תוכנית מדעית
יו"ר כנס :ד"ר יואל טולדנו ,יחידת אם ועובר ,בי"ח בילינסון

יום חמישי אחר הצהריים 9 ,בדצמבר2021,
15:30

התכנסות וביקור בתערוכה

15:55

פתיחת הכנס ,ד"ר יואל טולדנו

16:00-17:10

מושב א' :פרקים נבחרים של הmaster gland -

יושבי ראש:

פרופ' עמית תירוש ,מנהל השירות לגידולים נוירואנדוקריניים ,המכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת
ומטבוליזם ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר
ד"ר מרב פרנקל ,מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה ,באר שבע

16:00

אקרומגליה  -2021זרקור מכנסי האנדוקרינולוגיה הבינלאומיים האחרונים
ד"ר עפיף נח'לה ,המכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומטבוליזם ,הקריה הרפואית רמב"ם; מנהל מכון סוכרת
בחיפה ,מכבי שירותי בריאות

16:20

תסמונת קושינג -מה חדש בהנחיות לטיפול?
פרופ' יונה גרינמן ,מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה ,מטבוליזם ויל"ד ,המרכז הרפואי סוראסקי תל-אביב

16:40

אופקים חדשים לטיפול בגידולי היפופיזה
ד"ר עמית עקירוב ,המכון לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם ,אחראי מרפאת אנדוקרינולוגיה אונקולוגית,
מרכז דוידוף ,בי"ח בילינסון

17:00

דיון עם פאנל המרצים

17:10-18:40

מושב ב' :מחלות עצם מטבוליות  -הזרחן מול הסידן

יושבי ראש:

ד"ר פנינה רוטמן ,מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומחלות עצם ,המרכז הרפואי מאיר ,כפר סבא
ד"ר אוריאן שליט ,מנהל המרכז לאוסטיאופורוזיס ,השירות לאנדוקרינולוגיה ומחלות מטבוליות,
האגף הפנימי ,המרכז הרפואי הדסה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
היפופוספטמיה מתווכת  -FGF23משולי ספר הלימוד למרכז הבמה

17:10

ד"ר ליאנה טריפטו-שקולניק ,המכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומטבוליזם ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

17:30

דיון

17:35

עשרים שנה לטיפול האנאבולי :מה התחדש ולאן פניו?
ד"ר ונסה רואש ,אחראית מרפאת עצם ,המכון לאנדוקרינולוגיה ,מטבוליזם ויל"ד ,המרכז הרפואי סוראסקי תל-
אביב; מנהלת תחום צפיפות העצם באסותא

דיון

17:55
18:00

Postmenopausal Osteoporosis: Sequential Therapy- Focus on the Very High Risk
Patient
Prof. Felicia Cosman, Columbia University College of Physicians and Surgeons, New York
City, USA

18:30

דיון עם המרצה בשידור חי מניו יורק

18:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

19:00-20:20

מושב ג' :סרטן תירואיד גרורתי -מבט על הפאראדיגמה הטיפולית מזוויות שונות

יושבי ראש:

פרופ' סימונה גלסברג ,מנהלת היחידה לגידולים הנוירואנדוקריניים ,מרכז מצויינות אירופאי,
מרכז רפואי הדסה עין כרם ,ירושלים
ד"ר אורי יואל ,היחידה לאנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי סורוקה ,באר שבע

19:00

זווית האנדוקרינולוג  -חידושים 2021
פרופ' אייל רובנשטוק ,המכון לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם ,מרפאת סרטן בלוטת התריס במרכז דוידוף,
בי"ח בילינסון

19:20

זווית האונקולוג -ביומרקרים של סרטן תירואיד גרורתי
פרופ' עידו וולף ,מנהל המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי סוראסקי תל-אביב

19:40

זווית הפתולוג -כיצד הריצוף הגנומי הוביל לשינוי הפאראדיגמה הטיפולית?
ד"ר גלעד ויינר ,מנהל המעבדה האונקו-פרוטיאומית ,המחלקה לפתולוגיה ,המרכז הרפואי הדסה

20:00

דיון עם פאנל המרצים

20:20

ארוחת ערב

21:30

"זיקנה -עבר ,הווה ,עתיד – לא מה שחשבתם"
ד"ר יורם מערבי ,מומחה בגריאטריה ,המערך לשיקום וגריאטריה במרכזים הרפואיים הדסה  -האוניברסיטה
העברית ,מנהל היחידה לשיקום בית בשירותי בריאות כללית מחוז ירושלים

יום שישי בבוקר 10 ,בדצמבר2021,
07:30-10:00

ארוחת בוקר בחדר האוכל

08:30-09:20

מושב ד :אנדוקרינולוגית ילדים -גנטיקה של סוכרת וגדילה

יושבות ראש:

