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איגוד רופאי המשפחה 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-3.09.12: 50 ש“ח

� רישום מה-4.09.12 וביום הוועידה: 200 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:15-09:00

מליאת בוקר
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

פרופ‘ אליעזר קיטאי, מנהל המחלקה לרפואת משפחה, לאומית שירותי בריאות

הרופא הוא רק בן אדם09:20-09:50
פרופ' תלמה קושניר, ראש התוכנית לתואר שני בסוציולוגיה של הבריאות, המחלקה לבריאות הציבור, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

רשתות חברתיות בשירות הרפואה09:50-10:20
גב' ליאת רבינוביץ, בוגרת מנהל למערכות בריאות ומשפטים, מנהלת השיווק של הרשת החברתית "כמוני"

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:20-10:50

מושבים 
מקבילים

 מושב 1 - הטיפול בחולה הסוכרתי
יו"ר: ד"ר עליזה פורטוגז, רופאת משפחה שרותי בריאות כללית,

אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מושב 2 - חידושים בטיפול
יו"ר: ד"ר ורד סימוביץ, מומחית ברפואת המשפחה,

אחראית תחום כאב וסגנית המנהל הרפואי מכבי שרותי בריאות מחוז דרום                     

מגמות עכשוויות ועתידיות בטיפול10:50-11:10
באינסולין בזאלי   |   בחסות: נובו נורדיסק

ד"ר אילנה הרמן, מנהלת מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי 
סורוקה, באר שבע. יו"ר החברה הישראלית לרגל סוכרתית

אקרומגליה - אבחנה וחידושים בטיפול   |   בחסות: נוברטיס
ד"ר עמיר בשקין, אנדוקרינולוג, שירותי בריאות כללית מחוז מרכז

צעד קטן אחד באינסולין קצר, צעד גדול באיזון   |   בחסות: נובו נורדיסק11:10-11:30
ד"ר חוליו ויינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון

 שלפוחית רגיזה - לא לנשים בלבד   |   בחסות: פייזר
ד"ר יוסף אברבאנל, רופא בכיר, המערך האורולוגי - מרכז רפואי רבין, פ"ת

הגישה לטיפול בנפרופתיה סוכרתית11:30-11:50
ד"ר לבדב לריסה, רופאה בכירה מח' נפרולוגית,

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

מגוון האפשרויות הטיפוליות לאוסטיאופורוזיס,
מה, למי ומתי?   |   בחסות: אילי לילי

ד"ר ליאנה טריפטו שקולניק, רופאה בכירה ביחידה לאנדוקרינולוגיה 
ואחראית על מרפאת אוסטאופורוזיס ושרות למניעת שברים, המרכז הרפואי 

הלל יפה, חדרה

להיות חולה סוכרת ולהנות ממין11:50-12:10
 ד"ר תמר כוסף, מרכזת  המרפאה לתפקוד זוגי ומיני,

המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

אינסומניה: מחלה ישנה, טיפולים חדשים   |   בחסות: סאנופי אוונטיס
 ד"ר אביב גולדברט, מומחה למחלות ריאה בילדים והפרעות שינה,

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הטיפול בכאב כרוני ע"י רופא המשפחה - מפרקים כמשל -שאלות ותשובות12:10-12:30
תרגום הלכה למעשה

ד"ר ורד סימוביץ, מומחית ברפואת המשפחה, אחראית תחום כאב וסגנית 
המנהל הרפואי מכבי שרותי בריאות מחוז דרום

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מושבים 
מקבילים

 מושב 3 - מחלות קרדיווסקולריות מניעה וטיפול
יו"ר: ד"ר יעל מליניאק, מומחית ברפואת המשפחה, שב"ס / לאומית 

שרותי בריאות

מושב 4 - מצבים דחופים בעבודת רופא המשפחה
יו"ר: ד"ר אמנון ביטון, מומחה ברפואת משפחה, מרצה בפקולטה לרפואה 

ומנהל מרפאת מומחים לרפואת משפחה, דימונה

חידושים בטיפול באי ספיקת לב12:50-13:10
פרופ' עמוס כץ, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

עקיצות והכשות
ד"ר דניאל יעקובסון, רופא טיפול נמרץ, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

טיפול פולשני ביתר לחץ דם13:10-13:30
ד"ר ג'מאל געפרי, מנהל מחלקת צנטורי לב, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

מצבים דחופים ברפואת אא"ג
ד"ר בועז פורר, מ"מ מנהל מחלקת אאג, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

חידושים ועדכונים ביתר לחץ דם   |   בחסות: נוברטיס13:30-13:50
ד"ר בסוק אנה, רופאה נפרולוגית, המחלקה הנפרולוגית,

המרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

מצבים דחופים באישה ההרה
פרופ' יוסף פרדו, מנהל מרכז בריאות האישה, קונקורד, שירותי בריאות 
כללית ומומחה ליילוד וגיניקולוגיה, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר, המרכז 

הרפואי רבין, פתח תקוה 

טיפול ניתוחי בפרפור פרוזדורים13:50-14:10
ד"ר ליאוניד סטרניק וד"ר עמי שינפלד, מרכז לטיפול כירורגי בפרפור 

פרוזדורים, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

מצבים דחופים ברפואת עיניים
פרופ' איגור קייזרמן, מנהל מרפאת קרנית,

המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

ארוחת צהריים14:10-15:00

ועדה מדעית: ד"ר אלי מגן, ד"ר עליזה פורטוגז, ד"ר ורד עזרא,
ד"ר אמנון ביטון, ד"ר אתי אבנית, ד"ר יעל מליניאק, ד"ר תמר ברקוביץ

כנס הדרום ה-3 
לרפואת משפחה וקהילה

5.09.2012, מרכז הכנסים הבינלאומי אשקלון

בחסות:


