
יזום 
והפקה

דמי רישום
• רישום מוקדם עד ה-9.2.15: 40 ש“ח

• רישום מה-10.2.15 וביום הוועידה: 100 ש“ח 
 * המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

11.2.15 | מלון דיוויד אינטרקונטיננטל, ת“א

הכנס לסיעוד בסוכרת
סוכרת מסוג 1,2,3 ומה הלאה?

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכות09:00-09:20

רחל מאיר, אחות מחנכת סוכרת,מחוז ירושלים, יו"ר הכנס
אפרת טיש, מקדמת מדיניות ציבורית, האגודה לסוכרת נעורים            

מושב ראשון
יו"ר: רחל מאיר, אחות מחנכת סוכרת, ירושלים 

סוכרת בגיל המבוגר- האם זו מחלה אחרת?09:20-09:40
ד"ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז השפלה, מכבי שירותי בריאות 

סוכרת מסוג 1 במתבגרים והמעבר למרפאת מבוגרים09:40-10:05
ד"ר ג'ואל זינגר, מנהלת שירות סוכרת, מכון אנדוקריני, מרכז רפואי רבין, קמפוס בלינסון, פתח תקוה.

ראש תחום סוכרת, מחוז מרכז, שירותי בריאות כללית

אתגרים בטיפול בסוכרת בילדים10:05-10:40
ד"ר מריאנה רחמיאל, מנהלת השירות לסוכרת ילדים ונוער, המרכז הרפואי אסף הרופא

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב שני
יו"ר: רונית מבורך, אחות מרכזת נושא סוכרת, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים

סוכרת מסוג 1 בתקופת הפריון- אפשר להסתדר?11:10-11:30
ד"ר יונתן שפירא, אנדוקרינולוג, מכבי שירותי בריאות. ורופא בכיר, מחלקה פנימית א‘, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין 

השפעת האחות על דבקות בטיפול בסוכרת11:30-11:50
רוחמה כהן, אחות סוכרת מחוזית, מחוז דרום, קופת חולים מאוחדת

סוכרת, כליה ומה שביניהם11:50-12:10
ד”ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ”ת, שירותי בריאות כללית

12:10-12:30 PPG השלב הבא באיזון
ד"ר אנג'לינה דובינסקי, מומחית סוכרת, שירותי בריאות כללית וקופ”ח לאומית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מושב שלישי
יו"ר: אהובה ספיץ, אחות מתאמת מחקר, המרכז הרפואי שערי צדק

הסיעוד בהתמודדות עם מרד הנעורים12:50-13:10
אורית ויזינגר, אחות אחראית מרפאת סוכרת, מרכז רפואי לין. רכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה וג"מ, שירותי בריאות כללית

משאבות אינסולין - מה התחדש?13:10-13:30
ד"ר יואל טולדנו, אנדוקרינולוג בכיר, היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע”ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה. 

מנהל מכון סוכרת, נתניה, מכבי שירותי בריאות 

האתגרים בטיפול התזונתי בסוכרת מסוג 13:30-13:501
גילה פיימן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, מרכז שניידר לרפואת ילדים

מודל התמיכה בגישת הסמכות החדשה לשינוי התנהגויות אצל מטופל סוכרתי13:50-14:10
שרי ורדי, סמנכ”ל מנהל

בחסות


