
תוכנית הוועידה

ייזום 
והפקה

22.02.2017 | מלון לאונרדו סיטי טאואר, ר“ג
בתמיכת החברה הישראלית לרגל סוכרתית וריפוי פצעים

הכנס השנתי 
למניעה וטיפול 

בפצעי לחץ
מאחדים כוחות



התכנסות ורישום 08:30-09:00
ברכות09:00-09:05

יו״ר הכנס: פרופ' עמית גפן, המחלקה להנדסה ביו-רפואית, אוניברסיטת תל אביב

טיפול כירורגי בפצעי לחץ09:05-09:20
ד"ר דין עד אל, מנהל המחלקה לכירורגיה פלסטית וכוויות, חולים בילינסון, מרכז רפואי רבין ומרכז שניידר 

לרפואת ילדים בישראל פתח תקוה, יו"ר ועדת פצעים קשי ריפוי וחבישות, שירותי בריאות כללית ויועץ צה"ל בנושא

פצע לחץ לעומת נזק רקמתי מלחץ09:20-09:40
ד"ר אלי רגב, המרכז לריפוי פצעים, מרכז אלצהיימר, רמת גן 

מתיחה מכאנית ותוספים טבעיים כגישות להאצה של נדידת תאים בריפוי פצע09:40-10:00
פרופ"מ דפנה ויס, הפקולטה להנדסה ביורפואית, הטכניון-מט”ל

הטיפול בפצעי לחץ ורגליים סוכרתיות באמצעות רימות10:00-10:30
פרופ' קוסטה מומצ'וגלו, פרופ’ לאנטומולוגיה רפואית ווטרינרית, האוניברסיטה העברית ירושלים 

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 10:30-11:00
ביוחומרים חדשים לטיפול בפצעי לחץ11:00-11:20

פרופ' מיטל זילברמן, המחלקה להנדסה ביו-רפואית, אוניברסיטת תל אביב

מניעה תחילתה בהבנה: גישות חדשות להגנה מפני פצעי לחץ11:20-11:40
פרופ' עמית גפן, המחלקה להנדסה ביו-רפואית, אוניברסיטת תל אביב



למה קשה כל כך לרפא פצע11:40-12:00
ד"ר רם אברהמי, כירורג כלי דם בכיר מרכז רפואי רבין. מנהל מרפאת פצעים תלמ מרכז רפואי

טיפול ומניעה של פצעים קשיי ריפוי באמצעות טלה רדיולוגיה12:00-12:20
ד"ר חנה קאופמן, מנהלת מרפאת הפצע המחוזית, מחוז צפון, מכבי שרותי בריאות  

הפסקת קפה וביקור בתערוכה 12:20-12:40
מדיניות משרד הבריאות בנושא רכש אביזרים למניעה של פצעי לחץ12:40-13:00

ד"ר נדב שפר, מנהל אגף ציוד רפואי )אמ”ר(, משרד הבריאות 

בחירת אביזרי עזר למניעת פצעי לחץ באמצעות מערכת למיפוי לחצים13:00-13:20
גב׳ יהודית שהם, מרפאה בעיסוק, מילבת, תל השומר

היערכות פצעי לחץ - לכל חולה סיעודי מזרון דינאמי?13:20-13:40
גב׳ סימה בן שטרית, מתאמת הטיפול בפצעים וכוויות, הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב”ם, חיפה

מניעת פצעי לחץ מאביזרים רפואיים13:40-14:00
גב׳ מיכל פנצ'ק, ראש תחום תכנון פיתוח והטמעת תקנים קליניים, אגף סיעוד חטיבת בתי חולים, כללית

