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26.03.2014 | מלון לאונרדו באר שבע
לסוכרת ויל"ד

כנס הדרום

לפרטים והרשמה: 03-7650504 
ההשתתפות הינה ללא תשלום אך מותנית ברישום מוקדם. מספר המקומות בלבד

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

פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת
ד"ר אילנה הרמן בהם, מנהלת מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע.

יו"ר החברה הישראלית לרגל סוכרתית

מליאת בוקר
יו"ר: אסתר בוטח, מומחית לסוכרת, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע                    

סוכרת 2014 אבני דרך, אתגרים ויעדים09:20-09:45
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת 

הדור החדש של מעכבי ה-DPP4 - סיטגליפטין עם מטפורמין09:45-10:10
ד"ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון 

ארועים כלילים חריפים בחולי סוכרת - אתגר טיפולי 10:10-10:35
ד“ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון

מחנך סוכרת - צורך ומימוש10:35-11:00
אסתר בוטח, מומחית לסוכרת, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30

מושב 1
יו"ר: פרופ' אסתר פרן, מנהלת המרכז לחקר יתר לחץ דם וכלי דם, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן-גוריון

Inhibitors DPP4 - יתרונות בטיפול11:30-11:55
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ"ת, שירותי בריאות כללית

טיפול בגורמי סיכון קרדיווסקולרים - תחליף או משלים לטיפול בסוכרת?11:55-12:20
פרופ' אסתר פרן, מנהלת המרכז לחקר יתר לחץ דם וכלי דם, הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן-גוריון

12:20-12:45GLP-1-החדש - חידושים מרתקים בתחום ה GLP-1
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:45-13:05

מליאת צהריים
יו"ר: פרופ' תלמה קושניר, ראש התוכנית לתואר שני בסוציולוגיה של הבריאות, המחלקה לבריאות הציבור,

הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

גישה לאיזון סוכרת - המלצת המועצה הלאומית13:05-13:30
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

אינסולין בזאלי ככלי לאיזון הדוק בסוכרת13:30-13:55
ד"ר גבי ליברמן, מנהלת היחידה  להשמנה, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                      

בטיחות קרדיווסקולרית בחולה הסוכרתי 13:55-14:20
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

ארוחת צהריים14:20

בחסות


