
ועדי הרופאים מחוזות: צפון, דרום, דן פ"ת, ת"א יפו, חיפה וגליל
מערבי, ירושלים, שרון שומרון ומרכז, שרותי בריאות כללית

יום חמישי | 4.8.16
דברי פתיחה וברכות: ד"ר עזרא יחיאל, יו"ר הכנס  16:00

ד"ר יעקב שינה, יו"ר ועד הרופאים מחוז דן פ"ת מושב 1: 
"עשרה קצרצרים: חמישה עידכונים בטיפול במחלות עור וחמש מחלות עור שאף רופא משפחה לא     16:15

ירצה לפספס"   
פרופ' ארנון כהן, מומחה ברפואת עור ומין, שירותי בריאות כללית      

"טוג'או - הדור הבא של אינסולין בזאלי"  |  סאנופי    16:45
ד"ר זוהדי אגבריה, מומחה לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומומחה לרפואה פנימית ומשפחה   

 MSD  |  "איזון סוכרת וליפידים החולה הקרדיו- מטבולי"  17:15
ד"ר עידית דוברצקי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, בני ציון הפקולטה לרפואה,  טכניון חיפה   

הפסקה וביקור בתערוכה  17:45

ד"ר איציק בר-אור, יו"ר ועד הרופאים מחוז מרכז מושב 2: 
"צומת הדרכים לאחר אינסולין בזאלי"  |  סאנופי  18:15

ד"ר ברכה דגן, מומחית ברפואת משפחה, מנהלת מרפאת סוכרת, מרכז בריאות עומר, עפולה   
"האם גמילה מעישון של מעשנים עם הפרעות נפשיות אפשרית ובטוחה?"  |  פייזר  18:45

ד"ר אילן טל, מנהל מרכז טל   
"בטיחות קרדיווסקולרית בטיפול בויקטוזה – תוצאות מחקר ה- LEADER"  |  נובו נורדיסק  19:15

ד"ר ליאנה טריפטו שקולניק, מומחית ברפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה מכון אנדוקריני, מרכז רפואי שיבא,   
תל השומר רופאת סוכרת מחוזית, מחוז מרכז, מאוחדת   

 BI  |  "פריצות דרך בטיפול בסוכרת"  19:45
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה, מנהל מרפאת סוכרת מחוזי, מחוז דן פתח תקוה   

יום שישי | 5.8.16
ביקור בתערוכה  08:30

ד"ר אלברטו אולצ'ובסקי, יו"ר ועד הרופאים מחוז שרון שומרון, סגן יו"ר הר"י מושב 3: 
סוגיות בהסכם הרופאים 2011  09:10

מציגים: ד"ר משה קוסטינר, יו''ר ארגון רופאי שרותי בריאות כללית וסגן יו''ר הר''י   
                    ד"ר אלכס לוין, יו"ר ועד מחוז דרום ויו"ר חטיבת הקהילה בארגון רופאי שרותי בריאות כללית

חידושים בטיפול בנוגדי הקרישה החדשים - מדדי שימוש, הגדרת מחלה מסתמית, "טיפול משולש"  |  פייזר      10:10
פרופ' אברהם שוטן, מכון הלב הלל יפה, חדרה   

"הטיפול באינסולין בזאלי ושילוב עם GLP-1"  |  נובו נורדיסק                       10:40
ד"ר רקפת בכרך, מומחית לרפואת משפחה, הנהלה רפואית שרון שומרון   

הפסקה וביקור בתערוכה   11:10

מושב 4: ד"ר בשארה רמזי, יו"ר ועד הרופאים מחוז גליל
 MSD  |  "נוגדי דלקת - עוד לא נס ליחם"  11:45

פרופ' ראובן מדר, מנהל ריאומטולוגיה, מרכז רפואי העמק, עפולה   
BI  |  "עדכונים וחידושים במחלות דרכי אויר"  12:15

ד"ר אמנון אריאל, מנהל מרפאת הריאות, מרכז רפואי העמק ויו"ר איגוד הריאות   
"מסיכון מקוון לסיכון מכוון"      12:45

גלעד האן, חוקר עבירות ופשעי מחשב מרצה, חוקר ויועץ בתחום פשעים וסיכונים ברשת האינטרנט   
                                   

יום שבת | 6.8.16
"רגולציה חדשה בתחום תכשירי מקדם הגנה"  10:30

טניה לב   
תקצוב מערכת הבריאות – מושגי יסוד והשפעות כלכליות  11:00

ד"ר שלמה בירקנפלד, מנהל מחוז תל אביב ,שרותי בריאות כללית   
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כנס מדעי-רפואי

  

רפואה שלמה

השתתפות בכנס 
מקנה 10 נקודות 
זכות להשתלמות 
מטעם המועצה 
המדעית של הר"י


