הכנס לקהילת הסימולציה
הרפואית בישראל
מרכז רפואי ת"א – איכילוב

24.12.19

לחברים שלום,
עם התרחבות והקמת מרכזי סימולציה חדשים בישראל ,אנו שמחים להזמין את חברי הקהילה המתגבשת לכנס המיועד לאנשי
סימולציות רפואיות מהמגזר הממשלתי ,הציבורי ,הצבאי והפרטי המעוניינים להתמקצע בנושא למידת מבוגרים.
הכנס יתקיים ביום שלישי ,ה  24.12.2019בין השעות ,15:30 – 8:30
במרכז הרפואי תל אביב ,ביה"ח איכילוב.
זהו כנס המיועד לקדם את קהילת הסימולציות הרפואיות בישראל ולפתוח בכך מסורת שתאפשר לחברי הקהילה להכיר עמיתים,
לשתף בידע ,להתנסות במודלים חדישים ,לרכוש מיומנויות מקצועיות בסדנאות מעשיות וללמוד ממומחים מובילים בעלי שם עולמי.
בונוס מיוחד למשתתפי הכנס :
השקת מילון המינוחים המקצועיים  IMSHלעברית  -פרופ' חיים מצקין

תכנית הכנס:
 08:30-09:00התכנסות ורישום
 09:00-09:15השקת קהילת הסימולציה הרפואית בישראל  -פרופ' רוני גמזו
 09:15-12:30הרצאות
Sara Goldhaber-Fiebert, Stanford university
Interprofessional simulations and outcomes studies.
Jeremy Goldhaber-Fiebert, Stanford university
?How simulation can make things more cost-effective
ממשק מוח-סימולציה  - Brain-Simulation Interface -פרופ' תלמה הנדלר ,המרכז הרפואי תל אביב איכילוב

פאנל מומחים בהשתתפות :פרופ' אמיתי זיו ,פרופ' רוני טפר ,פרופ' קרולין וייניגר ,ד"ר אורלי ויינשטיין ,ד"ר דניאל טרוצקי
 12:30-13:15הפסקת צהרים
 13:15-15:30סיור וסדנאות חווייתיות בשני סבבים ,בנושאים:
•מציאות מדומה ,אשליה או דרך חדשה ללמידה לאימון ולטיפול?  -פרופ' שרה פרידמן ,אונ' בר אילן
• " Clinical Skillsמיומנויות תקשורת – הגרסה הישראלית" – ד"ר טלי קפואה
•איך ולמה לשלב מיינדפולנס בימי למידה ואימונים  -גב' נטע פור איזנברג ,מ.ט.ס איכילוב
•גשרים בין כאב לתקווה – התמודדות עם אובדן ואימון סימולטיבי לשיפור שמירה עצמית של מטפלים במפגשים
•של בשורה מרה  -ד"ר אתי אבלין
•העצמת הלמידה בסימולציה באמצעות מתודת מראה פנורמית במשוב  -ד"ר רעות שוהם
•איך לבנות "משוב אינטגרטיבי" לסימולציה ולמידה משמעותית  -מר ערן נצר ,סימולטק ביה"ח מאיר כפר סבא
•איך לנהל תחקיר אפקטיבי (תחקור ברוח אוהדת)  -ד"ר אורלי ביסקר וגב' נטע פור איזנברג ,מ.ט.ס איכילוב
•לשחק את המציאות  -התנסות ועקרונות סימולציה עם שחקנים – תיאטרון "פלייבק החבר'ה מאיכילוב"
•מסר חברתי – שילוב תכנים חברתיים באימונים מבוססי סימולציה ,גב' אורנה דיבון אופיר וגב' שירי המר ,מסר תל השומר
•חדשנות תלת מימדית ברפואה – ד"ר שלמה דדיה ,מרכז רפואי ת"א ,איכילוב
הכנס הוא שלנו ובשבילנו והוא המפגש המקצועי הגדול ביותר של העוסקים בתחום הסימולציה בישראל ,הזדמנות ללמוד ולהעשיר
את סל הכלים המקצועיים שלכם.
נשמח לראותכם
להרשמה לחצו http://simulate2019.arnon-paz.co.il

