הכנס השנתי

לסיעוד בסוכרת
08:30-09:00
09:00-09:20

30.1.2017

מלון סיטי טאואר
רמת גן

התכנסות ורישום
דברי פתיחה

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

מושב פתיחה

יו”ר :לינדה פרז ,מומחית קלינית בסוכרת ומרכזת תחום סוכרת ,מרכז הרפואי ע”ש ברזילי ,אשקלון
מאיה חולוקובסקי ,מומחית בסוכרת ,אחות מכוני סוכרת ,מכבי שירותי בריאות
איה מרום ,מומחית קלינית בסוכרת ,אחות מתאמת סוכרת ,בית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
09:20-09:40

מתוק אבל פחות  -העצמת המטופל הסוכרת במכבי שירותי בריאות

09:40-10:00

צומת הדרכים אחרי אינסולין בזאלי

10:00-10:20

פריצות דרך בסוכרת

10:20-10:50

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

אנג'לה עירוני ,ראש אגף סיעוד ומוקדים רפואיים ,מכבי שירותי בריאות

ד"ר אנג'לינה דובינסקי ,מומחית סוכרת ,שירותי בריאות כללית וקופ"ח לאומית
ד"ר יונתן שפירא ,מומחה לרפואה פנימית ואנדוקרינולוגיה ,המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי ,מכבי שירותי בריאות

מושב בוקר

יו”ר :גילה לביא ,אחות מוסמכת ומומחית בסוכרת ,אחות אחראית ומתאמת תחום סוכרת ,מרכז רפואי אסף הרופא ,צריפין
שרון קדר ברק ,אחות מומחית קלינית בסוכרת ,מכבי שירותי בריאות מכון סוכרת מכבי השלום
10:50-11:10

הבחירה הראשונה לזריקה הראשונה  -מקום האחות

11:10-11:25

האם ידע של הצוות הסיעודי בטיפול באינסולין ,מפחית את ההתנגדות הפסיכולוגית
להתחלת הטיפול בו?

11:25-11:45

היענות לטיפול בסוכרת  -איפה אנחנו נמצאים ומה עוד ניתן לעשות?

11:45-12:05

טכנולוגיות וגישות טיפוליות מתקדמות בסוכרת

12:05-12:25

טיפול תרופתי בהשמנה – הניסיון המקומי

12:25-12:45

הפסקת קפה וביקור בתערוכה

בושרה יונס ,אחות מומחית קלינית לסוכרת ,אחות סוכרת מחוזית ,מחוז צפון מאוחדת

לינדה פרז ,מומחית קלינית בסוכרת ומרכזת תחום סוכרת ,כז הרפואי ע”ש ברזילי ,אשקלון
ד"ר רקפת בכרך ,מומחית ברפואת המשפחה ,הנהלה רפואית מחוז שו"ש ,כללית
קרן כרמל ,דיאטנית קלינית ,מנהלת איזור המרכז ,מחלקת הסוכרת ,מדטרוניק

פרופ' נעים שחאדה ,מנהל המרכז לסוכרת והשמנה ,רמב"ם  -הקריה הרפואית לבריאות האדם,
הפקולטה לרפואה ,הטכניון ,חיפה

מושב צהריים

יו”ר :רחל שנטל ,אחות מומחית קלינית לסוכרת ,מתאמת סוכרת מבוגרים ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב”ם ,חיפה
אורית וילנר ,מומחית קלינית לסוכרת ,מתאמת סוכרת ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
12:45-13:00

מהריון מתוק  -לבריאות טובה

13:00-13:20

אינסולין בזאלי  -מהמחקר הקליני לעולם האמיתי

13:20-14:20

ההופעה של חייך

14:20-15:00

ארוחת צהריים וסיום

אורית ויזינגר ,מומחית קלינית בסוכרת ,רכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה וג”מ ,שירותי בריאות כללית
ד”ר ליאת ברזילי-יוסף ,מומחית ברפואה פנימית ,אנדוקרינולוגיה וסוכרת ,שירותי בריאות כללית ,מחוז שרון-שומרון
ומכון אנדוקריני ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
מעיין כץ ,מנטור להצלחה אישית ועסקית ,יועץ אסטרטגי ומרצה מוביל למוטיבציה ושיפור ביצועים

בחסות

דמי הרשמה:

 הרשמה מוקדמת עד ה 40 :28.1.17-ש“ח
 הרשמה מה 29.1.17-וביום הוועידה 120 :ש“ח
* דמי ההרשמה כוללים ארוחת צהריים  +מע״מ

לפרטים והרשמה03-7650504 :

יזום
והפקה

