הכנס השנתי

לסיעוד אונקולוגי ופליאטיבי

 | 15.3.2017מלון דניאל הרצליה

 08:30-09:00התכנסות ורישום
09:00-09:05
ברכות

יו"ר הכנס :מלי קושא ,מנהלת פיתוח עסקי ,מוקד אחיות ,הנהלה ראשית ,כללית

09:05-09:40

איזה סרט-ן

09:40-10:00

ליווי רוחני

10:00-10:20

חידושים בניתוחים פלסטיים לחולי סרטן

10:20-10:40

עדכונים בסרטן מעי גס

10:40-11:00

New treatment paradigm on EGFR M+ NSCLC

לילי פרלמן ,ראש אגף ,סיעוד ,חטיבת בתי חולים ,שירותי בריאות כללית
ענת פק ,אחות אחראית המטואונקולוגיה והשתלות מח עצם ,מרכז דוידוף,
בית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
ד"ר דנה אגוזי ,מנהלת מחלקת פלסטיקה ,מרכז רפואי קפלן ,רחובות
ד”ר נירית ירום ,אונקולוגית בכירה ,מרכז רפואי אסף הרופא צריפין
ד”ר משה מישאלי ,רופא בכיר ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא

 11:00-11:30הפסקת קפה וביקור בתערוכה
11:30-1:50
כלי מעשי לזיהוי נכון של מטופלים שצריכים לקבל טיפול פליאטיבי
ד”ר רוני צבר ,מנהל רפואי ,צבר רפואה

11:50-12:10

ניהול הטיפול הפומי בחולי סרטן כליה ,עבר ,הווה ועתיד

12:10-12:30

טיפול בעמית בסוף החיים

12:30-12:50

רפואה מותאמת אישית

12:50-13:10

חידושים בטיפול במלנומה

13:10-13:55

Immunotherapy combination for metastatic melanoma patients

13:55-14:10

אחות מומחית בישראל – מחלום למציאות

14:10-14:35

מה צופן העתיד בעידן הביג דאטה

רותי בוסני ,אחות מתאמת תחום  ,GUבית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,פתח תקוה
קרן ארפי ,אחות אונקולוגית מומחית קלינית בטיפול תומך ,קשת המשאלות
פרופ' ניר פלד ,מנהל המרכז לרפואה מותאמת אישית ויחידת סרטן הריאה ,מרכז דוידוף לסרטן,
בית חולים בילינסון ,מרכז רפואי רבין ,ובית חולים השרון ,פתח תקוה
פרופ' יעקב שכטר ,מנהל מכון אלה למלנומה ,המרכז הרפואי ע”ש שיבא בתל השומר
פרופ’ גיל בר-סלע ,סגן מנהל מערך אונקולוגי ,הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב”ם ,חיפה
ד"ר הילה פיגל ,מנהלת המחלקה לפיתוח מקצועי ,מנהל הסיעוד ,משרד הבריאות

פרופ' רן בליצר ,מנהל מכון כללית למחקר ומנהל המחלקה לתכנון מדיניות בריאות,
משרד רופא ראשי ,שירותי בריאות כללית .יו״ר החברה הישראלית לאיכות ברפואה

 14:35-15:20ארוחת צהריים וסיום
בחסות ראשית

בחסות

דמי רישום:

 רישום מוקדם עד ה 50 :13.3.17-ש"ח
 רישום מה 14.3.17-ועד יום הוועידה 150 :ש"ח
* המחיר כולל וארוחת צהריים  +מע"מ

לפרטים והרשמה03-7650504 :

ייזום
והפקה

