
כנס העדכונים 
לרופאי הקהילה 

בירושלים
26.4.2017
מלון מצודת דוד 

ירושלים

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 הכנס: פרופ' אמנון להד, ראש החוג לרפואת משפחה, ביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית. 09:00-09:20

מנהל המחלקה לרפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים ויו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה 
ד"ר דינה הרבט, מנהלת מרפאת המושבה, שירותי בריאות כללית ירושלים

מליאת  בוקר
יו”ר: ד”ר מרדכי לוינשטיין, מנהל מרפאה ורכז מתמחים, שירותי בריאות כללית, ירושלים

איכות ברפואה09:20-09:40
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 
הטיפול במניעת שבץ  09:40-10:00

ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית מחוז שו”ש, כללית
מבוך הסוכרת - איך בוחרים את הטיפול המתאים אחרי מטפורמין? 10:00-10:20

ד"ר מיכאל ויינפאס, רופא סוכרת, מכבי
איך לא ליפול בפח? מה למדנו מאירועים ותביעות?10:20-10:40

ד"ר רינה רוזנברג, מומחית לרפואת המשפחה, מנהלת היחידה לבטיחות המטופל וניהול סיכונים, רופאה בצוות רב 
מקצועי במרפאת השמנה, מחוז ירושלים, שרותי בריאות כללית 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1
יו”ר: ד”ר גילה ניתאי, מנהלת מרפאת רמות אשכול, שירותי בריאות כללית, ירושלים

הגזר במקום המקל11:40--11:10
ד"ר שלומית גיא, אנתרופולוגית וחוקרת ספורט. מומחית במניעת אלימות

התמודדות עם נרקומנים במרפאה11:40-12:00
ד"ר ראובן דרסלר, רופא משפחה ומנהל מרפאת מעלה אדומים-כיכר יהלום, מחוז ירושלים, שרותי בריאות הכללית

אינסולין בזאלי - מהמחקר הקליני לעולם האמיתי  12:00-12:20
ד"ר גלינה אברמוב, מנהלת מרפאת השלום, שירותי בריאות כללית, באר שבע

טיפול ומניעה בפקקת ורידים תסחיפית  12:20-12:40
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מושב 2
פריצות דרך בסוכרת  13:00-13:20

ד"ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני, מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית
סוכרת - הזריקה הראשונה - כל מקרה לגופו 13:20-13:40

ד”ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מנהלת מכון סוכרת מכבי שירותי בריאות, ירושלים                                           
בליטת מצח אצל תינוקות אתיופים13:40-14:00

ד”ר דניאל רדאי, מתמחה ברפואת משפחה, שירותי בריאות כללית
ד”ר סשה קידרמן, רופא משפחה מומחה, מרפאת כיכר יהלום מעלה אדומים, שירותי בריאות כללית

ד”ר מיטל קוטקה, מתמחה ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללי
ארוחת צהריים14:00-15:00
בחסותבחסות ראשית


