
מזכירות 
הכנס

בחסות
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 

מיזם
  עוצמה

מיזם עוצמה
הכנס השנתי השני

לחינוך טיפולי בסוכרת
לקראת מהפכה בישראל

24.2.2016 | מלון דיויד אינטרקונטיננטל ת“א

התכנסות ורישום 08:30-09:00

מושב פתיחה 
יו“ר: ד“ר פסח סגל  

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:10
ד"ר פסח סגל

פרופ' אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר
פרופ‘ איתמר רז, יו“ר המועצה הלאומית לסוכרת   

 התפתחות תחום החינוך הטיפולי בישראל9:10-9:20
ד“ר פסח סגל 

קבלת החלטות משותפת ומודל האדם במרכז09:20-10:00
ד"ר אורית קרניאלי-מילר, מרצה בכירה בחוג לחינוך רפואי, בית הספר לרפואה ע“ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב  

מהפך החינוך הטיפולי ב‘לאומית שירותי בריאות‘10:00-10:30
ד“ר יבגני מרזון, מנהל המחלקה לרפואת מנוהלת, חטיבת הרפואה, הנהלה ראשית, לאומית שירותי בריאות

נסיון מהשטח10:30-11:00
בושרה יונס, אחות מומחית קלינית לסוכרת, אחות סוכרת מחוזית, מחוז צפון מאוחדת

ד“ר אמין זידאן, רופא משפחה, יועץ גמילה מעישון ומנחה קבוצות סוכרת, מחוז צפון, קופת חולים מאוחדת

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 11:00-11:30

מושב בוקר
יו“ר: פרופ‘ אבי קרסיק

הכשרת מחנכי סוכרת11:30-11:50
ד"ר קרן הרשקופ, רכזת התוכנית למיסוד והכשרה של מחנכי סוכרת בישראל, מיזם “עוצמה“

הסמכה מבוססת סימולציה למחנכי סוכרת11:50-12:20
ד“ר אורית שלומזון, מנהלת מרכז הסימולציה, הקריה האקדמית אונו

הצגת תוכנית להקמת “המרכז הישראלי לחינוך טיפולי בסוכרת ומחלות כרוניות“12:20-12:50
ד"ר אורלי טמיר, המועצה הלאומית לסוכרת, מיזם "עוצמה"   

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:50-13:10

מושב צהריים
יו"ר: פרופ' איתמר רז

שולחן עגול - תפקיד מחנך לסוכרת - בהשתתפות נציגי מקצועות הבריאות במשרד הבריאות     13:10-14:00
מנחים: פרופ' איתמר רז, פרופ' אבי קרסיק  

משתתפות: פרופ‘ רונית אנדוולט, מנהלת המחלקה לתזונה, משרד הבריאות וחוקרת בבית הספר לבריאות הציבור באונ‘ חיפה
מגר‘ אלי מרום, סגן מנהל אגף הרוקחות, משרד הבריאות                                                  

אילה פרג, פיזיותרפיסטית ראשית, מנהלת המחלקה הארצית לפיזיותרפיה, משרד הבריאות                                                                                                           
מלכה פרגר, מנהלת השירות הארצי לעבודה סוציאלית, משרד הבריאות

ד“ר הילה פיגל, מנהלת המחלקה לפיתוח מקצועי, מינהל הסיעוד, משרד הבריאות 
הענקת תעודות14:00-14:30

הענקת סיכות מחנך לסוכרת לאבות התחום
ארוחת צהריים וסיום14:30-15:15


