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אופקים 
חדשים 
בסוכרת

 

08:00-08:30      התכנסות

08:30-08:40        ברכות, 
פרופ' חוליו וינשטיין, יו"ר הכנס. מנהל היחידה לטיפול בסוכרת, מרכז רפואי ע"ש  א. וולפסון, חולון.    

פרופ' נעים שחאדה, נשיא האגודה הישראלית לסוכרת.  מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, ביה"ח רמב"ם, חיפה.   

מליאת בוקר  ¦ יו"ר: פרופ' נעים שחאדה   08:40-10:50

מהלך הסימון התזונתי: מחסומים, אתגרים והישגים. פרופ' ארנון אפק, סגן מנהל מרכז רפואי ע"ש שיבא-תל השומר.  08:40-09:00

סוכרת: הווה ועתיד. פרופ' איתמר רז. יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת.                  09:00-09:30
          

על המוטיבציות והמחסומים המוטיבציוניים לניהול עצמי של התמודדות עם סוכרת. ד"ר ליאת לבונטין, הפקולטה    09:30-10:00
להנדסת תעשיה וניהול, הטכניון.    

      
Non-glycemic actions of incretin therapies.Mechanisms and clinical relevance 
Prof. Daniel J Drucker, Senior Scientist Mt. Sinai Hospital, Lunenfeld Tanenbaum Research Institute. 
Professor of Medicine, University of Toronto.

הפסקה    10:40-11:00

מושבים מקבילים  11:00-12:40

מושב א'  -  דיאטה   ¦   יו"ר: ד"ר עירית הוכברג  11:00-12:40

דילוג לעומת אכילת ארוחת בוקר בחולי סוכרת מסוג 2 ובבריאים והקשר לשעון הביולוגי, פרופ' אורן פרוי          11:00-11:20
ראש המכון לביוכימיה, מדעי המזון והתזונה, הפקולטה לחקלאות, האוניברסיטה העברית.      

         
תת תזונה וסוכרת באשפוז, ד"ר איל ליבוביץ  מומחה לרפואה פנימית ותזונה, בית החולים יוספטל, אילת.   11:20-11:40

הוספת הסיב היפני KONJAC GLUCOMANNAN לדיאטה של חולי סוכרת מסוג 2,  ד"ר דב גביש, מנהל מחלקה פנימית  11:40-12:00
מרכז רפואי על שם א. וולפסון, יועץ ליפידים מכבי ומאוחדת ומזכיר החוג לקרדיולוגיה בקהילה באיגוד הלב הישראלי.   

DEBATE   
מומלץ לאכול 3 ארוחות ביום, ד״ר ורד קאופמן שריקי, דיאטנית קלינית, החוג למדעי התזונה, אוניברסיטת אריאל.                               12:00-12:20

                               
מומלץ לאכול 6 ארוחות ביום, ד"ר דלית וייסמן, תזונאית,מטפלת בגישה קוגניטיבית התנהגותית גל שלישי,    12:20-12:40

בתחום האכילה ותפישת הגוף. בית החולים שלוותה.   

 CONCLUSION      12:40-12:45

מושב ב' – גישות מתקדמות בטיפול בחולה הסוכרתי  11:00-12:40
יו"ר: פרופ' מיכה רפופורט            

                
11:00-11:20   שילובים בהזרקות, ד"ר אילנה הרמן, מרכזת תחום סוכרת, שרותי בריאות כללית, מחוז דרום.

שילובים פומיים,  ד"ר רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת במכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם,    11:20-11:40
המרכז הרפואי תל-אביב ע״ש סוראסקי.   

                    
ארגון מערך הטיפול הסיעודי בסוכרת, גב' רחל  שנטל, מומחית קלינית בסוכרת, מתאמת סוכרת מבוגרים, בית חולים רמב"ם.   11:40-12:00

DEBATE - בן 70, סוכרתי מזה כ-15 שנים מאוזן היטב עם גלובן    
להמשיך בטיפול הנוכחי המוצלח, ד"ר עמיר בשקין,  מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הרפואי לגליל.   12:00-12:20

  
להפסיק גלובן ולעבור לטיפול חדיש,  ד"ר מריאלה גלאנט, אנדוקרינולוגית, מרכז גלאנט לטיפול בסוכרת.     12:20-12:40

   CONCLUSION      12:40-12:45

הפסקה     12:45-13:00

מליאת צהריים  ¦  יו"ר: פרופ' רם וייס    13:00-14:00

עתיד האגודה: פרופ' נעים שחאדה, נשיא האגודה הישראלית לסוכרת.   13:00-13:20

תו איל,  גילה פיימן, דיאטנית קלינית ומחנכת סוכרת, ס. מנהלת היח' לתזונה ודיאטה מרכז שניידר לרפואת ילדים, מרכזת   13:20-13:40
מקצועית של הקורס להכשרת דיאטנים בטיפול התזונתי בסוכרת, ביה"ס ללימודי המשך ברפואה, אוניברסיטת ת"א, יו"ר ועדת   

המזון באגודה הישראלית לסוכרת.   

חלוקת פרסים כולל הרצאת חתני הפרסים – פרופ' נעים שחאדה, נשיא האגודה הישראלית לסוכרת.      13:40-14:15

ארוחת צהריים     14:15-15:15

הרצאת אורח:10:00-10:40


