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טיפול בהשמנה, 
סוכרת וגורמי סיכון 

קרדיווסקולרים 

תוכנית הקורס
CONFERENCE



2 23.11.16 < טיפול בסוכרת מסוג 1  
קפה וביקור בתצוגה 08:30 - 09:00
אינסולינים חדשים לשימוש בחולי סוכרת מסוג 1 / פרופ' נעים שחאדה  09:00 - 09:30
השימוש במשאבת אינסולין בחולים עם סוכרת מסוג 1 / פרופ' אוהד כהן 09:30 - 10:00
אמצעי ניטור מתקדמים בחולים עם סוכרת מסוג 1 / פרופ' אוהד כהן  10:00 - 10:30
קפה וביקור בתצוגה10:30 - 11:00
 DEBATE  יש להשתמש במשאבה וסנסור בכל חולה11:00 - 11:30

עם סוכרת מסוג 1  
בעד – פרופ' אוהד כהן / נגד – פרופ' נעים שחאדה  

הצגת שני מקרים ודיון באשר לטיפול הנכון  11:30 - 12:30

3 7.12.16 < טיפולים אוראליים בסוכרת מסוג 2 
קפה וביקור בתצוגה 08:30 - 09:00
האלגוריתם הטיפולי בחולי סוכרת מסוג  2 / ד"ר יואל טולידנו   09:00 - 09:30
10:00 - 09:30 / DPP-4יעילותם המטבולית של תרופות ממשפחת מעכבי ה־ 

ד"ר יוסי כהן 
10:30 - 10:00 / SGLT2יעילותם המטבולית של תרופות ממשפחת מעכבי ה־ 

ד"ר יואל טולידנו  
קפה וביקור בתצוגה10:30 - 11:00
11:30 - 11:00 DPP4בשל הנסיון הארוך יש להתחיל בטיפול ב־  DEBATE 

SGLT2 לפני
בעד – ד"ר יוסי כהן / נגד – ד"ר  יואל טולידנו  

הצגת שני מקרים ודיון באשר לטיפול הנכון / ד"ר ברוך יצחק 11:30 - 12:30

1 2.11.16 < טיפול בהשמנת יתר 
קפה וביקור בתצוגה 08:30 - 09:00
פתיחה – ברכות ומבט כולל על חינוך לסוכרת / פרופ׳ איתמר רז 09:00 - 09:30

רקע הצגת מטרות הקורס ומבנהו / פרופ׳ קרסיק 
הגישה לחולה הסובל מהשמנת יתר / ד"ר גבי ליברמן09:30 - 10:00
הטיפול התרופתי בחולה הסובל מהשמנת יתר / ד"ר דרור דיקר10:00 - 10:30
קפה וביקור בתצוגה10:30 - 11:00
DEBATE  יש לנסות טיפול תרופתי בכל חולה לפני ניתוח בריאטרי11:00 - 11:30

בעד – ד"ר דרור דיקר / נגד – ד"ר גבי ליברמן 
הצגת שני מקרים ודיון באשר לטפול בהשמנה בהם / ד"ר יעל עולמי11:30 - 12:30



4 21.12.16 < טיפולים אוראליים בדגש על אספקטים קרדיווסקולריים
קפה וביקור בתצוגה 08:30 - 09:00
09:30 - 09:00 / CVOT בטיחות קרדיווסקולרית בתרופות בסוכרת – מחקרי 

ד"ר עופרי מוסינזון  
בטיחות ויעילות קרדיווסקולרית של מעכבי DPP-4  / ד"ר עופרי מוסינזון 09:30 - 10:00
בטיחות ויעילות קרדיווסקולרית של מעכבי ה־SGLT2 / ד"ר אביבית כהן 10:00 - 10:30
קפה וביקור בתצוגה10:30 - 11:00
11:30 - 11:00 CLASS EFFECT מעידות על EMPA REGתוצאות ה־  DEBATE

בעד – ד"ר אביבית כהן / נגד – ד"ר עופרי מוסינזון   
הצגת שני מקרים ודיון באשר לטיפול הנכון  11:30 - 12:30

