
 

 

 

  יום העיון השנתי

 של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

 28.06.2022 אקספו גני התערוכה תל אביב 
 

 ם"רפואית רמבהקריה ה, אונקולוגי– אחות אחראית מרפאה/אשפוז יום המטו ,מרינה פוררמנחת הכנס: 

 

   רישום והתכנסות

08:45-07:45 

 

 מושב בוקר

 

  פתיחה וברכות - 08:45-09:00

 מח עצם בילדים, בי"ח רות המטולוגיה אונקולוגיה והשתלותלאחות אחראית המערך  ,יו"ר העמותה רותי אופיר

 . .רמב"ם הרפואית, הקריה ,רפפורט

                

  אונקולוגיותאחיות ל הצטיינות הענקת פרסי - 09:00-09:35

  המרכז הרפואי אסותא אשדוד , אחות אחראית מכון אונקולוגי, המטולוגי וקרינה,נטלי גרקובבהנחיית 

 ביה"ח שיבא תל השומר, לגב' רות אלקיים :בחסות האגודה למלחמה בסרטן פרס על פיתוח שירות  

 יאנה ליטמן, אחות מחוזית הוספיס בית במחוז דרום 'לגב :בחסות האגודה למלחמה בסרטן פרס על פיתוח שירות   

 קופ"ח מכבי                  

 לוגיה המטולמערך ה ,דימאנדיאנה  'לגב :ישראל אופרםיחברת נ בחסות פרס על מצוינות בסיעוד אונקולוגי 

 רמב"ם, , הקריה הרפואיתטבי"ח רות רפפורילדים בוהשתלות מח עצם  האונקולוגי

  לגב מיכל )מיקי( קובליו מהמחלקה האונקולוגית  :לה רוש פוזה רתחב בחסות מצוינות בסיעוד אונקולוגיפרס על 

 הדסה עין כרםבי"ח 

                                                              

 אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן ,תהיוצא יו"ר העמותהדבר  ליויה כסלו  09:35 -09.45

 

 "נפלאות הביולוגיה הסינתטית"  , Alageneמנכ"ל חברת ,רוני כהן 'דר  09:45-10:20
             

   

 בסיעוד,  כ"א סגנית אחות ראשית ומנהלת המחלקה להסדרת  לימור אייזנברג,  10:20-10:45

 מנהל הסיעוד משרד הבריאות   

  "גיהסיעוד לבוגרי השתלמות מוכרת באונקולודרך להסדרת פעולות ה :"מחזון למציאות                        

 
 

 ארוחת בוקר חגיגית וסיור בתערוכה - 11:45-10:45
 



 םמקבילימושבים  שלושה – 13:15-11:45
 

   11:45-13:15    האתגרים בניהול הטיפול באונקולוגיה ילדים :1מושב 

 לדים  והשתלות מח עצם בי לוגיה אונקוהמטולוגיה המערך לאחראית  חות א סגנית, דינה קרסנטיהמושב: שבי ראש יו   

 הקריה הרפואית רמב"ם.                              

  תל השומר ,אשיבבי"ח , יםאחות אחראית המטואונקולוגיה והשתלות מח עצם בילד ,סנדרה הוינו                                               

  עין כרם הדסהבי"ח , מרינה בן יצחק -הכנה לפני השתלת מח עצם אלוגנאית בילדים הסובלים ממחלות לא ממאירות  

  רמב"םבי"ח , יאנה דיאמנד -טיוב נהלי עבודה בלקיחת רמות בוסולפן בהשתלות מח עצם ילדים   

  עין כרםהדסה בי"ח  ,יעל שומר  -שינוי ניהול המטופלים כפלטפורמה לחיזוק המטפל ומיפוי פוטנציאל האחות  

  " ןבילינסובי"ח  ,ליטל מינגוב - 7-4ורדת שיעור השימוש בסדציה בגילאי ה –"משחק ילדים 

 שניידרבי"ח , זהבית גולברי -הורה כספק שירותי בריאות במסגרת הבית ה -החוזה הבלתי כתוב 

 רמב"םבי"ח , רוית דניאל - אתגרי ההדרכה הקלינית בפדיאטריה אונקולוגית למדריך ולמודרך 

 

 11:45-13:15 להיות נוכח בתוך ריבוי הפנים בפליאציה    :2מושב 

 , שרותי בריאות כלליתמחוז דרום אונקולוגיה וטיפול תומך רכזת, שפרהילה חיים : יושבי ראש המושב    

