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 לכבוד

 ,קרינולוגיהלאנדו ה הישראליתי האגודחבר
 

 ,The 6th World Congress on Controversies to Consensus in Diabetes לכינוס להזמינכם שמח אני
Obesity and Hypertension (CODHy) 

 . 2018, בפברואר 21-23,  אביב תל, הילטון במלון שיתקיים

 

CODHy  מומחי סוכרת, אנדוקרינולוגים, מומחי לחץ דם הינו הכינוס הקליני הטוב ביותר אליו מגיעים

זהו גם הכינוס היחידי  עולם.הוהשמנת יתר, קרדיולוגים, רופאי המשפחה, אחיות ודיאטניות מכל רחבי 

, ובו מאמרים Diabetes Careמהדורות( גיליון מיוחד של הז'ורנל היוקרתי  5לאחריו יוצא לאור )מזה 

 שכתבו המרצים בכינוס.

ברצף הטיפול במטופל ממניעה דרך טיפול בסוכרת, גורמי הסיכון, מניעת סיבוכים  CODHyהשנה יעסוק 

 ועד טיפול בסיבוכים.

ויהפכו את הכינוס להזדמנות חד פעמית להיחשף למידע בינלאומיים שישתתפו בכינוס בין המומחים ה

 יהיו: , ובסיבוכיהעדכני בתחומי מניעת סוכרת והטיפול בסוכרת 

Angelo Avogaro, Riccardo Bonadonna, Enzo Bonora, Antonio Ceriello, Agostino Consoli, Xavier 

Cos Claramunt, Jaimie  Davidson, Ralph DeFronzo, Stefano Del Prato, Decio Eizirik, Philippe 

Froguel, Baptist Gallwitz, Guido Grassi, Simon Heller, Philip Home, Linong Ji, Karsten  ristiansen, 

Mikhail Kosiborod, Eran Leitersdorf,  Charlotte Ling, Valeriya Lyssenko, Paolo Pozzilli, Kausik 

Ray, Francesco Rubino, Mordechai Shani, Eberhard Standl, Apostolos  Tsapas, Jaako 

Tuomilheto, Luc Van Gaal, Stefano Volpato, Jiten Vora, John Wilding and  Alberto Zambon 

  .מאנגלית לעבריתסימולטני ההרצאות יתורגמו בתרגום 

 להבאת מעולה מיקום משמשת, ולכן והרפואה הטכנולוגיה בתחומי ומובילה חדשנית הינה ישראל

למרות הסיכון הכרוך בקיום כנסים בינלאומיים . הרפואה של קריטיים בתחומים לדון בינלאומיים מומחים

בישראל, אני רואה בכך חשיבות עצומה ומזמין את כל מי שיש לו ענין במחלת הסוכרת וסיבוכיה להצטרף 

 אלינו. 

, אפ-סטארט חברות גם ביניהן, שונות חברות ישתתפו בהם למושבים ייוחד מהתכנית נכבד חלק, כן כמו

 הרפואה של מקומה על הקהל בהשתתפות, דיונים וינהלו הדיגיטלית הרפואה בתחומי חידושים שיציגו

 . בחולה ובטיפול בעתיד הדיגיטלית

 www.codhy.com - הקונגרס באתר ביקרו הדוברים ולרשימת המלאה לתכנית

http://www.codhy.com/
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 מהמדינות משתתפים, מסין משלחות חברי ובהם, יבשות מחמש משתתפים 1400-לכ מצפים אנו

 . כולם את מלמנות היריעה תקצר. ב"וארה אירופה, לישראל השכנות

 אגודת חברי זכאים לו המיוחד למחיר זהה, מוזל מיוחד רישום מחיר האגודה לחברי להעניק נשמח

 .הסוכרת**

LOCAL 

PARTICIPANTS 

Early 

Registration 

Until December 

22, 2017 

Late 

Registration 

December 23, 

2017 -  

January 31, 

2018 

From 

February 1, 

2018 

and On Site 

Society Member**  300 NIS 500 NIS  1200 NIS 

Non-society 

member 
800 NIS  1200 NIS  1600 NIS 

 

 כאן לחצו מקוון ורישום המלא למחירון

  codhy@codhy.com מייל בכתובת קשר ליצור ומוזמנים מוזמנות נוסף מידע לקבלת

 עימם לחלוק כדי, העולם רחבי מכל עמיתים ברכת לקבל ומצפים זה במפגש שלמה באמונה מאמינים אנו

 .היפה מארצנו נהנים שהם תוך, אקדמיות חוויות

 ,בברכה

 רז איתמר' פרופ

 CODHy כינוס  ר"יו
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