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 השמנה וסוכרת בילדים ומתבגרים

 רכזים אקדמיים:מ

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

 

 

 

  :רקע לקורס

 שמנה וסוכרת עולים בשכיחותם בעולם כולו וחוצים גיל, מגזר ואתניות. סוכרת היא ה

 מבין המחלות הכרוניות הנפוצות ביותר בילדות ועשויה להשפיע על גדילת הילד, 

 בריאותו בהווה ובעתיד ותפקודו במהלך חייו. עלייה זו בשכיחות ההשמנה והסוכרת

 אינה פוסחת גם על הילדים והמתבגרים בישראל.

 מטרות הקורס: 

 להקנות לרופאים המשתתפים ידע עדכני וגישה מעשית לנושא ההשמנה והסוכרת 

 בילדים ומתבגרים, מהפתופיזיולוגיה ועד לטיפול. 

  :קהל היעד

  משפחה, מתמחים באנדוקרינולוגיה.רופאי ילדים, ברפואת מתמחים ומומחים 

  :מתכונת הלימודים

 . :14:00-008עות השבשלושה ימי שישי בין  בשרונה תל אביבהטכניון  בקמפוסהקורס יערך 

  ש"א. 20-כסה"כ 

 

 6.2271.: פתיחה

 .1.7, 624., 671.: 14:00-8:00בין השעות  ימי שישי :הקורסמועדי 
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 תכנית הלימודים:

6.22.17 

 מרצה נושא
התמונה , פתופיזיולוגיה, אפידמיולוגיה –השמנה בילדים ומתבגרים 

 בארץ ובעולם

מנהל המכון  – נעים שחאדה' פרופ

מרכז רפואי  –סוכרת ומטבוליזם , לאנדוקרינולוגיה
 ם"רמב

מרפאת ', מנהל מחלקת ילדים א – רם וייס' פרופ תסמונת מטבולית, ווית בהשמנת ילדיםתחלואה נל

 ם"מרכז רפואי רמב –סוכרת צעירים 

 שינוי תזונתי –השמנה בילדים 

 

 מכללה אקדמית תל חי - ר גילה רוזן"ד

 

מנהל היחידה לסוכרת  – ר אלון חיים"ד ניתוח בריאטרי במתבגרים 
 מרכז רפואי סורוקה  -ואנדוקרינולוגיה ילדים

מנהל המכון  – נעים שחאדה' פרופ טיפול תרופתי בהשמנה בילדים ומתבגרים 

מרכז רפואי  –ומטבוליזם סוכרת , לאנדוקרינולוגיה
 ם"רמב

 היחידה לאנדוקרינולוגיה – דוד גיליס' פרופ טיפול ופרוגנוזה, אבחנה –היפראינסוליניזם 

 מרכז רפואי הדסה עין כרם, ילדים

מרפאת ', מנהל מחלקת ילדים א – רם וייס' פרופ של סוכרת פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה -הלבלב האנדוקריני 

 ם"מרכז רפואי רמב –סוכרת צעירים 

 

24.6.2022 

 מרצה נושא
חמצת , קליניקה בהתייצגות, אפידמיולוגיה – 1סוכרת סוג 

 קוים מנחים  -סוכרתית

מנהלת היחידה  – יעל לבנטל' פרופ

 –ח דנה "ביה, לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים

 א"מרכז רפואי ת

, בולוס-טיפול בזל. תכשירי אינסולין –עקרונות הטיפול באינסולין 

 מבוא למשאבות אינסולין 

מנהל מרפאת   - ר דוד שטריך"ד

, מרכז שטראוס -אנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים 

 ירושלים  -כללית

תנודתיות ערכי , מד סוכר ביתי, חיישני סוכר –איזון גליקמי בסוכרת 

 ניטור בעידן הדיגיטלי ? איך מעריכים איזון גליקמי. סוכר 

מנהלת המרכז לטכנולוגיה  – ר רויטל נימרי"ד

מרכז , המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, בסוכרת
 שניידר לרפואת ילדים

מנהלת המרפאה  – ר טל בן ארי"ד 1סוג תחלואה נלווית וסיבוכי סוכרת 

 –לאנדוקרינולוגיה וסוכרת בילדים ומתבגרים 
 המרכז הרפואי וולפסון

מנהלת המרפאה   - ר אלינה גרמן"ד אתגרים נוספים לרופא הילדים – 1סוכרת סוג 

 המרכז הרפואי בני ציון–לאנדוקרינולוגיה ילדים 

מנהלת היחידה  – מריאנה רחמיאל' פרופ 1סוכרת סוג של ריפוי על מניעה ו
המרכז הרפואי  -לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים

 (אסף הרופא)שמיר 
 -מיני סדנה–טכנולוגיה בסוכרת 

ממד הסוכר לחיישני סוכר , האינסולין מהמזרק עד משאבת 

 רציפים

בסוכרת אחות מומחית  - מילנה לוי' הגב
המכון  - ומתאמת סוכרת בילדים ומתבגרים

מרכז  –סוכרת ומטבוליזם , נדוקרינולוגיהלא
 ם"רפואי רמב
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01.07.2022 

