
ייזום והפקה

כנס אחיות
  סוכרת     

5.3.2014 | מלון דן פנורמה, ת"א

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-3.3.14: 40 ש“ח

� רישום מה-4.3.14 וביום הוועידה: 100 ש“ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום08:15-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

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

מושב פתיחה                           
יו"ר: אסתר בוטח, מומחית לסוכרת, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הראיון המוטיבציוני ככלי לשיפור היענות בסוכרת09:20-10:00
אלון ליברמן, פסיכולוג שיקומי, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה 

התאמת האינסולין הבזאלי לאורח החיים של המטופל 10:00-10:20
מלכה קמינסקי, אחות אחראית מרפאת סוכרת, המרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע                                         

פעילות גופנית וסוכרת - חשיבות, איך כמה ולמה?10:20-10:40
ד"ר גל דובנוב-רז, מרפאת ספורט, תזונה ואורח חיים בריא, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב בוקר          
יו"ר: איה מרום, אחות אחראית מרפאת סוכרת, מרכזת סוכרת מחוז דן פ"ת, שרותי בריאות כללית

11:10-11:30GLP1-חידושים מרתקים בתחום ה
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, מחוז דן פ"ת, כללית

הגישה לכף רגל סוכרתית11:30-11:50
ד"ר רם זק, אורתופד, כף רגל סוכרתית, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

סינרגיזם מודרני בסוכרת11:50-12:10
ד"ר איריס יעיש, אנדוקרינולוגית במכון אנדוקריני, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

ליישר את הסוכר12:10-12:30
ד"ר חוליו ויינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

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

המהפכה הגנומית - יישומים ברפואה אישית ובסוכרת12:50-13:30
ד"ר רלי פורר, PHD בגנטיקה של האדם, מנהלת את דין מעבדות PHD בגנטיקה של האדם 

טיפול מונע בסוכרת האם זה אפשרי?13:30-13:50
הגר זילבר, אחות מוסמכת ומתאמת סוכרת מחלקה פנימית, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה באר שבע 

השפעת הטיפול הקבוצתי על איזון סוכרת וירידה במשקל בקרב חולים עם היענות נמוכה13:40-14:00
אסתר בוטח, מומחית לסוכרת, המרכז הרפואי אוניברסיטאי  סורוקה, באר שבע 

ארוחת צהריים14:00-14:30
בחסות


