
23.12.2015
מלון ענבל ירושלים

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

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

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   

מליאת בוקר
יו"ר: ד"ר דינה הרבט, מ“מ מנהלת מרפאת רמת אשכול. שירותי בריאות כללית, ירושלים

גמילה מעישון של חולים מורכבים09:20-09:40
ד“ר שני אפק, מומחה ברפואת משפחה ונשיא כבוד של החברה למניעה וגמילה מעישון בישראל

09:40-10:00EMPA-REG CV Outcome-תוצאות מחקר ה
ד"ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני בקהילה, מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית

10:00-10:15EMPA-REG CV Outcome-דיון אודות מחקר ה
ד"ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני בקהילה, מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית                                                                                    

ד"ר מוחמד זעיתר, מתמחה ברפואת המשפה

אבחון יתר10:15-10:40
ד"ר רונן ברקת, מומחה ברפואת משפחה                   

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1
יו“ר: ד“ר מריאנה מזר, רופאת משפחה, עוזרת מנהלת רפואית, מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית  

פגיעה קוגניטיבית בדיכאון והשלכותיה על תפקוד המטופל11:10-11:30
ד"ר נדב יופה נבו, פסיכיאטר, מכבי שירותי בריאות, מנהל מרפאת בריאות הנפש ראשל“צ מזרח

בריאות הנפש ברפואת המשפחה11:30-11:50
פרופ' דוד חיניץ, המחלקה למדיניות ומנהל בריאות, בית הספר לבריאות הציבור,

האוניברסיטה העברית והדסה, ירושלים

11:50-12:10Your patients, your practice, your choice: NOACs in your clinic
ד“ר רועי בינרט, המרכז להפרעות קצב ע“ש דודאי, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

כיצד נבחר את תרופת ההזרקה הראשונה בסוכרת? 12:10-12:30
ד"ר עופרי מוסנזון, מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, האגף הפנימי,

בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת צהריים
בחירה מושכלת של טיפול למניעת שבץ בחולים עם פרפור לא מסתמי12:50-13:10

פרופ‘ רונן לקר, מנהל היחידה לטיפול בשבץ מוחי, המרכז הרפואי הדסה עין כרם ירושלים

13:10-13:30 GLP1-בטיחות קרדיווסקולרית בטיפול ב
ד"ר אשר קורקוס, מנהל מרפאת סוכרת, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

עדויות התומכות בביצוע סקר גנטי למוטציות ב BRCA1/2 לכלל אוכלוסיית הנשים האשכנזיות13:30-13:50
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   

13:50-14:10BRCA האם לפחד מסקר אוכלוסיה של
שרי ליברמן, יועצת גנטית המכון הגנטי שע“צ. דוקטורנטית

ארוחת צהריים14:10-15:00
בחסות:בחסות ראשית:

כנס ירושלים
לרופאי הקהילה


