
התכנסות ורישום   08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס  09:00-09:20 
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   
ד"ר דינה הרבט, מנהלת מרפאת המושבה, שירותי בריאות כללית ירושלים       

 
מליאת  בוקר

יו"ר: ד"ר אורה כהן, רופאת משפחה, מאוחדת, כללית, החוג לרפואת המשפחה ירושלים.
רכזת קשר אקדמי בין מאוחדת והפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית

גם אני פוחד מחיסונים   |  בחסות: פייזר  09:20-09:40 
ד"ר יאן מיסקין, רופא משפחה ויועץ מחוזי למחלות זיהומיות, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים   

GINA אסטמה ואיכות  09:40-10:00
פרופ' אמנון להד, ראש החוג לרפואת משפחה, ביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית.  

מנהל המחלקה לרפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים יו"ר המועצה הלאומית לבריאות   
הקהילה

השינוי בגישה לאמצעי מניעת הריון במתבגרות  |  בחסות: באייר  10:00-10:20
ד"ר דבורה באומן, מחלקת נשים, גינקולוגיה של ילדות ומתבגרות, מרכז הרפואי הדסה, ירושלים  

מעשן-מי מטפל בך?  |  בחסות: פייזר  10:20-10:40
ד”ר פרידה גליקברג, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה        10:40-11:10
       

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

SGLT2I  - מעולם המחקר לעולם האמיתי  |  בחסות: אסטרה זניקה  11:10--11:30
ד”ר דניאל צליחין, מומחה ברפואת משפחה ויועץ סוכרת      

הטיפול באסתמה – Are we SMART enough?  |  בחסות: אסטרה זניקה  11:30-11:50
דר״ נאדר עבדל רחמן, רופא ריאות בכיר, המערך למחלות ריאה, מרכז רפואי רבין  

חידושים במיאלומה - עידן חדש?  |  בחסות: ניאופרם  11:50-12:10
ד"ר משה גת, אחראי המרכז לאבחון וטיפול בעמילואידוזיס, המחלקה להמטולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים  

BI :מניעת תמותה קרדיווסקולרית, ומה שבינהם  |  בחסות Hba1c  12:10-12:30
ד”ר אביטל נחמיאס, אנדוקרינולוגית, מכבי שירותי בריאות  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה        12:30-12:50
       

מושב 2 
יו"ר: ד"ר מיכל רונן, מומחית לרפואת משפחה, מנהלת מרפאת מבשרת ציון, שרותי בריאות כללית 

עדכונים בהפטיטיס C ומקום רופא המשפחה בטיפול  12:50-13:10
ד"ר טובה גולדברג קליין, יחידת הכבד, מרכז רפואי הדסה, ירושלים  

מקרה יוצא דופן של גניקוסמסטיה ללא עלי בהורמוני מין  13:10-13:30
ד"ר ענבל קדמן, מתמחה ברפואת המשפחה  

 GSK :אסטמה- כלים לאיזון טוב יותר  |  בחסות  13:30-13:50
ד"ר אריאל רוקח, מנהל השירות הנשימתי, המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים     

מרכיב חדש וחשוב בסל האמצעים שמשפרים את מצבם הקליני  13:50-14:10
של חולים ב–NYHA class II  |  בחסות: נוברטיס  

פרופ' אנדרי קרן, מנהל רפואי של אסותא השלום, ומנהל שרות אי ספיקת הלב   
של בריאות כללית במחוז ירושלים  

ארוחת צהריים  14:10-15:00
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איגוד רופאי המשפחה בי

28.6.2017 | מלון מצודת דויד ירושלים

כנס ירושלים ה-8 
לרפואת משפחה וקהילה

מזכירות 
הכנס

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאי משפחה וקהילה מכל קופות החולים. מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 
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