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התכנסות ורישום08:30-09:00
דברי פתיחה וברכות09:00-09:20

יושבי ראש הכנס: פרופ‘ איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת
פרופ‘ נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי, ת“א

פרופ‘ אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר
פרופ‘ דוד טנה, מנהל מערך שבץ מוח, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר ואוניברסיטת תל אביב

מליאת בוקר
יו“ר: פרופ‘ אדי קרניאלי, נשיא ההאגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה. ראש מרכז גליל לרפואה מותאמת אישית, הפקולטה לרפואה הטכניון  

השמנה סרקופנית: תסמונת "יתומה" ושכיחה: השלכות מטבוליות ווסקולריות09:20-09:40
פרופ' נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי, ת“א

אבחון יתר לחץ דם - האם המדידות במרפאה מספקות?09:40-10:00
ד"ר עידו בן דב, נפרולוג בכיר במחלקה לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, מרכז רפואי הדסה, ירושלים 

השפעת חוסמי DPP4 על הלב הסוכרתי10:00-10:20
ד"ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון

הטיפול ב-GLP-1 באוכלוסיות מיוחדות 10:20-10:40
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל,

בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת  

נוגדי קרישה חדשים לטיפול בפרפור עליות 2015 - איפה אנחנו נמצאים ומה למדנו עד היום?10:40-11:00
ד"ר אהרון לובצקי, מנהל היחידה לקרישת הדם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה 11:00-11:30

מליאה חלקית
 מושב 1

יו"ר: ד"ר טלי צוקרמן יפה, המכון האנדוקריני, מכון גרטנר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר והמחלקה לאפידמיולוגיה אוניברסיטת ת"א

אינסולינים בזאליים - האם כולם שווים? 11:30-11:50
ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מכון סוכרת מכבי, ירושלים

 אינסולין בזאלי חדש ככלי לטיפול מדויק יותר בסוכרת המתקדמת 11:50-12:10
 ד“ר ג‘ואל זינגר, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקריני, מרכז רפואי רבין, קמפוס בלינסון, פתח תקוה.

ראש תחום סוכרת, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית
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 אינסולין בזאלי חדש ככלי לטיפול מדויק יותר בסוכרת המתקדמת 11:50-12:10
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ראש תחום סוכרת, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית

השלב הבא באיזון PPG בסוכרת סוג 2 12:10-12:30
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 

 השפעת DPP4 על הכיליה הסוכרתית 12:30-12:50
ד“ר אליעזר גולן, מנהל היחידה להמודיאליזה, מרכז רפואי מאיר, כפר-סבא

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מושב 2
יו“ר: פרופ‘ יהונתן שרעבי, מנהל המכון ללחץ דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר. יו“ר החברה הישראלית ליתר לחץ דם

האם סייסטה )שנת צהריים( קשורה לתמותה?11:30-11:50
פרופ' מיכאל בורשטיין, היחידה ליתר לחץ-דם, מחלקה פנימית, הדסה הר הצופים, ירושלים

מה המשמעות של מדידה בודדת של לחץ דם גבוה בגיל 17?11:50-12:10
ד"ר עדי לייבה, מומחה לרפואה פנימית, נפרולוגיה וליל“ד, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר.

מזכיר החברה הישראלית ליל“ד 

שומן פריוסקולרי ויתר לחץ דם12:10-12:30
ד"ר טליה וולק, מנהלת שרות ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

לחץ דם בקבלה באירוע מוחי - משמעות ומגמות לאורך השנים12:30-12:50
ד"ר יואב איזנברג, אנדוקרינולוג מומחה, שירותי בריאות כללית                                          

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מושבים מקבילים
מושב 3 - סוכרת

DMC-יו“ר: ד“ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת“א, ו
ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז השפלה, מכבי שירותי בריאות      

אינסולין בשילוב GLP-1 איך ומתי?13:10-13:30
ד"ר חוליו ויינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון 

האם פרוצדורות בריאטריות יכולות “לרפא“ סוכרת, השוואה בין ניתוח בריאטרי לשרוול אנדוברייר13:30-13:50
ד“ר גבי ליברמן, אחראית על המרפאה להשמנת יתר, מכון אנדוקריני, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

עתיד הטיפול התרופתי בסוכרת                                  13:50-14:10
פרופ‘ איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת
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חוסמי SGLT2 תרופות פורצות דרך בסוכרת14:10-14:30
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת הדסה עין כרם, ירושלים           

ארוחת צהריים14:30-15:10

מושב 4 - השמנה
יו“ר: ד“ר יונית מרקוס-פרלמן, מכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז רפואי תל אביב                                                

 ד“ר גלינה שנקרמן, מומחית באנדוקרינולוגיה ואחראית המרפאה להשמנת יתר, המרכז הרפואי ת“א                      

האם ממתיקים מלאכותיים גורמים לעליה במשקל?13:10-13:30
פרופ‘ זמיר הלפרן, מנהל המערך לדרכי העיכול מרכז רפואי תל אביב וי“ור האיגוד למחלות דרכי העיכול והכבד.

