
מזכירות 
הכנס

30.03.2016 | מלון ענבל ירושלים

כנס ירושלים
לרפואת קהילה

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאי משפחה וקהילה 
מכל קופות החולים. מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

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

ד"ר דינה הרבט, מ"מ מנהלת מרפאת רמת אשכול. שירותי בריאות כללית ירושלים
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

טיפול במחלימים בסרטן09:20-09:50
ד"ר צחי גור, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרכז “מתחילים מחדש“ למחלימים מסרטן, “עזר מציון“, פתח תקוה

09:50-10:10 BI :נוגדי הקרישה החדשים בעידן האנטי דוט – שמים את הפציינט במרכז    |    בחסות
פרופ' ארתור פולק, מנהל טיפול נמרץ לב, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים  

מיניות האשה10:10-10:30
ד"ר שלומית שדמון, מטפלת מינית, איט"ם. מומחית ברפואת משפחה,

המחלקה לרפואת משפחה, אוניברסיטת תל אביב, ומנהלת מרפאה, שרותי בריאות כללית תל אביב   
חידושים בטיפול באורטיקריה כרונית    |    בחסות: נוברטיס 10:30-10:50

פרופ‘ מאיר שליט, מנהל היחידה לאלרגיה ואימונולוגיה קלינית, האגף לרפואה פנימית, מרכז רפואי הדסה, 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

11:20-11:40 BI :האם אכן פריצת דרך בתחום הסוכרת?    |    בחסות - SGLT2 Inh
ד“ר מריאנה מזר, רופאת משפחה, עוזרת מנהלת רפואית, מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית

צומת הדרכים לאחר אינסולין בזאלי   |    בחסות: סאנופי11:40-12:00
ד“ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית,

מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ“ת, שירותי בריאות כללית
 הגישה המולטיפאקטוריאלית בסוכרת סוג 2    |    בחסות: אסטרה זניקה12:00-12:20

ד“ר מסלמה בידוסי, אנדוקרינולוג בכיר, שירותי בריאת כללית, מכבי, מאוחדת
אינסולין בזאלי - מה צופן לנו העתיד בטיפול בחולה הסוכרתי   |    בחסות: סאנופי 12:20-12:40

ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית מחוז שו“ש, כללית
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מליאת צהריים
יו“ר: ד“ר פרידה גליקברג, אחראית מתמחים, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

13:00-13:20 GSK :השגת שליטה להיענות לטיפול במחלת האסתמה    |    בחסות
ד"ר אריאל רוקח, רופא בכיר במכון הריאה, אחראי רפואי על מערך ההנשמה, מנהל מטה החירום,

המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים
ריפוי כאב כרוני ללא ניתוח או או תרופות )שיטת ד“ר סרנו(13:20-13:40

ד“ר מרדכי לוינשטיין, מנהל מרפאה, פסגת זאב מרכז, שירותי בריאות כללית, החוג לרפואת המשפחה ירושלים
טיפול רפואי בקרב אוכלוסית האתיופים13:40-14:00

ד“ר דניאל רדאי, מתמחה ברפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, ירושלים
14:00-14:20CVA א"ב של

ד"ר אמאני זעיתר, מתמחה ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, ירושלים
ארוחת צהריים14:20
בחסות
ראשית

בחסות


