
 פעילויות בסניפים של אגודה ישראלית לסוכרת                                                                   

 מנהל הסניף טלפון לברורים פרטי ההרצאה מקום ההרצאה תאריך
 חוויות" ב, רחובות סניף 21.5.2017

( פנחס בבית" )שעריים
, 15 כוכבא בר' רח

.רחובות  

 וכיבוד רישום, התכנסות 17:00 בשעה מפגש
 על לשמור כיצד"  הרצאה – 18:00 ובשעה
' הגב"  וסדוק עבה בעור טיפול הרגל כף בריאות

ראשית   סיומינה, מדריכה יאנה  קארט חברת של 
  ,קוסמטיק

 צביה ציוני 054-4554751

', ד ס"במתנסניף אשדוד,  21.5.2017
 .אשדוד, 16 השייטים' רח

 וכיבוד רישום, התכנסות 17:00 בשעהמפגש 
  הסוכרתית הרגל כף" הרצאה – 18:00 ובשעה
 ,מיכאלי מוניקה :המרצה " וטיפול מניעה
 מאוחדת חולים קופת  בסוכרת מומחית אחות

 .    Ph.Dקנטי לאה ר"ד 050-5719143

 ר"יו - סוכרת מחנכת
 אשדוד סניף

בקתדרה סניף נתניה  29.5.2017
אחימאיר , רח' העממית

 נתניה 9

התכנסות ,רישום וכיבוד  18:30מפגש בשעה 
 ומניעת הטיפול ניהול"הרצאה:  19:00ובשעה 

  כפרי אסתי' הגב המרצה, "סוכרת סיבוכי
 לניאדו חולים בית הסוכרת יחידת אחראית אחות

-רחמני רינה ר"ד 053-3350396
 הסניף ר"יו', רבינוביץ

       , דואני חדווה' הגב
 הסניף ר"יו. ס

 חוויות" ב, רחובות סניף 4.6.2017
( פנחס בבית" )שעריים

, 15 כוכבא בר' רח
 .רחובות

 וכיבוד רישום, התכנסות 18:00 בשעה מפגש
 מהגישה לי יוצא מה" הרצאה  19:00 ובשעה

 ?" הסוכרת עם ובהתמודדות בחיי החיובית
 ויועצת מנחה גרנטשטיין איילה , נירה המרצה
 אישית והעצמה לשינוי ומאמנת

 צביה ציוני 054-4554751

 במרכזסניף כרמיאל  6.6.2017
' רח, ת"נעמ קהילתי
 כרמיאל, 1 חבצלת

התכנסות, רישום וכיבוד,  17:30מפגש בשעה 
 בחולה הפה בריאות"הרצאה  18:00ובשעה 
 ברפואת מומחית  ברג טל ר"דהמרצה,  " הסוכרתי

, ולסת פה לכירורגיה במחלקה בכירה רופאה הפה
 חיפה, ם"רמב רפואי מרכז

 שרה דובשן 054-6680995

 סניף מ.א. גזר  27.6.2017
  לזקן יום במרכז

 בית, התרסי שמעון' רח
 לבניין בצמוד) חשמונאי
 (במועצה

, וכיבוד רישום, התכנסות 18:00מפגש בשעה 
 נועדו אלו רגליים"בנושא:  הרצאה 18:30 ובשעה
 בעיות למניעת הרגל בריאות קידום"   להליכה
 וייס דניאל. המרצה, סוכרת חולי אצל שכיחות
 רגל כף ומנתח לבעיות מומחה

 חנה סיבוני 054-6573563



 

 ו/או להשאיר הודעה בתא הקולי 8:00-15:00בין השעות  5שלוחה  03-9508222כמו כן ניתן לפנות לפרטים לנירה איילה גרנטשטיין מנהלת הסניפים לטלפון : 


