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דמי רישום:
� הכנס הינו ללא תשלום ברישום מוקדם בלבד עד ה-19.5.14

� רישום מה-20.05.14 וביום הוועידה: 100 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 7650504—03 

התכנסות ורישום08:15-09:00

מושב פתיחה
ברכת יו“ר הכנס09:00-09:10

ד“ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה
ד"ר אדוה ליר, ס. מנהל רפואי, הנהלה רפואית מחוז חיפה וג“מ

 

חוויות ממסע באפריקה09:10-09:40
ד"ר שרה סיגלט, מנהלת מרפאת קריית שפרינצק בחיפה, עובדת במרפאת מטיילים, שירותי בריאות כללית

הכליה בסוכרת: מאיבר פגוע לבעל ברית09:40-10:00
ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

כיצד לשרוד כרופא משפחה10:00-10:20
ד"ר ערן סגל, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת “בנימין בראון” חיפה , שירותי בריאות כללית

10:20-10:40  New DPP-4 Linagliptin-Trajenta,The New Frontier in Diabetes Therapy
ד"ר סלזק לדיסלב, מנהל מרפאת סוכרת, מרכז רפואי לין, חיפה   

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב בוקר
יו"ר: ד"ר ערן סגל, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת “בנימין בראון” חיפה, שירותי בריאות כללית

שיקולים קליניים בבחירת הטיפול בסוכרת 11:10-11:40
ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם- הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

מרפאת כאב ראשונית בקהילה האם יש מה לעשות?11:40-12:10
ד"ר יעקב פוגלמן, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת כאב,לאומית שירותי בריאות, מחוז צפון  

ההנחיות החדשות לטיפול ביל"ד, הישראליות בהשוואה לאיגודים בינלאומים אחרים12:10-12:30
ד"ר שוקי לשם, מומחה לרפואת המשפחה ויתר לחץ דם. יועץ יתר לחץ דם,

לאומית שירותי בריאות ומכבי שירותי בריאות - מחוז חיפה והצפון 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מושב צהריים
יו"ר: ד"ר שוקי לשם, מומחה לרפואת המשפחה ויתר לחץ דם. יועץ יתר לחץ דם, לאומית שירותי בריאות

ומכבי שירותי בריאות - מחוז חיפה והצפון

שבר אוסטאופורוטי-נורה אדומה בטיפול  12:50-13:20
ד"ר אליזבטה בר און, מנהלת אנדוקרינולוגיה מרכז רפואי זבולון, יועצת אנדוקרינולוגיה בית חולים כרמל

אבחון וטיפול במחלות עור המגיבות לקורטי-קוסטרואידים  13:20-13:55
פרופ' אבנר שמר, מחלקת עור, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

COPD - עדכונים 2014 13:55-14:15
פרופ' דוד שטרית, מנהל מערך הריאות, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא                                        

ארוחת צהריים14:00-14:30

בחסות:


