
מוגש כשירות לציבור מטעם

יריד
הסוכרת
השנתי

החברה המארגנת:

של אגודה ישראלית לסוכרת

תתקיימנה הרצאות בנושאים הבאים:
התכנסות ופתיחת דלתות  09:30

ברכות:  10:00 
 פרופ' נעים שחאדה, נשיא אגודה ישראלית לסוכרת

מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות 
האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

מר מוטי פרלמוטר, מנכ"ל אגודה ישראלית לסוכרת  

עם יד על הלב, מה אתם יודעים על הקשר בין סוכרת למחלות לב  10:15-11:00 
ד"ר רועי אלדור, מנהל היחידה לסוכרת במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת, מטבוליזם 

ויתר לחץ דם, המרכז הרפואי ת"א, איכילוב

טובים השניים מהאחד, על תרופות משולבות בזריקה אחת לטיפול בסוכרת סוג 2  11:15-12:00 
ד"ר מיכאל ויינפאס, רופא סוכרת במכון הסוכרת ויועץ סוכרת מרחבי, מכבי שירותי 

בריאות

הצד המתוק של הסוכרת, כיצד יכולים חולי סוכרת למצות את זכויותיהם   12:15-13:15
הכלכליות, גב' דנה ויתקון, מנכ"ל חברת לבנת פורן

הפסקה  13:15-13:45

התאמה אישית של הטיפול בסוכרת על סמך ניטור סוכר רציף  13:45-14:30 
פרופ' חוליו ויינשטיין, מנהל יחידת הסוכרת במרכז רפואי וולפסון

מחלות עיניים אצל סוכרתיים – איך אפשר למנוע?  14:45-15:30 
מר אינאס סעיד, מייסד ומנכ"ל רייז ננואופטיקס

מחלות חניכיים וסוכרת - דרך דו סטרית  15:45-16:30 
ד"ר רון לב, מומחה למחלות חניכיים, יו"ר האיגוד הישראלי לרפואת חניכיים

הציבור מוזמן. עלות כניסה: 10 ₪. חנייה חינם
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: 
תחבורה ציבורית - קווי אוטובוס שעוצרים בסמוך למרכז הכנסים – 31, 67

קווי אוטובוס שעוצרים קרוב למרכז הכנסים )בצומת אלוף שדה/הירדן( מרחק של 7 דקות הליכה – 
599 ,556 ,473 ,472 ,427 ,278 ,256 ,168 ,135 ,104 ,65 ,64 ,63 ,62 ,56 ,55 ,43 ,32

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

יום רביעי, 13.11.2019
בין השעות 09:30-16:30

מרכז הכנסים כפר המכבייה
רח׳ ברנשטיין 7, רמת גן

הצד המתוק של הסוכרת, כיצד יכולים חולי סוכרת לממש את זכויותיהם 
הרפואיות, גב' דנה ויתקון, מנכ"ל חברת לבנת פורן


