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מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, ת"א

יו"ר הוועידה
ד"ר ברוך יצחק

מומחה לרפואת משפחה, שירותי 
בריאות כללית, מחוז חיפה

ועידת ישראל
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איגוד רופאי המשפחה



התכנסות ורישום08:15-09:00

מליאת בוקר
דברי פתיחה09:00-09:10

יו"ר הכנס, ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

ברכות  
פרופ' שלמה וינקר, יו"ר איגוד רופאי המשפחה

09:10-10:00Assessing the Over-The-Counter Medications in Primary Care and 
Translating the Theory of Planned Behavior into Interventions: 

Practice Recommendations and Implications on Clinical Practice 
Christos Lionis MD PhD FRCGP (Hon), Professor of General Practice and Primary Care, 

Head of the Clinic of Social and Family Medicine, Medical Faculty, University of Crete, Greece

מעמדו של הרופא בעולם התרופות10:00-10:50
פרופ' אבינועם רכס, יו"ר הלשכה לאתיקה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מושבים 
מקבילים

 מושב 1 - רפואת שריר ושלד - כאב
יו"ר: ד"ר יעקב פוגלמן, מנהל מרפאת כאב מחוז צפון, לאומית שירותי בריאות

כאב בקהילה - מבט על11:20-11:40
ד"ר סימון וולפסון, מ"מ מנהל המכון לרפואת כאב, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה

בנית מרפאת כאב בקהילה: יעדים וביצועם11:40-12:10
ד"ר יעקב פוגלמן, מנהל מרפאת כאב מחוז צפון, לאומית שירותי בריאות

הצגת מקרה בטיפול בחולי כאב12:10-12:30
 ד"ר איילת מדברי, מומחית בהרדמה ומתמחה בכאב, המכון לרפואת כאב,

הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם, חיפה  

12:30-12:50MSD :במרפאה הראשונית   |   בחסות NSAIDs-יעילות ובטיחות השימוש ב
ד"ר מוטי רטמנסקי, מנהל מרפאת כאב ביה"ח לוינשטיין, עמית קליני - יחידת כאב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תה“ש

קווי הנחייה לטיפול ומניעת מיגרנה בישראל   |   בחסות: פייזר12:50-13:10
ד“ר אמנון מוסק, סגן מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מרפאה לכאב ראש ו“העצמה גופנית“, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי
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מושב 2 - רפואת עור
יו"ר: ד"ר אמנון ביטון, מומחה ברפואת משפחה, מרצה בפקולטה לרפואה

ומנהל מרפאת מומחים לרפואת משפחה, דימונה

שיער - הקשר בין בריאות ליופי   |   בחסות: יוניליוור11:20-11:40
ד"ר מרינה לנדאו, מומחית ברפואת עור, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון חולון

רופא המשפחה, רופא העור ומכשיר הלייזר11:40-12:10
ד"ר משה לפידות, בית חולים בילינסון, מנהל יח' הליזר, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

מה חדש ברפואת עור בילדים12:10-12:30
ד"ר אלכס זבולונוב, רופא בכיר, יחידת עור ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

טיפולים ביולוגים במחלת פסוריאזיס12:30-12:50
ד"ר ארנון כהן, מומחה ברפואת עור, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע

שאלות ותשובות12:50-13:10

מושב 3 - סוכרת והשמנה
יו"ר: ד"ר ברכה דגן, אחראית תחום סוכרת, מרכז רפואי העמק, עפולה

אינסולין בזאלי - אפשרויות עתידיות לטיפול פשוט ונגיש יותר   |   בחסות: נובו נורדיסק11:20-11:40
פרופ' נעים שחאדה, מנהל המרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, 

הפקולטה לרפואה - הטכניון, חיפה

יעילות ובטיחות סיטגליפטין לאורך מסלול האיזון בסוכרת מקו ראשון11:40-12:10
MSD :ועד השילוב עם אינסולין    |   בחסות

