
מיקום הכנס: 
גן רמת   ,7 ברנשטיין  פרץ  רח'  המכביה,  כפר  הכנסים  מרכז 

הרשמה: 

מקצועית,  תערוכה  בהרצאות,  השתתפות  כוללת  הרשמה 

כיבוד וארוחת צהריים.

דמי ביטול: 
ביטול עד 10 באוקטובר: החזר מלא בניכוי 40 ש"ח דמי טיפול

ביטול לאחר 10 באוקטובר: ללא החזר דמי השתתפות

חניה ודרכי הגעה: 
חניה חינם בכפר המכביה בזמן הכנס,   

רח' פרץ ברנשטיין 7, רמת גן  

מתחנת הרכבת ארלוזרוב קו אוטובוס 55  

מתחנה מרכזית קוים 35, 70, 71 לרח' פרץ ברנשטיין  

ממסוף כרמלית קו 30 לרח' פרץ ברנשטיין  

מקניון אילון קו 67 לרח' פרץ ברנשטיין  

מבת ים קו 43 לרח' פרץ ברנשטיין  

הכנס השנתי של
האיגוד הישראלי לרפואה פליאטיבית

רפואה פליאטיבית
בעידן החדש

מחזקים את הקשר
קהילה - בית חולים

רפואה פליאטיבית 
בעידן החדש

מחזקים את הקשר
קהילה - בית חולים

הזמנה
ותוכנית כנס

יום חמישי, כ’ חשוון תשע”ד, 
24 באוקטובר 2013

מרכז הכנסים, כפר המכביה, רמת גן

הפקה ומזכירות הכנס:
עוז הפקות - כנסים וארועים

טל: 072-2490520    פקס: 072-2490526
   info@oz-pro.co.il

השנה יכבד אותנו בנוכחותו 
ד”ר בארי קינזברונר  

Barry has cared for the terminally ill and 
their families since 1984, when he started at 
VITAS as a team physician in the Broward 
County, Florida, program. As chief medical 

officer, he serves as liaison between VITAS’ many hospice 
programs and community physicians providing care to almost 
14,000 patients each day.
A national leader in defining the role of the hospice medical 
director, Barry has extensive experience developing professional 
performance standards, pain and symptom management 
guidelines, quality assurance, and hospice and palliative care 
education. He is a voluntary consultant in palliative and spiritual 
care for EDC Eshel in Jerusalem, Israel, and a voluntary assistant 
professor of medicine at the University of Miami and Florida 
International University schools of medicine.
The lead author of End-of-Life Care: A Practical Guide, Barry 
has published nearly 30 articles in peer-reviewed journals. He 
is board certified in internal medicine and medical oncology, and 
hospice and palliative medicine, and attained Fellow status with 
AAHPM in 2005. He has a master’s degree in Jewish studies from 
Barry University in Miami and was ordained a rabbi in August 
2002.

חברות נותנות חסות לכנס

להרשמה לחץ כאן

הרשמה מאוחרת הרשמה מוקדמת   
     עד 10.10.13   לאחר 10.10.13

רופאים חברי החברה
₪ 250  ₪ 200 לרפואה פליאטיבית 

רופאים שאינם חברים בחברה
₪ 300  ₪ 250 לרפואה פליאטיבית 

₪ 225  ₪ 175 אחיות + מקצועות פארהרפואה 

₪ 100  ₪ 80 סטודנטים / גימלאים 

https://forms.pwizard.com/oz2013/index.asp?f=f602c5


B אולם 

A אולם 

A אולם 

C אולם 

A אולם 

מושבים מקבילים בוקר: 	11:15-12:45

סוגיות קליניות א' בסוף החיים

כל השאלות אודות שימוש באנטיביוטיקה אצל חולה הנוטה  
למות בהוספיס   

ד"ר	דניאל	אזולאי	-	מנהל	רפואי	הוספיס,	הדסה	הר	הצופים,	ירושלים  
וגב'	קרולינה	קוזוכוביץ,	אחות	בהוספיס 	

טיפול בפצעים קשים  
מר	שמוליק	בן	טל,	אח	אחראי,	הוספיס	שיבא.  

