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התכנסות ורישום 08:30-09:00
09:00-09:05

 
דברי פתיחה 

יו"ר הכנס: ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי, מנהלת מור“ל, שרותי בריאות כללית

הרצאת פתיחה
זמן להתעורר: על שינה וישנוניות יום 09:05-09:30

פרופ' אשר טל, היחידה לחקר השינה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה והפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

מושב סוכרת וקרדיולוגיה
יו"ר: ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי, מנהלת מור“ל, שרותי בריאות כללית

פריצת דרך בסוכרת "מחשבים מסלול מחדש“  09:30-09:50
פרופ‘ חוליו ווינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון                                               

נוגדי הקרישה החדשים – אפקט האנטי דוט  09:50-10:10
פרופ' עמוס כץ, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי ע"ש ברזילי, אשקלון

הגישה המולטיפאקטוריאלית בטיפול בסוכרת סוג 2  10:10-10:30
ד"ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי, מנהלת מור"ל, שרותי בריאות כללית                         

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00

מושב אורתופדיה
יו"ר: ד"ר מיכאל תורג'מן, מדריך מתמחים, מנהל מרפאת אשדוד ג‘, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז

ד"ר רונן דבי, מנהל מחלקה אורתופדית, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון 
כאבי גב ודגלים אדומים11:00-11:10

ד"ר רוסטם דז'ברוב, מומחה לעמוד שדרה, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון
תסמונת כאב בכף היד11:10-11:20

ד"ר אנדרחנוב אנדרי, מומחה כף יד, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון
חידושים בהחלפות מפרקים11:20-11:30

ד“ר עמרי לובובסקי, ס. מנהל מחלקה אורטופדית ומומחה להחלפות מפרקים, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון
תסמונת תפס של הכתף11:30-11:40 

ד“ר אהוד אטון, מומחה כתף, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון
דיון 11:40-12:00

ד“ר רונן דבי
איך לעבור את הפקק במרפאת כאב, איך למנוע העברת כאב מאקוטי לכרוני באורתופדיה12:00-12:20

ד"ר מיכאל תורג'מן, מדריך מתמחים, מנהל מרפאת אשדוד ג‘, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40

מושב עדכונים בנושאים חדשים ברפואת המשפחה
יו"ר: ד"ר אורי קצנל, אחראי תחום ניתוחי אוזנים ומנהל תוכנית שתל שבלול, מחלקת אף אוזן גרון, מרכז רפואי קפלן, רחובות

השגת שליטה להיענות לטיפול במחלת האסתמה 12:40-13:00
ד"ר דניאל סטרובין, רופא ראשי, מכון ריאות , מרכז רפואי קפלן, רחובות    

פגיעה קוגניטיבית בדיכאון וההשלכה על תפקוד המטופל 13:00-13:20
ד"ר דורון תודר, מנהל מרפאת חרדה המרכז לבריאות הנפש באר שבע, חבר במכון זולטובסקי לחקר המוח,

אוניברסיטת בן גוריון, מנהל מרפאת נוירוקליניק, תל אביב                           
אימונותרפיה מודרנית באונקולוגיה13:20-13:40

ד"ר נעם אסנה, מנהל המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון
שיקום שמיעה ושתל שבלול13:40-14:00

ד"ר אורי קצנל, אחראי תחום ניתוחי אוזנים ומנהל תוכנית שתל שבלול,
מחלקת אף אוזן גרון, מרכז רפואי קפלן, רחובות

ארוחת צהריים וסיום14:00-14:30

בחסות


