
תוכנית הכנס
יום חמישי 15.12.22

התכנסות בשטח התערוכה  17:30-17:00
מושב פתיחה  19:10-17:30

 יו"ר:  פרופ׳ נעים שחאדה, נשיא אגודה ישראלית לסוכרת
 מנהל מכון סוכרת והשמנה, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם

מנהל פרויקט ספרת הסוכרת בגליל ע"ש ראסל ברי

 יו"ר:  פרופ' חוליו וינשטיין, סגן נשיא אגודה ישראלית לסוכרת
מנהל המחקר בסוכרת ויו"ר ועדת הלסינקי, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

ברכות  
 פרופ' נעים שחאדה

פרופ' נחמן אש, מנכ"ל משרד הבריאות

Reversing Type 2 Diabetes from Day One  18:20-17:50
Prof. Julio Rosenstock, Dallas Diabetes Research Consulting, USA

                                                                                                        בחסות 

דגשים מקווי הנחיה של הקונצנזוס הבינלאומי לשימוש בטכנולוגית מתן אינסולין   18:45-18:20
אוטומטי בפרקטיקה הקלינית

פרופ' רויטל נימרי, אנדוקרינולוגית ילדים בכירה, מנהלת השירות המדעי והטכנולוגי 
 בסוכרת המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, ביה"ח שניידר לילדים בפ"ת

                                                                                                     בחסות  

סוכרת סוג 2 בילדים ומתבגרים  19:10-18:45
ד״ר נחמה לוין צוקרמן, מנהלת המרפאה לטיפול וחקר הסוכרת בילדים ומתבגרים, 
מכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם

ארוחת ערב  20:30-19:30
Christmas market בבריכת המלון  21:30-20:30

מופע כריסמס סוחף                                                                   בחסות        21:30

יום שישי, 16/12/2022
התכנסות בשטח התערוכה  09:00-08:30

מושב בוקר  10:15-09:00
יו"ר: ד״ר עירית הוכברג, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקרינולוגיה, סוכרת 

ומטבוליזם, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם

הנטל הכבד של שבץ מוחי בחולי סוכרת  09:20-09:00
ד״ר עידית דוברצקי מרי, מנהלת המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי בני ציון חיפה

                                                                                                          בחסות  

"ארגז הכלים" לטיפול בחולה הקרדיורנלי  09:40-09:20
ד"ר ריאד טאהר, מומחה ברפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, רמב"ם - הקריה הרפואית 

לבריאות האדם והפקולטה לרפואה בטכניון
                                                                                               בחסות 

ליומג'ב אינסולין אולטרה מהיר, את הספונטניות לאכילה מחזיר  10:00-09:40
ד"ר איתן רויטמן, המכון לסוכרת, טכנולוגיות ומחקר, מחוז שרון שומרון, קופ"ח כללית

                                                                                                               בחסות 
מתי לחשוד בליפודיסטרופי במרפאת סוכרת?   10:20-10:00

ד"ר שגית זולוטוב, רופאה בכירה ומנהלת שירות מחלות בלוטת התריס, מרפאה 
אנדוקרינית, מכון אנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם - הקריה הרפואית 

                                                                                                          בחסות לבריאות האדם 
הפסקה וביקור בתערוכה  10:45-10:15

מושבים מקבילים  12:30-10:45
מושב ספירת הסוכרת בגליל ע"ש ראסל ברי –  12:30-10:45

יו"ר: ד״ר סיון שפיצר, הפקולטה לרפואה ע"ש עזריאלי, צפת

שנה להיווסדה של ספרת הסוכרת בגליל ע״ש ראסל ברי – מתכנון לפעולה  11:00-10:45
ד״ר סיון שפיצר, ספרת הסוכרת, הפקולטה לרפואה ע״ש עזריאלי, אוניברסיטת בר-אילן

מיפוי עומק של סביבת החיים העירונית כבסיס לפיתוח התערבויות מותאמות   11:15-11:00
למניעת סוכרת

ד״ר ג׳ומאנה עיסא-חדד, ספרת הסוכרת, הפקולטה לרפואה ע״ש עזריאלי, אוניברסיטת 
בר-אילן

״מרשם חברתי לאורח חיים בריא״ - גורמים מאיצים להטמעה בקהילה  11:30-11:15
ד״ר טלי לאנג, ספרת הסוכרת, הפקולטה לרפואה ע״ש עזריאלי, אוניברסיטת בר-אילן

