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התכנסות ורישום08:15-09:00

ברכת יו"ר הוועידה09:00-09:10
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת                                                                     

פרופ' ארנון אפק, מנכ”ל משרד הבריאות

 מליאת בוקר
יו“ר: פרופ‘ נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א‘ והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם,

הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. יו“ר הועדה לאוכלוסיות בסיכון גבוה, המועצה הלאומית לסוכרת                 
פרופ‘ הילה קנובלר, מנהלת היחידה לסוכרת ומחלות מטבוליות המרכז הרפואי קפלן, רחובות

 מה אנו לומדים ממחקרי העולם האמיתי מעבר למחקרים הקליניים 09:00-09:20
פרופ' אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

09:20-09:40                       glp-1 גלוקגון ההורמון הנשכח? תובנות ממחקרי אנלוגיים של
ד“ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בית חולים השרון, מרכז רפואי רבין, פ“ת                                

מיקום SglT2 באלוגריתם טיפולי09:40-10:00
פרופ‘ איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

10:00-10:20on the role well designed meta-analysis in the study of diabetes
Dr. Matteo Monami, Medico dirigente I livello Sezione diabetologia. Cardiologia e Medicina Geriatrica. AOU Careggi

מונותרפיה לעומת טיפול משולב באבחנת סוכרת10:20-10:40
ד“ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מכון סוכרת מכבי, ירושלים

הענקת אות מפעל חיים10:40-10:50
prof. Ning guang, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, China

10:50-11:10Diabetes in China
prof. Ning guang, Shanghai Clinical Center for Endocrine and Metabolic Diseases, China

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:10-11:40

מליאה חלקית
 GLP-1 מושב השווה והדומה

יו“ר: ד“ר סמיר קאסם, מנהל מחלקה פנימית א‘, מרכז רפואי כרמל, חיפה. שירותי בריאות כללית                                  
ד“ר יאיר ירושלמי, מומחה לפנימית סוכרת ואנדוקרינולוגיה, בית הרופאים ריינס, תל אביב. קופת חולים לאומית

יתרונות וחסרונות של glp-1 לאורך שנים. מעקב בעולם ובישראל11:40-12:00
 פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב"ם - הקריה הרפואית

לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. יו"ר הועדה לאוכלוסיות בסיכון גבוה, המועצה הלאומית לסוכרת
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מליאה חלקית
 GLP-1 מושב השווה והדומה

יו“ר: ד“ר סמיר קאסם, מנהל מחלקה פנימית א‘, מרכז רפואי כרמל, חיפה. שירותי בריאות כללית                                  
ד“ר יאיר ירושלמי, מומחה לפנימית סוכרת ואנדוקרינולוגיה, בית הרופאים ריינס, תל אביב. קופת חולים לאומית

יתרונות וחסרונות של glp-1 לאורך שנים. מעקב בעולם ובישראל11:40-12:00
 פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב"ם - הקריה הרפואית

לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. יו"ר הועדה לאוכלוסיות בסיכון גבוה, המועצה הלאומית לסוכרת

12:00-12:20  glp-1 RA Clinical trials vs. Real life
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

12:20-12:50                                     glp-1 פאנל ודיון - השווה והדומה
פרופ‘ נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א‘ והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, 

הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. יו“ר הועדה לאוכלוסיות בסיכון גבוה, המועצה הלאומית לסוכרת                  
ד“ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים                                           

ד“ר סמיר קאסם, מנהל מחלקה פנימית א', מרכז רפואי כרמל, חיפה. שירותי בריאות כללית                                             
 ד“ר יאיר ירושלמי, מומחה לפנימית סוכרת ואנדוקרינולוגיה, בית הרופאים ריינס, תל אביב. קופת חולים לאומית

ד“ר דן נבריסקי, מנהל המכון האנדוקריני, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מושב השווה והדומה אינסולין בזאלי                                  
יו“ר: 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

ד“ר אנג‘לינה דובינסקי, מומחית סוכרת, שירותי בריאות כללית וקופ“ח לאומית

בטיחות קוגניטיבית בטיפול בסוכרת11:40-12:00
ד“ר טלי צוקרמן יפה, המכון האנדוקריני, מכון גרטנר, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

