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התכנסות ורישום08:00-09:00
 ברכת יו"ר הוועידה09:00-09:10

פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

 מליאת בוקר
 יו”ר: פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת 

 פרופ׳ דורון זגר, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע, נשיא האיגוד הקרדיולוגי בישראל
פרופ' מיכה רפופורט, מנהל מחלקה פנימית ג’ והשרות לסוכרת, מרכז רפואי “שמיר” – אסף הרופא צריפין

09:10-09:30Declare - Call for Action 
פרופ' איתמר רז, יו”ר המועצה הלאומית לסוכרת      

09:30-09:50  SGLT2 In The Elders 
 ד"ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם,

המרכז הרפואי אוניברסיטאי הדסה עין כרם, ירושלים
 הטיפול בסוכרת - נקודת המבט של הקרדיולוג  09:50-10:10

 פרופ' דורון זגר, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע,
נשיא האיגוד הקרדיולוגי בישראל

10:10-10:30  ?DPP4 -האם נס ליחם של מעכבי ה 
 ד"ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי בני ציון, חיפה.

הפקולטה לרפואה-טכניון
 מיצוי הפוטנציאל של GLP-1 RA חד שבועי חדש בסוכרת10:30-10:50

 ד"ר רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת, המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ולחץ דם,
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי 

 מקומו של הטיפול התרופתי בהשמנה בהיבטים קרדיווסקולארים10:50-11:10
 פרופ' ירון ארבל, קרדיולוג ומצנתר בכיר, מנהל המרכז למחקר קרדיווסקולרי,

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי 
דיון פתוח- שאלות ותשובות מהקהל11:10-11:20

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:20-11:50



 אולם A | מושב 1 - סוכרת סוג 1 במבוגר
 יו"ר: פרופ' גיל ליבוביץ', מנהל יחידת הסוכרת, המרכז הרפואי הדסה ירושלים

פרופ' יעל לבנטל, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים, ביה"ח דנה-דואק לילדים, המרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי
 המקום של מעכבי SGLT2 בטיפול בסוכרת סוג 1: תועלת מול סיכון11:50-12:10

פרופ' גיל ליבוביץ', מנהל יחידת הסוכרת, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים
 התאמת המינון באינסולין לפעילות גופנית12:10-12:30

פרופ' רם וייס, מנהל מחלקת ילדים בית החולים לילדים ע”ש רות, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב”ם, חיפה
 מרפאה דיגיטאלית בסוכרת סוג 12:30-12:501

 ד"ר נגה מינסקי, רופאה בכירה, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר ומנהלת מור”ל 1 -
מרפאה וירטואלית לסוכרת מסוג 1

דיון פתוח- שאלות ותשובות מהקהל12:50-13:00
הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

 אולם B | מושב 2 - רופאי סוכרת - מחלום למציאות
 יו"ר: ד"ר רונית קלמנוביץ-דיקשטין, אחראית מרפאת הסוכרת, קריית בריאות זבולון, שירותי בריאות כללית,

 מחוז חיפה וגליל מערבי ומומחית ברפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה מטבוליזם וסוכרת
ד"ר ליאת ברזילי-יוסף, מומחית ברפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא                                                               

 הכשרת רופאי משפחה לרופאי סוכרת: תמונת מצב עדכנית11:50-12:10
ד”ר רונית קלמנוביץ-דיקשטין וד”ר ליאת ברזילי-יוסף

 מה קורה בשטח? בוגרי הקורס משתפים:12:10-12:30
 ד"ר ג'ומעה עבד אל עזיז, מומחה ברפואת המשפחה, מנהל מרפאת כפר יונה, שירותי בריאות כללית

 ד"ר ממדוח דראושה, פנימאי, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה
 ד"ר אלכסנדרה ורז'ביצקי, מומחית ברפואת משפחה, רופאת סוכרת, מחוז צפון, כללית שירותי בריאות

