
ארגון והפקה:

תוכנית מדעית
יו"ר הכנס: ד"ר יואל טולדנו | יחידת אם ועובר, בי"ח בילינסון; מנהל תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה, חטיבת הרפואה, מאוחדת

יום חמישי | 24.11.2022

15:00-16:15       התכנסות, רישום וקבלת חדרים

16:15-16:30       פתיחת הכנס וברכות
       ד"ר יואל טולדנו | יו"ר הכנס

                            פרופ' גיל ליבוביץ | נשיא האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה

16:30-17:40       מושב ראשון | ההשמנה וסיבוכיה: האם רואים את האור בקצה המנהרה?

                             יו"ר: ד"ר מיכל כשר מירון | המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי מאיר, כפר-סבא
                                    ד"ר הדר מילוא-רז | מומחית ברפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז לטיפול בעודף משקל,

                                     המכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזם וסוכרת, בית חולים ע״ש שיבא, תל השומר

16:30-16:50       השמנה פוליגנית - איך התקדמנו?  
                            פרופ' דרור דיקר | מנהל מחלקה פנימית ד', מרכז רפואי רבין;  

                             יו"ר החברה הישראלית לחקר וטיפול בהשמנת יתר  

16:50-17:10       השמנה מונוגנית: מה חדש?
                            ד"ר גבריאלה ליברמן-סגל | מנהלת המרכז לטיפול בעודף משקל,

                            המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

17:10-17:30       פתופיזיולוגיה של הכבד השומני 2022 - מהן ההשפעות הסביבתיות מעבר לקלוריות?
                            פרופ' שירה זלבר-שגיא | ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

Q&A       17:30-17:40 ודיון עם הקהל 

17:40-18:00       הפסקת קפה וביקור בתערוכת המציגים

18:00-19:45      מושב שני | מחלות מינרלים: הזרחן, הסידן, העצם והסכימה השלמה

                             יו"ר: ד"ר פנינה רוטמן פיקלני | מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ובריאות העצם, המרכז הרפואי
                                    מאיר, כפר-סבא

                                    ד"ר ונסה רואש | מנהלת מרפאת מחלות העצם במכון האנדוקריני, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

The Many Faces of FGF23                                                                                                                           18:00-18:20
                            ד"ר אביבית ברנר | היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים, בית החולים לילדים "דנה-דואק", המרכז

                            הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

Osteoporosis: Insights into Osteoanabolic Therapy                                                                              18:20-19:00
Prof. Michael R. McClung | Leading Expert in the Field of Osteoporosis and Bone Density Testing                            
 and Founding Director of the Oregon Osteoporosis Center in Portland, USA                                                            

בחסות המחלקה הרפואית: 

בחסות חברת: 

המושב בחסות חברת: 

יום שישי | 25.11.2022

07:30-08:30       ארוחת בוקר במסעדת המלון (ללנים במלון)

08:30-10:20       מושב רביעי | מסע בין צירים נוירו-אנדוקריניים וגידולים

                            יו"ר: ד"ר לאונרד סאיג | מנהל המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה
                                    ד"ר אסתר אושר | המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

08:30-08:50      מסע המטופל עם גידול נוירו-אנדוקריני: "בואו נתחיל מבראשית"         
                            ד"ר אורית טויטו | מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון

08:50-09:10       הטיפול ב- Cushing עמיד: האם זאת אותה גברת בשינוי אדרת?
                            פרופ' אילן שמעון | מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם,

                            המרכז הרפואי בילינסון

09:10-09:30      זרקור על חידושים מכנס ENEA האחרון
                            פרופ' יונה גרינמן | מכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת, מטבוליזם ויתר לחץ דם,

                            המרכז הרפואי תל אביב



ארגון והפקה:

בחסות חברת: 

