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הוועידה
הלאומית

לסוכרת

23.10.13

מלון הילטון ת"א

יו"ר הוועידה

פרופ' איתמר רז

מנהל היחידה לסוכרת ,המרכז הרפואי הדסה עין
כרם ,ירושלים ,יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

תוכנית מדעית >>

08:30-09:00

התכנסות ורישום

09:00-09:20

ברכת יו"ר הוועידה
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‘ ארדון רובינשטיין ,יו“ר האגודה הישראלית לסוכרת
GLP-1 safety versus efficacy
09:20-09:40
ד“ר דרור דיקר ,מנהל מחלקה פנימית ד' והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל,
בית חולים השרון ,מרכז רפואי רבין ,פ“ת | בחסות :נובו נורדיסק
 GLP-1חדש בשרשרת הטיפול בסוכרת
09:40-10:00
ד“ר גבי ליברמן ,אחראית על המחלקה לטיפול בהשמנת יתר ,המכון האנדוקריני,
המרכז הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר | בחסות :סאנופי ישראל
בטיחות קרדיווסקולר בחולה הסוכרתי
10:00-10:20
פרופ' איתמר רז ,מנהל היחידה לסוכרת ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים,
יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת | בחסות :אסטרה זניקה
Novel Therapeutics for Diabetes Declare study
10:20-10:40
Arie Katz, MD, Group Director, CVGI GMED, AstraZeneca LP
לא כל מעכבי ה DPP4-הינם זהים
10:40-11:00
פרופ' אבי קרסיק ,מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר | בחסותMSD :
 11:00-11:30הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושבים מקבילים
מושב ( 1אולם )A
יו“ר :ד“ר דן נבריסקי ,מנהל המכון האנדוקריני ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
ד“ר אורנה דלי גוטפריד ,מנהלת המרכז לסוכרת נעורים ואנדוקרינולוגיה לילדים ומנהלת מרפאות חוץ ילדים ,מרכז רפואי זיו ,צפת
יו“ר :ד“ר אוסקר מינוחין ,מנהל היחידה למחקר סוכרת ,מרכז רפואי מגדל המאה ,תל אביב .שירותי בריאות כללית מחוז תל אביב-יפו
איזון מול סיכון בסוכרת מסוג 2
11:30-11:50
ד“ר יוסי כהן ,מנהל מכון הסוכרת ,מחוז השפלה ,מכבי שירותי בריאות | בחסות :נוברטיס
אינסולין באזלי  -הווה ועתיד
11:50-12:10
פרופ‘ אוהד כהן ,אנדוקרינולוג בכיר ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר | בחסות :סאנופי ישראל
Breakthrough results in preventing hypoglycaemia through
12:10-12:30
advanced technology – ASPIRE and LY Severe hypo study
Francine R. Kaufman, MD, Chief Medical Officer and Vice President.
בחסות :אגנטק | Global Medical, Clinical & Health Affairs Medtronic Diabetes

12:30-12:50

דיון

12:50-13:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב ( 2אולם )B
יו“ר :פרופ‘ מיכה רפפורט ,מנהל מחלקה פנימית ג‘ והשרות לסוכרת ,יו"ר החטיבה הפנימית ,מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין
ד“ר ברוך יצחק ,מומחה לרפואת משפחה ,שירותי בריאות כללית ,מחוז חיפה
ד“ר לדיסלב סלזק ,מנהל מחלקת סוכרת ,מרכז רפואי לין ,חיפה ,שרותי בריאות כללית
בטיחות בהגברת אינסולין
11:30-11:50
ד“ר חוליו וינשטיין ,מנהל היחידה לסוכרת ,המרכז הרפואי וולפסון ,חולון | בחסות :אלי לילי
אינסולין בזאלי האם הגענו לקצה הדרך?
11:50-12:10
פרופ‘ אבי קרסיק ,מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא ,תל השומר | בחסות :נובו נורדיסק
האם יש מקום לשינוי אלוגריתם טיפולי?
12:10-12:30
פרופ‘ איתמר רז ,מנהל היחידה לסוכרת ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים ,יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת
דיון  -טיפול באינסולין ברפואת המשפחה
12:30-12:50
12:50-13:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