IAD בילדים14:00-14:20
גב’ אולגה גוכשטיין, אחות כללית, מרכזת תחום פצעים וסטומה,

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, פתח תקוה

ארוחת צהריים וסיום14:20-15:00



Amit Gefen, PhD
Professor in Biomedical Engineering | Tel Aviv University

Prof. Amit Gefen received the B.Sc. in Mechanical Engineering and M.Sc. and Ph.D. in Biomedical 
Engineering from Tel Aviv University in 1994, 1997, and 2001, respectively. During 2002-2003 he 
was a post-doctoral fellow at the University of Pennsylvania, USA. He is currently a Full Professor 
with the Department of Biomedical Engineering at the Faculty of Engineering of Tel Aviv University. The research 
interests of Prof. Gefen are in studying normal and pathological effects of biomechanical factors on the structure 
and function of cells, tissues and organs, with emphasis on applications in chronic wound research. In 2007-
2008 he was a visiting scientist at Eindhoven University of Technology in the Netherlands, where he developed 
tissue-engineered model systems to study pressure ulcers. To date, Prof. Gefen published more than 190 articles 
in peer-reviewed international journals, many of which on mechanobiology, cell and tissue biomechanics, with 
applications that are mostly in chronic wound prevention. He was awarded the best paper awards by journals 
such as Medical & Biological Engineering & Computing and Medical Engineering & Physics. He is the Editor-in-
Chief of Clinical Biomechanics (published by Elsevier), and has also edited several books (published by Springer 
and others), and several Special Issues in journals such as the Annals of Biomedical Engineering, Journal of 
Biomechanics, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering and more. He is also editing 
a book series on Mechanobiology, Tissue Engineering and Biomaterials (published by Springer), and has served 
as an Associate Editor or at Editorial Boards of several international journals which are ranked at the top of his 
field, e.g. PLOS ONE, the Annals of Biomedical Engineering, the Journal of Biomechanics, Medical Engineering & 
Physics, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, Journal of the Mechanical Behavior of 
Biomedical Materials, the Journal of Tissue Viability, Ostomy Wound Management and the Journal of Wound Care, 
to mention a few. In 2015, he was awarded the Editorial Excellence Award by the Annals of Biomedical Engineering 
and the Biomedical Engineering Society in the USA. Prof. Gefen has been the President of the European Pressure 
Ulcer Society (the European Pressure Ulcer Advisory Panel, www.epuap.org) in 2013-2015. He is a member of the 
World Council of Biomechanics and a Fellow of the International Academy of Medical and Biological Engineering, 
and was awarded the Pressure Care career award by the World Union of Wound Healing Societies in 2016. His 
research is funded for example by the Israel Science Foundation, Israeli Ministry of Health, Ministry of Science, 
Ministry of Defense, and national and international biomedical industries. Prof. Gefen is advising and reviewing for 
funding bodies worldwide including the European Commission. He also serves as the Chair of Scientific Advisory 
Boards of large international corporates. 



אולגה גוכשטיין
ניסיון מקצועי:

2014 - אחות כללית בהנהלת הסיעוד, מרכז רפואי שניידר לילדים 
2014 - מרכזת תחום טיפול בסטומה, מרכז רפואי שניידר לילדים 

2012 - מרצה בקורס פצעים, על בסיסי בטיפול נמרץ ילדים, הסבה מקצועית ואקדמאים בבתי ספר לסיעוד 
2012 - חברה בוועדת ציוד רפואי בנושא חבישות ופצעים קשיי ריפוי "מרכז קופת חולים כללית"

2012 - מרכזת תחום מניעה וטיפול בפצעים, מרכז רפואי שניידר לילדים 
2005-2013 - אחות טיפול נמרץ לב, מרכז רפואי שניידר לילדים, אחות משימה "מניעה וטיפול בפצעים"
1997-2005 - אחות פנימית ה', מרכז רפואי בילינסון, קמפוס רבין, אחות מקדמת נושא "שחרור מתוכנן"

השכלה:
2011 - בוגרת תואר שני – MA בסיעוד מגמת מנהל, אוניברסיטת תל אביב

2001 - בוגרת תואר ראשון – BA  בסיעוד, אוניברסיטת תל אביב
1997 - בוגרת בית ספר לסיעוד ע"ש שרמן, בי"ח העמק 

חברות באיגודים מקצועיים:
2010 - חברה באיגוד הישראלי לריפוי בפצעים

הצגה בכנסים בחו"ל: 
Electronic poster ”Erosive Diaper Dermatitis in Oncologic Pediatric Patients” at - 2015

the 25th Conference of the European Wound Management Association at the ExCel London

Poster ”Pressure ulcer preventing program among pediatric ECMO population - 2015
quantities study” at the International Congress on ECMO in Paris

 



פרופ' משנה דפנה ויס

 )PhD )2004 -ו BSc, MSc פרופסור בפקולטה להנדסה ביורפואית בטכניון משנת 2006. היא למדה תואר
בטכניון, בפקולטה להנדסה כימית. היא עשתה את הפוסט-דוק שלה במחלקה לפתולוגיה בביה"ס לרפואה 
באוניברסיטת קליפורניה בלוס אנג'לס )UCLA(. היא משמשת כראש הוועדה המדעית של האיגוד הישראלי 
להנדסה רפואית וביולוגית. ההתמחות שלה היא מכאנוביולוגיה של תאים  - הקשיחות והדינמיקה של תאים 
והאינטראקציות שלהם עם סביבתם -  בהקשר של סרטן ויצירת גרורות, וכן מניעה של פצעים והאצת החלמתם.

Prof. Meital Zilberman
Prof. Zilberman holds an appointment of Professor with tenure at the department of Biomedical 
Engineering of Tel Aviv University. She received her B.Sc. in Chemical Engineering (Cum Laude) 
and her M.Sc. and Ph.D. in Materials Engineering from the Technion in Israel. She continued as 
a post-doctoral fellow at the University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas. Prof. 
Zilberman’s research interests are polymeric biomaterials, tissue engineering, biodegradable 
active implants and controlled drug release. She is the president of Israel Society for Medical and Biological 
Engineering (ISMBE) since 2014.

Prof. Zilberman joined the Dept. of Biomedical Engineering in Tel-Aviv University in 2002 and established 
research and teaching activities these fields. She has published more than 90 peer reviewed articles in the 
top Biomaterials and Biomedical Engineering journals and 6 patents, contributed more than 200 presentations 
(including invited talks and plenary lectures) and serves on the editorial board of several Biomaterials journals. 
Her research is funded continuously by highly competitive governmental scientific funding agencies such as 
the Israel Science Foundation (ISF) and Israel Ministry of Health (MOH) as well as by grants for applied research, 
such as RAMOT –Horowitz Foundation and Kamin (Israel Ministry of Trade) and Momentum Fund.

Among her prizes and award are the prestigious JULUDAN prize (2007) and the JWC first place innovation 
award (2015). The JULUDAN prize is given every year by the Technion to an outstanding researcher. It recognizes 
outstanding scientific research achievements that shows promise of having valuable technological applications 
and are channeled to enhance man’s welfare and prolong human life. The Journal of Wound Care (JWC) award 
recognizes innovation and excellence in research and practice in all aspects of the wound care field. The award 
was given in the JWC 2015 awards ceremony in London, March 2015.
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RN MHA MA מיכל פנצ'ק

ראש תחום פיתוח והטמעת תקינה קלינית, אגף סיעוד, חטיבת בתי חולים, הנהלה הראשית בכללית
� APIC - הכשרה מתקדמת במניעת זיהומים

Lean - הכשרה במודל איכות - PITTSBURGH �
GCP �

� גומא - מרכז ישראלי לגישור
� על בסיסי בהדרכה קלינית /מניעת זיהומים וטיפול נמרץ משולב

� ניהול מדיניות הטיפול בפצעים בחטיבת בתי החולים
� שותפות בתכנון וביצוע לומדות כגון: לומדת הפצע, רגל סוכרתית

� ייזום וניהול פורומים באינטרנט בשותפות עם הקהילה פורום סטומה פצעים 
� עדכון מדיניות, בדיקת פערים וייזום פעילות לשיפור רצף הטיפול בין בית חולים לקהילה 

� הרצאות בקורסים ייעודיים בתחום הטיפול בפצעים

הרצאות בכנסים מקצועיים בנושא:
הרצאה: הטיפול בפצעים-כנס רופאי עור-2015

  EUMA2010 הרצאה בכנס פצעים אירופאי בווינה אוסטריה
 Activating Coordination Nurse For Pressure Sores Treatment

פרופ’ קוסטה מומצ’וגלו

ומשנת  בישראל,  להתגורר  עבר   1983 בשנת   .1946 בשנת  טורקיה  באיסטנבול,  נולד  מומצ’וגלו  קוסטה  פרופ’ 
1985 החל לעבוד ביחידה לפרזיטולוגיה, מחלקה למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית של האוניברסיטה העברית, 
בבית הספר לרפואה בירושלים. הנושא העיקרי של מחקרו מתרכז באנטומולוגיה רפואית ווטרינרית )כינים, פשפש 
וביו-תרפיה  ידיהן(  על  שמועברים  והמיקרואורגניזמים  קרציות  הביתה,  אבק  קרדית  דמודקס,  סקאביאס,  המיטה, 

)טיפול באמצעות רימות ועלוקות(. בשנת 2015, מונה ליושב ראש האגודה הבין לאומית לביו-תרפיה.



סימה בן שטרית
MA אחות מוסמכת

ניסיון מקצועי
מדריכה  יועצת,  בבי"ח,  וכוויות  בפצעים  הטיפול  ומתאמת  פלסטית  לכירורגיה  המרפאה  אחראית  אחות   -  2013-2016
ומחנכת לטיפול ומניעת התפתחות פצעים ופצעי לחץ, אחראית להדרכת צוותים, לרכישה וויסות חומרי חבישה מתקדמים 
וטכנולוגיות מתקדמות, מבצעת בקרות על אומדנים בתחום,  פצעי לחץ, כף רגל סוכרתית.  מרכזת קורסים למניעה וטיפול 

בפצעים, שותפה ומקדמת מחקר בתחום הטיפול בפצעים.
2002-2013 - אחות אחראית המחלקה לכירורגיה פלסטית בבי"ח רמב"ם, מבצעת תפקידי ניהול ארגון קידום והעצמת הצוות הסיעודי במחלקה. 

מתן דגש על המטופל במרכז הטיפול, כבוד הלקוח, חוק זכויות החולה,איכות הטיפול והעלאת שביעות רצון מטופלים.
פיתוח מיומנויות גבוהות לטיפול בחולי כוויות, מיקרור כירורגיה ומנותחות השד. 

הדרכה ושילוב מוצרי חבישה וטכנולוגיות מתקדמות.

ד"ר רם אברהמי

1953 בקיבוץ מעגן מיכאל. סיים בהצלחה קורס טייס, שירת כטייס קרב בחיל האוויר כולל שירות מילואים  נולד בשנת 
בדרגת סגן אלוף בחיל האוויר והמשך התנדב למילואים כרופא בחי"ר.

נשוי לד"ר גלי אברהמי, רופאה בכירה באונקולוגית ילדים במרכז שניידר. בני הזוג אברהמי הורים לשישה ילדים. 
� סיים לימודי רפואה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב בשנת 1989. התמחה שש שנים, עד 1996 במחלקה 

לכירורגיה כללית במרכז רפואי רבין, קמפוס ביילינסון, ובהמשך שנתיים בכירורגיית כלי דם.
� החל מ-1998 רופא בכיר במחלקה לכירורגיית כלי דם במרכז הרפואי רבין.

� חבר איגוד הכירורגים בישראל ובאיגוד הכירורגים לכלי דם בישראל.
� מרצה בחוג לכירורגיה בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב.

� מנהל הרפואי של מרכז רפואי ת.ל.מ הכולל מרפאת פצעים, כלי דם וחדר ניתוח.
ד"ר אברהמי משלב בעבודתו את רפואת הקהילה ובית החולים בכפיפה אחת. מרפאת פצעים קשיי ריפוי, נותנת שירות לקהילה במודל ייחודי, 
היא החצר האחורית של מרכז רפואי רבין, מחלקת כלי דם בהם עובד ד"ר אברהמי. על ידי כך, ממקסמים את התוצאות הנובעות משילוב שתי 
המערכות. שילוב זה מאפשר מענה מהיר במצבי דחק ופוסט אישפוז תוך שמירה על רצף טיפול המביא לירידה בקטיעות מג'וריות והארכת חיים. 
במרפאת הפצעים ניתנים כל מגוון הטיפולים שהינם בסל הבריאות, כמו גם טיפולים מחוץ לסל או טיפולים במסגרת מחקרים שקיבלו אישור 

ועדת הלסינקי.
ד"ר אברהמי מוביל בתחום טיפולי ורידים בהיבטים הקליניים והאסתטיים במרכז רפואי ת.ל.מ. בחדר הניתוח במרכז מבוצעות כל הפרוצדורות 
החדשניות ביותר בעולם בנושא טיפול בורידים, לאחרונה הפך המרכז וד"ר אברהמי למרכז הכשרה יחיד בארץ לטכניקה חדשנית של טיפול 

8בורידים על-יד דבק )VenaSeal(. ד"ר אברהמי משמש יועץ לכל קופות החולים וחברות הביטוח.



ד"ר דין עד-אל

רופא מומחה בכירורגיה פלסטית, מנהל משנת 2004 את המחלקה לכירורגיה פלסטית, ואת יחידת הכוויות
במרכז הרפואי רבין, הכולל את בתי החולים בילינסון, השרון ומרכז שניידר לרפואת ילדים.

בוגר בהצטיינות של בית הספר לרפואה בטכניון.
ד"ר עד-אל משמש כמרצה בכיר בבית הספר לרפואה של אוניבריסטת תל אביב ולו למעלה ממאה פרסומים

בעיתונות מדעית וכתשעים הצגות בכנסים מדעיים בארץ ובעולם.
לאחר שירות צבאי כרופא ביחידה מובחרת, ד"ר עד-אל התמחה בכירורגיה פלסטית בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים.

ו"אונקולוגיים פלסטיים", בעל תת התמחות במיקרו-כירורגיה ושחזורי שד ממרכז הסרטן המוביל  ד"ר דין עד-אל מתמחה בניתוחים פלסטיים 
Sloan Kettering מניו יורק.

במשך תקופת עבודתו בבית החולים הדסה עין כרם, ריכז במשך כ-5 שנים את השירות למיקרו-כירורגיה ולשחזורי שד, וביצע את הרוב המכריע 
של ניתוחי שחזורי שד שבוצעו בבית החולים. באותה תקופה הרצה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית, הדסה עין כרם, וריכז את 

צוות הטיפול במומי שפה וחיך שסועים בבית החולים.
בשנת 2004 ד"ר עד-אל ייסד את השרות לשחזורי שד בבית החולים בילינסון.

במקרים  טיפל  אסתטיים,  ניתוחים  מלבד  שם   ,2004-2013 השנים  בין  אסתטיקה  כללית  רשת  של  רפואי  כמנהל  שימש  עד-אל  דין  ד"ר 
מורכבים, סיבוכים, ושיפור תוצאות ניתוחיות של כל הרשת.

למיקרו-כירורגיה, האיגוד  הבינלאומי  חבר האיגוד  שלה. הוא  הראשון  היו"ר  והיה  למיקרו-כירורגיה  הישראלית  את החברה  עד-אל ייסד  ד"ר 
האירופאי  הישראלי,  פלסטית:  לכירורגיה  האיגודים  ובשלושת  האומנים,  של  לרפואה  הבינלאומית  בחברה  אסתטית,  לכירורגיה  הבינלאומי 

והאמריקאי. 
לכירורגיה  הישראלי  האיגוד  של  האתיקה  ועדת  של  לשעבר  ויו"ר  בישראל  הרפואית  של ההסתדרות  לאתיקה  הלשכה  חבר  הוא  עד-אל  ד"ר 

פלסטית ואסתטית.
ד"ר עד-אל שימש כפרופסור מבקר במספר ארצות בעולם.

ד"ר עד-אל הוא היועץ הבכיר של חיל רפואה בנושא כירורגיה פלסטית.



ייזום והפקה

דמי הרשמה:
� הרשמה מוקדמת עד ה-20.2.17: 90 ש“ח

� הרשמה מה-21.2.17 וביום הוועידה: 160 ש“ח
* דמי ההרשמה כוללים ארוחת צהריים ומע״מ

לפרטים והרשמה: 03-7650504 
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