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מלון לאונרדו
סיטי טאואר, ר"ג

הכנס האירופאי-ישראלי
    לסוכרת

OECD-סוגיות בטיפול בעידן ה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:15-09:00

דברי פתיחה09:00-09:10
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת                                 

 סוכרת - הצד של המטבע09:10-09:40
ניר קידר, מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות                      

 רפואה 09:40-10:102050
פרופ' ערן לייטרסדורף, דיקן הפקולטה לרפואה האוניברסיטה העברית בירושלים

10:10-10:40Lessons from the 2012 OECD review of health care quality in Israel
Dr. Kees van Gool, Health Division, Directorate for Employment, Labour and Social Affairs, OECD

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:00

 איכות הטיפול בסוכרת וסיבוכיה בישראל: מגמות על פני זמן11:00-11:30
פרופ' אריה בן יהודה, מנהל מחלקה פנימית ג', המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה, ירושלים

 סוכרת בישראל: מגמות עתיות ופערי בריאות11:30-12:00
 ד"ר עפרה קלטר ליבוביץ, מנהלת היחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי-דם,

מכון גרטנר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל-השומר                              

 התמודדות הקופות: שירותי בריאות כללית12:00-12:20
ד"ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית 

 התמודדות הקופות: מכבי שירותי בריאות12:20-12:40
 ד"ר ורדה שלו, מנהלת האגף לרפואה ראשונית, מכבי שירותי בריאות.

בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת תל אביב 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

 מקומה של המדינה כמעצבת מדיניות ציבורית במערכת הבריאות13:00-13:25
עובד יחזקאל, מזכיר הממשלה לשעבר, יו"ר ת.א.ר.א ייעוץ ואסטרטגיה 

מקומו של המכון הלאומי לחקר שירותי בריאות בקידום איכות הטיפול בסוכרת בישראל                             13:25-13:50
פרופ' שלמה מור יוסף, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי

 סיכום דיוני השולחן העגול בנושא סוגיות באיכות הטיפול בסוכרת13:50-14:15
 פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

אורלי טמיר, חוקרת נלווית, ביה"ח Brigham and Women, בוסטון 

 מבט אל העתיד וסיכום הכנס14:15-14:30
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת                                                              

ארוחת צהריים14:30-15:30

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-20.05.13: 180 ש"ח

 � רישום מה-21.05.13 וביום הוועידה: 250 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

 הכינוס בחסות
המועצה הלאומית לסוכרת