מושב ( 3אולם )A
יו“ר :פרופ‘ מוטי רביד ,מרכז רפואי מעייני הישועה ,בני ברק
ד“ר יאיר ירושלמי ,מומחה לפנימית סוכרת ואנדוקרינולוגיה ,בית הרופאים ,תל אביב .קופת חולים לאומית
התקן תרסריון  Endobarrierבאלגוריתם הטיפולי בסוכרת והשמנה
13:10-13:30
ד"ר גבי ליברמן ,אחראית על המחלקה לטיפול בהשמנת יתר ,המכון האנדוקריני,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר | בחסות :מדיסון
Personalized A1C
13:30-13:50
ד“ר יוסף קלינמן ,מנהל יחידת סוכרת ומרפאת פצעי סוכרת ופצעים קשיי ריפוי,
קמפוס שערי צדק שלוחת ביקור חולים ,ירושלים
מד סוכר  -הצעד הבא
13:50-14:10
ד“ר עפרי מוסנזון ,היחידה לסוכרת ,האגף הפנימי ,מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים | בחסות :גפן מדיקל
ביומכניקה של הרגל הסוכרתית
14:10-14:30
פרופ’ משה איילון ,מנהל המעבדה לביומכניקה במכללה האקדמית וינגייט | בחסות :אבידור מרכזים רפואיים
דיון
14:30-14:50
15:30-14:50

ארוחת צהריים

מושב ( 4אולם )B
יו“ר :ד“ר טלי צוקרמן יפה ,המכון האנדוקריני ,מכון גרטנר ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר והמחלקה לאפידמיולוגיה אוניברסיטת ת"א
ד“ר מרגלית גולדפרכט ,מנהלת המחלקה לקידום האיכות ,אגף הרפואה ,חטיבת הקהילה ,שירותי בריאות כללית

13:10-13:30
13:30-13:50
13:50-14:10
14:10-14:30
14:30-14:50
14:50-15:30

מהיר או מיקס  -כיצד להתקדם בטיפול כשאינסולין בזאלי לא מספיק?
ד“ר עפרי מוסנזון ,היחידה לסוכרת ,האגף הפנימי ,מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים | בחסות :נובו נורדיסק
סוכרת והטיפול בה :תובנות ומגמות
ד“ר חוליו וינשטיין ,מנהל היחידה לסוכרת ,המרכז הרפואי וולפסון ,חולון
 GLP-1שבועי  -חידוש בתחום הטיפול בסוכרת
ד“ר ענת צור ,מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה ,מרפאות סוכרת בקהילה ,ירושלים | בחסות :אסטרה זניקה
הטיפול ברטינופתיה סוכרתית :לייזר? הזרקות תוך עיניות? או שניהם
ד“ר עירית רוזנבלט ,אחראית מחקרים קליניים ,מחלקת עיניים ,בי”ח בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
דיון
ארוחת צהריים

מושב ( 5אולם )C
יו“ר :ד“ר טומי הרשקוביץ ,המנהל לשעבר של המכון לסוכרת ,אנדוקרינולוגיה ומטבוליזם ,בית החולים לגליל המערבי ,נהריה
ד“ר אילנה הרמן בהם ,מנהלת מרפאת סוכרת ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,באר שבע .יו”ר החברה הישראלית לרגל סוכרתית
 - DPP4השווה והשונה
13:10-13:30
פרופ‘ איתמר רז ,מנהל היחידה לסוכרת ,המרכז הרפואי הדסה עין כרם ,ירושלים,
יו”ר המועצה הלאומית לסוכרת | בחסותBoehringer Ingelheim :
ניתוח בריאטרי לריפוי סוכרת
13:30-13:50
ד“ר הדר ספיבק ,מנהל המרכז לטיפול בהשמנת יתר ומנתח בכיר ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא ,תל השומר
המקום של פיוגליטזון בטיפול בחולה הסוכרתי
13:50-14:10
ד“ר אילנה הרמן בהם ,מנהלת מרפאת סוכרת ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,באר שבע.
יו"ר החברה הישראלית לרגל סוכרתית | בחסות :טבע
באיזה מצב אסור לשאוף לאיזון אופטימלי של סוכרת?
14:10-14:30
ד“ר רות סיגל ,מנהלת יחידת רשתית ,בי”ח בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
דיון  -האם יש מקום לשינוי אלגוריתם טיפולי?
14:30-14:50
14:50-15:30

ייזום והפקה

ארוחת צהריים

דמי רישום:

 רישום מוקדם עד ה 160 :21.10.13-ש“ח
 רישום מה 22.10.13-וביום הוועידה 240 :ש“ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה03-7650504 :

חסות PLATINUM

חסות GOLD

חסות SILVER

