תוכנית הכנס
יו"ר הכנס -ד"ר יואל טולדנו
יום חמישי 24 ,בנובמבר2016 ,
15:00

הרשמה

15:30-16:00

התכנסות וביקור בתערוכה

16:00-17:00

מושב ראשון :מטבוליזם הגוף :מחשבים מסלול מחדש
בחסות חברת סאנופי

יו"ר מושב :ד"ר יואל טולדנו ,מזכיר האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה
16:00

תזמון צריכת מזון – מנגנונים והשלכות מטאבוליות
פרופ' אורן פרוי ,ראש המכון לביוכימיה ,מדעי המזון והתזונה ,האוניברסיטה העברית בירושלים

16:30

טיפולים חדשים לדיסליפידמיה
פרופ' הילה קנובלר ,מנהלת היחידה למחלות מטבוליות וסוכרת בית חולים קפלן ,רחובות

17:00-18:30

מושב שני :ישראל כמדינת סטרט-אפ :שימוש מושכל ברפואה דיגיטלית
בחסות חברת בהרינגר אינגלהיים

יו"ר מושב :פרופ' אברהם קרסיק ,נשיא האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה
17:00

שימוש ב BIG DATA-לבחירת טיפול מיטבי לחולים
ד"ר יערה גולדשמידט ,מנהלת קבוצה הלמידה החישובית בתחום הבריאות ומדעי החיים ,חברת IBM
Interpreting CGM Data: The 5 Step Approach in 10 Minutes
Prof. Goran Petrovski, University Clinic of Endocrinology and Diabetes, Skopje, Macedonia

18:05

מחקרים של מחלות מטבוליות בעידן של BIG DATA
פרופ' רן בליצר ,מנהל מכון כללית למחקר ומח' תכנון מדיניות בריאות ,שירותי בריאות כללית

18:30-21:30

פעילות ערב

18:30

ארוחת ערב

19:30

יציאה באוטובוסים אל סיור מודרך בפקולטה לרפואה בגליל ,צפת

20:00

דברי ברכה :פרופ'רן טור-כספא ,דיקן הפקולטה

20:15

הרצאה :חיידקי מערכת העיכול בפוקוס
ד"ר עמרי קורן ,הפקולטה לרפואה בגליל ,צפת ,אוניברסטית בר-אילן

17:25

ההרצאה בחסות חברת אסטרה זניקה

יום שישי 25,בנובמבר2016 ,
08:00-08:15

ביקור בתערוכה

08:15-09:25

מושב לווין :קידום אורח חיים בריא במצבי סוכרת וטרום סוכרת -
יו"ר מושב :גב' גילה פיימן  ,סגנית מנהלת יחידת התזונה והדיאטה ,דיאטנית אחראית במכון לאנדוקרינולוגיה
וסכרת ,בי"ח שניידר ,פתח-תקווה

08:15

קידום בריאות ותזונה בחולי סוכרת  :עמדת משרד הבריאות בישראל
פרופ' רונית אנדוולט ,מנהלת המחלקה לתזונה ,משרד הבריאות

RCT Findings for Diet & Exercise in Pre-Diabetes: What Diet & Exercise Programme should be Recommended? 08:40
)Prof. Jaakko Tuomilehto, Chief Scientific Officer (CSO
Research Division, Dasman Diabetes Institute, Kuwait
ההרצאה בחסות MSD

09:15
09:25-11:00

שאלות ותשובות
מושב שלישי :סוכרת והשמנה -מה למדנו בשנה האחרונה מהמחקרים ומהמטופלים שלנו?
בחסות חברת נובונורדיסק

יו"ר מושב :ד"ר רוזני נס-אברמוף ,מנהלת המחלקה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ,מרכזי רפואי מגדלי המאה ,מחוז
ת"א ,קופת חולים כללית
09:25

המחקרים הקליניים התוצאתיים בסוכרת :מה למדנו? מה עלינו ליישם?
פרופ' אברהם קרסיק ,מנהל המכון האנדוקריני ,מרכז רפואי שיבא ,תל-השומר

09:45

קומבינציות במינונים קבועים כטיפול בסוכרת
פרופ' נעים שחאדה,
מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה ,סוכרת ומטבוליזם ,מרכז רפואי רמב״ם הפקולטה לרפואה  -הטכניון

10:05

מהשמנה לסוכרת סוג  2בקרב אוכלוסייה בסיכון
פרופ' מ"ק נחמה צוקרמן – לוין ,מנהלת המרפאה לטיפול וחקר סוכרת בילדים,מרכז רפואי רמב"ם ,חיפה

10:25

השמנה :מקרים ותגובות
ד"ר גבריאלה ליברמן-סגל ,המכון האנדוקריני ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

10:50-11:20

הפסקת קפה ,כיבוד וביקור בתערוכה

11:20-11:50

מושב רביעי סכרת והשמנה -לקחים מתחום הנוירואנדוקרינולוגיה
יו"ר מושב :ד"ר יונה גרינמן ,המכון האנדוקריני במרכז הרפואי ע“ש סוראסקי ,תל -אביב
אספקטים מטבוליים של גידולי היפופיזה

11:20

אקרומגלייה
ד"ר מריאנה ירון ,המכון האנדוקריני במרכז הרפואי ע“ש סוראסקי ,תל -אביב

11:35

מחלת קושינג
ד"ר מרב סרברו ,המכון האנדוקריני במרכז הרפואי ע“ש סוראסקי ,תל -אביב
הרצאות בחסות חברת נוברטיס

11:50-12:50

מושב חמישי :פריון -מרמת הביצית לאורגניזם השלם
יו"ר המושב :פרופ' רות שלגי ,המחלקה לביולוגיה תאית והתפתחותית ,ביה"ס לרפואה ע"ש סאקלר,
אוניברסיטת תל אביב

11:50

Molecular triggers of egg activation at fertilization in mammals
Prof. Karl Swann, School of Biosciences Cardiff University, Cardiff, UK

12:20

חידושים בשימור פוריות
פרופ' דרור מאירוב ,יחידת הפריון והפריה חוץ גופית ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

12:50-14:10

מושב שישי :כמעט שבת  -משק הסידן ואוסטיאופורוזיס
יו"ר המושב :ד"ר גלוריה צבטוב ,מרפאת עצם מטבולית ,מכון אנדוקריני ,מרכז רפואי רבין-בילינסון

12:50

 -HYPOPHOSPHATASIAפוקוס על האנזים הבסיסי
ד"ר ליאנה טריפטו שקולניק ,המכון האנדוקריני ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר

13:15

היפו-פאראתירואידיזם :עדכון 2016
ד"ר פנינה רוטמן-פיקלני ,מנהלת מרפאת בריאות העצם ,מכון אנדוקריני,
מרכז רפואי מאיר כפר-סבא

13:40

הטיפול באוסטיאופורוזיס :סוגיות במחלוקת
פרופ' רבקה פולק ,המרכז הרפואי הדסה ,ירושלים
בחסות חברת מדיסון

14:10-15:15

ארוחת צהרים

18:30

ארוחת ערב

20:30

הרצאה :אלעד הולנדר – תורת המשחקים
ההרצאה ללא עזרים טכנים

