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רישום במקוםדמי רישום ברישום מוקדם עד ה-18.03.12

₪90₪140חבר איגוד*

₪140₪200אינו חבר איגוד

₪80₪80מתמחה / גימלאי (חבר האיגוד)*
* חבר הינו מי שהסדיר תשלום עבור חברות באיגוד רופאי המשפחה לשנת 2012. לנרשמים ביום הכנס 
ניתן יהיה לשלם דמי חבר, טופס לתשלום דמי חבר לאיגוד ניתן להוריד מאתר האיגוד או מאתר הר"י.

דמי הרישום כוללים: 
השתתפות בדיונים, תוכנית הכנס, חוברת תקצירים, קפה בהפסקות וארוחת צהריים.

דמי רישום



תוכנית הכינוס דבר היו"ר
התכנסות ורישום 08:30 – 09:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 11:00 – 11:30

מושב המליאה

09:00 – 09:30

ברכות
ד"ר אמנון להד – יו"ר הכינוס, ביה"ס לבריאות הציבור,  הפקולטה לרפואה, החוג והמחלקה לרפואת המשפחה, 

האוניברסיטה העברית ושירותי בריאות כללית מחוז ירושלים
פרופ' שלמה וינקר – יו"ר איגוד רופאי המשפחה

ד"ר משה קוסטינר - סגן יו"ר הר"י
הרב יעקב ליצמן – סגן שר הבריאות

רופאים כמגשרים בין דתות – ממצאים מהגניזה בקהיר
פרופ‘ מנחם בן-ששון – נשיא האוניברסיטה העברית, ירושלים

שימוש בגנטיקה לצורך החזרת נכדים למשפחותיהם לאחר שלטון הגנרלים בארגנטינה 
(ההרצאה באנגלית)

Prof. Mary-Claire King - Professor of Human Genetics, University of Washington, Seattle 

09:30–10:15

10:15-11:00

מושב 1

11:30 – 13:00

A אולם

סדנא: “עשה“ ו“אל תעשה“ – גישה פרקטית לאבחון וטיפול במקרי אלימות במשפחה 
במרפאה הראשונית

ד“ר חגית דסקל-ויכהנדלר - המחלקה לרפואת המשפחה טכניון ושירותי בריאות כללית מחוז חיפה וג"מ, 
הועדה לנושא אלימות במשפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וג"מ

ד"ר שלי רוטשילד - המחלקה לרפואת המשפחה טכניון ושירותי בריאות כללית מחוז חיפה וג"מ

B אולם

סדנא: רפואה ציבורית ורפואה פרטית בישראל 
ד“ר עמוס ריטר - מכבי שירותי בריאות ורכז תחום אתיקה בחוג לרפואת משפחה בטכניון, חיפה

C אולם

סדנא: “בסבל לא טעו הם מעולם, רבי האמנים“
ד“ר רות קנאי - החוג לרפואת המשפחה האוניברסיטה העברית ירושלים, שרותי בריאות כללית מחוז ירושלים

D אולם

סדנא: כיצד להפוך את הביקור במרפאה לחוויה בלתי נשכחת 
ד“ר סודי נמיר - הפקולטה לרפואת המשפחה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, שירותי בריאות כללית

הנושא המרכזי בכנס ע“ש שבתאי בן מאיר השנה הוא רפואה ומעורבות חברתית.

תוכנית הכנס מגוונת ומרתקת וכוללת הצגת עבודות מחקר מקוריות של חברי האיגוד.

השנה ישתתפו בכנס שני מרצים מוערכים: פרופ‘ מנחם בן ששון, נשיא האוניברסיטה העברית 
שמשתקף  כפי  הדתות  בין  כמגשרים  הרופאים  של  תפקידם  על  דברים  ישא  בירושלים, 
באוניברסיטת  לגנטיקה  מהמחלקה  קלייר-קינג,  מרי  ופרופ‘  הקהירית,  הגניזה  בממצאי 
וושינגטון בסיאטל, תספר לנו על השימוש בגנטיקה לצורך החזרת נכדים למשפחותיהם 

בארגנטינה לאחר שלטון הגנרלים.

מושב של EURACT (החברה האירופית למורים ברפואת המשפחה) יתכנס למפגש החצי 
שנתי שלו בירושלים ושניים מאורחיו יעבירו במסגרת הכנס השנתי סדנאות של האיגוד.

כבכל שנה נעניק פרסים לעבודות המצטיינות, נעניק את פרסי האיגוד לרופאים מצטיינים 
ובתום הכנס נקיים את האספה השנתית של האיגוד.   

לוי  פרופ'  בהשתתפות  רפואיות  הנחיות  על  ביקורתית  הסתכלות  של  מושב  יהיה  בכנס 
גורדיס אפידמיולוג בכיר.

חשיפה  שיאפשר  מושב  מהירות,  מחקר  הצגות  של  וחדש  מיוחד  מושב  יהיה  כן,  כמו 
למספר גדול של מחקרים בריכוז.

נשמח לראותכם בכנס, בברכה 
פרופ‘ שלמה וינקר, יו“ר איגוד רופאי המשפחה

ד“ר אמנון להד, יו“ר הכנס
ד“ר צבי אברמסון, יו“ר הוועדה המדעית של הכנס  

שלום לחברי האיגוד



תוכנית הכינוס

מושב 2

11:30 – 13:00

14:00-15:30

אולם E  -  עבודות מחקר – הרצאות מהירות ופוסטרים

 פיתוח מודל לשינוי אורחות חיים במשפחה על ידי הרחבת פעילות תחנות טיפת חלב 
ד“ר רני פולק - מכבי שרותי בריאות, מחוז ירושלים ושפלה

 הצגת יתרונות בניהול עצמי (SELF-MANAGEMENT) והעצמה במרפאה
ד“ר פיי טורצקי - הפקולטה לרפואת משפחה באוניברסיטת תל אביב, שירותי בריאות כללית

ד“ר רוברט הופמן - הפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, שירותי בריאות מכבי ומאוחדת

 הקשר בין אינדקס מסת הגוף וכאבי גב בקרב מתבגרים 
ד“ר ברק גורדון - המחלקה לרפואת המשפחה של חיל הרפואה והפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

 התעלומה של שלשול בעקבות טיפול באופיאטים 
ד“ר יואב שהם - מרפאת אורנית, שרותי בריאות כללית, מחוז דן

 תיק אלקטרוני למתמחה – צועדים קדימה
ד“ר ערן אלון - המחלקה לרפואת המשפחה טכניון, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה וג"מ

 החוויה הישראלית מדלקת מעיים עד השתלת כבד
ד“ר גסאן ספורי - בית חולים על שם ברוך פדה [פוריה] טבריה, מחלקה לרפואה דחופה ורופא משפחה בקופות החולים

 המאפיינים הדמוגרפיים והסוציואקונומיים בחולים עם הליקובקטר פילורי חיובי במרפאה ”מגדל אור“ 
במגדל העמק 

ד“ר ילנה שצגלוב - מתמחה ברפואת משפחה שירותי בריאות כללית, מחוז צפון

 פיברומיאלגיה וטיפול באופיואידים 
ד“ר רותי גולדשטיין - המחלקה לרפואת משפחה מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית

 TNF סיבות אשפוז בחולים ראומטיים המטופלים בתכשירי אנטי 
 ד“ר עוזי מילמן - יחידת מחקרים של שירותי בריאות כללית מחוז חיפה וג"מ והמחלקה לרפואת המשפחה טכניון, חיפה

 סינון-יתר גלומרולרי כסמן ראשון למחלת כליות הקשורה להשמנה בחולים לא סוכרתיים 
מגישה: ד"ר דליה נבות מינצר, מציגה: ד”ר חוזיימה חוסיימה - המחלקה לרפואת המשפחה מרכז רפואי 
העמק ומחוז צפון. שרותי בריאות כללית המכון לרפואה בקהילה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב - השלוחה הצפונית

 היארעות של סרטן מעי הגס חדש באוכלוסייה מחוץ לטווח גיל הסריקה 
ד"ר סורנה אוסקר-ורנו - מרפאת רמת הנשיא, מחוז תל אביב, שירותי בריאות כללית, בת ים

 שכיחות טפילי מעיים הידועים כגורמים לאאוזינופיליה בקרב עולי אתיופיה 
מגישה: ד"ר אורית כהן קסטל, מציגה: ד"ר נועה קוסטינר - המחלקה לרפואת משפחה שרותי בריאות 

כללית מחוז חיפה וג“מ, הפקולטה לרפואה ע“ש רפפורט, הטכניון, חיפה 

אולם A  -  עבודות מחקר - הרצאות

 הקשר בין פעולות רפואה מונעת אישיות של הרופא לאלו של המטופל 
ד“ר יצחק דרזנר -  המחלקה לרפואת המשפחה מחוז מרכז, שרותי בריאות כללית