מנהל אקדמי של תכנית הלימודים אוכל ולקויות אכילה, הקריה האקדמית אונו

השפעת ניתוחים בריאטריים על תאי בטא13:30-13:50
פרופ' רם וייס, המחלקה למטבוליזם ותזונת האדם, האוניברסיטה העברית בירושלים 

DEBATE - השמנה מעל גיל 13:50-14:10:65
1. מאוחר מדי לכירורגיה

ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת
2. בעד כירורגיה בריאטרית

ד"ר אנדרי קידר, מנהל היחידה לכירורגיה בריאטרית, בית החולים בילינסון, פתח תקוה

מידת וכיוון שינויי משקל ולחץ דם באמצע החיים: ניבוי מפתיע של דמנציה ורב-תחלואה אחרי גיל 75                                                           14:10-14:30
פרופ‘ אורי גולדבורט, החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

ארוחת צהריים14:30-15:10

מושב 5 - יתר לחץ דם
יו“ר: ד“ר טליה וינשטיין, מנהלת יחידת הדיאליזה, המרכז הרפואי ת“א                               

ד“ר דב גביש, מנהל מחלקה פנימית א‘, המרכז הרפואי ע“ש וולפסון, חולון. מרצה בכיר אוניברסיטת תל אביב

עדכונים ביתר לחץ דם13:10-13:30
פרופ‘ אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

היפונתרמיה מדיורטיקה - האם ניתנת למניעה?13:30-13:50
ד“ר שוקי לשם, מומחה לרפואת המשפחה ויתר לחץ דם. יועץ יתר לחץ דם, לאומית שירותי בריאות

ומכבי שירותי בריאות - מחוז חיפה והצפון

שינויים תזונתיים להורדת לחץ דם13:50-14:10
ד“ר אבשלום ליבוביץ, סגן מנהל מחלקה פנימית ד‘ היחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

DEBATE - השמנה מעל גיל 14:10-14:30:65
1. מאוחר מדי לכירורגיה

ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת
2. בעד כירורגיה בריאטרית

ד"ר אנדרי קידר, מנהל היחידה לכירורגיה בריאטרית, בית החולים בילינסון, פתח תקוה

האם ממתיקים מלאכותיים גורמים לעליה במשקל? 14:30-14:50
ארוחת צהריים14:50-15:30

מושב 5 - יתר לחץ דם
עדכונים ביתר לחץ דם   |   בחסות: נוברטיס13:30-13:50

פרופ‘ אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

היפונתרמיה מדיורטיקה - האם ניתנת למניעה?13:50-14:10
ד“ר שוקי לשם, מומחה לרפואת המשפחה ויתר לחץ דם. יועץ יתר לחץ דם, לאומית שירותי בריאות

ומכבי שירותי בריאות - מחוז חיפה והצפון

שינויים תזונתיים להורדת לחץ דם14:10-14:30
ד“ר אבשלום ליבוביץ, סגן מנהל מחלקה פנימית ד‘ היחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

טיפול ביתר לחץ דם בחדר מיון14:30-14:50
ד“ר ואסים רוק, רופא בכיר, מחלקה פנימית ג‘, מרפאת לחץ דם, מרכז רפואי העמק, עפולה

ארוחת צהריים14:50-15:30

מושב  6- שבץ מוחי
דיסקציה חוץ גולגלתית )צווארית(13:30-13:50

ד“ר רונן לויטה, מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה פולשנית )צנתור מוח(, המחלקה הנוירולוגית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

הברור והטיפול למניעת אירוע מוחי חוזר13:50-14:10
פרופ‘ דוד טנה, מנהל מערך שבץ מוח, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר ואוניברסיטת תל אביב

מהפכת הטיפול הצנתורי בשבץ מוח איסכמי חד14:10-14:30
ד“ר ענת חורב, נוירורדיולוגית פולשנית, רופאת שבץ, המרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הערכת אולטראסאונד-דופלר מתקדמת של כלי הדם הצווארים והמוחיים במניעה ראשונית14:30-14:50
ושניונית של שבץ המוח

ד“ר סאלו חרץ, מומחה לנוירולוגיה ושבץ המוח, מערך שבץ המוח, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר.
מרום שירותים רפואיים, כפר סבא

