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ועידת ישראל

לרפואת משפחה
 14בינואר 2015

מלון הילטון ,ת"א
יו"ר הוועידה

ד"ר ברוך יצחק

תוכנית הוועידה

מומחה לרפואת משפחה ,שירותי
בריאות כללית ,מחוז חיפה

 08:15-09:00התכנסות ורישום

מליאת בוקר

יו"ר :ד"ר מרטין גרנק קטריבס ,מנהלת המחלקה לרפואת משפחה ,מחוז שרון שומרון ,מרכז רפואי מאיר ,שירותי בריאות
פרופ' שלמה וינקר ,יו“ר איגוד רופאי המשפחה
 09:00-09:20דברי פתיחה
יו“ר הכנס :ד“ר ברוך יצחק ,מומחה ברפואת משפחה ,רכז סוכרת ,שירותי בריאות כללית מחוז חיפה

ברכות

פרופ‘ שלמה וינקר ,יו“ר איגוד רופאי המשפחה
09:20-10:00

Real life patients: Multimorbidity, Guidelines and Person Centred Care
Dr. Ferdinando Petrazzuoli, MD MSc; Department of Clinical Sciences in Malmö, Centre for Primary Health
Care Research, Lund University, Malmö, Sweden, European General Practice Research Network Executive
Board & Educational Committee

10:00-10:30

הרפורמה בבריאות הנפש – היישום בקהילה לאן?

10:30-10:50

האלגוריתם הטיפולי בעולם הסוכרת  -מה ישתנה ומה חדש

פרופ' יובל מלמד ,סגן מנהל בית חולים לב השרון ,עוזר רפואי למנכ“ל

פרופ' איתמר רז ,מנהל היחידה לסוכרת ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים ,יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

 10:50-11:20הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושבים מקבילים

מושב  :1תרופות ביולוגיות דומות  -עדכון

יו"ר :פרופ' יוסף קרקו ,מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית ,האגף לרפואה פנימית ,ביה“ח הדסה עין כרם ,ירושלים
 11:20-11:40שימוש מושכל בתרופות ביולוגיות בתוך כותלי ביה“ח בעידן התרופות הביולוגיות הדומות
ד“ר לי גולדשטיין ,מנהלת היחידה לפרמקולוגיה קלינית ,מחלקה פנימית ג‘ ,המרכז הרפואי העמק ,עפולה
 11:40-12:00עדכון אודות תרופות ביולוגיות דומות של נוגדנים חד שבטיים – באיזה תנאים ניתן להצדיק

אקסטרהפולציה של ההתוויה?

פרופ‘ מרדכי מושקט ,מנהל המחלקה לאשפוז יום פנימי ,האגף לרפואה פנימית ,ביה”ח הדסה עין כרם ,ירושלים

12:00-12:20
2

דיון אודות המונחים “ברות החלפה“ ו“החלפה אוטומטית“ בהקשר של תרופות ביולוגיות דומות
ד“ר דני קורניק ,מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית ,מרכז רפואי רמב“ם ,חיפה

12:20-12:40

האתגר של אישור ושימוש בתרופות ביולוגיות דומות של תכשירי אינסולין
פרופ‘ יוסף קרקו ,מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית ,האגף לרפואה פנימית,
ביה“ח הדסה עין כרם ,ירושלים

 12:40-13:00הפסקת קפה וביקור בתערוכה
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מושב  :2מחלות כלי נשימה ואלרגיות

יו"ר :ד"ר שמואל גבעון ,מומחה ברפואת המשפחה ובריאות הציבור
11:20-11:40
לשאוף לשליטה מלאה באסטמה  -גישה ייחודית לטיפול במשאף ICS/LABA
ד“ר יהודה שוורץ ,מנהל מכון ריאות ,המרכז הרפואי ת“א
11:40-12:00
Asthma-reading between the lines
ד"ר אמיר בר שי ,מומחה למחלות ריאה ,מכון ריאות ,המרכז הרפואי ת“א
 12:00-12:20דרכי האוויר הקטנות והטיפול בהן במחלות חסימתיות
ד"ר גרשון פינק ,מנהל מכון ריאות,המרכז הרפואי קפלן ,רחובות ויו"ר איגוד רופאי ריאות
12:20-12:40
טיפולים חדשים בCOPD-
פרופ' גבריאל איזביצקי ,מנהל מכון הריאות ,המרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים

 12:40-13:00הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב  :3מעי דלקתי ומחלות כבד

יו"ר :ד"ר יוסף עזורי ,מומחה ברפואת משפחה .מנהל היחידה למחקרים קליניים ,מכבי שירותי בריאות
11:20-11:40
תפקידו של רופא המשפחה באיתור וזיהוי HCV
פרופ' אורן שבולת ,מנהל יחידת הכבד ,המכון למחלות דרכי העיכול והכבד ,המרכז הרפואי תל אביב
 11:40-12:00שומן בכבד :כבד סוכרתי וסוכרת כבדית
פרופ‘ ריפעת ספדי ,מנהל יחידת הכבד ,מרכז הרפואי הדסה ,ירושלים ויו“ר החברה הישראלית לחקר הכבד
 12:00-12:20מהשאנז-אליזה לטיפול נמרץ
פרופ' רן אורן ,מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד ,האגף לרפואה פנימית,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים
 12:20-12:40הפטיטיס  - Cהטיפול בשיא
ד"ר מיכל כהן ,מומחית ברפואה פנימית ,גסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד .רופאה בכירה ,מכון הכבד ,בית חולים בילינסון,
מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה

