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התכנסות ורישום08:00-09:00

ברכת יו"ר הוועידה09:00-09:20
פרופ' איתמר רז, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

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

פרופ' גיל ליבוביץ, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים

LDL, כיצד נפחית אותו ומה אנחנו יודעים עליו – מחקרים ואסטרטגיות09:20-09:40
במניעת מחלות לב וכלי דם בחולי סוכרת  |  בחסות: סאנופי 

פרופ' ערן לייטרסדורף, מנהל המרכז לחקר, מניעה וטיפול בטרשת העורקים, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים                                        

מחקר פורץ דרך משנה את קווי הטיפול באי ספיקת לב סיסטולית  |  בחסות: נוברטיס 09:40-10:00
ד“ר  עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון  

 מעבר לבטיחות - היעילות הקרדיווסקולרית של טיפול תרופתי לגליקמיה:10:00-10:20
תוצאות מחקר ה-LEADER  |  בחסות: נובו נורדיסק

ד"ר אילנה הרמן בהם, מנהלת מחלקה פנימית ג‘ ומרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

10:20-10:40  BI :האם אנחנו מוכנים לשינוי גישה בהתמודדות עם הסיכון הקרדיווסקולרי בסוכרת מסוג 2?  |  בחסות
פרופ' אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

הגישה המולטיפקטוריאלית לטיפול בסוכרת מסוג 10:40-11:002
פרופ' איתמר רז, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת 

דיון11:00-11:30

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:30-12:00

מליאה חלקית

אולם A | מושב 1 
יו“ר: ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז ירושלים-השפלה, מכבי שירותי בריאות

ד“ר רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת, המכון לאנדוקינולוגיה, מטבוליזם ולחץ דם, המרכז הרפואי ת“א

טיפול משולב באינסולין בזאלי ואנאלוג ל-GLP-1 מה חדש? |  בחסות: נובו נורדיסק   12:00-12:20
ד"ר עופרי מוסנזון, מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, האגף הפנימי,

בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים

12:20-12:40 BI :הגישה הטיפולית לחולה עם מחלת כליות כרונית  |  בחסות
ד"ר טליה וינשטיין, מנהלת יחידת הדיאליזה, המרכז הרפואי ת“א 



טיפול באינסולין – איך? מתי? וכלים חדשים  |  בחסות: סאנופי    12:40-13:00
ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מנהלת מכון סוכרת מכבי שירותי בריאות, ירושלים         

שאלות ותשובות13:00-13:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:10-13:30

אולם B | מושב 2
יו"ר: ד"ר מריאנה ירון, מנהלת המעבדה לתיפקוד וסקולרי, מכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי תל אביב                                     

DMC-ד"ר גניה אהרון-חננאל, מחלקה פנימית ט', המרכז הרפואי ת"א ו

שיפור השליטה הגליקמית במבוגרים הלכה למעשה: יעילות בפשטות  |  בחסות: אלי לילי 12:00-12:20
פרופ' נעים שחאדה, מנהל המכון לסוכרת, אנדוקרינולוגיה ומטבוליזם, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם,

הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

כיוונים חדשים בטיפול ב-PPG  |  בחסות: סאנופי  12:20-12:40
ד“ר רננה שור, רופאה בכירה, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין ומרפאות סוכרת מכבי 

מי יזיז את השומן שלי?  |  בחסות: נובו נורדיסק12:40-13:00
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל,

יו“ר החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ”ת

שאלות ותשובות13:00-13:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:10-13:30

אולם C | מושב 3 - תזונה לאיזון סוכרת - מהרפואה העממית לטכנולוגיה חדשנית
 יו"ר: גילה פיימן, דיאטנית קלינית, היחידה לתזונה והמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים והמועצה הלאומית לסוכרת

ד"ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית, היחידה לתזונה והמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל 

צמחי מרפא לאיזון סוכרת12:00-12:20
ד"ר טובית רוזנצוויג, מרצה בכירה, הפקולטה למדעי הטבע אוניברסיטת אריאל

יין ישמח לבב אנוש - שתיית אלכוהול בקרב אנשים עם סוכרת מסוג 12:20-12:402
ד“ר רחל גולן, חוקרת, הפקולטה למדעי הבריאות, המחלקה לבריאת הציבור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אפליקציות חדשניות לספירת פחמימות12:40-13:00
ד"ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית, היחידה לתזונה והמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל 

שאלות ותשובות13:00-13:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:10-13:30



מליאה חלקית

אולם A | מושב 4 
יו"ר: ד"ר עמיר בשקין, מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הרפואי לגליל, נהריה

ד“ר ברכה דגן, מנהלת מרפאת סוכרת בקהילה, מרכז בריאות "עומר", עפולה

13:30-13:50MSD :איזון סוכרת בחולה הקרדיו מטבולי  |  בחסות
ד"ר רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת, המכון לאנדוקינולוגיה, מטבוליזם ולחץ דם, המרכז הרפואי ת"א

איזון סוכרת בחולה באי ספיקת כליות13:50-14:10
פרופ‘ יוסי חביב, מנהל המחלקה לנפרולוגיה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

דיון14:10-14:30

ארוחת צהריים14:30

אולם B | מושב 5 
                  DMC-יו“ר: ד“ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת“א ו

פרופ‘ אדי קרניאלי, מרכז גליל לרפואה מותאמת אישית ומרכז שניאור לחקר הסכרת, הפקולטה לרפואה ע“ש רפפורט, הטכניון   

העצמת הטיפול בשלבים המוקדמים של המחלה ומניעת סיבוכיה13:30-13:50
ד“ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

יעדי A1C וטיפול משולב - מתי ולמי13:50-14:10
פרופ' מיכה רפופורט, מנהל מחלקה פנימית ג‘ והשרות לסוכרת, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין 

דיון14:10-14:30

ארוחת צהריים14:30

 אולם C | מושב 6
יו“ר: ד“ר יאיר ירושלמי, מומחה לפנימית סוכרת ואנדוקרינולוגיה, בית הרופאים ריינס, תל אביב. קופת חולים לאומית  

ד"ר טומי הרשקוביץ, מומחה לסוכרת, אנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית    

מוניטור ממושך לגלוקוז - למי ומתי13:30-13:50
DMC-פרופ' חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון ו

תרגום תוצאות מוניטור ממושך לגלוקוז לשיפור איזון החולה13:50-14:10
  DMC-ד"ר איתן רויטמן, המרפאה לטכנולוגיות בסוכרת, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא ו

דיון14:10-14:30

ארוחת צהריים14:30



ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי הרשמה לצוותים רפואיים:
� רישום מוקדם עד ה-26.9.2016: 80 ש“ח 

� רישום מה-27.9.16 וביום הוועידה: 140 ש“ח
* המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

בחסות

בחסות ראשית