   בית החולים האנגלי נצרתטיפול תומך,  אחות, מרג'יהחנאן                     

 

 "...רמב"םבי"ח , חדווה שיינמן -על חלקנו כאחיות בהדרכה על הקנביס הרפואי  :"תירשום, ד"ר, תרשום 

  מחוז חיפה כלליתקופת חולים , ילנה נירשברג  -אחות הקהילה וגישה פליאטיבית בבית המטופל   

  ?הר הצופיםה הדסבי"ח , גל ספיר -איך מודדים הצלחה בהוספיס  

  "האם פתיחה והטמעת שירות פליאטיבי המטולוגי משפיעה על איכות  –בממאירות המטולוגית תחנה ב"רכבת ההרים

 רמב"םבי"ח  ,נטלי קצמן -של החולים ?  )being-well (החיים

 הנהגת שיחה בנושא הנחיות מקדימות, ייפוי כוח במטופלים וקידום החתמה על ייפוי כוח במחלקת רדיותרפיה"" 

 רמב"םבי"ח  ,מרינה בורוביציק       

  קופת חולים כללית מחוז צפוןהיח'ליל 'מאלאתג -שירות אונקולוגי קהילתי מתיאוריה למעשה ,        

  ?עין כרםהדסה בי"ח  ,טובי דימנטמן -טיפול פליאטיבי לחולה ההמטולוגי כן, לא או אולי  

 11:45-13:15   לנוע בחופשיות בתוך השֹוני המרחיב  :3מושב  

   הצופיםר הדסה הבי"ח הוספיס  ,איילת ברחן -מה אנחנו רוחצים מעלינו בסוף החיים  

 



 שערי צדקבי"ח  ,והשתלות מח עצם המטולוגיהאחות אחראית  ,ד"רחל ברח :יושבי ראש המושב             

 אחות אחראית, בי"ח הלל יפה אירינה פולנסקי,                                           

  רמב"םבי"ח , גלב סחרוב -אירועים תרומבוטיים בקרב חולי סרטן 

  תל השומר שיבאבי"ח , איריס אורן עברי -ית מטופלי קרינה לערמונ –מרפאה וירטואלית  

  מכביקופ"ח , זהבית קרסו -תרומתו של כלי הבקרה למעקב אחר מטופלים אונקולוגים חדשים בקהילה 

  ,איכות ומשמעות חיים בקרב מטופלים מוסלמים ויהודים עם מחלת השתל כנגד בין רוח לגוף: התמודדות רגשית

  עין כרםהדסה בי"ח , שאדא אסדי - המאכסן

  רמב"םבי"ח , ילה נזאראל'ח –ערבית דוברי קידום פעילות גופנית בקרב מטופלים אונקולוגיים 

  כרמלבי"ח , רותם בנעמי -המטואונקולוגיה.במערך  למפומות תחום מתאמת 

 ומרתל הש שיבאבי"ח , מיכל גולפור -חזון למציאות. מ -פעילות גופנית למטופלים אונקולוגים צעירים 

 בי"ח הדסה עין כרם ,חני איטנברג - שילוב פרוטוקולים טיפוליים בטיפול הכימותרפי 

 

  מושב צהרים:  - 13:30-:5014

 

 לזכרה של דר' אילנה קדמוןמושב מקצועי של מתאמות ומרכזי תחום 

 שיחת עמיתים בסוגיות מורכבות בעבודת מתאמות ומרכזי תחום  

 

 ם"רמבבי"ח  ,מח עצם , מתאמת השתלותבסין -יוליה רדין מנחות:

 ראשון לציון אסותא  ,אחות בריאות השד ,מירה פקר

 :למשתתפות הפאנ

 מתאמת סרטן שד בי"ח שערי צדק , רבקה אבלס

 בי"ח  בלינסון  שד מתאמת סרטן, סילבי דניאל

 מתאמת תחום לימפומה בי"ח רמב"ם, רוזן סוידי

 מתאמת טיפול תומך בילדים  בי"ח שניידר , יעל בן גל

  מומחית קלינית בטיפול תומך ואחות סטומה בקופ"ח כללית, בלה אליגולשוילי

 בי"ח קפלן  ,מתאמת טיפול תומךמומחית קלינית ו, רינה גביסון

 
 בחסות חברות: המושב 

            

 

 

 

 



 ארוחת צהרים  :15:30-5014

 

 

 

 

 

 

 
           

 
 
 

             

    
         

    

    

    

    

   

   

       

       

       

         

             

         

              

           

     


