
תכנית הכנס החצי שנתי 7.6.2017
 הפרעות מולדות ונרכשות במשק הליפידים בקרב ילדים ומתבגרים 

 חידושים, הנחיות ומה עלינו לעשות...
בית סוראסקי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

 הועדה המארגנת: 
 דר' חופית כהן, מנהלת מרפאת ליפידים, מרכז הליפידים ע"ש ברוך שטרסבורגר ז"ל, שיבא, תה"ש

 דר' רפאל ביצור, מזכיר האיגוד, רופא בכיר, מרכז הליפידים ע"ש ברוך שטרסבורגר ז"ל, שיבא, תה"ש
 פרופ' אורית פנחס-חמיאל, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת נעורים, בי"ח לילדים ע"ש ספרא, תה"ש

 פרופ' רענן שמיר, מנהל המכון לגסטרואנטרולוגיה, תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים, אוניברסיטת ת"א

08:00 - 08:45
08:45 - 09:00

09:00 - 11:00

09:00 - 09:40

09:40 - 10:00

10:00 - 10:15

10:15 - 10:45

התכנסות, קבלת פנים, הרשמה.
 ברכות: דר' רונן דורסט, יו"ר החברה 

           דר' חופית כהן, יו"ר הועדה המארגנת

 מושב ראשון: דיסליפידמיות תורשתיות ונרכשות
יו"ר: פרופ' אליס אבישי, פרופ' הילה קנובלר

 )FH( טיפול בילדים הומוזיגוטים והטרוזיגוטים עם היפרליפידמיה תורשתית 
דר' רפאל ביצור, רופא בכיר, מרכז הליפידים ע"ש ברוך שטרסבורגר ז"ל, שיבא, תה"ש.

 אתגרים בטיפול בהשמנת ילדים והטיפול בדיסליפידמיה אתרוגנית
פרופ' אורית פנחס-חמיאל, מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת נעורים, בי"ח לילדים ע"ש ספרא, תה"ש

)FH( הנחיות לאיתור חולי היפרכולסטרולמיה משפחתית 
 דר' חופית כהן, מנהלת מרפאת ליפידים, מרכז הליפידים ע"ש ברוך שטרסבורגר ז"ל, שיבא, תה"ש

 דיסליפידמיות תורשתיות עידכונים ודרכי טיפול חדשניות
פרופ' ערן לייטרסדורף, מנהל המרכז למניעה וטיפול בטרשת עורקים, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים

 סוגיות במתן גלולות למניעת הריון והפרעות במשק הליפידים
דר' אלנה יצחקוב, רופאה בכירה, מכון אנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ת"א

10:45 - 11:00

11:00 - 11:30

11:30 - 13:30

11:30 - 12:10

12:10 - 12:30

12:30 - 12:50

12:50 - 13:10

13:10 - 13:30

13:30 - 13:40

13:40 - 14:30

הפסקת קפה

מושב שני: ליקויים במשק הליפידים באוכלוסיות חולים שונות וגישות טיפוליות
יו"ר: גב' עמית גנור, 

 Lysosomal acid lipase deficiency (LAL-D( - An under-recognized cause of
dyslipidemia and liver dysfunction

פרופ' דב גביש, מנהל מחלקת פנימית ויועץ ליפידים, המרכז הרפואי וולפסון
 היפרליפידמיה בילדים ומתבגרים עם סוכרת סוג 1

פרופ' מ"ק נחמה צוקרמן לוין, מנהלת המרפאה לחקר וטיפול בסוכרת בילדים, המכון האנדוקריני, רמב"ם, חיפה

הגישה לכבד שומני בילדים בגילאים השונים
דר' אייל שטייר, מנהל יחידת כבד ילדים, המכון לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים, המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים

גישה תזונתית להיפרליפידמיה בילדים
גב' בריג'יט כוכבי, סגנית מנהלת יחידה לתזונה, בית חולים לילדים ע"ש ספרא, תה"ש

 פעילות גופנית, דיסליפידמיה ותפקוד האנדותל בילדים ונוער
דר' גל דובנוב-רז, מנהל מרפאת ספורט ואורח חיים בריא, בית חולים לילדים ע"ש ספרא, תה"ש

דברי סיכום, דר' רונן דורסט, יו"ר החברה

ארוחת צהרים


