
יזום 
והפקה

בחסות

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי הרשמה:
• דמי הרשמה מוקדמת עד ה-21.12.15: 60 ש“ח

• דמי הרשמה מה-22.12.15 וביום הוועידה: 140 ש“ח
* דמי ההרשמה כוללים מע״מ וארוחת צהריים

כנס סיעוד בסוכרת
מחקר בסיעוד בסוכרת - “להוציא מן הכוח אל הפועל“

ועדת הכנס:
רחל מאיר, אחות סוכרת, ירושלים

 
רוחמה כהן, אחות סוכרת מחוזית, מחוז דרום, מאוחדת

 
אהובה ספיץ, אחות, סגל בכיר מכון טל ומתאמת מחקר,

המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
 

רחל שנטל, אחות, מתאמת סוכרת מבוגרים,
הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב“ם, חיפה

 
מרים שפיגלמן, אחות סוכרת, אחראית תחום ניהול מחלות כרוניות,

מחוז מרכז, לאומית שירותי בריאות

30.12.15
מלון דניאל הרצליה

התכנסות ורישום 08:30-09:00

מושב פתיחה
יו“ר: רחל מאיר, אחות סוכרת, ירושלים

רוחמה כהן, אחות סוכרת מחוזית, מחוז דרום, מאוחדת
ברכות ודברי פתיחה09:00-09:20 

דורית גולדמן, ראש אגף סיעוד, מאוחדת
חמישה טיפים לביצוע מחקר בסיעוד09:20-09:50

ד"ר סיגל שפרן–תקוה, אחות, חוקרת ויועצת ארגונית 
PPG, בטיחות קרדיווסקולרית ומה שביניהם  09:50-10:10

ד"ר שלומית קורן, אחות, מנהלת יחידת הסוכרת, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
קריאה ביקורתית של מאמרים10:10-10:30

ד"ר יעל אילון, אחות, מבקרת פנים ולשעבר מרכזת תחום מחקר בסיעוד, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה                              
סקירת מחקר בסיעוד בסוכרת10:30-10:50

אהובה ספיץ, אחות, סגל בכיר מכון טל ומתאמת מחקר, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:50-11:20

מושב בוקר
יו"ר: אהובה ספיץ, אחות, סגל בכיר מכון טל ומתאמת מחקר, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

סוכרת מאוזנת בגישה מקוונת11:20-11:40
אנג‘לה עירוני, אחות, מנהלת מערך מוקדים רפואיים, שירותי בריאות כללית

“מחשבים מסלול מחדש“ - מהפיכה בתחום הסוכרת11:40-12:00
ד“ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ“ת, שירותי בריאות כללית  

הקשבה ככלי מעודד היענות לטיפול בקרב חולי סוכרת12:00-12:10
לילך כץ, אחות, בית ספר לסיעוד, מכון טל

סדנה לקידום מחקר בסוכרת12:10-12:50
מנחות: ד"ר סיגל שפרן–תקוה, אחות, חוקרת ויועצת ארגונית

           ד"ר יעל אילון, אחות, מבקרת פנים ולשעבר מרכזת תחום מחקר בסיעוד, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה
           אהובה ספיץ, אחות, סגל בכיר מכון טל ומתאמת מחקר, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:50-13:10

מושב צהריים
יו"ר: רחל שנטל, אחות, מתאמת סוכרת מבוגרים, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם, חיפה

הצגת תוצרי סדנת קידום מחקר בסוכרת13:10-13:20
אהובה ספיץ, אחות, סגל בכיר מכון טל ומתאמת מחקר, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

סוכרת שברירית בקשישים - כלים חדשים לאיתור וטיפול תזונתי13:20-13:40
לימור בן חיים, דיאטנית קלינית, המרכז הרפואי ת“א, שירותי בריאות כללית  

התהליך ואני - מאתגר להזדמנות!13:40-14:00
חנה שילה, "מעל ומעבר לאימון“, מאמנת, מלווה ומנטורית למנהלים 

ארוחת צהריים וסיום14:00-14:40


