
יזום 
והפקה

הכנס השנתי
לאחיות סוכרת בקהילה 

ובביה“ח
29.6.16

מלון דיוויד אינטרקונטיננטל
תל אביב

עלות הרשמה
� הרשמה עד ה-25.6.2016: 50 ₪

 � הרשמה מה-26.6.2016 ועד יום הוועידה והתערוכה: 120 ₪
*המחיר כולל ארוחת צהריים ומע“מ

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

סימה ארבלי, מנהלת סיעוד במכון סוכרת ורכזת תחום באגף הסיעוד, מכבי שירותי בריאות

מליאת בוקר
יו“ר: רחל שנטל, מומחית קלינית בסוכרת, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

מילנה לוי, אחות מומחית קלינית בסוכרת, מתאמת סוכרת בילדים ומתבגרים, רמב“ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
פריצת דרך בסוכרת  09:20-09:40

ד"ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז ירושלים-השפלה, מכבי שירותי בריאות                 

הבדלים בין מסגרות טיפול שונות קהילה-אשפוז-בית09:40-10:00
ד“ר אילנה הרמן בהם, מנהלת מחלקה פנימית ג‘ ומרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

ערוצי תקשורת בעידן הדיגיטלי בין אשפוז לקהילה10:00-10:20
שרי דבחי, M.A.R.N אחות מומחית קלינית בסוכרת, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל שומר

צומת הדרכים לאחר אינסולין בזאלי 10:20-10:40
ד"ר ליאת ברזילי-יוסף, מומחית ברפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת, שירותי בריאות כללית, מחוז שרון-שומרון

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1
יו“ר: מלכה קמינסקי, אחות אחראית מרפאת סוכרת, המרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע                                                              

גילה לביא, אחות מומחית סוכרת, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין
הגישה המולטיפקטוריאלית לטיפול בסוכרת סוג 11:10-11:302

ד“ר רוברטו איינבינדר, מומחה לרפואת משפחה, מנהל רפואי מנהלת מור“ל
כל מה שצריך לדעת על טיפול באינסולין מהיר11:30-11:50

אורית ויזינגר, אחות אחראית מרפאת סוכרת, מרכז רפואי לין. רכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה וג“מ, שירותי בריאות כללית
מידענות בסוכרת - יגעת ומצאת תאמין11:50-12:10

פרופ' צביה בר נוי, חוקרת ומרצה בכירה, ביה“ס למקצועות הבריאות, החוג לסיעוד, הפקולטה לרפואה ע“ש סאקלר

אינסולין בזאלי - הדור הבא12:10-12:30
ד"ר ריאד מחמיד, מומחה בפנימית ואנדוקרינולוגיה, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב“ם, חיפה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת צהריים 
יו“ר: בושרה יונס, אחות מומחית קלינית לסוכרת, אחות סוכרת מחוזית, מחוז צפון מאוחדת

לינדה פרז, אחות מומחית סוכרת, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון
דיאטה מנצחת- מה הגורמים המנבאים הצלחה בתהליך ההרזיה?12:50-13:10

צחי כנען, דיאטן קליני, מכבי שירותי בריאות
תוכנית לאומית לבטחון תזונתי13:10-13:30

פרופ' רונית אנדוולט, מנהלת המחלקה לתזונה, משרד הבריאות ומרצה באוניברסיטת חיפה, בית הספר לבריאות הציבור 
סדנה במיצוב האחות בעולם הסוכרת13:30-14:10

מנחות: סימה ארבלי, בושרה יונס, גילה לביא, מילנה לוי, לינדה פרז, מלכה קמינסקי
הצגת תוצרי הסדנה בפני משתתפי הכנס14:10-14:30

חסותארוחת צהריים14:30


