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Exercise is Medicine (EIM) הינה תכנית של החברה האמריקאית לרפואת 
ספורט שמטרתה לקדם פעילות גופנית בריאותית. המיזם קיים כיום ביותר מארבעים 

מדינות ברחבי העולם, כולל ישראל.

מטרת הכנס היא לעודד את המטפל עצמו לעסוק בפעילות גופנית ולהקנות לו ידע 
עדכני בכל הנוגע לחשיבות הפעילות הגופנית, במניעה ובטיפול במחלות - ידע אשר יאפשר 

לו להתאים למטופליו את המרשם החשוב ביותר לבריאות - המרשם לפעילות גופנית. 
הכנס יעסוק השנה במנגנונים ההורמונליים המקשרים בין פעילות גופנית ומחלות 

ובהשפעת ההורמונים על היכולת הגופנית והוא נערך בשיתוף עם האגודה הישראלית 
לאנדוקרינולוגיה. 

במסגרת הכנס תתקיים תערוכה של חומרים וציוד בתחומי הספורט והבריאות, וכן פעילות 
גופנית מגוונת ומדידות של מרכיבי הכושר הבריאותיים למעוניינים.

הוועדה המארגנת

יו”ר הכנס, מנהלת המרכז לרפואת ספורט, מרכז רפואי שערי פרופ’ נעמה קונסטנטיני
 EIM ISRAEL צדק ויו”ר

סגנית מנהלת יחידה אנדוקרינית, המרכז הרפואי תל אביב ד”ר יונה גרינמן
ע”ש סוראסקי 

השירות לרפואת ספורט ופעילות גופנית, המרכז הרפואי ד”ר גל דובנוב-רז
שיבא

מנהל מחלקה פנימית ד’ והמרכז הרב-תחומי לטיפול בעודף ד״ר דרור דיקר
משקל, מרכז רפואי רבין-בי”ח השרון

יו”ר איגוד רופאי המשפחהפרופ’ שלמה וינקר

צ.ה.לד”ר יוני יוסף

מכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקיד”ר מריאנה ירון

מנהל יחידת הסוכרת, השירות לאנדוקרינולוגיה, בי”ח הדסהפרופ’ גיל לב ליבוביץ’

האקדמיה למצוינות והמרכז לרפואת ספורט, מכון וינגייטד”ר דליה נבות

מכבי שרותי בריאותד”ר מרינה סיגל

מנהל מחלקה פנימית ב’, ראומטולוגיה, המרכז הרפואי שיבאפרופ’ הווארד עמיטל

הפקולטה לרפואה ע״ש רפפורט, הטכניוןפרופ’ אדי קרניאלי

מנהלת המרפאות האנדוקריניות, מכון לאנדוקרינולוגיה, פרופ’ קרן תורג’מן
המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי

תכנית מוקדמת
יום רביעי, 10 במאי, 2017 

 פעילות בוקר להעלאת רמת אנדורפינים08:00-06:45
מרכז ספורט עלית, אוניברסיטת ת”א

התכנסות וכיבוד בוקר, הרשמה ומדידות מרכיבי הכושר הגופני למעוניינים 09:00-08:00
הדגמה של מדידת צריכת חמצן מירבית 

09:00 – 10:30 מושב פתיחה: פעילות גופנית ומחלות – הקשר ההורמונלי

09:00

EIM – current issues of EIM and the effects of low intensity 
exercise  on metabolic control and inflammation
Prof. Jürgen Michael Steinacker, University of Ulm, Germany
Chair – European Initiative for EIM

09:25 
פעילות גופנית ולחץ דם

ד”ר יונית מרקוס, המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי

09:45
Exercise in diabetes – from molecular to clinical aspects
Dr. Konstantina Dipla, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

10:10
הסתגלות מטבולית לפעילות גופנית ולירידה במשקל

ד”ר דרור דיקר, מרכז רפואי רבין – בי”ח השרון

 הפסקת קפה, ביקור בתערוכה ומדידות מרכיבי הכושר הגופני למעוניינים11:00-10:30
הדגמה של מדידת צריכת חמצן מירבית

11:00 – 12:40 מושב II: הורמונים ומאמץ גופני     

11:00
Physiological and hormonal responses to resistance 
exercise: Impact of training volume and Intensity
Prof. Jay Hoffmann, University of Central Florida, USA

11:20
הורמון הגדילה ומאמץ גופני

פרופ’ אילן שמעון, מרכז רפואי רבין – בי”ח בילינסון

11:40 
PGC1alpha & IRISIN - New players in the game?
Prof. Jürgen Michael Steinacker, University of Ulm, Germany

12:00 
פעילות גופנית, זמינות אנרגטית והציר ההורמונלי בנשים ובגברים

פרופ’ נעמה קונסטנטיני, המרכז הרפואי שערי צדק

12:20 
טרנסג׳נדרים בספורט התחרותי – מי מנצח?

ד”ר יונה גרינמן, המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי

הפסקת צהריים, ביקור בתערוכה ומדידות מרכיבי הכושר הגופני למעוניינים13:40-12:40

13:40 – 15:40 מושב III:  פעילות גופנית - היבטים הורמונלים

 TED חלק א:  הרצאות

פעילות גופנית ושיח הורמונלי בתוך העצם 13:40
ד”ר ליאנה טריפטו-שקולניק, המרכז הרפואי שיבא

פעילות גופנית ובלוטת התריס 13:55
ד”ר דניה הירש-קולרמן, מרכז רפואי רבין – בי”ח בילינסון

האם ויטמין D משפר ביצועים אצל ספורטאים? 14:10
ד”ר גל דובנוב-רז,  המרכז הרפואי שיבא

כבד שומני ופעילות גופנית 14:25
מר אסף בוך, המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי 

חלק ב: הרצאות סיום 

הקשר בין המיקרוביום לפעילות האדם ולתזונה 14:40
ד”ר ניב זמורה,  המרכז הרפואי תל אביב ע”ש סוראסקי ומכון וייצמן למדע

סטרואידים אנבוליים בישראל – הצצה מאחורי הקלעים 15:10
מר מיקי אריאלי, אגף האכיפה, משרד הבריאות )בדימוס(

עמית מחקר, המכון למדיניות נגד טרור ICT, הרצליה

באנגלית שתינתנה  מחו”ל  האורחים  הרצאות  למעט  בעברית,  תינתנה   ההרצאות 

למידע והרשמה בקרו באתר הכנס:
www.szmc.org.il/heb/EIM-Conference/About/ 

EIM – The 5th Israeli Conference on Exercise is Medicine 
כנסים מחלקת   – בע”מ  נכנסת  תיירות  דיזנהאוז-יוניתורס 
תל-אביב, טלפון: 03-5651324, 03-5651313 פקס: 03-5610152

  tsipil@diesenhaus.com

מזכירות הכנס

 הקדימו להרשם עד 4 במאי - בתעריף רגיל
ההרשמה ביום הכנס - בתעריף גבוה

בחסות




