
ייזום 
והפקה

כנס
אנדוקרינולוגיה וסוכרת של ההיריון

1.6.2016
כפר המכביה

רמת גן

הכנס הינו ללא עלות ומיועד לאנדוקרינולוגים, רופאי סוכרת, גינקולוגים, פנימאים, משפחה, אחיות 
סוכרת, דיאטניות, צוותי מכון סוכרת, צוותי מרכזים לבריאות האשה. מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום 08:30-09:00
09:00-09:10

 

 

דברי פתיחה 
יו"ר: ד“ר יואל טולדנו, אנדוקרינולוג בכיר, היחידה לרפואת האם והעובר, בי“ח לנשים ע“ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה.

מנהל מכון סוכרת, נתניה, מכבי שירותי בריאות ומנהל תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה, חטיבת הרפואה, מאוחדת
פרופ' משה הוד, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה

ויו"ר הועדה לסוכרת בהריון - FIGO )האיגוד העולמי לגניקולוגיה ומיילדות( 

)GDM( מושב 1 - סוכרת הריונית
יו"ר: פרופ' ארנון ויז'ניצר, מנהל בי“ח לנשים מרכז רפואי בילינסון-השרון, סגן מנהל מ.ר., מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

פרופסור משנה עדו שולט, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם, חיפה
ההמלצות החדשות של FIGO )האיגוד העולמי לגניקולוגיה ומיילדות( לניהול ואבחנה של סוכרת הריונית09:10-09:30

פרופ' משה הוד, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה
ויו"ר הועדה לסוכרת בהריון - FIGO )האיגוד העולמי לגניקולוגיה ומיילדות( 

הטיפול התרופתי בסוכרת הריונית: סוגיות בוערות09:30-09:45
הטיפול הפומי

פרופ' יריב יוגב, מנהל ביה“ח ליס ליולדות ונשים, המרכז הרפואי ת“א ע“ש סוראסקי
הטיפול הפראנטראלי - אינסולין09:45-10:00

ד"ר ערן הדר, רופא בכיר, היחידה לרפואת האם והעובר, בי“ח לנשים ע“ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה 
הזווית הסיעודית10:00-10:15

גב' מאיה אלייב, אחות אחראית ביחידה לאשפוז יום הריון בסיכון, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
מעקב אחרי לידה של נשים עם הסטוריה של GDM: נייר עמדה של המועצות הלאומיות בגניקולוגיה מיילדות וסוכרת10:15-10:30

ד"ר קרן הרשקופ, דיאטנית קלינית, מרפאת הריון בסיכון, מכבי שירותי בריאות
תוכנית התערבות לאחר הלידה בנשים עם הסטוריה של GDM: מהתיאוריה למעשה במכבי שירותי בריאות10:30-10:45

מורן בלייכפלד מגנאזי, דיאטנית קלינית, מרכזת תחום טרום סוכרת, מחוז השרון, מכבי שירותי בריאות   
הטיפול הרב צוותי: פאנל משותף10:45-11:15

מנחה: פרופ' ארנון ויז'ניצר, מנהל בי"ח לנשים מרכז רפואי בילינסון-השרון, סגן מנהל מ.ר., מרכז רפואי רבין, פתח תקוה
משתתפים: פרופ' יריב יוגב, מנהל ביה"ח ליס ליולדות ונשים, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

ד"ר מריאנה ירון, רופאה בכירה במכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי
ומנהלת מרפאת סוכרת צעירים, מכון סוכרת רעננה, מכבי שרותי בריאות

פרופ' משה הוד, מנהל היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה
פרופ' אדי ויסבוך, אחראי היחידה להריון בסיכון גבוה, מרכז רפואי קפלן, רחובות

שלי משל, דיאטנית קלינית, מנהלת תחום תזונה, מחוז מרכז, מכבי שירותי בריאות
גב‘ מאיה אלייב, אחות אחראית ביחידה לאשפוז יום הריון בסיכון, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

 הפסקת קפה וביקור בתערוכה 11:15-11:45

 מושב 2 - אנדוקרינולוגיה של ההריון
 יו"ר: ד"ר טלי שילר, רופאה בכירה ביחידה לאנדוקרינולוגיה ולסוכרת, מרכז רפואי קפלן, רחובות

הפרעות  בתפקוד בלוטת התריס11:45-12:05
ד"ר אייל רובינשטוק, אנדוקרינולוג, המכון לאנדוקרינולוגיה, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה 

תפקידו של המיקרוביום בהריון12:05-12:25
סיגל פרישמן, דיאטנית קלינית, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

מאזן הסידן בהריון ובתקופת ההנקה   |   בחסות: כצט 12:25-12:45
פרופ' צופיה איש שלום, מומחית לרפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, בית חולים אלישע, חיפה, סיו“ר העמותה הישראלית לאוסטיאופורוזיס ומחלות עצם

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:45-13:05
מושב 3 - סוכרת טרום הריונית 

יו"ר: ד"ר יואל טולדנו, אנדוקרינולוג בכיר, היחידה לרפואת האם והעובר, בי“ח לנשים ע“ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה.
מנהל מכון סוכרת, נתניה, מכבי שירותי בריאות ומנהל תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה, חטיבת הרפואה, מאוחדת

ד"ר רוני חן, מנהל חדרי לידה מיון יולדות ומחלקות היולדות בי“ח לנשים, ע“ש הלן שניידר, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה
הכי בסיסי בהריון - אינסולין דטמיר    |   בחסות: נובו נורדיסק13:05-13:25

ד"ר רונית קורן, פנימאית ואנדוקרינולוגית, מרפאת הריון בסיכון, מרכז רפואי אסף הרופא צריפין
אינסולין גלרגין - מה האפשרויות במהלך הריון?   |   בחסות: סאנופי  13:25-13:45

ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה  
משאבת אינסולין בהריון - הדרך הקצרה לאיזון   |   בחסות: אילי לילי 13:45-14:05

ד“ר מריאנה ירון, רופאה בכירה במכון לאנדוקרינולוגיה, מטבוליזם ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ע”ש סוראסקי ומנהלת מרפאת סוכרת צעירים,
מכון סוכרת רעננה, מכבי שרותי בריאות

 לידה מתוקה בעידן טכנולוגי - תפקיד המשאבה והסנסור באיזון הסוכר במהלך הריון ולידה בנשים עם סוכרת קדם הריונית14:05-14:35
בחסות: מדטרוניק 

ד"ר טלי צוקרמן, המכון האנדוקריני מרכז רפואי שיבא, מכון גרטנר, החוג לאפידמיולוגיה אוניברסיטת תל-אביב בהריון 
סיכום14:35-14:40

ארוחת צהריים וסיום14:40-15:15
בחסותבחסות ראשית


