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מושב צהריים 3: סכרת ואפידימיולוגיה
יו”ר מושב - גב’ ניצה כהן וגב’ לידיה ריחני

12:00-12:15
לנה שלפנקוב - מתאימים את המנהגים והמסורת לסוכרתיים – 

התמודדות עם איזון סוכרת במרפאת טייבה
מנהלת סיעוד מרחב השרון קופ”ח מאוחדת

12:15-12:30
חנית מכאלי - המתוקים שיצאו מאיזון

שרותי בריאות כללית מחוז מרכז

12:30-12:45
תמר זדה - ארוחה מותאמת למטופלי דיאליזה סוכרתיים: 

האם זהו אתגר בר השגה?
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, שירותי בריאות כללית

12:45-13:00
אנה אפשטיין - ריאות בריאות - המודל האינטגרטיבי בחיסון 

הפנאומווקס - קופ”ח מאוחדת

13:00-13:15

סופיה סקופ - התערבות חדשנית באמצעות סימולציה לשיפור היגיינת 
ידיים במטרה למנוע העברת זיהומים בחטיבה הכירורגית

הפקולטה  כללית;  בריאות  שירותי  סורוקה,  האוניברסיטאי  הרפואי  המרכז 
למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

13:15-13:30

ארבלט אלכסנדר - ניתור יומי מתמשך בטלוויזיה במעגל סגור לעומת 
תצפית גלויה אחר היענות לכללי היגיינת ידיים ביחידה לטיפול נמרץ 
כללית;  בריאות  שירותי  סורוקה,  האוניברסיטאי  הרפואי  המרכז   - כללי 

הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

מושב צהריים 4: איכות ובטיחות מנקודת האחות
יו”ר מושב - גב’ אמירה שגיב וגב’ תמר וכטר

12:00-12:15
ד”ר אלה קורן - מי את, אחות? בין סטיגמה לחזון - תמונה שווה אלף 

מילים - מנהלת בית הספר האקדמי לאחיות ע”ש זיוה טל 

12:15-12:30
זמינות  ניידת על קידום  השפעת השימוש בתחנת עבודה   - חזון  אתי 

האחות למטופל - בית החולים אסף הרופא

12:30-12:45

הפנימי  במלר”ד  אתר  ומנהל  טיפול  מרכזת  אחות  מינוי   - דרורי  רחל 
כאמצעי לקיצור משך ההמתנה לטיפול

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, שירותי בריאות כללית; הפקולטה 
למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

12:45-13:00
תמונה  באמצעות  הטיפול  מרכזת  האחות  זיהוי  השפעת   - בדש  שרה 

בחדרי המטופלים על רמת שביעות הרצון - המרכז הרפואי הלל יפה

13:00-13:15
בצנתר  וטיפול  הכנסה  בנושא  ועמדות  ידע  של  השוואה   - לובה  בלין 

שתן בקרב אחיות העובדות במחלקות שונות בבית חולים
המרכז הרפואי לגליל, נהריה

13:15-13:30
רוזנברג פולינה - טלפון נייד פרטי כגורם הפרעה לצוות סיעודי במהלך 

הכנה ומתן טיפול תרופתי - המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא

מושב צהריים 5: סיעוד הילד וסיעוד בטיפול נמרץ
יו”ר מושב - גב’ עפרה רענן ופרופ’ פרידה דה קייזר 

12:00-12:15
רחל מילק - סדציה פומית לילדים לפני בדיקת ציסטוגרפיה, 

“פחות או יותר?” - מרכז שניידר לרפואת ילדים

12:15-12:30

צילה גרציה צ’צ’יק - בחינת השפעת אימון אישי של ילדים אסתמטיים 
והוריהם, באמצעות ביקורי בית, על תחלואה נשימתית וצריכת שירותי 
בריאות - המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, שירותי בריאות כללית; 

הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

12:30-12:45
עאישה עלי סלח נפאפעה - ילד הולך לאיבוד...... תופעת עזיבת מלר”ד 
ילדים בניגוד להמלצה רפואית לאישפוז )עבל”ר( - מרכז רפואי העמק