פרופ' נעמי וינטרוב ,מנהלת אמריטוס של המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ,בי"ח לילדים ,דנה דואק
פרופ' יעל לבנטל ,מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים ,בי"ח דנה דואק,
מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי

08:30

 The Multiple Faces of Youth-Onset T2DM in IsraelFrom Clinical Practice to Molecular Genetics
פרופ.מ.ק .נחמה צוקרמן ,מרפאת סוכרת ילדים ,המכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומטבוליזם ,הקריה הרפואית
רמב"ם

08:50

גדילה וקוגניציה-קשר מפתיע
ד"ר גליה גת-יבלונסקי ,מכון מחקר פלזנשטיין ,בי"ח שניידר לילדים ,פתח תקווה

09:10

דיון עם המרצות

09:20-10:10

מושב ה :עידן הדיגיטל  -טכנולוגיות מתקדמות בסוכרת

יושבות ראש:

ד"ר טל שילר ,מנהלת שירות סוכרת ואנדוקרינולוגיה בהריון ,המרכז הרפואי קפלן ,רחובות
פרופ' זהר לנדאו ,מנהלת מחלקת ילדים ואנדוקרינולוגית ילדים ,מרכז רפואי ברזילי ,אשקלון

09:20

ניטור סוכר רציף בסוכרת מסוג  :1טכנולוגית  FLASHב"עולם האמיתי" בישראל
ד"ר ענת צור ,מנהלת השירות האנדוקריני ,שירותי בריאות כללית

09:40

הלבלב המלאכותי :האם משנה את כללי המשחק?
פרופ' אמיר תירוש ,המכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומטבוליזם ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

10:00

דיון עם המרצים

10:10

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

10:40-11:50

מושב ו" :תוצרת ישראל" :השמנה וסוכרת -דגש על מעורבות מערכות שונות

יושבות ראש:

ד"ר רוזני נס ,מנהלת המחלקה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ,מרכז רפואי מגדל המאה,
שירותי בריאות כללית ,ת"א
ד"ר ליאת ברזילי יוסף ,מומחית בפנימית ואנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי מאיר,
מנהלת מרפאה בטיפול בהשמנה

10:40

השמנה  -עדכונים מכנס Obesity Week 2021
ד"ר עידית דותן ,אחראית תחום סוכרת והשמנת יתר ,המכון לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם ,בי"ח בילינסון

11:00

רקמת שריר/סרקופניה מול רקמת שומן/השמנה באדם הקשיש :איזון עדין
ד"ר אסף בוך ,חוקר ודיאטן ,המכון לאנדוקרינולוגיה ,מטבוליזם ויל"ד ,המרכז הרפואי סוראסקי תל-אביב

 פנוימוניה וקורונה:מניעת זיהומים בחולה המטבולי

11:20

, מרכז רפואי שיבא, מנהל בי"ח הוירטואלי ביונד, ראש רשות ההוראה,' מנהל מחלקה פנימית ט,פרופ' גדי סגל
תל השומר

דיון עם פאנל המרצים

11:40

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

11:50

- דגש על מעורבות מערכות שונות- השמנה וסוכרת:""תוצרת חו"ל-'מושב ח

12:10-13:40

הרצאות מוקלטות של מרצים מחו"ל עם דיון בשידור חי
The Multisystem Facets of Obesity & Diabetes
Chairpersons:

Prof. Avi Karasik, Former President of the Israeli Endocrine Society
Dr. Ofri Mosenzon, Head of Clinical Research Center, Diabetes Unit,
Department of Endocrinology and Metabolism, Hadassah Medical Center,
Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem

12:10

Non-Alcoholic Fatty Pancreas Disease (NAFPD)-A New Metabolic Entity?
Prof. Matthias Lohr, Professor of Gastroenterology & Hepatology, Center for Digestive
Diseases, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Secretary of the European Pancreatic
Club (EPC)

12:30

Remote Live Discussion

12:40

The Pleiotropic Actions of SGLT2 Inhibitors
Prof. Guntram Schernthaner, Medical University of Vienna, Vienna, Austria

13:00

Remote Live Discussion

13:10

The Future Role of SGLT2 Inhibitors in CKD
Prof. David Cherney, University of Toronto, Division of Nephrology, UHN Director & Senior
Scientist, Renal Physiology Laboratory, Toronto General Hospital Research Institute, Ontario,
Canada

13:30

Remote Live Discussion
 ד"ר יואל טולדנו,סיכום הכנס

13:40

ארוחת צהריים בחדר האוכל

13:45

הדלקת נרות שבת

15:30

ארוחת ערב

18:30

"חיסול התליין מריגה" הרצאה מאת מר גד שימרון

20:30

יום שבת 11,בדצמבר2021 ,
08:00-10:30

ארוחת בוקר בחדר האוכל

11:30

סיור מודרך (יציאה מרוכזת מאיזור הקבלה)

17:30

סיום ופינוי חדרי לינה

