
. "פסי" כפי שהיה ידוע בפי   84בגיל  11.3.2023 חוקר ומורה מוערך מאוד, הלך לעולמו ב  ד"ר פסח סגל, רופא

ראשונים בבית החולים ועזר בעיצוב דמותו. הקים וניהל את תחום הסוכרת  הכולנו  היה מהרופאים הפנימים 

 ושימש כמנהל היחידה לסוכרת בבית החולים.   הליפידים והמטבוליזם 

בית החולים בתל והמשיך להתמחות בבבית הספר לרפואה בירושלים ד"ר סגל סיים את לימודי הרפואה שלו 

ל הקמת יסודות הרפואה הפנימית  בתרומה לצה"ל שבשליחותו  לב את שירותו בעבודה הקשה שיהשומר. כאן ש

   NIHאף סייע לכוחות הרפואה של הלוחמים בכורדיסטאן. בשלב שהדבר עוד לא היה מקובל נסע להשתלמות ב 

בתחום הליפידים והסוכרת ומאז היה ממובילי התחום  בארץ בכלל ובבית החולים בפרט.  הוא הקים את האגודה 

אך מעל לכל נאמנות ואכפתיות  מחקר רפואה ולהייתה לו תשוקה ל ת והיה נשיאה שנים רבות .הישראלית לסוכר

תח  יבו ובו יזם פריצות דרך הן בארץ ובן בחו"ל . הוא פילחולה . תחום החנוך לסוכרת היה התחום הקרוב לל

לאורך כל כרת. כלים, סדנאות ומחקר שהדגישו את העצמת החולה ככלי מרכזי בשמירת בריאותו של חולה הסו

ם בארץ ובעולם.  יחינוכיים, לימודים וארגוני, והיה מעורב במאמצים קדם את הנושא חייו היה ד"ר סגל מחויב ל

הדבר הקנה לו מעמד מיוחד בארגון הסוכרת האירופאי שם שמש כחבר מועצה ואף זכה לארגן את הכנס השנתי  

 עולם שהוא היה  נשיאו.  רופאי וחוקרי סוכרת מה 10000בירושלים שהביא למעלה מ 

שירותי בריאות איכותיים, והוא עבד ללא  טוב ביותר וצריכה להיות גישה ל ל חולה סוכרת האמין שלכד"ר סגל 

בבית החולים שלנו, בארץ ובעולם כרופא, כמנהל היחידה, כנשיא האגודה וכאדם לאות כדי להפוך את זה למציאות 

העניקה מענקי מחקר וקידמה את החינוך לסוכרת ויזם את הקמת    בעל מעמד. בשנים האחרונות ניהל קרן אשר

 המכון למחקר קידום מדיניות בסוכרת במכון גרטנר.

במערך האנדוקריני  המרכז לטיפול בעודף משקל ליברמן , מנהלת  -הוא אביה של ד"ר גבריאלה סגלד"ר סגל 

מורשתו   משפחת הסוכרת בישראל .יחסר מאוד למשפחתו, לחבריו, לעמיתיו ולהממשיכה את מורשתו . הוא  

דור הנוכחי של הרופאים שעזר בחינוכם ובהדגשת חשיבות החולה כמרכזי בהצלחת  תמשיך לחיות באמצעות ה

 הטיפול בסוכרת. 

 
 


