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יום חמישי | 27.11
מושב ראשון  -שעור מעמיתים מתחומים נושקים לעבודת האנדוקרינולוג  -מנחה פרופ' אדי קרניאלי
 18:00דברי ברכה
פרופ' אדי קרניאלי ,נשיא האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה ,הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ,הטכניון ,חיפה
      
 18:10מחלת עיניים תירואידלית חידושים באבחון וטיפול  
פרופ' ענת קסלר ,מערך עיניים ,המרכז הרפואי סוראסקי ,תל-אביב
 18:40נושאים בפדיאטריה אנדוקרינולוגית שכל מומחה באנדוקרינולוגית מבוגרים חייב להכיר
ד"ר אורית חמיאל ,מחלקת אנדוקרינולוגיה ילדים ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר
 19:10אדנומות של יותרת המוח  -נקודת המבט של הכירורג
פרופ' משה הדני ,מחלקה נוירוכירורגית ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר
 19:30אדנומות של יותרת המוח  -הגישה התרופתית
		 פרופ' אילן שמעון ,מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם ,המרכז הרפואי רבין ,בית חולים בלינסון
 19:50דיון בהשתתפות המרצים

יום שישי | 28.11
מושב שני  -סוכרת  -יו"ר פרופ' אבי קרסיק
08:15

Prediction and Prevention of Diabetes
Prof. Hans-Ulrich Haring, Director, Institute for Diabetes Research and Metabolic Diseases Center, University of Tuebingen, Germany

09:00

מניעה וטיפול של תחלואה קרדיווסקולרית בסוכרת
פרופ' איתמר רז ,יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת ומנהל מחלקת הסוכרת ,המרכז הרפואי הדסה עין-כרם ,ירושלים                                   
נשאי סוכר  -מטרות מולקולריות לטיפול בסוכרת
פרופ' אדי קרניאלי ,נשיא האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה ,הפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט ,הטכניון ,חיפה
אתרים ומטרות פרמקולוגיות חדשות בטיפול בסוכרת
פרופ' גיל ליבוביץ ,מנהל המרכז לחקר הסוכרת של האוניברסיטה העברית ,השירות לאנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה עין-כרם ,ירושלים
תכשירי אינסולין חדשים וחדשניים
פרופ' אבי קרסיק ,מנהל המכון האנדוקריני ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר
דיון  -פרדיגמות טיפוליות בסוכרת

09:30
      
09:40
10:00
10:20
10:40

הפסקת קפה

מושב שלישי  -מטבוליזם
11:00

השמנת יתר  -גישות חדשות לטיפול  
ד"ר גבי ליברמן ,המכון האנדוקריני ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר

11:25

Lipid chaperones, trafficking, signaling and metabolic regulation

11:50

ד"ר אמיר תירוש ,המכון האנדוקריני ,המרכז הרפואי שיבא ,תל-השומר
תזונה מותאמת אישית וחיידקי מעיים
פרופ' ערן סגל ,מכון ויצמן

מושב רביעי  -יו"ר יונה גרינמן
12:20
12:50
13:20

  Understanding the neurobiology of stress by focusing on the genes and brain circuits
פרופ' אלון חן ,מכון ויצמן
אוסטאופורוזיס  -מטרות טיפוליות חדשות
פרופ' צופיה איש שלום
מה עלינו לדעת בטיפול בטרנסגנדרים
ד"ר יונה גרינמן ,סגנית בכירה למנהל המכון האנדוקריני ,מנהלת המרפאה לנוירואנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי סוראסקי ,תל-אביב

יום שבת | 29.11
10:00-12:00

מרצה אורח

