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תוכנית הכנס

Diabetic2010

הכנס הלאומי לסוכרת
20 באוקטובר 2010, מלון הילטון ת"א

איחוד כוחות לטיפול הסוכרת בישראל

יו“ר הכנס
פרופ‘ איתמר רז

מנהל היחידה לסוכרת, 
המרכז הרפואי הדסה עין 

כרם, ירושלים, יו“ר המועצה 
הלאומית לסוכרת



 שמחה להודיע על הכנס הלאומי לסוכרת - איחוד כוחות לטיפול הסוכרת בישראל שיתקיים ב-20 באוקטובר במלון 
הילטון ת“א.

הכנס הלאומי לסוכרת יכלול לראשונה את כל הדיסיפלינות העוסקות בתחום הטיפול בסוכרת בישראל ותקיף מגוון תחומים והיבטים רבים 
הקשורים בסוכרת, תוך שימת דגש על עדכונים משדה המחקר ועדכונים בתחום הטיפול והמניעה בחולה הסוכרתי ובחולה הטרום סוכרתי. 

במסגרת הכנס הלאומי לסוכרת יוצגו תמונת מצב עדכנית של סוכרת בישראל ותוכניות התערבות למניעת סוכרת מסוג 2. לאחר מכן יתקיימו 
הרצאות בנושאים הבאים: תחלואה נלווית: טיפולים ברגל הסוכרתית, בלב הסוכרתי, בעצב הסוכרתי, בעין הסוכרתית ובכליה הסוכרתית, 
מקומו של הטיפול באינסולין באלגוריתם הטיפולי, ובטיחותו, הקשר בין השמנה וסוכרת, טכנולוגיות חדשות בטיפול בסוכרת ובתחלואה 

נלווית. 

כמו כן יתקיימו לראשונה כנסים נפרדים לצד הכינוס הראשי לאחיות סוכרת ותזונאיות העוסקות בתחום הסוכרת: 
כנס אחיות סוכרת: המושב הראשון יתמקד בנושא הרחבת הסמכויות לאחיות הסוכרת ומדיניות מינהל הסיעוד. במסגרת מושב זה נעסוק, 

בין היתר, בתפקידה של אחות הסוכרת בניהול הטיפול בסוכרת בקהילה וביישום הטמעת פרוטוקול טיפול בהיפרגליקמיה במחלקות האשפוז 
בבתי החולים. המושב השני יתמקד בהיבטים קליניים בעשייה הסיעודית: אומדן כף רגל, הצגת מודל עבודה לאומדן וטיפול בדיכאון בקרב 

חולי סוכרת, קידום בריאות בסוכרת והטיפול במרפאות רב צוותיות. 

כנס תזונאיות: המושב הראשון יתמקד בניתוחים בריאטריים בסוכרת - סוגי הניתוחים הבריאטריים המתאימים לחולי סוכרת, היבטים 
אנדוקרינולוגיים של הניתוחים והטיפול והמעקב התזונתי לאחר ניתוח בריאטרי בחולה הסוכרתי. המושב השני יציג את הערך המוסף של 

הטיפול התזונתי בסוכרת, מההיבטים שונים. 

נשמח לראותכם בין משתתפי הכנס

יו“ר הכנס
פרופ‘ איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת

הכנס הלאומי לסוכרת
איחוד כוחות לטיפול הסוכרת בישראל



רישום והתכנסות  09:00-08:15
ברכת יו"ר הוועידה  09:20-09:00 

פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת   
פרופ' מוטי רביד, מנהל רפואי, מרכז רפואי מעייני הישועה, בני ברק, יו"ר האגודה הישראלית לסוכרת  

מליאת בוקר  
יו"ר: פרופ' מיכה רפפורט, מנהל מחלקה פנימית ג' והיחידה לסוכרת, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין   

חרדת החולה - מקום הרופא. מחקרי תוצאים  09:40-09:20 
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת  

חרדת חולה - טיפול באינסולין  10:00-09:40 
פרופ' אוהד כהן, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר  

מחקרי outcome בטיפול בסוכרת  10:20-10:00 
ד“ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה   10:50-10:20

Diabetic2010

12:20-10:50מושבים מקבילים
מושב 1    מניעת סוכרת בישראל

יו"ר: פרופ‘ נפתלי שטרן, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת"א   

Positive Deviance in the Prevention & Treatment of obesity  11:10-10:50 
פרופ‘ אליוט בארי, מנהל מח’ מטבוליזם ותזונת האדם, בית ספר לבריאות הציבור והאגף לרפואה פנימית,   

ביה”ח האוניברסיטאי הדסה עין-כרם, ירושלים  

טרום סוכרת - מה הגישה הטיפולית?  11:30-11:10 
ד"ר יצחק ברוך, מומחה לרפואת משפחה, המועצה הלאומית לסוכרת  

הכליה הסוכרתית - מניעת נפרופתיה  11:50-11:30 
פרופ' יורם יגיל, מנהל המערך לנפרולוגיה ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע"ש ברזילי, אשקלון   

הרגל הסוכרתית - מניעת התפתחות הכיב    12:10-11:50 
ד"ר אילנה הרמן-בהם, מנהלת מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע   

שאלות ותשובות     12:20-12:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:40-12:20



מושב 2    טיפול בסוכרת בישראל - מטרה, הצלחה וכישלון
יו"ר: ד"ר ענת יפה, מנהלת מחלקה אנדוקרינית, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה   

היבטים קליניים-ביולוגיים בטכנולוגיות גרייה חשמלית לטיפול בפצעים כרוניים  11:10-10:50 
                                                      Life-wave ד“ר מישל איפרגן, מנכ“ל  

הטיפול התרופתי החדש להשמנה וסוכרת  11:30-11:10 
ד“ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד’ ומרפאת עודף משקל, בי”ח השרון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה   

נטל התחלואה בסוכרת בישראל  11:50-11:30 
פרופ' תמר שוחט, מנהלת המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות    

תוכניות התערבות למניעת סוכרת סוג 2  12:10-11:50 
ד“ר עופרה קלטר-ליבוביץ, מנהלת היחידה  לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם, מכון גרטנר      

שאלות ותשובות  12:20-12:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:40-12:20

 מושב 3    הרחבת הסמכויות לאחיות הסוכרת ומדיניות מינהל הסיעוד
יו“ר: ד“ר שושי גולדברג, מנהלת הסיעוד ומתאמת המקצועות הפארא-רפואיים המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר  

ניהול הטיפול בסוכרת בקהילה - תפקידיה של אחות הסוכרת בניהול הטיפול ובעבודה עם הצוות הרב מקצועי  11:10-10:50 
סימה ארבלי, אחות מרכזת תחום סוכרת במערך הסיעוד-מחוז המרכז-מכבי שירותי בריאות         

הטמעת פרוטוקול טיפול בהפרגליקמיה במחלקות אשפוז בבית- החולים  11:30-11:10 
שרי דבחי, .M.A.R.N, אחות מתאמת תחום סוכרת, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר  

 

 11:50-11:30  העצמת צוותים סיעודיים בטיפול בחולה הסוכרתי במרפאות ראשוניות
גב‘ אורית ויזינגר, אחות אחראית מרפאת סוכרת, מרכז רפואי לין, חיפה ורכזת תחום סוכרת בסיעוד,   

מחוז חיפה וגליל מערבי, שירותי בריאות כללית   

הצגת מודל  עבודה לאחות לאומדן וטיפול בדיכאון בקרב חולי סוכרת  12:10-11:50 
שלומית נווה, מרכזת תחום סוכרת סיעוד, מחוז השרון, מכבי שירותי בריאות  

שאלות ותשובות     12:20-12:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:40-12:20



ניתוחים בריאטריים בסוכרת  מושב 4 
יו“ר: גילה פיימן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקווה   

      ד"ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

סוגי הניתוחים הבריאטריים המתאימים לחולי סוכרת  11:10-10:50 

ד"ר אחמד עסליה, מנהל המדור לכירורגיה לפרוסקופית ובריאטרית וסגן מנהל המערך הכירורגי במרכז לבריאות האדם,   
רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה   

היבטים הורמונאליים של ניתוחים בריאטריים  11:30-11:10 
ד"ר דוד גויטן, אחראי תחום כירורגיה להשמנת יתר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר    

הטיפול והמעקב התזונתי לאחר ניתוח בריאטרי בחולה הסוכרתי  11:50-11:30 
מירית קרקוסקי, דיאטנית קלינית, מלב"י - המרכז לטיפול בהשמנת יתר, קבוצת אסיא מדיקל  

פאנל מומחים    12:10-11:50

שאלות ותשובות     12:20-12:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  12:40-12:20

מושב 5    מניעת סוכרת בישראל 
יו"ר: ד“ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף פנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים   

        ד"ר דן נבריסקי, מנהל המכון  האנדוקריני, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא               

מיקום האינסולין באלגוריתם הטיפולי  13:00-12:40 
ד“ר יוסי קלינמן, מנהל מרכז סוכרת, בי”ח ביקור חולים ירושלים   

תרופות פומיות לסוכרת - סיכוי וסיכון  13:20-13:00 

ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת במחוז השפלה, מכבי שירותי בריאות   

בטיחות טיפול באינסולין בסוכרת  13:40-13:20 
ד“ר עידו וולף, רופא בכיר ביחידה לטיפול בגידולי מערכת העיכול, מנהל מחלקת האשפוז האונקולוגי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר  

Saxagliptin - בשורה חדשה  14:00-13:40 
פרופ‘ איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת  

שאלות ותשובות  14:10-14:00

ארוחת צהריים  15:00-14:10

14:10-12:40מושבים מקבילים



טיפול בסוכרת בישראל - מטרה, הצלחה וכישלון מושב 6 
יו"ר: פרופ' אדי קרניאלי, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה  

גישה טיפולית חדשה בעין הסוכרתית  13:00-12:40 
ד“ר עירית רוזנבלט, מנהלת שירות העיניים וסגנית מנהל המחלקה, בי"ח השרון, מרכז רפואי רבין, פתח תקווה  

דגשים טיפוליים בלב הסוכרתי  13:20-13:00 
פרופ‘ מוריס מוסרי, מנהל המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא   

העצב הסוכרתי  13:40-13:20 
ד“ר ויויאן דרורי, מנהלת מכון EMG והשירות הנוירומוסקולרי, המרכז הרפואי ת"א  

הרגל הסוכרתית - טיפול בכיב הסוכרת  14:00-13:40 
ד“ר חנה קאופמן, מנהלת המרפאת הפצע, מחוז הצפון, מכבי שירותי בריאות  

שאלות ותשובות  14:10-14:00

ארוחת צהריים  15:00-14:10

היבטים קליניים בעשייה הסיעודית    מושב 7 
יו“ר: אלזה לבון, מרכזת כ"א בסיעוד, הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר  

אומדן כף רגל סוכרתית   13:00-12:40 
רוחמה פרידמן, מפקחת קלינית ביה"ח השיקומי, מרכזת תחום פצעים וחבישות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא   

שרי דבחי, .M.A.R.N, אחות מתאמת תחום סוכרת, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל-השומר                                                     

קידום בריאות בסוכרת והבדלים רב תרבותיים  13:20-13:00 
מונירה חמדאן, אחות מחוזית סוכרת, מחוז צפון שומרון, קופת חולים מאוחדת   

הטיפול בסוכרת במרפאות רב צוותיות  13:40-13:20 
שרי פרקש, אחות מוסמכת R.N.  M.P.A, מנהלת המרכז לטיפול בחקר הסוכרת ע"ש בילדריג'י, בית חולים לניאדו, נתניה  

האחות כמובילת  צוות רב מקצועי. תאור מקרה  14:00-13:40 
אבלינה קפלן, אחות בצוות מרפאת רופא אישי, סניף "גן העיר" ראשון לציון, מכבי שירותי בריאות     

שאלות ותשובות  14:10-14:00

ארוחת צהריים  15:00-14:10



הערך המוסף של הטיפול התזונתי בסוכרת בקהילה    מושב 8 
יו“ר: גילה פיימן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקווה   

ד"ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה  

בקרת איכות הטיפול הדיאטטי בסוכרתיים המטופלים בקהילה  13:00-12:40 
ד"ר דורון חרמוני, רכז מחקר מחוזי, הנהלה רפואית, מחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית      

דורית לוין, דיאטנית קלינית, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה, מחוז שרון ושומרון, שירותי בריאות כללית  

השואת מודלים שונים של דיאטות לסוכרתיים מסוג 2  13:20-13:00 
וישומם בטיפול התזונתי בקהילה במחוז מרכז- שרותי בריאות כללית   

ד"ר רלי אבל, דיאטנית קלינית, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה וסגנית יו"ר מחקר בשירותי בריאות כללית, מחוז מרכז   

הטיפול התזונתי במירפאת צוות רופא אישי  13:40-13:20 
דורית מנדלבאום MSC RD, דיאטנית קלינית רכזת תחום תזונה מרפאת צוות רופא אישי, מחוז צפון, מכבי שרותי בריאות        

הכשרת דיאטנים בטיפול התזונתי בסוכרת - הצגת תוצאות של 4 שנות קורס  14:00-13:40 
גילה פיימן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז  שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקווה   

ד"ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה    

שאלות ותשובות  14:10-14:00

ארוחת צהריים  15:00-14:10

מליאת צהריים  
יו"ר: פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת  

טיפול תרופתי כגורם השמנה בסוכרת  15:20-15:00 
ד“ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון  

מהפיכת הרפואה בעידן החדש של האינטרנט והמדיה הדיגיטלית - היבטים בסוכרת  15:40-15:20 
עו“ד ד“ר אורי גינזבורג  

דיון עם קהל  16:00-15:40


