
כנס אחיות הסוכרת של אזור חיפה והצפון
תפקיד אחיות הסוכרת באוכלוסיות מיוחדות

21.9.2016 | מלון דן כרמל חיפה

יזום 
והפקה

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומחייבת 
הרשמה מוקדמת מראשמספר המקומות מוגבל

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

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

רחל שנטל, מומחית קלינית לסוכרת, מתאמת  סוכרת מבוגרים, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

מליאת  בוקר
יו”ר: אורית וילנר, מתאמת סוכרת, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא

יו"ר: בושרה יונס, אחות מומחית קלינית לסוכרת אחות סוכרת מחוזית, מחוז צפון, מאוחדת                                                                                      
כשל כלייתי בקרב חולי סוכרת - גישה וטיפול09:20-09:40

פרופ”מ מור’יר ח’מאיסי, רופא בכיר, מחלקה פנימית ד’ והמכון האנדוקרינולוגי הקריה הרפואית רמב”ם והטכניון, חיפה
פסק זמן לחולי סוכרת09:40-10:00

אורית ויזינגר, אחות אחראית מרפאת סוכרת, מרכז רפואי לין. רכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה וג”מ, שירותי בריאות כללית
צומת הדרכים לאחר אינסולין בזאלי10:00-10:20

ד”ר זוהדי אגבריה, מומחה לאנדו,סוכרת פנימית ומשפחה, שירותי בריאות כללית מחוז שרון שומרון
פריצת דרך בטיפול בסוכרת סוג 2 10:20-10:40

ד"ר עירית הוכברג, רופאה בכירה, מכון אנדוקרינולוגיה סוכרת ומטבוליזם, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה 
הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 1
יו"ר: סימה ארבלי, מנהלת סיעוד במכון סוכרת ורכזת תחום באגף הסיעוד, מכבי שירותי בריאות

אסתר בוטח, מומחית לסוכרת , המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע
הגישה לקשיש הסוכרתי11:10-11:30

מלכה קמינסקי, אחות אחראית מרפאת סוכרת, המרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע 
איתור וטיפול בסוכרת בחולים דמנטיים11:30-11:50

מרים שפיגלמן, אחות מומחית קלינית בסוכרת, אאחראית תחום מחלות כרוניות ובריאטריה,
מחוז מרכז, לאומית שירותי בריאות

הגישה המולטיפקטוריאלית לטיפול בסוכרת סוג 11:50-12:102
ד"ר משה זלוצובר, רופא בכיר במכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

הצגות דיוני מקרה12:10-12:40
אסתר בוטח, מומחית לסוכרת , המרכז הרפואי אוניברסיטאי  סורוקה, באר שבע

מילנה  לוי, אחות מומחית קלינית בסוכרת, מתאמת סוכרת בילדים ומתבגרים, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מליאת צהריים
יו”ר: רונית מבורך, אחות מרכזת סוכרת בבתי החולים של הדסה, ירושלים

מילנה לוי, אחות מומחית קלינית בסוכרת, מתאמת סוכרת בילדים ומתבגרים, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה    
איתור וטיפול בסוכרת בחולים פסיכיאטריים13:00-13:20

מרינה קונשקוב, נאמנת סוכרת, מחלקה פסיכיאטרית, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה
13:20-13:40HIV הטיפול בחולה הסוכרתי עם

HIV כרכום מאור, אחות אחראית, היחידה לאימונולוגיה קלינית, מתאמת טיפול בנשאי
וחולי איידס, רמב”ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

אינסולינים - העידן החדש13:40-14:00
ד”ר מיכל גרשינסקי, מומחית לרפואה פנימית, אנדוקרינולוגיה וסוכרת מרכז רפואי לין ומרכז רפואי כרמל, חיפה

ארוחת צהריים14:00-15:00

בחסות בחסות ראשית


