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התכנסות ורישום08:00-09:00
ברכת יו"ר הוועידה09:00-09:20

פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

מליאת בוקר - סוכרת 2015  
יו“ר: פרופ‘ חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

פרופ‘ איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

רשמי סוכרת בישראל- תמונת מצב09:20-09:40
ד"ר ענבר צוקר, מנהלת תחום מחקר מחלות לב ושבץ מוחי, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

09:40-10:00Gut microbiome and bariatric surgery - potential relevance to diabetes?
Prof. Karine Clément MD, PhD , Director,  ICAN, Institute of Cardiometabolism and Nutrition, Paris

השפעת GLP-1 על קצב הלב מה למדנו עד כה?  10:00-10:20
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון,

מרכז רפואי רבין, פ"ת

10:20-10:40 The Right Treatment for The Right Patient
ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב“ם -

הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

פריצות דרך במחקרי OUTCOME בסוכרת  10:40-11:00
פרופ’ אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

11:00-11:20  Don’t be Gluco Centric
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

שאלות ותשובות11:20-11:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:30-12:00



התכנסות ורישום08:00-09:00
ברכת יו"ר הוועידה09:00-09:20

פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

מליאת בוקר - סוכרת 2015  
יו“ר: פרופ‘ חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

פרופ‘ איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

רשמי סוכרת בישראל- תמונת מצב09:20-09:40
ד"ר ענבר צוקר, מנהלת תחום מחקר מחלות לב ושבץ מוחי, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

09:40-10:00Gut microbiome and bariatric surgery - potential relevance to diabetes?
Prof. Karine Clément MD, PhD , Director,  ICAN, Institute of Cardiometabolism and Nutrition, Paris

השפעת GLP-1 על קצב הלב מה למדנו עד כה?  10:00-10:20
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון,

מרכז רפואי רבין, פ"ת

10:20-10:40 The Right Treatment for The Right Patient
ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב“ם -

הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

פריצות דרך במחקרי OUTCOME בסוכרת  10:40-11:00
פרופ’ אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

11:00-11:20  Don’t be Gluco Centric
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

שאלות ותשובות11:20-11:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:30-12:00

מושב 1 - סוכרת ברפואת המשפחה
יו“ר: ד“ר טלי צוקרמן יפה, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ע״ש שיבא, תל השומר, החוג לאפידימיולוגיה, אוניברסיטת ת“א

ד“ר עירית הוכברג, רופאה בכירה, מכון אנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

מקומו של רופא משפחה בטיפול בסוכרת12:00-12:20
ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית מחוז שו“ש, כללית

מקום רפואה הוירטואלית במניעה וטיפול בסוכרת12:20-12:40
ד“ר אורלי טמיר, המועצה הלאומית לסוכרת, מיזם “עוצמה“

פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות הקהל12:40-13:00
מנחה: ד“ר טלי צוקרמן יפה, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר,

החוג לאפידימיולוגיה, אוניברסיטת ת“א

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:30

מושב 2 - טיפול משולב בסוכרת
יו“ר: ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז ירושלים-השפלה, מכבי שירותי בריאות

ד“ר יונית מרקוס פרלמן, מכון לאנדוקרנולוגיה, סכרת, מטבוליזם ויל“ד, המרכז הרפואי ת“א

שילוב אינסולין בזאלי עם GLP-1 - למי ומתי? 12:00-12:20
ד"ר אילנה הרמן בהם, מנהלת מחלקה פנימית ג‘ ומרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע 

12:20-12:40  How to Choose Your First Injectable Medication?
ד"ר עופרי מוסנזון, מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, האגף הפנימי,

בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים

השמנה בישראל והאופציות הטיפוליות                 12:40-13:00
ד“ר גבי ליברמן, אחראית על המרפאה להשמנת יתר, מכון אנדוקריני, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות הקהל13:00-13:15
מנחה: ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז ירושלים-השפלה, מכבי שירותי בריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:15-13:30



מושב 3 - תזונה ואיזון גליקמי מסביב לשעון
 יו“ר: גילה פיימן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת והיחידה לתזונה, מרכז שניידר לרפואת ילדים והמועצה הלאומית לסוכרת

ד“ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת והיחידה לתזונה, מרכז שניידר לרפואת ילדים

על חשיבות הסינכרון בין מטבוליזם והשעון הביולוגי  12:00-12:20
ד“ר יערית אדמוביץ תמם, המחלקה לכימיה ביולוגית, מכון ויצמן למדע

ההשפעה של ארוחת הבוקר על התגובה הגליקמית לאורך היום בחולי סוכרת מסוג 12:20-12:402
פרופ‘ דניאלה יעקובוביץ, היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון 

גישה תזונתית מבוססת זמנים לטיפול בהשמנה ותסמונת מטבולית
סיגל סופר, ע. דיאטנית ראשית, חטיבת הרפואה, קופת חולים מאוחדת