השפעת הטיפול באופיאטים על תוחלת חיים אצל החולה הנוטה  
למות בהוספיס  

ד"ר	דניאל	אזולאי,	מנהל	רפואי	הוספיס,	הדסה	הר	הצופים,	ירושלים 	
טיפול בחסימת מעיים  

ד"ר	מריאנה	בר	לב,	מרפאות	צבר.  
טיפול בפצעים קשים בקהילה   
גב'	איריס	חיים,	מרפאות	צבר.  

 
טיפול פליאטיבי בזוית הקהילה

מעל ומעבר: הצגת מקרה של טיפול תומך נמרץ בבית החולה  
ד"ר	איל	גולדברגר	-	מנהל	רפואי	הוספיס	גליל	עליון 	

ומר	שמואל	גולדמן 	
קצר/ קשר ומה שבינהם  

ד"ר	אלון	גרוזמן,	הוספיס	בית	בעמקים	וצוות	ההוספיס.	 	
גב'	רחל	כיטוב,	מנהלת	שירותי	סיעוד	מחוז	צפון. 	

“איחוד כוחות בייעוץ מרחוק”- מוקד אחיות אונקולוגי של שירותי  
בריאות כללית  

גב'	דיטשי	מישל	-	מנהלת	מוקד	אונקולוגי.	מוקד	אחיות,	 	
שירותי	בריאות	כללית 	

הוספיס מהזוית האישית  
גב'	טליה	רביד,	אחות	אחראית	מרפאה	אחות	הוספיס	בית	חיפה 	

וגליל	מערבי. 	
“גם אני קיים” קבוצת תמיכה למטפל העיקרי  

טלי	ליבני,	B.F.W	עובדת	סוציאלית,	גב	רגינה	אוחיון	B.F.W	עובדת 	
סוציאלית,	יחידה	אונקולוגית,	שירותי	בריאות	כללית	מחוז	מרכז 	

טיפול פליאטיבי בגיל השלישי

תקשורת סוף החיים-   
ד"ר	דימיטרי	מנביץ,	מנהל	מחלקה	לשיקום	כללי	וטיפול	פליאטיבי, 	

מרכז	גריאטרי	בית	רבקה,	פ"ת.  	
קבלת החלטות על מטרות הטיפול התזונתי התומך בחולה עם  

דמנטיה בשלבים מתקדמים   
גב'	דורית	יצחקי-מרכזת	ארצית		בקרה	ופיתוח	בתזונה,	האגף  

לגריאטריה,	משרד	הבריאות.	 	
גב'	יעל	כץ-מנהלת	שירות	תזונה	ודיאטה,	דורות-מרכז	רפואי 	

לשיקום	וגריאטריה	נתניה. 	
טיפול תומך בחולי דמנציה-שאלת ההאכלה   

ד"ר	טל	פרגר	גלר,	מנהלת	היחידה	לטיפולי	בית,	מחוז	ת"א-יפו,  
שירותי	בריאות	כללית. 	

תוכנית מדעית

התכנסות, הרשמה, כיבוד וביקור בתערוכה מקצועית  08:00-09:00

מליאת בוקר	יו"ר: ד"ר מ. ברקוביץ,	 	09:00-10:30

ברכות	ופתיחת	הכנס 	09:00-09:10
ד"ר	מיכאלה	ברקוביץ'	-	יו"ר	החברה	לרפואה	פליאטיבית 	 	
ד"ר	אהרון	כהן	-	ראש	אגף	גריאטריה,	משרד	הבריאות 	 	

 Coordination of Hospice Home and															 	09:10-09:30
	Inpatient Care: The US Experience
,Barry M. Kinzbrunner, MD , Executive Vice President  

 ,Chief Medical Officer, Vitas Innovative Hospice Care  
Miami, FL, USA

 Medical futility רפואה חסרת תוחלת 	09:30-09:45
במערכת הבריאות בישראל 2013  מנקודת מבטו של הרופא  

