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ייזום והפקה

29.5.2013, מלון דן כרמל, חיפה

ועידת הצפון ה-4
לרפואת משפחה וקהילה אל

שר
בי

איגוד רופאי המשפחה 

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-27.05.13: 40 ש“ח

� רישום מה-28.05.13 וביום הוועידה: 100 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום  08:00-08:45

מושב פתיחה
יו"ר: ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

דברי פתיחה  08:45-09:00
ד"ר ברוך יצחק, יו"ר הכנס  

ניהול סיכונים ברפואת משפחה  09:00-09:20
ד"ר דליה קסנר, מנהלת היחידה לניהול סיכונים ובטיחות המטופל, מחוז חיפה וג.מ, שירותי בריאות כללית   

תקשורת חולה רופא - מקצה שיפורים   09:20-09:40
ד"ר אלון מרגלית, רופא משפחה ופסיכולוגיה רפואית. מנהל מרפאה רב-תחומית ושירות מומחים  

GLP-1 חדש בשרשרת הטיפול בסוכרת מסוג 2    |    בחסות: סאנופי  09:40-10:00
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, המרכז הרפואי רבין, פ"ת  

הטיפול בכאב בתחלואה כרונית  10:00-10:20
ד"ר יונתן קנט, רופא משפחה, מכבי שירותי בריאות. מנהל קורסי כאב של הטכניון, המכון לרפואת כאב, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה  

הטיפול בסוכרת במהלך ההריון: אינסולין, משאבת אינסולין ומד-סוכר רציף    |    בחסות: נובו נורדיסק  10:20-10:40
ד"ר יואל טולדנו, אנדוקרינולוג בכיר, היחידה לרפואת אם ועובר, ביה"ח לנשים, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה.   

מנהל מכון סוכרת, מכבי שירותי בריאות, נתניה   

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  10:40-11:10

מושב בוקר
יו"ר: ד"ר שוקי לשם, מנהל רפואי ויועץ יתר לחץ דם, מחוז חיפה והצפון, לאומית שירותי בריאות

בטיחות קרדיווסקולרית בתרופות לסוכרת    |    בחסות: אסטרה זניקה  11:10-11:30
ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה   

עדכונים בגישה ליתר לחץ דם עמיד ברפואה ראשונית  11:30-11:50
ד"ר שוקי לשם, מנהל רפואי ויועץ יתר לחץ דם, מחוז חיפה והצפון, לאומית שירותי בריאות  

האם לפיטוסטרולים יש מקום במניעת מחלות לב?    |    בחסות: שטראוס  11:50-12:10
ד"ר חוסיין אוסאמה, מנהל יחידת הליפידים, מנהל מחלקה פנימית א', המרכז הרפואי  

חשיבות הטיפול המוקדם ב-GLP-1    |    בחסות: נובו נורדיסק  12:10-12:30 
ד"ר משה זלוצובר, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, ומחלקת נשים ויולדות, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה  

היפוגליקמיה ומשמעותה בקרב חולי סוכרת   12:30-12:50
ד"ר מרגלית גולדפרכט, מנהלת המחלקה לקידום האיכות, חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית  

העצמת הטיפול באינסולין - מתי ומהן האפשרויות?    |    בחסות: נובו נורדיסק  12:50-13:10
ד"ר זוהאדי אגבריה, מומחה לאנדוסוכרת, פנימית ולרפואת המשפחה    

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  13:10-13:30

מושב צהריים
 יו"ר: ד"ר בתיה קורנבוים, מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, המחלקה לרפואת המשפחה חיפה.

        רכזת תחום פרוייקטים לטיפול בהשמנה, שירותי בריאות כללית
        ד"ר אדווה צוק און, מומחית ברפואת משפחה וגריאטריה, המרכז הרפואי שהם, פרדס חנה 

מניעת השמנה - האתגר  13:30-13:50
ד"ר בתיה קורנבוים, מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, המחלקה לרפואת המשפחה חיפה.   

רכזת תחום פרוייקטים לטיפול בהשמנה, שירותי בריאות כללית  

תזונה וספורט - כיצד לשלב בין השניים?  13:50-14:10
רקפת אריאלי, דיאטנית קלינית וספורט, המרכז לרפואת ספורט, הדסה אופטימל  

אורחות חיים בגיל השלישי  14:10-14:30
ד"ר אדווה צוק און, מומחית ברפואת המשפחה וגריאטרית, המרכז הרפואי שהם, פרדס חנה  

ויטמין D - באילו מצבים יש ליטול תוספים  14:30-14:50
ד"ר יעל עובדיה הראלי, מרצה, סמינר הקיבוצים  

ארוחת צהריים  14:50-15:30
בחסות


