
CONFERENCE

1 29.1.20 < טיפול מוקדם בסוכרת  
קפה וביקור בתצוגה 08:30 - 09:00
פתיחה - הצגת הקורס ומטרותיו / פרופ' אבי קרסיק ופרופ' טוני היימן  09:00 - 09:10
טיפול מוקדם בסוכרת - האם מטפורמין הוא התרופה הראשונה - מתי לשלב 09:10 - 09:50

SGLT2I /4i- DPP או GLP-1 או אנסולין? / ד"ר יואל טולדנו
כיצד נזהה בשלב המוקדם של הסוכרת פגיעה כלייתית או לבבית וכיצד נטפל 09:50 - 10:30

בהם / פרופ' נעים שחאדה
קפה וביקור בתצוגה10:30 - 11:00
דיון - כיצד נשיג את כל מטרות הטיפול – איזון רמת גלוקוז, איזון משקל 11:00 - 11:30

ותוצאים קרדיאלים וכילייתים בשילוב תרופות נכון  
מקרה - חולה עם סוכרת קלה ואלבומינוריה 11:30 - 12:00
מקרה - חולה עם סוכרת קלה והתקף לב      12:00 - 12:30

2   SGLT2–12.2.20 < מה חדש בטיפול ב
קפה וביקור בתצוגה 08:30 - 09:00
09:45 - 09:00 / SGLT2 מה חדש לגבי ההשפעה על הכליה  של מעכבי 

ד"ר יבגני מושקוביץ 
 מה חדש לגבי ההשפעה של  מעכבי  SGLT2  על הלב / 09:45 - 10:30

ד"ר רקפת בכרך 
קפה וביקור בתצוגה10:30 - 11:00
 דיון  - כיצד נטמיע את קויי ההנחיה החדשים ביחס למקומם11:00 - 11:30

SGLT2 של מעכבי
תרגול - חולה עם סוכרת ו־CKD דרגה 3 11:30 - 12:00
תרגול - חולה עם סוכרת ואי ספיקת לב 12:00 - 12:30
13:00 - 12:30   TBA

3    GLP1–11.3.20 < מה חדש בטיפול ב
קפה וביקור בתצוגה 08:30 - 09:00
חדש לגבי ההשפעה על הכליה של תכשירי ה־GLP-1 / ד"ר ברכה דגן    09:00 - 09:45
מה חדש לגבי ההשפעה של ה־GLP-1 על הלב / ד"ר ליאת ברזילי   09:45 - 10:30
קפה וביקור בתצוגה10:30 - 11:00
11:30 - 11:00 GLP-1דיון - איך ומתי מעבירים חולה מטיפול פומי ל־
12:00 - 11:30  GLP-1מקרה עם שחקן - העברת חולה מתכשיר פומי ל־
12:30 - 12:00  GLP-1מקרה עם שחקן - העברת חולה מתכשיר פומי ל־

4 18.3.20 < תכשירים חדשים על המדף   
קפה וביקור בתצוגה 08:30 - 09:00
 שילובים קבועים של אנסולין ו־GLP-1 - תוצאי מחקר ועולם אמיתי / 09:00 - 09:45

פרופ' אבי קרסיק     
תכשירי GLP-1 חדשים ויתרונותיהם / ד"ר ענת צור   09:45 - 10:30
קפה וביקור בתצוגה10:30 - 11:00
דיון - מקומו של הטיפול באנסולין בלבד לעומת שלוב עם GLP-1 ב־2020 11:00 - 11:30
12:00 - 11:30  GLP1מקרה עם שחקן - העברת חולה מאינסולין לשלוב אינסולין ו־
12:30 - 12:00   GLP1מקרה עם שחקן - העברת חולה מאנסולין לשלוב קבוע של אינסולין ו־
 סכום - היכן אנו נמצאים ולאן אנו הולכים בטיפול בחולה הסוכרת / 12:30 - 12:40

פרופ' אבי קרסיק    
סדנת בישול של אודי ואושר - טעים, פשוט ונגיש12:40 - 13:30
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