
ייזום וארגון

הכנס השנתי
לאנדוקרינולוגיה, אוסתיאופורוזיס וסוכרת

19.4.2016
כפר המכביה 

רמת גן 

ההשתתפות בכנס הינה ללא תשלום אך מחייבת רישום מוקדם מראש.
רישום מה-18.4.16 וביום הוועידה: 100 ש“ח

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום 08:30-09:00
09:00-09:10

 
דברי פתיחה                                                                                                                                                                                                                                            

יו"ר הכנס: ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב“ם -
הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

מליאת פתיחה
מה צופן לנו העתיד בטיפול בחולה הסוכרתי 09:10-09:30

ד"ר זוהדי אגבריה, מומחה לאנדו, סוכרת פנימית ומשפחה, שירותי בריאות כללית מחוז שרון שומרון     

צומת הדרכים לאחר אינסולין בזאלי 09:30-09:50
ד"ר רננה שור, רופאה בכירה, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין ומרפאות סוכרת מכבי

פריצת דרך בטיפול בסוכרת, מחקר האמפה רג.  09:50-10:10
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ"ת,

שירותי בריאות כללית
הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:10-10:40

מושב בוקר
הגישה המולטיפקטוריאלית לטיפול בסוכרת מסוג 10:40-11:102

ד”ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה 
הגישה לבירור חשד לתסמונת קושינג במרפאה הראשונית11:10-11:30

ד“ר נירית אבירן ברק, אנדוקרינולוגית ורופאת סוכרת בכירה, מכבי שירותי בריאות ויועצת בלאומית שירותי בריאות
היפוגונדיזם בגבר: כשהוא עייף ולא חיוני - אולי זה הורמונלי?11:30-11:50

ד“ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב“ם -
הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

מניעת אירוע מוחי בחולים עם פרפור פרוזדורים: היכן היינו והיכן אנו היום?11:50-12:10
פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:10-12:30

מליאת צהריים
הגישה לבירור סרטן תירואיד 12:30-12:50

ד"ר שגית זולוטוב, רופאה בכירה במכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, מרכזת תחום רפואת בלוטת התריס 
ויותרת התריס במרכז למחלות ראש צוואר, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם, חיפה

חשיבות הטיפול המשולב המוקדם בסוכרת 12:50-13:10
ד”ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, יועץ סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה

ויטמין D - הויטמין “החם“13:10-13:30
ד“ר מרינה נודלמן, אנדוקרינולוגית בכירה במכון לסכרת, אנדוקרינולוגיה ומטבוליזם,

מרכז רפואי לגליל נהריה ואנדוקרינולוגית במאוחדת
 דיון וסיכום13:30-13:50

ד“ר משה זלוצובר, יו“ר הכנס
ארוחת צהריים וסיום13:50-14:30

בחסות 
ראשית

בחסות