19:45-20:30       מושב שלישי | סוכרת: סוגיות בוערות מעבר לאיזון הסוכר

                              יו"ר: פרופ' עופרי מוסנזון | מומחית ברפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים
                                     ד"ר ליאת ברזילי יוסף | מומחית ברפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, מכון אנדוקריני, המרכז הרפואי מאיר,

                                     כפר-סבא

       19:45-20:10

                             * הרצאה וירטואלית 

 Post-Transplant Diabetes-A Bitter-Sweet Story                                                                                       20:10-20:30
                            ד"ר טליה דיקר-כהן | אחראית המרפאה לאנדוקרינולוגיה במושתלי איברים סולידיים, המכון לאנדוקרינולוגיה,

                            סוכרת ומטבוליזם, מרכז רפואי רבין

20:30          ארוחת ערב (ללנים במלון)

21:30-22:30      ערב חברתי | הרצאת העשרה בנושא: אומנות ורפואה

  Diagnosing The Canvas                                                                                                                                 21:30-22:30
                            פרופ' אורית פנחס-חמיאל | היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת נעורים, בית חולים לילדים ע"ש אדמונד ולילי

                            ספרא, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

בחסות חברת:  Albuminuria: a Valid Risk Marker and Target for Kidney Protective Treatments
Prof. Hiddo Heerspink | Department of Clinical Pharmacy and Pharmacology
University Medical Center Groningen, Netherlands
          

Q&A       19:30-19:45 ודיון עם הקהל

19:20-19:30       האלגוריתם הטיפולי באוסטיאופורוזיס בישראל: סכימה טיפולית חדשה
                            מבית היוצר של "כללית"

                            ד"ר ענת צור | מנהלת תחום אנדוקרינולוגיה וסוכרת, שירותי בריאות כללית,
                            מחוז ירושלים

בחסות חברת: 

19:00-19:20       מה אומר לכם הסימן (הסמן) הבא?         
                            ד"ר ליאנה טריפטו-שקולניק | המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם,

                             המרכז רפואי שיבא, תל השומר

יום שישי | 25.11.2022

07:30-08:30       ארוחת בוקר במסעדת המלון (ללנים במלון)

08:30-10:20       מושב רביעי | מסע בין צירים נוירו-אנדוקריניים וגידולים

                            יו"ר: ד"ר לאונרד סאיג | מנהל המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה
                                    ד"ר אסתר אושר | המכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

08:30-08:50      מסע המטופל עם גידול נוירו-אנדוקריני: "בואו נתחיל מבראשית"         
                            ד"ר אורית טויטו | מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון

08:50-09:10       הטיפול ב- Cushing עמיד: האם זאת אותה גברת בשינוי אדרת?
                            פרופ' אילן שמעון | מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם,

                            המרכז הרפואי בילינסון

09:10-09:30      זרקור על חידושים מכנס ENEA האחרון
                            פרופ' יונה גרינמן | מכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת, מטבוליזם ויתר לחץ דם,

                            המרכז הרפואי תל אביב

בחסות חברת: 

בחסות חברת: 

בחסות חברת: 



ארגון והפקה:

המושב בחסות חברת: 

12:00-13:55        מושב שישי | משק הליפידים, טרשת העורקים ומחלה קרדיו-וסקולרית

                            יו"ר: ד"ר חופית כהן | מנהלת שירות אבחון וטיפול בהפרעות שומנים, מרכז הליפידים ע"ש ברוך
                                    שטרסבורגר ז"ל, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל- השומר

                                    פרופ' אמיר תירוש | מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, המרכז הרפואי שיבא, תל-השומר

Hypo-cholesterolemia        12:00-12:20 - מי באמת מפחד/ת ממנה?          
                             ד"ר חופית כהן | מנהלת שירות אבחון וטיפול בהפרעות שומנים, מרכז הליפידים

                             ע"ש ברוך שטרסבורגר ז"ל, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל- השומר
                            Progression vs. Regression of Atherosclerosis- Are we finally there?        12:20-12:40

