
07:45-08:45 – רישום והתכנסות

מושב בוקר: 08:45-10:30

08:45 - פתיחה וברכות: ליויה כסלו, יו"ר העמותה, אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן 

09:00 -  הענקת פרסים
פרס לאחות אונקולוגית בתחום המחקר )בחסות האגודה למלחמה בסרטן(: עירית שוורץ אטיאס  	 
פרס לאחות אונקולוגית על פיתוח שירות )בחסות האגודה למלחמה בסרטן(: מלי קושא	 
פרס לאחות אונקולוגית על קידום הטיפול התומך )בחסות חברת ניאופארם ישראל(: מישל פלג	 
פרס לאחות אונקולוגית על קידום הטיפול התומך והמחקר בתחום )בחסות חברת מדיסון(: נעמי שושני	 
פרס לסטודנטית על עבודה מקורית בתחום הסיעוד האונקולוגי: )בחסות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי(: ליאב לביא	 

09:40 - סרטון: רשמים מתוך פעילויות העמותה בשנה החולפת

TED Oncology Nursing  09:50 - הרצאות
והדרת פני זקן – G8 זה לא רק ועידה- ורוניקה ליפשיץ ומוחמד כבהה, מרכז דוידוף, ביה"ח בלינסון, מרכז רפואי רבין	 
חמ"ל של חמלה- חיבה רכס ואינה ארליך, מרכז דוידוף, ביה"ח בלינסון, מרכז רפואי רבין	 
טיפול בצל מלחמה: סיפורה של ב' מטופלת סורית- איריס פורת ויאנה דיאמנד, הקריה הרפואית רמב"ם	 

10:30-11:30 -  ארוחת בוקר חגיגית וביקור בתערוכה

RAPID מושב צהריים: 11:30-13:00 - הרצאות

11:30  נהלים והנחיות 
יישום הנחיות לטיפול בפצעים גידוליים במחלקה האונקולוגית- מיכל גולפור ודגנית גונן, המרכז הרפואי שיבא, 	 

תל השומר 
מתן טיפולים רדיואקטיביים במחלקה האונקולוגית-ילנה רייב ומיכל בר יוסף, המרכז הרפואי תל אביב, ביה"ח 	 

איכילוב
מעטפת טיפולית לחולים האונקולוגים- ענבל עמית ומרגלית דן עזרא, מכבי שרותי בריאות, מחוז מרכז 	 
אחיות מקרינות פליאציה- סמאהר מסארוה ושרה גרדין, מרכז דוידוף, ביה"ח בילינסון, מרכז רפואי רבין	 
'עולים לרגל': הפיכת נהלים בינלאומיים לנהלי עבודה יומיים- חנה פרמן, יהודית דרייר וטל גרנות, מרכז דוידוף, 	 

ביה"ח בילינסון, מרכז רפואי רבין

11:55 - סרטון: 24 שעות בחיי אחות אונקולוגית

12:05 - סוגיות ודילמות על רצף החיים
אומדן וטיפול בכאב של ילדים חולי סרטן באמצעים תרופתיים ולא תרופתיים על ידי הורים בבית- שושני נעמי 	 

נעה, מרכז רפואי הדסה עין כרם

יום העיון השנתי 
של העמותה לקידום 

הסיעוד האונקולוגי 
אולמי אווניו, קריית שדה התעופה, 05.07.2017



השפעת דימוי גוף ודימוי עצמי על תפיסת בריאות מינית בקרב מתבגרים ובוגרים צעירים- יעל בן גל, מרכז 	 
שניידר לרפואת ילדים 

שני עולמות ומחלה אחת: תחושות ותגובות הצוות המטפל באישה בהריון עם אבחנה חדשה של מחלה 	 
המטולוגית ממאירה- סטיוארט לוי, מרכז רפואי הדסה עין כרם

סוגיות מוסריות במהלך הטיפול במושתלי מח עצם עם מחלה חריפה של השתל כנגד המאכסן: התמודדות הצוות 	 
הסיעודי- יבגני פרנק קמנצקי, מרכז רפואי הדסה עין כרם

12:25 - סרטון: ממבט אחרמ
ושב צהריים: 13:30-14:30

12:30 - האחות במרכז 
תמיכה ומתן כלים לצוות מטפל- הדס ספיר, מרכז רפואי הדסה עין כרם	 
ידע אינו השכלה – פרוייקט לפיתוח למידה מתמשכת בקרב אחיות אונקולוגיות- עירית שוורץ אטיאס וטל 	 

גרנות, מרכז שניידר לרפואת ילדים ומרכז דוידוף, ביה"ח בילינסון, מרכז רפואי רבין 
לטפל במטפל: מפגש מוסיקלי לצוות אשפוז יום אונקולוגי- דליה גורדון, מרכז רפואי הדסה עין כרם	 
מ'טירונית למומחית': הטמעת תהליך מנטורשיפ בקליטת אחות חדשה במערך האונקולוגי- ליאורה עקירב 	 

וזאנה בלוססקי, מרכז דוידוף, ביה"ח בילינסון, מרכז רפואי רבין 
גבולות מקצועיים בין מטפל למטופל ברשתות חברתיות- רותי אופיר ואילנית חדד, הקריה הרפואית רמב"ם 	 

13:00-13:30 - הפסקה

 13:30-15:00
"הרשימה- מופע מהחלומות", יובל אברמוביץ מופע בימתי מרתק, מעורר מחשבה, תובנות ושופע הומור. יובל 

אברמוביץ הינו שחקן, איש תקשורת, סופר ויזם. 

15:00 – ארוחת צהריים חגיגית  באיחולי המשך עשייה מוצלחת 

אחים/יות חברים/ות בשנת 2017 – ללא תשלום	 
חידוש חברות ביום הכנס – 220 ₪	 
סטודנטים לסיעוד )לתואר ראשון ( 110 ₪	 
פנסיונרים 110 ₪	 

עד תאריך 30.6.17 ניתן להירשם לעמותה דרך אתר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי או באמצעות הלינק 	 
http://www.ions.org.il/FormHarshama.aspx      

ביום הכנס התשלום יתבצע רק באמצעות המחאה לפקודת העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 	 
)ביום הכנס לא תהיה אפשרות לשלם במזומן או באשראי(

 	ions.service@gmail.com לשאלות ניתן לפנות לרוני במייל

דמי השתתפות לכנס השנתי 5.7.17


