
הכנס השנתי של החוג
הישראלי לרפואת ספר
14.11.18 מלון יערים, מעלה החמישה

התכנסות, הרשמה וכיבוד

ברכות
ד"ר מתי זיו, יו"ר הכנס

ד"ר מיכל שני, יו"ר איגוד רופאי המשפחה

Rural disparity from worst to the best - Prof. Jean-Pierre Jacquet, EURIPA President 
EURIPA מן הנעשה ברפואת הכפר באירופה - פרופ' ז'אן פייר, יו"ר

מושב א' - חיסונים 
דגשים קלינים לגבי חיסונים חדשים למבוגרים

ד"ר ענבל פוקס, מומחית ברפואת משפחה ומחלות זיהומיות, 
יועצת מחלות זיהומיות במחוז דרום של שירותי בריאות כללית ובי"ח קפלן

)הרצאה בחסות פייזר(

התמודדות עם התנגדות לחיסונים
ד"ר קרן לנדסמן, מומחית באפידמיולוגיה ובריאות הציבור, עמותת "מדעת"

תעלומה אפידמיולוגית
ד"ר ענבל גלאור, ענף בריאות הצבא, צה"ל

הפסקה וכיבוד בשטח התצוגה

הרצאות ומושב במקביל 

 08:05-08:40

 08:40-08:55

08:55-09:20ֿ
 

09:20-10:30
09:20-09:45

09:45-10:10

10:10-10:30

10:30-10:45

10:45-12:35

10:45-11:10

11:10-11:40

11:40-12:05

12:05-12:35

12:35-12:50

מושב ב'
 אחותי - יותר מרק אחות

מושב ייחודי וראשון לאחיות הקיבוצים 
והמרחב הכפרי אשר יעסוק בעבודתה 

הייחודית של אחות הכפר
בראשות עדי רמות, מח' הבריאות של התנועה הקיבוצית

קיבוץ - ערבות הדדית - מרפאה וכל מה 
שביניהם
עדי רמות

תפקידה הייחודי של אחות הכפר
רותי ברוך, מנהלת הסיעוד, שרותי בריאות כללית, 

מחוז חיפה 

"הילכו שניהם יחדיו?" 
- מודל העבודה המשותפת רופא /אחות 

במרפאה האזורית חבל אילות
עידית אושה ודינה אשחר, מרפאה איזורית חבל אילות

חשיבות תפקיד אחות הכפר בעיני נושאי 
תפקידים שונים - פאנל רב מקצועי

מנחה: חגית סלם, אחות, מנהלת מרפאת ברקאי 
ד"ר נגב בר, מרפאת ברקאי

ליאור שמחה, מזכיר קיבוץ נצר-סירני
עו"ד מרב ניב, המחלקה המשפטית, התנועה הקיבוצית

הרצאות
אסטמה ו-COPD - דומה אבל מאוד שונה

פרופ' אמנון להד, מנהל המחלקה וראש החוג לרפואת המשפחה 
באונ' העברית והכללית, יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה

)BI הרצאה בחסות(

הגישה לתלונות וולו-ואגינליות: 
מיתוסים מול מציאות

ד"ר אחינעם לב-שגיא, גינקולוגית, המרפאה למחלות וולו-וגינליות, 
מרכז בריאות האישה ברמת אשכול ומחלקת נשים בהדסה הר הצופים,

)במסגרת שת"פ עם החברה הישראלית לרפואת מתבגרות(

תפקיד רופא המשפחה בניהול הטיפול הביולוגי 
למחלות אוטואימוניות דלקתיות, 

ד"ר אסף שטיין, מומחה בגסטרואנטרולגיה, מרכז רפואי מאיר
)AbbVie הרצאה בחסות חברת(

מתכון לתזונה בריאה: חידושים מהעולם 
 Culinary Medicine המתפתח של

וכלים לרופא ולצוות המטפל
ד"ר רני פולק, המרכז לרפואת אורחות חיים, מרכז רפואי שיבא 

 CHEF coaching program, Sapulding Rehablitation

Hospital, Harvard Medical School

הפסקת קפה קצרה



מושב ג' - מיומנויות קליניות
שימושי POCUS ברפואת קהילה

ד"ר ליאור פוקס, רופא בכיר בפנימית ובטיפול נמרץ פנימי, 
מרצה בפקולטה לרפואה אונ' בן גוריון, מרכז רפואי סורוקה

תפקיד והשפעת הרופא בהנקה בכפר
ד"ר מורן פרידמן, רופאת כפר בשירותי בריאות כללית 

בחוף הכרמל, חברה בוועד המייסד בחברה לרפואת הנקה

בי"ס למיומנויות לרופאים ראשוניים: 
הדרך להעשיר את ארגז הכלים

ד"ר סיגל הוכברג, רופאת משפחה, מכבי שירותי 
בריאות, מזכרת בתיה

הפסקה לארוחת צהריים

12:50-13:50

12:50-13:10

13:10-13:30

13:30-13:50

13:50-14:35

14:40-16:20

מושב ד' - מושב טלרפואה
רודנות המרחק ברפואה הימית

ד"ר איתמר נצר, מומחה בגינקולוגיה ומיילדות, קצין 
רפואה חילי, חיל הים, צה"ל

מכאן לשם: 
יעילות מרפאה נוירולוגית מקוונת
ד"ר הלה בן פזי, נוירולוגית ילדים, נוירוכאן

