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התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א‘ והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם,
הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. יו“ר הועדה לאוכלוסיות בסיכון גבוה, המועצה הלאומית לסוכרת

מליאת בוקר - מושב 1
יו“ר: ד“ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

09:20-10:00“Prediabetes - what have we learned about it during last decades; does it really exist?”
 Jaakko Tuomilehto, MD, MA (sociol), PhD, FRCP (Edin), FESC.  Professor Emeritus, University of Helsinki, Finland.

Professor of Vascular Prevention, Danube University Krems, Krems, Austria

סוכרת בישראל - מגמות בתחלואה ונטל המחלה10:00-10:20
פרופ' רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר ומנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות, משרד רופא ראשי, שירותי בריאות כללית.

יו“ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה

טרום סוכרת בישראל10:20-10:35
ד“ר ענבר צוקר, מנהלת תחום מחקר מחלות לב ושבץ מוחי, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות

האם ניתן למנוע סוכרת בישראל ב-10:35-10:502014
ד“ר רונית אנדלווט, מנהלת המחלקה לתזונה, משרד הבריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מליאת בוקר - מושב 2 
יו“ר: פרופ‘ ורדה שלו, מנהלת מכביטק - חקר בסיסי נתונים - אפידמיולוגיה

שימוש באג“ח חברתית למניעת סוכרת 11:20-11:35
Social finance Israel ירון נוידרפר, מנכ"ל

שימוש בטכנולוגיות מובייל למניעה וטיפול בסכרת11:35-11:50
 Medivizor-ו Eco Fusion, LabStyle Innovations ד“ר אורן פירסט, יו“ר חברות

תוכנית למניעת סוכרת באוכלוסיה הערבית בנצרת11:50-12:05
פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם,

הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה. יו“ר הועדה לאוכלוסיות בסיכון גבוה, המועצה הלאומית לסוכרת

חשיבות המנהיגות הרפואית בשינוי דפוסי התנהגות לא בריאים12:05-12:15
ד“ר בשארה בשאראת, מנהל בית חולים נצרת, יו“ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר“י

סדנאות למנהיגות רפואית + מניעת סוכרת12:15-12:30
אירית צ’ודנר, MA, MCI יועצת ארגונית, מאמנת ומנחה קבוצות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת  הצהריים 
ד“ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מכון סוכרת מכבי, ירושלים

אבחון סוכרת בהריון - פוטנציאל וסיכון12:50-13:05
ד“ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית

איתור ומניעת סוכרת סוג 2 בילדים ומתבגרים באוכלוסיה בסיכון13:05-13:25
ד"ר נחמה צוקרמן לוין, אנדוקרינולוגית ילדים, שירותי בריאות כללית וראש תחום המחקר בילדים, מרפאת סוכרת ילדים ומתבגרים,

רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה      

תוכנית לאומית למניעה וטיפול בסוכרת13:25-13:45
ד“ר אורלי טמיר, המועצה הלאומית לסוכרת, מיזם “עוצמה“

ארוחת צהריים13:45-14:30

לפרטים והרשמה: 03-7650504 
הכנס הינו ללא תשלום. מספר המקומות מוגבל

בחסות


