
יזום 
והפקה

הכנס לסיעוד בסוכרת
הטיפול בסוכרת - מאחורי הקלעים

24.06.14 | מלון לאונרדו סיטי טאואר, ר"ג

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-22.06.14: 40 ש״ח

� רישום מה-23.06.14 וביום הוועידה: 100 ש״ח
* המחיר כולל מע״מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 7650504—03 

ועדת הכנס:
רחל מאיר, אחות סוכרת, ירושלים

אהובה ספיץ, מתאמת מחקר, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים
רוחמה כהן, אחות סוכרת מחוזית, מחוז דרום, קופת חולים מאוחדת

התכנסות ורישום 08:30-09:00

מליאת בוקר
יו“ר: רחל מאיר, אחות סוכרת, ירושלים

 09:00-09:15
 

ברכות ודברי פתיחה                                                                                                                              
גב‘ הילה פיגל, מנהלת המחלקה לפיתוח מקצועי, מנהל הסיעוד, משרד הבריאות

סל התרופות - ההחלטות וההשלכות על הטיפול בסוכרת09:15-09:45
ד“ר ארנה טל, סגנית מנהל, מרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין, לשעבר, מנהלת האגף למדיניות טכנולוגיות רפואיות  

זיהומים וסוכרת09:45-10:15
גב‘ פועה קופיט, אחות אפידמיולוגית מתאמת תחום מניעת זיהומים, המרכז הרפואי, שערי צדק, ירושלים

האחות והמטופל בצומת הנפרולוגיה10:15-10:30
אולגה גורין, רפרנטית מחוזית בנפרולוגיה, שירותי בריאות כללית

10:30-10:50 GLP-1-חידושים בתחום ה
ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון סוכרת, מחוז השפלה, מכבי שירותי בריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:50-11:20

מושב 1
יו“ר: אהובה ספיץ, מתאמת מחקר, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

שיפור ההיענות לטיפול בסוכרת - מפתח אפשרי לאיזון 11:20-11:40
מרים שפיגלמן, אחות סוכרת, אחראית תחום ניהול מחלות כרוניות, מחוז מרכז, לאומית שירותי בריאות  

אחות סוכרת - אבן היסוד באיכות הטיפול בחולה הסוכרת11:40-12:00
אורית ויזינגר, אחראית מרפאת סוכרת מרכז רפואי לין, רכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה וג"מ, שירותי בריאות כללית

סוגיות בהתמדה לטיפול התרופתי - הצד המריר של הסוכרת12:00-12:30
ד“ר איל שורצברג, ראש אגף הרוקחות, משרד הבריאות; מרצה קליני, בית הספר לרוקחות אוניברסיטת בן גוריון

סוכרת בראי הרגולטור12:30-13:00
ד“ר ברק גורדון, עוזר רפואי לראש מנהל רפואה במשרד הבריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 13:00-13:20

מליאת צהריים
יו"ר: רוחמה כהן, אחות סוכרת מחוזית, מחוז דרום, קופת חולים מאוחדת

חשיבות הטיפול המוקדם ב-GLP-1 אנאלוג13:20-13:40
ד”ר גבי ליברמן, אחראית על המרפאה לטיפול בהשמנת יתר, מכון אנדוקריני,  המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

הצגת תכנית למיסוד הכשרת מחנכי סוכרת13:40-13:50
ד“ר קרן הרשקופ, רכזת התוכנית למיסוד והכשרה של מחנכי סוכרת בישראל

צידה לדרך13:50-14:00
גב‘ כלנית קיי, ראש אגף סיעוד בחטיבת הקהילה, הנהלה ראשית, שירותי בריאות כללית

בחסותארוחת צהריים וסיום14:00-15:00


