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* הכנס מיועד לצוות רפואי

התכנסות בוקר  08:45-08:15
מושב 1                                                                                       אולם ברקת  10:40-08:45

יו"ר: פרופ' איתמר רז, פרופ' נעים שחאדה  
ברכות  08:50-08:45

פרופ' נעים שחאדה, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם -   
 הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. 

נשיא אגודה ישראלית לסוכרת
פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת  

הרצאת אורח:  09:20-08:50
Sub-phenotypes of pre-diabetes - The role of brain insulin resistance
Prof. Dr.Dr.hc Hans-Ulrich Häring, Senior professor University of Tübingen, Germany

שינוי סביבת המזון בעידן מגיפות ההשמנה והסוכרת  09:40-09:20 
ד"ר מורן בלייכפלד מגנאזי, מנהלת מחלקת המחקר, אגף התזונה, שירותי בריאות 

הציבור, משרד הבריאות
ממצאי הבקרות בקופות החולים וחשיבות שילוב מערך הסיעוד בטיפול בחולי   10:10-09:40

 סוכרת בקהילה
ד"ר איריס לייטרסדורף, M.D. MHA, מנהלת המחלקה לבקרות על קופות החולים, 

 אגף רפואה קהילתית, חטיבת הרפואה, משרד הבריאות
מר אביב אוחנה, ממונה ארצי יישום סטנדרטים רפואה קהילתית, משרד הבריאות

כשירות בריאותית לנהיגה בחולי סוכרת – אתגרים ומדיניות  10:30-10:10 
ד"ר רז דקל, מנהל המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מומחה ברפואה תעסוקתית, 

משרד הבריאות
הפסקה וביקור בתערוכה  10:50-10:30

מושבים מקבילים
מה חדש בטכנולוגיות לטיפול בסוכרת                                          אולם שוהם מושב 2 א':  
יו"ר: ד"ר נחמה צוקרמן, מנהלת מרפאת סוכרת וילדים, מכון אנדוקרינולוגיה סוכרת 

 ומטבוליזם, רמב"ם
פרופ' מריאנה רחמיאל, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים, מרכז רפואי שמיר 

)אסה"ר(

נתוני real life של הלבלב המלאכותי  11:05-10:50 
 פרופ' רם וייס, מנהל מחלקת ילדים, רמב"ם, 

הקריה הרפואית לבריאות האדם           בחסות מדטרוניק
עידן ה-CGM - כיצד להפיק המיטב מנתוני מד סוכר רציף?  11:20-11:05 

 ד"ר רויטל נמרי, רופאה בכירה ומנהלת השירות לטכנולוגיות בסוכרת 
 המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, בי"ח שניידר 

Dexcom לרפואת ילדים בישראל                    בחסות
פיתוח מערכות מתקדמות לטיפול ארוך טווח בסוכרת מסוג 1  11:30-11:20 

פרופ' משנה שאדי פרח )Assistant Professor(, מרצה בכיר, הפקולטה להנדסה 
כימית, טכניון

DIY 2020    הדרך הטובה לחזות את העתיד היא לבנות אותו במו ידינו  11:50-11:30 
גב' נעה לבק RD, מרפאת סוכרת נעורים ארצית, מכבי שירותי בריאות

הסוכרת - צדדים רבים סביב לה                                                  אולם ברקת מושב 2ב':  
 יו"ר: פרופ' חוליו ויינשטיין, מנהל יחידה מקצועית לסוכרת, המרכז הרפואי 

 ע"ש אדית וולפסון
ד"ר שלומית קורן, מומחית ברפואה פנימית ואנדוקרינולגיה מנהלת יחידת סוכרת 

במרכז הרפואי שמיר )אסף הרופא(

היענות לטיפול עצמי בקרב נשים ערביות חולות בסוכרת מסוג 2 בישראל  11:10-10:50 
ד״ר מנאר רבאח, עו״ס בריאות ורווחה, שירותי בריאות כללית

מיקרוביום וסוכרת הריונית  11:30-11:10 
גב' סיגל פרישמן, דוקטורנטית, האוניברסיטה העברית. מנהלת היחידה לתזונה 

