
הכנס הארצי השנתי

25.3.2020 | מלון דניאל הרצליהלאחיות סוכרת

ההשתתפות בכנס הינה ללא עלות ומיועדת לאחיות סוכרת מכל קופות החולים ובתי החולים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום08:30-09:00
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:10

סימה ארבלי, מומחית בסוכרת ומרכזת תחום באגף הסיעוד, מכבי שירותי בריאות

מושב 1 
יו“ר: סימה ארבלי, מומחית בסוכרת ומרכזת תחום באגף הסיעוד, מכבי שירותי בריאות    

09:10-09:50TBA
ד"ר אנג'לה עירוני, ראש אגף הסיעוד והמוקדים הרפואיים, מכבי שירות בריאות

הפחתת סיכונים קרדיו-רנלים בחולה הסוכרתי09:50-10:10
בושרה יונס, אחות מומחית קלינית לסוכרת, אחות סוכרת מחוזית, מחוז צפון מאוחדת

התקווה החדשה של המטופל הסוכרתי הכלייתי10:10-10:30
ד"ר יבגני מושקוביץ, מומחה לאנדוקרינולוגיה ורפואה פנימית, מנהל מרפאת סוכרת מחוזית, דן פ”ת, שירותי בריאות כללית

אינסולין בעידן 2020- למה, למי, איך ומתי10:30-10:50
אורית ויזינגר, אחות מומחית סוכרת, רכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה וג”מ, שירותי בריאות כללית

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מושב 2  
יעילות בפשטות – ממחקרים קליניים לעולם האמיתי11:20-11:40

 פרופ' מור'יר ח'מאיסי, מנהל מחלקה פנימית ד’ ורופא בכיר במכון האנדוקרינולוגי,
הקריה הרפואית רמב”ם והטכניון, חיפה    

צמתי ההחלטה לטיפול משולב בהזרקה בסוכרת11:40-12:00
מרים שפיגלמן, אחראית תחום מחלות כרוניות, מחוז מרכז, קופת חולים לאומית

האם השתנו כללי המשחק בטיפול בסוכרת? 12:00-12:20
 רחל שנטל, אחות מומחית קלינית בסוכרת, מתאמת סוכרת מבוגרים, אחות אחראית מרפאת סוכרת

אנדוקרינולוגיה ומטבוליזם, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב”ם, חיפה
כיצד נשמור על הלב של חולי הסוכרת שלנו?12:20-12:40

פאדיה קאסם, אחות מומחית קלינית בסכרת, מח , שירותי בריאות כללית
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

    TED מושב 3 - הרצאות בסגנון
יו“ר: אורית וילנר, מומחית קלינית בסוכרת, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא       

רחוק מהעין- קרוב ללב. מרכז סוכרת מקוון13:00-13:10
מיסה סלום, מכבי שירותי בריאות, מחוז צפון

חופשה נעימה! גם הסוכרת הצטרפה! הדרכת מטופלים להתנהלות בחופשות וטיולים                                                                                     13:10-13:20
גילה לביא, אחות מומחית קלינית בסוכרת, מתאמת תחום הסוכרת במרכז רפואי שמיר

מרפאת אחות סוכרת וירטואלית13:20-13:30
מילנה לוי, אחות מומחית קלינית בסוכרת, מתאמת סוכרת בילדים ומתבגרים, הקריה הרפואית רמב“ם, חיפה

קידום הטיפול במצבי היפוגליקמיה במרכז הרפואי וולפסון13:30-13:40
שרית רשיד, מתאמת סוכרת מוסדית, הנהלת הסיעוד, מרכז רפואי וולפסון, חולון

 השפעת התערבות אחות מומחית קלינית בסוכרת באשפוז על איזון מטופלים13:40-13:50
במרפאת הסוכרת ההמשכית בבית חולים ברזילי

לינדה פרז, מומחית קלינית בסוכרת, הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי ע“ש ברזילי, אשקלון
אחות מכון סוכרת – מובילת מדד איזון במרפאה ראשונית                                                                                         13:50-14:00

ציפי גדות, מכון סוכרת מכבי השלום ומרחב יד אליהו
ארוחת צהריים14:00

בחסות


