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התכנסות ורישום08:15-09:00
דברי פתיחה וברכות09:00-09:10

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

מליאת בוקר
DMC-יו"ר: פרופ' חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון ו

פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

טיפול בטסטוסטרון לגבר השמן עם ובלי סוכרת וטסטוסטרון נמוך: חובה או "אל תיגע"?09:10-09:30
פרופ' נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי, ת“א

האם יעדי הטיפול ביתר לחץ דם שונים בחולי סוכרת09:30-09:50
פרופ' אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד' והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר   

השילוב של GLP-1 RA ואינסולין בזאלי, האם טובים השניים מן האחד?   |  בחסות: נובו נורדיסק  09:50-10:10
ד"ר עופרי מוסנזון, מנהלת היחידה למחקר קליני בסוכרת, האגף הפנימי, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים

מה ניתן ללמוד ממחקרי Real world בסוכרת?   |  בחסות: אסטרה זניקה  10:10-10:30
פרופ‘ אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

10:30-10:50   BI :פריצות דרך בסוכרת   |  בחסות
פרופ' חיים לוטן, מנהל המערך הקרדיווסקולרי, המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

שאלות ותשובות - בהנחיית פרופ‘ איתמר רז ופרופ‘ נפתלי שטרן10:50-11:00
הפסקת קפה 11:00-11:30

מליאה חלקית
מושב 1  

יו“ר: ד“ר עידית ליברטי, מנהלת מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע                 
פרופ‘ ארדון רובינשטיין, יו“ר האגודה הישראלית לסוכרת                                                         

11:30-11:50
          

 BI :שימוש בנוגדי קרישה בעידן האנטי-דוט   |  בחסות
ד“ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון

השמנה בבני נוער ותמותה קרדיווסקולרית עתידית11:50-12:10
ד“ר גלעד טוויג, חיל הרפואה, צה”ל והמכון האנדוקריני, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

ABCD של שפת ההשמנה   |  בחסות: נובו נורדיסק  12:10-12:30
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
מה האופציות הטיפוליות בחולה השמן עם סיבוכים משניים להשמנה?12:30-12:50

ד"ר גבי ליברמן, אחראית על המרפאה להשמנת יתר, מכון אנדוקריני, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר 2



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

מושב 2
DMC-יו“ר: ד“ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת”א ו

DMC-בביוכימיה, מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה, מחלקה פנימית ט‘ המרכז הרפואי ת“א ו MD ,PhD ,ד“ר גניה אהרון-חננאל
ארוע מוחי אמבולי - מניעה וטיפול   |  בחסות: פייזר 11:30-11:50

פרופ' דוד טנה, מנהל שבץ המוח, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר ואוניברסיטת תל אביב   

חשיבות איזון ה-PPG   |  בחסות: סאנופי   11:50-12:10
פרופ‘ נעים שחאדה, מנהל המרכז לסוכרת והשמנה, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם,

הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה
12:10-12:30  MSD :הטיפול בסוכרת בראיה קרדיולוגית   |  בחסות

ד“ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה. הפקולטה לרפואה-טכניון

טיפול בחולה הסוכרתי עם סיכון קרדיווסקולרי בראי הגיידליינס החדשים   |  בחסות: נובו נורדיסק  12:30-12:50
ד“ר רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת, המכון לאנדוקינולוגיה, מטבוליזם ולחץ דם, המרכז הרפואי ת“א

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

מושבים מקבילים
מושב 3 - סוכרת

יו"ר: ד"ר מריאנה ירון, מנהלת המעבדה לתיפקוד וסקולרי, מכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי תל אביב
פרופ‘ משה קרפ, מרכז DMC לטיפול בסוכרת, תל אביב

בטעם חמוץ-מתוק - על ממתיקים מלאכותיים וחיידקי מערכת העיכול13:20-13:40
ד"ר ניב זמורה, פנימאי במרכז הרפואי ת“א וחוקר במעבדת אלינב, המחלקה לאימונולוגיה, מכון וייצמן למדע, רחובות

עתיד הרפואה הדיגיטלית13:40-14:00
אמיר אפל, מנהל תחום רפואה דיגיטלית, מיזם “עוצמה“

מניעת השמנה וסוכרת - מהכלל לקבוצות סיכון14:00-14:20
פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת                                                

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, ת“א                      

נוטריגנומיקה בהשמנה - הגיע הרגע?    13:20-13:40
פרופ‘ רות בירק, דקן, מדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל

השמנה ואנטיביוטיקה13:40-14:00
פרופ‘ רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים,

בי“ח לילדים “דנה-דואק“, המרכז הרפואי ת“א
פנל רב משתתפים: Personalized Medicine בטיפול בהשמנה - כבר כאן? 14:00-14:20

מנחה: פרופ‘ נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי, ת“א                                            
משתתפים: פרופ‘ רות בירק, דקן, מדעי הבריאות, אוניברסיטת אריאל                                

פרופ‘ רונית לובצקי, מנהלת מחלקת ילדים, מנהלת המרפאה לתזונה והשמנה בילדים, בי“ח לילדים “דנה-דואק“, המרכז הרפואי ת“א                     
ד“ר יעל סופר, מכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, מרכז רפואי ת“א                             

ד“ר מרון אלדר שי, רופא בכיר, החטיבה הכירורגית, המרכז הרפואי ת“א
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             

האם תם עידן מדידת לחץ דם במרפאה?13:20-13:40
פרופ' מיכאל בורשטיין, היחידה ליתר לחץ-דם, מחלקה פנימית, הדסה הר הצופים, ירושלים 

השפעת טיפול אנטי דיאבטי על לחץ הדם13:40-14:00
פרופ' אלון גרוסמן, סגן מנהל פנימית ה׳, מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח תקוה 

האם ירידה במשקל יעילה כטיפול לאורך זמן ביתר לחץ דם? 14:00-14:20
ד"ר שוקי לשם, יועץ יתר לחץ דם. לאומית שירותי בריאות ומכבי שירותי בריאות, מחוז חיפה והצפון

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

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

דמם תוך מוחי ומחלת כלי דם קטנים במוח                              13:20-13:40
ד“ר איתן אוריאל, מנהל המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי כרמל, חיפה

זמן אבד-מוח אבוד: חשיבות הזמן בטיפול בשבץ מוח חד13:40-14:00
ד"ר רוני אייכל, מנהל יחידת שבץ מוח וטיפול נמרץ נוירולוגי, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
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בחסות

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי הרשמה:
� הרשמה מוקדמת עד ה-13.2.17: 50 ש“ח

� הרשמה מה-14.2.17 וביום הוועידה: 140 ש“ח
* דמי ההרשמה כוללים ארוחת צהריים + מע״מ

PLATINUM חסות

BRONZE חסות

Patent foramen ovale: פתופיזיולוגיה וקבלת החלטות טיפוליות על בסיס המידע העדכני14:00-14:20
ד“ר יונתן בובר, קרדיולוג בכיר, מומחה במומי לב מולדים במבוגרים, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

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


