
יריד
הסוכרת
השנתי

החברה המארגנת:

של אגודה ישראלית לסוכרת

תתקיימנה הרצאות בנושאים הבאים:
התכנסות ופתיחת דלתות  09:30

ברכות:  09:45 
 פרופ' נעים שחאדה, 

נשיא אגודה ישראלית לסוכרת, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, 
 ביה”ח רמב”ם, חיפה

מר מוטי פרלמוטר, מנכ״ל אגודה ישראלית לסוכרת

סל התרופות – טיפולים חדשים בסוכרת המאושרים בסל התרופות  10:00-10:50 
פרופ' חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לטיפול בסוכרת במרכז הרפואי ע”ש וולפסון

תכלס כף רגל סוכרתית – הרצאה מעשית לשמירה על הרגליים שלנו  11:00-11:50 
 מר דניאל וייס, נשיא העמותה הישראלית לפודיאטרים וכירופודיסטים,

 יו"ר הועדה המייעצת לשר הבריאות בתחום הפודיאטריה,
Wisefeet פודיאטור ארצי לחולי סוכרת – מכבי שרותי בריאות, מנהל רפואי מרפאות

סוכרת להיות בטוח ומאוזן  12:00-12:40 
ד"ר איציק בר-אור, רופא יועץ סוכרת, שירותי בריאות כללית

הפסקה  12:40-13:10

האם סוכרת היא מחלה כירורגית? ניתוחים לטיפול בהשמנה לסוכרתיים  13:10-14:00 
ד"ר שלומית קורן, מומחית לאנדוקרינולוגיה, מנהלת יחידת הסוכרת במרכז הרפואי 

אסף הרופא

סוכרת מנקודת מבטו של קרדיולוג  14:15-15:00 
פרופ' ירון ארבל, מצנתר בכיר, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

גישה תזונתית חדשה לניהול סוכרת – לא מה שחשבתם  15:10-16:00 
גב' עדינה בכר, דיאטנית קלינית מרכז גלאנט לטיפול בסוכרת

זכויות כלכליות של חולי הסוכרת אל מול המוסד לביטוח הלאומי ורשויות המס  16:10-16:40 
עו"ד ליאור טומשין, משרד עורכי הדין "מרקמן את טומשין" העוסק בתביעות 

הביטוח הלאומי והנזיקין ומחבר הספר "תאונות עבודה ומחלות מקצוע"

הציבור מוזמן. עלות כניסה: 10 ₪. חנייה בעלות 29 ₪ ליום
ביום היריד הרשמה/חידוש חברות באגודה בהנחה! לפרטים: 03-9508222 שלוחה 3 או 5
חפשו אותנו גם בעמוד הפייסבוק:     הצד הבריא של החיים – אגודה ישראלית לסוכרת

www.sukeret.co.il
דרכי הגעה ליריד: 

רכבת ישראל: יש לרדת בתחנת הרכבת של האוניברסיטה, תל אביב
אוטובוסים: אגד – קו 521 | דן – קווים 12, 22, 40, 89, 189, 389 | מטרופולין קווים 47, 48, 247 | קווים – קו 137

טעימות    | חינם    סוכר  בדיקות     | המומחים    מיטב  של   הרצאות 
לסוכרתיים ושירותים  עזר  ומוצרי  בהנחות  מוצרים    | רפואי   מכשור 

יום רביעי, 14.11.2018
בין השעות 09:30-16:40

מרכז הירידים - ביתן 10 
גני התערוכה, תל אביב


