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כנס ירושלים ה -7 
לרפואת משפחה וקהילה אל

שר
איגוד רופאי המשפחה בי

לפרטים נוספים | טל'. 03-7650504
ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות לכל רופאי המשפחה והקהילה אך מחייבת רישום מוקדם מראש

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 אורה כהן, מומחית ברפואת המשפחה, מאוחדת, כללית, החוג לרפואת המשפחה ירושלים     

ערכות חדשות לדם סמוי09:20-09:40
ד"ר אביגדור פישמן, מומחה בגסטרואנטרולוגיה, שירותי בריאות כללית, לב תלפיות, ירושלים     

"האם אתה מוכן לחזור לעבודה?" החזרה לעבודה ולתפקוד היום יום כחלק מההליך הטיפולי09:40-10:00
ד“ר לילך רינסקי-הליבני, המחלקה לרפואה תעסוקתית מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית,

מסונפת לבי“ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה
NOACs: שמים את המטופל במרכז 10:00-10:20

ד“ר ג‘בארה רפעת, מצנתר בכיר, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים
טיפול מושכל באנטיביוטיקה10:20-10:40

ד“ר מתן כהן, מומחה לרפואה פנימית ומחלות זיהומיות, רופא משפחה
ומ" מ מנהל מרפאת שמשון )ביג( בבית שמש, שירותי בריאות כללית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

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

זה הזמן להתעורר11:10-11:40
פרופ’ גיורא פילר, מרפאת שינה, שירותי בריאות כללית והטכניון, חיפה   

11:40-12:00 HIV-חידושים בטיפול ב
ד"ר הילה אלינב, מנהלת מרכז האיידס, המחלקה למיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות,

בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים
12:00-12:20  C עדכונים בהפטיטיס

ד"ר יפה אשור, בקרית התרופות להפטיטיס C, שירותי בריאות כללית
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:20-12:40

מליאת צהריים
יו"ר: ד"ר סבטלנה ז'ורבל, מומחית לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים. רכזת קורס השתלמות רופאים

חידושים בטיפול בסכרת כשברקע מחלה קרדיו-וסקולרית12:40-13:00
ד"ר זיו ססר, מומחה ברפואת המשפחה, מנהל מרפאת לב-תלפיות, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

הגישה המולטיפאקטוריאלית לטיפול בסוכרת מסוג 13:00-13:202
ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית מחוז שו"ש, כללית 

שילובים חדשניים בסוכרת סוג 2  13:20-13:40
ד"ר עופרי מוסנזון, מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, האגף הפנימי, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים

אינסולין בזאלי - הדור הבא 13:40-14:00
ד"ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני בקהילה, מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית

חשיבות טיפול בלחץ דם ובכולסטרול בחולי סוכרת14:00-14:20
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   
ארוחת צהריים14:20

בחסותבחסות ראשית


