
ייזום והפקה

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

מליאת בוקר- מושב 1  
יו"ר: ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

ד"ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני בקהילה, שירותי בריאות כללית

אבחון מעקב וטיפול בסוכרת בישראל בעיניי הרגולטור09:20-09:40
פרופ' ארנון אפק, מנהל מינהל רפואה, משרד הבריאות

מקום הטיפול ב-GLP-1 RA בקהילה09:40-10:00
ד"ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני בקהילה, שירותי בריאות כללית

השתלמות עמיתים בסוכרת ומחלות מטבוליות לרופאי משפחה10:00-10:20
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

מעקב ערכי סוכר ביתי - למי? כמה? ולמה?10:20-10:40
ד"ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני בקהילה, שירותי בריאות כללית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מליאת בוקר - מושב 2
יו"ר: ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מכון סוכרת מכבי, ירושלים

ד"ר יונתן ארבל, סגן מנהל רפואי, מחוז הדרום, מכבי שירותי בריאות

"שיוויון בנטל"? מרכזיות הטיפול בסוכרת במרפאה ראשונית לעומת מכון הסוכרת11:10-11:30
רוחמה כהן, אחות סוכרת מחוזית, מחוז דרום, קופ”ח מאוחדת

 השפעת מחקרי תוצאה קרדיוואסקולארים על הטיפול בקהילה                                                                       11:30-11:50
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

הדור החדש של מעכבי ה-DPP4 לשינוי הגישה בטיפול בסוכרת סוג 2 בקהילה11:50-12:10
ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מכון סוכרת מכבי, ירושלים

חדשנות בארגון וניהול הטיפול בסוכרת בקהילה12:10-12:30
ד"ר יונתן ארבל, סגן מנהל רפואי, מחוז הדרום, מכבי שירותי בריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת אחר הצהריים
יו"ר: ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

הטיפול באינסולין בזאלי בקהילה12:50-13:10
ד"ר אשר קורקוס, מנהל מרפאת סוכרת, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

הטיפול בסוכרת, האם אצל רופא המשפחה או במרפאת הסוכרת?13:10-13:30
פרופ' שלמה וינקר, יו”ר איגוד רופאי המשפחה

שיקולים טיפוליים באיזון הסוכרת13:30-13:50
ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

סוכרת בישראל - עבר, הווה, עתיד13:50-14:10
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת   

ארוחת צהריים14:10-15:00

ההשתפות בכנס הינה ללא תשלום לרופאים ואחיות סוכרת אך 
דורשת הרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל.

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

30.4.14 | מלון ענבל, ירושלים

כנס סוכרת ירושלים
               עם הפנים לקהילה

בחסות


