
חידושים בסוכרת:
מהמחקר הקליני לעולם האמיתי
14-16.1.2016 מלון דן קיסריה

יום חמישי  14.1.2016
ביקור בתערוכה  17:30
ברכות פתיחה:  18:00

• פרופ' שלמה וינקר, יו"ר איגוד רופאי המשפחה בישראל  
• טינה מירי מלוסיאן, מנהלת שיווק סוכרת והשמנה, חברת נובו נורדיסק   

מושב ראשון - יו"ר פרופ' שלמה וינקר
טיפולים בסוכרת - מה טומן העתיד?  18:15

פרופ' אברהם קרסיק, מנהל המכון האנדוקריני, מרכז רפואי שיבא תל-השומר | בחסות נובו נורדיסק  
עדכונים בתחום הטיפול במחלות נשימה  18:45

ד"ר מייק סגל, רופא ריאות בכיר, מרכז רפואי שיבא תל השומר | בחסות רפא  
היענות והיצמדות לטיפולים בהזרקה  19:15

נורדיסק נובו  בחסות   | חיפה  אוניברסיטת  הציבור  לבריאות  החוג  מומחה  תעסוקתי  ייעוצי  פסיכולוג  משעלי,  משה  ד"ר   

יום שישי  15.1.2016

יום שבת  16.1.2016

יו"ר פרופ' שלמה וינקר
מושב שני - חידושים בסוכרת: המחקר הקליני | בחסות נובו נורדיסק

GLP-1 RA-התחלת טיפול מוקדם ב   09:00
ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מנהלת מכון סוכרת מכבי שרותי בריאות ירושלים      

GLP-1 RA-טיפול משולב של אינסולין בזאלי ו   09:30
ד"ר עופרי מוסינזון, מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, בית החולים האוניברסיטאי, הדסה עין כרם  

העצמת הטיפול בסוכרת עם אינסולין מהיר   10:00
ד"ר מונא חורי, מומחית ברפואת משפחה ויועצת סוכרת שרותי בריאות כללית, נצרת   

הפסקה וביקור בתערוכה   10:30
מושב שלישי - חידושים בסוכרת: העולם האמיתי | בחסות נובו נורדיסק

RWD עם אינסולין טרגלודק  11:00 
פרופ' נעים שחאדה, מנהל המרכז לסוכרת והשמנה בילדים ומתבגרים, הקריה הרפואית רמב"ם, הפקולטה    

לרפואה, הטכניון   
סדנאות מתחלפות:   11:30

סדנה 1: התחלת טיפולים בהזרקה – כיצד להתגבר על המשוכה  
ד"ר אדיב גולדהבר, מומחה ברפואת משפחה, מנהל מרפאת שועלי רעננה  

אורית ויזינגר, אחות אחראית מרפאת סוכרת, מרכז רפואי לין ורכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה והגליל המערבי  
סדנה 2: השלב הבא אחרי מטפורמין – דיוני מקרים  

ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת משפחה, הנהלה רפואית שרון שומרון, שרותי בריאות כללית  
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ"ת,  

שרותי בריאות כללית  
סדנה 3: אינסולין בזאלי – למי ומתי?  

ד"ר ברכה דגן, מומחית ברפואת משפחה, מנהלת מרפאת סוכרת, מרכז בריאות עומר, עפולה  
ד"ר סשה ישראלי, מומחית ברפואת משפחה ויועצת סוכרת מכבי ולאומית שירותי בריאות, מחוז צפון  

חזרה למליאה - סיכום היום   13:30

את הפעילויות יעבירו:
דר' לילך מלצקי, מומחית ברפואת המשפחה, יו"ר החוג לרפואת אורחות חיים , איגוד רופאי המשפחה

דר' אדווה צוק און, מומחית ברפואת המשפחה וגריאטריה, חברת ועד החוג לרפואת אורחות חיים.
הליכת בוקר מרעננת ותרגול יוגה לרגיעה ושלווה לרופאים ובני המשפחה.  07:30-08:30

יש להגיע בנעלי ספורט ובגדי ספורט    
להעיר את המוטיבציה לחיים בריאים   10:30-12:00

מפגש חוייתי סדנאי המיועד לרופאים ובני/בנות הזוג   