פאנל ודיון – האם ניתן לשפר את איזון הסוכרת על ידי שינוי זמני הארוחות והרכבן?     12:40-13:00
גילה פיימן, ד"ר מיכל גילאון קרן, ד"ר יערית אדמוביץ, פרופ׳ דניאלה יעקובוביץ, סיגל סופר

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:30

מושב 4 - ביוסימילר בסוכרת
יו“ר: ד“ר סיגל שקלאי, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת, מטבוליזם ויתר ל“ד המרכז הרפואי ת“א. מנהלת מכון סוכרת יפו, מכבי שרותי בריאות

ד“ר רועי אלדור, היחידה לסוכרת ואנדוקרינולוגיה, אגף המחקר הקליני, מעבדות מחקר מרק    

תרופות  Biosimilars – ניסיון של העשור הראשון 13:30-13:50
פרופ‘ ח‘ קליני דניאל קורניק, מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, הקריה רפואית רמב“ם, טכניון, חיפה                                                                           

13:50-14:10 Future Prospectives In Insulin Biosimilar Development
פרופ‘ יוסף קרקו, מנהל היחידה לפרמקולוגיה קלינית, האגף לרפואה פנימית, ביה“ח הדסה עין כרם, ירושלים

פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות הקהל14:10-14:30
מנחה: ד“ר רועי אלדור, היחידה לסוכרת ואנדוקרינולוגיה, אגף המחקר הקליני, מעבדות מחקר מרק  

ארוחת צהריים14:30-15:00



מושב 5 - פריצות דרך בטיפול בהשמנה וסוכרת
יו“ר: ד“ר יאיר ירושלמי, מומחה לפנימית סוכרת ואנדוקרינולוגיה, בית הרופאים ריינס, תל אביב. קופת חולים לאומית

ד“ר אורנה דלי גוטפריד, מנהלת המרכז לסוכרת נעורים ואנדוקרינולוגיה לילדים ומנהלת מרפאות חוץ ילדים, מרכז רפואי זיו, צפת

מה חדש בטיפול האנדוסקופי להשמנת יתר וסוכרת    13:30-13:50
ד“ר סיגל פישמן, מנהלת השירות להשמנת יתר, המכון למחלות דרכי העיכול והכבד, המרכז הרפואי ת“א

13:50-14:10 MDI עידן חדש בניטור סוכר במטופלי - FLASH טכנולוגיית
DMC-פרופ‘ חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון ורופא בכיר ב

פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות הקהל14:10-14:30
מנחה: ד“ר יאיר ירושלמי, מומחה לפנימית סוכרת ואנדוקרינולוגיה, בית הרופאים ריינס, תל אביב. קופת חולים לאומית 

ארוחת צהריים14:30-15:00

מושב 6 - חדש וישן בטיפול באנקריטינים
יו“ר: פרופ‘ מיכה רפופורט, מנהל מחלקה פנימית ג‘ והשרות לסוכרת, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

DMC-ד"ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לד', המרכז הרפואי ת“א, ו

מעכבי DPP-4 8 שנים אחרי מה ידוע? מחקר ה-TECOS וחידושים נוספים  13:30-13:50
ד“ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מכון סוכרת מכבי, ירושלים

13:50-14:10Can we predict the success of combined GLP-1 - insulin therapy? A proof-of-concept
ד“ר שמואל לויט, מנהל מכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, מסונף ל-Assuta Medical center, תל אביב

פאנל שאלות ותשובות בהשתתפות הקהל14:10-14:30
מנחה: פרופ‘ מיכה רפופורט, מנהל מחלקה פנימית ג' והשרות לסוכרת, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

ארוחת צהריים14:30-15:00



 ExPAND Project in Diabetes - כנס לווין
AstraZeneca :בחסות

15:00–15:30ExPAND: Policy advocacy in diabetes
Skovlund Toke, Director, Global Govt Affairs & Patient Group Relations :דברי פתיחה

 פאנל דיון - אנחנו על המפה - הטיפול בסוכרת סוג 2 בישראל15:30-16:00
 מנחים: פרופ‘ איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

פרופ‘ אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

16:00-16:30Treatment Inertia in T2D
ד“ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל,

בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ“ת

דיון פתוח16:30-17:00



ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי הרשמה:
• הרשמה מוקדמת עד ה-21.10: 50 ש“ח

• הרשמה מה-22.10 וביום הוועידה: 180 ש“ח

דמי הרשמה לנציגי חברות מסחריות:
• הרשמה מוקדמת עד ה-25.10.15: 450 ₪ + מע“מ
• הרשמה מה-26.10 וביום הוועידה: 550 ₪ + מע“מ

* דמי ההרשמה כוללים ארוחת צהריים
* עלות חניה במלון הילטון על בסיס מקום פנוי בעלות מסובסדת - 40 ש"ח לכל היום

* חנייה בכיכר אתרים )בסמוך למלון( אינה בעלות מסובסדת

בחסותבחסות ראשית