שותפות אקדמיה וקהילה למניעת ואיזון סוכרת בקרב אוכלוסיות עם צרכים   11:45-11:30
מיוחדים

גב' מרגנית גוטלר-אופיר, ספרת הסוכרת, הפקולטה לרפואה ע״ש עזריאלי, 
אוניברסיטת בר-אילן

עיצוב מותאם – איך ניצור כלי ליווי חדשני עבור נשים המאובחנות עם סוכרת הריון  12:00-11:45
 ד״ר יוספה בירתי, ספרת הסוכרת, הפקולטה לרפואה ע״ש עזריאלי, 

אוניברסיטת בר-אילן

פאנל – שותפות אסטרטגית לצמצום פערים – אקדמיה, קהילה, קופות החולים  12:30-12:00
מנחה: פרופ׳ נעים שחאדה

 בהשתתפות: ד״ר עאוני יוסוף, סגן מנהל מחוז צפון שירותי בריאות כללית
ד״ר ריזאן סחניני, מנהלת רפואית מכבי שירותי בריאות

מושב: אחיות מומחיות ורופאי סוכרת יחד מובילים את תחום הסוכרת  12:30-10:45
יו"ר: גב' רחל שנטל, אחות מומחית קלינית בסוכרת, מתאמת סוכרת מבוגרים, רמב"ם - 

הקריה הרפואית לבריאות האדם
גב' בושרה יונס, אחות מומחית קלינית לסוכרת, אחות סוכרת מחוזית, קופ"ח מאוחדת, 

מחוז צפון

השתלבות אחיות מומחיות בטיפול בחולי סוכרת בקהילה – תמונת מצב  11:05-10:45
גב' בושרה יונס, אחות מומחית קלינית לסוכרת, אחות סוכרת מחוזית, קופ"ח מאוחדת, 

מחוז צפון

מודלים להשתלבות בוגרי מסלול הכשרת רופאי סוכרת בטיפול בחולי סוכרת   11:25-11:05
בקהילה – תמונת מצב

ד"ר ריאד טאהר, מומחה ברפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה, רמב"ם - הקריה הרפואית 
לבריאות האדם והפקולטה לרפואה בטכניון

פאנל בהנחיית ד״ר עירית הוכברג: שילוב רופאי סוכרת ואחיות מומחיות בטיפול   11:50-11:25
בקהילה בצפון הארץ. משתתפי הפאנל: ד"ר טנוס כורזום, מנהל רפואי מחוז צפון, 

שירותי בריאות כללית. גב' שרית שוט, אחות מחוזית צפון, מכבי שירותי בריאות 
סוכרת באשפוז – התרומה הייחודית של אחות מומחית סוכרת  12:10-11:50

גב' רחל שנטל, אחות מומחית קלינית בסוכרת, מתאמת סוכרת מבוגרים, רמב"ם - 
 הקריה הרפואית לבריאות האדם

                                                                                                     בחסות 

תפקיד אחות הסוכרת בעידן של לבלב מלאכותי  12:30-12:10
גב' מילנה לוי, אחות מומחית בסוכרת, מתאמת סוכרת בילדים, רמב"ם - הקריה 

הרפואית לבריאות האדם
Dexcom-ו Tandem בחסות                     המשווקת                                                   

ארוחת צהרים במסעדת המלון        12:30
חג המולד בנצרת - סיור כנסיות מודרך )בתוספת תשלום(       14:30

יום שבת, 17.12.22
ארוחת בוקר במסעדת המלון ויום חופשי         07:00

חידושים ועדכונים מהכנסים 
 האחרונים בחו״ל, 

סקירת תרופות וטכנולוגיות 
בתחום הסוכרת וההשמנה

ועדה מארגנת: פרופ' נעים שחאדה, 
ד״ר עירית הוכברג, ד״ר ריאד טאהר

 אורח כבוד: פרופ׳ חוליו רוזנשטוק, 
אוניברסיטת דאלאס, ארה״ב

של אגודה ישראלית לסוכרת
בשיתוף סֵפרת הסוכרת בגליל ע״ש ראסל ברי

הכנס המדעי השנתי ה-39

conference@amiel.israel.netלפרטים:

מלון גולדן קראון, 
נוף הגליל, נצרת

17-15 בדצמבר 2022


