
מזכירות הכנס

הנחיות לטיפול
   באינסולין בקהילה

2.04.14
מלון לאונרדו

סיטי טאואר, ר"ג

הכנס מיועד לרופאי ואחיות סוכרת והינו ללא תשלום בהרשמה מראש בלבד.
מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

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

מליאת בוקר
יו"ר: ד"ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון                                                                                               

טיפול מוקדם באינסולין במאובחנים חדשים - האם הגיע הזמן לבניית פרוטוקול מובנה?09:20-09:40
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

האם יש צורך לשנות את יעדי ה-A1C תחת טיפול באינסולין?09:40-10:00
ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מכון סוכרת מכבי, ירושלים

בטיחות בהזרקת אינסולין10:00-10:20
ד"ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון 

דיון10:20-10:40
מנחה: פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1
יו"ר: ד"ר ג'ואל זינגר, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקריני, מרכז רפואי רבין, קמפוס בלינסון, פתח תקוה. ראש תחום סוכרת,

מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית                                                                                         

האם נכון לשאוף ליעדי איזון יותר הדוקים בטיפול באינסולין בזאלי? 11:10-11:30
ד"ר ג'ואל זינגר, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקריני, מרכז רפואי רבין, קמפוס בלינסון, פתח תקוה.

ראש תחום סוכרת, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית 

האם ביכולתנו למנוע את הדחייה הממושכת בתחילת הטיפול באינסולין? 11:30-11:50
ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

הגישה היעילה לטיפול באינסולין בזאלי ברפואה הראשונית11:50-12:10
ד"ר זוהדי אגבריה, מומחה לאנדו, סוכרת פנימית ומשפחה, שירותי בריאות כללית מחוז שרון שומרון       

דיון12:10-12:30
מנחה: פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת צהריים
יו"ר: ד"ר יוני שפירא, אנדוקרינולוג, מכבי שירותי בריאות. ורופא בכיר, מחלקה פנימית א', מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין   

האם ביכולתנו להחליף או לדחות את הטיפול באינסולין?12:50-13:10
ד"ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, המכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזם ויתר לחץ דם,

המרכז הרפואי ת“א 

מטופלים שאינם מגיבים לטיפול באינסולין13:10-13:30
ד"ר יוני שפירא, אנדוקרינולוג, מכבי שירותי בריאות. ורופא בכיר, מחלקה פנימית א‘, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

האם ניתוח בריאטרי יכול להוות חלופה או דרך לדחות את תחילת הטיפול באינסולין?13:30-13:50
ד"ר הדר ספיבק, מומחה בכירורגיה בריאטרית, הרצליה מדיקל סנטר

דיון13:50-14:10
מנחה: ד"ר יוני שפירא, אנדוקרינולוג, מכבי שירותי בריאות. ורופא בכיר, מחלקה פנימית א', מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין   

ארוחת צהריים14:10
בחסות


