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

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

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                                                                          
שינוי פרדיגמה בטיפול בסוכרת  09:20-09:40

פרופ' יעקב הנקין, מנהל השירות לקרדיולוגיה מניעתית, המערך הקרדיולוגי,
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, ב”ש

SMART - ניהול נכון של מטופל עם אסטמה 09:40-10:00
ד"ר מיכאל קסירר, המכון לרפואת ריאות,  המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, ב"ש  

עדכונים בטיפול בלימפאדמה10:00-10:20
אילנה יושע, פיזיותרפיסטית לימפטית

10:20-10:40 EGFR-טיפול במטופלי סרטן ריאה מתקדם בעלי מוטציה ב
ד“ר יוליה דודניק, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, ב”ש

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10
מושב 1 

אתגרים בקרדיולוגיה פולשנית- טיפול לא ניתוחי באי ספיקה מיטראלית ומניעת שבץ  11:10-11:30
ד"ר קרלוס כפרי, מנהל יחידת צנתורים, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, ב”ש

הטיפול בחולה הסוכרתי מהמחקר הקליני אל העולם האמיתי  11:30-11:50
ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי מנהלת מור”ל  

אינסולין בזאלי – מהמחקר הקליני לעולם האמיתי 11:50-12:10
ד"ר עידית ליברטי, מנהלת תחום סוכרת, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

דלקת נגיפית סי – אבחנה וטיפול  12:10-12:30
ד“ר יעקב מאור, מנהל מערך הכבד, מרכז רפואי קפלן, רחובות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50
מושב 2

שיפור השליטה באסטמה בקליניקה היומיומית12:50-13:10
ד"ר יורי זלדין, מנהל מרפאת אלרגיה מבוגרים, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה ב”ש.

מומחה ברפואת משפחה, מחוז דרום
פרדיגמה טיפולית במחלת מעי דלקתית13:10-13:30

ד"ר דורון שוורץ, רופא בכיר במכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה ב”ש  
אימונותרפיה בסרטן כליה גרורתי: מתיאוריה לפרקטיקה 13:30-13:50

ד"ר קרן רובינוב, רופאה בכירה ביחידה לגידולי דרכי השתן ומין, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, ב"ש 
חשיבות האדהירנס בהצלחת הטיפול בסוכרת- כיצד הדיגיטל משרת נושא זה?13:50-14:10

ד“ר צליחין דניאל, מנהל מרפאה שירותי בריאות כללית,יועץ סוכרת בי“ח סורוקה ומרפאת סוכרת מחוזית
ארוחת צהריים14:10

בחסות


