
כנס רופאי הקהילה לעדכונים

בגסטרואנטרולוגיה
6.7.2016| מלון דניאל, הרצליה

מזכירות 
הכנס

לפרטים והרשמה: 03-7650504 
ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש

התכנסות ורישום   08:30-09:00

מושב פתיחה
דברי פתיחה  09:00-09:20

יו“ר הכנס: פרופ‘ רן אורן, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, המרכז הרפואי הדסה  
ד“ר דן קרת, מנהל המערך לדרכי העיכול והכבד, מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית  

התכנית הלאומית לסוכרת  09:20-09:50
פרופ‘ ארנון אפק, המשנה למנכ“ל משרד הבריאות  

פירמידה הפוכה - ממק דונלד למק ליצמן  09:50-10:10
ד“ר שירה זלבר-שגיא, ראש התכנית לתזונה, בריאות והתנהגות אוניברסיטת חיפה והמרכז הרפואי תל אביב  

הערכת השמנת יתר חולנית במרפאה רב-תחומית בקהילה  10:10-10:30
ד“ר איריס דרייפוס, מומחית ברפואת משפחה, המרפאה להשמנת יתר חולנית,  

המכון לדרכי העיכול והכבד, שירותי בריאות כללית  

תפקיד רופא הקהילה בהערכת הכבד השומני  10:30-10:50
פרופ‘ רן אורן, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, המרכז הרפואי הדסה  

הפסקה וביקור בתערוכה  10:50-11:20

מושב בוקר
צליאק – כיצד מאבחנים ואיך מטפלים?  11:20-11:50

פרופ‘ רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל,  
והפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת ת"א  

תפקידו של רופא משפחה באיתור והערכה של חולים בדלקת כבד נגיפית   11:50-12:10
ד“ר טובה גולדברג, המעבדה למחלות כבד, האגף לרפואה פנימית, המרכז הרפואי הדסה  

קווים מנחים לטיפול בעצירות בקהילה והגישה לבירור מקרים עקשניים  12:10-12:30
ד“ר דן קרטר, מומחה למחלות דרכי עיכול והכבד, המרכז הרפואי ע"ש שיבא  

אי שליטה בסוגרים   12:30-12:50
ד"ר מרק גבל, מנהל יחידת נוירוגסטרו ורצפת אגן, המרכז הרפואי ע"ש שיבא  

הפסקה וביקור בתערוכה  12:50-13:10

מושב צהריים
 US, CTC, CTE, MRCP, MRE - ניווט בין ראשי התיבות ואיך בוחרים מבין  13:10-13:40

ד“ר ליאת אפלבאום, הדמית בטן והדמיה אונקולוגית. מנהלת היחידה לאולטרסאונד אבחנתי ופולשני,  
המרכז הרפואי הדסה  

הגישה לממצא מקרי בלבלב  13:40-14:00
פרופ‘ יעל קופלמן, מנהלת המכון לגסטרואנטרולוגיה, המרכז הרפואי הלל יפה  

אבחון מוקדם של מחלות מעי דלקתיות, אבחון ודרכי טיפול     14:00-14:20
ד“ר דן קרת, מנהל המערך לדרכי העיכול והכבד, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים  

ויו"ר החוג לגסטרואנטרולוגיה קהילתית בישראל  

סיום וארוחת צהריים  14:20-15:00

בשיתוף


