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יום חמישי | 10.10
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18:00

כנס האגודה לאנדוקרינולוגיה
מלון "ישרוטל הנסיכה אילת"
10-12.10.2013

ביקור בתערוכה
דברי פתיחה

מושב ראשון  -הניסיון המצטבר בשימוש בתרופות החדשות בסוכרת  -מנחה פרופ' אבי קרסיק
18:10
18:30
18:50
19:10
19:30
19:50

מה חדש בתחום הGLP-1-
ד"ר חוליו וינשטיין ,מנהל מכון סוכרת ,המרכז הרפואי וולפסון ,חולון
הניסיון המצטבר בטיפול בליראגלוטייד בישראל
פרופ' אבי קרסיק ,מנהל המכון האנדוקריני ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר
הניסיון המצטבר בטיפול באנסולין בזלי וכיוונים חדשים
פרופ' אדי קרניאלי ,נשיא האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה ,מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומטבוליזם ,רמב"ם ,הקריה הרפואית לבריאות האדם
האם כל האנלוגים ל GLP-1-נבראו שווים
ד"ר דרור דיקר ,מנהל מחלקה פנימית ד' ,והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל ,בית חולים השרון ,המרכז הרפואי רבין ,פתח-תקוה
הנסיון המצטבר בטיפול ב-פיוגליטזון
ד"ר אילנה הרמן-בהם ,מנהלת מחלקה פנימית ג' ומרפאת סוכרת ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,באר-שבע
דיון :הגישה לחולה הסוכרתי השמן שאינו מאוזן על מטפורמין

יום שישי | 11.10
08:30

ביקור בתערוכה

מושב ראשון  -תירואיד  -יו"ר ד"ר קרלוס בן בסט
09:00

Morbidity and Mortaliy of hypothyroidism

Prof. George J. Kahaly, Professor of Medicine and Endocrinolgy/Metabolism, Johannes Gutenberg University Medical Center
Department of Medicine I, Germany

מושב שני  -אופקים חדשים למעכבי  - DPP-IVיו"ר פרופ אדי קרניאלי
09:30

09:50
10:10
10:30
10:50
11:00

אספקטים קרדיאלים מחקר הSAVOR-
פרופ' איתמר רז ,יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת ומנהל מחלקת הסוכרת ,המרכז הרפואי הדסה עין-כרם ,ירושלים
אספקטים כליתיים של מעכבי DPP-4
ד"ר אליעזר גולן ,יו"ר האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויל"ד ,המחלקה לנפרולוגיה ויל"ד ,המרכז הרפואי מאיר ,כפר-סבא
בקרת הפרשת אינקרטינים במצבים פיזיולוגים וסוכרת מסוג 2
פרופ' גיל ליבוביץ ,מנהל המרכז לחקר הסוכרת של האוניברסיטה העברית ,השירות לאנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה עין-כרם ,ירושלים
לא כל מעכבי ה DPP-4-הינם זהים
פרופ' אוהד כהן ,אנדוקרינולוג בכיר ,המכון האנדוקרינולוגי ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר
דיון באפקטים של  DPP-IVמעבר להורדת גלוקוז  -ידיד או אויב?
הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב שלישי  -יו"ר ד"ר יונה גרינמן ופרופ' אילן שמעון

 11:30תפקידי אנזימי מעגל האוראה במחלות סיסטמיות
ד"ר איילת ארז ,מדענית בכירה ,מכון ויצמן
 12:00השפעת שימוש בשרוול תוך דואודנלי על הפיזיולוגיה של חולי סוכרת
ד"ר דיויד מייגס ,יועץ רפואי של חברת GI Dynamics
 12:30אתגרים בטיפול באי ספיקת אדרנל
ד"ר יונה גרינמן ,סגנית בכירה למנהל המכון האנדוקריני ,מנהלת המרפאה לנוירואנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי סוראסקי ,תל-אביב
 12:50טפול תרופתי לאקרומגליה  -פתרונות למקרים מאתגרים
פרופ' אילן שמעון ,מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומטבוליזם ,המרכז הרפואי רבין ,פתח-תקוה
 13:10מנגנוני שבריריות השלד בסכרת מסוג 2
פרופ' רבקה דרזנר-פולק ,רופאה בכירה בשירות לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם ,המרכז הרפואי הדסה עין-כרם ,ירושלים

יום שבת | 12.10

 10:00-12:00רפואה משפטית  -הכלי לסיוע מציאת האמת
ד"ר חן קוגל ,מומחה לרפואה משפטית מנהל המכון הפתולוגי ,אבו-כביר
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