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9:00-9:20     ברכות 
פרופ' ארדון רובינשטיין, יו"ר אגודה ישראלית לסוכרת 

דר' שלומית קורן, מנהלת יחידת סוכרת, מרכז רפואי אסף הרופא
דר' מריאנה רחמיאל, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

      9:20-10:50   מושב מליאה בוקר
יו״ר: 

דר' רויטל נמרי, המכון לאנדוקרינולגיה וסוכרת, המרכז הארצי לסוכרת נעורים, 
מרכז שניידר לרפואת ילדים 

פרופ' גיל לייבוביץ, מנהל יחידת הסוכרת, האגף הפנימי, בי"ח הדסה
9:20-9:50     מציאות או חלום – הפקת תאי בטא מתאי גזע 

פרופ' מישל רבל, מדען ראשי, חברת קדימהסטם, פארק המדע, רחובות
פרופ׳ אמריטוס, מחלקה לגנטיקה מולקולרית, מכון ויצמן למדע, רחובות 

9:50-10:20   מעכבי SGLT2 - האם השתנו כללי המשחק?  
דר' דרור דיקר, יו"ר האיגוד לרפואה פנימית ומנהל מחלקה פנימית ד'         

והמרכז הרב תחומי לטיפול בעודף משקל, בי"ח השרון, פ"ת
10:20-10:50 טכנולוגיה בשירות הסוכרת-הלבלב הביוני

 Boris Kovatchev, Ph.D. Professor, University of Virginia School of Medicine and School of Engineering
and Applied Sciences Director, UVA Center for Diabetes Technology

10:50-11:15 הפסקה 

      מושבים מקבילים: 12:30 – 11:15
      מושב 1 – אתגרי החיים עם סוכרת סוג 1 

       יו"ר: 
       פרופ' דוד גיליס, אנדוקרינולוג ילדים. בית החולים הדסה. עין כרם, ירושלים

       דר' ג'ואל זינגר, מכון אנדוקריני, בי"ח בילינסון, מרכז רפואי רבין 
       מנהלת שירות סוכרת, שירותי בריאות כללית- מחוז מרכז

       מנהלת תחום סוכרת, ב"ס לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

11:15-11:35 התנהלות בימי צום  
דר' פלוריס חמדי - לוי, מנהלת אשפוז יום ילדים והיחידה לאנדוקרינולוגיה  

וסוכרת ילדים, מרכז רפואי שערי צדק
11:55–11:35 התאמת טיפול בפעילות גופנית 

פרופ' אלון אליקים, מנהל חטיבת הילדים, ומנהל יחידת אנדוקרינולוגיה   
ילדים, מרכז רפואי מאיר

12:15–11:55 הפרעות אכילה בסוכרת סוג 1 
פרופ' אורית חמיאל, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת נעורים בבית   

החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים
)TYPE 1( 12:15-12:30 הצגת עבודות מחקר

      מושב 2  - אתגרי החיים עם סוכרת סוג 2 
       יו״ר:

       פרופ' נעמי ווינטראוב, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, בית החולים לילדים ע"ש דנה-דואק, 
       המרכז הרפואי תל אביב 

       פרופ' מיכה רפופורט, מנהל מחלקה פנימית ג' והשרות לסוכרת אסף הרופא
11:15-11:35 הפרעות בתפקוד המיני

דר' נועם כתרי, אורולוג בכיר תל השומר 
11:55–11:35 "אדידס" לעזרה - סוגי הפעילות הגופנית והשפעתם המטאבולית     

דר' מריאנה ירון, מנהלת המעבדה לתפקוד וסקולרי, 
מכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי תל אביב

12:15–11:55 השמנה – האם יש אור בקצה המנהרה?  
 Martin M. Grajower, MD, FACP, FACE, Clinical Associate Professor of Medicine, Albert Einstein College of Medicine Vice
 President, Lower NY Chapter, American Association of Clinical Endocrinologists Co-Editor, Diabetes/Metabolism
Research and Reviews

)TYPE 2( 12:15-12:30 הצגת עבודות מחקר
12:45–12:30 הפסקה 

      מושב מליאה צהריים: 
       יו"ר: 

       ד"ר שלומית קורן, מנהלת יחידת סוכרת, פנימית א', מרכז רפואי אסף הרופא
       ד"ר מריאנה רחמיאל, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים, מרכז רפואי אסף הרופא

12:45-13:05 חלוקת פרסים + הרצאות על המחקר 
14:00–13:05 השפה הלא מדוברת 

 ליאור אקרמן, מומחה לשפת גוף ותקשורת בלתי מילולית ופרשן לענייני ביטחון וטרור
14:00            ארוחת צהריים 

כל ההרצאות למעט ההרצאה על השמנה וההרצאה על הלבלב הביוני יועברו בשפה העברית. 
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