
10.9.2014 | מלון גולדן קראון נצרת

ייזום והפקה הכנס הינו ללא תשלום ברישום מוקדם בלבד עד ה-8.09.14
רישום מה-9.09.14 וביום הוועידה: 100 ש“ח

לפרטים והרשמה: 7650504—03 

התכנסות ורישום  08:30-09:00

מושב פתיחה 
יו"ר: ד"ר סאבא ח'אזן נארימאן, מומחית ברפואת המשפחה ואנדוקרינולוגיה. מנהלת המרפאה לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי לין 

דברי פתיחה  09:00-09:20
ד"ר זינה עדנאן, יו"ר הכנס  

שבר ירך – שכיחות משמעות ואפשרויות טיפול   09:20-09:40
ד"ר סאבא ח'אזן נארימאן, מומחית ברפואת המשפחה ואנדוקרינולוגיה.  מנהלת המרפאה לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי לין   

שבר אוסטאופורוטי כתמרור אזהרה                                        09:40-10:00
ד"ר אליזבטה בר-און, מנהלת המחלקה לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי זבולון ויועצת אנדוקרינית המרכז הרפואי כרמל, חיפה  

האם ישנו טיפול יעיל לטיפול לחולי אוסטיאופורוזיס לאחר ביפוספונטים?   10:00-10:20
ד"ר זינה עדנאן, מומחה לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה גליל מערבי  

דיון עם מרצי המושב בהשתתפות הקהל  10:20-10:35

הפסקה וביקור בתערוכה  10:35-11:00

מושב בוקר 
יו"ר: ד"ר מונא חורי, מומחית ברפואת משפחה, מרפאת ספאפרה, נצרת ומרפאת סוכרת, קוטב, עכו, שירותי בריאות כללית

יתרונות וילדגליפטין באספקטים שונים   11:00-11:20
ד“ר נחלה דכוור, רכז סוכרת במגזר הערבי, מחוז חיפה וגליל מערבי, שירותי בריאות כללית  

חשיבות האינסולין הבזאלי ברצף הטיפול בסוכרת    11:20-11:40
ד"ר זוהדי אגבריה, מומחה לאנדוקרינולוגיה, סוכרת, פנימית ומשפחה  שרותי בריאות כללית, מרפאת דגניה, חדרה  

חידושים בתחום ה-GLP1 לא כתובה שם  11:40-12:00
ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה  

לדרך מאתגרת צריך להצטייד נכון - על טרג'נטה וטרג'נטה דואו כטיפולים חדשים לסוכרת   12:00-12:20
ד"ר ברכה דגן, מנהלת מרפאת סוכרת בקהילה, מרכז בריאות "עומר", עפולה   

כלי חדש לאיזון רמות גבוהות של PPG במטופלים באינסולין בזאלי  12:20-12:40
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים,   

הקריה הרפואית רמב"ם והפקולטה לרפואה, הטכניון  

הפסקה וביקור בתערוכה  12:40-13:00

מושב צהריים 
יו"ר: ד“ר היתאם נסראללה, רופא בכיר, יחידת קרינה, המערך האונקולוגי, הקריה הרפואית רמב“ם

סרטן בלוטת התריס – היבטים חדשים  13:00-13:20
ד“ר היתאם נסראללה, רופא בכיר, יחידת קרינה, המערך האונקולוגי, הקריה הרפואית רמב”ם  

חידושים בניתוחים בריאטריים  13:20-13:40
ד"ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית,  מחוז חיפה  

מחלת קושינג - תפקידו של הרופא המטפל באבחון המחלה  13:40-14:00
ד"ר זינה עדנאן, מומחה לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה גליל מערבי  

סיום וארוחת צהריים      14:00
בחסות:


