המרכז האקדמי ללימודי המשך ברפואה ,שנה"ל תשע"ט

סוכרת
מרכזות :ד"ר עופרי מוסנזון ,ד"ר רונית קלמנוביץ -דיקשטין
ועדה אקדמית מטעם האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה
והמועצה הלאומית לסוכרת :פרופ' קרן תורגמן ,ד"ר יונתן ארבל,

ד"ר יואל טולדנו
רקע :מחלת הסוכרת הינה מגפה ששכיחותה ממשיכה ועולה בארץ ובעולם וזאת במקביל לעליה בהשמנה ובאורח החיים הישבני.
לאור זאת מירב חולי הסוכרת מטופלים ויטופלו בעתיד ע"י צוותים ברפואה הראשונית .חלק נכבד סובלים ממרכיבים נוספים של
התסמונת המטבולית (השמנה ,יתר לחץ דם ,דיסליפידמיה ועוד) ורבים עלולים לסבול מסיבוכי מחלתם באיברי גוף שונים (כליות,
עיניים ,לב ועוד) .הטיפול בחולה הסוכרתי הינו מורכב וכולל התייחסות לכל התחומים הללו תוך העצמה של המטופל ומשפחתו
לצורך רתימתם לטיפול כרוני במחלה .בנוסף ,מגוון האפשרויות הטיפוליות הוא רחב ודורש התאמה אישית וכמות המידע הרפואי
בתחום עולה בקצב מסחרר.
מטרה :הקורס המתקדם בסוכרת ,אשר מוצע זו השנה השנייה ,נועד להקנות לרופא הראשוני את מירב הכלים לאבחון ,טיפול
וליווי חולים הסובלים מסוכרת .במהלך הקורס נדון ונתרגל את התחומים הבאים :מחלת הסוכרת כחלק מהתסמונת המטבולית על
מרכיביה השונים ,אפשרויות אבחוניות וטיפוליות במחלה ובסיבוכיה המגוונים ,העצמת החולה והצוותים בטיפול החולה
וההתמודדות עם החולה המורכב.
זאת כחלק ממהלך המובל ע"י האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה ,המועצה הלאומית לסוכרת ובשיתוף איגוד רופאי המשפחה,
האיגוד לרפואה פנימית וגורמים נוספים.
מתכונת :הרצאות פרונטליות ותרגולים בקבוצות קטנות ובנוסף ארבע סדנאות בימי שישי .חלק משמעותי מההרצאות ילוו
בסדנאות /תרגולים/הצגות מקרים .הקורס ילווה באתר למידה אינטרנטי והוראה מקוונת.
קהל יעד :רופאים ראשוניים.
ל בוגרי הקורס שיעמדו בהצלחה בשנה העיונית ושהנם מומחים ברפואת משפחה ורפואה פנימית ,יוצע להשתתף בשנה נוספת של
השתלמות מעשית של יום בשבוע במרפאות סוכרת ייעודיות ברחבי הארץ .מטרתה של ההשתלמות הדו-שנתית להכשיר רופאים להובלת
הטיפול בסוכרת ובתסמונת המטבולית בקהילה .ההשתלמות הדו שנתית נמצאת בשלבי הכרה מתקדמים ביותר מול הר"י.
מועד ומיקום :יום רביעי ,בין השעות  ,19:45-16:15כתלות בסיכום עם הפקולטות ומספר הנרשמים תישקל פתיחת הקורס בשלושת
הפקולטות לרפואה :תל אביב ,בן גוריון והאוניברסיטה העברית.
שכר לימוד ₪ 5,500 :שנתי

הרשמה מקוונת
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