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ייזום והפקה

5 בספטמבר 2012 | מלון דן כרמל חיפה

ועידת הצפון
   לסוכרת, השמנה ויל"ד

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-3.09.12: 50 ש“ח

� רישום מה-4.09.12 וביום הוועידה: 200 ש“ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מח' ילדים א', מנהל המרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות 

האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה                                                                         

מליאת בוקר
יו"ר: ד"ר טומי הרשקוביץ, מנהל המכון לסוכרת, אנדוקרינולוגיה ומטבוליזם, בית חולים לגליל המערבי, נהריה

בטיחות קרדיו וסקולר בחולה הסוכרתי בעידן חוסמי DPP4   |   בחסות: אסטרה זניקה09:20-09:40
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מח' ילדים א', מנהל המרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות 

האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

חשיבות ומשמעות מחקר ה-ORIGIN על הטיפול במחלת הסוכרת   |   בחסות: סאנופי09:40-10:00
ד"ר פיאד עדווי, מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז רפואי זיו, צפת. מסונף לפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בר אילן.

סגן נשיא האגודה הישראלית לסוכרת

יש דברים שכדאי לקחת ללב   |   בחסות: נוברטיס10:00-10:20
פרופ' אריאל רוגין, מנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

הטיפול בסיטגליפטין לאורך מסלול האיזון בסוכרת, מקו ראשון ועד השילוב עם אינסולין,10:20-10:40
MSD :בקליניקה ולפי קווי ההנחיה החדשים   |   בחסות

פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים, נשיא המועצה הלאומית לסוכרת

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1
יו"ר: ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

ההנחיות החדשות לטיפול באינסולין בקהילה11:10-11:30
ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

ההשפעה של כבד שומני על הסיכון למחלות לב איסכימית ולסרטן בחולי סוכרת11:30-11:50
ד"ר עאסי נימר, מנהל מרפאת הכבד, בית חולים זיו, צפת ומרצה בכיר בפקולטה לרפואה, טכניון, חיפה 

ניפוץ תקרת הזכוכית בטיפול באינסולין בזאלי   |   בחסות: נובו נורדיסק11:50-12:10
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מח' ילדים א', מנהל המרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, ביה"ח לילדים מאייר, רמב"ם - הקריה 

הרפואית לבריאות האדם, חיפה 

הצהרה של ADA ו-EAFD - האם יש שינוי בגישה הטיפולית בסוכרת   |   בחסות: אלי לילי12:10-12:30
ד"ר זוהדי אגבריה, מומחה לאנדוסוכרת, פנימית ולרפואת המשפחה

שאלות ותשובות12:30-12:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מליאת צהריים
יו"ר: ד"ר ברכה דגן, אחראית תחום סוכרת, מרכז רפואי העמק, עפולה

טיפול חדשני ליתר לחץ דם עקשני RDN - נסיון של שנה במרכז רפואי בני ציון13:00-13:20
ד"ר שמעון שטורך, מנהל המכון לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, מרכז רפואי בני ציון, חיפה                                                   

תערובות אינסולין - מתי ואיך?   |   בחסות: נובו נורדיסק13:20-13:40
ד"ר זינה עדנאן, מומחה לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית - מחוז חיפה גליל מערבי

 ניתוחים בריאטריים לטיפול בסוכרת מסוג 2 - עדכונים 13:40-14:00
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים, נשיא המועצה הלאומית לסוכרת

ארוחת צהריים14:00-15:00

בחסות:


