
מושב בוקר במליאה

פתיחה וברכות: ליויה כסלו, יו"ר העמותה, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן    - 08:45-09:00
הענקת פרסים לאח/ות אונקולוגי/ת: הדס ספיר, אחות ראשית מחלקה אונקולוגית, הדסה עין     - 09:00-09:45

כרם, יו"ר ועדת פרסים ומלגות    
פרס על פיתוח שירות בחסות האגודה למלחמה בסרטן: דליה גורדון, מתאמת אישית, הדסה עין כרם	 
פרס על מצוינות בסיעוד אונקולוגי בחסות האגודה למלחמה בסרטן: אורית טמסות, אחות מתאמת טיפול 	 

אונקולוגי, יוספטל, אילת
פרס על מצוינות בסיעוד אונקולוגי - טיפול פליאטיבי בחסות חברת ניאופרם ישראל: אתי שוורץ, אחות 	 

אונקולוגית אזורית: רחובות, יבנה, נס ציונה, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז
פרס מצוינות בסיעוד אונקולוגי - על פיתוח משחק בחסות חברת BOL: דר' עירית שוורץ אטיאס, סגנית 	 

מנהלת בית ספר לסיעוד קמפוס מאיר
פרס לסטודנטית על עבודה מקורית בסיעוד האונקולוגי בחסות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי:  נטלי בלאו, 	 

ביה"ס לסיעוד של הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים
הוקרת תודה לחברי הועד המנהל היוצא   - 09:35-09:45

״עושים היסטוריה: פיתוח וקידום סמכויות הסיעוד האונקולוגי - מחלום למציאות"    - 09:45-10:00
רותי רדיאנו, מנהלת הסיעוד, בית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים    

השקת פורום "שאלות ותשובות לסיעוד האונקולוגי"    - 10:00-10:15
נורית שניידר-יאיר, מפקחת קלינית, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי תל השומר    

"מים חיים!? כך מגיעות שאריות התרופות האונקולוגיות למים שאנו צורכים"   - 10:15-10:45
ההרצאה תעסוק באופן בו התרופות המצויות בשימוש באונקולוגיה )דוגמת כימותרפיה, טיפולים ביולוגיים,      

חומרים רדיואקטיביים..( משפיעות על איכות משאבי המים בישראל ובשאלה כיצד ניתן לצמצם את הבעיה                            
פרופ׳ דרור אבישר, ראש המרכז לחקר המים וראש קבוצת המחקר ההידרו-כימית, אוניברסיטת  תל אביב                   

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

11:45-13:15  שלושה מושבים מקבילים

מושב 1: הדחף היצירתי בפדיאטריה אונקולוגית 11:45-13:15
יושבי ראש המושב: פאבל ולקין, אח אחראי המטואונקולוגיה ילדים, המרכז הרפואי סורוקה      

                              אתי לוי, אחות ראשית אשפוז יום המטו-אונקולוגי ילדים, המרכז הרפואי הדסה עין כרם

 טיפול תומך בילדים - סיסי ברטוב, שערי צדק	 
 מודל לליווי משפחות ילדים בשנה הראשונה ממועד פטירתם – הדר שלזינגר, תל השומר	 
 העלאת תחושת הביטחון והמחוללות העצמית של ההורים לשחרור ילד חולה סרטן בפעם הראשונה הביתה - 	 

קריסטין אשקר ורותי אופיר, רמב"ם
 מה מתבגרים רוצים לדעת על מחלתם והאם האינטרנט משמש עבורם מקור מידע בטוח?!	 
1. ד"ר  עירית שוורץ אטיאס, 2. גב' תמר נתנזון ברכה,  3. פרופ' שולמית קרייטלר, 4. ד"ר חיה רז                      	 

1. כללית האקדמיה לסיעוד קמפוס מאיר, 2. מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, 3. אוניברסיטת תל אביב, 
4. המרכז האקדמי לב	 

יום העיון השנתי 
של העמותה לקידום 

הסיעוד האונקולוגי 
אולמי אווניו, קריית שדה התעופה, 29.06.2021

מנחת הכנס: יעל בן גל, אחות מומחית קלינית בטיפול תומך, מרכזת תחום טיפול תומך במרכז שניידר, 
חברת הועד המנהל של העמותה 



