
כינוס הנגב ה-2
לבריאות האוכלוסייה 

הערבית
יו"ר הכינוס: ד"ר בשארה בשאראת, ד"ר יונס אבו-רביעה

אודיטוריום ע"ש פרופ' יוסף שטרן, המרכז הרפואי סורוקה, המבוא הדרומי )ליד פסל בן גוריון(

יום ב'
8.12.14

הערבית האוכלוסייה  בריאות  לקידום  החברה 
جمعية تطوير صحة السكان العرب

עמיתים יקרים,
הננו מתכבדים להזמין אתכם ואת מכריכם לכנס השני שידון בקידום בריאות האוכלוסייה הערבית בנגב.

ההכרה בקיום הפערים בחברה הישראלית ובחיוניות הטיפול בבעיית אי השוויון מצאה ביטוי בהכללת התמודדות עם אי 
השוויון בבריאות, כחלק מהמטרות הרב-שנתיות של משרד הבריאות החל משנת 2010. נושא צמצום הפערים ואי השוויון 
בבריאות נבחר כאחד מעמודי התווך של משרד הבריאות. לאור זאת, נושא זה תופס לאחרונה מקום חשוב בשיח הציבורי 
הרפואי, וניכרת התייחסות רצינית לנושאים אלה גם במשרד הבריאות, בפקולטות לרפואה, בקופות החולים, בבתי חולים 

ובכל מוסדות הבריאות.
לאחר הצלחת הכנס הראשון, אנו בעיצומו של תהליך גיוס המשאבים וגיוס המרצים לבניית תוכנית מאתגרת לכנס השני.

הכנס יתקיים באודיטוריום בית הספר לרפואה באוניברסיטת בן-גוריון ביום שני 8/12/2014. 
כולכם מוזמנים 

בברכה,
ד"ר בשארה בשאראת                                                     ד"ר יונס אבו רביעה 
יו"ר הכנס                                                            יו"ר הכנס 

יו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית 

התכנסות8:00–9:00

דברי פתיחה 9:30-9:00
יושבי ראש הכינוס: 

ד"ר בשארה בשאראת - מנהל בית חולים נצרת, יו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית, 
הפקולטה לרפואה בגליל – אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר יונס אבו רביעה – מרפאת סוכרת, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, יועץ סוכרת מחוז דרום
ברכות: 

ח"כ יעל גרמן - שרת הבריאות 
ד"ר אהוד דודסון - מנהל מרחב דרום והמרכז הרפואי סורוקה, שירותי בריאות כללית

מר מיכאל מישורי-דרעי - מנהל מחוז הדרום, שירותי בריאות כללית 
מר טלאל אלגרינאוי – ראש עיריית רהט

מושב 1 : מושב פתיחה 
יו"ר מושב: גב' שיפא טלאלקה - מנהלת סיעוד במרפאת רהט ב' 

יו"ר מושב: ד"ר סעיד אזבארגה - רופא משפחה שירותי בריאות מחוז דרום

מנהיגות רפואית ואורח חיים בריא9:50-9:30
ד"ר בשארה בשאראת - מנהל בית חולים נצרת, הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר-אילן; יו"ר 

החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית

סוכרת עם בעיות כליה באוכלוסייה הבדואית10:20-9:50
פרופ' נעים שחאדה - מנהל יחידת סוכרת והשמנה בילדים ומתבגרים, מרכז רפואי רמב"ם, הפקולטה 

לרפואה הטכניון

גמילה מעישון של חולים מורכבים10:50-10:20
ד"ר שני אפק - מנהל ִמנהלת חפר שירותי בריאות כללית, נשיא כבוד של החברה למניעת גמילה מעישון

הפטיטיס B - מעבר לאבחון במעקב11:20-10:50
ד"ר נעים אבו פריחה – מכון גסטרו, מרכז רפואי סורוקה

רטינופתיה סוכרתית11:50-11:20
פרופ' לוי חיים - מחלקת עיניים, בית החולים האוניברסיטאי סורוקה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:20-11:50

מושב 2: סוגיות נבחרות בבריאות אוכלוסיית הדרום
יו"ר מושב: ד"ר עותמאן אלקרינאוי - רופא משפחה מומחה, מנהל אזורי מרכז בריאות חורה,

 מנהל המרפאה לרפואה יועצת רהט
יו"ר מושב: גב' מונא אבו עליון – ביאדסה, מנהלת סיעוד מרפאת כללית תל שבע

מיפוי קרינתי אצל קרובי משפחה מדרגה ראשונה של חולים עם קרטוקונוס 12:35-12:20
במגזר הבדואי - אוכלוסייה בעלת שיעור נישואי קרובים גבוה

ד"ר עאהד אמטיראת - מחלקת עיניים, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

טיפול בפטרת העור והציפורניים באוכלוסייה הבדואית13:05-12:35
פרופ' ארנון כהן - מומחה ברפואת עור ומין, רכז שירות העור מחוז דרום, מנהל מחלקת מדידת איכות 

ומחקר הנהלה ראשית שירותי בריאות כללית 

טיפול ב-DPP4 מתי ולמי?13:35-13:05
ד"ר יונס אבו רביעה - מרפאת סוכרת, מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, יועץ סוכרת מחוז דרום 

 הפסקה וביקור בתערוכה 13:45-13:35

מושב 3: קידום בריאות 1
יו"ר מושב: ד"ר אחמד כבהא - M.D. M.P.H. , רופא מומחה בבריאות הציבור, מבקר נתונים ורישום

 למחלות תעסוקתיות, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות
יו"ר מושב: ד"ר רסמיה אבו רביע - מערך הסיעוד מחוז הדרום והמכון הגנטי במרכז הרפואי סורוקה

ממו לממוגרפיה14:00-13:45
גלית לוי - מנהלת סיעוד, המרכז לבריאות המשפחה, רהט א'

אנמיה בתינוקות, מאפייני טיפול במגזר הבדואי14:10-14:00
ד"ר חסן אל קאיד - מנהל מרפאת כסייפה א'

היענות לביצוע בדיקות סקר גנטיות במגזר הבדואי בנגב על ידי אחיות דוברות ערבית14:20-14:10
ד"ר רסמיה אבו רביע – מערך הסיעוד מחוז הדרום והמכון הגנטי במרכז הרפואי סורוקה

ארוחת צהריים15:00-14:20

מושב 4: קידום בריאות 2
יו"ר מושב: ד"ר טלב אבו חמד - מנהל ִמנהלת נגב דרומי, שירותי בריאות כללית, מחוז דרום

יו"ר מושב: ד"ר ניצה היימן נוימן – סגנית מנהל המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

משפיעים על השפעת: תהליך ההתערבות של המנהלת להעלאת שיעור ביצוע 15:20-15:00
חיסוני שפעת

ד"ר טלב אבו חמאד - מנהל ִמנהלת נגב דרומי, מחוז דרום, שרותי בריאות כללית

הקשישים במגזר הבדואי15:40-15:20
רות חזן - מנהלת הסיעוד, מנהלת נגב דרומי

מכון פיזיותרפיה ברהט כעוגן לתהליכים מקדמי בריאות16:00-15:40
כאותר חמוד - מנהלת מכון פיזיותרפיה, רהט שירותי בריאות כללית

התוכנית אינה סופית וייתכנו שינויים

בחסות שרת הבריאות - ח"כ גב' יעל גרמן

תוכנית הכינוס

נותני חסות:

להרשמה: 09-8641106, 09-8641109
meital@medmedia.co.il, orlih@medmedia.co.il :או במייל