ד"ר חוליו ויינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון 

בטיחות קרדיווסקולרית בחולה הסוכרתי   |   בחסות: אסטרה זניקה12:10-12:30
ד“ר עדווי פיאד, מנהל היחידה האנדוקרינולוגית, מרכז רפואי זיו, צפת. ס. נשיא האגודה הישראלית לסוכרת

חשיבות הטיפול המוקדם בטיפול GLP-1   |   בחסות: נובו נורדיסק12:30-12:50
ד"ר ברכה דגן, אחראית תחום סוכרת, מרכז רפואי העמק, עפולה

השפעות גומלין בין סוכרת והשמנה12:50-13:10
ד"ר בתיה קורנבוים, מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, המחלקה לרפואת המשפחה 

חיפה, רכזת תחום פרוייקטים לטיפול בהשמנה שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וג"מ
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מושב 4 - נוגדי קרישה
יו"ר: ד“ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת המשפחה, מדריך מתמחים,

המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית

ניתוחי מפרקים -2012 מי נגד מי?   |   בחסות: סאנופי ישראל11:20-11:40
ד"ר אהרון לובצקי, המכון לקרישת הדם, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

עדכונים בטיפול בפרפור פרוזדורים   |   בחסות: מעבדות רפא11:40-12:05
פרופ’ יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי - המרכז הרפואי ע”ש וולפסון, חולון

טיפולים חדשים למניעת שבץ בחולי פרפור עליות:12:05-12:30
תמונת מצב ב-2013 לאור ההנחיות האירופיות   |   בחסות: פייזר

פרופ’ זגר, מנהל יחידת הביניים/טפול נמרץ לב, מ.מ מנהל המערך הקרדיולוגי, סגן דיקן להוראה,
הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה

דיוני מיקרים: אתגרים בטיפול בפרפור פרוזדורים12:30-13:10
 ד“ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת המשפחה, מדריך מתמחים,

המחלקה לרפואת המשפחה, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:10-13:30

מושבים 
מקבילים

מושב 5 - עידכונים בפסיכיאטריה והפרעות בשינה
יו"ר: ד"ר ג'ודי אביתר, מדריכה ורכזת  ברפואת משפחה,

מכבי שירותי בריאות והפקולטה לרפואה אוניברסיטת ת"א 

מרכזים מוחיים של שינה ועירות    |   בחסות: סאנופי ישראל13:30-13:50
פרופ‘ גיורא פילר, מרפאת שינה, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה 

תגובות נפשיות למחלות גופניות13:50-14:10
ד"ר חגי אורן, מנהל מחלקת נשים פעילה בהפרדה, המרכז הרפואי לבריאות הנפש, אברבנל

חרדה ודכאון ברפואה הראשונית14:10-14:30
ד"ר מרנינה שוורץ וונטיק, מנהלת מחלקה פתוחה, המרכז הרפואי לבריאות הנפש, אברבנל

פסיכוזה במרפאה הראשונית14:30-14:50
ד"ר יהודה ברוך, מנהל המרכז לבריאות הנפש, המרכז הרפואי לבריאות הנפש, אברבנל

שטיון בקשישים14:50-15:10
פרופ' יורם ברק, מנהל המחלקה הפסיכוגריאטרית, המרכז הרפואי לבריאות הנפש, אברבנל
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 מושב 6 - הסתיו ההורמונלי - האם חייבים שלכת?
דילמות בגיל המעבר

יו"ר: ד"ר אליזה פורטוגז, מומחית ברפואת המשפחה - שרותי בריאות כללית מחוז דרום,
המחלקה לרפואת המשפחה אוניברסיטה בן גוריון

גיל המעבר והשלד: מה בעצם העניין?13:30-13:50
ד"ר מירב פרנקל, רופאה בכירה, השרות האנדוקריני, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

טיפול הורמונלי בגיל המעבר13:50-14:10
ד"ר מיכאל הירש, מזכיר האגודה הישראלית לגיל המעבר

