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 פרופ‘ אהוד גרוסמן
מנהל האגף הפנימי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, 

תל השומר

 פרופ‘ נפתלי שטרן
 מנהל מרכז סגול לאפיגנטיקה של

מטבוליזם והזדקנות, המרכז הרפואי, ת"א

פרופ‘ דוד טנה
מנהל מכון שבץ מוח וקוגניציה, הקריה הרפואית 

רמב"ם, חיפה. יו"ר האיגוד הנוירולוגי בישראל

 פרופ‘ איתמר רז 
יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת



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

 מליאת בוקר
 יו"ר: פרופ' נפתלי שטרן, מנהל מרכז סגול לאפיגנטיקה של מטבוליזם והזדקנות, המרכז הרפואי, ת"א

פרופ' אהוד גרוסמן, מנהל האגף הפנימי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

 השמנה בקרב בני נוער בישראל והסיכון הנילווה לסרטן וסכרת   09:10-09:30
פרופ' גלעד טוויג, חיל הרפואה, צה”ל

 טכנולוגיות פורצות דרך בחינוך לסוכרת09:30-09:40
שמעון שור

 טיפול עם GLP-1 RA בסוכרת 2020 - מקווי הנחיה מקומיים09:40-10:00
 לעולמיים וחזרה

 ד"ר יואל טולדנו, מנהל תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה, מאוחדת. היחידה לרפואת האם והעובר,
בי”ח לנשים ע”ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה

10:00-10:20Israel - It‘s time to take ACTION 
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

 שטוקהולם 2015 עד פריס 2019 – מה התחדש בטיפול10:20-10:40
 בסוכרת בארבע שנים? 

ד"ר מיכאל ברגר, סגן מנהל מחלקה קרדיולוגית, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

10:40-11:00                                          The “Circadian Syndrome“: Replacing the Metabolic Syndrome?
 Prof. Paul Zimmet, Monash University, Australia, Honorary President of IDF;

 Co-Director, The Sagol Center for Epigenetics of Metabolism and Aging, Tel Aviv
Medical Center

דיון11:00-11:20
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הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:20-11:50

מושבים מקבילים
 מושב 1 - השמנה בגיל המבוגר

יו"ר: פרופ' נפתלי שטרן, מנהל מרכז סגול לאפיגנטיקה של מטבוליזם והזדקנות, המרכז הרפואי ת”א

 תת תזונה בהשמנה בישראלי המבוגר: לא צפויה, אך נפוצה!11:40-12:00
 אסף בוך, חוקר ותזונאי, המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם

ומרכז סגול לאפיגנטיקה, המרכז הרפואי ת”א

פעילות גופנית במבוגר עם השמנה: בטיחות, יעילות ודרכי ביצוע מעשיות                                                            12:00-12:20
עופר קיס, אוניברסיטת אריאל והמכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת”א

 שעון המתילום בדם הפריפרי, השמנה, קלוריות והגיל הביולוגי:12:20-12:40
 האם ניתן להסיג את מחוגי הזמן לאחור?

פרופ' נפתלי שטרן, מנהל מרכז סגול לאפיגנטיקה של מטבוליזם והזדקנות, המרכז הרפואי ת”א

שאלות ותשובות12:40-12:50

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

 מושב 2 - יל"ד
יו"ר:  פרופ' אהוד גרוסמן, מנהל האגף הפנימי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר     

 כיצד לנטרל יתר לחץ דם פסואודועמיד ולטפל ביתר לחץ דם עמיד11:40-12:00
 פרופ' עדי לייבה, מנהל המכון לנפרולוגיה ויל"ד, בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד.

יו”ר, החברה הישראלית ליתר לחץ דם

 הנחיות ורפואה מותאמת אישית – ידידים או אויבים?12:00-12:20
פרופ' יהונתן שרעבי, מנהל היחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

 האם יתר לחץ דם מנבא התפתחות סוכרת12:20-12:40
ד"ר בוריס פישמן מחלקה פנימית ד’, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר



שאלות ותשובות12:40-12:50
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

 מושב 3 - שבץ המוח וקוגניציה
יו"ר:  פרופ' דוד טנה, מנהל מכון שבץ מוח וקוגניציה, הקריה הרפואית רמב”ם, חיפה. יו”ר האיגוד הנוירולוגי בישראל

 טיפול בשבץ מוחי איסכמי חד- "לפרוץ את הגבולות" 11:40-12:00
ד"ר רוני אייכל, מנהל מחלקה נוירולוגית, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים                                                      

 הגישה האבחונית והטיפולית למפרצת מוחית אסימפטומטית12:00-12:20
 ד"ר גיא רפאלי, מנהל היחידה הנוירו-וסקולרית ונוירורדיולוג פולשני, מרכז רפואי רבין,

קמפוס בילינסון, פ”ת

 דימום מוחי, מיקרו-דימומים מוחיים ומה שביניהם12:20-12:40
ד"ר אסף הוניג, נוירולוג שבץ, יחידת שבץ מוחי, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים

שאלות ותשובות12:40-12:50
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

 מושב 4 - סוכרת- מרופא המשפחה למומחה
יו"ר: פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

 יעילות בפשטות – ממחקרים קליניים לעולם האמיתי 11:40-12:00
 ד"ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת

DMCויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת"א ו

 הטיפול בסוכרת 12:00-12:202020
פרופ' איתמר רז, יו”ר המועצה הלאומית לסוכרת    

 תוכנית למניעת קטיעות בחולי סוכרת12:20-12:40
 ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת, המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם,

המרכז הרפואי אוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים
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שאלות ותשובות12:40-12:50
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

A מליאה חלקית
מושב 5                                                                                    

נָיִם, וְּתנוּ אֶת ַהחֲצִי לְאַַחת וְאֶת ַהחֲצִי לְאֶָחת“ –13:10-13:40  דיבייט- “גִּזְרוּ... לְִשׁ
 מי אחראי על חולה סוכרת סוג 2 ואי ספיקת לב?

 ד"ר ליאת ברזילי-יוסף, מומחית ברפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז רפואי מאיר, כפ"ס
ד"ר אורן כספי, מנהל המרכז לאי ספיקת לב מתקדמת, הקריה הרפואית רמב"ם, חיפה

 איזון סוכרת והצמדות לטיפול בתנאי עולם אמיתי בישראל13:40-14:00
פרופ' אברהם קרסיק, נשיא האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה

דיון14:00-14:10
ארוחת צהריים14:10

B מליאה חלקית
מושב 6                              

 דיבייט: תרופות נגד השמנה משנות את מהלך המחלה 13:10-13:40
 כן: 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  

 צמתי ההחלטה לטיפול משולב בהזרקה בסוכרת13:40-14:00
ד"ר רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת, המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ולחץ דם, המרכז הרפואי ת"א 

דיון14:00-14:10
ארוחת צהריים14:10



לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ייזום 
והפקה

דמי הרשמה:
� רישום מוקדם עד ה-15 בפברואר: 80 ש"ח

� הרשמה מה-16 בפברואר ועד ה-24 בפברואר: 140 ש"ח
� הרשמה מה-25 בפברואר ועד יום הכנס: 200 ש"ח

* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים
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