 מרצה נושא

היחידה  מנהלת – אורית חמיאל' פרופ בילדים ומתבגרים 2סוכרת סוג 

ח לילדים "בי, לאנדוקרינולוגיה וסוכרת ילדים

 מרכז רפואי שיבא –ספרא 

המכון  -מרפאת סוכרת ילדים  - ר מיכל כהן"ד בסוכרת פעילות גופנית

מרכז  –סוכרת ומטבוליזם , לאנדוקרינולוגיה

 ם"רפואי רמב

מרפאת סוכרת ילדים וצעירים  – נועה נצר' הגב דגשים תזונתיים בסוכרת  –" פחמימות או לא להיות"

 –סוכרת ומטבוליזם , המכון לאנדוקרינולוגיה -

 ם"מרכז רפואי רמב

Monogenic Diabetes 

 

 eonatal DiabetesN -פרק א 
 

  MODY  =Of the YoungDiabetes Maturity Onset  -פרק ב 

מנהלת  – טננבאום -ירדנה רקובר ' פרופ

מרכז  -ילדיםהמכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת 

 רפואי העמק 
המכון לאנדוקרינולוגיה  - ר גדיר אליאס"ד

 מרכז רפואי העמק -וסוכרת ילדים

מרפאת אנדוקרינולוגיה  – ר אילנה קורן"ד היכרות ראשונית  –סוכרת משנית 

, מרכז בריאות הילד ארמון –וסוכרת ילדים 

 חיפה, כללית

 דיוני מקרים מיוחדים -הכה את המומחה 

 

 

 התכנית כפופה לשינויים*

 

 ₪  990 -שכ"ל: קורסעלות ה

 

 וסוכרת ממרכזים ברחבי הארץ.מומחים מובילים באנדוקרינולוגיה ילדים  :צוות ההוראה

 

של  תעודת גמרתוענק  בכל מפגשי הקורס 0%9לעומדים בדרישות הנוכחות של  :זכאות לתעודה

 בית הספר ללימודי המשך מתקדמים ברפואה. -הטכניון

 

האגודה הישראלית לסוכרת, החברה הישראלית לפדיאטריה אמבולטורית, החברה : הקורס בחסות

לאנדוקרינולוגיה פדיאטרית, האגודה הישראלית הישראלית לפדיאטריה קלינית, האיגוד הישראלי 

  לאנדוקרינולוגיה , האגודה לסוכרת נעורים.

 

 ה ע ר ו ת

 המינימלי פתיחת כל תכנית מותנית במספר הנרשמים. 

 אלא במקרה של אי פתיחת התכנית על ידי היחידה, דמי ההרשמה אינם מוחזרים. 

 דמי ההרשמה אינם כלולים בשכר הלימוד . 

 הלימודים או בכל נושא אחר במועדי, ייתכנו שינויים במערך התכנית היחידה מביאה לידיעת הנרשמים כי .

כפוף לנהלי היחידה ללימודי המשך במוסד הטכניון למחקר  .הודעה על כל שינוי תימסר למשתתפים

 .ופיתוח

 יוגש כיבוד קל הפרונטליים במהלך המפגשים. 

  המקוונת בזוםבהתאם להנחיות משרד הבריאות הלימודים עשויים להיערך במתכונת 

 :לפרטים נוספים והרשמה

 svetapa@technion.ac.ilמנהלת תחום לימודי המשך ברפואה , סווטה אפנסנקו

  8295381-04טלפקס |  esstudrefua@trdf.technion.ac.ilל  "דוא| רכזות לימודים  ,טלי /מריה
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 השמנה וסוכרת בילדים ומתבגרים –רישום ללימודי המשך 

 (542509 –שרונה– 6.2271.) 

 ' 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

 שרונה    :   בקמפוס "( היחידה: "להלן)לימודי המשך וחוץ   –נרשם בזה ללימודים בטכניון 

מועד זה הוא מועד משוער והיחידה  רשאית לדחות מועד זה  . 17.6.22 :מועד תחילת הלימודים הוא

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

 

 הערות: ₪  990    שכר לימוד

 

  באמצעות כרטיס אשראי מתבצע בפורטל התשלומיםתשלום: 

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

 .מספר תלמיד ומספר הזמנה להזדהות במערכת ישלחו לאחר העברת טופס זה

  מ"פ בע"מוסד הטכניון למויש לרשום לפקודת  -תשלום באמצעות המחאות  

 . לימודי המשך -סווטה אפנסנקומ לידי "ולשלוח לכתובת הר

 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 . 

 ם בהתאם לתקנון היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץפתיחת תוכנית הלימודים כפופה למינימום נרשמי. 

 

 

 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
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