 לקוח-מטופל-חולה ואולי ”חמודי“ – כיצד הקהל רוצה שנפנה אליו?
ד“ר גילה נתאי - החוג לרפואת המשפחה ירושלים

 צריכת שירותי בריאות על ידי מטופלים דיכאוניים ברפואה ראשונית – הבדלים בין נשים לגברים 
פרופ‘ איה בידרמן - מרכז סיאל-מרכז מחקר ברפואת משפחה ורפואה ראשונית, והמחלקה לרפואת משפחה -  

הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שירותי בריאות כללית, מחוז דרום

 מה מונע מטרנסג‘נדרים/יות לקבל טיפול רפואי במסגרת קופות החולים?
ד“ר רות גופן - המחלקה לרפואת המשפחה מחוז תל אביב יפו, מרפאת גן מאיר שרותי בריאות כללית

 גישה מוטיבציונית מותאמת תרבות כמקדמת טיפול בחולים סוכרתיים באזור כפרי
ד“ר יבגני מרזון -  החוג לרפואת המשפחה אוניברסיטת תל אביב, לאומית שירותי בריאות

 הקשר בין היענות לטיפול ואיזון סוכרת בקרב חולי סוכרת מטיפוס 2 במחוז דרום של שירותי בריאות כללית
ד“ר נטליה זקופאי - מרכז סיאל-מרכז מחקר ברפואת משפחה ורפואה ראשונית, והמחלקה לרפואת משפחה -  

הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שירותי בריאות כללית, מחוז דרום

אולם B  -  עבודות מחקר - הרצאות

 כתיבת משפט במסגרת מבחן MMSE כערך מנבא לירידה קוגניטיבית, דיכאון או חרדה בקרב 
קשישים – מחקר רטרוספקטיבי 

ד“ר יאן פרס -  המחלקה לרפואת משפחה, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 
הערכה מקיפה יחידת הגריאטריה, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית

 הבדל מגדרי בקשר בין BMI לבין יתר לחץ דם בקרב מתבגרים בישראל
ד“ר ברק גורדון - המחלקה לרפואת המשפחה של חיל הרפואה והפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

 השפעת התערבות ממוקדת של רופא המשפחה בעת הפניה לביצוע בדיקת הסקר לאיתור 
מוקדם של סרטן המעי הגס על היענות המטופלים

ד“ר רחל לבינסון - שירותי בריאות כללית, מחוז דן, ד“ר שרון ברנר - המחלקה לרפואת המשפחה, שירותי 
בריאות כללית, מחוז חיפה וג"מ, הפקולטה לרפואה ע“ש רפפורט, הטכניון, חיפה

 כאב כרוני בחולים סוכרתיים – מחקר חתך 
פרופ‘ רוני פלג - מרכז סיאל למחקר, המחלקה לרפואת משפחה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב 

 מערכת התמיכה הקלינית ברפואת הקהילה
ד“ר אורנה שמאי - מטה מכבי שרותי בריאות

 השמנת יתר בגברים ובנשים – לא אותו סיפור 
ד“ר עוזי מילמן - יחידת מחקרים שירותי בריאות כללית מחוז חיפה וג"מ והמחלקה לרפואת משפחה, הפקולטה 

לרפואה ע"ש רות וברוך רפפורט, הטכניון, חיפה

אולם F  -  מבט ביקורתי על הנחיות רפואיות

 כמה סטייקים אנחנו יכולים לאכול באותו הזמן? עשור של שחיטת פרות קדושות
ד“ר אמנון להד – החוג והמחלקה לרפואת המשפחה האוניברסיטה העברית ושירותי בריאות כללית מחוז ירושלים

  ”הצוותים הרפואיים חייבים להתחסן כנגד שפעת עונתית“ – האומנם? סקירת ספרות ביקורתית
ד“ר צבי אברמסון – המחלקה לרפואת משפחה ושירותי בריאות כללית, ירושלים

 מה הצלחנו ללמוד מהסכסוכים והדיונים על בדיקות סקירה ממוגרפיות לגילוי מוקדם של 
סרטן השד בנשים בגילאים 40-49 שנים?

פרופ‘ לוי גורדיס - בתי הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב והאוניברסיטה העברית – הדסה, ירושלים

ארוחת צהריים 13:00-14:00



14:00-15:30

14:00-15:30

אולם C  -  עבודות מחקר - הרצאות

 האם אפשר להתבסס על Case Finding Method בלבד ליישום המלצות לרפואה מונעת בהסתמך 
על שיעור הביקורים?

