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 מוזמנות 2018ות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי לשנת י/חבר
 :מפגש מקצועי בנושאל
"עם תחלואה מרובהמורכבּות הטיפול באדם  -"מה שמֶעֶבר למחלת הסרטן  

15/5/18 
 במלון רמאדה "אולגה על הים"

 התכנסות 8:30-9:00
 פתיחה וברכות 9:00-9:10

 ה כסלו, יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגיליוי  
 ישראל ניאופרםנציג חברת   

 

 מצבים מורכביםהאתגר באיזון סימפטומים במבוא:  9:10-9:30
  )תינתן סקירה של מצבים מורכבים דוגמת: טיפול באופיואידים באדם מכור לסמים, טיפול באופיואידים באדם עם   
 תרופתי של תסמינים בקרב מטופלים עם אי ספיקת כליות או אי ספיקת כבד ועוד(אבחנות פסיכיאטריות, איזון   

 הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם, מומחית קלינית בטיפול תומךאחות  יופה-ינמןחדווה ש
   

 עם תחלואה כרונית מורכבתאדם טיפול פליאטיבי ב 9:30-10:00
אופן בו מן הראוי לשתף פעולה בין צ)ההרצאה תתמקד במורכבות הטיפול באדם עם מחלות  וותי אונקולוגיה ומגבלות הנוספות על מחלת הסרטן ובַּ

 לצוותים אחרים.(

  , הקריה הרפואית לבריאות מומחית ברפואה פנימית ורפואה פליאטיבית, סמוליןבלה דר'   
 האדם, רמב"ם  

 

 ההיבט הסיעודי ,בפצעים גידוליים בעור טיפול   10:00-10:15
 פלסטית, הקריה הרפואית לבריאותה האדם,כירורגיה  אחראית מחלקהאחות סגנית , האשם לינדה

 רמב"ם
  

 "?מתי ואיך –"תמיכה תזונתית למטופל חולה הסרטן   10:15-10:35
   ד"ר דן ליבובסקי, גסטרואנטרולוג בכיר, יו"ר הועדה להזנה תוך ורידית ומנהל   
 ת במרכז הרפואי שערי צדקהמרפאה להזנה תוך ורידי  

 

 הפסקה   10:35-10:50
 

 אסיפה כללית  10:50-11:05
 

  דיון במקרים קליניים על ידי פאנל מומחים -באמת תהיתי כיצד לנהוג   11:05-12:45
   הקריה הרפואית  ,כימותרפיה תמחלק , אחות אחראית,שלומית דובוביבהנחיית   
  לבריאות האדם, רמב"ם  

 פנל:משתתפי ה
 הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם רפואה פליאטיבית,ו רפואה פנימיתמומחית ב, ד"ר סמולין 

 מרכז הרפואי שערי צדקה"ר דן ליבובסקי, גסטרואנטרולוג בכיר, ד 
 רמב"םלבריאות האדם ד"ר אזקיל פלכטר, רופא בכיר, המערך האונקולוגי, הקריה הרפואית ,  

 ך, המרכז הרפואי ע"ש סוראסקיתומית לטיפול גב' מיכל ארד, אחות מומחית קלינ 
 ואחות אחראית הוספיס בית גליל עליון ך, אחות מומחית קלינית בטיפול תומךגב' יעל בליי 

 מאירמרכז הרפואי גב' שיר גלעין, פסיכואונקולוגית, ה 
 

 הפסקה 12:45-13:00
 

 טיפול באמצעות מוזיקה בפליאציה      13:00-13:45
   בהרדוף מרכז טיפולי לחולי סרטן –במוסיקה ומנכ"ל טל חמה  יעל ברק, תרפיסטית

 

 המוות בעידן הפייסבוק, הוואצאפ והאינסטוש...     13:45-14:15
  הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"םיופה, אחות מומחית קלינית בטיפול תומך, -חדווה שינמן

 

 ארוחת צהריים 14:15            
 

 חברת ניאופרם ישראל המפגש המקצועי באדיבות