5  GLP-1–4.1.17 < סוכרת מסוג 2 - טיפולים באנלוגים בהזרקה בציר ה
קפה וביקור בתצוגה 08:30 - 09:00
חשיבות ציר ה־GLP-1 בפתוגנזה של סוכרת / ד"ר ענת צור  09:00 - 09:30
מתי נכון לבחור באנלוגים ל־GLP-1 והאם כולם שוים / ד"ר רקפת בכרך09:30 - 10:00
בטיחות ויעילות קרדיווסקולרית של אנלוגים ל־GLP-1 / ד"ר ענת צור10:00 - 10:30
קפה וביקור בתצוגה10:30 - 11:00
GLP-1  DEBATE היא בחירה ראשונה לאחר מטפורמין בחולה 11:00 - 11:30

הסוכרתי הסובל מהשמנת יתר
בעד – ד"ר ענת צור / נגד – ד"ר רקפת בכרך  

הצגת שני מקרים ודיון באשר לטיפול הנכון / ד"ר רקפת בכרך  11:30 - 12:30

6 18.1.17 < סוכרת מסוג 2 - טיפולים באנסולין 
קפה וביקור בתצוגה 08:30 - 09:00
 טיפול באנסולין בזליים – מתי ומה מקומם של האנסולינים החדשים / 09:00 - 09:30

פרופ' חוליו וינשטיין   
10:00 - 09:30 / GLP-1 לעומת שלוב עם  MDI – טיפול אנטנסיבי באינסולין 

פרופ' חוליו וינשטיין
טכנולוגיות חדשות בטיפול ונטור בשמוש באנסולין / ד"ר מריאלה גלנט10:00 - 10:30
קפה וביקור בתצוגה10:30 - 11:00
DEBATE  אנסולין טיפול בסוכרת מסוג 2 11:00 - 11:30

אויב – ד"ר מריאלה גלנט / ידיד – פרופ' חוליו וינשטיין
הצגת שני מקרים ודיון באשר לטיפול הנכון   11:30 - 12:30



8 22.2.17 < חידושים בטיפול ביתר לחץ דם
קפה וביקור בתצוגה 08:30 - 09:00
מה למדנו ממחקר ה־SPRINT באשר ליעדי הטיפול ביתר לחץ דם /09:00 - 09:30

פרופ' אהוד גרוסמן   
מה השילוב המועדף בטיפול בלחץ הדם בסוכרת / פרופ' יהונתן שרעבי 09:30 - 10:00
השפעת הגיל על הטיפול ביתר לחץ דם / פרופ' אהוד גרוסמן   10:00 - 10:30
קפה וביקור בתצוגה10:30 - 11:00
DEBATE  בחולי סוכרת הטיפול ביתר לחץ דם חייב להיות אגרסיבי   11:00 - 11:30

בעד – פרופ' אהוד גרוסמן / נגד – פרופ' יהונתן שרעבי  
הצגת שני מקרים ודיון באשר לטיפול הנכון  11:30 - 12:30

9 8.3.17 < מפגש סכום ושאלון מקרים
 חידושים בתחום רפואה מותאמת אישית בסוכרת והשמנה / 09:00 - 09:30

 TBA
כיצד להתגבר על התנגדות החולה לשינוי התנהגותי בסוכרת 09:30 - 10:00

והשמנה / ד"ר בתיה קורנבוים  
מה למדנו? סכום הקורס / פרופ' אבי קרסיק    10:00 - 10:30
מבחן מסכם ומתן תעודות 10:30 - 11:00

7 1.2.17 < חידושים בטיפול בשומני הדם  
קפה וביקור בתצוגה 08:30 - 09:00
09:30 - 09:00 / IMPROVE ITטיפול בסטטינים ובאזטימיב 2016 לאחר ה־ 

ד"ר חופית כהן
עידן השימוש ב־מעכבי PCSKS 9 / ד"ר רפי ביצור 09:30 - 10:00
10:30 - 10:00 / CETP חשיבותה והדרך הקשה לפתוח מעכבי HDL הורדת 

ד"ר חופית כהן
קפה וביקור בתצוגה10:30 - 11:00
DEBATE  במי יש לטפל במניעה ראשונית בסטטינים 11:00 - 11:30

בעד גישה שמרנית – ד"ר רפי ביצור / גישה אגרסיבית – ד"ר חופית כהן
הצגת שני מקרים ודיון באשר לטיפול הנכון  / ד"ר רוברטו אינבינדר 11:30 - 12:30

CONFERENCE