12:45-13:00
אלימלך לאה - שליפת קנולה לא מתוכננת במטופלים מונשמים כרונית

מרכז גריאטרי הרצפלד 

13:00-13:15
עידוד לחשיבה קריטית לאחר טעות בתרופות ברות   - יעקובסון  לבנה 

סיכון בטיפול נמרץ כללי - המרכז הרפואי לגליל נהריה

13:15-13:30
)MV( ע”י אחיות בטיפול  - קבלה של גיליון אלקטרוני  פורמנוב אלכס 

נמרץ - אוניברסיטת ירושלים

ניהול הכנס על ידי חברת קשת - שירותי בטיחות וניהול כנסים
איש קשר אמיר נייד: 052-2838824

http://nephronurse.co.il/landing/register.php



 

מושב בוקר 3:  אונקולוגיה
יו”ר מושב - גב’ ליוויה כסלו וגב’ בלה אליגולשוילי

ד”ר ליאור שושן גוטמן - רפואה מותאמת אישית בתחום הסרטן - אונקוטסט טבע10:00-10:15

10:15-10:30
שד  סרטן  לחולות  חדשה  בתרופה  טיפול  הכנסת  פרויקט   - גורדון  דליה 

המרכז הרפואי הדסה עין כרם

10:30-10:45
עירית שוורץ אטיאס - לצד הקושי ישנם גם צדדים חיוביים לסרטן” - 

על התמודדותם של ילדים חולי סרטן והוריהם
בית חולים שניידר, אוניברסיטת תל אביב

10:45-11:00
הדס ספיר - המעמסה הטיפולית על המלווה העיקרי של מטופל חולה סרטן 
באשפוז והקשר עם אקלים ההקשבה הנתפש, חווית השירות ורמת הידע 

המחלקה האונקולוגית, המרכז הרפואי הדסה עין כרם

11:00-11:15
יעל בן  גל - פרויקט “דניאלי” - טיפול בילדים חולי סרטן עד לבית - 

מרכז שניידר לרפואת ילדים 

11:15-11:30
איזון סימפטומים  פניות למלר”ד לצורך  פרויקט להפחתת   – אורית טמסות 

במטופלים אונקולוגים - מרכז רפואי יוספטל אילת

מושב בוקר 4: איכות ובטיחות המטופל
יו”ר מושב - גב’ אלזה לבון וגב’ כלנית קיי

10:00-10:15

ד”ר טליה שור - התחומים המהותיים התורמים לשביעות רצון מטופלים 
מתהליך ההדרכה של הצוות הסיעודי - המרכז הרפואי האוניברסיטאי 
סורוקה, שירותי בריאות כללית; אוניברסיטת אריאל; הפקולטה למדעי 

הבריאות,  אוניברסיטת בן גוריון בנגב

10:15-10:30
נטלי בורלקוב - אקלים איכות ובטיחות, העצמה ושביעות רצון מאשפוז 

משתי נקודות מבט: בני משפחה ואחיות - מוסד/מקום העבודה
מרכז רפואי בני ציון

10:30-10:45
גליה רוד - תהליך רצף הטיפול בסקר שביעות הרצון ביטוי תהליך העצמת 
כללית;  בריאות  שירותי  סורוקה,  האוניברסיטאי  הרפואי  המרכז   - המטופל 

אוניברסיטת אריאל; הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

10:45-11:00
עינת אורון - מתן ברזל תוך ורידי במרפאות ראשוניות במאוחדת

אגף הסיעוד קופת חולים מאוחדת

11:00-11:15
ד”ר בנטל טמיר - מקום הצוות הסיעודי בטיפול בחולה אי ספיקת לב 

סיסטולית - חברת נוורטיס

11:15-11:30
הילה וידל - תמונה אחת שווה אלף מילים: השוואת שיטות בקרת ניקיון 

סביבתי בהתאם לסקטורים שונים - בית חולים “מעייני הישועה”

