
כנס ירושלים
לרופאי 

8.11.2017הקהילה
מלון מצודת דוד 

ירושלים

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאי המשפחה מכל קופות החולים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

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                                                             

מליאת בוקר
חידושים בטיפול בשלפוחית רגיזה | בחסות: אסטלס09:20-09:40

ד"ר רויטל ארבל, מנהלת היחידה לאורוגינקולוגיה, חטיבת נשים ויולדות, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים
טיפול ארוך טווח באוסטיאופורוזיס | בחסות: מדיסון09:40-10:00

ד"ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני, מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית 

טיפול ארוך טווח בתרופות מסוג PPI -האם יש מקום לחשש? 10:00-10:20
ד”ר חני ישועה, היחידה לרפואת משפחה מחוז ת”א יפו, שרותי בריאות כללית.

סגנית מנהל המחלקה לרפואת משפחה, מרכז רפואי רבין

עדכונים בטיפול בטרשת נפוצה | בחסות: סאנופי10:20-10:40
ד"ר פניוטה פטרו, נוירולוגית בכירה, היחידה לטרשת נפוצה, בית החולים הדסה עין כרם

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1
ד"ר מוחמד זעיתר, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת בני ברית, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

11:10--11:30BI :איזון סוכרתי, תמותה קרדיווסקולריות ומה שביניהם | בחסות
ד"ר זיו ססר, מומחה ברפואת המשפחה, מנהל מרפאת לב-תלפיות, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

11:30-11:50                                                              BI :הטיפול בנוגדי קרישה בעידן האטידוט | בחסות
פרופ' ארתור פולק, מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב, מערך הלב, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

11:50-12:10GSK :השגת שליטה באסתמה בקליניקה היומיומית | בחסות
ד"ר אורי לקסר, מומחה למחלות ריאה, מנהל מעבדת שינה, מרכז רפואי הדסה ירושלים

מעקב אחרי ילדים שורדים אחרי טיפול כימוטרפי                                                             12:10-12:40
פרופ' מיקי וינטראוב, מומחה בהמטולוגיה-אונקולוגיה ילדים, בית החולים השיקומי לילדים ונוער, אלי”ן, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מושב 2  
LOW BACK PAIN כואב אבל פחות | בחסות: דקסל  13:00-13:20

פרופ' יגאל מירובסקי, מנהל מחלקה אורתופדית ב’, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

אופציות טיפוליות בחולי סרטן ריאה מתקדם עם מוטציה ב-EGFR | בחסות: אסטרה זניקה13:20-13:40
ד"ר יקיר רוטנברג, רופא בכיר, מחלקה אונקולוגית, מכון שרת לאונקולוגיה, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

הפחתת מדיקליזציה בסוף החיים? נקודות למחשבה  13:40-14:00
ד"ר גדעון ליפשיץ, רופא משפחה ואשפוז בית, היחידה להמשך טיפול, ירושלים, שירותי בריאות כללית

ארוחת צהריים14:00
בחסות