ודיאטה בית חולים בילינסון
פעילות גופנית וסוכרת מסוג 2 - הקדם תנועה לתרופה  11:50-11:30 

פרופ' יובל חלד PhD, מומחה לפיזיולוגיה של המאמץ, המחלקה למדעים, סמינר 
הקיבוצים ומכון הלר למחקר רפואי, תל השומר

חזרה לאולם ברקת  12:00-11:50
גישות חדשניות לשיפור איכות הטיפול של סוכרת בקהילה            אולם ברקת מושב 3:  

 יו"ר: גב' סימה ארבלי, מומחית קלינית בסוכרת, מרכזת תחום באגף הסיעוד, 
 מכבי שירותי בריאות 

גב' מרים שפיגלמן, אחות מומחית קלינית בסוכרת, אחות אחראית מחלות כרוניות, 
מחוז מרכז לאומית שירותי בריאות

שיפור איכות הטיפול בסוכרת במגזר הערבי במודל אחות סוכרת בליווי אישי  12:10-12:00 
גב' פנינה שמעוני, מומחית קלינית בסוכרת מנהלת תחום סוכרת מחוזית שרון-

שומרון, שירותי בריאות כללית
מעורבות מכוונת תרבות למען איזון סוכרת ברמדאן  12:20-12:10 

 בושרה יונס, אחות מומחית קלינית לסוכרת, אחות סוכרת מחוזית, מחוז צפון, 
קופת חולים מאוחדת

מכון הסוכרת המקוון - צמצום פערי בריאות  12:30-12:20 
ד"ר ריזאן סחניני, סגנית הרופא המחוזי, מחוז צפון, קופת חולים מכבי

הפסקה וביקור בתערוכה  12:55-12:35
האלגוריתם הטיפולי לקראת 2020                                                אולם ברקת מושב 4:  

 יו"ר: ד"ר יואל טולדנו, מנהל תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה, מאוחדת. 
 יחידה אם ועובר, בלינסון

ד"ר עירית הוכברג, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקרינולוגיה סכרת ומטבוליזם, 
רמב"ם

חלוקת פרס אגודה ישראלית לסוכרת – פרופ' נעים שחאדה  13:05-12:55
הטיפול בחולי סוכרת עם אי ספיקת כליות  13:25-13:05 

 פרופ׳ טליה וינשטיין, מומחית לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, מנהלת 
BI יחידת הדיאליזה, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי            בחסות

תהליכים טרשתיים ומקומם בבחירת הטיפול לסוכרת מסוג 2  13:45-13:25 
 ד"ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת המערך הקרדיולוגי, 

ביה"ח בני ציון, טכניון, הפקולטה לרפואה, חיפה    בחסות נובו נורדיסק
האינסולינים הבזאליים בעידן האלגוריתם הטיפולי 2019 - למי? מתי? מה הדומה   14:05-13:45

 ומה השונה?
 ד"ר ליאת ברזילי יוסף, מומחית בפנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, 

שרותי בריאות כללית מחוז שו"ש ובית חולים מאיר      בחסות סאנופי
שינוי הפרדיגמה הטיפולית בטיפול מוקדם של מחלות לב וכלי דם בחולי סוכרת  14:25-14:05 

 פרופ' שאול עטר, מנהל המערך הקרדיולוגי, 
המרכז הרפואי לגליל, נהריה                   בחסות אסטרה זניקה

מיקומם של RA GLP-1 בטיפול בסוכרת לפי קווי ההנחיה האחרונים   14:45-14:25 
 ד"ר עופרי מוסנזון, מנהלת המרכז למחקר קליני בסוכרת, 

MSD ביה"ח האוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים            בחסות
ארוחת צהריים  14:45
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הכנס המדעי השנתי ה-36
אגודה ישראלית לסוכרת
מרכז הכנסים סיטי טאואר, רמת גן

בחסות

בחסות

יו"ר הכנס: ד"ר עירית הוכברג וד"ר יואל טולדנו

בחסות

בחסות

בחסות

בחסות

בחסות

בחסות