והמחלקה לאפידמיולוגיה אוניברסיטת ת“א                                   

סופר אנאלוגים חדשים - יתרונות וחסרונות12:00-12:20
ד“ר אילנה הרמן בהם, מנהלת מחלקה פנימית ג‘ ויחידת הסוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע        

פאנל ודיון - השווה והדומה אינסולין בזאלי                  12:20-12:50
ד“ר טלי צוקרמן יפה, המכון האנדוקריני, מכון גרטנר, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר והמחלקה לאפידמיולוגיה אוניברסיטת ת“א

ד“ר אילנה הרמן בהם, מנהלת מחלקה פנימית ג‘ ויחידת הסוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
 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
ד“ר אנג‘לינה דובינסקי, מומחית סוכרת, שירותי בריאות כללית וקופ“ח לאומית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מושב תזונה וסוכרת
יו“ר: גילה פיימן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת והיחידה לתזונה, מרכז שניידר לרפואת ילדים והמועצה הלאומית לסוכרת

ד“ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת והיחידה לתזונה, מרכז שניידר לרפואת ילדים

חיידקי המעיים והשפעתם על משק הסוכר11:40-12:00
טל קורם, חוקר במחלקה למתמטיקה שימושית ומדעי המחשב, מכון ויצמן



חידושים בסימון התזונתי של פחמימות וסוכרים12:00-12:20
ענת כאביה בן יוסף, מהנדסת מזון ראשית, שרות המזון הארצי, שרות בריאות הציבור, משרד הבריאות

הטיפול התזונתי בטרום סוכרת - מהלכה למעשה12:20-12:50
ד“ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת והיחידה לתזונה, מרכז שניידר לרפואת ילדים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:50-13:10

מושבים מקבילים
 מושב אי ספיקת לב בסוכרת

 יו“ר: ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז השפלה, מכבי שירותי בריאות
ד“ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה

אפידמיולוגיה, קבוצות סיכון, מניעה וטיפול13:10-13:30
פרופ' מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר מאיר, כפר סבא

אפקט Canagliflozin-Sglt2i , מעבר לאיזון הסוכרת13:30-13:50
ד“ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני בקהילה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

 תרופות לסוכרת - גורם או מגן?13:50-14:10
פרופ‘ מיכה רפפורט, מנהל מחלקה פנימית ג‘ והשרות לסוכרת, יו“ר החטיבה הפנימית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

פאנל ודיון - אי ספיקת לב בסוכרת14:10-14:40
ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז השפלה, מכבי שירותי בריאות

ד“ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה
פרופ‘ מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר מאיר, כפר סבא

ד“ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני בקהילה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים
פרופ‘ מיכה רפפורט, מנהל מחלקה פנימית ג’ והשרות לסוכרת, יו“ר החטיבה הפנימית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

ארוחת צהריים14:40-15:30

 מושב השפעת תרופות לסוכרת על אירועים קרדיווסקולרים
                                         DMC-יו“ר: ד“ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, המכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת“א ו

ד“ר ברכה דגן, מנהלת מרפאת סוכרת בקהילה, מרכז בריאות “עומר“, עפולה

מעכבי Dpp4 - יתרונות מעבר לאיזון הגליקמי באוכלוסיות מיוחדות 13:10-13:30
ד“ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

מחקר ה-pRoactive על רקע תוצאות מחקרי תחלואה ותמותה קרדיווסקולארית בחולי סוכרת מסוג 2 13:30-13:50
ד“ר עירית הוכברג, רופאה בכירה במכון לאנדוקרינולוגיה סכרת ומטבוליזם, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם
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הטיפול התזונתי בטרום סוכרת - מהלכה למעשה12:20-12:50
ד“ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת והיחידה לתזונה, מרכז שניידר לרפואת ילדים
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 יו“ר: ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז השפלה, מכבי שירותי בריאות
ד“ר ברוך יצחק, מומחה ברפואת משפחה, רכז סוכרת, שירותי בריאות כללית מחוז חיפה

אפידמיולוגיה, קבוצות סיכון, מניעה וטיפול13:10-13:30
פרופ' מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר מאיר, כפר סבא