4ארוחת צהריים14:50-15:30



חוסמי SGLT2 תרופות פורצות דרך בסוכרת14:10-14:30
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת הדסה עין כרם, ירושלים           

ארוחת צהריים14:30-15:10

מושב 4 - השמנה
יו“ר: ד“ר יונית מרקוס-פרלמן, מכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז רפואי תל אביב                                                

 ד“ר גלינה שנקרמן, מומחית באנדוקרינולוגיה ואחראית המרפאה להשמנת יתר, המרכז הרפואי ת“א                      

האם ממתיקים מלאכותיים גורמים לעליה במשקל?13:10-13:30
פרופ‘ זמיר הלפרן, מנהל המערך לדרכי העיכול מרכז רפואי תל אביב וי“ור האיגוד למחלות דרכי העיכול והכבד.

מנהל אקדמי של תכנית הלימודים אוכל ולקויות אכילה, הקריה האקדמית אונו

השפעת ניתוחים בריאטריים על תאי בטא13:30-13:50
פרופ' רם וייס, המחלקה למטבוליזם ותזונת האדם, האוניברסיטה העברית בירושלים 

DEBATE - השמנה מעל גיל 13:50-14:10:65
1. מאוחר מדי לכירורגיה

ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת
2. בעד כירורגיה בריאטרית

ד"ר אנדרי קידר, מנהל היחידה לכירורגיה בריאטרית, בית החולים בילינסון, פתח תקוה

מידת וכיוון שינויי משקל ולחץ דם באמצע החיים: ניבוי מפתיע של דמנציה ורב-תחלואה אחרי גיל 75                                                           14:10-14:30
פרופ‘ אורי גולדבורט, החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

ארוחת צהריים14:30-15:10

מושב 5 - יתר לחץ דם
יו“ר: ד“ר טליה וינשטיין, מנהלת יחידת הדיאליזה, המרכז הרפואי ת“א                               

ד“ר דב גביש, מנהל מחלקה פנימית א‘, המרכז הרפואי ע“ש וולפסון, חולון. מרצה בכיר אוניברסיטת תל אביב

עדכונים ביתר לחץ דם13:10-13:30
פרופ‘ אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

היפונתרמיה מדיורטיקה - האם ניתנת למניעה?13:30-13:50
ד“ר שוקי לשם, מומחה לרפואת המשפחה ויתר לחץ דם. יועץ יתר לחץ דם, לאומית שירותי בריאות

ומכבי שירותי בריאות - מחוז חיפה והצפון

שינויים תזונתיים להורדת לחץ דם13:50-14:10
ד“ר אבשלום ליבוביץ, סגן מנהל מחלקה פנימית ד‘ היחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר
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לפרטים והרשמה יש לפנות לטל‘ 03-7650504
www.medical-expo.co.il :או באתר האינטרנט

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-2.2.15: 80 ש“ח

� רישום מה-3.2.15: וביום הוועידה 180 ש“ח 
* המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

בחסות

טיפול ביתר לחץ דם בחדר מיון14:10-14:30
ד“ר ואסים רוק, רופא בכיר, מחלקה פנימית ג‘, מרפאת לחץ דם, מרכז רפואי העמק, עפולה

ארוחת צהריים14:30-15:10

מושב  6 - שבץ מוחי
יו“ר: ד“ר חן הלוי, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי כרמל, חיפה 

פרופ‘ נתן בורנשטיין, מנהל יחידת שבץ המוח, מרכז רפואי ת“א, יו“ר האיגוד הנוירולוגי בישראל. סגן נשיא ארגון שבץ המוח העולמי    

דיסקציה חוץ גולגלתית )צווארית(13:10-13:30
ד“ר רונן לויטה, מנהל היחידה לנוירורדיולוגיה פולשנית )צנתור מוח(, המחלקה הנוירולוגית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

הברור והטיפול למניעת אירוע מוחי חוזר13:30-13:50
פרופ‘ דוד טנה, מנהל מערך שבץ מוח, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר ואוניברסיטת תל אביב

מהפכת הטיפול הצנתורי בשבץ מוח איסכמי חד13:50-14:10
ד“ר ענת חורב, נוירורדיולוגית פולשנית, רופאת שבץ, המרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הערכת אולטראסאונד-דופלר מתקדמת של כלי הדם הצווארים והמוחיים במניעה ראשונית14:10-14:30
ושניונית של שבץ המוח

ד“ר סאלו חרץ, מומחה לנוירולוגיה ושבץ המוח, מערך שבץ המוח, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר.
מרום שירותים רפואיים, כפר סבא

ארוחת צהריים14:30-15:10


