
 

 השמנה וסוכרת בילדים ומתבגרים

 פרופ' נעים שחאדהפרופ' רם וייס, לוין, -ד"ר נחמה צוקרמן רכזים אקדמיים:

 

 

 

 תכנית הלימודים

 
23.9.20 

 מרצה נושא שעות
מנהלת  - לוין – נחמה צוקרמן ד"ר דברי פתיחה 16:00 – 16:05

המכון , מרפאת סוכרת ילדים

 ומטבוליזםלאנדוקרינולוגיה, סוכרת 

מנהל המכון  – פרופ' נעים שחאדה

 –לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם 

 מרכז רפואי רמב"ם

אפידמיולוגיה, פתופיזיולוגיה ,  –השמנה בילדים ומתבגרים  16:05-16:50
 התמונה בארץ ובעולם

מנהל המכון  – פרופ' נעים שחאדה

 –לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם 

 מרכז רפואי רמב"ם

מנהל מחלקת ילדים  – פרופ' רם וייס וית בהשמנה, תסמונת מטבוליתותחלואה נל 16:50-17:30

מרכז רפואי  –א', מרפאת סוכרת צעירים 

 רמב"ם

  הפסקה 
מנהל המכון  – פרופ' נעים שחאדה טיפול תרופתי בהשמנה בילדים ומתבגרים 18:20 – 17:45

 –לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם 

  מרכז רפואי רמב"ם

מנהלת המחלקה  – ד"ר גילה רוזן מצליחים?מדוע אנחנו לא  –טיפול בהשמנה בילדים  18:55 – 18:20

 מרכז רפואי רמב"ם –לתזונה קלינית 

  הפסקה 

מנהל היחידה לסוכרת  – אלון חיים"ר ד ניתוח בריאטרי במתבגרים 19:10-19:55

מרכז רפואי  -ואנדוקרינולוגיה ילדים

 סורוקה 

  שאלות וסיכום היום הראשון 20:00 -19:55
 
 
 
 
 
 
 



 

30.9.20 
 מרצה נושא שעות 

  פתיחת מפגש 16:00 – 16:05
, של סוכרת . הלבלב האנדוקריני פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה 16:50 – 16:05

 (גנטיקה ,אוטואימוניות)

מנהל מחלקת ילדים א',  – פרופ' רם וייס

מרכז רפואי  –מרפאת סוכרת צעירים 
 רמב"ם

, קליניקה בהתייצגות, חמצת אפידמיולוגיה – 1סוכרת סוג   17:35 – 16:50

 קוים מנחים  -סוכרתית

מנהלת היחידה  – פרופ' יעל לבנטל

לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים, ביה"ח 

 מרכז רפואי ת"א –דנה 

  הפסקה  
-תכשירי אינסולין. טיפול בזל –עקרונות הטיפול באינסולין  17:50-18:20

 בולוס
מנהל מרפאת   - ד"ר דוד שטריך

מרכז  -אנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים 

 ירושלים  -שטראוס, כללית

חיישני סוכר, מד סוכר ביתי,  –איזון גליקמי בסוכרת   18:20-19:05
 תנודתיות ערכי סוכר . איך מעריכים איזון גליקמי? 

מנהלת המרכז  – ד"ר רויטל נימרי

לטכנולוגיה בסוכרת, המכון 

לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר 

 לרפואת ילדים

  הפסקה 
 חברת מדטרוניק סדנת היכרות לטיפול במשאבת אינסולין  19:10-19:55

  שנישאלות וסיכום היום ה 20:00 -19:55

 

14.10.20 
 מרצה נושא שעות

  פתיחת מפגש 16:00-16:05

דגשים  –"פחמימות או לא להיות "   16:30- 16:05
  1תזונתיים בסוכרת סוג 

המכון  - מרפאת סוכרת ילדים – הגב' נועה נצר

מרכז רפואי  –לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם 

 רמב"ם

המכון  -מרפאת סוכרת ילדים  - ד"ר מיכל כהן בסוכרת  פעילות גופנית 17:05 – 16:30

מרכז רפואי  –לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם 

 רמב"ם

אתגרים נוספים לרופא  – 1סוכרת סוג  17:40 -17:05

 הילדים

מנהלת המרפאה לאנדוקרינולוגיה   - ד"ר אלינה גרמן

 המרכז הרפואי בני ציון –ילדים 

   הפסקה 

מנהלת המרפאה לאנדוקרינולוגיה  – ד"ר טל בן ארי 1סוג תחלואה נלווית וסיבוכי סוכרת  18:40 -17:55

