
התכנסות ורישום09:00-08:15
 ברכת יו"ר הוועידה09:20-09:00

פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

 יו"ר: פרופ' מיכה רפפורט, מנהל מחלקה פנימית ג' והיחידה לסוכרת, מרכז רפואי אסף הרופא, צריפיןמליאת בוקר
       פרופ‘ מוטי רביד, מנהל רפואי, מרכז רפואי מעייני הישועה, בני ברק, יו"ר האגודה הישראלית לסוכרת

 חרדת החולה - מקום הרופא. מחקרי תוצאים09:40-09:20
פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרת

 חרדת החולה - טיפול באינסולין10:00-09:40
פרופ' אוהד כהן, המכון האנדוקריני, המרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

 מחקרי outcome בטיפול בסוכרת10:20-10:00
ד"ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון                                                                        

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-10:20

 הרחבת הסמכויות לאחיות הסוכרת ומדיניות מינהל הסיעוד                   
יו"ר: ד"ר שושי גולדברג, מנהלת הסיעוד ומתאמת המקצועות הפארא-רפואיים, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

ניהול הטיפול בסוכרת בקהילה -  תפקידיה של אחות הסוכרת בניהול הטיפול ובעבודה עם הצוות הרב מקצועי   11:10-10:50
סימה ארבלי, אחות מרכזת תחום סוכרת במערך הסיעוד, מחוז מרכז, מכבי שירותי בריאות

 הטמעת פרוטוקול טיפול בהיפרגליקמיה במחלקות אשפוז בבית החולים11:30-11:10
שרי דבחי, .M.A.R.N, אחות מתאמת תחום סוכרת, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

 העצמת צוותים סיעודיים בטיפול בחולה הסוכרתי במרפאות ראשוניות11:50-11:30
 אורית ויזינגר, אחות אחראית מרפאת סוכרת, מרכז רפואי לין, חיפה ורכזת תחום סוכרת בסיעוד, מחוז חיפה וגליל מערבי,

שירותי בריאות כללית

 הצגת מודל עבודה לאחות לאומדן וטיפול בדיכאון בקרב חולי סוכרת12:10-11:50
שלומית נווה, מרכזת תחום סוכרת סיעוד, מחוז השרון, מכבי שירותי בריאות

שאלות ותשובות12:20-12:10
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-12:20

 היבטים קליניים בעשייה הסיעודית  
יו"ר: אלזה לבון, מרכזת כ"א בסיעוד, הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

 אומדן כף רגל סוכרתית 13:00-12:40
 רוחמה פרידמן, מפקחת קלינית ביה"ח השיקומי, מרכזת תחום פצעים וחבישות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא

שרי דבחי, .M.A.R.N, אחות מתאמת תחום סוכרת, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר    

 קידום בריאות בסוכרת והבדלים רב תרבותיים13:20-13:00
מונירה חמדאן, אחות מחוזית סוכרת, מחוז צפון שומרון, קופת חולים מאוחדת 

 הטיפול בסוכרת במרפאות רב צוותיות13:40-13:20
שרי פרקש, אחות מוסמכת R.N.  M.P.A, מנהלת המרכז לטיפול בחקר הסוכרת ע"ש בילדריג'י, בית חולים לניאדו, נתניה

 האחות כמובילת צוות רב מקצועי. תאור מקרה14:00-13:40
אבלינה קפלן, אחות בצוות מרפאת רופא אישי, סניף "גן העיר" ראשון לציון, מכבי שירותי בריאות

שאלות ותשובות14:10-14:00
ארוחת צהריים15:00-14:10

יו"ר: פרופ' איתמר רז, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים, יו"ר המועצה הלאומית לסוכרתמליאת צהריים

 טיפול תרופתי כגורם השמנה בסוכרת15:20-15:00
ד"ר חוליו וינשטיין, מנהל היחידה לסוכרת, המרכז הרפואי וולפסון, חולון

 מהפיכת הרפואה בעידן החדש של האינטרנט והמדיה הדיגיטלית - היבטים בסוכרת15:40-15:20
עו"ד ד"ר אורי גינזבורג    

דיון עם קהל16:00-15:40

ייזום וארגון

לפרטים והרשמה. טל'. 03-7650504
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הכנס הלאומי לסוכרת
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איחוד כוחות לטיפול הסוכרת בישראל

כנס אחיות סוכרת בתוך:


