
יזום 
והפקה

ההשתתפות בכנס מיועדת לכל רופאי הסוכרת, 
רופאי המשפחה, אחיות וצוותי סוכרת,
תזונאיות קליניות, עובדות סוציאליות 
ופיזיותרפיסטיות מכל קופות החולים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי הרשמה:
� לנרשמים עד ה-29.1.18: 40 ש"ח 

� לנרשמים מה-30.1.18 ועד יום הכנס: 120 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

31.1.2018
מלון לאונרדו סיטי 

טאואר, רמת גן
התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו”ר הכנס09:00-09:20

ד”ר יואל טולדנו, אנדוקרינולוג בכיר, היחידה לרפואת האם והעובר, בי”ח לנשים ע”ש הלן שניידר,
המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה. מנהל תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה, מאוחדת 

 מושב 1 - כיצד נטייב את הניהול של מדדי האיכות?
יו"ר: ד"ר אלה חסין, מנהלת תחום מחלות כרוניות, מכבי שירותי בריאות

רשמים מביקורות בקופות החולים- וכיצד נשפר? נקודת מבט של משרד הבריאות וצפי ל-09:20-09:502018
ד”ר איריס לייטרסדורף, יו”ר הוועדה לקביעת אמות המידה להפעלת שירותי בריאות מרחוק,

מנהלת המחלקה לבקרה על קופות החולים, מנהל הרפואה, משרד הבריאות
מה תפקיד מדדי האיכות בניהול סוכרת?09:50-10:10

ליאורה וילנסקי, מנהלת איכות קלינית, מאוחדת

מושב 2 - המפתח להצלחת עבודת הצוות
יו"ר: מרים שפיגלמן, אחות מומחית קלינית בסוכרת, אחראית תחום מחלות כרוניות ובריאטריה, מחוז מרכז, לאומית שירותי בריאות

חזון עבודת הצוות10:10-10:30
ד”ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית 

תכנית תמיכה למטפל ולמטופל בניהול מחלת הסוכרת10:30-10:50
סימה ארבלי, מומחית בסוכרת ומרכזת תחום באגף הסיעוד, מכבי שירותי בריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מושב 3 - דיוני מקרים מורכבים מהמרפאה- מושב אינטראקטיבי עם מערכת הצבעה
יו"ר: ד"ר יואל טולדנו, אנדוקרינולוג בכיר, היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה.

מנהל תחום סוכרת ואנדוקרינולוגיה, מאוחדת
11:20-11:40BI :טיפול בחולה סוכרת קרדיו-וסקולרי  |  בחסות

פרופ' יוסף רוזנמן, מנהל המערך הקרדיולוגי, המרכז הרפואי ע"ש וולפסון, חולון
טיפול משולב בהזרקה - הטוב משני העולמות  |  בחסות: סאנופי11:40-11:55

DMC-פרופ' חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון ו
אינסולין בזאלי – מהמחקר הקליני לעולם האמיתי  |  בחסות: סאנופי11:55-12:10

ד"ר רננה שור, רופאה פנימאית בכירה, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין ומרפאות
כלים בטיפול בהשמנת יתר  |  בחסות: נובו נורדיסק 12:10-12:25

ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ"ת, שירותי בריאות כללית
אופק טיפולי חדש למטופל מוגבר אינסולין- אותה יעילות במחצית הנפח  |  בחסות: אלי לילי 12:25-12:40

ד"ר אילנה הרמן בהם, מרכזת תחום סוכרת, שרותי בריאות כללית, מחוז דרום
צעד משמעותי קדימה לסוכרתיים מסוג 2 בהשגת איזון גליקמי מיטיבי בצורה בטוחה ופשוטה  |  בחסות: נובו נורדיסק12:40-12:55

ד"ר רקפת בכרך, מומחית ברפואת המשפחה, הנהלה רפואית מחוז שו"ש, כללית
May the flash be with you  |  בחסות: גפן מדיקל12:55-13:10

DMC-ד"ר איתן רויטמן, המרפאה לטכנולוגיות בסוכרת, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ובריאות העצם, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא ו
הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:10-13:30

 מושב 4 - הצגת פרוייקטים בקהילה
יו”ר: גילה פיימן, דיאטנית קלינית, מכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה

מ.ס.ר- מרפאת סוכרת ראשונית  13:30-13:40
ד”ר אביבית גולן, רופאה מחוזית מחוז מרכז, לאומית שירותי בריאות   

פרוייקט ליווי סוכרת הריונית במכבי  שירותי בריאות13:40-13:50
מורן בלייכפלד מגנאזי, רכזת טרום סוכרת ורופא אישי מחוז שרון, דיאטנית קלינית מכון סוכרת רעננה,

ביקורי בית כפר סבא. מכבי שירותי בריאות
הצלחת עבודת צוות- יש מפתח לכל מנעול13:50-14:30

אורנה וינצינגר, MPH, BSC, מקדמת בריאות מחוזית בכללית ומרצה לשינוי התנהגויות הבריאות
ארוחת צהריים14:30

כנס צוותי הסוכרת
הוועדה המארגנת: ד“ר רקפת בכרך, ד“ר אלה חסין, גילה פיימן, בקהילה

מרים שפיגלמן, ד“ר יבגני מושקוביץ, סימה ארבלי

בחסות