מוכנות מקסימלית, המתנה מינימלית – רחלי בנדט, בית חולים לילדים שניידר	 
חדשנות בעולם האונקולוגיה הפדיאטרית- פיתוח משחק קלפים משפחתי המבוסס על טכניקות 	 

מהפסיכולוגיה החיובית, מעודד את המוח לחשיבה חיובית - 1. ד"ר עירית שוורץ אטיאס, 2. פרופ׳ תמי 
רונן,  3. אור ברנט, 1. כללית האקדמיה לסיעוד קמפוס מאיר, 2. אוניברסיטת תל אביב, 3. חברת אנטרופי 

פיתוח ארגוני 
יומן מסע אישי להשתלה - "מוכנים לצאת להרפתקה?" - יאנה דיאמנד ורותי אופיר, רמב"ם 	 
אבחון ושיקום ילדים עם גידולי מוח: קריאה לשיתוף פעולה נוירופסיכולוגי-סיעודי - דר' מיכל שדה, 	 

פסיכולוגית שיקומית, האגודה למלחמה בסרטן
הטמעת סטנדרט התמגנות בעת בדיקה ומתן כימותרפיה בקרב צוות סיעודי - אתי לוי, הדסה עיון כרם	 

מושב 2:  החיפוש המתמיד אחר המבט המתחדש 11:45-13:15
יושבי ראש המושב:  מיה בן שלמה, אחות אחראית אשפוז יום המטולוגי, המרכז הרפואי קפלן

                              ליאת אשכנזי, אחות אחראית מחלקה אונקולוגית, המרכז הרפואי סורוקה   
אמדן צרכים לחולי סרטן צעירים ומחלימי סרטן צעירים – נאתי גינדי אמסלם, תל השומר 	 
פרויקט להרחבת השירות עבור המטופל האונקולוגי הצעיר בעזרת "מודל מניפה" באמצעות הכשרת 	 

נאמנות נושא במחלקות האונקולוגיות – סבטלנה נמצוב ואורנה בן יעקב, רמב"ם
ניטור מטופלות מרחוק - מערכת מבוססת )Measures Patient Reported Outcome  (PROMS  לניהול 	 

סימפטומים במטופלות סרטן שד במהלך כימותרפיה - ד"ר ביאטריס שחם, ד"ר עופר גלובוס, ד"ר עינב גל ים, 
תל השומר

התערבות ממוקדת בשיטת טיפול קוגניטיבי התנהגותי של אחות אונקולוגית  במאושפזים במחלקה 	 
להשתלות מח עצם ככלי להתמודדות יעילה במחלת הסרטן – סיגל תורתי, תל השומר

 	 Family Reported Outcome Measures to Patient Reported Outcome Measures in Multiple Myeloma
Patients - כרים מדליג, רגינה דרליוק, מונא בלטן חאג', מאיר פרייס, כרמל 

פעילות גופנית מותאמת אישית לחולים במחלה המטואונקולוגית - גלב סחרוב, רמב"ם	 
 	 – CAR-T זיהוי וטיפול ברעילות של מערכת העצבים ותסמונת שחרור ציטוקינים במטופלים שטופלו ב

נעמה נבו וסיגל תורתי, תל השומר
 הקרנה לאגן עקב סרטן רחם וצוואר רחם: תוכן ההדרכה של רופאים ואחיות למטופלות למניעת היצרות 	 

הנרתיק, הכשרתם בנושא והאם יש להם זמן להדרכה - רינה טונין, הדסה עין כרם
אונקולוגיה אינטגרטיבית בסיעוד: תכנית הכשרת אחיות במחוז חיפה וגליל מערבי - שירותי בריאות 	 

כללית, ליישום רצף טיפול אינטגרטיבי-פליאטיבי בקהילה ולשיפור איכות חייו של המטופל האונקולוגי - 
יהודית טפירו, שירותי בריאות כללית, זבולון

מושב 3:   הנוכחות המלאה בלא נודע: קורונה וסוף חיים 11:45-13:15
יושבי ראש המושב: ג'מאלאת חלילה, אחות אחראית אשפוז יום המטו-אונקולוגי, מגדלי נצרת, קופת חולים כללית  

                              מזל אמויאל, אחות אחראית המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי ברזילי

עמדות אחיות שעובדות במחלקת קורונה לגבי מטופלים אונקולוגים שמאושפזים במחלקות הקורונה - 	 
הדס ספיר ודר' אילנה קדמון, הדסה עין כרם 