מושב בוקר 5: סיעוד האישה
יו”ר מושב - גב’ איריס רז וד”ר מיכל ליברגל

10:00-10:15
ד”ר מיכל רסין - איזון סוכרת הריונית באמצעות ערכת הדרכה אישית

בית החולים אסף הרופא

10:15-10:30
ריימן נילי - השפעת מיומנויות הכשרה על הטיפול הסיעודי בנפגעות 

תקיפה מינית המתמודדות עם מוגבלות נפשית ועל חוויית הצוות המטפל 
המרכז לברה”נ כפר שאול – איתנים

10:30-10:45
מלכה נוקריאן - אובדן הריון כפוטנציאל לטראומה

המרכז הרפואי הדסה עין כרם

10:45-11:00
שרונה צור פלד - תפיסותיהן של אחיות המרכזים לבריאות האישה 

בנוגע לטיפול סב-לידתי בנשים לסביות
ביה”ס האקדמי לסיעוד דינה, מרכז רפואי רבין

11:00-11:15
 )Striae Gravidarum( SG ד”ר עפרה הלפרין - הקשר בין חומרת
לבין קרעים מיילדותיים בדרגה 3-4 של שרירי סוגר פי הטבעת

המכללה האקדמית עמק-יזרעאל

11:15-11:30
יהודית שילה - שיעור נפילות ו”כמעט נפילות” ביולדות

ביה”ס לסיעוד ליד המרכז הרפואי שערי צדק

מושב צהריים 1: פליאטיבי וכאב
יו”ר מושב - גב’ טובה דביר וגב’ אמנדה קלאר

12:00-12:15
בלה אליגולשוילי - פרויקט הטמעת “הנחיות מקדימות וצוואה בחיים” 

בקרב צוותים רפואיים בשירותי בריאות כללית מחוז מרכז
שירותי בריאות כללית מחוז מרכז

12:15-12:30
סופי דומבה-דורון - טיפול תומך בתחילת החיים

בית החולים אסף הרופא

12:30-12:45
חנה מוסקוביץ - שינוי מציאות - טיפול פליאטיבי במלר”ד

מרכז רפואי ע”ש א. וולפסון

12:45-13:00
טל אילסר - הוראת DNR מקדימה במטופל העובר פרוצדורה רפואית: 
דיון בהיבט האתי בשילוב תיאור מקרה וסקר עמדות הצוות המטפל 

המרכז הרפואי הדסה עין כרם

13:00-13:15
ד”ר טליה פליישמן - מדדי כאב מדווחי מטופל )PROMs( בתכנון טיפול 

במטופלי המודיאליזה כרונית
משרד הבריאות, מנהל הרפואה, אגף לרפואה כללית

13:15-13:30
טלי וגנר - ייעוץ בכאב אקוטי על ידי טלה-מדיסין בהשוואה לשיטה 

המסורתית-הערכת מדדי איכות - המרכז הרפואי שיבא תל השומר

מושב צהריים 2: ניהול וניהול סיכונים
יו”ר מושב - גב’ מלי קושא, גב’ צפי הלל דיאמנט 

12:00-12:15
ופטירות  חריגים  אירועים  על  הדיווח  תהליך  שיפור   - ארד  דנה 

באמצעות בניית מערכת דיווח דיגיטלית
המערך לבטיחות הטיפול משרד הבריאות

12:15-12:30
נפילות  שיעור  להפחתת  חדשני  ארגוני  מודל   - קרצמן  חנה  ד”ר 

מטופלים באמצעות שימוש במערכות מידע ממוחשבות
הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

12:30-12:45
מחוויה שלילית לחוויה מעצימה - כיצד ניתן להפוך   - ד”ר רלי אלון 

אירוע חריג לאירוע לימודי משמעותי
בית הספר האקדמי לסיעוד אסף הרופא

12:45-13:00
הגר ליפשיץ - טיפ חודשי למניעת טעויות במתן תרופות

כללית;  בריאות  שירותי  סורוקה,  האוניברסיטאי  הרפואי  המרכז 
הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

גלית ברק - ”ביקור שקט” - בית חולים מאיר13:00-13:15

13:15-13:30
חנאן קעדאן - הבנת המושג שביעות רצון בקרב אחיות בבתי חולים 

בית חולים שיבא תל-השומר 

סדר יום:
רישום8:00-8:45

8:45-9:00

ברכות:
הרב יעקב ליצמן - שר הבריאות

ד”ר שושי גולדברג - אחות ראשית ארצית
ד”ר מירב בן נתן - יו”ר הכנס ויו”ר העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

