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08:30-08:35   מילות פתיחה

08:35-09:05   הרצאת מרצה אורח:

09:05-09:15   שאלות ודיון
 

09:15-10:15   הצגות מקרים (10 דק' לכל מקרה ולאחריו שאלות ודיון)

09:15              על SCHAAF YANG כבר שמעתם? 
                       דר' שירה גולדמן

                       היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים, בית החולים שיבא תל השומר

09:30

                       דר' מהא עטואן
                       ביה"ח אל ימאמא אל חדר, בית לחם והמרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה ירושלים

 09:45
                       דר' כרמית אבנון זיו

                       היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק ומכבי שרותי בריאות

10:00
                       דר' דוד שאקי

                       היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה באר שבע

10:15-10:30   הפסקה 

Disorders of Sex Development: insights from gene variants and sex specific regulation inform clinical care
Professor Andrew Sinclair
Deputy Director: Murdoch Children’s Research Institute, Royal Children’s Hospital, Melbourne
Professor, Dept. of Pediatrics, The University of Melbourne, Melbourne, Australia

The Novel R211Q POP1 Homozygous Mutation Causes Severe Short Stature But Uniquely Only
Subtle Skeletal Dysplasia

Nephrotic syndrome and hypoandrogenism – where do they meet

The invisible TSH

בתכנית:

יושבי ראש הכינוס: פרופ' דוד צנגן ופרופ' אלי הרשקוביץ
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BUSINESS MEETING  10:30- 10:50 של האיגוד
                     דר' טל בן-ארי, דר' אלינה גרמן

                     ועד האיגוד
 

10:50-11:20   הרצאת מרצה אורח:

11:20-11:30   שאלות ודיון
 

12:30 -11:30  הצגות מקרים (10 דק' לכל מקרה ולאחריו שאלות ודיון)

  11:30

                       דר' עדי אורבך
                       היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים, הדסה *כעת: היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים, המרכז הרפואי שערי צדק ומכבי שירותי בריאות

11:45
                      פרופ' יעל לבנטל

                      היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

12:00

                   דר' אלינה גרמן
                      היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים וסוכרת נעורים, בי"ח בני ציון חיפה

12:15
                      דר' יוני ישעיהו

                      היחידה לאנדוקרינולוגיה ילדים, בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד

12:30             סיכום הכנס

What our textbooks do not tell yet: new steroid hormone pathways:
Professor Stefan A. Wudy
Head, Division of Pediatric Endocrinology & Diabetology
Steroid Research & Mass Spectrometry Unit
Justus Liebig University, Giessen, Germany

Islet cells developmental failure - not just insulin deficiency! paradoxical ghrelin secretion in NKX2.2
neonatal diabetes

Lipodystrophy and leptin replacement therapy

Activating  MRAS mutations cause  Noonan Syndrome associated  with hypertrophic
cardiomyopathy

X-linked inheritance, not that simple. Lessons learned from a family with SHOX deficiency

יושבי ראש הכינוס: פרופ' דוד צנגן ופרופ' אלי הרשקוביץ


