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לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ייזום והפקה בחסות:

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הוועידה 09:00-09:10
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

מליאת בוקר
יו"ר: פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

פרופ' אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

מיהו השותף האופטימלי למטפורמין בטיפול בסוכרת מסוג 2     |    בחסות: נוברטיס09:10-09:30
פרופ' אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                                      

09:30-09:50Msd :מעבר לאיזון הגליקמי    |    בחסות dPP4 האפקטים של מעכבי
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

GLP-1 effect beyond the pancreas    |    בחסות: נובו נורדיסק09:50-10:10
dr. Tina Visboll, Chief Endocrinologist and Head of Diabetes Research Division,

Department of Internal Medicine F, Gentofte Hospital, University of Copenhagen; Denmark

The future of basal insulin therapy    |    בחסות: נובו נורדיסק10:10-10:30
Prof. Thomas Pieber, Department of Internal Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, Graz, Austria

10:30-10:50          Metabolic surgery: diabetes, Obesity and beyond
Pd dr. med. Bernd schultes, Director of Obesity multidisciplinary center; Rorchach St. Gallen, Switzerland

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מושבים 
מקבילים

 

מושב 1 - טיפול בחולה הסוכרת- הליכה על חבל דק
יו"ר:  פרופ' נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה,

מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי, ת"א
פרופ' מוטי רביד, מנהל רפואי, מרכז רפואי מעייני הישועה, בני ברק,

יו"ר האגודה הישראלית לסוכרת

מושב 2 - סוכרת בקהילה                                            
יו"ר: ד"ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת במחוז השפלה, מכבי שירותי בריאות

ד"ר לדיסלב סלזק, מנהל מחלקת סוכרת, מרכז רפואי לין, חיפה,
שרותי בריאות כללית

מושב 3 - מקום הטכנולוגיות החדשות בטיפול בסוכרת                                                                                      
יו"ר: פרופ' משה פיליפ, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הארצי 

לסוכרת נעורים, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה
פרופ' אוהד כהן, אנדוקרינולוג בכיר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

מושב 4 - אבחנת סוכרת הריונית בישראל - ההמלצות החדשות ומשמעותן 
          Diagnosis of Gestational Diabetes הרפואית והכלכלית

יו"ר: פרופ' משה הוד, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר,
המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה. יועץ אגף הרפואה, חטיבת הקהילה להריון בסיכון גבוה

פרופ' אוריאל אלחלל, מנהל המרפאה להריון בסיכון גבוה, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

איזון רב תחומי בחולה הסוכרתי מסוג 2 עם סיבוכים:11:20-11:40
מה ידוע ומה לעשות?

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

בטיחות הטיפול בחולי סוכרת העוברים פעולות פולשניות בקהילה
אורית וזינגר, אחראית מרפאת הסוכרת, מרכז רפואי לין,

רכזת סוכרת מחוז חיפה והגליל המערבי, שירותי בריאות כללית

האם טכנולוגיה תורמת לשיפור הטיפול בחולי סוכרת
ד"ר שלומית שליטין, סגנית מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז 

הארצי לסוכרת נעורים, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה                 

תוצאות מחקר ה-HAPO; התמודדות לאומית עם ההמלצות האוניברסליות
פרופ' משה הוד, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר,

המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה. יועץ אגף הרפואה, חטיבת הקהילה להריון בסיכון גבוה

11:40-12:00  Increased risk for cancer in obesity and type 2 
diabetes; implications for health-care providers 

פרופ' דרק לה רויט, מנהל המכון למצוינות לחקר הסוכרת ומטבוליזם,
רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

ניהול סוכרת על ידי צוות מומחים בקהילה: מגמות מדדי איכות 
ותמותה לאורך 5 שנים של התערבות

ד"ר ג'ואל זינגר, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקריני, מרכז רפואי רבין, קמפוס 
בלינסון, פתח תקוה. ראש תחום סוכרת, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית

שימוש בטכנולוגיות בטיפול בסוכרת מטיפוס 2
פרופ' אוהד כהן, אנדוקרינולוג בכיר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                        

HAPO-שינוי מדיניות אבחון סוכרת הריונית - שימוש במידע מתוצאות מחקר ה
לצורך קבלת החלטות רלבנטיות למדינת ישראל

ד"ר עופרה קלטר-ליבוביץ, מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי-דם,
מכון גרטנר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר

איזון גורמי הסיכון בסוכרת: הגנה על הלב או על הכליות.12:00-12:20
האומנם יש סתירה?

