
ייזום והפקה

הוועידה הלאומית 
לרפואה מונעת

9 ביולי 2013
כפר המכביה, ר"ג

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום
� רישום מוקדם עד ה-7.07.13: 50 ש"ח

� רישום מה-5.07.13 וביום הוועידה: 100 ש"ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20
ד"ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית 

מניעת זיהומיםמליאת בוקר
יו"ר: פרופ' רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר ומנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות, משרד רופא ראשי, שירותי בריאות כללית

המחלקה לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

תוכנית החיסונים הלאומית לעובדי בריאות09:20-09:40
פרופ' יהודה לרמן, ראש המרכז לרפואה תעסוקתית, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית

ניהול מערך לאומי של שימושים באנטיביוטיקה - רציונלי ככל שאפשר09:40-10:00
פרופ' ראול רז, מנהל היחידה למחלות זיהומיות, מרכז רפואי העמק, עפולה

אסתמה אלרגית קשה והנסיון הישראלי בטיפול עם אנטי IgE   |    בחסות: נוברטיס10:00-10:20
ד"ר דוד שטרית, מנהל מערך הריאות, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא  

שאלות ודיון10:20-10:30

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:30-11:00

מושב 1 - מניעה ראשונית ושניונית של מחלות כרוניות
יו"ר: פרופ' ז'ק ברנהיים, יועץ לתחום נפרולוגיה ויל"ד, שירותי בריאות כללית 

מושב 2 - מניעת סרטן
יו"ר: פרופ' עדי שני, יחידת גידולי מערכת העיכול,

המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

מניעת סוכרת11:00-11:20
ד"ר מרגלית גולדפרכט, מנהלת המחלקה לקידום האיכות חטיבת הקהילה, 

שירותי בריאות כללית, יו"ר צוות היגוי של התוכנית "סוכרת בקהילה"

אורח חיים בריא למניעת סרטן    
אורנה וינציגר, BSC, MPH, מנהלת חינוך וקידום בריאות, מחוז שרון שומרון, 

שירותי בריאות כללית. מרצה לשינוי מרצה לשינוי התנהגויות הבריאות

נפרולוגיה מניעתית - איתור חולים בסיכון11:20-11:40
פרופ' רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר ומנהל המחלקה לתכנון מדיניות 

בריאות, משרד רופא ראשי, שירותי בריאות כללית. המחלקה לבריאות הציבור, 
אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

תזונה נכונה למניעת סרטן
אירית פורז, MSc, MHA, RD, דיאטנית ראשית, שירותי בריאות כללית 

ומנהלת היח' לתזונה ודיאטה מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל,
פתח תקוה

מניעת אוסטאופרוזיס   |    בחסות: מועצת החלב11:40-12:00
פרופ' צופיה איש שלום, מנהלת היחידה למטבוליזם העצם והסידן,

הקריה הרפואית רמב"ם, והפקולטה לרפואה הטכניון, חיפה

 פעולות רפואיות למניעת סרטן
פרופ' מוטי שוחט, מנהל מכון רפאל רקנאטי לגנטיקה,

מרכז רפואי רבין ושניידר, פתח תקוה

שאלות ודיוןשאלות ודיון12:00-12:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:10-12:30

מליאת 
צהריים

מושב 3 - מניעת מחלת כלי דם תורשתית
יו"ר: פרופ' דרור חרץ, מנהל מרכז הליפידים ע"ש ברוך שטרסבורגר,

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר           

מושב 4 - מניעת מחלות בילד ובקשיש
יו"ר: ד"ר לאה אהרוני ,MD, MS, גריאטרית מחוזית, מנהלת היחידה 

להערכה גריאטרית בקהילה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי                      

אורח חיים והפסקת עישון - מניעה עיקרית12:30-12:50
אורנה וינציגר, BSC, MPH, מנהלת חינוך וקידום בריאות, מחוז שרון שומרון,

שירותי בריאות כללית. מרצה לשינוי מרצה לשינוי התנהגויות הבריאות

סוכרת בילדים - "נלך בעקבות החץ ולאשפוזים נשימה קץ"
ד"ר אורנה דלי גוטפריד, מנהלת המרכז לסוכרת נעורים ואנדוקרינולוגיה 
לילדים ומנהלת מרפאות חוץ ילדים, מרכז רפואי זיו, צפת                                                 

12:50-13:10Lp-PLA2 מטופל בסיכון בינוני - האם אכן כך? המקום של 
בהערכת הסיכון    |    בחסות: טבע

פרופ' דרור חרץ, מנהל מרכז הליפידים ע"ש ברוך שטרסבורגר,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר   

שימוש מושכל בכדורי שינה    |    בחסות: טבע
פרופ' יורם ברק, מנהל המחלקה הפסיכוגריאטרית באברבנל

ויו"ר האיגוד לפסיכוגריאטריה

בטיחות הטיפול בנוגדי קרישה פומיים ברפואה ראשונית13:10-13:30
פרופ' ארנון כהן, מנהל המחלקה למדידת איכות ומחקר, משרד רופא ראשי

ורכז רפואת העור, מחוז דרום,  שירותי בריאות כללית

תהליכים למניעת דמנציה בקשישים
פרופ' דב איזנברג, מנהל המחלקה לפסיכיאטריה של הזיקנה, המרכז 

לבריאות הנפש "גהה", בית הספר לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

אנלוגים ארוכי דווח של gLP1, הבזאל החדש?    |    בחסות: אסטרה זניקה13:30-13:50
ד"ר ג'ואל זינגר, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקריני, מרכז רפואי רבין, קמפוס 

בלינסון, פתח תקוה. ראש תחום סוכרת, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית 

מניעת השמנה בילדים     
פרופ' דני נמט, מנהל מרכז ספורט ובריאות לילדים ונוער,

סגן מנהל מחלקת ילדים, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא                                                     

שאלות ודיוןשאלות ודיון13:50-14:00

ארוחת צהריים14:00-15:00

בחסות


