
התכנסות ורישום08:15-09:00

ברכות09:00-09:05
פרופ‘ ארדון רובינשטיין, יו“ר האגודה הישראלית לסוכרת

דברי פתיחה ודברים לזכרו של ד“ר יוסף קלינמן09:05-09:20
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת 

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

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

נוגדי קרישה חדשים למניעת אירוע מוחי בפרפור פרוזדורים - עדכון 2014 09:20-09:40
פרופ‘ עמוס כץ, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון. סגן דיקן לקידום אקדמי, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב            

תור הזהב של האינסולין הבזאלי   |   בחסות: סאנופי ישראל 09:40-10:00
פרופ' אוהד כהן, אנדוקרינולוג בכיר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר 

ההנחיות לטיפול ביתר לחץ דם השווה והשונה בעולם10:00-10:20
פרופ' אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד' והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר 

כיצד להדק את הטיפול בבטחה באינסולין בזאלי?   |   בחסות: נובו נורדיסק10:20-10:40
פרופ' אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר    

10:40-11:00AHA, ACC  and Obesity Society  NIH :ההנחיות  2013 לטיפול בהשמנה
פרופ' נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת"א  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30

מושבים 
מקבילים

מושב 1 
יו“ר: ד“ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה,

המכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת”א
ד“ר יאיר ירושלמי, מומחה לפנימית סוכרת ואנדוקרינולוגיה,

בית הרופאים ריינס, תל אביב. קופת חולים לאומית

 מושב 2 
יו“ר: פרופ‘ ארדון רובינשטיין, יו“ר האגודה הישראלית לסוכרת

11:30-11:50mSd :הינם זהים - ההבדלים   |   בחסות dPP4-לא כל מעכבי ה
ד"ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז השפלה, מכבי שירותי בריאות 

השמנה נורמו מטבולית - דמיון או מציאות?
ד"ר יונית מרקוס-פרלמן, המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת"א

הטיפול הצנתורי בהצרות העורק התרדמני למניעת אירוע מוחי11:50-12:10
ד"ר דוד אוריון, מצנתר מוח ונוירולוג, מנהל יחידת השבץ,

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

השמנה וסרטן
פרופ� דרק להרויט, מנהל המכון למצוינות לחקר הסוכרת ומטבוליזם, רמב“ם -

הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

האם משתנים מתאימים לטיפול בחולי סוכרת עם יתר לחץ דם?12:10-12:30
פרופ' מיכאל בורשטיין, היחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים, ירושלים

Linagliptin – A unique dPP-4   |   בחסות: BI  |   אלי לילי
ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מכון סוכרת מכבי, ירושלים

יתר לחץ דם עמיד - עד כמה הוא שכיח12:30-12:50
ד"ר דליה וויצמן, היחידה לאפידמיולוגיה וחקר בסיסי נתונים, מכבי שירותי בריאות 

אופקים טיפוליים חדשים בחולה הסוכרתי   |   בחסות: נוברטיס
ד"ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת היחידה לטיפול נמרץ לב, מרכז רפואי בני ציון, חיפה.

הפקולטה לרפואה-טכניון

 גלוקגון ו-GLP-1: רב הנסתר על הגלוי?   |   בחסות: סאנופי ישראל 12:50-13:10
ד"ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל,

בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ"ת 

סגירת אוזנית העליה השמאלית, פרפור עליות ומניעת שבץ המוח
פרופ' ויקטור גויטע, מנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית, סגן מנהל בכיר מכון הלב,

מרכז הלב ע"ש לבייב, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:10-13:30

מושבים 
מקבילים

 מושב 3 - סוכרת
יו“ר: ד“ר פיאד עדווי, מנהל היחידה האנדוקרינולוגית,

מרכז רפואי זיו, צפת
ד“ר טומי הרשקוביץ, מומחה לסוכרת,

אנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית 

 מושב 4 - השמנה
יו“ר: ד“ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד’ והמרכז הרב 

תחומי לטיפול בעודף משקל,  בית חולים השרון, מרכז רפואי 
רבין, פ“ת

ד“ר גלינה שנקרמן, מומחית באנדוקרינולוגיה ואחראית 
המרפאה להשמנת יתר, המרכז הרפואי ת”א    

מושב 5 - יל"ד
יו“ר: ד“ר טליה וינשטיין, מנהלת יחידת הדיאליזה,

המרכז הרפואי ת”א
פרופ‘ אליעזר הולצמן, מנהל המכון לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, 

המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

חידושים מרתקים בתחום ה-GLP1   |    בחסות: אסטרה זניקה13:30-13:50
ד"ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת,

המרכז הרפואי וולפסון, חולון 

איך לבצע פעילות גופנית בפציינט עם השמנה?
ד“ר גל דובנוב רז, מרפאת ספורט, תזונה ואורח חיים בריא, 

בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, תל השומר

האם ירידה במשקל יעילה בהורדת לחץ דם לאורך זמן
ד"ר ואסים רוק, רופא בכיר, מחלקה פנימית ג‘,

מרפאת לחץ דם, מרכז רפואי העמק, עפולה

13:50-14:10GLP-1 RA סינרגיזים בטיפול בסוכרת עם 
|    בחסות: נובו נורדיסק

ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי,
מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

איך להתאים את סוג הניתוח הבריאטרי לפציינט שלך?
ד"ר סובחי אבו עוביד, מנהל השירות הכירורגי לטיפול 

בהשמנת יתר, המרכז הרפואי ת"א

האם שווה להתאמץ להגביל את המלח בדיאטה?
ד"ר אבשלום ליבוביץ, מחלקה פנימית ד' היחידה ליתר לחץ 

דם, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר                                    

לחיות חכם עם סוכרת בגיל המבוגר   |    בחסות: אלי לילי14:10-14:30
ד"ר טלי צוקרמן יפה, המכון האנדוקריני, מכון גרטנר,

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר והמחלקה 
לאפידמיולוגיה אוניברסיטת ת"א

אתגרים תזונתיים במטופל לאחר ניתוח בריאטרי
מירית קרקובסקי, דיאטנית קלינית, מרכז בריאטרי, הרצליה, 

מדיקל סנטר, מרפאת סוכרת, מרכז רפואי וולפסון, חולון

עד כמה יש לחפש יתר לחץ דם משני?
ד"ר אדוארדו פודחרני, יועץ נפרולוגיה ויתר לחץ דם,

מנהל מכון אדם ליתר לחץ דם

איזון סוכרת בחולה הבודד 2014 -14:30-14:50
יעדים ומכשולים בדרך

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

הורמוני המין בחולה השמן: חמישה 
דפוסים שונים על פי גיל ומין                                                                

פרופ‘ נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה,
מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת“א   

מתי להתחיל בטיפול משולב ביתר לחץ דם?   |   בחסות: 
נוברטיס 

פרופ' יהונתן שרעבי, מנהל המכון ללחץ דם, המרכז הרפואי 
ע"ש שיבא, תל השומר. יו"ר החברה הישראלית ליתר לחץ דם

ארוחת צהריים14:50-15:30

ייזום 
והפקה

בחסות

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-10.02.14: 40 ש“ח

� רישום מה-11.02.14 וביום הוועידה: 100 ש“ח 
 * המחיר כולל ארוחת צהריים

12.2.2014
מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, ת“א

DOT2014 ועידת ישראל
לסוכרת, השמנה ויל"ד ושבץ מוחי

The Israeli Diabetes, Hypertension, Obesity & Stroke Conference


