
מזכירות הכנס

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� עלות הרשמה לחברי האיגוד: 50 ש“ח

� עלות הרשמה ללמי שאינו חבר האיגוד: 100ש“ח
� הרשמה לכנס ולאיגוד: 100 ש"ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

כנס האיגוד הישראלי
  לריפוי פצעים     

פצעי לחץ ומניעתם – מדע ופרקטיקה

התכנסות - הרשמה לאיגוד ולכנס וצירוף חברים חדשים08:30-09:00

דברי פתיחה09:00-09:15
ד"ר אביבה אבן זהב, יו"ר האיגוד הישראלי לריפוי פצעים 

 מליאת בוקר - מושב 1
יו"ר: פרופ' עמית גפן, נשיא האיגוד האירופי לפצעי לחץ EPUAP, המחלקה להנדסה ביו-רפואית, אוניברסיטת תל אביב

09:15-10:00The contributions of tissue deformation versus ischemia to pressure ulcers
Prof. Cees Oomens, Eindhoven University of Technology, the Netherlands

10:00-10:45Development of the International Guidelines for Pressure Ulcer Prevention and Treatment
Prof. Carol Dealey, University of Birmingham, UK and University Hospital Birmingham

הפסקה, סיור בתערוכה ורישום לאיגוד 10:45-11:15

מליאת בוקר - מושב 2  
יו"ר: אביבה אבן זהב, יו"ר האיגוד הישראלי לריפוי פצעים ומנהלת מרכז אלצהיימר, ר"ג                                                                                                            

רוחמה פרידמן, MPA, RN מפקחת קלינית ביה"ח השיקומי, מרכזת תחום פצעים וחבישות, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

אבחון פצעים ברקמות עמוקות באמצעות טכנולוגיות דימות11:15-11:45
ד"ר נגה שבשין, ראש חטיבת הדימות, מרכז רפואי אסותא. מנהלת מערך הדימות אסותא רשת מרכזים רפואיים

חומרי חבישה ותחליפי עור חדשניים משחררי תרופות11:45-12:15
פרופ' מיטל זילברמן, המחלקה להנדסה ביו-רפואית, אוניברסיטת תל אביב

טכנולוגיות חדשות להערכת ביצועי משטחים תומכים וכריות למניעת פצעי לחץ12:15-12:45
פרופ' עמית גפן, נשיא האיגוד האירופי לפצעי לחץ EPUAP, המחלקה להנדסה ביו רפואית, אוניברסיטת תל אביב  

ההיבט הפליאטיבי בטיפול בחולה עם פצעי לחץ12:45-13:05
ויקי גינזבורג, אחראית מחלקה ומרכזת תחום הטיפול בפצעי לחץ, מרכז דורות, נתניה

הפסקת קפה וביקור בתערוכה13:05-13:25

מליאת צהריים
יו"ר: ורדה שוגר סוכי, RN, MPH, אחות מתאמת טיפול בפצע, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה                                                                      

רנטה בר-טל מימרן, מרכזת אבטחת איכות בסיעוד ומרכזת טיפול בפצעים, בית חולים לוינשטיין, רעננה

כיב קנדי13:25-13:45
ורדה שוגר - סוכי, RN ,MPH אחות מתאמת הטיפול בפצע, רמב"ם - הקריה הרפואית לבריאות האדם, חיפה                  

הצגת מקרים ופוסטרים13:45-14:45

טיפולי הטרייה באמצעות רימות וכאב13:45-14:00
ד"ר אופיר איתי, מחלקת עור ומין, מרכז רפואי הדסה עין כרם, ירושלים

תדירות ביצוע שינויי תנוחות למטופלים בסיכון לפתח פצעי לחץ14:00-14:15
קוצין גבוביץ א., מחלקת שיקום, בי"ח לוינשטיין, רעננה

עור ללא הפסקה מניעה וטיפול בפצעי לחץ בילדים14:15-14:30
גוכשטיין אולגה, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

פצעים קשיי ריפוי )כולל פצעי לחץ( - אתגר טיפולי למרפאת פצע מחוזית ומוקד רב תחומי  14:30-14:45
דני רוזן, סבטלנה דונסקוי, מכבי שירותי בריאות

ארוחת צהריים14:45-15:30

*בסיום הכנס יתקיימו בחירות לתפקיד יו"ר האיגוד וכן לתפקידים נוספים

בחסות

 10.10.13
מלון לאונרדו

סיטי טאוור, ר"ג


