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ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום
� רישום מוקדם עד ה-3.06.13: 50 ש“ח

� רישום מה-4.06.13 וביום הוועידה: 150 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

אל
שר

בי
איגוד רופאי המשפחה 

כנס ירושלים ה-4
לרפואת משפחה

    וקהילה
5 ביוני 2013, מלון רמדה, ירושלים

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

 ד"ר 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 

מליאת בוקר
 יו"ר: ד"ר 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 

חיסון לשלבקת חוגרת - הגרסה הלא מצונזרת09:15-09:45
ד"ר יאן מיסקין, יועץ מחלות זיהומיות, מרפאת המושבה, מחוז ירושלים

נוגדי קרישה חדשים09:45-10:15
ד"ר מרק קלוטשטיין, מנהל יחידת אשפוז קרדיולוגי, שערי צדק, ירושלים

תרופות חדשות בסל10:15-10:40
פרופ' יונתן הלוי, מנכ"ל המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1 - סוכרת וקרדיו
יו"ר: ד"ר פרידה גליקברג, אחראית מתמחים, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

פיטסטרולים במזון פונקציונאלי 11:10-11:30
פרופ' טובה חצ'ק-שאול, המחלקה הפנימית, מרכז רפואי הדסה הר הצופים, ירושלים

ניפוץ תקרת הזכוכית באינסולין בזאלי11:30-11:50
ד"ר מוחמד סבאח, מומחה ברפואת המשפחה ויועץ סוכרת במרכז הרפואי לין, חיפה

זכויות החולה הסוכרתי11:50-12:10
עתרת וינשטוק, עובדת סוציאלית, מרפאת סוכרת, קופ"ח מאוחדת

GLP-1 - הדומה והשונה בין התכשירים השונים12:10-12:30
 ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, ובמחלקת נשים ויולדות,

רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה 

כשהטיפול באינסולין בזאלי אינו מספיק - כיצד להעצים את הטיפול באינסולין?12:30-12:50
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מליאת צהריים - עדכונים בטיפול
יו"ר: ד"ר ראובן דרסלר, מנהל מרפאת עיר גנים, שרותי בריאות כללית ורכז מחקר מתמחים, מחלקת לרפואת המשפחה, בית חולים הדסה עין כרם

אורתופדיה מניעתית13:10-13:30
ד"ר אמיר רובין, אורתופד, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

 האם הנגישות לשירותי הרפואה הציבורית נפגעת בבתי חולים עם שירותי רפואה פרטית?13:30-13:50
החוויה הירושלמית

 מחקרם של: תום אקסלרוד, מתן כהן, אמנון להד, ניר קידר, מאיר ברזיס 
ד"ר מתן כהן, המרכז לאיכות ובטיחות קלינית, הסתדרות מדיצינית הדסה

בין קהילה ובית חולים13:50-14:20
ד"ר 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 

GLP-1 חדש בשרשרת הטיפול בסוכרת14:20-14:40
 פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב"ם -

הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

בחסותארוחת צהריים14:40-15:30


