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 מודל התערבות חדשני לשינוי פני הסוכרת בפריפריה חברתית-גיאוגרפית:  
 סֵפרת הסוכרת בגליל ע״ש ראסל ברי 

ד"ר סיון שפיצר-שוחט, סגנית מנהל מיזם סֵפרת הסוכרת בגליל, ראש מעבדת HEAL וראש החוג לבריאות 
האוכלוסייה, הפקולטה לרפואה ע״ש עזריאלי, אוניברסיטת בר-אילן

)BI בחולי אס"ק לב )בחסות SGLT2 עדכון על השפעות מעכבי 
ד"ר עופר חבקוק, מ"מ מנהל אשפוז קרדיולוגי, המערך הקרדיולוגי, ביה"ח איכילוב

 אומנות האכילה - עדכונים בהמלצות התזונה למטופלים עם סוכרת ואי ספיקת כליות
גל הרשקוביץ, דיאטנית במרכז הרפואי רמב"ם, שירותי בריאות מכבי וכללית.

 משאבות אינסולין היברידיות מתקדמות – חוויות של מטופלים ומטפלים )בחסות מדטרוניק(
פרופ' אמיר תירוש, מנהל מרכז המחקר לסוכרת ואנדוקרינולוגיה וסגן ראש רשות המחקר, ביה"ח שיבא 

 מאפייני סוכרת סוג 2 בילדים ומתבגרים בישראל 
ד"ר נחמה צוקרמן-לוין, מנהלת המרפאה לטיפול וחקר הסוכרת בילדים ומתבגרים, מכון לאנדוקרינולוגיה 

סוכרת ומטבוליזם, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם

 היבטים חדשים בהפחתת הסיכון הקרדיווסקולרי במטופל הסוכרתי )בחסות נובונורדיסק(
 ד"ר עופרי מוסינזון, מנהלת המרכז למחקר קליני בסוכרת, האגף הפנימי, ביה"ח האוניברסיטאי הדסה 

עין כרם, ירושלים

 מה המקום של אינסולין בטיפול המעודכן בסוכרת סוג 2? )בחסות סאנופי(
ד"ר הדר דסקין, מומחית באנדוקרינולוגיה, המכון האנדוקריני, מרכז רפואי בילינסון, מרפאת סוכרת, 

קופ"ח כללית, מחוז דן 

 לכל מטופל יש סיפור שחשוב להכיר )בחסות לילי(
גב' רחל שנטל, מומחית קלינית בסוכרת, מתאמת סוכרת מבוגרים, ביה"ח רמב"ם

 "100 שנים לאינסולין - סקירה ותובנות ל- 2022" )בחסות נובונורדיסק(
ד"ר איתן רויטמן, מומחה לרפואה פנימית וסוכרת, המכון לסוכרת טכנולוגיות ומחקר, מחוז שרון שומרון, 

כללית
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