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 פרופ‘ איתמר רז 
מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין 

כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

 פרופ‘ אהוד גרוסמן
מנהל מחלקה פנימית ד‘ והיחידה ליתר לחץ 

דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

 פרופ‘ נפתלי שטרן
מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם 

ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת“א  

יו"ר הוועידה

פרופ‘ דוד טנה
מנהל שבץ המוח, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, 

תל השומר ואוניברסיטת תל אביב

ועידת ישראל
לסוכרת, השמנה, 

יל“ד ושבץ מוחי

The Israeli Diabetes, Hypertension, Obesity & Stroke Conference

10.2.2016 | מלון הילטון, ת“א



התכנסות ורישום08:15-09:00
 דברי פתיחה וברכות: פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת09:00-09:10

פרופ' נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי, ת“א

מליאת בוקר
יו“ר: פרופ‘ איתמר רז, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

פרופ‘ נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי, ת“א    

יעד הטיפול בלחץ דם – ישן וחדש09:10-09:30
פרופ' אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד' והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר 

09:30-09:50 Bridging the obesity gap
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ“ת

מהפכת צינתורי המוח בשבץ מוח חד09:50-10:10
פרופ' דוד טנה, מנהל שבץ המוח, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר ואוניברסיטת תל אביב

אינסולין בזאלי - מה צופן לנו העתיד בטיפול בחולה הסוכרתי   |  בחסות: סאנופי  10:10-10:30
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א‘ והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות 

האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

10:30-10:50 BI :מניעה וטיפול של תחלואה קרדיווסקולרית בסוכרת 2016   |  בחסות
פרופ' אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                       

שאלות ותשובות10:50-11:00
מנחים: פרופ‘ איתמר רז ופרופ‘ נפתלי שטרן

הפסקת קפה 11:00-11:30

מליאה חלקית
מושב 1

יו“ר: פרופ‘ חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון  
פרופ‘ מיכה רפופורט, מנהל מחלקה פנימית ג‘ והשרות לסוכרת, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

טיפול משולב באינסולין ו-GLP-1 מתי ולמי?   |  בחסות: נובו נורדיסק11:30-11:50
ד"ר עופרי מוסנזון, מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, האגף הפנימי, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים

The Multifactorial approach for treating a Type 2 Diabetes patient   |  בחסות: אסטרה זניקה    11:50-12:10
פרופ' אלי לב, מנהל יחידת הצנתורים, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

מה המקום של הנחיות לטיפול ביתר לחץ דם12:10-12:30
פרופ' יהונתן שרעבי, מנהל המכון ללחץ דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר. יו“ר החברה הישראלית ליתר לחץ דם 2



יתר לחץ דם הנגרם על ידי תרופות - מה חשוב לדעת?12:30-12:50
ד"ר אלון גרוסמן, סגן מנהל פנימית ה‘ בילינסון, מומחה באנדוקרינולוגיה, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה 

שאלות ותשובות12:50-13:00
הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

מושב 2
יו“ר: ד“ר גלינה שנקרמן, מומחית באנדוקרינולוגיה ואחראית המרפאה להשמנת יתר, המרכז הרפואי ת“א   

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

תסמונת ההשמנה והשבריריות     11:30-11:50
1. תופעה חדשה באוכלוסיה בישראל

אסף בוך, דיאטן קליני ואפידמיולוג, דוקטורנט למדעי הרפואה, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי תל אביב ואוניברסיטת תל אביב
2. הגישה התזונתית בטיפול בתסמונת

לימור בן חיים, דיאטנית קלינית, המרכז הרפואי ת"א, שירותי בריאות כללית 

CVD ,PPG ומה שביניהם: השלב הבא אחרי אינסולין בזאלי   |  בחסות: סאנופי 11:50-12:10
ד"ר אילנה הרמן בהם, מנהלת מחלקה פנימית ג‘ ומרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

GLP1RA חדש - יעילות בפשטות   |  בחסות: אלי לילי12:10-12:30
ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מנהלת מכון סוכרת מכבי שירותי בריאות, ירושלים

ממצאי ביניים מניסוי בשלב האקוטי של מחלה לבבית   |  בחסות: נוברטיס12:30-12:50
ד"ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון

שאלות ותשובות12:50-13:00
הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

מושבים מקבילים
מושב 3 - סוכרת

יו“ר: ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז ירושלים-השפלה, מכבי שירותי בריאות
ד“ר טומי הרשקוביץ, מומחה לסוכרת, אנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית                                                   

