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15 בינואר 2014
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, ת"א

ועידת ישראל
  לרפואת משפחה 

יו"ר הוועידה
ד"ר ברוך יצחק

מומחה לרפואת משפחה, שירותי 
בריאות כללית, מחוז חיפה
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איגוד רופאי המשפחה



התכנסות ורישום08:15-09:00

ברכת יו"ר הוועידה09:00-09:20
פרופ‘ שלמה וינקר, יו“ר איגוד רופאי המשפחה

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

מליאת בוקר
יו"ר: ד"ר שוקי לשם, מומחה לרפואת המשפחה ויתר לחץ דם. יועץ יתר לחץ דם, לאומית שירותי בריאות ומכבי שירותי בריאות - מחוז חיפה והצפון

ד“ר מרטין גרנק קטריבס, מנהלת המחלקה לרפואת משפחה, מחוז שרון שומרון, מרכז רפואי מאיר, שירותי בריאות כללית

09:20-10:00 The importance of the diagnosis in family medicine
Jean Karl Soler M.D, Executive Director, Research, Mediterranean Institute of Primary Care.

Chairperson, European General Practice Research Network

הנחיות חדשות ביתר לחץ דם   |   בחסות: נוברטיס10:00-10:20
פרופ' יהונתן שרעבי, מנהל המכון ללחץ דם, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר. יו"ר החברה הישראלית ליתר לחץ דם

תבלינים, צמחי מרפא ותוספי תזונה בטיפול בחולי סרטן10:20-10:40
ד"ר משה פרנקל, יו"ר החברה הישראלית לרפואה משלימה, ההסתדרות הרפואית בישראל

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושבים מקבילים
מושב 1 - סוכרת

יו"ר : ד"ר ברכה דגן, מנהלת מרפאת סוכרת בקהילה, מרכז בריאות "עומר", עפולה
ד“ר אלי חדאד, מנהל מכון סוכרת, צ‘ק סנטר, מנהל תכנית סוכרת מחוז צפון. מכבי שירותי בריאות

    חידושים מרתקים בתחום ה-GLP-1 RA   |   בחסות: אסטרה זנקה  11:10-11:30
ד“ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה 

ההיענות לטיפול באינסולין ברפואת המשפחה   |   בחסות: נובו נורדיסק11:30-11:50
ד"ר ברכה דגן, מנהלת מרפאת סוכרת בקהילה, מרכז בריאות "עומר", עפולה

מיקום האינסולין הבאזלי בטיפול בסוכרת מסוג 2   |   בחסות: סאנופי11:50-12:10
פרופ‘ נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א‘ והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב“ם -

הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה                                                                              

המקום של משפעלי PPAR גמא בטיפול בחולה הסוכרתי   |   בחסות: טבע 12:10-12:30
פרופ‘ הילה קנובלר, מנהלת היחידה למחלות מטבוליות וסוכרת המרכז הרפואי קפלן, רחובות

שאלות ותשובות12:30-12:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00 2
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מושב 2 - רפואת 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
ד"ר יעקב פוגלמן, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת כאב,לאומית שירותי בריאות, מחוז צפון 

כאב רדיקולרי   |   בחסות: פייזר11:10-11:30
פרופ' אילון איזנברג, המכון לרפואת כאב רמב"ם והפקולטה לרפואה הטכניון, חיפה

שבר כצומת טיפולי-מה הלאה?   |   בחסות: אלי לילי11:30-11:50
פרופ‘ צופיה איש שלום, הפקולטה לרפואה הטכניון, חיפה                 

כישלון טיפולי מול חופשה טיפולית: מצא את ההבדלים   |   בחסות: נוברטיס11:50-12:10
ד"ר פנינה רוטמן-פיקלני, מנהלת שירות מחלות עצם מטבוליות, סגנית מנהל פנימית ה', מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

התפתחות האבולוציה וכאב12:10-12:30
ד”ר איתי גור אריה, מנהל היחידה לשיכוך כאב, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר.

