
יזום 
והפקה

9.9.2014 | מלון כפר המכביה

 הכנס השנתי
  לסוכרת ילדים
       ומתבגרים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום לנרשמים עד ה-7.9.14 בלבד.
רישום מה-8.9.14 וביום הוועידה: 100 ש“ח

התכנסות ורישום 08:30-09:00

דברי פתיחה                                                                                                                                                                                                                                          09:00-09:10
יו"ר הכנס: פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א’ והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם,

הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. יו“ר הועדה לאוכלוסיות בסיכון גבוה, המועצה הלאומית לסוכרת
פרופ' משה פיליפ, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת,המרכז הארצי לסוכרת נעורים, מרכז  שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה 

מושב בוקר

מושב: טכנולוגיות )משאבות וחיישנים(
יו“ר: פרופ' דוד צנגן, מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים וסוכרת נעורים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

משאבות אינסולין - שיטת הטיפול המועדפת בסוכרת מסוג 1. חידושים טכנולוגים בשנים האחרונות  |  בחסות: גפן מדיקל 09:10-09:30
פרופ' דוד צנגן, מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים וסוכרת נעורים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

האפקט האמיתי ויתרונות חדשים לשימוש ב-Low Glucose Suspend( LGS( במשאבת אינסולין משולבת סנסור  |  בחסות: אגנטק09:30-09:50
פרופ' רם וייס, היחידה לאנדוקרינולוגיה וילדים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

דפוסי השימוש בחיישנים רציפים למדידת הסוכר09:50-10:10
ד"ר סמדר שילה, המרפאה לסוכרת ילדים ומתבגרים, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב”ם 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:10-10:40

מושב פתיחה

מושב: פתופיזיולוגיה ואפידמיולוגיה
יו"ר: ד"ר אורנה דלי גוטפריד,  מנהלת המרכז לסוכרת נעורים ואנדוקרינולוגיה לילדים ומנהלת מרפאות חוץ ילדים, מרכז רפואי זיו, צפת

סוכרת סוג 2 בילדים ומתבגרים10:40-11:00
ד"ר נחמה צוקרמן לוין, ראש תחום המחקר בילדים, המרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים והמרפאה להפרעות אכילה,

הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב”ם, חיפה

סיבוכי השמנה והתסמונת המטאבולית בילדים ומתבגרים11:00-11:20
פרופ' שלומית שליטין, סגנית מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הארצי לסוכרת נעורים, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

מניעת השמנה11:20-11:40
פרופ' יוסף מאירוביץ, אנדוקרינולוג בכיר, מכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה ורכז רפואת ילדים,

שירותי בריאות כללית

"מים רבים לא יכבו את האהבה" אך עוזרים במניעה ובטיפול בהשמנה  |  בחסות: מי עדן11:40-12:00
ד"ר גל דובנוב רז, מרפאת ספורט, תזונה ואורח חיים בריא, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:00-12:20

מושב צהריים

מושב: טיפולים וחידושים
יו"ר: ד"ר אילנה קורן, מרפאת אנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים, מרכז הילד ארמון, שירותי בריאות כללית, חיפה

ניתוחים בריאטרים במתבגרים12:20-12:40
פרופ' רם וייס, היחידה לאנדוקרינולוגיה וילדים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

חידושים באינסולין בזאלי  |  בחסות: נובו נורדיסק12:40-13:00
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם,

הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. יו"ר הועדה לאוכלוסיות בסיכון גבוה, המועצה הלאומית לסוכרת

טיפול בחמצת קטואצידוטית בילדים באמצעות זריקות אינסולין תת עוריות13:00-13:20
ד“ר מיכל כהן, אנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים, בית החולים לילדים, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב”ם חיפה

ארוחת צהריים וסיום13:20-14:00
בחסות


