
املؤمتر الثاين عرش لصحة املجتمع العريب عىل محور الزمن

הכינוס ה-12
לבריאות האוכלוסייה

הערבית בציר הזמן

1.5.2019
מלון גולדן קראון, נצרת

فندق جولدن كراون، النارصة

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לנציגי כל קופות החולים ובתי החולים: 
רופאי משפחה, פנימאים, רופאי ילדים, אחיות וצוותים רפואיים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
דברי פתיחה וברכות: פרופ' בשארה בשאראת וד"ר מוחמד עדוי, יושבי ראש הכנס09:00-09:30

פרופ' חגי ציון, יו"ר הר"י
מר עלי סלאם, ראש העיר נצרת

פרופ' איתמר גרוטו, המשנה למנהל הכללי, משרד הבריאות
ד"ר מרדכי דיין, מנהל מחוז צפון, שירותי בריאות כללית

מליאת  בוקר
יו"ר: ד"ר מוחמד עדוי, מזכ"ל החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר"י. מנהל היחידה הריאומטולוגית, המרכז הרפואי זיו והמרכז הרפואי פדה-פוריה

ד"ר אחמד כבהא, רופא מומחה בבריאות הציבור, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות                                                                                           
בריאות האוכלוסייה הערבית בין השוויון ל אי השוויון09:30-09:50

פרופ' בשארה בשאראת, יו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר"י
עדכונים ב-COPD בקרב חולים באוכלוסיה הערבית - מאפיינים ודרכי התמודדות 09:50-10:10

ד"ר מוחמד יונס, רופא ריאות בכיר, המרכז הרפואי העמק, עפולה ויועץ ריאות מחוז צפון   
גמילה מעישון בקרב הסובלים מתחלואה נפשית10:10-10:30

ד"ר שמואל הס, מומחה בפסיכיאטריה, המרכז לבריאות הנפש גהה. הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב
תכנית השוויון: צמצום פערים באיזון סוכרת במגזר הערבי10:30-10:45

מגר' טלי קניג, מח’ ניהול איכות, ממונה על תחום השוויון, מכבי שירותי בריאות
הפסקת קפה וביקור בתערוכה ובפוסטרים10:45-11:15

מושב 1
יו"ר:  פרופ' סתוית א. שלו, מנהלת המכון לגנטיקה מרכז רפואי העמק, עפולה. הפקולטה לרפואה ע”ש רפפורט, טכניון

תפקיד רופא המשפחה במחלות מעי דלקתיות11:15-11:35
ד"ר שחברי עזמי, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, מרכז רפואי עומר עפולה 

מעקבי CDK4-6 - עידן חדש בטיפול בסרטן שד גרורתי11:35-11:55
ד"ר יוסף סמיח, אונקולוג בכיר, מכון אונקולוגי מרכז רפאי העמק, עפולה

מניעת תחלואה בברוצלוזיס באוכלוסייה הבדואית בנגב – עידכונים מהנעשה בשטח עד 11:55-12:102018
ד"ר פרחאן אלסאנע, רופא אחראי לשכה, לשכת הבריאות, מחוז דרום 

נוירופתיה אוטונומית קרדיווסקולרית בחולי סוכרת12:10-12:25
ד"ר סלים חורי, מנהל היחידה למחלות עצביות של מערכת העצבים האוטונומית ויחידת השבץ,

יחידת מחלות נוירולוגיות, בי”ח נצרת- אי.מ.מ.ס
חיידק הליקובקטר, מאפיינים אנדוסקופים וקלינים. האם המוצא משנה?  12:25-12:40

ד"ר אמיר מרעי, מנהל יחידת תנועתיות מערכת העיכול, המכון לגסטרואנטרולוגיה, ביה”ח האנגלי, נצרת
הפסקת קפה וביקור בתערוכה ובפוסטרים12:40-13:00

מושב 2
יו"ר: ד"ר מנחם פישר, מנהל מנהלת הגליל, שירותי בריאות כללית, הפקולטה לרפואה בר אילן

שינוי בפרדיגמה הטיפולית אצל החולה הסוכרתי- אתגרים בקרב האוכלוסייה הערבית 13:00-13:20
ד"ר זינה עדנאן, מנהל המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית 

עדכונים בטיפול בפסוריאזיס13:20-13:40
נתונים אפידמיולוגים של נשים ערביות עם נגעים של קונדילומה, CIN 2-3 וסרטן צוואר הרחם שטופלו13:40-13:55

במרכז רפואי כרמל- השוואה עם אוכלוסיית נשים יהודיות
ד"ר ניבאל עווד ח׳מאיסי, מומחית במיילדות וגניקולוגיה ובניתוחים אנדוסקופיים, ביה”ח האנגלי, נצרת ושירותי בריאות כללית 

זיהום הסביבה, הריון ומה שביניהם14:00-14:15
פרופ' משנה עידו שולט, מנהל ביחידה לרפואת האם והעובר, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה 

גיל המעבר, מקום לאופטימיות14:15-14:30
ד״ר גדעון קופרניק, רופא נשים המתמחה בגיל המעבר, סגן יו”ר ועד האגודה הישראלית לגיל המעבר

ארוחת צהריים14:30

בחסות


