
 

 

         
                                          גוריון בנגב-אוניברסיטת בן            

                    הפקולטה למדעי הבריאות          

                                  ביה"ס ללימודי המשך ברפואה          
 

 
, מ.ר. "מאיר"              נהלת המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזםמ ,פיקלני -רוטמןפנינה ד"ר  :הקורס תמרכז

 רופאי משפחה העובדים בקהילה. -רופאים ראשוניים  :קהל היעד

 9:00-13:00ימי ד' בשעות  זמן:

 תקוה )ליד ביה"ח "בילינסון"(-ארצי של "שירותי בריאות כללית", פתחמרכז הדרכה  :הלימודים מקום

 :םתכנית לימודי
 

 מרצה נושא שעות תאריך
, פיקלני -ד"ר פנינה רוטמן ברכות 9:00-9:05 19.6.19

 מרכזת המיני קורס
העצם כרקמה חיה: הבסיס להבנת תחלואות עצם  9:05-9:45

 וטיפולים תרופתיים
פרופ' אורי ליברמן, יו"ר עיל"א, 

 ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר
9:45-13:15  סיכון, שיחלוף עצם,  הגדרות ואפידמיולוגיה: גורמי

 עצם קורטיקלית וטרבקולרית, סוגי שברים

  מדידת צפיפות עצם: ניתוח מושכל של התוצאות 

 אוסטיאופורוזיס בגברים: השווה והשונה 

 סמני עצם: מה חשיבותם וכיצד להשתמש בהם 

, פיקלני -ד"ר פנינה רוטמן
 מרכזת המיני קורס

26.6.19 9:00-10:30 
 

 ת, שונות, משך טיפול, תופעות ביספוספונאטים: יעילו
 לואי

  דיון מקרה: אוסטיאופורוזיס על רקע טיפול
 בסטירואידים

ד"ר אסנת תל לבנון, מכון 
  מ.ר. "מאיר"לאנדוקרינולוגיה, 

11:00-13:00   אוסטיאופורוזיס שניונית: סיבות וקווים מנחים
 לברור

 ויטמין , קלציוםD ושאר תוספים 

 ולי לטיפול נוגד ספיגת פורטיאו: מה בין טיפול אנאב
 עצם

ד"ר ליאת ברזילי, מכון 
 מ.ר. "מאיר"לאנדוקרינולוגיה, 

גישה תואמת סל הבריאות או כיצד לשכנע את הגורמים  9:00-9:45 10.7.19
 המאשרים בנחיצות התרופה הנבחרת 

"שירותי ד"ר רקפת בכרך, 
  ו"שמחוז ש -בריאות כללית" 

 ר, צמנטציה ביתרשברי עמ"ש: אבחון חס 9:45-10:30
 

, מרכזת פיקלני -ד"ר פנינה רוטמן
 המיני קורס

 נמק עצם הלסת 11:00-11:40
 

ד"ר רונית קגן, מחלקת פה ולסת, 
 מ.ר. "מאיר"

11:40-13:00  פרוליה/ שיברי ריבאונד 

  אוסטיאופורוזיס בחולות עם סרטן שד: אפיון הבעיה
 ודרכי התמודדות

 , מרכזתפיקלני -ד"ר פנינה רוטמן
 המיני קורס

17.7.19 9:00-9:45 
 

ד"ר אסנת תל לבנון, מכון  מניעת שברים שניונית הנעשה בעולם ובישראל
 מ.ר. "מאירלאנדוקרינולוגיה, 

אלגוריתמים טיפוליים, מהו היעד הטיפולי, כישלון  9:45-10:30
 TREAT TO TARGETטיפולי, 

, פיקלני -ד"ר פנינה רוטמן
 מרכזת המיני קורס

 דיון מקרה: דילמות טיפוליות באוסטיאופורוזיס 11:00-11:40
 

ד"ר ליאת ברזילי, מכון 
 מ.ר. "מאיר"לאנדוקרינולוגיה, 

11:40-13:00  סוכרת ואוסטיאופורוזיס: קשר הדוק והרסני 

 דיון מקרים: דיון במקרים המובאים ע"י המשתתפים 

 סיכום 

, פיקלני -ד"ר פנינה רוטמן
 מרכזת המיני קורס

 

 *ייתכנו שינויים בתכנית                 
 !*פתיחת המיני קורס מותנית במספר מינימאלי של משתתפים.  מספר המקומות מוגבל               

            



         

 

 
                                          גוריון בנגב-אוניברסיטת בן            

                    אותהפקולטה למדעי הברי          

                                  ביה"ס ללימודי המשך ברפואה          

 

 
 

 לפני פתיחת המיני קורס. עד כשבוע על מנת להירשם יש לשלוח את טופס הרישום המצורף
 

 03-9245598גב' יהודית ארז, טלפון: ניתן לפנות  לפרטים נוספים
 

 לכבוד
 מזכירת ביה"ס ללימודי המשך ברפואה גב' יהודית ארז,

 מרכז הדרכה ארצי של "שירותי בריאות כללית"
 49100 תקוה-רחוב סורוקה )ליד ביה"ח בילינסון"(, פתח

 03-9245625פקס: 
 JuditEr@clalit.org.ilדוא"ל:  

 
 
 

 
 

 מס' ת.ז שם ושם משפחה

          

 

 מחוז מרפאה וג התמחותס

   

 

 טלפון עבודה טלפון בית טלפון נייד

   

 

 כתובת דואר אלקטרוני

                                                                           @ 

 

 מיקוד רחוב ומספר שם היישוב/עיר

   

  
 

  
 
 
 

              _______________________________                                                                     _______________________________ 
 המנהלת /תאישור מנהל                                                  המרפאה /תאישור מנהל           
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