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ישראל נקיה מעישון - עתיד או חלום?
הכנס יתקיים במלון המלך שלמה באילת 11-13/2/2016 

 

 יום חמישי 11/2/2016
התכנסות 	 		16:45

ברכות ודברי פתיחה: 	 	17:00
מאיה רודנאי וחיים גבע הספיל,	יושבי	ראש	הכנס.

ד"ר רחל דהן,	יו"ר	החברה	הרפואית	למניעה	ולגמילה	מעישון.

הענקת אות הוקרה על פעילות לצמצום ממדי העישון. 
 לפרופ' רוני גמזו,	מנהל	בית	החולים	איכילוב,	מנכ"ל	משרד	הבריאות	לשעבר.

מצב העישון בקרב בני נוער בישראל. 	 		17:20
דר' לאה רוזן, ראש	החוג	לקידום	בריאות	אוניברסיטת	תל-אביב.

Alexander V Prokhorov, M.D , Ph.D.  מניעה וגמילה מעישון בבני-נוער 	 	17:45
מומחה	ברפואת	ילדים.	מנהל	התוכנית	למניעת	סרטן	במשפחה	ובקרב	בני-נוער.	 	 	

מרכז	אנדרסון,	אוניברסיטת	טקסס,	יוסטון.	הרצאת	טלה	רובוט	בשידור	חי	באנגלית,	 	 	
בהנחיית דר' לאה רוזן. 	 	

ה	 ק ס פ ה 	 		18:45

שיח מנחים ללמידה הדדית )על	המעוניינים	להציג	בשיח	להירשם	מראש(.	 		19:00-20:00
בהנחיית:	מאיה רודנאי M.A ,	מקדמת	בריאות	ומנחת	קבוצות	לגמילה	מעישון. 	 	

יום שישי  12/2/2016

		 	 	 	 המאבק להכחדת מגיפת העישון דיווחים מהחזית העולמית, ומישראל. 	 		08:30
חיים גבע הספיל,	מרכז	בכיר	למניעת	עישון,	משרד	הבריאות. 	 	

גמילה מעישון במטופלים מורכבים. 	 	09:00
ד"ר רחל דהן.	יו"ר	החברה	הרפואית	למניעה	ולגמילה	מעישון.   

מושב מחקרים	יוצגו	מחקרים	חדשים	מישראל: 	 		09:30
1.  גמילה מעישון בעזרת טלפון נייד. הערכת תכנית 'סמס הפסק'.   

				דר' חגי לוין,	ראש	המסלול	לבריאות	ולסביבה,	האוניברסיטה	העברית	הדסה. 	 	

2. התערבות להגנה על ילדים מחשיפה לעישון כפוי.    
       דר' לאה רוזן, ראש	החוג	לבריאות	הציבור,	אוניברסיטת	תל-אביב.

3. התמודדות עם תת אבחון של COPD בעזרת ספירומטריה ושאלון - מחקר ממוקד.   
       דר' אריאל רוקח, מנהל	השירות	הנשימתי,	המרכז	הרפואי	שערי	צדק.

4. הכללת סדנאות גמילה מעישון בחוק ביטוח בריאות ממלכתי -	השלכות על היקף ההשתתפות    
       והגמילה לפני הכניסה לחוק ולאחריה בכללית.

      שוש גן-נוי, המחלקה	לחינוך	וקידום	בריאות,	שירותי	בריאות	כללית.
5. יעילות הסדנאות לגמילה מעישון המועברות במאוחדת בטווח הארוך של מעל שנה מסיום הסדנא.   

				שוש קרני, מנהלת	המחלקה	לקידום	בריאות,	מאוחדת. 	 	

ה ק ס פ ה 	 		10:40

מושב סדנאות:   11:10-14:00

סדנאות מושב 1   

סדנאות מושב 2 	 	

יתקיימו 3 סדנאות במקביל ב- 2 סבבים כל משתתף יבחר סדנה בה הוא משתתף במושב   	 	
הראשון וסדנה אחרת בה הוא משתתף במושב השני:     

1. המפה, השטח ומה שביניהם: כלים ב-NLP וב- CBT להנחית קבוצות גמילה מעישון.  	 	
      ענת טרגר N.M , שירותי	בריאות	כללית.			

2. מניעת מעידות והישנות / Relapse ומניעת התמכרויות נלוות לעישון מרגע ההפסקה.    
																					  .)MBA( ואיתן אמויאל )N.D  R.N  M.P.A( איילת שבתאי       

3.מיינדפולנס. הבטים קליניים ואישיים של טיפול מבוסס מיינדפולנס.    
      דר' עודד ארבל MD מרפאת	המיינדפולנס,	המרכז	לבריאות	הנפש	באר-שבע.

רישום ושיבוץ לסדנאות יתבצע מראש בעת ההרשמה לכנס.    
מספר המקומות בכל סדנה מוגבל וכל הקודם זוכה.   

פעילות חברתית:  נפגשים	בלובי	בכיף	להכרות	קצרה	וגיבושון	בהנחיית     	21:30
איילת שבתאי ומריו מלובני,	ממשיכים	משם	רגלית	לפאב	המנקייז	לרקוד	ולהנות.     

יום שבת 13/2/2016 

אסיפה כללית 	 	10:00										
*	השנה	מתקיימות	הבחירות	לוועד	החברה.	הבחירות	לוועד	החברה	הינן	בחירות	אלקטרוניות.	תתאפשר	הצבעה	בעמדת	

			הבחירות	בכנס.	עמדת	הבחירות	תהיה	פעילה	עד	ליום	שישי	בשעה	13:00.	תוצאות	הבחירות	יפורסמו	ביום	ראשון	14/2/2016.
חברי הוועדה המדעית:

חיים גבע הספיל,	יו"ר	הכנס.	מרכז	בכיר	למניעת	עישון,	משרד	הבריאות.		|		מאיה רודנאי,	יו"ר	הכנס.	מקדמת	בריאות	ומנחת	סדנאות	לגמילה	מעישון.		|		שוש גן-נוי, ועד	החברה	הרפואית	למניעה	
ולגמילה	מעישון,	מנהלת	מדור	פיתוח	ותקשורת	בריאותית,	המחלקה	לחינוך	וקידום	בריאות,	שרותי	בריאות	כללית.

חברי הוועדה המארגנת:
ד"ר רחל דהן,	יו"ר	ועד	החברה	הרפואית	למניעה	ולגמילה	מעישון,	מנהלת	מינהלת	קריות	מחוז	חיפה	וג"מ,	שרותי	בריאות	כללית.		|		ד"ר ארנונה אייל, מזכירת	החברה	הרפואית	למניעה	ולגמילה	
מעישון,	מנהלת	המחלקה	לרפואה	תעסוקתית	מחוז	הדרום,	שרותי	בריאות	כללית.	מנהלת	המרכז	למניעה	ולגמילה	מעישון	אוניברסיטת	בן-גוריון	בנגב.		|		ד"ר יוסי פורי,	גזבר	החברה	הרפואית	

למניעה	ולגמילה	מעישון,	מנהל	הבקרה	הרפואית	מכבי	שרותי	בריאות.