ד"ר יבגני מרזון, מנהל מחלקה לרפואה מנוהלת, חטיבת הרפואה, לאומית                                                                                                             
ד"ר זועבי עבד עבדאלהאדי, רכז ויועץ סוכרת מחוז הצפון, שירותי בריאות כללית

 רופאי סוכרת משתלבים בקהילה: פאנל קובעי ומיישמי מדיניות12:30-12:50
 פרופ' איתמר רז, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

 ד"ר יבגני מרזון, מנהל מחלקה לרפואה מנוהלת, חטיבת הרפואה, לאומית
 פרופ' מיכה רפופורט, מנהל מחלקה פנימית ג' והשרות לסוכרת, מרכז רפואי "שמיר" – אסף הרופא צריפין

ד"ר ג'וני ארבל, יועץ על בתחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה, מכבי



דיון פתוח - שאלות ותשובות מהקהל12:50-13:00
הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

 אולם C | מושב 3 - פריצת דרך באיזון סוכרת
 יו"ר:  ד"ר רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת, המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ולחץ דם,

 המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
 ד"ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ויתר לחץ דם,

 DMC-המרכז הרפואי ת"א ו
שינוי הפרדיגמה בטיפול בסוכרת מסוג 1 באמצעות מערכת MiniMed 670G, מערכת היברידית- 11:50-12:10

 אוטומטית לאיזון הסוכרת - סיכום התוצאות שנה לאחר השקה באירופה
 פרופ' אוהד כהן, אנדוקרינולוג בכיר ופרופסור קליני ברפואה פנימית,

מנהל רפואי סוכרת מדטרוניק, אירופה, מזה"ת ואפריקה 
 דילמות וצמתים טיפוליים בסוכרת מסוג 12:10-12:302

 ד"ר מאיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת
 DMC-ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת"א ו

 GLP-1 או FRC – מתי לתת?12:30-12:50
 ד"ר ליאת ברזילי-יוסף, מומחית ברפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת,

המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא
דיון פתוח - שאלות ותשובות מהקהל12:50-13:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

 אולם D | מושב  4 - מחנך לסוכרת - הלכה למעשה
יו"ר: ד"ר אורלי טמיר, מנהלת מיזם עוצמה ומנהלת המרכז הישראלי לחקר וקידום מדיניות בסוכרת, ע”ש ד”ר פסח סגל                                           

 ממצאים ותובנות מסקר מעקב אחרי מחנכי סוכרת:11:50-12:00
 ההכשרה, התאמתה לעבודה במרפאה ומימוש התפקיד

ד"ר טטיאנה קולובוב, חוקרת, המרכז הישראלי לחקר וקידום מדיניות בסוכרת, ע”ש ד”ר פסח סגל



תפקיד מחנך לסוכרת והטמעתו - ניסיון מקצועות הבריאות השונים:
 פיזיותרפיה12:00-12:15

גב' ימית בסון-שליימוביץ', פיזיותרפיסטית ומחנכת לסוכרת, שירותי בריאות כללית
 עבודה סוציאלית12:15-12:30

גב' חנה שניידרמן, עובדת סוציאלית ומחנכת לסוכרת, שרותי בריאות כללית 
 רוקחות12:30-12:45

מר ישראל חלד, רוקח ומחנך לסוכרת, בית מרקחת ישראל, יהוד
דיון פתוח- שאלות ותשובות מהקהל12:45-13:00

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:00-13:20

 אולם A | מושב 5 - הטיפול בסוכרת בגיל השלישי
 יו"ר: ד"ר טלי צוקרמן יפה, המרכז לטפול וחקר הסוכרת בגיל המבוגר המכון האנדוקריני,

 המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר החוג לאפידמיולוגיה אוניברסיטת תל-אביב
ד"ר תאופיק זועבי, מומחה לרפואה פנימית- דיאבטולוג. רופא בכיר במחלקה פנימית א’, מרכז רפואי העמק, עפולה 