                             ד"ר אלנה יצחקוב | אחראית מרפאת ליפידים ומניעת טרשת העורקים, המכון
                              לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויל"ד, המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי

12:40-13:00        מעבר להורדת LDL: תרופה חדשה להורדת הסיכון הקרדיו-וסקולרי
                             פרופ' הילה קנובלר | מנהלת מכון סוכרת מאוחדת, הפקולטה לרפואה,

                             האוניברסיטה העברית

13:00-13:20      מגדר ואי-ספיקה של הלב הסוכרתי: מה מייחד את האישה מהגבר?
                             ד"ר מיכל לאופר פרל | מנהלת מרפאות הלב ומנהלת שירות אי ספיקת לב,

                             המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי; מזכירת החוג למחלות שריר הלב,
                             האיגוד הקרדיולוגי בישראל 

בחסות חברת: 

בחסות חברת: 

בחסות חברת: 

בחסות חברת: 

 Lessons from Lipodystrophy Unraveled: Challenges and the Israeli Perspective                          11:10-11:30
                             פרופ' יעל לבנטל | מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים, ביה"ח "דנה דואק" לילדים, המרכז

                             הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

Q&A        11:30-11:45 ודיון עם הקהל

11:45-12:00        הפסקת קפה וביקור בתערוכת המציגים

09:30-09:50       דיוני מקרים - טיפול ממוקד מטרה בסרטן תירואיד מתקדם / גרורתי
                             ד"ר ענבר פינקל | מרכז דוידוף לסרטן, המרכז הרפואי רבין

09:50-10:10       תפקוד מוח נקבי לעומת מוח זכרי: הדומה והשונה
                             פרופ' זקי קריים | הפקולטה לרפואה, הטכניון

Q&A        10:10-10:20 ודיון עם הקהל

10:20-10:40        הפסקת קפה וביקור בתערוכת המציגים

10:40-11:45        מושב חמישי | Lypodystrophy  פנים רבות למחלה זו

                             יו"ר: פרופ' יעל לבנטל | מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים, המרכז הרפואי
                                     תל אביב ע"ש סוראסקי

                                     פרופ' זהר לנדאו | מרכז לסוכרת והשמנה בילדים, קופת חולים ׳מאוחדת׳, אשדוד

10:40-11:10

בחסות חברת: 

Update on Lypodystrophy Syndromes              
Prof. Baris Akinci | Division of Endocrinology, Department of Internal Medicine, Dokuz
Eylul University, Izmir, Turkey



ארגון והפקה:

חסות פלטינום: 

חסות זהב:

השתתפות בתערוכת המציגים:

יום שבת | 26.11.2022

07:30-10:00       ארוחת בוקר במסעדת המלון (ללנים במלון)

10:30-12:00      טיול רגלי מודרך בטיילת לואי הסמוכה למלון (הטיול מתאים גם לשומרי השבת)

עד מוצ"ש         פינוי חדרים ועזיבה

13:20-13:40      הלב הוא לא רק איבר מטרה של סוכרת, הוא גם איבר אנדוקריני
                            ד"ר אבישי גרופר | מנהל מרפאות המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי שיבא,

                            תל השומר; יו"ר החוג לאי ספיקת לב, האיגוד הקרדיולוגי בישראל

Q&A       13:40-13:55 ודיון עם הקהל

13:55       סיכום הכנס 
                             ד"ר יואל טולדנו | יו"ר הכנס

14:00              ארוחת צהרים במסעדת המלון (ללנים במלון ולמזמינים מראש)

19:00-21:00      ארוחת ערב (ללנים במלון)

21:00-22:00      ערב חברתי | הרצאת העשרה בנושא: חדשנות במאה ה-21

21:00-22:00       "חדשנות במאה ה-21"
                            אורן נהרי | עיתונאי, פרשן, מחבר ספרי עיון רבי מכר ומרצה.

                            לשעבר - עורך חדשות החוץ והפרשן לנושאים בין לאומיים "בואלה ניוז" ובערוץ הראשון

בחסות חברת: 


