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שי לכל
באי הכנס

יו“ר הכנס
פרופ‘ איתמר רז

יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

ד“ר אביבית כהן
יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מנהלת מכון 

סוכרת מכבי שירותי בריאות, ירושלים



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

פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת
ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מנהלת מכון סוכרת מכבי שירותי בריאות, ירושלים

מליאת בוקר 
יו"ר: פרופ' אדי קרניאלי, מרכז גליל לרפואה מותאמת אישית ומרכז שניאור לחקר הסכרת, הפקולטה לרפואה ע״ש רפפורט, הטכניון

התוכנית הלאומית למניעה וטיפול בסוכרת - עבר, הווה ועתיד09:20-09:40
פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת   

09:40-10:00BI :הטיפול בחולה הסוכרתי עם מחלה קרדיווסקולרית: נקודת מבט של קרדיולוג  |  בחסות
פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון

תוכניות למניעת סוכרת 10:00-10:20
פרופ' ארנון אפק, המשנה למנהל המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר וראש תוכנית הוראת הרפואה באנגלית,

הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב     
חדשנות וחדשות בטיפול אינסולין בזאלי  |  בחסות: נובו נורדיסק10:20-10:40

ד"ר רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת, המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ולחץ דם, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
רפואה דיגיטלית וסוכרת10:40-11:00

ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מנהלת מכון סוכרת מכבי שירותי בריאות, ירושלים      
הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30

מליאה חלקית
 אולם A | מושב 1 - סוכרת באוכלוסיות ייחודיות

 יו"ר: ד"ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז ירושלים-השפלה, מכבי שירותי בריאות
DMC-ד"ר גניה אהרון-חננאל, מחלקה פנימית ט', המרכז הרפואי ת"א ו

סוכרת ובריאות האשה11:30-11:50
ד"ר אורית ברנהולץ גולצ'ין, אגף נשים ויולדות והמכון האנדוקריני, מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים

סוכרת ובריאות הגבר11:50-12:10
ד"ר רן כץ, מנהל המחלקה לאורולוגיה, מרכז רפואי זיו, צפת

סוכרת באוכלוסיה הערבית בישראל12:10-12:30
ד"ר בשארה בשאראת, יו”ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר“י,

יו“ר הוועדה למחויבות חברתית בי”ס לרפואה של הגליל - בר אילן
סוכרת בקרב עולי אתיופיה, ברה"מ לשעבר ובאוכלוסייה החרדית12:30-12:50

 ד"ר ענת יפה, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה.
יו"ר טנא בריאות - לקדום בריאות יוצאי אתיופיה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10
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אולם B | מושב 2 - מחלות נלוות לסוכרת
DMC-יו"ר: פרופ' חוליו ויינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון ו

 DMC-ד"ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת"א ו
סרטן וסוכרת11:30-11:50

ד"ר אילנה הרמן בהם, מרכזת תחום סוכרת, שרותי בריאות כללית, מחוז דרום
סוכרת ובריאות העצם11:50-12:10

פרופ' רבקה דרזנר- פולק, מנהלת השירות למחלות עצם מטבוליות, רופאה בכירה, המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים

סטרס כטריגר להתפתחות סוכרת12:10-12:30
פרופ' מיכה רפופורט, מנהל מחלקה פנימית ג’ והשרות לסוכרת, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין 

הכבד השומני12:30-12:50
פרופ' רן אורן, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות כבד, האגף לרפואה פנימית,

בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם 
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

 אולם A | מושב 3 - סיבוכי סוכרת
 יו"ר: ד"ר עמיר בשקין, מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הרפואי לגליל, נהריה

פרופ'מ מור'יר ח'מאיסי, מנהל פנימית ד', רופא בכיר במכון אנדוקריני, הפקולטה לרפואה בטכניון
נוירופתיה סוכרתית כואבת13:10-13:30

DMC-פרופ' חוליו ויינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון ו
סוכרת ומחלות חלל הפה, האם הקשר דו כיווני?13:30-13:50

ד"ר נעמה קשת, מומחית לרפואת הפה, אחראית המרפאה לטיפול דנטלי בחולים בעלי רקע רפואי מורכב.
המחלקה לרפואת הפה, הדסה עין כרם, ירושלים                              

סוכרת ומחלת עיניים - חידושים באבחנה וטיפול13:50-14:10
ד"ר עירית רוזנבלט, אחראית יחידת מחקרים קליניים, מחלקת עיניים, בי”ח בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

ארוחת צהריים14:10-15:00



אולם B | מושב 4 - היבטים נוספים בטיפול בסוכרת
יו"ר: רוחמה כהן, אחות סוכרת מחוזית, מחוז דרום, מאוחדת

ד"ר אורנה דלי גוטפריד, מנהלת השרות לסוכרת נעורים ומנהלת מרפאות חוץ ילדים - המרכז הרפואי זיו צפת
מחנך סוכרת13:10-13:30

ד"ר קרן הרשקופ, רכזת התוכנית למיסוד והכשרה של מחנכי סוכרת בישראל, מיזם עוצמה
סוכרת בילדים ומתבגרים13:30-13:50

ד"ר זוהר לנדאו, מנהלת השרות לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים ומתבגרים, המרכז הרפואי וולפסון, חולון
ומכון לסוכרת נעורים, מכבי שירותי בריאות

היפוגליקמיה - עדכונים וחידושים   13:50-14:10
ד"ר איתן רויטמן, המרפאה לטכנולוגיות בסוכרת, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ובריאות העצם,

DMC-מרכז רפואי מאיר, כפר סבא ו
ארוחת צהריים14:10-15:00



ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות ראשית

דמי הרשמה:
� לנרשמים עד ה-26.6.17: 80 ש"ח 

� לנרשמים מה-27.6.17 ועד יום הכנס: 180 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

בחסות
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