אפקט Canagliflozin-Sglt2i , מעבר לאיזון הסוכרת13:30-13:50
ד“ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני בקהילה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים

 תרופות לסוכרת - גורם או מגן?13:50-14:10
פרופ‘ מיכה רפפורט, מנהל מחלקה פנימית ג‘ והשרות לסוכרת, יו“ר החטיבה הפנימית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
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פרופ‘ מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב, מרכז רפואי מאיר מאיר, כפר סבא

ד“ר ענת צור, מנהלת השירות האנדוקריני בקהילה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים
פרופ‘ מיכה רפפורט, מנהל מחלקה פנימית ג’ והשרות לסוכרת, יו“ר החטיבה הפנימית, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

ארוחת צהריים14:40-15:30

 מושב השפעת תרופות לסוכרת על אירועים קרדיווסקולרים
                                         DMC-יו“ר: ד“ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, המכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת“א ו

ד“ר ברכה דגן, מנהלת מרפאת סוכרת בקהילה, מרכז בריאות “עומר“, עפולה

מעכבי Dpp4 - יתרונות מעבר לאיזון הגליקמי באוכלוסיות מיוחדות 13:10-13:30
ד“ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

מחקר ה-pRoactive על רקע תוצאות מחקרי תחלואה ותמותה קרדיווסקולארית בחולי סוכרת מסוג 2 13:30-13:50
ד“ר עירית הוכברג, רופאה בכירה במכון לאנדוקרינולוגיה סכרת ומטבוליזם, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם

 אורח חיים בריא /טיפול ביתר לחץ דם 13:50-14:10
פרופ‘ אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

פאנל ודיון - השפעת תרופות לסוכרת על אירועים קרדיווסקולרים                                                      14:10-14:40
                                         DMC-ד“ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, המכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת“א ו

ד“ר ברכה דגן, מנהלת מרפאת סוכרת בקהילה, מרכז בריאות “עומר“, עפולה                                              
ד“ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון                                                           

 פרופ‘ אהוד גרוסמן, מנהל מחלקה פנימית ד‘ והיחידה ליתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר
ד“ר עירית הוכברג, רופאה בכירה במכון לאנדוקרינולוגיה סכרת ומטבוליזם, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם   

ארוחת צהריים14:40-15:30

 מושב ניתוח בריאטרי לריפוי סוכרת
יו“ר: פרופ‘ תמי שוחט, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות                                             

פרופ‘ ארדון רובינשטיין, יו“ר האגודה הישראלית לסוכרת

13:10-13:30 Endobarrier – a new non-invasive treatment for “diabesity”
ד”ר גבריאלה ליברמן, אחראית על המרפאה לטיפול בהשמנת יתר, מכון אנדוקריני, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

אוכלוסיית יעד                                                      13:30-13:50
ד“ר אנדרי קידר, מנהל היחידה לכירורגיה בריאטרית, בית החולים בילינסון, פתח תקוה

הרשם הבריאטרי בישראל - מקור מידע על ניתוחים בריאטרים לחולי סוכרת                                                    13:50-14:10
פרופ‘ תמי שוחט, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

פאנל ודיון - ניתוח בריאטרי לריפוי סוכרת              14:10-14:40
פרופ‘ תמי שוחט, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות                                              

פרופ‘ ארדון רובינשטיין, יו“ר האגודה הישראלית לסוכרת                                                               
ד“ר אנדרי קידר, מנהל היחידה לכירורגיה בריאטרית, בית החולים בילינסון, פתח תקוה                           

ד“ר גבריאלה ליברמן, אחראית על המרפאה לטיפול בהשמנת יתר, מכון אנדוקריני, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

ארוחת צהריים14:40-15:30

כנס לווין
מבט אחר על היפוגליקמיה - תוצאות מחקר HAT ישראל15:30-17:00

בהשתתפות קופות החולים בישראל
לראשונה יוצגו תוצאות המחקר על היקף אירועי היפוגליקמיה בקרב מטופלי אינסולין בישראל

והשוואה לשאר המדינות מהעולם



ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-24.11.14: 120 ש“ח

� רישום מה-25.11.14: וביום הוועידה: 180 ש“ח 

* המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

בחסות


