
ייזום והפקה

בחסות

אל
שר

בי
איגוד רופאי המשפחה 

13.11.2013
מרכז הכנסים הבינלאומי אשקלון

כנס הדרום ה-4 
לרפואת משפחה

    וקהילה

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-11.11.13: 40 ש“ח

� רישום מה-12.11.13 וביום הוועידה: 100 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

מושב רפואת הספרמושב משפחה 
התכנסות ורישוםהתכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20
ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה,

מנהל מרפאת קניון רחובות, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז

ברכת יו"ר הכנס
 ד"ר מתי זיו, מומחה ברפואת המשפחה, רופא כפר - ערבה דרומית,

שרותי בריאות כללית  מחוז אילת, יו"ר החוג לרפואת ספר

 מליאת בוקר - מושב 1 
יו"ר: ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל מרפאת קניון רחובות, 

שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז

מליאת בוקר - מושב 1 
 יו"ר: ד"ר מתי זיו, מומחה ברפואת המשפחה, רופא כפר - ערבה דרומית,

שרותי בריאות כללית  מחוז אילת, יו"ר החוג לרפואת ספר 

חידושים בטיפול תרופתי בסרטן עור מסוג BCC  |   בחסות: רוש09:20-09:40
ד"ר אולגה בלושצקי, רופאה מומחית לאונקולוגיה וקרינה,

המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

מאפיינים ומשמעויות של פריסת שירותי רפואה
ד"ר אבי גולדברג, מנהל בית חולים יוספטל ואזור אילת שירותי בריאות כללית

השתלת רדיוסר בסינוס הקורונרי - טיפול חדשני בחולים עם09:40-10:00
תעוקת חזה עמידה לטיפול

ד"ר מעין קניגשטיין, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ת"א

הפעלת מודל תמיכה לרופא - עקרונות ודרכי פעולה אפשריות
ד"ר ערן רוטמן, מנהל רפואי מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית                     

הטיפול העכשווי בנוגדי טסיות בחולים עם10:00-10:20
 ולאחר אירוע כלילי חד  |   בחסות: אסטרה זניקה

פרופ' שלומי מטצקי, מנהל שירות כאבי חזה היחידה לטיפול נמרץ לב,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

ייעוץ וחניכה וירטואליים לרופאים העובדים במתאר 
                                                                                                                   )WhatsApp( ספר, על בסיס שימוש ברשת חברתית

ד"ר יואב שומר, מומחה ברפואת המשפחה-צה"ל. רופא משפחה קדמי באוגדת הגולן

גישת הטיפול בנוגדי טסיות מצילי 10:20-10:50
בחולי ACS בקהילה  |   בחסות: אסטרה זניקה

ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה,
מנהל מרפאת קניון רחובות, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז

דיון: אמצעים טכנולוגיים לקידום שירותי הרפואה בספר

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מליאת בוקר- מושב 2 
יו"ר: ד"ר מיכאל תורג'מן, מדריך מתמחים , מנהל מרפאת אשדוד ג',

שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז

מליאת בוקר- מושב 2
יו"ר:  ד"ר אסי סיקורל, מנהל היל"ה היחידה להעצמת הבריאות,
מרפאה אינטגרטיבית - רפואה משלימה, מרכז בריאות רמת הנגב

אנלוג של GLP-1 חדש אחת לשבוע- יעיל ובטוח  |   בחסות: אסטרה זניקה11:20-11:40
ד"ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

הצגת החוג לרפואת ספר
ד"ר מתי זיו, מומחה ברפואת המשפחה, רופא כפר - ערבה דרומית,

"שרותי בריאות כללית" מחוז אילת, יו"ר החוג לרפואת ספר  
רקע, הקמת החוג והגדרת יעדים לעבודה משותפת: יצירת קבוצות עניין וקבוצות עבודה 

על פי עניין משותף בתחומים השונים ברפואת הספר. בניית תכניות עבודה לשנה הקרובה

השינויים בתחום הטיפול ברשתית והרופא הראשוני11:40-12:00
ד"ר דויד האוזר, מנהל שירות הרשתית, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון

GLP-1 חדש בשרשרת הטיפול בסוכרת  |   בחסות: סאנופי 12:00-12:20
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, 

רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

הטיפול באינסולין בזאלי האתגרים וההזדמנויות  |   בחסות: נובו נורדיסק12:20-12:40
ד"ר יוני שפירא, אנדוקרינולוג, מכבי שירותי בריאות. ורופא בכיר, מחלקה פנימית א',

מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין 

 מהיר או מיקס - כיצד להתקדם בטיפול כאשר אינסולין12:40-13:00
בזאלי לא מספיק  |   בחסות: נובו נורדיסק

ד"ר אנג'לינה דובינסקי, מומחית סוכרת, שירותי בריאות כללית וקופ"ח לאומית

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

מליאת  הצהריים - כאב 
יו"ר: ד"ר ריטה משוב, מומחית ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מרכזת קורס 
כאב ורפואת שריר-שלד באוניברסיטת ת"א, חברת וועד חוג כאב באיגוד רופאי המשפחה

מליאת  הצהריים
יו"ר: ד"ר מתי זיו, מומחה ברפואת המשפחה, רופא כפר - ערבה דרומית,

"שרותי בריאות כללית" מחוז אילת, יו"ר החוג לרפואת ספר   

13:20-13:40CRPS-תסמונת כאב אזורי מורכב
ד"ר איילת מדברי, מומחית בהרדמה וברפואת כאב. המכון לרפואת כאב אזורי

מורכב - CRPS, הקרייה הרפואית רמב"ם, הפקולטה לרפואה טכניון   

 סדנא אינטראקטיבית לטיפול בחנקן נוזלי במרפאה הראשונית. 
אינדיקציות, ציפיות ומגבלות, תופעות לוואי, סיבוכים. )הסדנא כוללת צפייה במצגת, סרטי 

הדגמה, והתנסות מעשית עם חנקן נוזלי באופן פרקטי. העשרת מידע קיים מובטח לאלו 
 שלא השתתפו בסדנא כזו בעבר(

 ד"ר סודי נמיר, מומחה לרפואת משפחה, מרצה בכיר אוניברסיטת בן גוריון
 מרפאת אלון מורה, לב שומרון

כאב מיאופסציאלי - פנים חדשות באלבום הכאב13:40-14:00
ד"ר ריטה משוב, מומחית ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מרכזת קורס כאב 

ורפואת שריר-שלד באוניברסיטת ת"א, חברת וועד חוג כאב באיגוד רופאי המשפחה

הגישה לסובל מכאבים כרוניים ממקור לא ידוע14:00-14:20
 ד"ר אלון מרגלית, רופא משפחה ופסיכולוגיה רפואית.

מנהל מרפאה רב-תחומית ושרות המומחים

ארוחת צהריים14:30-15:30

לפרטים והרשמה: 03-7650504 


