
 

 

 8/2/2019-6סדנת אלומה  

 בריאות, שינה, סוכרת ומחלות כרוניות.

 6/2/2019 יום רביעי

 התכנסות ורישום 09:00 – 08:30

 י ישן בלילה. חלומות פז. תרגילאיך השכן של -הכרות   09:00-09:15

 (  ד"ר יערית אדמוביץ. מכון ויצמן.Gene Clockשעון ביולוגי בבריאות ובחולי ) 09:15-10:00

 .ד"ר רחל דהן . מילוי שאלון שינה ועיבודו במרפאה ראשונית או במרפאת סוכרת. בריאותו, סוכרת שינה   10:00-11:00

 הפסקה 11:00-11:30

 . ד"ר רחל דהן.CBTעקרונות טיפול ב  –אינסומניה, סוכרת ותחלואה כרונית  11:30-12:30

 פ"גתרגול   12:30-13:00

 ארוחת צהרים 13:00-14:00

  .בי"ח סורוקה  .פרופ' אשר טל -וטיב השינה. הקשר בין מחלות ריאה מוכרות והאיזון המטבולי  הערכת השינה 14:00-15:30

 פרופ' אשר טל. בי"ח סורוקה. ל בהפרעות שינההרצאה וסדנה על טיפו 15:30-17:00

 

 ...(?)ביבי מוצארטמוסיקה ושינה.   -פעילות חברתית   – 20:30

  



 

 שינה ומחלות כרוניות ופתרונות –יום חמישי 

 יוגה 07:00-08:00

 ארוחת בוקר 08:00-08:30

 ץ. בי"ח וולפסון.תיזמון ארוחות ומשק הגלוקוז. ד"ר דניאלה יעקובובי 08:30-10:00

 (.הרצאה ותרגול)                     

 דום נשימתי בשינה, מחלות ריאות, והשלכותיהם ד"ר יוחאי אדיר?  00:11-00:10

 הפסקה 11:00-11:30

 בי"ח כרמל? פילרגיורא  'פרופהפרעות שינה וסוכרת טיפול תרופתי ושינה.  12:30-11:30

 )לחזור עם בגדי התעמלות(. ארוחת צהרים 13:15-14:15

 יעל שטרן, ד"ר ליאורה שכטר. ד"ר איילת מדברי )הלל יפה(,יעקוב עזרא, אופציות לבדיקה: ד"ר  -  ושינה כאב 15:00-14:15

מנהלת מרכז לתזונה התנהגות ובריאות בחיפה   פרופ' יעל לצרהצד האפל של האוכל והפרעת אכילה לילית.  16:00-15:00

 )עדי הציעה. לא דיברנו איתה עדין(.

 ורדית קלמרו.  תקליני ת?  רוקחימה משפיע על מ –שינה ותרופות  16:00-17:30

 )נרצה אח"כ לדבר על תזמון של פ"ג ושינה, בערב אירובי זה כנראה פחות מוצלח(  פעילות אירובית  16:45-17:30

 פעילות חברתית בערב. – 20:30

 יום שישי  מעגל החיים ושינה

 הטיס הנושם. סדנת ריברסינג. צריך לברר נושא המזרנים וארוחת הבוקר  –נימרוד קאופמן   07:00-09:00

 ארוחת בוקר 09:00-10:00

רונית קיבלה המלצה לד"ר דליה שכטר )ניהלה את מרכז . , חרדה/דיכאון וכו' ושינההפרעות שינה ממקור רגשי  08:30-09:30

 ג'ואל כתבה מייל למישהי שהשיבה בשלילה. השינה בשיב"א(.

אולי ד"ר ירון דגן יוכל להעביר משהו שקשור לשינה מינקות, דרך הצבא וההנחיות שלו  - שינה במעגל החיים   10:30-09:30

 .? יהודית תנסה לברר.לשינה מטכלית וכו', ואח"כ בגיל המעבר ובזיקנה..

 הפסקה 10:30-11:00

 משוב 11:00-11:20

 אבי ברססט. מנכל הולנדיה. - (NAP)על היגיינת שינה בעיקר, יש לו ספר  סוד השינה המושלמת 11:20-12:30

 


