
מזכירות הכנס

כנס
חינוך לסוכרת

30.4.2014 | מלון הילטון ת"א

התכנסות ורישום08:15-09:00

מושב פתיחה
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

יו"ר: אסתר בוטח, מומחית לסוכרת, המרכז הרפואי אוניברסיטאי  סורוקה, באר שבע
יו"ר: סימה ארבלי, מרכזת תחום סוכרת במערך הסיעוד, מכבי שירותי בריאות

 

דיכאון וסוכרת09:20-09:40
ד"ר תמר כוסף, מתמחה בפסיכיאטריה, אחראית המרפאה בתפקוד זוגי ומיני, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הדור החדש של מעכבי ה-DPP4 - סיטגליפטין עם מטפורמין בשיחרור מושהה09:40-10:00
ד"ר חוליו וינשטין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

10:00-10:20Change D - Coaching for Health to Achieve New Goals in Empowerment for Diabetes
אורית ויזינגר, אחראית מרפאת סוכרת מרכז רפואי לין, רכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה והגליל המערבי, שירותי בריאות כללית

סוכרת, דיאליזה ומפות שיחה - הילכו יחדיו בלתי אם נועדו?10:20-10:40
לאה מיכאלשווילי, סגנית אחות אחראית ביחידה להמו דיאליזה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב בוקר     
יו"ר: לינדה פרז, מתאמת סוכרת בית חולים ברזילי, אשקלון 

כשסוכרת ותת תזונה נפגשים11:10-11:40
שולה ויטקו, דיאטנית קלינית ומחנכת לסוכרת, מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

שילוב האחות בטיפול בסוכרת - מפתח לטיפול מיטבי11:40-12:10
אסתר בוטח, מומחית לסוכרת , המרכז הרפואי אוניברסיטאי  סורוקה, באר שבע

הכליה חשובה בסוכרת12:10-12:30
ד"ר גולן אליעזר, יו"ר לשעבר של האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויל"ד, מנהל היחידה להמודיאליזה, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא                           

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

 מושב צהריים
יו"ר: אורית ויזינגר, אחראית מרפאת סוכרת מרכז רפואי לין, רכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה והגליל המערבי, שירותי בריאות כללית

שיקולים קלינים בבחירת הטיפול12:50-13:20
פרופ‘ אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

תוכנית למיסוד תפקיד מחנך לסוכרת13:20-13:40
פרופ‘ אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

תוכנית  למניעת  סוכרת -  תוכנית  עירונית13:40-14:00
 פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים,

רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

ארוחת צהריים14:00-14:30

התכנסות ורישום08:15-09:00

מושב פתיחה
ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20

יו"ר: אסתר בוטח, מומחית לסוכרת, המרכז הרפואי אוניברסיטאי  סורוקה, באר שבע
יו"ר: סימה ארבלי, מרכזת תחום סוכרת במערך הסיעוד, מכבי שירותי בריאות

 

 דיכאון וסוכרת09:20-09:40
ד"ר תמר כוסף, מתמחה בפסיכיאטריה, אחראית המרפאה בתפקוד זוגי ומיני, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

09:40-10:00MSD :סיטגליפטין עם מטפורמין בשיחרור מושהה   |   בחסות - DPP4-הדור החדש של מעכבי ה
ד"ר חוליו וינשטין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

10:00-10:20MSD :בחסות   |   Change D - Coaching for Health to Achieve New Goals in Empowerment for Diabetes
אורית ויזינגר, אחראית מרפאת סוכרת מרכז רפואי לין, רכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה והגליל המערבי, שירותי בריאות כללית

סוכרת, דיאליזה ומפות שיחה - הילכו יחדיו בלתי אם נועדו?10:20-10:40
לאה מיכאלשווילי, סגנית אחות אחראית ביחידה להמו דיאליזה, המרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב בוקר
יו"ר: לינדה פרז, מתאמת סוכרת בית חולים ברזילי, אשקלון      

כשסוכרת ותת תזונה נפגשים   |   בחסות: אבוט11:10-11:40
שולה ויטקו, דיאטנית קלינית ומחנכת לסוכרת, מרפאת סוכרת, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

שילוב האחות בטיפול בסוכרת - מפתח לטיפול מיטבי   |   בחסות: סאנופי11:40-12:10
אסתר בוטח, מומחית לסוכרת , המרכז הרפואי אוניברסיטאי  סורוקה, באר שבע

הכליה חשובה בסוכרת   |   בחסות: BI | אלי לילי12:10-12:30
ד"ר גולן אליעזר, יו"ר לשעבר של האיגוד הישראלי לנפרולוגיה ויל"ד, מנהל היחידה להמודיאליזה, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא                           

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

 מושב צהריים
יו"ר: אורית ויזינגר, אחראית מרפאת סוכרת מרכז רפואי לין, רכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה והגליל המערבי, שירותי בריאות כללית

שיקולים קלינים בבחירת הטיפול   |   בחסות: נוברטיס12:50-13:20
פרופ‘ אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

תוכנית למיסוד תפקיד מחנך לסוכרת   |   בחסות: נוברטיס13:20-13:40
פרופ‘ אבי קרסיק, מנהל המכון לאנדוקרינולוגיה, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

תוכנית  למניעת  סוכרת -  תוכנית  עירונית   |   בחסות: סאנופי13:40-14:00
 פרופ' נעים שחאדה, מנהל מחלקת ילדים א' והמרפאה להשמנה וסוכרת ילדים ומתבגרים,

רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, הפקולטה לרפואה, הטכניון, חיפה

ארוחת צהריים14:00-14:30

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך מחייבת רישום מראש
ומותנית באישור החברה המארגנת. מספר המקומות מוגבל. 

בחסות


