
בתאריכים: 12.11.19 • 17.12.19

המפגשים מתקיימים במשרדי חברת רוש
רחוב החרש 6 הוד השרון בניין D, קומה 9

השתלמות לאחים ולאחיות
מהתחום האונקולוגי

לחברי/ות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי לשנת 2019



12 בנובמבר 2019 - מפגש 1

הגישה הטיפולית מול משפחת המטופל והמטפל העיקרי

התכנסות    08:30-09:00

דברי פתיחה   09:00-09:15

הכרות קצרה   09:15-09:30

חלק מדעי - עדכונים  09:30-12:00

אופטימיזציה של הטיפול בסרטן שד מוקדם מסוג HER2 חיובי  09:30-09:50

                              ד״ר קרן דרומאה

מנהלת היחידה לטיפול יום אונקולוגי ואחראית מרפאות  

                              משנה למנהלת המערך האונקולוגי

  רמב"ם, הקריה הרפואית לבריאות האדם

עדכונים בטיפול בסרטן שד גרורתי מסוג TN בעידן האימונותרפיה  09:50-10:10

                             ד״ר לריסה ריבו 

מנהלת המכון האונקולוגי  

ביה״ח האוניברסיטאי אסותא אשדוד ע״ש סמסון  

הטיפול במוטציות נדירות בסרטן ריאה וחידושים בטיפול בסרטן   10:10-10:50

Small Cell ריאה מסוג

ד״ר עבד אגבריה  

מנהל המכון האונקולוגי  

המרכז הרפואי בני ציון  

10:50-11:20       הפסקה

בדיקות גנומיות במטופל האונקולוגי   11:20-12:00

ד״ר מור מושקוביץ                       

אונקולוגית בכירה, מכון האונקולוגי  

רמב"ם, הקריה הרפואית לבריאות האדם  

12:00-12:30       שיח עם בן משפחה על איכות החיים בסוף החיים

                              מרגו הלמן 

עובדת סוציאלית קלינית  

ראש תחום קליני סוציאלי  

עמותת גישה לחיים  

12:30-14:00       סוגיות, דילמות ואתגרים בקשר הטיפולי עם בני משפחת המטופל

חקר הרגשות המורכבים הכרוכים בעבודה עם משפחת המטופל.   

האינטרקציות עם מגוון דמויות מחיי המטופל עשויות לעורר חלקים 

שונים שלנו. בסדנא נשים לב לחלקים אלו ונעשיר את ארגז הכלים 

לעבודה עם משפחת המטופל.

עמיעד אברהמס  

פסיכולוג מתמחה בפסיכולוגיה רפואית, פסיכו-אונקולוג  

ארוחת צהריים  14:00-14:30



17 בדצמבר 2019 - מפגש 2

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  

נורית אשל  
מנהלת תחום אונקולוגיה וטיפול תומך, מומחית קלינית בטיפול תומך,   

אחות מתאמת בריאות השד, מחוז שרון שומרון, כללית שירותי בריאות

דליה גורדון  
מתאמת אונקולוגית אישית  

הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי הדסה עין כרם  

מושב ריאה  10:00-11:00

בהנחיית:  
יהודית שר  

מנהלת שרות הסיעוד האונקולוגי  
מכון אונקולוגי מרכז רפואי מאיר  

פאנל מומחים:  
ד״ר נטלי מימון  

מומחית בתחום אונקולוגיית ריאות  
מכון אונקולוגי, מרכז רפואי מאיר  

איריס סלנט  
אחות אונקולוגית מתאמת סרטן ריאה  

מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר  

ענת זכאי  
עובדת סוציאלית קלינית  

פסיכו-תרפיסטית ומנחת קבוצות  

נורית אשל  
מנהלת תחום אונקולוגיה וטיפול תומך, מומחית קלינית בטיפול תומך,   

אחות מתאמת בריאות השד, מחוז שרון שומרון, כללית שירותי בריאות

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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