
ההשתפות בכנס הינה ללא עלות אך מותנית בהרשמה מראש.
מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה | טל'. 03-7650504

املؤمتر العارش لصحة املجتمع العريب عىل محور الزمن 

הכינוס ה-10
לבריאות האוכלוסייה
הערבית בציר הזמן

8.3.2017
מלון גולדן קראון, נצרת

فندق جولدن كراون، النارصة

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכות: מר עלי סלאם, ראש העיר נצרת09:00-09:10

ד"ר בשארה בשאראת, יו"ר הכנס
ד”ר פהד חכים, מנהל בית חולים נצרת א.מ.מ.ס

ד"ר מרדכי דיין, מנהל רפואי, מחוז צפון, שירותי בריאות כללית                                                       

מושב 1
יו"ר: ד"ר מוחמד עדוי, מנהל היחידה הראומטולוגית במרכז הרפואי זיו והמרכז הרפואי פדה-פוריה

פרופ’ סתוית שלו, מנהלת המכון לגנטיקה מרכז רפואי העמק, עפולה. הפקולטה לרפואה ע”ש רפפורט, טכניון
בריאות האוכלוסיה הערבית לאן?09:10-09:30

ד"ר בשארה בשאראת, יו”ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר”י 
כיצד גמילה מעישון יכולה להיטיב עם תפקוד ריאתי  |  בחסות: פייזר  09:30-09:50

פרופ' יוחאי אדיר, מנהל מכון ריאות, מרכז רפואי כרמל, חיפה 
09:50-10:10 GSK :מחלת ריאה חסימתית  |  בחסות - COPD-עדכונים  ב

ד"ר מוחמד יונס, מכון הריאות, המרכז הרפואי העמק, עפולה ויועץ ריאות קופת חולים מאוחדת ושירותי בריאות כללית  
מהפכת נוגדי הקרישה הישירים )NOACs( - מה ניתן ללמוד מהמחקרים הקליניים10:10-10:30

ומחקרי העולם האמיתי?  |  בחסות: פייזר 
ד״ר אמין חסן, קרדיולוג ומצנתר בכיר. מרכז רפואי בני ציון. הפקולטה לרפואה - הטכניון, חיפה

מחלות תורשתיות באוכלוסייה הערבית - תמונת מצב עדכנית10:30-10:50
פרופ' סתוית שלו, מנהלת המכון לגנטיקה מרכז רפואי העמק, עפולה. הפקולטה לרפואה ע”ש רפפורט, טכניון

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מושב 2 
יו”ר: פרופ’ ריפעת ספדי, מנהל יחידת הכבד, מרכז הרפואי הדסה, ירושלים ויו”ר החברה הישראלית לחקר הכבד                                                                                                     

ד”ר מונא חורי, מומחית ברפואת משפחה, מרפאת ספאפרה, נצרת, שירותי בריאות כללית   
מחלות ריפלוקס - איך מתמודדים?  |  בחסות: תרו 11:20-11:40

פרופ’ ישי לכטר, גסטרואנטרולוג, אחראי שירות אולטרסאונד אנדוסקופי, הקריה הרפואית רמב”ם, פרופסור חבר קליני, הטכניון
הדרך הקלה לאבחון מוקדם במחלות ראומטיות: דגש על האוכלוסייה הערבית  |  בחסות: פייזר 11:40-12:00

ד"ר מוחמד עדוי, מנהל היחידה הראומטולוגית במרכז הרפואי מרכז הרפואי זיו והמרכז הרפואי פדה-פוריה
12:00-12:20  MERCK :סרטן המעי הגס-חידושים וכיוונים לעתיד  |  בחסות

ד"ר אלכסנדר בני, מנהל שרות גידולי מערכת העיכול, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
לשאוף לטיפול טוב יותר באסתמה ו-COPD ברפואת הקהילה  |  בחסות: קמהדע 12:20-12:40

ד"ר היתאם נמארנה, מנהל מרפאת שחפת, ביה”ח הסקוטי בנצרת, מומחה לרפואה פנימית ורופא במכון הריאות,
הקריה הרפואית רמב”ם, חיפה 

הבדלים ביולוגיים בין סרטן שד ראשוני לגרורות של אותו גידול12:40-13:00
פרופ' ג'מאל זידאן, מנהל המערך האונקולוגי, מרכז רפואי זיו, צפת, פרופ’ מן המניין הפקולטה לרפואה בגליל - אונ’ בר אילן

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

מושב 3
,)ICDC( יו"ר: ד"ר אחמד כבהא, רופא מומחה בבריאות הציבור, מבקר נתונים ברישום למחלות תעסוקתיות, המרכז הלאומי לבקרת מחלות

משרד הבריאות הראשי, חבר בחברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית   
רגדה חכים, אחראית נהלים וסטנדרטים והממונה על קידום בריאות, המחלקה הארצית לפיזיותרפיה, משרד הבריאות                                                                    

מחלות תעסוקתיות בקרב נשים עובדות בישראל13:20-13:40
ד"ר אחמד כבהא, רופא מומחה בבריאות הציבור, מבקר נתונים ברישום למחלות תעסוקתיות,

המרכז הלאומי לבקרת מחלות )ICDC(, משרד הבריאות הראשי, חבר בחברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית
הבריאות בחברה הערבית בישראל: ממצאי הסקר הבריאותי סביבתי 13:40-14:002015

אחמד שיח׳ מוחמד; ד״ר מוחמד ח׳טיב, בנק המידע ״רכאז״, אגודת הגליל
פיזיותרפיה בבריאות האישה14:00-14:20

בסמה חסן גאליה, פיזיותרפיסטית מוסמכת בבריאות האישה, שירותי בריאות כללית
העלאת המודעות וגילוי מוקדם של מחלות כלי דם באוכלוסיה הערבית14:20-14:40

)מפרצות באורטה בטנית, כף רגל סכרתית(
ד"ר סימון פייר, מנהלת היחידה לכירורגיית כלי דם, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

ארוחת צהריים14:40
בחסותבחסות ראשית