 12:40-13:00הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושבים מקבילים
מושב  :4הטיפול העדכני בפרפור פרוזדורים ובמחלות  PEוDVT-

יו"ר :ד"ר רוברטו איינבינדר ,מומחה לרפואת משפחה ,מנהל רפואי מנהלת מור“ל
 13:00-13:20טיפול בפקקת
ד"ר אהרון לובצקי ,מנהל היחידה לקרישת הדם ,המרכז הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר
 13:20-13:40מתן תרופות חדשות בחולים עם תרומבוזיס
פרופ‘ שלמה ברלינר ,מנהל המחלקה הפנימית ה‘ וחוקר במרכז תל-אביב לדלקת ,המרכז הרפואי ת“א
13:40-14:00
From ReLy to Real Life
ד“ר עידית דוברצקי מרי ,מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב ,מרכז רפואי בני ציון ,חיפה .הפקולטה לרפואה-טכניון
14:00-14:20
Considerations for the use of NOACs in special populations
ד“ר דורון מנחמי ,קרדיולוג בכיר ,אחראי השירות לאי-ספיקת לב התערבותית ,המרכז הרפואי ע”ש וולפסון ,חולון
 14:20-14:40הטיפול הכירורגי הזעיר פולשני בחולים עם פרפור עליות עיקש
ד"ר נחום נשר ,מומחה בניתוחי לב-חזה זעיר פולשניים ומנהל את מרפאות לב-חזה ,המרכז הרפואי ת“א
 14:40-15:00דיון בנושא נוגדי קרישה

 15:00-15:30ארוחת צהריים

מושב  :5חידושים ועדכונים בטיפולים רפואיים
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יו"ר :ד"ר דינה הרבט ,מומחית ברפואת המשפחה .המחלקה והחוג לרפואת המשפחה ,ירושלים
 13:00-13:20התמודדות עם ניתוחי לב בגיל המבוגר
פרופ' משנה גיל בולוטין ,מנהל המחלקה לניתוחי לב ,רמב“ם  -הקריה הרפואית לבריאות האדם ,חיפה
 13:20-13:40יישום ההנחיות החדשות להשגת יעדי הטיפול ביתר לחץ דם
פרופ' אהוד גרוסמן ,מנהל מחלקה פנימית ד' והיחידה ליתר לחץ דם ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
 13:40-14:00השלב הבא באיזון  PPGבסוכרת סוג 2
פרופ' נעים שחאדה ,מנהל מחלקת ילדים א‘ והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים ,רמב“ם  -הקריה הרפואית
לבריאות האדם ,הפקולטה לרפואה ,הטכניון ,חיפה .יו“ר הועדה לאוכלוסיות בסיכון גבוה ,המועצה הלאומית לסוכרת
 14:00-14:20השפעות קרדיווסקולריות בסוכרת סוג 2
ד"ר אביבית כהן ,יחידת הסוכרת הדסה עין כרם ,מכון סוכרת מכבי ,ירושלים
 14:20-14:40אסתמה ו - COPD-הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?
ד“ר צבי פרידלנדר ,מנהל המרכז ל COPD-ונזקי עישון ,מכון הריאה ,מרכז רפואי הדסה ,ירושלים.
מזכיר האיגוד הישראלי לרפואת ריאות

14:40-15:00

התקדמויות בDBS-
ד"ר עידו שטראוס ,נוירוכירורג בכיר ,היחידה לנוירוכירורגיה תפקודית .המרכז הרפואי ת“א

 15:00-15:30ארוחת צהריים

מושב  :6צמחי מרפא ותוספי תזונה
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יו"ר :ד"ר ערן סגל ,מומחה ברפואת משפחה ,מנהל מרפאת “בנימין“ רוממה-שב“כ ,חיפה
 13:00-13:20תוספי תזונה וספורט
איילת וינשטיין ,ראש מדור תזונה ,המרכז לרפואת ספורט ומחקר ע“ש ריבשטיין ,מכון וינגייט.
דיאטנית האקדמיה למצוינות בספורט במכון וינגייט ומשלחות אולימפיות
 13:20-13:40האם יש מקום לתוספי תזונה במטופלים הסובלים ממחלת הסרטן?
פרופ‘ משה פרנקל ,פרופסור חבר קליני ,אוניברסיטת טקסס ,ארה“ב .מנהל היחידה לרפואה משלימה ,מכון אונקולוגי,
מרכז רפואי מאיר .יו“ר החברה הישראלית לרפואה משלימה .ההסתדרות הרפואית בישראל
 13:40-14:00תה ירוק  -האם צמח מרפא?
ד“ר דרור דיקר ,מנהל מחלקה פנימית ד‘ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל ,בית חולים השרון ,מרכז רפואי רבין ,פ“ת
 14:00-14:20כיצד בוחרים צמחי מרפא לפתולוגיות ספציפיות
ד”ר מוטי לוי ,רופא ראשי ,כללית רפואה משלימה
 14:20-14:40זיופים של תוספי תזונה ותרופות במסווה של תוספי תזונה
מגר‘ מיקי אריאלי ,מנהל האגף לאכיפה ופיקוח ,משרד הבריאות
 14:40-15:00שאלות ותשובות

 14:50-15:30ארוחת צהריים

*התוכנית נתונה לשינויים

דמי רישום
 רישום מוקדם עד ה 40 :12.01.15-ש"ח
 רישום מה 13.01.15-ועד יום הוועידה 100 :ש"ח
* המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה יש לפנות
לטל‘ 03-7650504
או באתר האינטרנט:
www.medical-expo.co.il

בחסות
ייזום
והפקה
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