
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 לאח/ות אונקולוגית
על פיתוח שירות )בחסות האגודה למלחמה בסרטן(: ד"ר תקוה מירון, מרכז רפואי ע"ש שיבא	 
בתחום הטיפול הפליאטיבי )בחסות האגודה למלחמה בסרטן(: שרי כהן, האגודה למלחמה בסרטן	 
על מצוינות בסיעוד אונקולוגי )בחסות חברת מדיסון(: חנה ספירו, מרכז רפואי הדסה עין כרם	 
על מצוינות בסיעוד אונקולוגי )בחסות חברת ניאופארם ישראל(:  פרידה אוחיון, מרכז דוידוף, מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון	 
לסטודנטית על עבודה מקורית בתחום הסיעוד האונקולוגי )מטעם העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי(: איילת בן 	 

דלק, בית הספר לסיעוד אסף הרופא

09:45 - מיניות ופולחן בתרבויות העולם. 
מבט משעשע ומרתק אל תולדות המיניות האנושית מימי קדם ועד ימינו: על איתותים מיניים וחיזור, טקסי מעבר 

דרמטיים ומערכות יחסים מפתיעות בתרבויות העולם. דני ינאי, מרצה וצלם אתנוגרפי

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

RAPID מושב צהריים: 11:30-13:15 - הרצאות

מאבחון ועד החלמה - מה התחדש?!
היחידה לאבחון מהיר לסרטן - רקפת מנו-סיטון, דר' אורבן דיימיאן, מרכז רפואי ע"ש שיבא	 
מתן חיסון מניעתי כנגד פנימוקוקוס )PCV13( למטופלים עם ממאירות המטולוגית לפני תחילת טיפול 	 

כימותרפי/ביולוגי  - רגינה דרליוק, מרכז רפואי כרמל                     
חמצן היפרבארי לטיפול בנזקי קרינה - מזרחי גליה, מרכז רפואי יוספטל 	 
העלאת מודעות וקבלה רגשית, באמצעות טיפול באומנות חזותית בקבוצה אצל מחלימות השד – נגה סלע, 	 

יהודית דרייר, רינת ירושלמי, טל גרנות, סילביה דניאל,  ג'ואנה צ'מנסקי-כהן, ד"ר עופר כספי, מרכז דוידוף, 
מרכז רפואי רבין קמפוס בילינסון

עמדות הצוות הרפואי והסיעודי במחלקות ילדים בנוגע לנוכחות הורים בזמן החייאת ילדם - קרן שטריגלר, 	 
מרכז רפואי שערי צדק 

אחות מובילה בהחלמה – דפנה שרמן, אורנה בן יעקב, רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם	 

סרטון: מחזקים את המכנה המשותף - סיכום פעילויות העמותה יולי 2017 - יוני 2018

 הרצף בין אונקולוגיה דחופה לפליאציה 
פתיחת אגף לאונקולוגיה דחופה במכון האונקולוגי – ליבנה ג'סיקה, מורג אופיר, שחם באטריס, איתי עמית, 	 

ברגר רענן, מולר אלה, ג'רבי שימרית, נילי גל-ים עינב, מרכז רפואי ע"ש שיבא 

יום העיון השנתי 
של העמותה לקידום 

הסיעוד האונקולוגי 
אולמי אווניו, קריית שדה התעופה, 27.06.2018



המעמסה הטיפולית של המלווה העיקרי של מטופל חולה סרטן באשפוז- הדס ספיר, סיון פרידלנדר, ליזה 	 
מונאס, תמר קלמן, מלכה דדון, אורנית צווה, רבקה זקס, ויסאם אבו-אחמד, ד"ר סיגל שפרן-תקוה, רויטל 

זלקר, מרכז רפואי הדסה עין כרם
לכלכל נכון את הכלכלה בסוף החיים – רונית טהור, אורה צורישדי, תמי זוארץ, טל גרנות, מרכז דוידוף, מרכז 	 

רפואי רבין, קמפוס בילינסון
הידרציה ודהידרציה בסוף החיים – איילת בן דלק, ילנה מעוז, אלומה סקעת, מרכז רפואי אסף הרופא, רינה 	 

גביסון, מרכז רפואי קפלן
כי ימיך ספורים ויקר מניינם שבעתיים - יעל בלייך, הוספיס גליל עליון	 

סרטון: "האוויר שלי"
מ

"אני כאן בשבילך ובשבילי"  - האחות האונקולוגית בחזית הטיפול - אהדת שכנים -   נוהד שחאדה, מרכז 	 
רפואי לגליל מערבי

מעקב צמוד אחר מטופל אונקולוגי חדש – אירנה פולנסקי, מרכז רפואי הלל יפה 	 
כיצד אוכל לעזור לעצמי – ביאטריס שחם, מרכז רפואי ע"ש שיבא	 
פרוייקט הדרכת אחיות לטיפול פומי בתרופות ביולוגיות במערך להמטואונקולוגיה ילדים - דינה קרסנטי, רותי 	 

אופיר,  בי"ח רות רפפורט לילדים,  רמב"ם,  הקריה הרפואית לבריאות האדם 
הוספיס מהזווית האישית – טליה רביד, מושב "בן עמי" והיחידה לטיפול ביתי, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה 	 

וגליל מערבי

13:15-13:30 -  הפסקה

13:30-14:30 - למה המוות כל כך מפחיד ואיך הוא יכול לגרום לנו לאהוב את החיים? 
בהרצאה נבדוק איך להיות מאושרים כשרוקדים על פי תהום; למה זה טוב שלקיום משמעות; למה החיים הם הגרלה 

שרואים בה רק את המספרים הזוכים, ואיך אפשר ליהנות מכל כריך...
אירי ריקין, עיתונאי, במאי, מרצה לפילוסופיה, תרבות וספרות

14:30 – ארוחת צהריים
 

אחים/יות חברים/ות בשנת 2018 – ללא תשלום	 
חידוש חברות ביום הכנס – 220 ₪	 
סטודנט לסיעוד )לתואר ראשון( -  110 ₪	 
פנסיונר -  110 ₪	 

עד תאריך 20.6.18 ניתן להירשם לעמותה דרך אתר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי באמצעות הלינק 	 
http://www.ions.org.il/FormHarshama2018.aspx      

ביום העיון עדיפות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי.	 

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

דמי השתתפות ליום העיון השנתי 27.6.18


