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ייזום והפקה

כנס ירושלים
    לסוכרת,

 השמנה ויל"ד
10.4.13 | מלון ענבל, ירושלים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי השתתפות:
� רישום מוקדם עד ה-8.04.13: 50 ש“ח

� רישום מה-9.04.13 וביום הוועידה: 200 ש“ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

דברי פתיחה  09:00-09:20 
ד"ר עופרי מוסנזון, ד"ר אילנה הרמן-בהם, יו"ר הכנס   

חברה תרבות וסוכרת והממשק ביניהן  09:20-09:40 
פרופ' ליאון אפשטיין, דיקאן סטודנטים וראש תכנית תואר שני במנהל מערכות בריאות, המכללה האקדמית לישראל, רמת גן                         

התמודדות רופא מול חולה דל אמצעים  09:40-10:00
ד"ר אילנה הרמן-בהם, מנהלת מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע.    

יו"ר החברה הישראלית לרגל סוכרתית    

ההתמודדות עם נטל התחלואה בסוכרת בשרותי בריאות כללית                          10:00-10:20
ד"ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית                         

דיון בהשתתפות המרצים  10:20-10:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  10:40-11:10

להזריק בהצלחה ובביטחון - האתגר והפתרון   |   בחסות: אלי לילי  11:10-11:30
ד"ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון   

בטיחות קרדיוואסקולרית בחולה הסוכרתי   |   בחסות: אסטרה זניקה  11:30-11:50
ד"ר אשר קרוקוס, מנהל מרפאה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, שירותי בריאות כללית   

יעילות ובטיחות במעכב DPP-4 לאורך מסלול האיזון בסוכרת:    11:50-12:10
MSD :מקו ראשון ועד השילוב עם אינסולין   |   בחסות   

ד"ר יוסף קלינמן, מנהל המכון לטיפול בסוכרת, בי"ח ביקור חולים, ירושלים   

זכויות החולה הסוכרתי  12:10-12:30
עתרת וינשטוק, עובדת סוציאלית, מרפאת סוכרת, קופ"ח מאוחדת                         

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:30-12:50

GLP-1 חדש בשרשרת הטיפול בסוכרת מסוג 2   |   בחסות: סאנופי ישראל    12:50-13:10
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, הקריה הרפואית רמב"ם    

והפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה   

הטיפול באינסולין בזאלי - יש מקום לחדשנות   |   בחסות: נובונורדיסק   13:10-13:30
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ"ת, שירותי בריאות כללית   

GLP-1 analogs-יתרונות וחסרונות הטיפול ב   13:30-13:50
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

יתר לחץ דם בחולה המורכב   |   בחסות: נוברטיס   13:50-14:10
ד"ר שוקי לשם, מנהל רפואי ויועץ יל"ד, מחוז חיפה והצפון, לאומי שרותי בריאות   

סוכרת בישראל בין חברה לבין פרט
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