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דברי פתיחה 

יו“ר הכנס: ד“ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה

מושב פתיחה
יו"ר: ד"ר ערן סגל, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת “בנימין“ רוממה - שב“כ, חיפה 

פשיעה פרמצבטית09:10-09:40
ד"ר רוני ברקוביץ', סגן ראש אגף אכיפה ופיקוח, משרד הבריאות

השגת שליטה להיענות לטיפול במחלת האסטמה 09:40-10:00
ד"ר יוחאי אדיר, מנהל מכון ריאות, מרכז רפואי כרמל, חיפה

היפוגונדיזם בגבר: כשהוא עייף ולא חיוני- אולי זה הורמונלי?10:00-10:20
ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

בחירת הטיפול בנוגדי הקרישה החדשים - שמים את הפציינט במרכז 10:20-10:40
ד”ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי, מנהלת מור”ל, שרותי בריאות כללית    

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:40-11:10

מושב בוקר
יו"ר: ד"ר בתיה קורנבויים, מומחית ברפואת המשפחה, טיפול אישי בהשמנה ומניעתה, המחלקה לרפואת המשפחה חיפה,

רכזת תחום פרוייקטים לטיפול בהשמנה שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה וג“מ 

אינסולין בזאלי - מה צופן לנו העתיד בטיפול בחולה הסוכרתי 11:10-11:30
 ד"ר זוהדי אגבריה, מומחה לאנדו,סוכרת פנימית ומשפחה, שירותי בריאות כללית מחוז שרון שומרון

מיקום מעכבי DPP4 באלגוריתם הטיפולי 11:30-11:50
ד"ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון

GLP1RA חדש - יעילות בפשטות  11:50-12:10
ד"ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה 

סימפטומים קוגניטיביים ותפקוד בדיכאון   12:10-12:30
ד“ר אריאל זילברשטיין, פסיכיאטר בכיר, אשפוז יום, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם, חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:30-12:50

מושב צהריים
יו"ר: ד"ר אלי חדאד, מנהל מכון סוכרת ואנדוקרינולוגיה, גרנד קניון, מנהל תכנית סוכרת מחוז צפון. מכבי שירותי בריאות 

למי אתן קומדין? 12:50-13:10
פרופ’ אריאל רוגין, מנהל צינתורים, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב”ם, חיפה וקרדיולוג ראשי, מאוחדת                

פריצת דרך בתחום הסוכרת 13:10-13:30
ד"ר מרק צ'רנין, מנהל מכון סוכרת חדרה, מכבי שירותי בריאות ומנהל יחידת טיפול מוגבר,

מחלקה פנימית ב‘, מרכז רפואי צאנז, ע“ש לניאדו, נתניה 

הגישה המולטיפאקטוריאלית בסוכרת סוג 2  13:30-13:50
ד"ר פיאד עדווי, מנהל היחידה האנדוקרינולוגית, מרכז רפואי זיו, צפת. חבר הוועד המנהל, האגודה הישראלית לסוכרת

צומת הדרכים לאחר אינסולין בזאלי  13:50-14:10
ד"ר אנג'לינה דובינסקי, יועצת סוכרת בכירה, קופ"ח כללית ולאומית

חשיבות איזון סוכרת בשלבים המוקדמים של המחלה  14:10-14:30
ד"ר בשקין עמיר, מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הרפואי לגליל. יועץ אנדוקרינולוגיה וסוכרת, מכבי שירותי בריאות

ארוחת צהריים וסיום14:30-15:15

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות לכל רופאי המשפחה והקהילה אך מחייבת רישום מוקדם מראש.
לרשות המשתתפים הסעה ללא עלות הלוך חזור מכל אזור הצפון: נהריה, עכו, צפת, טבריה, עפולה )מותנה במינימום נוסעים(

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות


