
מזכירות הכנס

24.6.15 | מלון לאונרדו באר שבע

 כנס כללית מחוז דרום

לרפואת קהילה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 
הכנס הינו ללא תשלום ומיועד לרופאי הקהילה בדרום אך מחייב הרשמה מוקדמת מראש.

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

ד"ר שלומי קודש, מנהל רפואי, מחוז דרום, כללית

מליאת  בוקר - מושב 1
יו“ר: ד“ר הווארד טנדטר, מומחה לרפואת המשפחה, מנהל מרפאת מלכי ישראל, מחוז דרום, כללית

09:20-09:40 BI :סוכרת וכליה  |  בחסות
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה 

היפרפאראתירוידיזם אבחנה וטיפול  09:40-10:00
ד"ר מרב פרנקל, רופאה בכירה, השרות האנדוקרני, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע 

אבחון וטיפול באוסטיאופורוזיס10:00-10:20
ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית מחוז שו“ש, כללית

היפרליפידמיה10:20-10:40
פרופ' יעקב הנקין, מנהל המרפאה לקרדיולוגיה מניעתית, המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע 

שאלות ותשובות 10:40-10:50
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:10

מליאת בוקר - מושב 2
 יו"ר: ד"ר אלכסנדר אייזנברג, מומחה לרפואת המשפחה ומנהל מינהלת באר שבע, מחוז דרום, כללית

ד"ר אלכס פילשטינסקי, מומחה לרדילוגיה אבחנתית ורכז תחום רדיולוגיה, מחוז דרום, כללית

אבחון מוקדם של אנאוריזמה של אאורטה בטנית וטיפול אנדו וסקולרי11:10-11:50
ד"ר אלכסנדר בלינקי, מומחה לרדיולוגיה אבחנתית. מנהל יחידת רדיולוגיה וסקולרית ופולשנית,

בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

קבוצת סיכון ומהלך מעקב אצל חולי אנאוריזמה של אאורטה הבטנית11:50-12:10
ד"ר אלכסנדר אייזנברג, מומחה לרפואת המשפחה ומנהל מינהלת באר שבע, מחוז דרום, כללית

ד"ר אלכס פילשטינסקי, מומחה לרדילוגיה אבחנתית ורכז תחום רדיולוגיה, מחוז דרום, כללית

12:10-12:30 BI :נוגדי הקרישה החדשים, נתונים מהחיים האמיתיים ומה למדנו עד היום  |  בחסות
 פרופ' דורון זגר, מנהל יחידת הביניים / טיפול נמרץ לב, מ.מ מנהל המערך הקרדיולוגי, סגן דיקן, הפקולטה למדעי הבריאות,

אונ‘ בן גוריון בנגב. המרכז הרפואי האוניברסיטאי, סורוקה, באר שבע 

שאלות ותשובות 12:30-12:40
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מליאת צהריים
יו“ר: ד“ר מוחמד מחאג’נה, מומחה לרפואת המשפחה, מרפאת אבו כף, מחוז דרום, כללית

ד“ר מיכאלה גרבר, מומחית לרפואת המשפחה, מ”מ מנהלת מרפאת רהט ב‘, מחוז דרום, כללית

12:50-13:10 GSK :אסתמה ואלרגיה  |  בחסות
ד"ר יורי זלדין, מומחה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, יועץ בתחום אלרגיה, מחוז דרום, כללית והמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

כאבי מפרקים בעמוד השדרה13:10-13:30
ד"ר גד ולן, מומחה לכירורגיה אורתופדית, מנהל )בפועל( יחידת עמוד השדרה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע 

13:30-13:50GSK :אמצעי דימות לבעיות שריר-שלד  |  בחסות
ד"ר אילן שלף, מומחה לרדיולוגיה אבחנתית, מנהל מכון דימות, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע 

מיאלומה נפוצה – אבחון וטיפול?  |  בחסות: ניאופרם13:50-14:10
ד“ר אורי רוביו, מומחה להמטולוגיה, מרכז מרפאת מילומה נפוצה, המכון ההמטולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

יותר אויר לנשימה  |  בחסות: טבע 14:10-14:30
ד"ר יעל רביב, מומחית לרפואת ריאות ופנימית, מנהלת מכון ריאות, המרכז הרפואי האוניברסיטאי, סורוקה, באר שבע 

שאלות ותשובות14:30-14:40
ארוחת צהריים14:40-15:00

בחסות:


