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ייזום והפקה

בחסות

הכנס הישראלי ה-2
לטיפול בכף הרגל הסוכרתית

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום
� רישום מוקדם עד ה-17.06.13: 40 ש“ח

 � רישום מה-18.06.13 וביום הוועידה: 100 ש“ח 
* המחיר כולל מע”מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום08:30-09:00

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20
ד"ר אביבית כהן, השירות לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

ד"ר ערן תמיר, מנהל המרפאה הרב מקצועית לטיפול בסיבוכי כף רגל סוכרתית, מכבי השלום, ת“א

מליאת בוקר- מושב 1
 יו"ר: ד"ר יוסף קלינמן, מנהל יחידת סוכרת ומרפאת פצעי סוכרת ופצעים קשיי ריפוי,

קמפוס שערי צדק שלוחת ביקור חולים, ירושלים
ד"ר גלינה גולדסמן, מומחית ברפואה פנימית ומחלות זיהומיות, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

אמצעי הסרת לחץ מכיבים נוירופתיים09:20-09:40
ד"ר ערן תמיר, מנהל המרפאה הרב מקצועית לטיפול בסיבוכי כף רגל סוכרתית, מכבי השלום, ת“א

טיפול רב תחומי בקהילה09:40-10:00
סיגל אלפרין, אחות אחראית המרפאה לטיפול בכף רגל סוכרתית, מכבי השלום

רוסקולריזציה של הרגל הסוכרתית10:00-10:20
ד"ר דניאל סילברברג, סגן מנהל מחלקה, מחלקת ניתוחי כלי דם המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

נוירופתיה סוכרתית10:20-10:40
ד"ר אביבית כהן, השירות לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מליאת בוקר - מושב 2
יו"ר: ד"ר עמית דותן, רופא מומחה לאורתופדיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

סיגל אלפרין, אחות אחראית המרפאה לטיפול בכף רגל סוכרתית, מכבי השלום

11:10-11:40OFF LOADING-אמצעים חדשניים וחשיבות ה
 ד"ר חנה קאופמן, מומחית בכירורגיה אורתופדית, מנהלת מרפאת הפצע המחוזית,

מחוז צפון, מכבי שרותי בריאות 

זיהומים ברגל סוכרתית11:40-12:00
ד"ר גלינה גולדסמן, מומחית ברפואה פנימית ומחלות זיהומיות, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

שרקו בכף הרגל  |  בחסות: תוואן סרוויטקס בע“מ12:00-12:30
ד"ר עמית דותן, רופא מומחה לאורתופדיה, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת אחר הצהריים
יו"ר: ד"ר חנה קאופמן, מומחית בכירורגיה אורתופדית, מנהלת מרפאת הפצע המחוזית, מחוז צפון, מכבי שרותי בריאות

ד"ר ערן תמיר, מנהל המרפאה הרב מקצועית לטיפול בסיבוכי כף רגל סוכרתית, מכבי השלום, ת“א

פוליהיל לטיפול בפצעים קשי ריפוי  |  בחסות: מדיוונד12:50-13:10
פרופ' ליאור רוזנברג, המחלקה לכירורגיה פלסטית, המרכז הרפואי סורוקה, באר שבע

הטיפול באבצסים בכף רגל סוכרתית13:10-13:30
 ד"ר יוסף קלינמן, מנהל יחידת סוכרת ומרפאת פצעי סוכרת ופצעים קשיי ריפוי,

קמפוס שערי צדק שלוחת ביקור חולים, ירושלים

הטיפול באינסולין בזאלי ככלי להפחתת סיבוכים קצרי וארוכי טווח  |  בחסות: נובו נורדיסק13:30-13:50
ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

היבטים קוגניטיביים בחולים עם כף רגל סוכרתית13:50-14:10
רחל נטוביץ, פסיכולוגית שיקומית, המרכז לחקר וטיפול בסוכרת בגיל המבוגר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, 

תל השומר. דוקטורנטית, המחלקה לסוציולוגיה של הבריאות, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בן גוריון

ארוחת צהריים14:10-15:00
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