
תכנית הכנס
07:30-08:30      התכנסות, כיבוד וביקור בתערוכת המציגים

08:20-08:30      דברי פתיחה

08:30-10:10      מושב ראשון - ההווה והעתיד: אפשרויות הטיפול הנוכחיות והעתידיות בגידולי היפופיזה

08:30-08:50      חידושים ועדכונים באקרומגליה 
                           פרופ' אילן שמעון | המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, המרכז הרפואי רבין, פתח תקווה

08:50-09:10      עתיד הטיפול התרופתי בקושינג 
                           ד"ר מאיר פרנקל | היחידה לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים  

09:10-09:30      הטיפול הקרינתי בגידולי היפופיזה
                           ד"ר אנדרו א. קנר | המחלקה הנוירוכירורגית, המרכז הרפואי רבין, פתח תקווה

09:30-9:50        הטיפול הניתוחי בגידולי היפופיזה עם מעורבות סינוס קברנוזי
                           ד”ר יובל סופרו | המחלקה הנוירוכירורגית, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

09:50-10:10      פעילות ועדת היפופיזה
                           פרופ' עמית עקירוב | המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, המרכז הרפואי רבין, פתח תקווה

10:10-10:30      הפסקת קפה וביקור בתערוכת המציגים

10:30-12:00      מושב שני - "הכה את המומחה": הרצאות אורחים והצגת מקרים

10:30-11:00      מרצה אורחת - NFPA - המהלך הצפוי ואפשרויות הטיפול
Prof. Niki Karavitaki | Institute of Metabolism and Systems Research, College of Medical                           

    and Dental Sciences, University of Birmingham, UK                                                                                                    

11:00-11:15      הצגת מקרה 

11:15-11:45      מרצה אורחת - הטיפול באדנומות אגרסיביות
 Prof. Pia Burman | Genomics, Diabetes and Endocrinology, Lund University, Sweden                                         

 11:45-12:00      הצגת מקרה
12:00-13:00      ארוחת צהריים

13:00-14:40      מושב שלישי - יותר מ"רק אדנומה" בהיפופיזה

13:00-13:20      פרולקטינומה במעגל החיים
                           פרופ' יונה גרינמן | המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת, מטבוליזם ויתר לחץ דם,  המרכז הרפואי סוראסקי, תל אביב

13:20-13:40      השמנה היפותלמית 
              ד"ר עידית דותן | המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, המרכז הרפואי רבין, פתח תקווה

13:40-14:20      חסר בהורמון גדילה מילדות לבגרות, דיון בנושא אבחון וטיפול
                           ד”ר מרב פרנקל | היחידה לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

                           ד"ר אביבית ברנר | המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, בית החולים לילדים "דנה-דואק", המרכז הרפואי
                           סוראסקי, תל אביב

14:20-14:40      תסמונת גמילה מסטרואידים לאחר ניתוח מחלת קושינג
                           ד”ר מירב סרברו | המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת, מטבוליזם ויתר לחץ דם,  המרכז הרפואי סוראסקי, תל אביב

14:40-15:00      הפסקת קפה וביקור בתערוכת המציגים

15:00-16:00      מושב רביעי - הצגות מקרים 

15:00-16:00      הצגות מקרים

הכנס השלישי למחלות יותרת המוח 
עדכונים על מחלות

יותרת המוח

 הסעות תצאנה בהתאם לצורך
מחיפה וירושלים

 לאישור השתתפותכם:

054�ריטה 5211424

 rita.nachmias@novartis.com

 052�יעל 5223330 Crowne Plaza, Azrieli Tel-Aviv
11 th floor

Craniopharyngioma
22/2/15 13:00-16:00

בחסות: 

Israeli Pituitary Group
ISPG

יום רביעי | 19.4.2023 | מלון דן אכדיה, הרצליה

ועדת היפופיזה


