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הכנס המדעי השנתי של
האגודה הישראלית לסוכרת

יו“ר הכנס: ד“ר עירית הוכברג
מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, 

רמב“ם – הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

יו“ר הכנס: פרופ‘ נעים שחאדה
מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב“ם - הקריה 

הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. 
נשיא האגודה הישראלית לסוכרת

פתיחה וברכות09:15-09:20
פרופ' נעים שחאדה, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, 

הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. נשיא האגודה הישראלית לסוכרת
ההנחיות החדשות של המועצה הלאומית לסוכרת לטיפול בסוכרת סוג 2  |  בחסות: נובו נורדיסק09:20-09:40

ד"ר עופרי מוסינזון, מנהלת המרכז למחקר קליני בסוכרת, האגף הפנימי,
בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים

09:40-10:00Diabetes and COVID-19: Two pandemics in collision
Prof. Paul Zimmet, Professor of Diabetes at Monash University; and Honorary President,
International Diabetes Federation

10:00-10:20MSD :שגרה בריאה לאנשים מבוגרים עם סוכרת בימי קורונה  |  בחסות
ד"ר טלי צוקרמן יפה, רופאה אחראית המרכז לטיפול וחקר סוכרת בגיל המבוגר,

המכון האנדוקירני, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר
גורמי סיכון חדשים לסוכרת סוג 2 בגיל צעיר – תובנות ממאגר לאומי פרוספקטיבי10:20-10:40

פרופ' גלעד טוויג, ראש מערך אקדמיה ומחקר חיל הרפואה, צה“ל וראש תכנית “צמרת“,
הפקולטה לרפואה, האוניברסיטה עברית

חידושים במשאבות אינסולין היברידיות  |  בחסות: מדטרוניק10:40-11:00
פרופ' רם וייס, מנהל חטיבת הילדים, בית החולים ע״ש רות, רמב״ם- הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

שימוש בבינה מלאכותית במרפאת הסוכרת  |  בחסות: אלי לילי11:00-11:20
פרופ' משה פיליפ, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הארצי לסוכרת נעורים,

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פ״ת
ד"ר רויטל נימרי, רופאה בכירה, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הארצי לסוכרת נעורים,

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פ״ת 
ניטור סוכר רציף בסוכרת סוג 2 – יתרונות ומשמעות בזמן קורונה  |  בחסות: גפן מדיקל11:20-11:40

ד“ר רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת, המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ולחץ דם, המרכז הרפואי ת״א ע״ש סוראסקי
11:40-12:00Haptoglobin phenotype as a determinant of benefit or harm

from aggressive glycemic control in the ACCORD study
Prof. Andrew Levy, Bruce Rappaport Faculty of Medicine, Technion

איך ניתן לשפר Time in Range בחולי סוכרת סוג 1?  |  בחסות: סאנופי12:00-12:20
ד"ר עירית הוכברג, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, רמב”ם –

הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
12:20-12:40DKA העברת מידע לצוות ולמטופלים להפחתת סיכון להפתחות

משני לחוסמי SGLT2  |  בחסות: אסטרהזניקה 
ד"ר הדר דסקין-ביתן, מומחית ברפואה פנימית ובאנדוקרינולוגיה, המכון האנדוקריני,

מרכז רפואי בילינסון, פתח תקווה
12:40-13:00BI :באי ספיקת לב?  |  בחסות SGLT2 מה ידוע על מנגנוני התועלת של חוסמי

ד"ר אורן כספי, מנהל המרכז לאי ספיקת לב מתקדמת,  רמב״ם – הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
חשיבות הניטור הרציף של רמת הסוכרת בסוכרת מסוג 1 וטכנולוגיות חדשות  |  בחסות: פריגו 13:00-13:20

ד״ר מאיה איש שלום, רופאה בכירה, המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לחץ דם,
DMC-המרכז הרפואי ת״א ע״ש סוראסקי ו


