
כנס ירושלים
לרופאי המשפחה

4.7.2018 | מלון מצודת דוד ירושלים

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת 
לרופאי משפחה 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

ד"ר סבטלנה ז'ורבל, מומחית לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית מחוז ירושלים. רכזת קורס השתלמות רופאים                                                          

מליאת בוקר
טיפול באי ספיקה לבבית בחדר הצינתורים על ידי השתלת קליפ להקטנת הדלף המטראלי  |  בחסות: אבוט09:20-09:40

ד”ר רפאל וולף, מנהל יחידת מחלות לב מבניות, מערך הלב, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים                                                                  
הטיפול בסוכרת הריונית09:40-10:00

ד”ר ערין חא́ג יחיא, רופאת משפחה וסוכרת, מרפאת אנדוקרינולוגיה כללית, ירושלים
חידושים בהפסקת עישון  |  בחסות: פייזר10:00-10:20
חשיבות הטיפול המוקדם בסוכרת  |  בחסות: נוברטיס 10:20-10:40

ד”ר ערין חא́ג יחיא, רופאת משפחה וסוכרת, מרפאת אנדוקרינולוגיה כללית, ירושלים
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1 
פרדיגמה טיפולית במחלות מעי דלקתיות  |  בחסות: טקדה 11:10-11:30

ד”ר עופר בן-בסט, היחידה למחלות מעי דלקתיות, המערך למחלות דרכי העיכול והכבד,
כללית לב תלפיות, ירושלים

עדכונים בקפסולה אנדוסקופית  |  בחסות: מדטרוניק11:30-11:50
ד”ר בנימין קוסלובסקי, רופא מומחה בגסטרואנטורוליגיה, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים

מחלת ההשמנה- מהי וכיצד נטפל בה?  |  בחסות: נובו נורדיסק  11:50-12:10
ד”ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, רכזת רפואה יועצת, הנהלה רפואית, מחוז שו”ש

פגיעת כליות חריפה משנית לשימוש בחומר ניגוד - מיתוסים ועובדות12:10-12:30
ד”ר לינדה שביט, מנהלת המכון לנפרולוגיה, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50
מושב 2

ד״ר אני לא נרדם - הגישה לטיפול באינסומניה  |  בחסות: סאנופי12:50-13:10
ד”ר פרידה גליקברג, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

עדכונים בהיפרכולסטרולמיה  |  בחסות: סאנופי 13:10-13:30
ד”ר ריפעת ג’בארה, קרדיולוג בכיר, יחידת הצנתורים, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים   

אופיאטים - למה אני רגוע וכולכם בהלם? טיפים מהשטח13:30-13:50
ד”ר ראובן דרסלר, רופא משפחה ומנהל מרפאה, מרכז רפואי יהלום, מעלה אדומים שירותי בריאות הכללית

ארוחת צהריים13:50

בחסות


