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מזכירות הכנס

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום
� רישום מוקדם עד ה-10.03.13: 80 ש"ח

� רישום מה-11.03.13 וביום הוועידה: 150 ש"ח 
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום08:30-09:00

מליאת בוקר 
 ברכות ופתיחה09:00-09:20

 יו"ר הוועידה: ד"ר דורית וייס, אחות ראשית, שירותי בריאות כללית
ד"ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית

 פאנל: עבודת הצוות כבסיס לקידום תוצאי רפואה09:20-09:50
 מנחה: לילי פרלמן, ראש אגף סיעוד, חטיבת בתי חולים, שירותי בריאות כללית

 ד“ר דיאן לוין, מנהלת המחלקה לחינוך וקידום בריאות, שירותי בריאות כללית    
 פרופ' רן בליצר, מנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות, משרד רופא ראשי,

 שירותי בריאות כללית ומנהל מכון כללית למחקר
 פרופ' אבי פורת, חטיבת הבריאות, מכבי שירותי בריאות

 כלנית קיי, ראש אגף סיעוד, חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית
ד“ר אורלי תורן, סגנית מנהלת אגף הסיעוד למחקר ופיתוח, מרכז רפואי הדסה, ירושלים    

 פאנל: אורח חיים בריא - מי צריך להגדיר וכיצד מקדמים09:50-10:20
 מנחה: ד“ר דורית וייס, אחות ראשית, שירותי בריאות כללית

 דורית גולדמן, יועצת אסטרטגית לאירגונים
 ד"ר אילנה מרגלית, עו“ד, מנהלת ביה"ס האקדמי לסיעוד דינה, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

 ד"ר אמנון להד, ראש החוג לרפואת משפחה, ביה"ס לבריאות הציבור, האוניברסיטה העברית. מנהל המחלקה לרפואת המשפחה, שירותי בריאות כללית, מחוז ירושלים
 ויו"ר המועצה הלאומית לבריאות הקהילה

 פרופ' ועו"ד חוה טבנקין, מנהלת המחלקה לרפואת המשפחה, מרכז רפואי העמק ומחוז הצפון של שירותי בריאות כללית, עורכת המלצות כוח המשימה הישראלי לקידום בריאות ורפואה מונעת
כלנית קיי, ראש אגף סיעוד, חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית

 פאנל: אתיקה בעבודת צוות10:20-10:50
 מנחה: ד“ר ניקי ליברמן, ראש אגף רפואה, חטיבת הקהילה, שרותי בריאות כללית

 מנחה: פרופ‘ ז‘ק ברנהיים, יועץ לתחום נפרולוגיה ויל“ד, שירותי בריאות כללית
 ד"ר נורית וגנר, נשיאת לשכת האתיקה של האחיות והאחים בישראל

 פרופ' אבי פורת, חטיבת הבריאות, מכבי שירותי בריאות
 ד"ר מרדכי דיין, מנהל רפואי, מחוז צפון, שירותי בריאות כללית

טל גרנות, אחות היחידה לאונקולוגיה של השד, מרכז דוידוף, בית חולים בילנסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:50-11:20

מושבים 
מקבילים

מושב 1 - סוכרת
 יו"ר: ד"ר ברוך יצחק, מומחה לרפואת משפחה,

 שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה
אורית ויזינגר, אחות אחראית מרפאת סוכרת, מרכז רפואי לין. 
רכזת הסיעוד בסוכרת מחוז חיפה וג"מ, שירותי בריאות כללית

מושב 2 - אונקולוגיה
 יו"ר: גב' מלי קושא, מנהלת פיתוח עסקי,

 מוקד אחיות, הנהלה ראשית, כללית
 פרופ' משה מיטלמן, מנהל מחלקה פנימית א',

המרכז הרפואי ת"א

מושב 3 - חיסונים ומחלות ילדים 
 יו"ר: ד"ר גיורא גוטסמן, מומחה במחלות זיהומיות,

 חטיבת הילדים, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא
נורית ברוך, מנהלת הסיעוד, מרכז שניידר לרפואת ילדים 

בישראל, פתח תקוה

 העצמת הטיפול באינסולין -11:20-11:40
 מתי ואיך?   |   בחסות: נובו נורדיסק

ד“ר יוסי כהן, מנהל מכון הסוכרת, מחוז השפלה, 
מכבי שירותי בריאות

 יד ביד מבית החולים לבית   |   בחסות: ניאופארם
 מירב חכם, מנהלת תחום Home cure, ניאופרם

אביבה יוחיליס, מומחית מוצר Removab וכאב, ניאופרם

מבצע חיסוני השפעת בכללית השנה                    
ד“ר מינה רותם, רכזת איכות וניהול סיכונים, אגף סיעוד בקהילה 

 איזון חולה סוכרת באשפוז - האם זה אפשרי? 11:40-12:00
אסתר בוטח, מומחית לסוכרת, המרכז הרפואי אוניברסיטאי  

סורוקה, באר שבע

 סרטן מעי גס - גישה לטיפול   |   בחסות: מרק סרונו
ד“ר רוית גבע, מנהלת המרכז לגידולי מערכת העיכול, 

מנהלת יחידת המחקר במערך האונקולוגי, המרכז הרפואי ת”א

 חיסונים - עידכון 2013
ד“ר גיורא גוטסמן, השרות לאיידס וזיהומים בילדים וילודים, 

מרכז רפואי מאיר, כפר סבא
 יעילות שימוש במפת שיחה לאיזון חולי סוכרת12:00-12:20

 נורית בר-נוי, מנהלת הסיעוד, מרפאת עתלית,
מחוז חיפה וג"מ, שירותי בריאות כללית

 איחוד כוחות בייעוץ מרחוק
 מישל דיטשי, מנהלת מוקד אונקולוגי, מוקד אחיות,

שירותי בריאות כללית

 תשובות לטענות מתנגדי חיסון
ד“ר מיכל שטיין, מומחית ברפואת ילדים ובמחלות זיהומיות, 

חטיבת הילדים, המרכז הרפואי ע“ש וולפסון, חולון

 טיפול מוקדם ב-GLP-1 יתרון12:20-12:40
 או חיסרון?   |   בחסות: נובו נורדיסק

 ד"ר עופרי מוסנזון, היחידה לסוכרת, האגף הפנימי,
מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

 טיפולים חדשניים בסרטן
 שד גרורתי   |   בחסות: נוברטיס אונקולוגיה

פרופ' ברוך קליין, מנהל יחידת הכימותרפיה, אסותא 
מרכזים רפואיים ת"א וחיפה. רופא בכיר, המערך האונקולוגי, 

המרכז הרפואי מאיר, כ"ס

 איחוד כוחות הוכחה להצלחה
אסתר קזמירסקי, אחות מניעת זיהומים, מרכז שניידר 

לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:40-13:00

מושבים 
מקבילים

מושב 4 - טיפול בפצע כרוני 
יו"ר: ד"ר רם אברהמי, רופא בכיר במחלקה לניתוחי כלי 

דם, בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה. מנהל  
 מרפאת פצע  ת.ל.מ

 זויה צפוני, מתאמת פצעים קשי ריפוי, מרכז רפואי קפלן, רחובות
מיכל פנצ‘ק, מרכזת תחום פצע, אגף הסיעוד, חטיבת בתי 

החולים, שירותי בריאות כללית

מושב 5 - גיל המעבר וגריאטריה
יו"ר: פרופ' יצהל ברנר, מנהל מערך גריאטרי: מחלה 

פנימית ו' והיחידה לגריאטריה שיקומית, מרכז רפואי מאיר, 
כפר סבא ובית הספר לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת 

 תל אביב
פרופ' חוה גולנדר, החוג לסיעוד ומכון הרצג לחקר זיקנה 

והזדקנות, אוניברסיטת תל אביב

מושב 6 - מדיניות בריאות
יו"ר: פרופ‘ רן בליצר, מנהל המחלקה לתכנון מדיניות 

בריאות, משרד רופא ראשי, שירותי בריאות כללית 
 והמחלקה לאפידמולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

 גב' גלית קאופמן, מנהלת מערך הסיעוד,
מכבי שירותי בריאות

 מודל ריפוי פצעים בשירותי בריאות כללית13:00-13:20
 ד"ר רם אברהמי, רופא בכיר במחלקה לניתוחי כלי דם,

 בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה.
מנהל מרפאת פצע ת.ל.מ   

 אסטרטגיה של הכללית בטיפול בקשישים
 לריסה ראם, ראש תחום זקנה ומחלות כרוניות,

אגף הסיעוד, חטיבת הקהילה, שירותי בריאות כללית

 החולה המורכב בקהילה ובבית החולים -
 הצורך במודל טיפול חדש

פרופ‘ אבי פורת, מנהל מכון המחקר ויועץ מדיניות רפואית 
לקבוצת מכבי

 התאמת הטיפול למטופל עם פצע13:20-13:40
ד"ר דין עד-אל, מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית וכוויות, 

 המרכז הרפואי רבין ושניידר, פתח תקוה
 מיכל פנצ‘ק, מרכזת תחום פצע, אגף הסיעוד,

חטיבת בתי החולים, שירותי בריאות כללית

 איכות הטיפול בסוף החיים
פרופ‘ מאיר ברזיס, הדסה והאוניברסיטה העברית

 חדשנות במדיניות בריאות בטיפול בחולי כרוני
פרופ‘ רן בליצר, מנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות, 

משרד רופא ראשי, שירותי בריאות כללית והמחלקה 
לאפידמולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון, באר שבע

 יעוץ מרחוק לטיפול בפצעים כרונים במסגרת ביתית13:40-14:00
ד"ר שלומית בלומנטל, אחראית יישומי מערכות מידע 

בסיעוד, אגף סיעוד בקהילה

 ניהול נבון של הטיפול בתרופות
ד“ר לאה אהרוני, גריאטרית מחוזית ומנהלת שירות 

להערכה גריאטרית, מחוז חיפה וגליל מערבי

 מוקד רב תחומי - טיפול אישי מרחוק
 אנג'לה עירוני, מנהלת מוקדים מקוונים,

מכבי שירותי בריאות

 פאנל: תפקיד אחות הפצע בבית החולים ובקהילה14:00-14:20
מנחה: איטה רייטר, מרכזת תחום פצע, אגף הסיעוד 

 בקהילה, שירותי בריאות כללית
 זויה צפוני, מתאמת פצעים קשי ריפוי, מרכז רפואי קפלן, רחובות

מירי צחר, מרכזת איכות בנושא מניעה וטיפול בפצעים, 
 בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פ"ת

אלינה וישנבסקי, אחות קופ"ח מאוחדת, סניף אשקלון, 
אחות מרפאת פצעים ואחות סטומה

 הערכה גריאטרית כוללנית: מהי תרומתה?
פרופ' נטע בנטור, בית הספר למקצועות הבריאות, 

אוניברסיטת ת"א

 לאן פני העתיד? הממשק בין רופאים
 ואחיות בניהול הטיפול

ד“ר רבקה חזן הצורף RN ;PhD, מנהלת בית הספר 
האקדמי לסיעוד ליד המרכז הרפואי קפלן, שלוחה של הדסה 

והאוניברסיטה העברית 

ארוחת צהריים14:20-15:00

הוועידה השנתית 
לרופאים ואחיות 

ברפואה בישראל
איחוד כוחות

12.3.2013| מלון דן פנורמה, ת"א

בחסות


