
כנס נצרת
של איגוד רופאי המשפחה

23.11.16  | מלון גולדן קראון נצרת

ייזום והפקה

אל
שר

 בי
יגוד רופאי המשפחה א

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות אך מחייבת רישום מוקדם מראש

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכות09:00-09:20
ד"ר ג'ריר חורי, רופא משפחה ורופא סוכרת, מנהל מרפאת המעין, שירותי בריאות כללית, יו”ר הכנס

גב' מירב גוט, מנהלת מחוז צפון, שירותי בריאות כללית

מליאת  בוקר 
יו”ר: ד”ר טנוס כורזום, מנהל מנהלת נצרת, שירותי בריאות כללית

היענות והתמדה בטיפול במחלות כרונית - הרצוי, המצוי וההשלכות09:20-09:50
ד"ר ג'ריר חורי, רופא משפחה ורופא סוכרת, מנהל מרפאת המעין, שירותי בריאות כללית  

חידושים בהבנה ובטיפולים ב-FMF ומחלות אוטואינפלמטוריות מסתבר09:50-10:10
שקדחת ים תיכונית היא רק קצה הקרחון

ד"ר יונתן  בוטבול, מומחה בריאומטולוגית ילדים, מנהל אשפוז יום, בי”ח לילדים ע”ש רות רפפורט, רמב”ם, חיפה  

עקרונות הטיפול באופיואידים בכאב כרוני שאינו סרטני10:10-10:30
ד”ר איגור ויסמן, רופא משפחה מומחה, מנהל מרפאת הר יונה, נצרת עילית

תפקיד הרופא הראשוני באבחון וטיפול בהיפוגונדיזם בגברים 10:30-10:50
ד"ר אריק שכטר, מנהל המרפאה להפרעות בתפקוד המיני, הקריה הרפואית רמב”ם ושרותי בריאות כללית.

מומחה לרפואת המשפחה וסקסולוג. הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מושב 1
יו”ר: ד”ר פואד מוסא, רופא משפחה מומחה ויועץ סוכרת, מכבי שירותי בריאות ושירותי בריאות כללית

11:20-11:40PCSK9 Inhibitors – חידושים בטיפול בהיפרכולסטרולמיה
ד"ר ברק צפריר, המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי כרמל, חיפה 

השגת השליטה להיענות לטיפול במחלת האסטמה  11:40-12:00
פרופ' יוחאי אדיר, מנהל מכון ריאות, מרכז רפואי כרמל, חיפה  

האם רופא המשפחה יכול להשפיע על מעגל ההתמכרות לניקוטין? 12:00-12:20
ד"ר ערן סגל, מומחה ברפואת משפחה, מנחה סדנאות לגמילה מעישון, מנהל מרפאת רוממה, שירותי בריאות כללית, חיפה

COPD ואסטמה - מחלות שונות, טיפולים שונים 12:20-12:40
ד"ר מוחמד יונס, מכון הריאות, המרכז הרפואי העמק, עפולה ויועץ ריאות קופת חולים מאוחדת ושירותי בריאות כללית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מליאת צהריים
יו”ר: ד”ר מונא חורי, מומחית ברפואת משפחה, מרפאת ספאפרה, נצרת ומרפאת סוכרת, קוטב, עכו, שירותי בריאות כללית

מה אחרי המטפורמין?  13:00-13:20
ד"ר ג'ריר חורי, רופא משפחה ורופא סוכרת, מנהל מרפאת המעין, שירותי בריאות כללית  

אינסולין בזאלי – העתיד כבר כאן   13:20-13:40
ד"ר אילנה פרידריך, אחראית מרפאות הסוכרת והאנדוקרינולוגיה, שירותי בריאות כללית, טבריה ונצרת־עילית 

פריצות דרך בסוכרת  13:40-14:00
ד"ר פיאד עדווי, מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז רפואי זיו, צפת, הפקולטה לרפואה בר אילן,

חבר הוועד המנהל, האגודה הישראלית לסוכרת  

NOACS מידע עדכני מנתוני שימוש קליניים בחיי היומיום  14:00-14:20
פרופ' אריאל רוגין, מנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

ארוחת צהריים14:20
בחסות