ביצוע ממוגרפיה באמת מוריד תמותה?14:10-14:30
ד"ר דיאנה פלשר, רופאה פנימית, מתמחה בבריאות האישה

שלפוחית רגיזה - לא לנשים בלבד   |   בחסות: פייזר14:30-14:50
ד“ר יוסף אברבנאל, המערך האורולוגי, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ“ת

טיפול תרופתי באוסטיאופורוזיס לאחר המנופאוזה. למי, מתי כמה ולמה?   |   בחסות: אילי לילי14:50-15:10
פרופ‘ צופיה איש שלום, מנהלת היחידה למטבוליזם העצם והסידן, הקריה הרפואית רמב“ם,

והפקולטה לרפואה הטכניון, חיפה

מושב 7 - חיסונים 
יו"ר: ד"ר דינה הרבט, המחלקה והחוג לרפואת המשפחה, ירושלים

שגרת החיסונים במדינת ישראל13:30-13:45
ד"ר יאן מיסקין, יועץ מחלות זיהומיות, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

שאלות ותשובות13:45-13:50
13:50-14:10MSD :הרפס זוסטר מתחלואה למניעה    |   בחסות

ד"ר ביביאנה חזן, מומחית ברפואת המשפחה ובמחלות זיהומיות, מרכז רפואי העמק, עפולה,
שרותי בריאות כללית מחוז צפון והפקולטה לרפואה על שם רפפורט, טכניון, חיפה   

מה לא ברור בחיסונים? מבט בעד ומבט נגד14:10-15:10
ד"ר יאן מיסקין, יועץ מחלות זיהומיות, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

ד"ר אמנון להד, מנהל המחלקה לרפואת המשפחה, כללית, מחוז ירושלים,
ראש החוג לרפואת המשפחה באוניברסיטה העברית, יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה
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מושב 8 - תזונה ואורח חיים בריא 
יו"ר: ד"ר אדווה צוק און, מומחית ברפואת המשפחה, החוג לאורחות חיים,

איגוד רופאי המשפחה, מרכז גריאטרי “שהם”

עדכונים בהנחיות הקליניות לרפואה מונעת13:30-13:50
ד"ר אמנון להד, מנהל המחלקה לרפואת המשפחה, כללית - מחוז ירושלים,

ראש החוג לרפואת המשפחה באוניברסיטה העברית, יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה

איבוד משקל - לא מה שחשבת!   |   בחסות: אבוט13:50-14:10
 ד“ר לאה אהרוני, מנהלת שרות גריאטרי, מחוז חיפה וגליל מערבי, שרותי בריאות כללית,

המחלקה לרפואת משפחה בחיפה

מציעים פעילות גופנית למטופל - כיצד להוביל להצלחה?14:10-14:30
ד"ר אהובית טלמור, רופאת משפחה בספורט ויועצת לקידום אורח חיים בריא

מיניות ורופא המשפחה14:30-14:50
ד"ר שלומית סייג, מומחית ברפואת משפחה ויעוץ מיני.

המחלקה לרפואת משפחה, בי'ס לרפואה ע"ש רפפורט טכניון חיפה

מניעת השמנה - האתגר14:50-15:10
ד"ר בתיה קורנבוים, מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, המחלקה לרפואת המשפחה 

חיפה, רכזת תחום פרוייקטים לטיפול בהשמנה  שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וג"מ

ארוחת צהריים15:10-16:00
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דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-7.1.13: 40 ש“ח

� רישום מה-8.1.13 וביום הוועידה: 100 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

בחסות

לפרטים והרשמה יש לפנות לטל‘ 
03-7650504

 או באתר האינטרנט:
www.medical-expo.co.il

 הברזל 34, ת.ד. 53378
 תל אביב 61534
 טל. 03-7650500

 פקס. 03-6493667
www.medical-expo.co.il

ייזום והפקה


