
7.2.18 | מלון מצודת דוד ירושלים

ייזום 
וארגון

בחסות ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לפנימאים,
רופאי משפחה וגסטרואנטרולוגים 

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:15

ד"ר דן קרת, מנהל המערך לדרכי העיכול והכבד, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים.
יו”ר החוג לגסטרואנטרולוגיה קהילתית בישראל

מליאת  בוקר                                                                                      
הרצאת אורח- סימון המזון09:15-09:50

פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנכ”ל משרד הבריאות
המרפאה להשמנת יתר חולנית בקהילה09:50-10:10

ד"ר איריס דרייפוס, המרפאה להשמנת יתר חולנית, המערך לדרכי העיכול והכבד, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים
להסתכל לחלב בלבן של העיניים  10:00-10:30

פרופ' רם רייפן, בית הספר למדעי התזונה, האוניברסיטה העברית
"אז מה אפשר לאכול"? – תזונה ומחלת הכבד השומני10:30-10:50

ד"ר שירה זלבר – שגיא, דיאטנית קלינית ואפידמיולוגית, המרכז הרפואי ת”א. ראש מגמת תזונה, בריאות והתנהגות,
בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מושב 1
"מהקל אל הכבד" – אבחון וטיפול במחלות כבד 11:20-11:402018

ד"ר אורלי סנה, היחידה למחלות כבד, המערך לדרכי העיכול והכבד, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים
והמכון למחלות כבד בית חולים בלינסון

דלקת כבד נגיפית C - האם המחלה נעלמה?11:40-12:00
 ד"ר מיכל כהן, היחידה למחלות כבד, המערך לדרכי העיכול והכבד , שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

והמכון למחלות כבד בית חולים בלינסון
ניווט בין ראשי התיבות של בדיקות הדימות12:00-12:20

ד"ר ליאת אפלבוים, מנהלת מכון האולטרה סאונד, פולשני ואבחנתי, מערך הדימות, מ”מ יו”ר ועדת ההתמחות,
מרכז רפואי הדסה, ירושלים

זיהוי מוקדם ואופן המעקב בחולים עם מחלות מעי דלקתיות12:20-12:40
ד"ר עופר בן בסט, היחידה למחלות מעי דלקתיות, המערך לדרכי העיכול והכבד, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מושב 2 
13:00-13:20PPI ישנים עם האוייב? – תופעות הלוואי המתוקשרות של

ד"ר טיבריו הרשקוביץ, רופא בכיר במכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, מרכז רפואי הדסה, ירושלים
עדכון הטיפול בחיידק הליקובקטר פילורי13:20-13:40

ד"ר דן קרת, מנהל המערך לדרכי העיכול והכבד, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים.
יו”ר החוג לגסטרואנטרולוגיה קהילתית בישראל

הטיפול בהפרעות רצפת האגן13:40-14:00
יפעת טמיר, פיזיותרפיסטית רצפת אגן, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

הרצף הטיפולי מנקודת המבט של רופא המשפחה14:00-14:20
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 
דברי סיום14:20-14:30

ארוחת צהריים14:30

גסטרו בגובה העיניים 
כנס שירותי בריאות כללית ירושלים


