
ייזום והפקה

11.12.13 | מלון ענבל ירושלים

כנס רופאי הקהילה
במחוז ירושלים

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת 
רישום מראש. מספר המקומות מוגבל. 

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכות09:00-09:20

פרופ' יוסף פרוסט, מנהל מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית 

 מליאת בוקר - מושב 1
יו"ר: פרופ' יוסף פרוסט, מנהל מחוז ירושלים, שירותי בריאות כללית 

תולדות רפואת המשפחה בישראל09:20-09:40
פרופ' חיים דורון, יושב ראש חבר נאמנים, המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות 

הזכות לבחור רופא09:40-10:00
ניסים אלון, מנכ"ל לאומית שירותי בריאות

10:00-10:20Palestinian Health status: opportunities and weaknesses
Dr. Hani Abdeen, Dean of Al-Quds Meddical School, Head of internal Medicine Dept. Augusta Victoria Hospital, 
Former Minister of Health. PA

גמילה מעישון של חולים מורכבים10:20-10:40
ד"ר רחל דהן, מומחית ברפואת משפחה ומנחת סדנאות לגמילה מעישון. מנהלת קריות מחוז חיפה, כללית   |   בחסות: פייזר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מליאת בוקר - מושב 2
יו"ר: ד"ר מריאנה מזר, רופאת משפחה, עוזרת מנהלת רפואית, מחוז ירושלים,  כללית

פיוגליטזון - מה מקומו בטיפול בחולה הסוכרתי11:10-11:30
ד"ר ענת צור, מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה, מרפאות סוכרת בקהילה, ירושלים   |   בחסות: טבע

לידות בית בישראל במאה ה-21 ועמדתו של רופא משפחה - דיון בפאנל מומחים11:30-12:10
 ד“ר דינה הרבט, מומחית לרפואת משפחה, כללית, החוג לרפואת משפחה באוניברסיטה העברית, ירושלים 

 ד“ר אילן הלוי, רופא בכיר, אגף האימהות בב“ח לניאדו, בעלים ומנהל מרכז לידה טבעית ולידת מים "ג׳הארה דולה" בחבצלת השרון
פרופ‘ מיכאל שימל, מנהל היחידה לטיפול נמרץ ביילוד, המרכז הרפואי  שערי צדק, ירושלים

הווה ועתיד טכנולוגי באבחון ובטיפול חולי אי ספיקת לב12:10-12:30
פרופ' אנדרי קרן, מנהל המרכז לאי-ספיקת לב ומחלות שריר הלב, הדסה עין כרם, ירושלים                                                                              

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת צהריים
יו"ר: ד"ר שרית אבישי אלינר, מנהלת רפואית, מחוז ירושלים

12:50-13:10 COPD-חידושים ועדכונים ב
ד"ר גבריאל איזביצקי, מנהל המכון למחלות ריאות, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים   |   בחסות:  נוברטיס

אוסטאופורוזיס: אפשרויות טיפוליות והתאמתן לחולה13:10-13:30
פרופ' רבקה דרזנר-פולק, רופאה בכירה, השירות לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים   |   בחסות:  נוברטיס 

מחלות חורף - היערכות או הפתעה?13:30-13:50
ד“ר יאן מיסקין, מומחה לרפואת המשפחה ולמחלות זיהומיות, כללית, מחוז ירושלים

חידושים בטיפול בסרטן הערמונית13:50-14:10
ד"ר אלי רוזנבאום, מנהל היחידה לאונקולוגיה אורולוגית, מרכז דווידוף לסרטן,

בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה   |   בחסות: יאנסן

14:10-14:30NVAF אפיקסבן - עידן חדש בטיפול במניעת שבץ בחולי
ד"ר אהרון מדינה, מנהל היחידה  האלקטרופיזיולוגית, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים   |   בחסות: פייזר

ארוחת צהריים14:30-15:30

בחסות:


