
ייזום 
והפקה

הכנס השנתי
לסיעוד אונקולוגי

24.2.2016 | מלון דיוויד אינטרקונטיננטל ת“א

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-22.2.16: 50 ש“ח

� רישום מה-23.2.16 וביום הוועידה: 120 ש“ח
   * המחיר כולל מע“מ וארוחת צהריים

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

התכנסות ורישום 08:30-09:00
ברכות09:00-09:20 

יו“ר הכנס: גב‘ מלי קושא, מנהלת פיתוח עסקי, מוקד אחיות, הנהלה ראשית, כללית

 מושב פתיחה - האתגרים ברצף טיפול בחולי הסרטן במערכת הבריאות
יו“ר: גב‘ שמחה בלומנטל, אחות אחראית מכון אונקולוגי, מרכז רפואי קפלן

פאנל: האתגר ברצף טיפול בחולי סרטן במערכת הבריאות09:20-10:30
מנחה: גב‘ מלי קושא, מנהלת פיתוח עסקי, מוקד אחיות, הנהלה ראשית, כללית

ד"ר נעה אפרת בן ברוך, מנהלת המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי קפלן
גב' בלה אליגולשוילי, מומחית קלינית בטיפול תומך, מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול בית תומך

והוספיס בית, שרותי בריאות כללית, מחוז מרכז
גב' הילה מנדלוביץ', מנהלת מוקד למחלימים, מוקד אונקולוגי ארצי, מנהלת סיעוד במרפאה ראשונית

מחוז ירושלים, כללית
גב' שרית אשכנזי, אחות אחראית מרפאה המטואונקולוגית, מרכז דוידוף לטיפול ולמחקר מחלות הסרטן,

בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין
גב‘ בת שבע ספיר, מנהלת היחידה לאשפוז בית ומנהלת המטי“ב, מחוז מרכז, מאוחדת

ד“ר יוסי ולפיש, מומחה ברפואת המשפחה, רופא כפר ומנהל מרפאות עשרת, רבדים וניר גלים, כללית
10:30-10:50Integrated care system

גב‘ לירון לוי, מנהלת תחום הרצף הטיפולי והאונקולוגי המחלקה לטיפולי בית והמשך טיפול אגף הסיעוד
והמוקדים הרפואיים, מכבי שירותי בריאות

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:50-11:20

מושב בוקר
יו“ר: גב‘ זיוה חנוכה, אחות אחראית מכון אונקולוגי, בית החולים לניאדו

11:20-11:40CANCER PRO - מדדים מדווחי מטופל
ד"ר איליה קגן, מרכז מחקר בסיעוד, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין

אומדן וטיפול בכאב מתפרץ בקרב חולים אונקולוגיים   |   בחסות: טבע11:40-12:00
גב‘ לאה לוי, אחות מומחית פליאטיבית מתאמת טיפול תומך, מרכז דוידוף, בית החולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה       

Choosing Wisely - בחירות מושכלות באונקולוגיה12:00-12:20
גב‘ ליאורה ולינסקי, מנהלת איכות קלינית, מאוחדת

חידושים באבחון ודימות השד12:20-12:50
ד"ר מירי סקלייר-לוי, מנהלת היחידה לדימות השד, מרכז מירב, המרכז הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:50-13:10

מושב צהריים - טיפול תומך
יו"ר: ד"ר תקווה מירון, אחות מומחית בטיפול תומך ויו“ר “תמיכה“ - האגודה הישראלית לטיפול תומך  

הנחיות מקדימות וחמש המשאלות13:10-13:30
גב' לריסה ראם, ראש תחום זקנה ומחלות כרוניות, אגף הסיעוד, חטיבת הקהילה, כללית

סוף החיים במחשבה תחילה13:30-13:50
גב' הניה פרי-מזרה, מנהלת המחלקה לתכנון ובקרה בסיעוד, חטיבת בתי החולים, הנהלה ראשית, כללית

אם אין אני לי מי לי-האתגר של היחיד מול המערכת13:50-14:30
מר גרי גרינשפן, יועץ ויזם עסקי וממייסדי הקרן למיזמים לאומיים

ארוחת צהריים וסיום14:30-15:15

חסותחסות ראשית