ד"ר יוסי מניסטרסקי, מנהל מרפאת סוכרת, מרכז רפואי מעייני הישועה, בני ברק

מכון הסוכרת עם הפנים לקהילה "תכנית לשיתוף פעולה בין  
צוות המכון לרופאים ראשונים וצוותים פארא-רפואיים"

ליאורה סטינוס, דיאטנית אחראית, מכון סוכרת, ראשון לציון,
מחוז ירושלים והשפלה, מכבי שירותי בריאות

טכניקות חדשניות לייעול ספיגת האינסולין
ד"ר זוהר לנדאו, מנהלת השרות לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים ומתבגרים, 

המרכז הרפואי וולפסון, חולון

 הערכות שרותי בריאות כללית לשנוי במדיניות הבריאות - כדאיות רפואית וכלכלית
ד"ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית

12:20-12:35
השפעת גודל ארוחת בוקר על איזון סוכרת

הדס רבינוביץ, דיאטנית קלינית, היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון. 
בית הספר למדעי התזונה, האוניברסיטה העברית, ירושלים   

12:20-12:40
קריאה ביקורתית של מאמרים בתחום הסוכרת מסוג 2

פרופ' אוהד כהן, אנדוקרינולוג בכיר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

12:40-12:50
פאנל מומחים בנושא טיפול בחולה הסוכרת

12:35-12:50
פאנל מומחים בנושא סוכרת בקהילה

12:40-12:50
פאנל מומחים בנושא טכנולוגיות חדשות בטיפול בסוכרת

12:20-12:50
פאנל - האם כדאי לאבחן ולטפל בסוכרת הריונית?

   הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10
מושבים 
מקבילים

 

מושב 5 - טיפול בסוכרת - הגנה על איברי מטרה                          
יו"ר: ד"ר דן נבריסקי, מנהל המכון  האנדוקריני, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא                                                                            

ד"ר פיאד עדווי, מנהל היחידה האנדוקרינולוגית, מרכז רפואי זיו, צפת.
ס. נשיא האגודה הישראלית לסוכרת

מושב 6 - אינסולין בחולי סוכרת מסוג 2 - הווה ועתיד
יו"ר: ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה

פרופ' נעים שחאדה, מנהל מח' ילדים א', מנהל המרפאה להשמנה וסוכרת ילדים 
ומתבגרים, ביה"ח לילדים מאייר, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

מושב 7 - טיפול בסוכרת בקרב אוכלוסיות ייחודיות                                           
יו"ר: דר' חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

ד"ר טומי הרשקוביץ, מנהל המכון לסוכרת, אנדוקרינולוגיה ומטבוליזם,
בית חולים לגליל המערבי, נהריה

מושב 8 - הטיפול בחולה הסוכרתית בהריון
Innovations in the management of

     the pregnant diabetic patient
יו"ר: פרופ' משה הוד, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר,

המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה. יועץ אגף הרפואה, חטיבת הקהילה להריון בסיכון גבוה
פרופ' יריב יוגב, מנהל חדרי לידה, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה

יעדי מטרה בסוכרת - לקחים ממחקרים אחרונים13:10-13:30
ד"ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית

GLP-1 חדש בשרשרת הטיפול בסוכרת    |    בחסות: סאנופי ישראל
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, 

ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת 

הטיפול בחולה הקשיש דגשים והצעות ליישום
דר' חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

היולדת הסוכרתית - חידושים בטיפול באנלוגים לאינסולין
פרופ' משה הוד, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר,

המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה. יועץ אגף הרפואה, חטיבת הקהילה להריון בסיכון גבוה

בטיחות קרדיו וסקולר בחולה הסוכרתי    |    בחסות: אסטרה זניקה13:30-13:50
ד"ר ג'ואל זינגר, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקריני, מרכז רפואי רבין, קמפוס 

בלינסון, פתח תקוה. ראש תחום סוכרת, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית

דרכי טיפול בחולה הבזאלי הלא מאוזן    |    בחסות: אלי לילי
EAsd-ו AdA בהשראת ההצהרה האחרונה של

ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, י-ם 

סוכרת, דיסמטבוליזם וערבים - היבטים אתנוגרפיים
ד"ר דיב דאוד נקאש, סגן מנהל, מכון אנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם,

רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

היולדת הסוכרתית - חידושים בטיפול בתרופות פומיות
פרופ' יריב יוגב, מנהל חדרי לידה, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה

תרופות משלב יתר לחץ דם    |    בחסות: נוברטיס13:50-14:10
ד"ר אדוארדו פודחרני, יועץ נפרולוגיה ויתר לחץ דם,

מזכיר החברה הישראלית ליתר לחץ דם

כיצד לפשט את הטיפול האינטנסיבי?    |    בחסות: נובו נורדיסק
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים 

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

סוכרת בקרב העדה האתיופית בישראל:
הייבטים יחודיים וההתמודדות עמם

ד"ר ענת יפה, מנהלת מחלקה אנדוקרינית, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה

היולדת הסוכרתית - שימוש בטכנולוגיות חדשות
The JdRF CONCEPTT study

ד"ר יואל טולדנו, אנדוקרינולוג בכיר, היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר, 
המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה. מנהל מכון סוכרת, נתניה, מכבי שירותי בריאות  

פאנל מומחים בנושא סוכרת בקרב אוכלוסיות ייחודיות פאנל מומחים בנושא סוכרת באוכלוסיות ייחודיותפאנל מומחים בנושא אינסולין בחולי סוכרת מסוג 2 - הווה ועתידפאנל מומחים בנושא טיפול בסוכרת - הגנה על איברי מטרה14:10-14:40

   ארוחת צהריים14:40-15:30


