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ייזום והפקה

DOT2013

6 בפברואר 2013 | מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, ת“א

לסוכרת, השמנה, יל"ד ושבץ מוחי
ועידת ישראל

The Israeli diabetes, hypertension, Obesity & stroke conference

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-4.02.13: 120 ש“ח

 � רישום מה-5.02.13 ועד ליום הוועידה: 200 ש“ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

 התכנסות ורישום08:15-09:00

ברכת יו"ר הוועידה09:00-09:20
פרופ' אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד' והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

פרופ' דוד טנה, מנהל מערך שבץ מוח, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים. יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

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

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

השיקולים בעד ונגד התחלת טיפול משולב ביתר לחץ דם   |   בחסות: נוברטיס09:20-09:40
פרופ' אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד' והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

חידושים בשבץ המוח 09:40-10:002013
פרופ' דוד טנה, מנהל מערך שבץ מוח, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר ואוניברסיטת תל אביב       

האם השמנה היא מחלת מוח?10:00-10:20
פרופ' נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת"א      

האם כל ה-GLP-1 שווים?   |   בחסות: סאנופי ישראל10:20-10:40
ד“ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ“ת 

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושבים 
מקבילים

מושב 1
יו“ר: פרופ‘ מוטי רביד, המרכז הרפואי מעיני הישועה, בני ברק

ד“ר גבי ליברמן, אחראית על המחלקה לטיפול בהשמנת יתר, המכון האנדוקריני,
המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר  

 מושב 2
יו“ר: פרופ’ אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והיחידה ליתר לחץ דם,

המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר
פרופ‘ דוד טנה, מנהל מערך שבץ מוח, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר  

הטיפול באינסולין בגישה מותאמת אישית   |   בחסות: אלי לילי11:10-11:30
פרופ' הילה קנובלר, מנהלת יחידה למחלות מטבוליות וסוכרת, המרכז הרפואי קפלן, רחובות

התאמה אישית של הטיפול ביתר לחץ דם
פרופ' יהונתן שרעבי, מנהל המכון ללחץ דם, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר.

יו”ר החברה הישראלית ליתר לחץ דם

האם עדיין יש אנשים שמנים אבל בריאים?11:30-11:50
פרופ‘ עאסי נימר, מנהל שירות הכבד, מרכז רפואי זיו, פקולטה לרפואה-צפת,

אוניברסיטת בר אילן

כיצד נתאים את הטיפול הנכון לחולה הסוכרתי בגיל השלישי?   |   בחסות: נוברטיס
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א', מנהל המרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, 

ביה"ח לילדים מאייר, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם. הפקולטה לרפואה, הטכניון

כיצד ניתן יהיה להפוך את הטיפול באינסולין11:50-12:10
בזאלי לפשוט יותר?   |   בחסות: נובו נורדיסק

פרופ‘ אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

טיפולים חדשים למניעת שבץ מוחי בחולי פרפור עליות: תמונת מצב ל-2013
פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון                                            

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:10-12:30

מושבים 
מקבילים

מושב 3 - סוכרת
יו"ר: פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, 

המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר 
המועצה הלאומית לסוכרת

ד“ר רפי ביצור, מרכז שטרסבורגר לליפידים, 
המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

 מושב 4 - השמנה
יו“ר: ד“ר גלינה שנקרמן, מומחית 

באנדוקרינולוגיה ואחראית המרפאה להשמנת 
יתר, המרכז הרפואי ת“א       

פרופ‘ מיכה רפפורט, מנהל מחלקה פנימית ג‘ 
והשרות לסוכרת, יו“ר החטיבה הפנימית,

מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

 מושב 5 - יל"ד
ד“ר יונית מרקוס-פרלמן, מכון לאנדוקרינולוגיה, 
מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת“א                                                                  

ד“ר טליה וינשטיין, מנהלת יחידת הדיאליזה, 
המרכז הרפואי ת“א

מושב 6 - שבץ מוחי
יו“ר: פרופ‘ דוד טנה, מנהל מערך שבץ מוח, 

המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר                                     
ד“ר בלה גרוס, מנהלת המחלקה לנוירולוגיה, 

ביה“ח לגליל המערבי, נהריה. פקולטה לרפואה 
בגליל, אוניברסיטת בר אילן

יעוץ פרטני לפעילות גופנית:12:30-12:50
מחזון למציאות

חנה אלקלעי ארונסון, BPT MHA, רכזת 
יעוץ פעילות גופנית ארצית, מנהלת שירותי 
הפיזיותרפיה במחוז שפלה וירושלים, מכבי 

שירותי בריאות                                   

תה ירוק והסינדרום
המטבוליי   |   בחסות: ויסוצקי

ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' 
והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל,  בית 
חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת                 

איבחון יתר לחץ דם - האם חשוב למדוד 
לחץ דם ב-2 הידיים?

