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ייזום והפקה

19 ביוני 2013 | מלון דן פנורמה ת"א

דמי השתתפות:
� 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

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

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

אסתר בוטח, מומחית לסוכרת, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

מליאת בוקר
יו"ר: סימה ארבלי, מרכזת תחום סוכרת מחוז מרכז, מכבי שרותי בריאות        

הטיפול ב-GLP-1 - מה ידוע עד כה?   |   בחסות: נובו נורדיסק09:20-09:40
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ"ת, שירותי בריאות כללית

טעויות בהזרקת אינסולין הנובע מהחלפת העטים בטעות. סקר של גאוקרטוגרפיה   |   בחסות: אלי לילי09:40-10:00
ד"ר חוליו ויינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון  

טעויות נפוצות בהזרקת אינסולין וכיצד למנוע אותן10:00-10:20
דליה ויסמן, אחות מחנכת סוכרת, מרפאת סוכרת אופקים, נגב מערבי

חידושים מרתקים בתחום הסוכרת   |   בחסות: אסטרה זניקה10:20-10:40
ד"ר אנג'לינה דובינסקי, יועצת סוכרת, שירותי בריאות כללית וקופ"ח לאומית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

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

תרומת איברים להצלת חיים                 11:10-11:30
שרה רגב, אחות מתאמת השתלות, המרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

השתלות כליה ולבלב לחולי סוכרת11:30-11:50
פאולינה כץ, RN. M.H.A, מתאמת השתלות קלינית, יחידת השתלת איברים, המרכז הרפואי ת"א

העצמת הטיפול באינסולין בגישת ההתאמה למטופל   |   בחסות: נובו נורדיסק11:50-12:10
ד"ר יואל טולדנו, אנדוקרינולוג בכיר, היחידה לרפואת האם והעובר, בי"ח לנשים ע"ש הלן שניידר, המרכז הרפואי רבין, פתח תקוה. 

מנהל מכון סוכרת, נתניה, מכבי שירותי בריאות                                          

הקשר בין מצב כלכלי להיענות לטיפול ואיזון מטבולי12:10-12:30
פרופ' אשר אלחיאני, פרופ' לניהול רפואי, אוניברסיטת אריאל

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מליאת צהריים
יו"ר: רונית מבורך, מרכזת תחום סוכרת, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים 

הטיפול האופטימלי באינסולין בזאלי   |   בחסות: נובו נורדיסק12:50-13:10
אורית ויזינגר, אחות אחראית מרפאת סוכרת, מרכז רפואי לין. רכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה וג"מ, שירותי בריאות כללית

הנחיות לסיעוד בסוכרת מסוג 2  - כלי ייחודי לעבודת האחיות13:10-13:30
רחל מאיר, RN ,MA, אחות מחנכת סוכרת,מחוז ירושלים

טכנולוגיות רפואיות בשירות הסוכרת - משאבות וסנסורים13:30-13:50
ד"ר מוריאל מצגר, מומחית באנדוקרינולוגיה, שירותי בריאת כללית וקופת חולים מאוחדת, ירושלים 

תוכנות לניהול הטיפול בסוכרת13:50-14:10
ד"ר מוריאל מצגר, מומחית באנדוקרינולוגיה, שירותי בריאת כללית וקופת חולים מאוחדת, ירושלים 

ארוחת צהריים14:10-15:00
בחסות

הכנס השנתי
לאחיות סוכרת

הכנס השנתי
לאחיות סוכרת


