3  - אורתופדיה
יו"ר : ד"ר רונן דבי, מנהל המערך האורתופדי, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון     

דוק, יש לי כאב בגב וברגל. במה להתחיל לטפל?13:10-13:30
ד"ר רוסטם דז'ברוב, מנהל שירות עמוד השדרה, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון      

שברים אוסטאופורוטיים - חידושים באבחון וטיפול13:30-13:50
ד"ר ישעיהו בנדיקט, מומחה בכירורגיה אורתופדית, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון 

חדשנות בניתוחי כף רגל וקרסול13:50-14:10
ד"ר גיא פרידמן, מנהל תחום קרסול וכף רגל, המחלקה האורתופדית המרכז הרפואי ע”ש ברזילי, אשקלון

הצגת מקרה ודיון 14:10-14:30
ד"ר רונן דבי, מנהל המערך האורתופדי, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון 

ארוחת צהריים14:30

בחסות


