
התכנסות ורישום08:15-09:00
09:00-09:20

  
 

ברכת יו"ר הכנס
 פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א‘ והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב“ם - הקריה הרפואית

לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. יו“ר הועדה לאוכלוסיות בסיכון גבוה, המועצה הלאומית לסוכרת
ד"ר ג'ריר חורי, רופא משפחה ורופא סוכרת מנהל מרפאת המעין, שירותי בריאות כללית                 

יורם סגל, מנהל מחוז צפון, שירותי בריאות כללית

מושב בוקר
 יו"ר: ד"ר טנוס כורזום, מנהל מנהלת נצרת, שירותי בריאות כללית 

מערכת הבריאות בארץ בראי האוכלוסייה הערבית09:20-09:40
ד"ר בשארה בשאראת, מנהל בית חולים נצרת, יו“ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר“י

09:40-10:00PERSONALIZED MEDECINE
ד"ר עבד אלהאדי זועבי, מומחה ברפואת משפחה, מחוז צפון 

השמנה וסוכרת מסוג 2 בילדים - פרויקט ג'סר אלזרקא10:00-10:20
 ד"ר נחמה צוקרמן לוין, אנדוקרינולוגית ילדים, שירותי בריאות כללית וראש תחום המחקר בילדים,

מרפאת סוכרת ילדים ומתבגרים, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם, חיפה

10:20-10:40NOACS vs CLASSICAL Anticoagulants דיבייט: טפול באנטיקואגולנטים
פרופ' אליאס מאזן, מנהל מחלקה פנימית ג', מרכז רפואי העמק, עפולה ויו"ר החוג הפנימי בבית ספר לרפואה בטכניון
ד"ר לי גולדשטיין, מנהלת היחידה לפרמקולוגיה קלינית ורופאה בכירה במחלקה פנימית ג', מרכז רפואי העמק, עפולה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב פתיחה
יו"ר: ד"ר עבד אלהאדי זועבי, מומחה ברפואת משפחה, מחוז צפון

הליקובקטר פילורי – אבחנה וטיפול11:10-11:30
ד"ר עזמי שחברי, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, מרכז רפואי עומר עפולה

וסגן מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, מרכז רפואי העמק, עפולה

טיפול טופיקלי בכאב עצבי בעזרת תרופות רקיחה11:30-11:50
איל צור, רוקח ומנהל מדעי, מעבדת פרופשונל, סופרפארם

מחלות MPS חשיבות האבחון והטיפול המוקדם11:50-12:10
פרופ' מוחמד מחאג'נה, מנהל המכון לנוירולוגיה והתפתחות הילד, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה             

טיפול ב-GLP-1 בשלבי הסוכרת השונים12:10-12:30
ד"ר זינה עדנאן, מומחה לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה גליל מערבי 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מושב צהריים
יו"ר: ד"ר מונה חורי, רופאת משפחה ורופאת סכרת, מרפאת ספאפרה - נצרת, שרותי בריאות כללית 

חשיבות התאמת הטיפול הסוכרתי בחולה הסוכרתי מסוג 2 עם אי ספיקת כליות12:50-13:30
ד"ר זועדי אגבריה, מומחה לאנדו, סוכרת פנימית ומשפחה, שירותי בריאות כללית מחוז שרון שומרון

מתהפך כל הלילה בלי לישון? נדודי שינה – אבחון, מניעה וטיפול13:30-13:50
פרופ' גיורא פילר, מנהל מעבדת השינה, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, ומרפאות שינה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

חיידקי סטפילוקוקוס עמידים בקהילה13:50-14:10
פרופ' עמאד קסיס, מנהל השרות למחלות זיהומיות בילדים, מאייר - בית חולים לילדים, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם, חיפה

ארוחת צהריים14:10-14:40

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש.
רישום מה-30.9.14 וביום הוועידה: 100 ש“ח

לפרטים והרשמה: 03-7650504 
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לרפואת משפחה וילדים

אל
שר

איגוד רופאי המשפחה בי

חברי ועדת ההיגוי: ד''ר עבדאלהאדי זועבי, ד"ר יוסף נסרי,  
ד''ר טנוס כורזום, ד''ר מונא קנדלפת ח'ורי, ד''ר כמיל ח'שיבון, 

ד''ר עאמר אבו אלעסל,  ד''ר פואד מוסא


