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לפרטים והרשמה | טל'. 03-7650504

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

פרופ' נעים שחאדה, מנהל המרכז לסוכרת והשמנה, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה                        

מליאת  בוקר
יו"ר: ד”ר בשארה בשאראת, מנהל בית חולים נצרת, יו”ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר”י,

יו”ר הוועדה למחויבות חברתית בי”ס לרפואה של הגליל - בר אילן
סיכום פעילות החברה הערבית09:20-09:40

ד"ר בשארה בשאראת, מנהל בית חולים נצרת, יו”ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר”י,
יו”ר הוועדה למחויבות חברתית בי”ס לרפואה של הגליל - בר אילן

התקדמות פרוייקט "נחמי" עוצמה09:40-10:00
נאסים עאסי, רכז תוכנית “לשמור” למניעת סוכרת, מיזם עוצמה

10:00-10:20SIRT6 החלטות כבדות משקל בבקרת קצב ההזדקנות על ידי
פרופ' חיים כהן, הפקולטה למדעי החיים, אוניברסיטת בר אילן   

תוצאות מחקר ראשוני על סדנאות בקרב טרום סוכרתיים10:20-10:40
סחר פרח, מתאמת פעילות, תוכנית נחמי למניעת סוכרת, מיזם עוצמה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10
מושב 1

יו”ר: ד”ר ג’ריר חורי, רופא משפחה ורופא סוכרת מנהל מרפאת המעין, שירותי בריאות כללית
חידושים וטיפול תרופתי בהשמנת יתר 11:10-11:30

פרופ' נעים שחאדה, מנהל המרכז לסוכרת והשמנה, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה   
 פריצות דרך בסוכרת  11:30-11:50

ד”ר זוהדי אגבריה, מומחה לאנדו-סוכרת פנימית ומשפחה, שירותי בריאות כללית מחוז שרון שומרון
מיקום הכירורגיה בטיפול בהשמנת יתר11:50-12:10

ד”ר ג’ורג’ דאוד, כירורג מומחה, מנהל היחידה לטיפול כירורגי בהשמנה, בית חולים נצרת

אינסולין בזאלי העתיד כבר כאן 12:10-12:30
ד”ר פיאד עדווי, מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז רפואי זיו, צפת, הפקולטה לרפואה בר אילן,

חבר הוועד המנהל, האגודה הישראלית לסוכרת 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50
מליאת צהריים

יו”ר: ד”ר מוחמד סבאח, מומחה ברפואת המשפחה ויועץ סוכרת, יחידת מחקרי סוכרת וליפידים, המרכז הרפואי לין, חיפה 
הגישה המולטיפקטוריאלית לטיפול בסוכרת סוג 12:50-13:102

ד"ר ריאד מחמיד, מומחה בפנימית ואנדוקרינולוגיה, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה   

בטיחות קרדיווסקולרית – מחקר הלידר – מה אנחנו יודעים עד היום  13:10-13:30
ד"ר מוחמד סבאח, מומחה ברפואת המשפחה ויועץ סוכרת, יחידת מחקרי סוכרת וליפידים, המרכז הרפואי לין, חיפה 

רשתות חברתיות לחולים בסוכרת ומחלות כרוניות13:30-13:50
תמי שיפטר, מנהלת אתרי קהילות תומכות, כמוני - מוטק’ה, מכון גרטנר

שיפור באיזון הגליקמי עם טיפול משולב של. אינסולין בזאלי ו-GLP-1 אנאלוג13:50-14:10
ד”ר זינה עדנאן, מומחה לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה גליל מערבי 

השלב הבא אחרי אינסולין בזאלי 14:10-14:30
ד”ר עפיף נחלה, מומחה ברפואה פנימית אנדוקרינולוגיה וסוכרת, מכבי שירותי בריאות            

ארוחת צהריים14:30
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