ד"ר	אבי	לוין,		מחלקת	פנימית	ו'	,	מרכז	רפואי	"סוראסקי"	תל	אביב 	

לותר או לא לותר על החיים, החלטה רצונית או  	09:45-10:00
מעגלים ביוכימיים   

ד"ר	מיכל	נפתלי,	מרפאות	צבר  

 A Personal Death Experience:															 	10:00-10:20
	Perspectives of a Hospice Professional
,Barry M. Kinzbrunner, MD , Executive Vice President  

 Chief Medical Officer, Vitas Innovative Hospice Care, Miami,  
FL, USA

אסיפה כללית של החברה לרפואה פליאטיבית  10:30-10:45

הפסקת קפה וביקור בתערוכה מקצועית  10:45-11:15

תופעת SUN DOWNING תיאור וטיפול בקהילה -   
גב'	גלניס	כץ,	מרפאות	צבר  

שילוב אחות מומחית קלינית )NP( בגריאטריה פליאטיבית   
בצוות בין תחומי- מחזון למודל.  

גב	אירית	שחר,	MA RN,	ביה"ח	בית	רבקה  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה מקצועית  12:45-13:15

מושבים מקבילים צהריים:  13:15-14:30

סוגיות קליניות ב’ בסוף החיים

היבטים קליניים בטיפול בכאב מתפרץ בחולים אונקולוגים                                  
בחסות חברת    

ד"ר	מיכאלה	ברקוביץ,	מנהלת	הוספיס,	ביה"ח	שיבא	תל	השומר.     	
קנביס רפואי ברפואה פליאטיבית בילדים  

ד"ר	רחל	אפרת,	מנהלת	היחידה	לטיפול	בכאב.		גב'	יעל	בן	גל, 	
אחראית	על	הטיפול	הפליאטיבי.	גב'	יפעת	אולצ'ק,	השירות	למתן 	

קנביס-	מרכז	שניידר	לרפואת	ילדים	בישראל. 	
מודל טיפול תומך בילדים חולי סרטן: מתאוריה למעשה-  

גב'	יעל	בן	גל,	מערך	המטואונקולוגי,	מרכז	שניידר. 	
גישה טיפולית לפצעים קשיי ריפוי מזוהמים.                                                   

בחסות חברת   
ד"ר	משה	קוליקובסקי	מרכז	תחום	הפצעים	ורגל	סכרתית,	 	

מחוז	חיפה	וגליל	המערבי	שירותי	בריאות	כללית.				 	

המשפחה בטיפול הפליאטיבי 

טיפול פליאטיבי בחולים שהם או בני משפחותיהם הם אנשי רפואה  
גב'	קרן	ארפי	-	אחות	אונקולוגית	-מומחית	קלינית	טיפול	תומך-  

מרפאות	צבר 	
סדנה: ישיבת משפחה בטיפול פליאטיבי ביתי ממוקצע-   

מדוע, מתי, איך וצפי  
ד"ר	אלכסנדר	ולר	והצוות	הבינתחומי	של	הוספיס	בית-טפ"ב  

האגודה	למלחמה	בסרטן. 	

טיפול פליאטיבי במחלות לא אונקולוגיות

טיפול פליאטיבי לא אונקולוגי בסוף החיים -”צעדים ראשונים”  
  ד"ר	אקסלרוד	סיון,	מנהל	אשפוז	בית,	מחוז	חיפה	וגליל	מערבי.

 ALS הם צריכים אותנו מוקדם יותר”- טיפול תומך בחולי“  
ביחידה לטיפולי בית  

מר	ריאד	אבו	רקייה-	אח	אונקולוגי	ומומחה	בטיפול	תומך.	  
יחידה	לטיפול	בית,	מחוז	מרכז,	מכבי	שירותי	בריאות 	

טיפול באי ספיקת כבד סופנית  
ד"ר	שמחה	שפירא,	מרפאות	צבר.  

ניקור סקרוטום פליאטיבי לחולה עם אי ספיקת לב סופנית  
ד"ר	רוני	צבר,	מרפאות	צבר.  

ארוחת צהריים וסיום הכנס  14:30
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