
 

 
 

  2018חברי/ות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי לשנת 
 /ותמוזמניםאונקולוגיה -מתחום האורו

 גידולי מערכת השתן בתחום ים מקצועייםמפגשל
 13.6.18 -ו 7.3.18כים בתארי

 11תל אביב, מרכז עזריאלי, בניין מרובע, קומה  מלון קראון פלזהב
 

 ions.service@gmail.comנא להירשם דרך רוני ברנע, מזכירת העמותה במייל 
 
, רמב"ם הקריה  דולי מערכת השתןיג מרכזת ומנחת המפגש: אסתר פינטו, מרכזת תחום

 הרפואית לבריאות האדם
 

7.3.18 
 

 התכנסות 8:30-9:00
 

 וברכות פתיחהדברי  9:00-9.15
 יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראלליויה כסלו, 

 
  דרכי המין והשתן  בממאירויות בדיקות אבחון 9:15-10:00

  רופא בכיר במחלקת כירורגיה אורולוגית, בית חולים כרמל, איתי שגיאד"ר   
 

 הפסקה 10:00-10:15
 

באמצעות  פסיכו חברתיות, אתיות ותרבותיותדיון בסוגיות רפואיות, סיעודיות,  10.15-12.15
  הצגות מקרים

  :חברי הפאנל
פאה בכירה במכון האונקולוגי ברמב"ם, אחראית על רו, ד"ר אביבית פאר

 ,ידה למחקרים קליניים באונקולוגיהמנהלת היחו ןמרפאת גידולי דרכי השת
 הקריה הרפואית רמב"ם

 ד"ר שירלי אלון, פסיכואונקולוגית, המרכז הרפואי "מאיר" כפר סבא
, מרכז דוידוף, ביה"ח אחות היחידה לאונקולוגיה של דרכי השתן, בוסנירותי 

 בלינסין
 מרגלית דן עזרא, אחות אונקולוגית מחוזית מחוז מרכז, מכבי שירותי בריאות

 
 הפסקה    12.15-12.30

 

 ?What are You Practice -חשיבה ודמיון   12.30-14.00
אונקולוגית, מנחה בכירה -מנהלת הסיעוד בחטיבה ההמטו ,אורנה בן יעקב

 , הקריה הרפואית רמב"םמנחה קבוצות טיפוליות ,Trainer NLPבדמיון מודרך, 
הרצאה אינטראקטיבית על מנגנוני החשיבה והדמיון, השפעתם על איכות חיינו ורתימתם 

 החוסן האישילחיזוק 

 

 ארוחת צהריים  14.00 
      
  נוורטיס חברתבחסות     
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  2018חברי/ות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי לשנת 
 מוזמנים/ותאונקולוגיה -מתחום האורו

 גידולי מערכת השתן  בתחום יםמקצועי יםמפגשל
 13.6.18 -ו 7.3.18בתאריכים 

 11אביב, מרכז עזריאלי, בניין מרובע, קומה מלון קראון פלזה תל ב
 

 ions.service@gmail.comנא להירשם דרך רוני ברנע, מזכירת העמותה במייל 
 

רמב"ם הקריה   ,גידולי מערכת השתןמרכזת ומנחת המפגש: אסתר פינטו, מרכזת תחום 
 הרפואית לבריאות האדם

 
13.6.18 

 
 התכנסות 8:30-9:00

 
 וברכות דברי פתיחה 9:00-9.15

 ליויה כסלו, יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
 

 גישות ניתוחיות לגידולים במערכת השתן 9.15-10:15
  מנהל מח' אורולוגית בי"ח בני ציון, פרופסור נתיב  

 
 הפסקה 10.15-10:30

 
של המטופל התמודדות הצוות הסיעודי עם מחלה מתקדמת  סדנא בנושא: 10.30-12.45

 מאיימת על החיים ה
  בהנחיית ענת זכאי, עובדת סוציאלית קלינית

 
 הפסקה    12.45-13.00

 
 אונקולוגיה-על סקס, מיניות ואורו 13.00-14.00

מנהל המרפאה לבריאות מינית במרכז , פסיכיאטר וסקסולוג ד"ר צחי בן ציון,
  האוניברסיטאי "סורוקה" לנגבהרפואי 

 
 ארוחת צהריים  14.00

   
 

 
      

 בחסות חברת נוורטיס
 

      
 

mailto:ions.service@gmail.com

