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ייזום והפקה

אל
שר

בי
איגוד רופאי המשפחה 

7.11.2012, גולדן קראון, נצרת

כנס נצרת
לרפואת משפחה וקהילה

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-5.11.12: 40 ש“ח

� רישום מה-6.11.12 וביום הוועידה: 100 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות

התכנסות ורישום  08:30-09:00
דברי פתיחה  09:00-09:20

ד"ר ג'ריר חורי, יו"ר הכנס, רופא משפחה ורופא סוכרת מנהל מרפאת המעיין, שירותי בריאות כללית  
יורם סגל, מנהל מחוז צפון, שירותי בריאות כללית  

ד"ר דיאנה גרינפלד, מומחית ברפואת משפחה, מדריכת מתמחים ברפואת משפחה   
מחלות מטבוליות אינן רק מחלות ילדים: טיפים להתמודדות רופא משפחה וקהילה  09:20-09:40

ד"ר חנה מנדל, מנהלת היחידה למחלות מטבוליות, ביה"ח מאיר לילדים, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה  

חשיבות הטיפול המוקדם ב-GLP-1   |   בחסות: נובו נורדיסק  09:40-10:00
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, הקריה הרפואית רמב”ם, חיפה     

קונטרברסיות בטפולים באוסטיארטריטיס של הברכיים  10:00-10:20
ד"ר גרייס חכים, מנהל המחלקה לאורתופדיה, בית חולים נצרת אי.מ.מ.ס  

חידושים בתרופות נוגדות קרישה למניעת שבץ מוחי בחולים עם פרפור פרוזדורים  |   בחסות: רפא   10:20-10:40
פרופ' מאזן אליאס, מנהל מחלקה פנימית, המרכז הרפואי העמק ויועץ המטולוגי מחוז צפון, שירותי בריאות כללית  

הפסקה וביקור בתערוכה  10:40-11:10

נוגדי קרישה: דילמות בטפול אנטי-קואגולנטי ברפואה הראשונית  11:10-11:30
פרופ' מאזן אליאס, מנהל מחלקה פנימית, המרכז הרפואי העמק ויועץ המטולוגי מחוז צפון, שירותי בריאות כללית  

שלפוחית רגיזה - לא לנשים בלבד   |   בחסות: פייזר  11:30-11:50
ד"ר אסחק אליאס, מנהל המחלקה לאורולוגיה, בית חולים משפחה קדושה, נצרת  

אסתמה קשה עמידה לטיפול - מה עוד ניתן להציע?   |   בחסות: נוברטיס  11:50-12:10
ד"ר יונס מוחמד, מכון הריאות, המרכז הרפואי העמק, עפולה, יועץ ריאות קופת חולים מאוחדת ושירותי בריאות כללית  

אנמיה בילדים - חידושים בטיפול  12:10-12:30
פרופ' אריאל קורן, מנהל מחלקת ילדים והיחידה להמטולוגיה פדיאטרית, המרכז הרפואי העמק, עפולה  

הכבד השומני: אבחון, אבחנה מבדלת וגישה טיפולית  12:30-12:50
ד"ר אוסאמה חוסין, מנהל מחלקה לרפואה פנימית א', מרכז רפואי זיו ויו"ר החוג לרפואה פנימית, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בר אילן  

הפסקה וביקור בתערוכה  12:50-13:10

מושבים 
מקבילים

עדכונים וחידושים בטיפול
ד"ר עיסאם מוקלשה, רופא ילדים מומחה ומנהל מרכז בריאות הילד, נצרת

עדכונים וחידושים בטיפול
ד"ר מונא חורי, רופאת משפחה ומומחית סוכרת, מרפאת ספאפרה, 

שירותי בריאות כללית, נצרת

ניפוץ תקרת הזכוכית בטיפול באינסולין בזאלי   |   בחסות:  נובו13:10-13:30
ד"ר זוהדי אגאבריה, מומחה לאנדו, סוכרת, פנימית ומשפחה,

שירותי בריאות כללית ויועץ סוכרת, קופת חולים לאומית

CT דילמות בבחירת הדמית
ד"ר דמטרי לומלסקי, רדיולוג בכיר 

13:30-13:50DPP4 יעילות ובטיחות הטיפול במעכבי
MSD :לאורך מסלול האיזון בסוכרת סוג 2   |   בחסות

ד"ר ג'ריר חורי, יו"ר הכנס, רופא משפחה ורופא סוכרת מנהל מרפאת 
המעיין, שירותי בריאות כללית

עדכונים בטיפול בהפרעה בזקפה
ד"ר אריק שכטר, מומחה לרפואת המשפחה וסקסולוג, המחלקה לרפואת 

המשפחה, שרותי בריאות כללית והפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה  

ADD במבוגרים13:50-14:10
ד"ר ראדי שאהין, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, ביה"ח זיו, צפת

גישה פרקטית לעייפות ברפואה ראשונית 
ד"ר איגור ויסמן, רופא משפחה

סיום וארוחת צהריים  14:10


