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דברי פתיחה

יו”ר הכנס: ד”ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה

מושב פתיחה 
יו”ר: ד”ר ברכה דגן, מנהלת מרפאת סוכרת בקהילה, מרכז בריאות “עומר”, עפולה

Too Much Medicine איך לא להזיק לבריאים09:10-09:40
ד”ר ישי מינצקר, רופא משפחה מרכז יחידת EBM הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן

טיפולים חדשניים בהיפרכולסטרולמיה – PCSK9 inhibitors  |  בחסות: מדיסון09:40-10:00
ד"ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון

אינסולין בזאלי, העתיד כבר כאן?   |   בחסות: סאנופי10:00-10:20
ד"ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה            

צומת הדרכים לאחר אינסולין בזאלי   |   בחסות: סאנופי10:20-10:40
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ"ת, שירותי בריאות כללית    

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:40-11:10

מושב בוקר
יו”ר: ד”ר שרה סיגלט, רופאת משפחה, מנהלת מרפאת קריית שפרינצק בחיפה, שירותי בריאות כללית,

עבדה במרפאת מטיילים ומתנדבת באזורי אסון

מה שונה בארסנל הטיפולי של הרופא לטיפול במחלת ההשמנה   |   בחסות: נובו נורדיסק11:10-11:30
ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה       

האם תוצאות מחקר ה-EAGLES משנות את בחירת הטיפול לגמילה מעישון11:30-11:50
במטופלים הסובלים מתחלואה נפשית?  |  בחסות: פיזר

ד”ר שמואל הס, מומחה בפסיכיאטריה, המרכז לבריאות הנפש גהה, פתח תקוה, הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר, 
אוניברסיטת תל-אביב

המהפכה בטיפול ב-HCV והתפקיד של רופא המשפחה  |  בחסות: גיליאד 11:50-12:10
פרופ' אלי צוקרמן, מנהל היחידה למחלות כבד, מחוז חיפה וג"מ ומרכז רפואי כרמל, יו"ר החברה הישראלית לחקר הכבד          

תופעות גיל המעבר- דרכים חדשות להתמודדות  |  בחסות: רפא  12:10-12:30
ד"ר נוגה פורת, יו"ר החברה לרפואת נשים בקהילה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:30-12:50

מושב צהריים
יו"ר: 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 

מסע בין משאפים - הרצאה אינטראקטיבית לשיפור הטיפול במחלות ריאה חסימתיות  |  בחסות: קמדע12:50-13:10
פרופ’ יוחאי אדיר, מנהל מכון ריאות, מרכז רפואי כרמל, חיפה

NOACs from RCT to RWD  |  בחסות: פיזר13:10-13:30
ד”ר אמין חסן, קרדיולוג בכיר, מחלקה קרדיולוגית, מרכז רפואי בני ציון, חיפה              

טיפול לסרטן ריאות  |  בחסות: אסטרה זניקה 13:30-13:50
ד"ר עבד אגבריה, מנהל היחידה לאונקולוגיה בקהילה, מחוז צפון שירותי בריאות כללית         

13:50-14:10 MSD :עוד לא נס ליחם  |  בחסות – NSAID’s
פרופ׳ ראובן מדר, מנהל ראומטולוגיה, מרכז רפואי העמק, עפולה                          

תפקיד רופא הקהילה בחיסון פנאומוקוקלי  |  בחסות: פייזר   14:10-14:30
ד"ר אלונה פז, מומחית ברפואת משפחה ובמחלות זיהומיות, מנהלת היחידה למחלות זיהומיות, מרכז רפואי בני ציון, חיפה

ארוחת צהריים וסיום14:30-15:15

בחסות

בחסות


