
כנס סיעוד
אונקולוגי     

5.3.2014 | מלון דן פנורמה, ת"א

ייזום והפקה

לפרטים והרשמה: 03-7650504 

דמי רישום:
� רישום מוקדם עד ה-3.3.14: 40 ש“ח

� רישום מה-4.3.14 וביום הוועידה: 100 ש“ח
* המחיר כולל מע"מ וארוחת צהריים

התכנסות ורישום08:15-09:00

ברכת יו"ר הכנס09:00-09:20
גב' מלי קושא, מנהלת פיתוח עסקי, מוקד אחיות, הנהלה ראשית, כללית

מושב 1: רצף טיפול בחולות סרטן השד
יו"ר: גב' שרה בן עמי, מומחית קלינית באונקולוגיה, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

מעובדות לפרשנות ולקבלת החלטות בקרב נשים עם סרטן השד09:20-10:20
גב' ברוריה יכיני, אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי, המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

גב' טל גרנות, אחות היחידה לאונקולוגיה של השד, בית חולים בילנסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה
ד"ר אפרת דגן, יועצת אונקוגנטית. ראש החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה

גב' שרה גרדין, אחות אחראית ביחידת רדיותרפיה  בית חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה
גב' אלה מולר, מנהלת סיעוד חטיבה המטואונקולוגית, מומחית טיפול תומך, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה

גב' עדה צונץ, אחות מתאמת שד בקהילה, מחוז דן פ"ת, כללית 

פרוטוקול מעקב בטיפול ביולוגי פומי ככלי לניהול סיבוכי טיפול, הפחתה ומניעה   |   בחסות: נוברטיס אונקולוגיה10:20-10:40
גב' טל גרנות, אחות היחידה לאונקולוגיה של השד, בית חולים בילנסון, מרכז רפואי רבין, פתח תקוה             

הפסקת קפה וביקור בתערוכה10:40-11:10

מושב 2: חידושים באונקולוגיה
יו"ר: גב' אלה מולר, מנהלת סיעוד חטיבה המטואונקולוגית, מומחית טיפול תומך, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם, חיפה  

גנטיקה וסרטן11:10-11:30
פרופ' איתן פרידמן, מנהל היחידה האונקוגנטית, מכון גנטי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

מיניות וסרטן11:30-11:50
גב' לנה קורץ אלמוג, אחות, מטפלת במיניות מוסמכת, האגודה למלחמה בסרטן

"כללית לידיעתך כי אנחנו כאן בשבילך", ערכת המידע לחולה האונקולוגי ומשפחתו11:50-12:10
גב' לימור שוורץ, רכזת הסיעוד האונקולוגי, מחוז חיפה וג.מ, כללית

 מחקרים קליניים באונקולוגיה12:10-12:30
גב' עליזה אקרשטיין, מנהלת ניסויים קליניים אונקולוגיים, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר

הפסקת קפה וביקור בתערוכה12:30-12:50

מושב 3: טיפול תומך
יו"ר: גב' עליזה יפה, מומחית לטיפול תומך, האגודה הישראלית לטיפול תומך 

מורכבות תחלואה של חולי סרטן ברצף טיפול ביה"ח קהילה12:50-13:10
ד"ר אפרת שדמי, מרצה בכירה, החוג לסיעוד, אוניברסיטת חיפה

המוקד האונקולוגי המקוון - "צעד לשיפור ושימור הרצף הטיפולי"13:10-13:30
מר אבו-רקייה ריאד, ראש צוות אונקולוגי במוקד המקוון - מומה, מכבי שירותי בריאות ואח אונקולוגי ומומחה בטיפול תומך

13:30-13:50Integrated, Individually Tailored Model הטיפול הפליאטיבי בחולי סרטן ע"פ מודל
גב' בלה אליגולשוילי, מומחית קלינית בטיפול תומך, מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול בית תומך, מחוז מרכז, כללית 

תוכן בזמן שנותר13:40-14:00
גב' קרן ארפי, אחות אונקולוגית מומחית קלינית בטיפול תומך, קשת המשאלות

ארוחת צהריים14:00-14:30

ONCOTES


