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הכינוס ה-11
לבריאות האוכלוסייה

הערבית בציר הזמן

21.3.2018
מלון גולדן קראון, נצרת

فندق جولدن كراون، النارصة

התכנסות ורישום08:30-09:00
דברי פתיחה וברכות09:00-09:25

ד"ר בשארה בשאראת, יו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר"י, יו"ר הכנס                                                                                                               
פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי במשרד הבריאות     

ד"ר אפרת ברון-הרלב, מנהלת רפואית מחוז צפון, שירותי בריאות כללית                                    

מליאת  בוקר
יו"ר: ד"ר מוחמד עדוי, מנהל היחידה הריאומטולוגית, המרכז הרפואי זיו והמרכז הרפואי פדה-פוריה

ד"ר עאוני יוסף, מנהל המרכז לרפואה יועצת, מגדלי נצרת
סוכרת באוכלוסיה הערבית- מבט קדימה 09:25-09:45

פעילות איל באוכלוסיה הערבית בישראל
פרופ' נעים שחאדה, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, 

הטכניון, חיפה. נשיא האגודה הישראלית לסוכרת    
האם אנו זקוקים לגישה חדשה בטיפול בסוכרת?                 

ד"ר בשארה בשאראת, יו”ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר”י
בריאות האוכלוסייה הערבית בנגב, בין המצוי לרצוי09:45-10:00

ד"ר נעים אבו פריחה, אגודת הרופאים הערבים בנגב, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון
10:00-10:20BI :איזון סוכרת, תמותה קרדיווסקולרית ומה שביניהם  |  בחסות

ד"ר ג'ריר חורי, רופא משפחה ורכז סוכרת, מנהלת נצרת, מחוז צפון, שירותי בריאות כללית
עדכונים בטיפול באסתמה – האם פיזור התרופה בריאות יכול להשפיע על יעילות הטיפול?  |  בחסות: קמהדע10:20-10:40

ד"ר מומחמד יונס, רופא ריאות בכיר, המרכז הרפואי העמק, עפולה ויועץ ריאות מחוז צפון  
הפסקת קפה וביקור בתערוכה ובפוסטרים10:40-11:10

מושב 1 
יו"ר: ד"ר ענאן עבאסי, עוזר מנהל מרכז רפואי זיו, צפת

11:10-11:30            Use of noval data streams in medicine: state-of-art and future prospect
Dr. Nicola Luigi Bragazzi, School of Public Health, Department of Health Sciences, University of Genoa, Italy

מניעת מחלות פנאומוקואלית  |  בחסות: פייזר11:30-11:50
ד"ר נעים מחרום, מומחה לרפואה פנימית, מחלות זיהומיות ו-HIV, סגן מנהל מחלקה פנימית ב’, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

הגורמים המשפיעים על הענות לייעוץ גנטי במגזר הבדואי                                                11:50-12:05
ד"ר רסמיה אבו רביעה, רכזת תחום גנטיקה, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית. מרצה בבית הספר לסיעוד/מכללה אקדמית אשקלון

12:05-12:25BI :הטיפול בנוגדי קרישה בעידן האנטידוט-טיפול והיפוכו  |  בחסות
ד"ר מחמוד סלימאן, היחידה להפרעות קצב, מערך הלב, רמב”ם הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

פעילות גופנית ומחלות אוטואימוניות12:25-12:40
קאסם שריף, מתמחה פנימית ב׳, המרכז הרפואי ע”ש שיבא תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה ובפוסטרים12:40-13:00

מושב 2                                                                                                                    
יו"ר: ד"ר אחמד כבהא, רופא מומחה בבריאות הציבור, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות     

ד"ר רסמיה אבו רביעה, רכזת תחום גנטיקה, מחוז דרום, שירותי בריאות כללית. מרצה בבית הספר לסיעוד/מכללה אקדמית אשקלון                                                                                         
מניעת שבץ מוחי בחולי פרפור פרוזדורים – פשוט, יעיל ובטוח  |  בחסות: פייזר13:00-13:20

פרופ' שאול עטר, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי לגליל, נהריה
צריכת משקאות אנרגיה בקרב ילדים באוכלוסייה הערבית13:20-13:35

ד"ר אחמד כבהא, רופא מומחה בבריאות הציבור, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות
טיפולים חדשים בקדחת ים תיכונית  |  בחסות: נוברטיס13:35-13:55

ד"ר מוחמד חמד-סעיד, מומחה ברפואת ילדים, מרפאת ראומטולוגיה בילדים, מרכז רפואי כרמל, חיפה
קביעת נורמות לניקוד )Scoring( מבחן ציור שעון בערבית והשפעת נתונים סוציו דמוגרפים על תוצאות המבחן13:55-14:10

ד"ר דורון מרימס, המרכז הגריאטרי שוהם פרדס חנה
בריאות הנפש באוכלוסיה הערבית, עד כמה המצב מחייב שינויים תזונתיים?14:10-14:25

רגדה ברקאת, דיאטנית מפקחת המחלקה לתזונה, משרד הבריאות
ארוחת צהריים14:25

ההשתפות בכנס הינה ללא עלות אך מותנית בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל


