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הרשמה16:30

התכנסות וביקור בתערוכה17:00-17:20

דברי פתיחה וברכות - ד"ר יואל טולדנו, פרופ' אברהם קרסיק17:20-17:30

מושב ראשון: גנטיקה של מערכות אנדוקריניות17:30-19:00
יו"ר מושב: ד"ר גליה גת-יבלונסקי, פרופ' מ.ק. נחמה צוקרמן-לוין 

המושב בחסות

שיטות ציטוגנטיות לאבחון קשרים בבלוטת התריס: עדכון17:30
ד"ר איריס יעיש, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

הגנטיקה של התבגרות מינית18:00
פרופ' ליאת דה-פריס, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

התרומה היחסית של גנטיקה וסביבה בתהליך הגדילה18:30
פרופ' זאב הוכברג, הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל

הפסקת קפה וביקור בתערוכה19:00-19:20

מושב שני: משק המינרלים19:20-20:30
יו"ר מושב: פרופ' קרן תורג'מן, ד"ר ענת צור  חסות למושב חברת

תמונת מצב על משק היוד בישראל: אפליקציות לאנדוקרינולוג19:20
ד"ר יניב עובדיה, האוניברסיטה העברית בירושלים

19:50What's New in Metabolic Bone Disease? Update from Recent Conferences
פרופ' צופיה איש שלום, בי"ח אלישע, חיפה

חסות להרצאה-חברת אלי לילי

היפרפאראתירואידיזם משני ושלישוני באי-ספיקת כליות כרונית:20:10
לא רק עניין לנפרולוגים

ד"ר ולריה מורדוכוביץ, מכון נפרולוגי, מרכז רפואי רבין-קמפוס בילינסון

פעילות ערב20:30-22:30

ארוחת ערב20:30

הרצאה: “מה יכולה הרפואה ללמוד מציפורים נודדות?”, פרופ’ מיכאל מאיר21:30

תוכנית הכנס
יו”ר הכנס: ד”ר יואל טולדנו
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ביקור בתערוכה08:00-09:00

מושב שלישי: בריאות הגבר - "עדיין לא נס ליחו"09:00-10:45
יו"ר מושב: ד"ר יואל טולדנו  חסות למושב- חברת

09:00Testosterone Replacement Therapy & Cardiometabolic 
Effects: The Endocrinologist's perspective
Prof. Giovanni Corona
Endocrinology Unit, Medical Department, Azienda USL,
Maggiore-Bellaria Hospital, Bologna, Italy

09:45The Cardiologist's Perspective
פרופ' מיכאל שכטר, מכון קרדיולוגי, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

תרופה "נשית" ותיקה לעזרת הגברים ההיפוגונדליים:10:05
clomiphene -טיפול ב

Idiopathic/Functional Hypogonadotropic Hypogonadism-ל
פרופ' יאיר ליאל, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

פאנל שאלות ותשובות עם כל המומחים10:25

מושב רביעי: בריאות האישה-השחלה: מן הקצה אל הקצה10:45-11:45
יו"ר מושב: פרופ' רות שלגי, פרופ' רינה מידן

10:45Novel Genes and Insights in Ovarian Development and 
Maintenance
פרופ' דוד צנגן, יחידת אנדוקרינולוגית ילדים, מרכז רפואי הדסה, ירושלים

הטיפול בהסתמנויות גיל המעבר11:15
ד"ר אברהם בן שטרית, מחלקת נשים, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

הפסקת קפה, כיבוד וביקור בתערוכה11:45-12:15

בהמשך למושבים השלישי והרביעי:
יו"ר מושב: פרופ' רות שלגי, פרופ' רינה מידן

מה שבינו לבינה ולהיפך:12:15
Cross sex hormonal treatment for transgender people

פרופ' יונה גרינמן, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי
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מושב חמישי: סוכרת, דיסליפידמיה והשמנה12:35-13:50
יו"ר המושב: פרופ' גיל ליבוביץ, פרופ' אברהם קרסיק

              
חסות למושב - חברת

לקחים חדשים מכנסי ADA ו- EASD 2017: שילובי תרופות  12:35
ד"ר רועי אלדור, מרכז רפואי סוראסקי, תל-אביב 

חסות להרצאה - חברת סאנופי

12:55 Atherosclerosis Prevention-The Other Side of the Coin:
Treatment of Inflammation

פרופ' אברהם קרסיק, מכון אנדוקריני, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר
חסות להרצאה - חברת בורינגר אינגלהיים

13:10What's New in Lipodology 2016-2017?
ד"ר חופית כהן, מרכז הליפידים ע"ש ברוך שטרסבורגר ז"ל המרכז הרפואי 

ע"ש שיבא, תל-השומר 
ההרצאה בחסות חברת סאנופי

ניתוחים בריאטריים: תמונת מצב בחולי סוכרת מסוג 13:301
ד"ר זוהר לנדאו, יחידת אנדוקרינולוגית ילדים,

המרכז הרפואי וולפסון, חולון

סיכום הכנס13:50-13:55

ארוחת צהריים13:55-15:00
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