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כיבוד בהתכנסות וביקור בתערוכת המציגים | באולם האופרה (למשתתפי הכנס)   15:45-16:30
דברי פתיחה   16:30-16:40

                           ד“ר אריאל טננבאום | יו"ר האיגוד הישראלי לאנדוקרינולוגיה פדיאטרית

מושב ראשון: גידולי בלוטת התריס בבני נוער בישראל                        16:40-19:00
                           יושבי ראש: פרופ' יעל לבנטל | המרכז הרפואי דנה דואק 

                                            ד"ר כרמית זיו אבנון | המרכז הרפואי שערי צדק ומכבי שרותי בריאות
16:40-16:55         מבוא

                           פרופ' ליאורה לזר | מרכז הרפואי שניידר
16:55-17:20         הגישה העכשווית לאבחון גידולי בלוטת התריס

                           פרופ' אייל רובינשטוק | מרכז רפואי רבין
17:20-17:45         הגישה הכירורגית לטיפול בגידולי בלוטת התריס 

                           פרופ' גידי בכר | מרכז הרפואי רבין
17:45-18:00        מהלך המחלה בבני נוער

                           פרופ' ליאורה לזר | מרכז הרפואי שניידר
18:00-18:15         הפסקת קפה וביקור בתערוכת המציגים

18:15-18:35          הצגת מקרים מלמדים
                           ד"ר רועי הוד | מרכז רפואי רבין, פרופ' אייל רובינשטוק | מרכז רפואי רבין

18:35-18:55         טיפולים תרופתיים בגידולי בלוטת התריס
                           ד"ר ענבר פינקל | מרכז דוידוף לחקר הסרטן

18:55-19:00         סיכום 
                           פרופ' ליאורה לזר | מרכז רפואי שניידר

20:00                 ארוחת ערב במסעדת המלון
21:15                   הרצאת TED "להשאיר את החותם האישי - בעידן הפוסט קורונה"

                           מאת הפסנתרנית הבין לאומית ד"ר אורית וולף 
                           * ההרצאה תלווה בנגינה חיה ותתקיים באולם האופרה (למשתתפים ובני/ות הזוג)

יום שישי | 11.6.21

07:30                  ארוחת בוקר במסעדת המלון

מושב שני: השמנה - הקול בראש או הכל בראש?   08:45-11:40
                           יושבת ראש: פרופ' אורית חמיאל | המרכז הרפואי ע"ש ספרא, שיבא

כרוניקה של השמנה    08:45-09:05
                           ד“ר מיכל בן עמי | מרכז רפואי ע"ש ספרא, שיבא

The “Hunger Games” Structural Studies of MC4 Receptor Reveal Mechanism of Satiety       09:05-09:35
Dr. Shalev-Benami Moran | Department of Chemical and Structural Biology, Weizmann Institute                           
of Science, Rehovot                                                                                                                                                      

Hungry Brains - fMRI as a Tool to Learn about Central Appetite Regulation in Obesity   09:35-09:55
Dr Liya Kerem | Hadassah Hebrew University Medical Center                           

Energy Trade-O� and Four Extreme Body types         09:55-10:15
Prof. Lisa Rubin | School of Public Health, University of Haifa                           

הפסקת קפה וביקור בתערוכת המציגים   10:15-10:45
הענקת אות יקירת האיגוד לפרופ' ירדנה טננבאום רקובר   10:45-11:20

                           הצגתה על ידי ד“ר אסנת אדמוני
הרצאה   

                           פרופ' ירדנה טננבאום רקובר 
Hypothalamic Obesity in Children and Adolescents        11:20-11:40

Prof. Shana McCormack | Neuroendocrine Center in the Division of                           
                           Endocrinology and Diabetes at Children's Hospital of Philadelphia                           

11:40-12:30         מושב שלישי: נושאים מגוונים ומעודכנים באנדוקרינולוגיה פדיאטרית 
                           יושבי ראש: ד"ר אלון חיים | המרכז הרפואי סורוקה

                                            ד"ר מוחמד שרקיה | יועץ אנדוקרינולוגית ילדים, שירותי בריאות כללית וקופת חולים מאוחדת באזור חדרה

שכיחות DKA בהתייצגות של סוכרת חדשה בקרב ילדים ובני נוער בתקופת הקורונה    11:40-12:00
                       ד“ר שירה גולדמן | מרכז רפואי ספרא שיבא 

דברים לזכרו של פרופ' וייסמן   12:00-12:10
                           על ידי פרופ' דב טיסיאנו | מרכז רפואי רמב"ם

מהו ערך ויטמין D האופטימלי בילדים?   12:10-12:30
                           פרופ' דוד שטריך | מרכז רפואי שערי צדק ושירותי בריאות כללית

                           פרופ' דוד גיליס | מרכז רפואי הדסה עין כרם
                           מר הרי הפטר | בית ספר לרפואה, האוניברסיטה העברית, ירושלים

עדכוני הוועד   12:30-12:50
דברי סיכום   12:50-13:00

13:00-14:00        ארוחת צהריים בחדר האוכל למשתתפי הכנס בלבד (ולנלווים שהזמינו מראש)
18:30-20:00       ארוחת ערב – מושב ראשון

20:00-21:00       ארוחת ערב - מושב שני
21:15                   סדנת טעימות יין בנושא "איך הגענו לכאן ולאן אנחנו הולכים?"

                           עם הייננית רוני ססלוב
                           * ההרצאה תתקיים באולם האופרה (למשתתפים ובני/ות הזוג)

יום שבת | 12.6.21

07:30-10:00       ארוחת בוקר במסעדת המלון
10:00                  למעוניינים – יציאה לטיול מודרך, רגלי וקצר בטיילת הירדן. (הטיול מתאים גם לשומרי שבת)

13:00-14:00        ארוחת צהריים בחדר האוכל למזמינים מראש
עד מוצ"ש            פינוי חדרים


