
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
 ניתוחים בריאטריים בסוכרת

יו"ר: גילה פיימן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה
ד"ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

 סוגי הניתוחים הבריאטריים המתאימים לחולי סוכרת11:10-10:50
 ד"ר אחמד עסליה, מנהל המדור לכירורגיה לפרוסקופית ובריאטרית וסגן מנהל המערך הכירורגי במרכז לבריאות האדם,

רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה

 היבטים הורמונליים של ניתוחים בריאטריים11:30-11:10
ד"ר דוד גויטן, אחראי תחום כירורגיה להשמנת יתר, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר 

 הטיפול והמעקב התזונתי לאחר ניתוח בריאטרי בחולה הסוכרתי11:50-11:30
מירית קרקוסקי, דיאטנית קלינית, מלב"י - המרכז לטיפול בהשמנת יתר, קבוצת אסיא מדיקל

פאנל מומחים12:10-11:50
שאלות ותשובות12:20-12:10
הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-12:20

 הערך המוסף של הטיפול התזונתי בסוכרת בקהילה  
יו"ר: גילה פיימן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה, סוכרת ומטבוליזם, מרכז שניידר לרפואת ילדים, פתח תקוה

ד"ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה
 בקרת איכות הטיפול הדיאטטי בסוכרתיים המטופלים בקהילה13:00-12:40

 ד"ר דורון חרמוני, רכז מחקר מחוזי, הנהלה רפואית, מחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית   
דורית לוין, דיאטנית קלינית, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה, מחוז שרון ושומרון, שירותי בריאות כללית

 השוואת מודלים של דיאטות לסוכרתיים מסוג 2 ויישומם בטיפול התזונתי בקהילה במחוז מרכז - שירותי בריאות כללית13:20-13:00
ד"ר רלי אבל, דיאטנית קלינית, מנהלת היחידה לתזונה ודיאטה וסגנית יו"ר מחקר בשירותי בריאות כללית, מחוז מרכז 

 הטיפול התזונתי במרפאת צוות רופא אישי13:40-13:20
דורית מנדלבאום MSC RD, דיאטנית קלינית רכזת תחום תזונה מרפאת צוות רופא אישי, מחוז צפון, מכבי שירותי בריאות  

 הכשרת דיאטנים בטיפול התזונתי בסוכרת - הצגת תוצאות של ארבע שנות קורס14:00-13:40
 גילה פיימן, דיאטנית קלינית, המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז  שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

ד"ר מיכל גילאון קרן, דיאטנית קלינית המכון לאנדוקרינולוגיה וסוכרת, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה 

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
בחסות

הכנס הלאומי לסוכרת
20 באוקטובר 2010, מלון הילטון ת"א

איחוד כוחות לטיפול הסוכרת בישראל

Diabetic2010 כנס תזונאיות בתוך:


