
ייזום 
והפקה תוכנית הוועידה

הכינוס ה-13
לבריאות האוכלוסייה

הערבית בציר הזמן
املؤمتر ال13 لصحة املجتمع العريب عىل محور الزمن 

יו“ר | פרופ׳ בשארה בשאראת
מומחה ברפואת משפחה, יו“ר החברה 

לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר“י

رئيس املؤمتر | الربوفيسور بشارة بشارات
أخصايئ طب األرسة ، رئيس جمعية تطوير صحة املجتمع العريب - نقابة األطباء

30.6.2021
מלון גולדן קראון, נצרת

فندق جولدن كراون، النارصة
09:00-14:30

בכינוס יחולק שנתון הבריאות 
של האוכלוסייה הערבית



התכנסות ורישום08:30-09:00

 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
פרופ' סתוית שלו, מנהלת המכון לגנטיקה מרכז רפואי העמק, עפולה. הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, טכניון                                                                                                                   

דברי פתיחה וברכות09:00-09:20
פרופ' בשארה בשאראת, יו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר"י

פרופ' חגי ציון, יו”ר הר”י
נקודות מבט שונות על הקורונה                          09:20-09:50

פרופ' בשארה בשאראת, יו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר"י    
פרופ' ריפעת ספדי, מנהל היחידה למחלות כבד, בית החולים האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

ד"ר ענאן עבאסי, סגן מנהל מרכז רפואי זיו, צפת        
הספירה הגלילית לחקר הסוכרת09:50-10:05

פרופ' נעים שחאדה, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב”ם - הקריה 
הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. נשיא האגודה הישראלית לסוכרת

בריחת שתן, בעבר ובהווה בקרב נשים. בעיה שנשמרת בסוד, עם פתרון של קסם!!!10:05-10:20
 ד"ר סוזנה מוסטפא מיח'איל, אחראית היחידה לאורוגינקולוגיה ורצפת אגן,

המרכז הרפואי לגליל, נהריה
 חשיפה לעשן טבק סביבתי בילדים ומבוגרים בישראל –10:20-10:35

ממצאים ראשונים מסקר ניטור ביולוגי
ד"ר תמר ברמן, טוקסיקולוגית ראשית, בריאות הסביבה, משרד הבריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:35-11:00

 מושב 1
 יו"ר: ד"ר ענאן עבאסי, סגן מנהל מרכז רפואי זיו, צפת

ד"ר אחמד כבהא, רופא הנפה )בפועל(, לשכת הבריאות הנפתית חדרה, משרד הבריאות
11:00-11:20GLP-1 RA יפה שעה אחת קודם - מקום של

ברצף הטיפולי בסוכרת סוג 2  |  בחסות: נובו נורדיסק
ד"ר מוחמד ג'בארין, מנהל היחידה לאי ספיקת לב ורצף טיפולי, מרכז רפואי העמק, עפולה 

ושירותי בריאות כללית, מחוז צפון
שלפוחית רגיזה - להחזיר את השליטה  |  בחסות: פייזר    11:20-11:40

ד"ר שאדי בדעאן, מנהל מחלקה אורולוגית, בית חולים אנגלי א.מ.מ.ס, נצרת.
מנהל תחום תיקוני שופכה, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

צמתי החלטה במסע מטופלת סרטן שד מוקדם מסוג HER2 חיובי  |  בחסות: רוש    11:40-12:00
ד"ר נעם אסנה, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי זיו, צפת

מה אחרי מטפורמין?  |  בחסות: סאנופי   12:00-12:20
 ד"ר פיאד עדווי, מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז רפואי זיו, צפת,

הפקולטה לרפואה בר אילן
הרצף הטיפולי בחולים עם פקקת ורדים  |  בחסות: פייזר  12:20-12:40

ד"ר שאדי חמוד, מומחה ברפואה פנימית, סגן מנהל מחלקת פנימית ה’, מנהל יחידת המחקר 
רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה. ומרצה בפקולטה לרפואה בטכניון 

מסת השיר – זה לא מה שחשבתם. חשיבות, טיפול ואבחון  |  בחסות: אבוט12:40-13:00
 ד"ר נוהא יונס זיידאן, דיאטנית קלינית ואפידמיולוגית, אחראית האוכלוסיה הערבית

מחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית
הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20



 מושב 2
 יו"ר: פרופ' ריפעת ספדי, מנהל היחידה למחלות כבד, בית החולים האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

ד"ר יוסף עאוני, מנהל מרפאה יועצת, נצרת, שירותי בריאות כללית
אסתמה - Act don’t React: הדרך הנכונה לשליטה11:00-11:20

GSK :והפחתת החמרות  |  בחסות
ד"ר ראשד שקירי, מומחה לרפואה פנימית ומחלות ריאה, ביה"ח הסקוטי נצרת

ושירותי בריאות כללית
השמנה לא גזירה משמיים  |  בחסות: נובו נורדיסק11:20-11:40

פרופ' מ'וריר ח'מאיסי, מנהל מחלקה פנימית ד' ורופא בכיר במכון האנדוקרינולוגי,
הקריה הרפואית רמב"ם והטכניון, חיפה   

הטיפול בהיפרכולסטרולמיה בחולים עם ACS  |  בחסות: סאנופי  11:40-12:00
ד"ר עדי פרנסיס, מומחה לקרדיולוגיה, מהמחלקה הקרדיולוגית,

ביה”ח המשפחה הקדושה בנצרת. קרדיולוג יועץ בקהילה
כירורגית מסתמים בחדר הצנתורים  |  בחסות: אבוט12:00-12:20

ד"ר דויד פלנר, מנהל  היחידה לקרדיולוגיה התערבותית,
המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

טיפול בהורמון גדילה: למי, למה ומתי?  |  בחסות: נובו נורדיסק12:20-12:40
ד"ר אליאס-אסעד גאדיר, אנדוקרינולוגית ילדים, מרכז רפואי העמק, עפולה

12:40-13:00 
 

אסתמה חמורה- האפשרויות החדשות לחולה באסתמה חמורה-
GSK :טיפול ביולוגי  |  בחסות

ד"ר מוחמד יונס, מומחה למחלות ריאה, רופא בכיר במרפאת ריאות, מרכז רפואי העמק, עפולה 
ויועץ ריאות מחוז צפון

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

 מושב 3
 ד"ר סוזנה מוסטפא מיח'איל, אחראית היחידה לאורוגינקולוגיה ורצפת אגן, המרכז הרפואי לגליל, נהריה

ד"ר עבד זועבי, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת מנדא, שירותי בריאות כללית
תנודות בגילוי מוקדם של סרטן השד באוכלוסייה הערבית לאורך ציר הזמן 13:20-13:35

ד"ר ענבר גתות מיניס, מומחית לכירורגיה כללית וכירורגית שד, המכון לבריאות השד,
מרכז רפואי שמיר )אסף הרופא(   

התמודדות במימוש זכויות בתחום הבריאות: מהם החסמים וכיצד אנשים מקבוצות 13:35-13:50
חברתיות שונות מתמודדים עם האתגר של יישום זכויות בריאות בנושאים שונים

עינאק מואסי, מקדמת בריאות החברה הערבית
יעילות אבחון פנימי מהיר )אפ"ם( בקהילה13:50-14:05

מנאל מרעי, ממלאת מקום מנהלת הסיעוד, מרפאה יועצת מגדלי נצרת, כללית מחוז צפון
שיפור הגישה לטיפול בחולי אי ספיקת לב במסגרת מרפאה צוות רב מקצועי. 14:05-14:20

אתגרים ותוצאות
וג'די אבו ליל, מנהל מרפאת אי ספיקת לב, מרפאת עילוט. מנהלת נצרת, מחוז צפון

ארוחת צהריים14:20

להרשמה טלפונית: 03-7650504 


