
האם יש קרדיומיופתיה סוכרתית?                                   
פרופ' מוריס מוסרי, מנהל מערך הלב,

מרכז רפואי מאיר

הגישה לדיסליפדמיה לנוכח אי סבילות 
לסטטינים                                                                     

ד"ר אבישי אליס, מ"מ מנהל מח' פנימית ד',
מנהל מח' ליפידים מרכז רפואי מאיר

המקום של Lp-PLA2 בהערכת סיכון 
קרדיווסקולרית                                                                    

ד"ר רפי ביצור, רופא בכיר במרכז שטרסבורגר לליפידים, 
מרכז רפואי ע"ש שיבא  

   ORIGIN מחקר
ד"ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת במחוז השפלה,

מכבי שירותי בריאות

12:50-13:10

13:10-13:30

13:30-13:50

13:50-14:20
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מושב שני (מקביל)

Glucose Tolerance Factor (GTF):
A novel anti-diabetic agent

ד"ר ניצה מירסקי, החוג לביולוגיה, הפקולטה למדעי 
הטבע, אונ' חיפה

טיפולים עדכניים לבצקת ברשתית עקב 
רטינופטיה סוכרתית                                   

פרופ' אילה פולק, מנהלת מחלקת עיניים,
מרכז רפואי קפלן

12:10-12:30

12:30-12:50

יו"ר: פרופ' אדי קרניאלי נשיא האגודה בעבר
      ד"ר ברוך יצחק    

מושב שלישי (מקביל)

הצגת מקרה
ד"ר משה קוליקובסקי, מרכז תחום טיפול בפצעים, 

מחוז חיפה וגליל מערבי שירותי בריאות כללית

חשיבות התאמת מדרסים לחולי סוכרת עם 
נוירופתיה

פרופ' מיכאל היים, סגן מנהל מח' שיקום אורטופדי, 
מרכז רפואי ע"ש שיבא     

נקודות חשובות באבחון רגל סוכרתית בסיכון 
(אבחון נוירופתיה, PVD, אבחון של OM, אבחון של שרקוט)

ד"ר אילנה הרמן-בהם, מנהלת מח' פנימית ג' ומרפאת 
סוכרת, המרכז הרפואי סורוקה 

נקודות חשובות בטיפול ושיקום 
ד"ר יצחק זיו נר, מנהל המחלקה לשיקום אורטופדי, 

מרכז רפואי ע"ש שיבא

דיון על המקרה   
ד"ר משה קוליקובסקי, פרופ' מיכאל היים,

ד"ר אילנה הרמן-בהם, ד"ר יצחק זיו-נר

12:50-12:55

12:55-13:15

13:15-13:35

13:35-13:55

13:55-14:20

        A1C איזון – זה לא רק
ד"ר חוליו וינשטיין, מנהל יחידת הסוכרת, המרכז הרפואי 

ע"ש אדית וולפסון

כירורגיה בריאטרית בישראל                                                                                                                                         
ד"ר אנדרי קידר, אחראי מרפאה בריאטרית, מרכז רפואי 

רבין, קמפוס בילינסון     

12:10-12:30

12:30-12:50

יו"ר: ד"ר חוליו וינשטיין נשיא האגודה בעבר
      ד"ר משה קוליקובסקי                             

12:10-12:50

12:50-14:20 תת מושב: רגל סוכרתיתתת מושב: קארדיוואסקולר
(בשיתוף עם החברה לרגל סוכרתית)

08:00-09:00

השפעות של GLP - 1 מחוץ ללבלב             
פרופ' אבי קרסיק, מנהל המכון האנדוקריני המרכז הרפואי ע"ש שיבא 

.MSD 'למחקר מצטיין:  פרופ' מוטי רביד ונציג חב MSD הענקת מלגת

 The Horizon of Type 1 Diabetes Treatment in the Era of Artificial Pancreas
ד"ר רויטל נימרי, רופאה בכירה במכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז  שניידר לרפואת ילדים

הצגת התקצירים שזכו בפרסים הראשונים כולל 2 הרצאות בנות 10 דקות של הזוכים בפרסי התקצירים

הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ובתצוגת פוסטרים

מושבים מקבילים (ראה פרוט ההרצאות)
ארוחת צהריים

10:15-10:45

10:45-10:55

10:55-11:25

11:25-11:45

11:45-12:10

12:10-14:20

14:30

09:00-09:15

09:15-09:45

09:45-10:15

התכנסות ורישום 
פתיחה, ברכות:

פרופ' מוטי רביד, יו"ר אגודה ישראלית לסוכרת ומנהל בי"ח מעייני הישועה | מר מוטי פרלמוטר, מנכ"ל אגודה ישראלית לסוכרת

   

אפידמיולוגיה של סוכרת וסיבוכיה: ישראל 2012         
ד"ר עפרה קלטר-ליבוביץ', מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות בע"מ, וצוותה

Prandial Glucose Control: is there a simple way to manage it effectively?
Dr. Robert Ligthelm, Head, department of diabetes, Executive Management Clinic Hoofddorp,  Rotterdam, Netherlands.

יו"ר: ד"ר פסח סגל נשיא האגודה בעבר & ד"ר אילנה הרמן-בהםמושב ראשון: מליאה  

שם פרטי: 

כתובת:

דואר אלקטרוני:

הרשמה מוקדמת עד 31.8.12
לחבר אגודה 100 ₪    שאינו חבר אגודה 150 ₪

מצ"ב המחאה בסך                    ₪
*לסטודנטים 50% הנחה

כרטיס אשראי: ויזה/ ישראכרט/ דיינרס                                                                     הכרטיס בתוקף עד

מקום עבודה: 

פקס:טלפון:

שם משפחה: 

ניתן לשלוח את הטופס המלא לפקס: 03-9508111

ניתן להירשם בטלפון 03-9508222 שלוחה 3 או 6 באמצעות כרטיס אשראי

ביטולים יתקבלו עד 14 יום לפני הכנס. לאחר מועד זה, לא יתאפשר החזר כספי.

הרשמה מאוחרת אחרי 31.8.12
לחבר אגודה:  125 ₪    שאינו חבר:  175 ₪

סוכרת בחזית הטכנולוגיה
הכנס המדעי השנתי של אגודה ישראלית לסוכרת

10 לספטמבר 2012 בכפר המכבייה


