
מזכירות 
הכנס

הכנס השנתי לרפואת הקהילה

באנדוקרינולוגיה ומטבוליזם
6.12.2017 | מלון דן כרמל חיפה

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לפנימאים, רופאי סוכרת, 
אנדוקרינולוגים, רופאי משפחה ורופאי ילדים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

ד"ר זינה עדנאן, מנהל המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית                                                       

מליאת בוקר  
יו"ר: ד"ר זינה עדנאן, מנהל המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית                                                                                          

עדכונים לגבי תת פעילות ויתר פעילות בלוטת התריס תת קלינית09:20-09:45
ד"ר זינה עדנאן, מנהל המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית          

אקרומגליה: המחלה של שרק ואפשרויות הטיפול  |  בחסות: נוברטיס 09:45-10:10
ד"ר מיכל גרשינסקי, מומחית לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מנהלת היחידה המרחבית לסוכרת,

מרכז רפואי לין ומרכז רפואי כרמל, חיפה

גידולי היפופיזה10:10-10:35
ד"ר יובל גרובר, נוירוכירורג מומחה לניתוחים אנדוסקופיים לבסיס הגולגולת וההיפופיזה, המרכז הרפואי לגליל, נהריה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:35-11:05

מושב 1 
יו"ר: ד"ר ילנה גולדין, מומחית באנדוקרינולוגיה, המחלקה לאנדוקרינולוגיה, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית

11:05-11:25BI :סוכרת - תמותה קרדיווסקולרית ומה שבניהם  |  בחסות
ד"ר זינה עדנאן, מנהל המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית           

מיתוסים על גדילת ילדים ומתבגרים  |  בחסות: פייזר11:25-11:50
ד"ר אלינה גרמן, מנהלת מרפאה אנדוקרינית ילדים מרכז רפואי בני ציון, יועצת בכירה בשרותי בריאות כללית מחוז חיפה

adrenal incidentaloma מעורבות רופא המשפחה בברור ומעקב11:50-12:15
ד"ר ילנה גולדין, מומחית באנדוקרינולוגיה, המחלקה לאנדוקרינולוגיה, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית       

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:15-12:35

מושב 2 
יו"ר: ד"ר ח'טיב אחמד, מתמחה באנדוקרינולוגיה, ומתמחה ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית,

הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם חיפה  

קשריות בבלוטת התריס מתי לברר, פרמטרים חשובים שכדי לדעת12:35-12:55
ד“ר ח‘טיב אחמד, מתמחה באנדוקרינולוגיה, ומתמחה ברפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית,

הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם חיפה

הגישה למעקב אחרי סרטן בלוטת התריס - חלקו של רופא המשפחה |  בחסות: סאנופי12:55-13:20
ד"ר שגית זולוטוב, מרכזת תחום רפואת בלוטת התריס ויותרת התריס במרכז למחלות ראש צוואר,

הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב”ם, חיפה

thyrogen - הכנת המטופל לפני מתן יוד או מסגרת מעקב לאחר כרית שלימה13:20-13:40
של בלוטת התריס עקב ממארות בבלוטת התריס

אירינה וילן, אחות אחראית החטיבה הפנימית, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות הכללית

איזון מיטבי ע"י שילוב תרופתי בהזרקה - מתי ולמי? |  בחסות: נובו נורדיסק13:40-14:00
ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם- הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

ארוחת צהריים14:00
בחסות


