
כנס ירושלים
לרופאי הקהילה

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאי משפחה מכל קופות החולים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

21.2.2018
מלון מצודת דוד 

ירושלים

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

ד"ר דינה הרבט, מנהלת מרפאת המושבה, שירותי בריאות כללית ירושלים                                                              

מליאת  בוקר
יו"ר: ד"ר מוחמד זעיתר, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת בני ברית, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

תפקיד מעכבי ה- CDK46 בסרטן שד מתקדם  |  בחסות: נוברטיס09:20-09:40
ד"ר שני פאלוך שמעון, מנהלת השירות לסרטן שד בצעירות, המכון לסרטן השד, מערך האונקולוגי,

המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר
09:40-10:00MSD :עדכונים בסוכרת  |  בחסות

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

מערכות תומכות החלטה ברפואה10:00-10:40
פרופ' יובל שחר, ראש מרכז המחקר במערכות מידע רפואיות, מופקד הקתדרה להנדסת מערכות מידע

על שם יוסף ארטשיק, המחלקה להנדסת תכנה ומידע, אוניברסיטת בן גוריון 
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1    
יו"ר: ד"ר אריאל ישראל, מתמחה ברפואת משפחה, כללית מחוז ירושלים

11:10-11:30BI :נפרופטיה סוכרתית, תמותה קרדייוסקולרת והקשר בינהן  |  בחסות
ד"ר ערין חאג' יחיא, רופאת משפחה וסוכרת, מרפאת אנדוקרינולוגיה כללית, ירושלים

חידושים ב טיפול ב-FMF  |  בחסות: נוברטיס11:30-11:50
פרופ' אלדד בן שטרית, לשעבר מנהל היחידה הריאומטולוגית האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה, ירושלים 

חידושים ברפואת עיניים11:50-12:10
פרופ' דוד צדוק, מנהל מחלקת עיניים, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים 

צריכת חלב ומוצריו והשפעתם על משקל הגוף והרכבו  |  בחסות: מועצת החלב                                                     12:10-12:30
שרית עטיה, דיאטנית ראשית של מועצת החלב

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מושב 2 
יו"ר: ד"ר טלי חיימסקי, מומחית ברפואת משפחה, מכבי שירותי בריאות

הטיפול בחולה הסוכרתי- מהמחקר אל העולם האמיתי  |  בחסות: אסטרה זניקה13:00-13:20
ד"ר מוחמד זעיתר, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת בני ברית, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

טיפול בהחמרות COPD ברפואת הקהילה: הפרטים הקטנים שחשוב לזכור  |  בחסות: קמהדע  13:20-13:40
פרופ' גבריאל איזביצקי, מנהל מכון הריאות, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים             

13:40-14:00GSK :אסטמה- לחשוב מחוץ לקופסא    |  בחסות
ד"ר אריאל רוקח, מנהל השירות הנשימתי, המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים

שירות יעוץ גמילה טלפונית במחוז ירושלים14:00-14:20
ענת אבודריהם, מנהלת חינוך וקידום בריאות, כללית,  מחוז ירושלים                                                                                     

ארוחת צהריים14:20
בחסות