הנשיא היוצא של האגודה הישראלית לכאב 

שאלות ותשובות12:30-12:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מושב 3 - קרדיולוגיה ונוגדי קרישה
יו"ר: ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל מרפאת קניון רחובות, כללית, מחוז מרכז 

ד“ר גרי בלומברג, מומחית ברפואת משפחה, לאומית שירותי בריאות ומדריכה בחוג לרפואת המשפחה, אוניברסיטת תל אביב

עדכונים והתפתחויות בתחום ניתוחי הלב  11:10-11:30
ד"ר ינאי בן גל, מנהל מחלקת ניתוחי לב וחזה, המרכז הרפואי ת“א

הגישה למטופל עם חשד ל-ACS במרפאה ראשונית11:30-11:50
ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל מרפאת קניון רחובות, כללית, מחוז מרכז                       

השתלת רדיוסר בסינוס הקורונרי - טיפול חדשני בחולים עם תעוקת חזה עמידה לטיפול11:50-12:10
ד"ר מעין קניגשטיין, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ת"א

עידן חדש במניעת שבץ בפרפור פרוזדורים   |   בחסות: פייזר12:10-12:30
פרופ' שלומי מטצקי, מנהל שירות כאבי חזה היחידה לטיפול נמרץ לב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

שאלות ותשובות12:30-12:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00



מושב 4 - תחלואה רב מערכתית והתמודדות רופאי המשפחה איתה
יו"ר: ד"ר דינה הרבט, מומחית ברפואת המשפחה. המחלקה והחוג לרפואת המשפחה, ירושלים

ד“ר שמואל גבעון, מומחה לרפואת משפחה, כללית, מחוז שו“ש 

חידושים בטיפול בסוכרת שאינם תרופות או ניתוח: טכנולוגיית ה-Endobarrier   |   בחסות: מדיסון13:00-13:20
ד“ר גבי ליברמן, מנהלת היחידה להשמנה, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

ההתמודדות של רופא המשפחה בסוכרת, מחלה רב מערכתית13:20-13:40
ד”ר שמואל גבעון, מומחה לרפואת משפחה, כללית, מחוז שו”ש                                                          

סינרגיזם מודרני בסוכרת   |   בחסות: נובו נורדיסק13:40-14:00
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

14:00-14:20BI :בחסות   |  DPP4-מה חדש בעולם מעכבי ה
ד”ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד’ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ”ת

שאלות ותשובות14:20-14:30

ארוחת צהריים14:30-15:00

מושב 5 - מחלות כלי נשימה ואלרגיות    
יו"ר: ד"ר אריה בהיר, מומחה לרפואת ילדים, אלרגיה ואימונולוגיה קלינית. מנהל מרכז בריאות הילד שירותי בריאות כללית, בת ים

ד“ר ערן סגל, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת “בנימין בראון“ רוממה, חיפה , שירותי בריאות כללית

טיפים לטיפול במחלות עור בקהילה13:00-13:20
פרופ' ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, מנהל מחלקת מדידת איכות ומחקר, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית

חידושים ועדכונים ב-CoPD   |   בחסות: נוברטיס13:20-13:40
ד“ר צבי פרידלנדר, מנהל המרכז ל-COPD ונזקי עישון, מכון הריאה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים.

מזכיר האיגוד הישראלי לרפואת ריאות

אסתמה אלרגית קשה והניסיון הישראלי בטיפול עם אנטי IgE   |   בחסות: נוברטיס13:40-14:00
ד“ר דוד שטרית, מנהל מערך הריאות, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

רופא הילדים והמשפחה בקהילה - אבחון וטיפול בנזלת אלרגית14:00-14:20
ד“ר אריה בהיר, מומחה לרפואת ילדים, אלרגיה ואימונולוגיה קלינית. מנהל מרכז בריאות הילד שירותי בריאות כללית, בת ים

שאלות ותשובות14:20-14:30

ארוחת צהריים14:30-15:00 4
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מושב 6 - חידושים ועדכונים בטיפולים רפואיים
יו"ר: ד“ר גורדון ליטמן, מומחה ברופאת המשפחה, קופת חולים מאוחדת, כרמיאל,

יו“ר ועדת איכות של איגוד רופאי המשפחה

הפרעת קשב וריכוז במסגרת רפואה ראשונית   |   בחסות: נוברטיס13:00-13:40
ד"ר דותן קידר, מומחה לפסיכיאטריה של המבוגר, מנהל היחידה להפרעות קשב וריכוז,

המרכז לבריאות הנפש על שם פרופסור בריל

פיתוח תכשיר המכיל קלציום קרבונט אמורפי לספיגת סידן יעילה ולמניעה13:40-14:00
ד"ר גלית שאלתיאל גולד, מנהלת מו"פ, אמורפיקל בע"מ 

לידה ומה עכשיו? מודל חדשני לחשיבות הקשר בין רופא הנשים ורופא המשפחה14:00-14:20
פרופ' מרדכי דוליצקי, מנהל מחלקת יולדות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

שאלות ותשובות14:20-14:30

ארוחת צהריים14:30-15:00
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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

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-13.1.14: 40 ש“ח

� רישום מה-14.1.14 וביום הוועידה: 100 ש“ח
 * המחיר כולל ארוחת צהריים
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