ד"ר אלון גרוסמן, רופא בכיר, מחלקה פנימית 
ה', בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין,

פתח תקוה           

הטיפול החדשני באירוע מוחי חד
ד"ר דוד אוריון, מצנתר מוח ונוירולוג,

מנהל השבץ החד, נוירורדיולוגיה פולשנית,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר           

מתי ואיך להעצים את הטיפול באינסולין 12:50-13:10
מעבר לבזאלי?   |   בחסות: נובו נורדיסק

ד"ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת,
מחוז השפלה, מכבי שירותי בריאות

הגיל והניתוחים הבריאטריים: גיל 
אופטימלי, גיל מינימלי וגיל מקסימלי

פרופ' רם וייס, המחלקה למטבוליזם ותזונת 
האדם, האוניברסיטה העברית בירושלים 

חידושים בטיפול ביתר לחץ דם
רזיזטנטי  |   בחסות: מדטרוניק

ד"ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה 
לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה  

איתור פרפור פרוזדורים באירוע 
מוחי תסחיפי מסיבה לא ברורה                                                                       

ד"ר מוטי חיים, מנהל יחידה לאלקטרופיזיולוגיה, 
מרכז רפואי מאיר, כפר סבא 

 מתי לעבור מהנחיות סטנדרטיות13:10-13:30
לגישה האישית?

פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת,
המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים.

יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת   

פרוצדורות אנדוסקופיות להשמנת יתר
ד"ר סיגל פישמן, אחראית השרות להשמנת 
יתר, המכון הגסטרואנטרולוגי, המרכז הרפואי 

ת"א

מתי ואיך לבצע בירור ליתר לחץ דם משני
ד"ר עדי לייבה, מומחה לרפואה פנימית וליל"ד, 

המכון לנפרולוגיה ויל"ד, המרכז הרפואי ע"ש 
שיבא, תל השומר

הטיפול בהיצרות בעורקי התרדמה -
מתי ניתוחי, צנתורי או תרופתי?

ד"ר חן הלוי, רופא בכיר, המחלקה לנוירולוגיה 
ויחידת שבץ מוחי, המרכז הרפואי ת"א 

הדילמה - מתי, למי ואיך להתחיל טיפול 13:30-13:50
באינסולין - ועד כמה?

ד“ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה,
חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית

ויכוח צד א‘: ירידה של 5-10% במשקל 
יעילה ומספיקה למנוע את עודף הסיכון 

בהשמנת יתר
ד"ר גל דובנוב רז, מרפאת ספורט, תזונה ואורח 

חיים בריא, בית החולים אדמונד ולילי ספרא 
לילדים, תל השומר 

משמעות מדידת הסתיידויות בעורקים 
הכליליים בחולה עם יל“ד

פרופ‘ יוסף שמש, מנהל היחידה למחקר ע“ש 
גרייס באלאס והמרפאה לסיקור הלב, המרכז 

הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

גורמי סיכון ומניעה של לקות קוגניטיבית 
וסקולארית

פרופ' מיכל שניידר בארי, מנהלת המרכז 
למדעי המוח ע"ש יוסף סגול, המרכז הרפואי 

ע"ש שיבא, תל השומר  

ויכוח צד ב‘: המטרה הטיפולית בהשמנה שאלות מהקהל ודיון13:50-14:10
היא ירידה מסיבית במשקל

ד“ר יעל סופר, מכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם 
ויתר לחץ דם, מרכז רפואי ת”א

יעילות טיפול לא תרופתי בהורדת לחץ 
דם לאורך זמן                   

פרופ‘ יאיר יודפת, המכון לסקר רפואי,
המרכז רפואי ע“ש שיבא, תל השומר  

סגירה מלעורית של נקב בין עליתי 
למניעת אירוע מוחי חוזר

ד"ר אלכסנדר דדשב, רופא קרדיולוג בכיר, 
היחידה למומי לב מלידה במבוגר, המערך 

הקרדיולוגי, מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון, 
פתח תקוה. בית הספר לרפואה ע"ש סקלר, 

אוניברסיטת תל אביב

ארוחת צהריים14:10-15:00
בחסות