9:00-9:30
הרצאת מליאה – BIG DATA בתחומי הטיפול הרפואי - 

גב’ אלין אטיאס - מנהלת מערך BIG DATA משרד הבריאות

הפסקת קפה9:30-10:00

מושב בוקר10:00-11:30

תערוכת פוסטרים11:30-12:00

מושב צהריים12:00-13:30

חלוקת מלגות ופרסי פוסטר מצטיין13:30-14:00

ארוחת צהריים14:00-15:00

מושב בוקר 1: תקשורת ופסיכיאטריה
יו”ר מושב - גב’ גלית לוי וגב’ ג’ני סגלוביץ

10:00-10:15
המשתנים  לקידום  ומדידה  מזיהוי  מטפל-מטופל:  קשר   - סטלה  רון 
המשפיעים על איכותו - הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי האוניברסיטאי 

ברזילי, אשקלון

10:15-10:30
ורמות הסטרס  בין תקשורת ממוקדת משפחה  הקשר   - בקמן  ניקול 
בקרב בני המשפחות של מטופלים המאושפזים ביחידות לטיפול נמרץ 

המרכז הרפואי הדסה עין כרם

10:30-10:45

זהבה מוקד - טיפול קוגניטיבי - התנהגותי בקבוצות לאינסומניה
 Group Cognitive - Behavioral Therapy for Insomnia- GCBT-I

בקרב סטודנטים לסיעוד ולמדעי ההתנהגות
בית הספר האקדמי לסיעוד ע”ש פט מתיוס, המרכז הרפואי הלל יפה 

10:45-11:00
שסטיפרוב אלכסנדר - התפלגות התחלואה הנפשית בקרב מטופלים 
התעללות  שעברו  הארץ  במרכז  הנפש  לבריאות  במרכז  מאושפזים 

מינית בילדותם - המרכז המאוחד לבריאות הנפש נס-ציונה-מב”ן

11:00-11:15
ג’בר עמראן - “תיבת נוח” - ערכה לפינוי מתוכנן של מחלקה 

פסיכיאטרית בשעת חירום - המרכז הירושלמי לבריאות הנפש כפר שאול

11:15-11:30
אורטל יעקבי - תדמית האחות הפסיכיאטרית - מרכז רפואי לבריאות 

הנפש לב השרון

מושב בוקר 2: נפרולוגיה
יו”ר מושב - גב’ מהא זהר וגב’ גליה רוסקוב ברבלט

10:00-10:15
עם  טיפולי  במפגש  הסיעודי  הצוות  של  חווייתו   - מטאנס  אחלאם 

המטופל הנפרולוגי בסוף החיים  - המרכז הרפואי לגליל, נהריה

10:15-10:30
יבגניה גולנד - האם דיאליזה בשיטת המודיאפילטרציה עם נפח סינון 

גבוה משפיעה על איכות חיים של מטופלי דיאליזה?  
המרכז הרפואי לגליל, יחידת המודיאליזה

10:30-10:45
 CHF רחל מורגנשטרן - טיפול בדיאליזה פריטונאלית לחולים עם

למען שיפור איכות חיים
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה, שירותי בריאות כללית

10:45-11:00
היומיומי  ובתפקוד  הכאב  רמת  באיזון  שיפור   - פול  אבו  עאבד  סמר 

במטופלי הדיאליזה - בית חולים אסותא, חיפה

11:00-11:15
במטופלי  מרכזי  צנתר  תלויי  זיהומים  הפחתת   - חאטום  אבו  וסים 

המודיאליזה עלות מול תועלת - מרכז רפואי העמק

11:15-11:30
ניהל חטיב - נפרולוגיה מונעת, איזון סוכרת בקרב חולי נפרופטיה 

סוכרתית - מרפאה נפרולוגיה מונעת שרותי בריאות כללית, 
מחוז חיפה וגליל מערבי 


