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לרפואת משפחה 
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שר

 איגוד רופאי המשפחה בי
3.6.2015

מלון ענבל, ירושלים

הכנס מיועד לרופאי משפחה ואינו כרך בתשלום אך מחייב הרשמה מוקדמת מראש.

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות
ראשית

בחסות

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכות09:00-09:20
יו“ר הכנס: פרופ' אמנון להד, ראש החוג לרפואת משפחה, ביה“ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית.

מנהל המחלקה לרפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים  ויו”ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה
פרופ‘ יוסף פרוסט, מנהל מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית 

מליאת  בוקר
יו“ר: ד“ר מיכל שני, מומחית ברפואת משפחה, מזכירת איגוד רופאי המשפחה, המחלקה לרופאת המשפחה מחוז ירושלים שרותי בריאות כללית  

תוצאות מעקב של 11 שנים אחרי מטופלים לאחר ניתוחים בריאטריים09:20-09:40
ד“ר רינה יהלום, מנהלת המחלקה לשירותי אשפוז, אגף הרפואה, חטיבת בתי החולים, כללית 

מרפאת ההשמנה בראש אחר: מרפאת ההשמנה במחוז ירושלים של הכללית כמודל09:40-09:50
ד“ר רינה רוזנברג, מומחית לרפואת המשפחה, רופאה בצוות רב מקצועי במרפאת השמנה ומנהלת היחידה לבטיחות המטופל

וניהול סיכונים, מחוז ירושלים, שרותי ריאות כללית

09:50-10:102015 C נגיף ההפטיטיס
פרופ‘ ירון אילן, יחידות גסטרואנטרולוגיה וכבד, מנהל מחלקה פנימית, בית החולים הדסה עין כרם, ירושלים      

“...אשום ואשאף יחד“ )ישעיהו מב/14( - היענות, התמדה ואיזון בחולי אסטמה10:10-10:30
פרופ‘ צבי פרידלנדר, מנהל המרכז ל-COPD ונזקי עישון, מכון הריאה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים. מזכיר האיגוד הישראלי לרפואת ריאות

שבר כנורת אזהרה בטיפול באוסטאופורוזיס? 10:30-10:50
פרופ‘ רבקה דרזנר פולק, רופאה בכירה, השירות לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מושב 1  
 יו“ר: ד“ר דודו ברט, מומחית לרפואת משפחה, מרפאת המושבה, שרותי בריאות כללית, ירושלים    

הצגת תוכנית לימודים חדשה לבית הספר לרפואה11:20-11:40
פרופ‘ אריה בן יהודה, מנהל מחלקה פנימית ג‘, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

סוכרת וכליה 11:40-12:00
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ“ת

קווים מנחים חדשים לטיפול בכולסטרול12:00-12:20
בעד: ד“ר אבישי אליס, מנהל מחלקה פנימית ג‘, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

נגד: פרופ‘ אמנון להד, ראש החוג לרפואת משפחה, ביה“ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית.
מנהל המחלקה לרפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים  ויו“ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה                                   

מיאלומה אז והיום12:20-12:40
ד"ר משה גת, אחראי המרכז לאבחון וטיפול בעמילואידוזיס, המחלקה להמטולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מליאת צהריים
יו“ר: ד“ר ראובן דרסלר, רופא משפחה ומנהל מרפאת עיר גנים. רכז מחקר מתמחי רפואת המשפחה, המחלקת לרפואת המשפחה, מחוז ירושלים, שרותי בריאות הכללית

מחקרים אפידמיולוגים על בסיס סקר מנהלים רפואי13:00-13:20
ד“ר אריאל ישראל, מתמחה ברפואת משפחה, כללית מחוז ירושלים

נוגדי הקרישה החדשים: נתונים מהחיים האמיתיים ומה למדנו עד היום 13:20-13:40
פרופ' שלומי מטצקי, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב והשירות לכאבי חזה, מכון הלב, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

זהירות בעידן התרופות החדשות13:40-14:00
ד"ר יעקב לובושיץ, המכון לקרישת הדם והמרכז הארצי להמופיליה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

נוגדי הקרישה החדשים - מהמחקר לפרקטיקה 14:00-14:20
ד"ר רוני אלקלעי, מנהל יחידת הלב, מרכז רפואי הדסה הר הצופים, ירושלים

ארוחת צהריים14:20-14:40


