
נשיא כבוד: ד"ר פסח סגל
יו"ר הכנס: ד"ר אילנה הרמן בהם, מנהלת מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע. יו"ר החברה הישראלית לרגל סוכרתית

ד"ר קרן הרשקופ, רכזת התוכנית למיסוד והכשרה של מחנכי סוכרת בישראל

התכנסות ורישום08:15-09:00
דברי פתיחה09:00-09:20

ד"ר פסח סגל, נשיא כבוד
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת         

מושב ראשון
יו“ר: ד“ר ג’ואל זינגר, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקריני, מרכז רפואי רבין, קמפוס בלינסון, פתח תקוה. ראש תחום סוכרת, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית

עולם החינוך הטיפולי09:20-09:40
ד"ר ג'ואל זינגר, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקריני, מרכז רפואי רבין, קמפוס בלינסון, פתח תקוה.

ראש תחום סוכרת, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית

מחקרי ה-DAWN – מה למדנו? 09:40-10:20
Søren Eik Skovlund , Global Director, Patient Research and Engagement,

DAWN2 Study, Health Economics & Outcomes Research, Novo Nordisk A/S
יישום מסקנות ותובנות ממחקרי ה-DAWN בטיפול השוטף בחולים10:20-10:40

ד“ר משה משעלי, פסיכולוג תעסוקתי, בית הספר לקידום בריאות, אוניברסיטת חיפה

התאמה תרבותית ולשונית ביישום תוצאות מחקרים בסוכרת - ממצאים מסקר באוכלוסיה הערבית בישראל10:40-11:00
ד"ר קתלין אבו-סעד, חוקרת בכירה, מכון גרטנר לאפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:00-11:30

מושב שני
יו“ר: רחל מאיר, אחות מחנכת סוכרת, מחוז ירושלים

מחנך לסוכרת ומחלות כרוניות בישראל – מחזון למציאות11:30-11:50
פרופ‘ אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

מוטיבציה לשיתוף פעולה בהתמודדות עם סוכרת ומחלות כרוניות - משמעויות למטפל ולמטופל                                                                                          11:50-12:10
ד"ר איתן אלדר, )BCBA-D( ראש התכנית ללימודי תעודה בניתוח התנהגות, מכללת סמינר הקיבוצים. יו“ר העמותה הישראלית לניתוח התנהגות )היל“ה(

מה באמת רוצה המטופל מרופא המשפחה? 12:10-12:30
פרופ‘ אנטוני היימן, מנהל המחלקה להתמחות ברפואת המשפחה. קופת חולים מאוחדת

רפואה מנוהלת יזומה בעולם הסוכרת12:30-12:50
ד"ר יבגני מרזון, מנהל המחלקה לרפואת מנוהלת, חטיבת הרפואה, הנהלה ראשית, לאומית שירותי בריאות

בניית צוותי טיפול אפקטיביים וקהילת מעשה כאמצעי ליישום החינוך הטיפולי12:50-13:10
ד“ר בשארה בשאראת, מנהל בית חולים נצרת, יו”ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר“י,

יו“ר הוועדה למחויבות חברתית - הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בר אילן                                                         

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:10-13:30

מושב שלישי
יו“ר: ד“ר אילנה הרמן בהם, מנהלת מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע. יו“ר החברה הישראלית לרגל סוכרתית 

מחנך לסוכרת כחלק ממארג הצוות המטפל13:30-13:50
ד“ר אילנה הרמן בהם, מנהלת מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע. יו“ר החברה הישראלית לרגל סוכרתית

פאנל שאלות ותשובות בנושא תפקיד מחנך הסוכרת, תוכנית הלימודים והסמכה13:50-14:30
מנחה: פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת   

ארוחת צהריים14:30-15:30
הרשמה לארגון הישראלי לחינוך לסוכרת ומחלות כרוניות14:30-15:00
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