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مؤمتر ارشادي ملعاجله مرض السكري يف رمضان

כנס הנחיות
לטיפול בסוכרת

ברמדאן

ייזום והפקה

בחסות

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת רישום מראש
ומותנית באישור החברה המארגנת. מספר המקומות מוגבל. 

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכות ופתיחה09:00-09:20

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

יו“ר הועדה לאוכלוסיות בסיכון גבוה, המועצה הלאומית לסוכרת
מושב 1  

יו“ר: ד“ר מסלמה בידוסי MD, PhD, אנדוקרינולוג בכיר, שרותי בריאות כללית, מכבי, מאוחדת
הנחיות תזונה בצום הרמדאן09:20-09:40

ד“ר נוהא יונס זיידאן, דיאטנית ואפידמיולוגית, שירותי בריאות כללית

התועלת בטיפול ע"י מעכב DPP4 משולב חד יומי, בצום הרמדאן09:40-10:00
ד"ר זינה עדנאן, מומחה לאנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, מרכז רפואי זבולון, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה גליל מערבי

היענות ודבקות לטיפול בסוכרת במגזר הערבי ופרויקט לתמיכה ואיזון בחולי סוכרת סוג 2 10:00-10:20
ד"ר ג'ריר חורי, רופא משפחה ורופא סוכרת מנהל מרפאת המעין, שירותי בריאות כללית  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:20-10:50

מושב 2
יו“ר: ד“ר תאופיק זועבי, מומחה לרפואה פנימית - דיאבטולוג. רופא בכיר במחלקה פנימית א‘, מרכז רפואי העמק, עפולה  

בטיחות באיזון הסוכרת ברמדאן10:50-11:30
ד"ר פיאד עדאווי, מנהל היחידה האנדוקרינולוגית, מרכז רפואי זיו, צפת. חבר הוועד המנהל, האגודה הישראלית לסוכרת

DPP4 inh חדש עם פרופיל בטיחותי המתאים לצום הרמדאן11:30-11:50
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

הפסקה11:50-12:10

מושב 3 
יו“ר: ד"ר מונא חורי, מומחית ברפואת משפחה, מרפאת ספאפרה, נצרת ומרפאת סוכרת, קוטב, עכו, שירותי בריאות כללית

ד“ר מוחמד סבאח, מומחה ברפואת המשפחה ויועץ סוכרת, יחידת מחקרי סוכרת וליפידים, המרכז הרפואי לין, חיפה
כלי מפות שיחה אמצעי להעצמה וחינוך המטופלים ברמדאן12:10-12:30

ד"ר זוהדי אגבריה, מומחה לאנדו, סוכרת פנימית ומשפחה, שירותי בריאות כללית מחוז שרון שומרון
12:30-12:50GLP-1-חידושים בתחום ה

ד“ר דכוור נח‘לה, רכז סוכרת במגזר. מחוז חיפה וגליל מערבי, שירותי בריאות כללית

יעילות וילדגליפטין ברמדאן )ההרצאה תתקיים בשפה הערבית(12:50-13:30
ד“ר עלאמי ראאד, אנדוקרינולוג מומחה בי“ח סנט ג'וזף ירושלים ומאוחדת ולאומית ירושלים

Choosing the right treatment for the right patient )ההרצאה תתקיים בשפה הערבית(
ד“ר בשיר טרזי, מומחה סוכרת כללית ומאוחדת ומנהל יחידת סוכרת בית החולים אוגוסטה ויקטוריה

ד“ר עלאמי ראאד, אנדוקרינולוג מומחה בי“ח סנט ג'וזף ירושלים ומאוחדת ולאומית ירושלים

ארוחת צהריים13:30