מעבר לגבול - טלמדיסין כאמצעי המאפשר 
מתן טיפול לפליטים בסוריה

"נתן" - סיוע הומניטרי בינלאומי
ד"ר שרון שאול וד"ר טל חנני

היחידה הרפואית "נתן" 
 

מושבים במקביל

סדנאות במקביל
סמינריון - ריפוי פצעים 
מורכבים ורגל סוכרתית 

ותיאורי מקרים
ד"ר משה קוליקובסקי

מומחה ברפואת משפחה, מרכז תחום 
פצעים מורכבים ורגל סוכרתית, מרחב 

חיפה וג"מ, שירותי בריאות כללית

פענוח ספירומטריה
- הבנה מעמיקה והצגת 

מקרים
ד"ר אמיר בר שי

מנהל המערך לרפואת ריאות, 
המרכז הרפואי ברזילי

US סדנת
סדנה מעשית של שימוש 

POCUS ברפואה ראשונית
Dr. Mihai-Sorin IACOB 
European Association for 

the Development of clinical 

Ultrasonograghy in Ambulatory 

Health Care

הפסקת קפה קצרה

סיכום כנס וישיבת ועד

רפואה  צוותי  בפני  עומדים  רבים  אתגרים 
גדול  בפריפריה  שהאתגר  נראה  אך  בימינו 
בידע  התעדכנות  כוללת  ְספר  רפואת  יותר. 
מקצועי ומעשי ממרחק, מתן שירותי רפואה 
מתקדמים בתנאי פריפריה, רכישת מיומנויות  
התייעצות  בְספר,  לחיים  ייחודיות  קליניות 
באזורים  צוות  עבודת  קולגות,  עם  שוטפת 
כמו  דגשים  וכן  חירום  רפואת  מרוחקים, 
עבודה בקהילה ושיתוף פעולה אזרחי-צבאי. 

לרפואת  החוג  של  בכנס  נעסוק  ועוד  בזאת 
ספר שיתקיים השנה. במהלך הכנס יתקיימו 
הרצאות בשילוב סדנאות מעשיות העוסקות 
של  ומקצועיות  אישיות  מיומנויות  בחיזוק 
התחומים  על  בדגש  בספר,  הרפואה  צוותי 

האופיינים לספר ועל אלו שחסרים בו.

למטופל  המאפשרים  בכלים  נעסוק  עוד 
המרוחק לקבל שירות איכותי, כמו איבחון, 
טיפול בפצעים וכדו' ללא צורך לנסוע שעות 

ארוכות למרכזים רפואיים במרכז הארץ.

כן נלמד שיטות עדכניות להעצמת מטפלים 
וצוותים מרוחקים בתחום אורח חיים בריא 
באזור  המתרחש  על  נשמע  בריאה.  ותזונה 

ספרי אחרים בעולם ושיטות העבודה בהם.

בחסות  מתקיים  ספר  לרפואת  החוג 
הרפואה  צוותי  אך  המשפחה,  רופאי  איגוד 
בפריפריה הם רב-מקצועיים ומגוונים, ולרוב 
יש  חירום  רפואת  ולאנשי  הסיעודי  לצוות 
תפקידים משמעותיים מאוד באזורים אלה. 

מושב מיוחד יוקדש לאחיות הספר והמרחב 

הכפרי שיתרום לשיח משותף ביניהן ושיתוף 
פעולה בדומה להתארגנות של הרופאים. 

מתקדם  ראשונית  ברפואה   US-ה תחום 
הרצאה  גם  בכנס  לאחרונה.  רבות  ונחקר 

עיונית וגם סדנא מעשית. 

האירופאי  האיגוד  בכנס  התברכנו  השנה 
לרפואת כפר שמתארח בארץ, הכנס הארצי 
בהרצאה  ומועשר  זה  לכנס  מקדים  יהיה 

וסדנא מעשית של אורחי הכנס הבינלאומי.

אנו סבורים שלא רק העובדים בספר יתעניינו 
בנושאי הכנס. אנו מזמינים לכנס את כל אנשי 
הרלוונטיים  בתחומים  העוסקים  הרפואה 
והמיומנויות  הידע  את  להרחיב  ומעוניינים 

שלהם כמטפלים בשגרה ובחירום.

דבר יו"ר הכנס - ד"ר מתי זיו

16:20-16:30

16:30-17:00

MEDTECHNICA
H e a l t h c a r e  S o l u t i o n s