ד“ר ששון נקר - החוג לרפואת המשפחה, הפקולטה לרפואה ע“ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב, המחלקה 
לרפואת המשפחה, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית

 רמת המוגלובין A1c כמנבאת התפתחות סוכרת מטיפוס 2 
ד“ר נטלי שפושניק - המחלקה לרפואת המשפחה, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

 האם ניתן לשפר תקשורת מטופל-רופא בסביבה ממוחשבת?
ד“ר יוסף קושניר - המחלקה הצפונית לרפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות

 תכנון מחזור לכלה לקראת חתונה
ד“ר ישראל כץ - המחלקה לרפואת המשפחה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים

 הצמדות חולי סוכרת מסוג 2 לטיפול פומי – סוד הקשר עם הרופא המטפל 
ד“ר רונן ברנד - המחלקה לרפואת המשפחה מחוז חיפה וג"מ, שירותי בריאות כללית והפקולטה לרפואה 

ע"ש רפפורט, הטכניון, חיפה

 הטמעת תכנית התערבות במרפאות ראשוניות לשינוי אורחות חיים, בקרב נשים ערביות בעודף משקל
ד“ר בתיה קורנבוים - מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, רכזת תחום פרויקטים 

לטיפול בהשמנה, מחוז חיפה וג"מ

אולם E  -  עבודות מחקר - הרצאות

 הידע של רופאי משפחה על מחלת הגלאוקומה ועמדותיהם לגבי תפקידם בטיפול במחלה
ד“ר אורית כהן קסטל - המחלקה לרפואת המשפחה שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וג“מ, הפקולטה 

לרפואה ע“ש רפפורט, הטכניון, חיפה

 השפעת רשת מקצועית על קבלת החלטות רפואיות 
ד“ר דקלה אגור כהן - המחלקה לרפואת המשפחה שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וג“מ, הפקולטה 

לרפואה ע“ש רפפורט, הטכניון, חיפה

 השפעת התערבות רופא המשפחה לעידוד פעילות גופנית
גב‘ יעל חיים - המחלקה לרפואת משפחה בי“ח העמק, מכבי שירותי בריאות

 התמדה בטיפול בסטטינים ואירועים קרדיווסקולאריים לא קטלניים 
ד“ר ורדה שלו - האגף לרפואה רישומית, מכבי שרותי בריאות

 אנמיה אימהית בחדר לידה מנבאת אנמיה ביילוד בגיל שנה 
ד“ר חסן ח‘יראדין - המחלקה לרפואת משפחה מחוז חיפה וג"מ, שירותי בריאות כללית

 היענות לטיפול תרופתי בקרב חולי סוכרת – מחלה אחת, אך היענות שונה לתרופות שונות 
ד“ר מיכל שני - המחלקה לרפואת המשפחה מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית, משרד הרופא הראשי, 

שירותי בריאות כללית

  F אולם

Quaternary Prevention and Disease-Mongering :סדנא
(הסדנא באנגלית)

 Dr. Luis Filipe Gomes - Algrave, Portugal

  G אולם

Designing and Running an Educational Research Project :סדנא
(הסדנא באנגלית)

Dr. J.M. Degryse - Leuven, Belgium

אולם D  -  עבודות מחקר - הרצאות

 מתן ויטמין D מעלה הפרשת אינסולין ועשוי לתרום למגפת ההשמנה 
ד“ר עוזי מילמן - יחידת מחקרים שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וג"מ והמחלקה לרפואת משפחה, חיפה

 השלכות בריאותיות על מתיישבי גוש קטיף אשר נעקרו מביתם 
ד“ר סודי נמיר - הפקולטה לרפואת המשפחה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, שירותי בריאות כללית

 סקר בריאות לקהילה הגאה בישראל
ד“ר גל וגנר קולסקו - שרותי בריאות כללית מחוז תל אביב יפו, מרפאת גן מאיר

 התלהבות ברפואת המשפחה – מניעים לבחירת ההתמחות בקרב מתמחים צעירים והתמדה 
בעבודה קלינית בקרב מומחים ותיקים 

ד“ר רוברט הופמן - החוג לרפואת המשפחה, אוניברסיטת תל אביב, שירותי בריאות מכבי ומאוחדת

 היתרונות של השתתפות פעילה בהתייעצויות גריאטריות 
ד“ר יאן פרס -  המחלקה לרפואת משפחה, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 

הערכה מקיפה יחידת הגריאטריה, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית

אסיפה שנתית של האיגוד, הענקת פרסי האיגוד ובחירות לראשות האיגוד 15:45 – 17:00


