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דמי רישום:
� הכנס הינו ללא תשלום ברישום מוקדם בלבד עד ה-9.6.14

� רישום מה-10.6.14 וביום הוועידה: 100 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 7650504—03 

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 משפחה, 
שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים  ויו”ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה

מליאת בוקר - מושב 1
 יו“ר: ד“ר פרידה גליקברג, אחראית מתמחים, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

חידושים אחרונים ביל"ד09:20-09:40
פרופ' יאיר יודפת, ביה”ס לרפואה של האוניברסיטה העברית והדסה, ירושלים; יועץ יל“ד, המכון לסקר רפואי, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

DEBATE
09:40-10:00MSD :הרפס זוסטר - למה לקחת את הסיכון?  |  בחסות

ד"ר יעל שטרן, נוירולוגית בכירה, המרכז לטרשת נפוצה,  המרכז הרפואי ע”ש שיבא תל השומר.
מטפלת ויועצת לכאב ורופאה עצמאית, מכבי שרותי בריאות  

הרפס זוסטר - האם כזה שוס?10:00-10:20
ד"ר יאן מיסקין, מומחה לרפואת המשפחה ולמחלות זיהומיות, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים, והמחלקה למיקרוביולוגיה קלינית

ומחלות זיהומיות, מרכז רפואי הדסה, עין כרם

הזקן השברירי10:20-10:40
ד"ר שלי שטרנברג, גריאטרית מחוזית, מנהלת יחידה לטיפול בית, מחוז ירושלים והשפלה, מכבי שירותי בריאות.

מנהלת מרפאת הזיכרון, מרכז רפואי שערי צדק                                                                                         

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 2
יו"ר: ד"ר מרדכי לוינשטיין, מומחה לרפואת משפחה, מנהל מרפאה, שירותי בריאות כללית והחוג לרפואת משפחה, ירושלים

החולה הנוטה למות11:10-11:30
ד"ר גדעון ליפשיץ, המחלקה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, ירושלים

11:30-11:50TBA

כאב מתפרץ בחולה האונקולוגי  |  בחסות: מדיסון11:50-12:10
ד“ר עזרא קודסידה, מנהל רפואי יחידת טיפול בית אונקולוגית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז

מה עושים לאחר שהטיפול נגמר? מקומו של רופא המשפחה במעבר מהאונקולוג והטיפול המרפא, לטיפול תומך ומלווה                                                                                   12:10-12:30
ד“ר גילי עופר ביאלר, מכבי שירותי בריאות, מנהלת המח’ לרפואת המשפחה, מרכז, שפלה וירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת אחר הצהריים
יו"ר: ד"ר דינה הרבט, מומחית ברפואת המשפחה. המחלקה והחוג לרפואת המשפחה, ירושלים 

חידושים בתחום ה-GLP-1  |  בחסות: אסטרה זניקה12:50-13:10
ד"ר אשר קורקוס, מנהל מרפאת סוכרת, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

שיקולים טיפוליים באיזון הסוכרת  |  בחסות: נוברטיס13:10-13:30
ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

ניהול משק הסוכר במחלת הסוכרת - האם זה כל המשחק?  |  בחסות: סאנופי13:30-13:50
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

הכליה החשובה בסוכרת  |  בחסות: BI | אלי לילי13:50-14:10
ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מכון סוכרת מכבי, ירושלים

ארוחת צהריים14:10-15:00

בחסות


