
חברים וחברות, 

כמו בכל שנה הגיע העת להיפגש שוב!

הפעם עם הרבה יותר גאווה, הרבה יותר אופטימיות לגבי העתיד לבוא!

בשעה טובה המומחיות שלנו  זכתה  להכרה  בארץ  אך הרבה עבודה עדיין לפנינו.

שנות   30 את  ונסכם  במראה  להביט  וביחד  שוב  להיפגש  להזמינכם  שמחים  אנו 

פעילותינו מיום הקמת המחלקה הראשונה בארץ לטיפול תומך ויחד עם זאת עלינו 

לחשוב יחד ולתכנן את העתיד כדי להמשיך ולהעניק לחולים את הכבוד ואת איכות 

החיים המגיעה להם באופן הטוב ביותר שניתן בתקופה המצילה חיים ובתקופת סוף 

החיים.

אנו מזמינים את כל אחת ואחד מכם להרים את הכפפה כמו בעבר ולשלוח את פרי 

עבודתכם, מחשבותיכם וביחד נבנה את תוכנית הכנס השנתי של החברה לרפואה 

הפליאטיבית בישראל.

בכבוד רב
ד”ר מיכאלה ברקוביץ
יו”ר החברה לרפואה פליאטיבית

הכנס השנתי של 
החברה לרפואה 

הפליאטיבית

הכנס השנתי של 
החברה לרפואה 

הפליאטיבית

קול קורא להגשת
תקצירים להרצאות

יום חמישי, כ’ חשוון תשע”ד, 24 באוקטובר 2013
מרכז הכנסים, כפר המכביה, רמת גן



הפקה ומזכירות הכנס: חברת "עוז הפקות"
טל: 072-2490520    פקס: 072-2490526

   info@oz-pro.co.il

מטרת הכינוס
לאפשר הזדמנות לתקשורת בין אנשים העוסקים היום בתחום הפליאטיבי  

לעדכן ידע מקצועי  

הזדמנות ללמוד מניסיונם של אחרים  

קידום נושאים הקשורים בהתמחות-על החדשה ברפואה פליאטיבית  

קהל היעד
אנשי מקצוע: רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים, מטפלים רוחניים, תזונאים קליניים, 

אנשי אתיקה העוסקים בטיפול תומך, או המעוניינים בו.

   �  

קריאה להגשת תקצירים להרצאות
משתתפים המעוניינים להציע נושאים להרצאות מוזמנים להגיש תקצירים בנושאים הבאים. 

הכינוס יתבסס בחלקו על הרצאות מובחרות מתקצירים שיבחרו ע"י ועדת הכנס:

הנושאים הרלבנטיים:

טיפול בתסמינים השונים בסוף החיים  

היבטים מיוחדים של טיפול פליאטיבי בילדים  

היבטים ספציפיים של טיפול תומך במחלות שאינן ממאירות  

תקשורת בין המטפלים, ובין מטפלים ומטופלים  

תמיכה  

היבטים משפטיים ואתיים  

רפואה משלימה וטיפול תומך  

מודלים של שירותים פליאטיביים במקומות שונים  

חינוך  

מחקר בטיפול התומך  

הנחיות לכתיבה ומשלוח תקצירים
אורך התקציר: עד 250 מילים על דף A4 בודד.  

שפת התקציר: עברית  

שימוש בקובץ WORD גופן מסוג אריאל, בגודל פונט 12, רווח שורה 1.5.  

כותרת התקציר תיכתב בראש העמוד. גודל פונט 14 , ממורכז, בכתב מודגש.  

שמות המחברים יופיעו תחת כותרת התקציר. יצוין עיסוקם ומקום עבודתם של המחברים.   

גודל פונט 14 , ממורכז.  

נא לשלוח את הקובץ לד"ר מיכאלה ברקוביץ בדואר אלקטרוני:  

almi@sheba.health.gov.il  

נא לציין הגוף המייל את שם המגיש ותוארו, מספר טלפון, פקס וכתובת דואר אלקטרוני.  

התקצירים שיבחרו יפורסמו חוברת התקצירים של הכנס כפי שנשלחו.  

מידע כללי
תאריך הכנס: יום חמישי, כ' חשוון תשע"ד, 24 באוקטובר 2013

מיקום: מרכז הכנסים, כפר המכביה, רמת גן
מתכונת הכינוס: מליאות בהן יינתנו הרצאות אורחים מהארץ, מושבים מקבילים בהם יוצגו 

הרצאות בתחומים שונים, תערוכה מקצועית.

שפת הכינוס: עברית
הרשמה לכינוס: ההרשמה לכינוס בתשלום. 
הזמנה ותוכנית כנס מפורטת תשלח בקרוב.

תערוכה מקצועית תהיה פתוחה עבור משתתפי הכינוס.

לפרטים אודות תצוגה בתערוכה ומתן חסות אנא פנה/י למר ירון עוז

yaron@oz-pro.co.il בטלפון 072-2490520 או בדואר אלקטרוני

מועד אחרון להגשת תקצירים 15 באוגוסט 2013


