
17.12.19
רוש חברת  במשרדי  מתקיים  המפגש 
רחוב החרש 6 הוד השרון בניין D, קומה 9

השתלמות לאחים ולאחיות
מהתחום האונקולוגי

לחברי/ות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי לשנת 2019



ניהול סוגיות מקצועיות בתפקיד האחות
במרחב הטיפולי רב המימדים 

התכנסות ופתיחה    08:30-09:00

דיון מולטי דיסיפלינארי בניהול הטיפול בסרטן בשני מקרים  09:00-11:00
מהשדה הקליני: ידויינו תכנים מדעיים, פסיכו- חברתיים, אתיים  

וניהוליים שרלוונטיים לכלל התחומים.  

מושב שד  09:00-10:00

בהנחיית:  
רעיה )ראיסה( גולד  

אחות מתאמת שד  
המכון לאונקולוגיה של שד, מרכז הסרטן  

מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר   

פאנל מומחים:  
פרופ׳ ירושלמי רינת  

מנהלת אונקולוגיית השד  
מכון דוידוף, מרכז רפואי רבין  

סילבי דניאל  
אחות היחידה לאונקולוגיית שד  

מכון דוידוף, מרכז רפואי רבין  

ענת זכאי  
עובדת סוציאלית קלינית  

פסיכו-תרפיסטית ומנחת קבוצות  

בלה  אליגולשוילי  
אחות אונקולוגית מומחית קלינית בטיפול תומך  

מנהלת יחידה אונקולוגית לטיפול בית תומך והוספיס  
בית שרותי בריאות כללית מחוז מרכז  

דליה גורדון  
מתאמת אונקולוגית אישית  

הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי הדסה עין כרם  

מושב ריאה  10:00-11:00

בהנחיית:  
איריס סלנט  

אחות אונקולוגית מתאמת סרטן ריאה  
מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר  

פאנל מומחים:  
ד״ר נטלי מימון  

מומחית בתחום אונקולוגיית ריאות  
מכון אונקולוגי, מרכז רפואי מאיר  

חיבה רכס  
אחות מתאמת בתחום סרטן הריאה  

מרכז דוידוף, מרכז רפואי רבין  

ענת זכאי  
עובדת סוציאלית קלינית  

פסיכו-תרפיסטית ומנחת קבוצות  

בלה  אליגולשוילי  
אחות אונקולוגית מומחית קלינית בטיפול תומך  

מנהלת יחידה אונקולוגית לטיפול בית תומך והוספיס  
בית שרותי בריאות כללית מחוז מרכז  

דליה גורדון  
מתאמת אונקולוגית אישית  

הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי הדסה עין כרם  

הפסקה   11:00-11:30

התמודדות בין המקצועי לאישי: גבולות בין החיים האישיים   11:30-13:15
לסביבת העבודה

ענת זכאי  
עובדת סוציאלית קלינית  

פסיכו-תרפיסטית ומנחת קבוצות  

צמתים פרדיקטיביים באבחון מחלת הסרטן   13:15-14:00
ההרצאה תעסוק בסוגיות אבחנתיות משלב הביופסיה ועד להחלטה   

קלינית

ד״ר צחי נוימן  
רופא בכיר, המחלקה לפתולוגיה  

המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים  

ארוחת צהריים  14:00-14:30
 

 



רוש פרמצבטיקה )ישראל( בע"מ
רחוב החרש 6

ת.ד. 6391, הוד השרון 4524079
www.roche.co.il

ההשתלמות נערכת על ידי חברת התרופות רוש פרמצבטיקה ישראל בע״מ
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