 המרכז הרפואי וולפסון –וסוכרת בילדים ומתבגרים 

 ריפוימה חדש תחת השמש המתוקה?   19:05 -18:40
 1סוכרת סוג 

מנהלת היחידה  – פרופ' מריאנה רחמיאל

המרכז הרפואי שמיר  -לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים

 )אסף הרופא(

  הפסקה 

תפקיד הצוות הרב מקצועי בטיפול  19:45 -19:15

 בסוכרת. טעויות נפוצות 

ומתאמת בסוכרת אחות מומחית  - הגב' מילנה לוי

נדוקרינולוגיה, לאהמכון  - סוכרת בילדים ומתבגרים

 מרכז רפואי רמב"ם –סוכרת ומטבוליזם 

  דיון מקרה וסיכום היום השלישי  19:45-20:15



 

 

21.10.2020 
 

 מרצה נושא שעות

  פתיחת מפגש 16:00-16:05

 מרפאת הסוכרת הדיגיטאלית 16:05-16:50

  
מנהל המכון  – פרופ' משה פיליפ

מרכז שניידר  -לאנדוקרינולוגיה וסוכרת 

 לרפואת ילדים

מנהלת היחידה  – פרופ' אורית חמיאל בילדים ומתבגרים 2סוג סוכרת  17:35 -16:50

לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים, בי"ח לילדים 

 מרכז רפואי שיבא –ספרא 

  הפסקה 

17:50 – 18:40 Monogenic Diabetes 

 

 eonatal DiabetesN - פרק א
 

 
 

 MODY = Of the Diabetes Maturity Onset  -פרק ב 
Young 

מנהלת  – טננבאום -פרופ' ירדנה רקובר 

מרכז  -המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים

 רפואי העמק 

המכון לאנדוקרינולוגיה  - ד"ר גדיר אליאס

 מרכז רפואי העמק -וסוכרת ילדים

מרפאת אנדוקרינולוגיה  – ד"ר אילנה קורן היכרות ראשונית  –סוכרת משנית  19:15 -18:40

מרכז בריאות הילד ארמון,  –וסוכרת ילדים 

 כללית , חיפה

  הפסקה  

 היחידה לאנדוקרינולוגיה – פרופ' דוד גיליס אבחנה, טיפול ופרוגנוזה  –יזם היפראינסולינ 20:00 -19:25

 ילדים, מרכז רפואי הדסה עין כרם

  דיון מקרה וסיכום הקורס  20:30 -20:00
 

 *התכנית כפופה לשינויים
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 השמנה וסוכרת בילדים ומתבגרים –רישום ללימודי המשך 

 (542506 -זום– 23.9.20) 
 ' פרופ   ר  "ד  ' מגר ' גב   מר   :תואר

      :  ז.ת      :   שם פרטי      :  שם משפחה

 זכר       : שם פרטי באנגלית      : שם משפחה באנגלית

 נקבה 

       :מיקוד      :   כתובת

      :   טלפון

       :  טלפון נייד

Email: 

       

 

      : רשיון      : מקום עבודה           : תפקיד

       :סיום לימודים בשנת        :מאוניברסיטת       :השכלה אקדמית

      : בארץ

 זום    :   בקמפוס "( היחידה: "להלן)לימודי המשך וחוץ   –נרשם בזה ללימודים בטכניון 
מועד זה הוא מועד משוער והיחידה  רשאית לדחות  .         :מועד תחילת הלימודים הוא

 .מועד זה או לבטלו
 :מ מתחייב לשלם ליחידה דמי הרשמה ושכר לימוד כדלקמן"הח 
 

 הערות: ₪  500    שכר לימוד

  מ"פ בע"מוסד הטכניון למויש לרשום לפקודת  -תשלום באמצעות המחאות  
 . לימודי המשך -סווטה אפנסנקומ לידי "ולשלוח לכתובת הר

 תשלום באמצעות כרטיס אשראי מתבצע בפורטל התשלומים: 

https://payments.technion.ac.il/ 

 .מספר תלמיד ומספר הזמנה להזדהות במערכת ישלחו לאחר העברת טופס זה
 אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי , דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד ואינם מוחזרים

 .  היחידה
 מ לקבל תעודת גמר"יש לסיים את כל התשלומים עד למועד סיום הקורס ע.  
  פתיחת תוכנית הלימודים כפופה למינימום נרשמים בהתאם לתקנון היחידה ללימודי המשך ולימודי

 .חוץ
 
 

 יד -יש לחתום בכתב         :  ____________________חתימה                         : תאריך   
 

 נא לרשום את הפרטים ולחתום בכתב יד בתחתית כל עמוד

 :את הטופס נא להחזיר ל

 svetapa@technion.ac.il: מייל

 8295381-04: פקס או

https://payments.technion.ac.il/
mailto:svetapa@technion.ac.il

