
מזכירות הכנס ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לכלל צוותי מכוני/ מרפאות סוכרת.
רופאים ועובדים שכירים - יום הכנס נחשב כיום עבודה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

כנס מרפאות 
סוכרת מכבי

17.11.15
יום ג‘ | 08:30-15:00
מלון דן פנורמה ת“א

 
 
 

 

 אגף משאבי אנוש

 מחלקת הדרכה ופיתוח ארגוני 

 יחידת השתלמויות רופאים

 משאבי אנוש

 

 

התכנסות ורישום08:30-09:00
דברי פתיחה וברכות 09:00-09:15

פרופ‘ נחמן אש, ראש חטיבת הבריאות, מכבי שרותי בריאות
ד“ר יצחק אבנד, ראש אגף הרפואה, מכבי שרותי בריאות

מליאת  בוקר
יו“ר: ד“ר יונתן ארבל, סגן מנהל רפואי, מחוז הדרום, מכבי שירותי בריאות         

ד“ר אלי חדאד, מנהל מכון סוכרת ואנדוקרינולוגיה, גרנד קניון, מנהל תכנית סוכרת מחוז צפון. מכבי שירותי בריאות 

סוכרת במכבי - היום ומחר09:15-09:40
פרופ' אבי פורת, מנהל מכון המחקר, מכבי שירותי בריאות 

09:40-10:05HAT תוצאות מחקר
סימה ארבלי, מומחית בסוכרת ומרכזת תחום באגף הסיעוד, מכבי שירותי בריאות

תרופות חדשות ומהו העתיד10:05-10:45
פרופ' אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:45-11:15

מושב 1    
יו“ר: ד“ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מנהלת מכון סוכרת מכבי שירותי בריאות, ירושלים 

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     

טיפול ב-GDM: אינסולין או טיפול פומי בעד ונגד. דיונים קליניים11:15-12:00
 פרופ' יריב יוגב, מנהל האגף לרפואת נשים יוולדות ופריון - ליס, המרכז הרפואי ת“א

ד“ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

תוכנית למניעת סוכרת במכבי שירותי בריאות12:00-12:30
בילי כהן, מנהלת תזונה ארצית. מכבי שירותי בריאות 

איריס דגן, מנהלת קידום בריאות ארצית, מכבי שירותי בריאות   

עבודות מחקר במרפאות השונות כולל דיון פתוח12:30-13:15
מנחה: ד“ר אביבית כהן, יחידת הסוכרת הדסה עין כרם, מנהלת מכון סוכרת מכבי שירותי בריאות, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:15-13:30

מליאת צהריים
יו“ר: ד“ר מאיר בקר, מנהל מכון סוכרת, מכבי השלום, מחוז המרכז

מנהיגות רפואית מקדמת בריאות האוכלוסייה ומשפרת איזון הסוכרת 13:30-14:30
ד“ר בשארה בשאראת, מנהל בית חולים נצרת, יו“ר החברה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית-הר“י

ארוחת צהריים14:30-15:00

מארגני הכנס:
ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת במחוז ירושלים-השפלה, מכבי שירותי בריאות

פרופ' אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר
ד“ר אלה חסין, מנהלת תחום מחלות כרוניות, מכבי שירותי בריאות