הגישה לטיפול בחולה סוכרת בגיל השלישי   |  בחסות: אבוט13:20-13:40
 פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א‘ והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים,

רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

ניתוח בריאטרי מטבולי הווה ועתיד13:40-14:00
ד“ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ“ת



קווים מנחים לטיפול בסוכרת  בישראל 14:00-14:202016
ד"ר עופרי מוסנזון, מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, האגף הפנימי, בית החולים האוניברסיטאי

הדסה עין כרם, ירושלים

שאלות ותשובות14:20-14:30
ארוחת צהריים14:30

מושב 4 - השמנה
יו“ר: פרופ‘ נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי, מרכז רפואי ת“א                                                                  

ד“ר סובחי אבו עוביד, סגן מנהל חטיבה כירורגית, מנהל היחידה לטיפול בהשמנת יתר, המרכז רפואי ת“א     

ניתוח בריאטרי בישראל 2016 13:20-13:40
פרופ‘ תמי שוחט, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות  

השמנה נורמו-מטבולית כמיתוס: הקשר בין מרכיבי התסמונת המטבולית לבין משקל13:40-14:00
מתחיל כבר במשקל תקין והופך דומיננטי לגמרי בהשמנה

ד"ר יונית מרקוס-פרלמן, מכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, מרכז רפואי סוראסקי, תל אביב

היפוגונדיזם בגבר השמן: מתופעה מסקרנת ועד חלון הזדמנויות לטיפול14:00-14:20
ד"ר דוד אולחובסקי, מנהל מחלקה פנימית א‘, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

שאלות ותשובות14:20-14:30

ארוחת צהריים14:30

מושב 5 - יל“ד
יו“ר: פרופ‘ אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר             

פרופ‘ יאיר יודפת, יועץ יל“ד, המכון לסקר רפואי, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר    

13:20-13:40white coat hypertension המשמעות הקלינית של
פרופ' יאיר יודפת, יועץ יל“ד, המכון לסקר רפואי, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

יתר לחץ דם עמיד - המקום של נוגדי אלדוסטרון13:40-14:00
ד"ר שוקי לשם, יועץ יתר לחץ דם. לאומית שירותי בריאות ומכבי שירותי בריאות, מחוז חיפה והצפון

עליית לחץ דם בעת אירוע מוחי – המשמעות והגישה14:00-14:20
ד"ר יואב איזנברג, המחלקה לאנדוקרינולוגיה, שירותי בריאות כללית, מחוז ת“א-יפו   

שאלות ותשובות14:20-14:30

ארוחת צהריים14:30
4



ייזום 
והפקה

דמי הרשמה:
� הרשמה מוקדמת עד ה-8.2.16: 50 ש“ח

� הרשמה מה-9.2.16 וביום הוועידה: 180 ש“ח

דמי הרשמה לנציגי חברות מסחריות:
� הרשמה מוקדמת עד ה-8.2.16: 450 ₪ + מע“מ

� הרשמה מה-9.2.16 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

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

מושב 6 - שבץ מוחי
יו“ר: פרופ‘ דוד טנה, מנהל שבץ המוח, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר ואוניברסיטת תל אביב                                              

פרופ‘ נתן בורנשטיין, מנהל יחידת שבץ מוח, מחלקה נוירולוגית, מרכז רפואי ת“א, יו“ר האיגוד הנוירולוגי בישראל

13:20-13:40BI :בחסות   |   Your patients, your practice, your choice: NOACs in the clinic
פרופ' עמוס כץ, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי ע“ש ברזילי, אשקלון

הפקולטה למדעי הבריאות אוניברסיטת בן גוריון בנגב  

מפת-דרכים להערכת ורטיגו: מתי לחשוד באירוע וסקולארי13:40-14:00
ד"ר דניאל גולן, נוירולוג בכיר, מרכז רפואי כרמל והפקולטה לרפואה בטכניון, חיפה

לקות קוגניטיבית לאחר אירוע מוחי14:00-14:20
פרופ' נתן בורנשטיין, מנהל יחידת שבץ המוח, מרכז רפואי ת“א, יו“ר האיגוד הנוירולוגי בישראל.

סגן נשיא ארגון שבץ המוח העולמי

שאלות ותשובות14:20-14:30

ארוחת צהריים14:30

Platinum בחסות

Bronze בחסותGold בחסותבחסות


