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שיתוף מטופלים בעיצוב מחקרים, תהליכים ומדיניות במערכת הבריאות

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לרופאים, אחיות סוכרת, דיאטניות, צוות 
המטפל, ארגוני בריאות, נציגי קופות חולים, נציגי בתי חולים, נציגי משרד הבריאות

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

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

פרופ' אבי קרסיק, ראש התוכנית לחינוך לסוכרת, מיזם עוצמה

מושב 1                                                                    
09:20-09:50Patient partnership within the BMJ, the policy and the challenges

 Dr. Tessa Richards, senior editor at The BMJ and leads the BMJ’s patient partnership initiative

שיתוף מטופלים בפיתוח ההכשרה למחנכי סוכרת                                                          09:50-10:10
ד"ר קרן הרשקופ, רכזת התוכנית למיסוד והכשרה של מחנכי סוכרת בישראל, מיזם עוצמה

שיתוף מטופלים בעיצוב כלי מדידה והערכה10:10-10:30
פרופ' אורלי מנור, בית הספר לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית-הדסה.

יו"ר המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות ומדיניות בריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:30-11:00

מושב 2 
שיתוף מטופלים בעיצוב פרקטיקה טיפולית חדשה: מרפאה דיגיטלית לסוכרת מסוג 1    11:00-11:20

ד"ר אורלי טמיר, מנהלת מיזם עוצמה, המועצה הלאומית לסוכרת

המטופל במרכז, מנקודת מבטו של המטופל11:20-11:40
CML גיורא שרף, מנהל עמותות חליל האור ועמותת

הוועצות עם הציבור בקביעת מדיניות משרד הבריאות11:40-12:00
נעמה רון, מנהל תחום תכנון מדיניות, מנהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות

סיכום תובנות מרכזיות לקראת מודל ישראלי לשיתוף מטופלים12:00-12:15
פרופ' אבי קרסיק, ראש התוכנית לחינוך לסוכרת, מיזם עוצמה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:15-12:45

מושב 3 - סדנאות מקבילות                                                                                                                    
סדנת טכנולוגיות בסוכרת12:45-14:00

מנחות: ד"ר גניה אהרון חננאל, מחלקה פנימית ט', המרכז 
  DMC-הרפואי ת"א ו

DMC עינת מזור-בקר, דיאטנית קלינית, מרכז
אלפי סוכרתיים מסוג 1 ומסוג 2 בישראל משתמשים באמצעים 

טכנולוגיים לניטור סוכר רציף. בסדנה זו נחשף לטכנולוגיות 
השונות למדידה רציפה של רמות הסוכר, נכיר את היתרונות של 
כל טכנולוגיה ואת הנתונים שניתן להפיק מהם.  במהלך הסדנה 

נציג כיצד הטכנולוגיות יכולות לשמש את המטפל לרתימת 
המטופל לשינוי ולהתאמת הטיפול לאורח החיים

סדנת חשיפה של מקורות מידע למטפל ולמטופל
מנחה: עידית טמיר אביב, מיידענית רפואית, חברת 

TAKECAREISRAEL
בעולם הדיגיטלי המתקדם יש שפע והצפה של מקורות 
מידע שלא ברורה אמינותם. בסדנה זו נחשף למקורות 

מידע אמינים שיסייעו לכם וגם למטופלים. הדגש בסדנה 
יהיה על מידע הקשור לזכויות רפואיות וסוציאליות. בסדנה 
תהיה אפשרות להשתמש בטלפונים הניידים לצורך תרגול. 

ארוחת צהריים14:00

בחסות


