תוכנית הכנס השנתי

של האגודה לסוכרת נעורים (סוג  )1בישראל
 4 | 16:00-17:30מושבים שמתקיימים במקביל
התנדבות בצה"ל ושירות לאומי | 16:00 - 17:30
עמי אבן  -אבא לסוכרתי ,אל"מ במיל
ד"ר יוסי שיין  -מומחה באנדו וסוכרת ,ביה"ח אסף הרופא ורופא ראשי בלשכת הגיוס ב"ש
סגן דוריאן בן זינו  -רת"ח מתנדבים מלש"ב
סרן ד"ר עינת ברלה  -קמ"ט מתנדבים בענף מיון רפואי
דנה דרהי  -סמנכ"לית מתנדבים בעמותת שלומית (שירות לאומי אזרחי)
מתנדבים שונים

מושב מאובחנים חדשים | 16:00 - 17:30
סוכרת סוג  1אינה ניתנת לבחירה ,כל השאר כן
ד"ר אורנה דלי גוטפריד ,מנהלת מרפאות חוץ ילדים והשרות לסוכרת נעורים ,המרכז הרפואי זיו צפת,
מרצה הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי ,אוניברסיטת בר אילן ,צפת
"מותר לי לאכול את זה?"
טל דגן ,דיאטנית מרפאת סוכרת בילדים ונוער ,המרכז הרפואי שערי צדק ירושלים
מקושי להסתגלות  -איך מתמודדים עם אבחנה חדשה של סוכרת מסוג 1
מורן שמש עירון ,פסיכולוגית שיקומית ,היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת נעורים ,ביה"ח ע"ש ספרא,
שיבא תל השומר
סוכרת? Welcome to the family
תמי מאור ,דוברת האגודה לשעבר ,אמא לסוכרתי ,מאמנת הוליסטית  NLPלחיים בריאים ומאוזנים
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ادوات للتوازن المنشود  -محاضرات باللغة العربية | 16:00 - 17:30
 7وتحت؟
د.ر وسيم سعيد طبيب اطفال وطبيب بعيادة السكري لالطفال بمستشفى "روت لالطفال" " -رمبام"

هيك بيكون البيت "الحلو"
فاطمة صرصور  -أخصائية تغذية عالجية ،معهد السكري والغدد الصماء في مشفى شنايدر

خطوات صغيرة نحو التوازن
ربى فروجة خديجة ,ممرضه سكري -مركز السكري  -رعنانا -مكابي خدمات صحية

هدية حلوة
هديل مصطفى جبارين -عاملة اجتماعية بمجال االرشاد الوالدي للمراهقين ،وباحثة بموضوع السكري النوع
االول في المجتمع العربي

מושב טכנולוגיות | 16:00 - 17:30
מדטרוניק

גפן מדיקל

דין דיאגנוסטיקה

פאדאגיס
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מליאה מרכזית | 17:45-19:15
מומחים עונים על שאלות הקהילה
על מחקרים פורצי דרך והטיפול בסוכרת מסוג 1
ד"ר סאנג'וי דוטא  -מדען ראשיChief Scientific Officer JDRF Sanjoy Dutta, Ph.D,

פרופ' .איתמר רז  -יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

פרופ' רם וייס  -מנהל מחלקת ילדים ,בית החולים ע"ש רות ,מרכז רפואי רמב"ם
והמנהל הרפואי של האגודה לסוכרת נעורים (סוג  )1בישראל
פרופ' יעל לבנטל  -מנהלת היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים,
ביה״ח לילדים ע״ש דנה-דואק ,מרכז רפואי תל אביב ע״ש סוראסקי
פרופ' גיל ליבוביץ  -מנהל יחידת הסוכרת בביה"ח הדסה
ונשיא האגודה הישראלית לאנדוקרינולוגיה
פרופ' מריאנה רחמיאל  -מנהלת המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים ונוער,
המרכז הרפואי שמיר
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 4 | 19:30-21:00מושבים שמתקיימים במקביל
מושב ילדים ונוער | 19:30-21:00
שינה מתוקה  -איכות השינה ואיזון הסוכרת
ד"ר אלון חיים ,מנהל היחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים ,המרכז הרפואי סורוקה
מחקר ה - screening-היכן אנו עומדים היום בעולם ובישראל
ד"ר טל אורון ,רופא בכיר ,המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ,מרכז שניידר לרפואת ילדים
לשמור על הסוכרת ולשמור על היחסים  -גישת הסמכות החדשה
למשפחות המתמודדות עם סוכרת סוג 1
ד"ר יעל רוטמן-כביר ,פסיכולוגית קלינית מומחית ,מדריכה
"מילדות לבגרות"  -על חניכה ,הדרכה ורכזות במחנות הקיץ של האגודה
שלי מיידלר-פרידמן ,סוכרתית ,רכזת מחזור יסודי

מושב ספורט | 19:30-21:00
מה כדאי לדעת על תזונה ספורט וסוכרת מסוג 1
תמר לוינסון ,דיאטנית המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ,מרכז שניידר לרפואת ילדים
ספורט עם טייפ  :1איך עושים את זה נכון?
ד״ר מארי מולר ,מומחית לאנדוקרינולוגית ילדים וסוכרת ,מרפאת ספורט סוכרת,
מרכז שניידר לרפואת ילדים
על דבק ודבקות במטרה  -בספורט ובשיגרה
שלומית נווה ,MPH ,אחות אחראית ,מכון סוכרת מכבי רעננה ומרצה במחלקה לסיעוד אונ׳ אריאל
"בוחרת לנצח"
נעם מלוסיאן ,חברת נבחרת ישראל ג'ודו
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מושב לבוגרים צעירים | 19:30-21:00
טכנולוגיה ב"תפירה אישית"
ד"ר איתן רויטמן ,מנהל המכון לסוכרת טכנולוגיות ומחקר ,מחוז שוש ,כללית

"מין ,אינסולין ומה שביניהם"  -על מיניות בריאה עם סוכרת סוג 1
חלי אקשטיין ,עו"ס  MSWפסיכוטרפיסטית ומטפלת זוגית מוסמכת

לישון לחייים טובים יותר  -על הקשר בין שינה לבריאות
סיון אבוט-ברקן ,דיאטנית פיזיולוגית  ,MScמטפלת מוסמכת בשיטת  CBTבנדודי שינה

להחזיר שליטה על הסוכר בדם
תומר פפה ,מאמן כושר וסטודנט למדעי התזונה

סוכרת בגיל המבוגר | 19:30-21:00
ד"ר טלי צוקרמן ,רופאה אחראית מרכז סוכרת  360לבני  60פלוס ,מכון אנדוקריני  ,מרכז רפואי שיבא.
חוג לאפידמיולוגיה ,מכון הרצוג לחקר ההזדקנות אוניברסיטת תל-אביב
"בכל גיל והתרגיל שלו"
סימה ארבלי ,אחות מומחית לסוכרת ומובילה תחום הסוכרת באגף הסיעוד במכבי שירותי בריאות טכנולוגיות
מתקדמות לטיפול בסוכרת
עומר שקד ,עו"ס קליני במכון האנדוקריני בתל השומר ,דוקטורנט ומרצה באונ .בר אילן,
מרצה בביה"ס המרכזי לעו"ס של משרד הרווחה
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