
התכנסות ורישום08:30-09:20
פתיחת הכינוס09:20-09:30

יו"ר הכנס: פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א‘ והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים, רמב“ם - 
הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

ברכות09:30-09:45
מר עלי סלאם, ראש העיר נצרת

ד"ר בשארה בשאראת, מנהל בית חולים נצרת, יו“ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר“י

מושב 1
יו"ר: פרופ' נעים שחאדה, ראש תוכנית "محني - לשמור“ , מיזם “עוצמה“

התוכנית הלאומית למניעה טיפול בסוכרת09:45-10:00
ד"ר אורלי טמיר, המועצה הלאומית לסוכרת, מיזם “עוצמה“                           

תוכנית “محني - לשמור“, נצרת - איפה היינו ולאן הגענו10:00-10:30
פרופ' נעים שחאדה, ראש תוכנית “محني - לשמור“ , מיזם “עוצמה“  

גורמים חברתיים שמשפיעים על טיפול עצמי בסוכרת10:30-11:00
פרופ' אורנה בר-און, ראש בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה 

מנהיגות רפואית באוכלוסיה הערבית - תיאור הפעילות ותובנות11:00-11:30
הרציונאל שעומד מאחורי הסדנה

ד"ר בשארה בשאראת, מנהל בית חולים נצרת, יו"ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר"י
התנסות אישית

ד"ר מונא חורי, מומחית ברפואת משפחה, מרפאת ספאפרה, נצרת ומרפאת סוכרת, קוטב, עכו, שירותי בריאות כללי
הפסקת קפה וביקור בתערוכה11:30-12:00

מושב 2
יו"ר: ד"ר סמירה עוביד, מקדמת בריאות מחוז הצפון, משרד הבריאות

שיתופי פעולה בתוכנית “محني - לשמור“, נצרת:12:00-13:10
פעילות משרד הבריאות 

ד"ר מיכל כהן דר, מנהלת מחוז הצפון, משרד הבריאות
פעילות משרד החינוך 

ד"ר חמד טרביה, מפקח נושא המדעים, משרד החינוך 
פעילות נשים בקהילה 

גב' נאהדה ג'רוש, נשיאת מועדון האינרוויל
גב‘ קטי לחאם

גב‘ סחר פרח, מתאמת פעילות תוכנית “محني - לשמור“, נצרת   
מאפיות ומסעדות 

גב' רולא חטיב, מקדמת בריאות נפת נצרת
רוקחים מקדמי בריאות 

מגר' אמאל שחאדה שיני, עוזר רוקח מחוזי
אנשי דת 

כבוד הבישוף בולוס מרכוצו, נציג הפטריארך הלטיני, בישראל
שיח' עבד אלעזיז זועבי, מפקח האימאמים אזור נצרת, משרד הפנים     

דיון פתוח13:10-13:30
עם הפנים לעתיד13:30-14:00

נאסים עאסי, רכז התוכנית “محني - לשמור“, נצרת
ארוחת צהריים14:00

29.9.2015
מלון גולדן קראון, נצרת

מיזם
  עוצמה

 כנס מיזם עוצמה
למניעת מחלת הסוכרת

תוכנית “نحمي - לשמור“, נצרת

מזכירות 
הכנס ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש. מספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

בחסות