 קוים מנחים לטיפול בסוכרת בגיל המבוגר13:20-13:40
 ד"ר טלי צוקרמן יפה, המרכז לטפול וחקר הסוכרת בגיל המבוגר המכון האנדוקריני,

המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר החוג לאפידמיולוגיה אוניברסיטת תל-אביב
 כלים להערכת מצבו הפיזי של האדם המבוגר עם סוכרת, התווית מרשם לפעילות גופנית מותאמת13:40-14:00

ד"ר מיכל עצמון, המחלקה לפיזיותרפיה, אוניברסיטת אריאל, המרכז לטפול וחקר הסוכרת בגיל המבוגר 
המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

כלים להערכת מצבו הקוגניטיבי של האדם המבוגר עם סוכרת ואמצעים להתמודדות ולמניעת 14:00-14:20
 התדרדרות קוגניטיבית

 גב' עומרי גורי, בית החולים השיקומי, המרכז לטפול וחקר הסוכרת בגיל המבוגר המכון האנדוקריני,
המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

דיון פתוח - שאלות ותשובות מהקהל14:20-14:30
ארוחת צהריים14:30



 אולם B | מושב 6 - סוכרת בקבוצות ייחודיות
יו"ר: פרופ' מריאנה רחמיאל, היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים, מרכז רפואי "שמיר" – אסף הרופא צריפין     

 היפוגליקמיה בחולים מאושפזים13:20-13:40
ד"ר אייל לייבוביץ, מומחה לרפואה פנימית, בית חולים יוספטל, אילת

 ADHD אצל ילדים עם סוכרת מסוג 13:40-14:001
ד"ר יבגני מרזון, מנהל מחלקה לרפואה מנוהלת, חטיבת הרפואה, לאומית

 יעילות בפשטות- ממחקרים קליניים למחקרי העולם האמיתי14:00-14:20
ד"ר ליאת ברזילי- יוסף, מומחית ברפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא                     

דיון פתוח - שאלות ותשובות מהקהל14:20-14:30
ארוחת צהריים14:30

 אולם C | מושב 7 - תזונה וסוכרת בגיל השלישי, הרבה יותר מדל סוכר
 יו"ר: גילה פיימן, דיאטנית קלינית, היחידה לתזונה והמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים

 והמועצה הלאומית לסוכרת
ד"ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית, היחידה לתזונה והמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים

 תזונה ים צמחונית, פעילות גופנית או טיפול תרופתי – מה יעיל יותר בקרב קשישים עם סוכרת?13:20-13:40
מר אסף בוך, חוקר ותזונאי, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, המרכז הרפואי ת”א ע”ש סוראסקי

 מגמות בסוכרת בגיל השלישי - המרשם התזונתי13:40-14:00
גב' נועה גיוס, דיאטנית קלינית

 סוכרת ובריאות העצם, לא כל כך מתוק14:00-14:20
פרופ' צופיה איש-שלום, מומחית ברפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, בית חולים אלישע, חיפה

 דיון14:20-14:30
 מנחה: גילה פיימן, דיאטנית קלינית, היחידה לתזונה והמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת,

מרכז שניידר לרפואת ילדים
ארוחת צהריים14:30

6



בחסות

דמי הרשמה לצוות רפואי
רופאים בקופ"ח ובתי חולים: רופאי סוכרת, אנדוקרינולוגים, רופאי משפחה, פנימאים, גריאטרים, רופאי ילדים,

אחיות סוכרת, תזונאיות קליניות, רוקחים, צוותים רפואיים מקופות חולים ובתי חולים, נציגי מערכת הבריאות

� רישום מוקדם עד ה-11.10.19: 100 ש"ח
� הרשמה מה-11.10.19 ועד ה-4.11.19: 160 ש"ח

� הרשמה מה-5.11.19 ועד יום הכנס: 240 ש"ח
* המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 


