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תוכנית מדעית- צוות סיעודיתוכנית מדעית- צוות סיעודי

יום חמישי תאריך 1.12.11, מלון דויד אינטרקונטינטל, תל אביב

גב‘ שמחה ברזינס, אחות אחראית חדר ניתוח, ביה“ח לגליל המערבי, נהריה מארגנים:  
פרופ‘ גרשון וולפין, מנהל מח‘ אורתופדית, ביה“ח לגליל המערבי, נהריה    

התכנסות ורישום  08:00-09:00

ברכות: ד“ר רוג‘ר סבי, נשיא האיגוד הישראלי לאורתופדיה,  09:00-09:10
פרופ‘ ג. וולפין, יו“ר הועדה המדעית, האיגוד הישראלי לאורטופדיה     

יו“ר הכנס, גב‘ שמחה ברזינס, אחות אחראית חדר ניתוח, נהריה   

שחזור זעיר פולשני וקיבוע שברי TIBIA PLATEAU תוך העזרות בארטרוסקופיה  09:10-09:25
פרופ‘ ג. וולפין, מנהל המח‘ לאורתופדיה , ביה“ח לגליל המערבי נהריה   

INTRA MEDULAR NAIL OR PLATE NAVIGATED  09:25-09:40
גב‘ כהן שרי, חדר ניתוח, בי“ח הדסה, עין כרם, י“ם   

טיפול ניתוחי במינסקוס בעזרת משתל מלאכותי   09:40-9:50
מר‘ הינדאוי גומעה, חדר ניתוח בי“ח איכילוב, תל אביב   

OSTEOGENESIS IMPERFECTA טיפול כירורגי בשברים בילדים עם   09:50-10:05
ד“ר חיים שטארקר, מנהל היח‘ לאורתופדיה ילדים, ביה“ח לגליל המערבי, נהריה   

ניתוחי שחזור רצועות צולבות בברך  10:05-10.20
מר מקסים ברזין, חדר ניתוח, בי“ח רמב“ם, חיפה.   

הפסקת קפה וביקור בתערוכה   10:30-11:00

ניתוחים זעיר פולשניים של עמוד השדרה  11:00-11:15
מר עלי עבאס, חדר ניתוח, בי“ח רמב“ם, חיפה.     

THE TOPCLOSURE 3S SYSTEM FOR SKIN STRETCHING AND WOUND CLOSURE  11:15-11:30
גב‘ ענבל ויצמן, חדר ניתוח, ביה“ח הלל יפה, חדרה    

ארטרוסקופיות של הקרסול  11:30-11:45
ד“ר א. קאושנסקי, מנהל היחידה לארטרוסקופיות, בי“ח לגליל מערבי,נהריה   

טיפול בזיהומים באורתופדיה   11:45-12:00
גב‘ רוחמה משה, מחלקה לאורתופדיה, ביה“ח לגליל המערבי , נהריה   

LIMB LENGTH DEFOROMITY  12:00-12:15
גב‘ יפעת לנדאו, .חדר ניתוח צוות אורתופדיה, הדסה עין כרם    

FITBONE הארכת גפיים באמצעות מסמר  12:15-12:30
גב‘ בן צבי אנג‘לה, חדר ניתוח, ביה“ח איכילוב, תל אביב   

ארתרוסקופיה של מפרק הירך  12:30-12:45
גב‘ אברמוב אנג‘לה, חדר ניתוח, בי“ח הדסה הר הצופים, ירושלים   

יעילות ביצוע תהליך רשימת התיוג (TIMEOUT) במניעת זיהום בחתך הניתוחי  12:45-13:00
גב‘ נדף כרמית, חדר ניתוח, ביה“ח וולפסון, חולון    

Case Study - Hello Hallo טיפול בהלו-וסט  13:00-13:15

חבישת דבש וריפוי: מיתוס, תרופת סבתא או הוכחה מדעית   13:15-13:30
גב‘ סמדר המלי, מח‘ אורטופדית- בי“ח סורוקה, באר שבע   

גב‘ ליבנת רוזנפלד ורומן מייזליש, מחלקה אורטופדית, בי“ח סורוקה, באר שבע   

ארוחת צהרים וביקור בתערוכה    13:30

תוכנית מדעית- מזכירות רפואיותתוכנית מדעית- מזכירות רפואיות

שרות איכותי במערכת רפואית, במי זה תלוי?    11:00-12:00
חווית שרות מקצועי איכותי אנושי ואיכפתי חיונית ליצירת יחסי אמון בין מטופל למטפלים. כיצד נייצר אותה?   

נעמי יואלי, פסיכולוגית קלינית ורפואית מומחית – בכירה יועצת להנהלת המרכז הרפואי תל אביב   

חשופים בצריח: סדנת התמודדות עם מצבי לחץ וייעול מיומנויות תקשורת מול חולים ובני משפחה דרשנים  12:00-13:30
סדנה   

ד“ר נצח גורן, פסיכולוג קוגניטיבי התנהגותי, מרכז רפואי איכילוב, תל אביב   