מחזון למציאות בשנת הקורונה - ניצול הזדמנות במציאות משתנה - אורית טמסות, יוספטל, אילת	 
סיפור חיים - לב הטיפול - אביגיל דמרי, הדסה הר הצופים	 
כשארוס ותנטוס נפגשים: אינטימיות ומיניות של אנשים שחלו בסרטן נוטים למות או עם מחלה גרורתית 	 

שאינה ברת ריפוי - ליויה כסלו, לנה קורץ, פדות ביר, רינה דיכל, מיכל אבידן, ד"ר אלכסנדר וולר, האגודה 
למלחמה בסרטן

ליווי במסע סוף חיים: שיח עם מטופלים על רצונות והגשמת חלומות - תמר מדסון גרוסמן, הדסה עין כרם	 
שביל הזהב - גישה  ישירה  לחולה דרך מערך פליאטיבי ביחידה להמשך טיפול - ילנה נירשברג, שירותי 	 

בריאות כללית, מחוז חיפה וגליל מערבי
״וִאם ֲאִני לא ֶאְרֶאה אֹותֹו, ִמי ִיְרֶאה?״: הקמתו ופעולתו של צוות ייעודי לטיפול תומך במחלקה להשתלות 	 

מח עצם בהדסה - לימור מינץ-מנור, הדסה עין-כרם
לטפל בעמית - טיפול פליאטיבי מזווית אחרת - ענבל אברג'יל, תל השומר 	 
הדילמה ההלכתית בסוף החיים - מורן גיטלי דרורי, שירותי בריאות כללית, חיפה	 
חדשנות בשרות הפליאטיבי - שימוש באפליקציה לאיסוף נתונים - מיקי קובליו, הדסה עין כרם	 



13:30-14:45  מושב צהרים במליאה: חיּוניּות הדיאלוג בסוגיות מהשדה הקליני
שאלות ותשובות הרלוונטיות לאונקולוגיה, המטולוגיה, מבוגרים וילדים, קהילה ובית חולים

יושבת ראש המושב: יעל בן גל, מרכזת ומתאמת טיפול תומך במרכז שניידר, חברת הועד המנהל של העמותה

פתיחה   13:30
הזנה ורידית גם למטופל האוכל במסלול לריפוי? מטאבו לחדשנות מגּוּבה במחקר  13:35-13:55

            בחסות חברת ניאופרם ישראל
            בלה אליגולשוילי, מומחית קלינית בטיפול תומך, מנהלת הסיעוד ביחידות לטיפולי בית, שירותי

                       בריאות כללית, מחוז מרכז
                       אמיר לובקר, דיאטן קליני, רכז תחום תזונה באונקולוגיה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה 

13:55              החלפת פאנל משתתפים
14:00-14:20   להיות מטופלת סרטן שד זה רק חלק מהסיפור

            הדיון יכלול סוגיות פסיכו-חברתיות, כולל תקשורת עם ילדים בגילים שונים וזוגיות
            בחסות חברת רוש

            מיכל גולפור, אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר
דר' ארי רפאל - מומחה באונקולוגיה קלינית, רופא בכיר ביחידת סרטן השד, המרכז הרפואי איכילוב                

דר' מיכל בראון, פסיכולוגית שיקומית מומחית, פסיכואונקולוגית, המרכז הרפואי הדסה עין כרם             
והמכללה האקדמית תל אביב-יפו             

14:20              החלפת פאנל משתתפים
14:25-14:45    איך מכבים את השריפה? שאלות תזונתיות שחשוב לסיעוד האונקולוגי לשאול

בחסות חברת אבוט              
                       רינה דיכל, מומחית קלינית בטיפול תומך, האגודה למלחמה בסרטן

            לימור בן חיים, דיאטנית קלינית, המחלקה לתזונה ודיאטה, המרכז הרפואי תל אביב. עתיד -עמותת   
הדיאטנים בישראל   

14:45 -  ארוחת צהרים

אחים/יות חברים/ות בשנת 2021 – ללא תשלום	 
חידוש חברות ביום הכנס – 220 ₪	 
סטודנטים לסיעוד                     -  110 ₪	 
פנסיונרים -  110 ₪	 

עד תאריך 27.6.21 ניתן להירשם לעמותה דרך אתר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי באמצעות הלינק 	 
http://www.ions.org.il/FormHarshama.aspx      

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

דמי השתתפות ליום העיון השנתי 29.6.19


