
יום חמישי 17.12.15
15:00 הרשמה 

התכנסות וביקור בתערוכה   16:30-17:00
מושב ראשון - בחסות חברת אסטרהזניקה  17:00-19:30 

יו”ר פרופ’ אדי קרניאלי    
דברי ברכה  17:00-17:10 

פרופ’ אדי קרניאלי, נשיא האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה,      
הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט, הטכניון, חיפה   

גנטיקה ואנדוקרינולוגיה  17:10-17:40
ד”ר חגית יונת, פנימית א’ והמכון הגנטי עש גרטנר מרכז רפואי      

שיבא, והפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב   
גורמי גדילה וממאירות  17:40-18:10

ד”ר עידו וולף, המערך האונקולוגי, מרכז רפואי סוראסקי,   
תל-אביב   

הבנות חדשות באנדרולוגיה  18:10-18:40
פרופ’ חיים ברייטברט, - הפקולטה למדעי החיים והפקולטה      

לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר-אילן   
היבטים אבולוציוניים במגיפת ההשמנה  18:40-19:10

פרופ’ זאב הוכברג, הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, חיפה   

יום שישי 18.12.15
ביקור בתערוכה  08:00-08:15

מושב שני - בחסות חברת טבע   08:15-09:15 
יו”ר פרופ’ קרלוס בן בסט   

עליה בשכיחות סרטן בלוטת התריס: מצב עדכני ומבט לעתיד   08:15-08:45
ד”ר אייל רובינשטוק, המכון האנדוקריני, מרכז רפואי רבין,      

בי”ח בילינסון   

תוכנית מדעית

כנס החורף של האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה4



גישות אנדוקריניות לטיפול בהשמנת יתר     08:45-09:15
ד”ר דרור דיקר, מנהל מחלקה פנימית ד’, מרכז רפואי רבין   

מושב שלישי - מטבוליזם - יו”ר פרופ’ יוסי אורלי   09:15-10:45
השפעתה האפיגנטית של סכרת הריון   09:15-10:00

פרופ’ משה זיו, אוניברסיטת מקגיל, קנדה    
קשרים בין מיקרוביוטה לאנדוקרינולוגיה   10:00-10:45

פרופ’ עמרי קורן, הפקולטה לרפואה בגליל,       
אוניברסיטת בר-אילן   

הפסקת קפה וביקור בתערוכה  10:45-11:15
מושב רביעי - מושב סכרת בחסות חברת נובו נורדיסק    11:15-13:15 

יו”ר פרופ’ אברהם קרסיק, יו”ר הכנס   
איכות העצם בסכרת   11:15-11:45

ד”ר איריס ורד, מרכז רפואי שיבא, תל-השומר   
מניעה וטיפול של תחלואה קרדיווסקולרית בסכרת  2015  11:45-12:15

בחסות חברת בהרינגר אינגלהיים   
פרופ’ אברהם קרסיק, מנהל המכון האנדוקריני,       

מרכז רפואי שיבא, תל-השומר   
טיפול פומי הפוגליקמי בסכרת הריונית  12:15-12:45

פרופ’ יריב יוגב, מנהל האגף למיילדות וגינקולוגיה,      
בי”ח “ליס” לנשים ויולדות, מרכז רפואי סוראסקי, תל-אביב   

דיון ודברי סיכום  12:45-13:15
ארוחת צהרים   13:15

יום שבת 19.12.15
התכנסות וכיבוד   09:30-10:00

הרצאה: מסע בעקבות כינויים רפואים ע”ש פושעי מלחמה     10:00-11:00
נאצים   

דר’ מתתיה פוקס, רדיולוג, טלהרדיולוגיה פתרונות, ארה”ב.   
חוקר תולדות רפואה בשואה   
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