
12:45-13:00  הפסקה
?Palliative care in Cardiology – How do we start   13:00-13:45 
 Dr. Daphna Grossman -North York General Hospital,

Toronto, Canada
Palliative care approach in young adult patients  13:45-14:30 

 Dr. Ahmed Al-Awamer - United Health Network, Princess
Margaret hospital, Toronto, Cananda

?Palliative rehabilitation – where are we standing  14:30-15:15 
 Prof. Andrea Cheville - Mayo clinic, Rochester,

Minnesota, US
סגירת הכנס ע"י יו"ר האיגוד ויו"ר העמותה  15:15-15:30

 12:00-12:45
מושב 3 - ילדים | יו"ר: ד"ר סרגי פוסטובסקי

 •  ליווי רוחני לתינוקות ולילדים בשלבי סוף החיים ובני משפחותיהם,
גב' ענבל ליבר LL.B , LL.M, SCP-C, בית החולים לילדים ע"ש רות רפפורט )רמב"ם(
•  טיפול פליאטיבי בתינוקת במזרח ירושלים: הגורמים המבניים המשפיעים על 

הטיפול והצורך בכשירות מבנית, גב' דיאנה אהרון, קופת חולים מאוחדת
 •  האם יש מקום לרפואה פליאטיבית בטיפול נמרץ ילדים?

 ד"ר אמיר חדש וד"ר יוסף בן-ארי, טיפול נמרץ ילדים, בית חולים רפפורט לילדים,
רמב"ם הקריה לבריאות האדם, חיפה

מושב 4 - מחקרים | יו"ר: ד"ר רתם תלם ופרופ' פסח שוורצמן
 •  צריכת אופיואידים בחולי סרטן מבוטחי שירותי בריאות כללית 2007-2018,

ד"ר ששון מנחם, היחידה לטיפול בכאב וטיפול פליאטיבי, הפקולטה למדעי הבריאות,  
מרכז סיאל למחקר ברפואת משפחה ורפואה ראשונית, המחלקה לרפואת משפחה, 

החטיבה לבריאות בקהילה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שירותי בריאות כללית מחוז דרום, 
באר שבע, ישראל

 •  ליווי פליאטיבי לילד פגוע קוגניטיבית - דילמות רפואיות ואתיות.
ד"ר איריס פריד, צוות טיפול תומך בילדים בית החולים לילדים ווילף, שערי צדק

•  חסמים בקרב אונקולוגיים לדיון בנוגע להנחיות רפואיות מקדימות במטופלים עם 
סרטן מתקדם, ד"ר נועה בן עמי, ביה"ס לרפואה ע"ש ג'ויס ואירווינג גולדמן, הפקולטה 

למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מושבים | 11:00-12:45 

 11:00-12:00
מושב 1 – הרצאות והצגות מקרה | יו"ר: ד"ר בלה סמולין וד"ר דוד האוזנר

•  מתאר הבית כסטינג טיפולי ייחודי- היבטים פסיכוסוציאליים כ"סימן החיוני" 
הנוסף ההכרחי. גב' מורן וייס, BSW ,MA, עו"ס ומגשרת, מנהלת השירות הסוציאלי 

וראש תחום פניות הציבור, צבר רפואה, גב' גלניס כץ, APRN, מנהלת ידע ובקרת איכות, 
צבר רפואה

 •  כתיבה ויישום נוהל "תרופות במתן תת-עורי מתמשך" בבי"ח כללי
גב' קארין שפירא, רוקחת קלינית, המרכז הרפואי ת"א

•  תחנה ב"רכבת ההרים" בממאירות המטולוגית – האם פתיחה והטמעת שירות 
 פליאטיבי המטולוגי משפיעה על איכות החיים )well-being( של החולים?

גב' נטלי קצמן, אחות מומחית קלינית טיפול תומך, הקריה הרפואית רמב"ם
• "מרק רגל" - תיאור מקרה של מטופל במח' הפליאטיבית במסגרת טיפול בריפוי 

בעיסוק. גב' ורד ערמוני, מרפאה בעיסוק מרכז רפואי לשיקום וגריאטריה "דורות"

מושב 2 - מחקרים | יו"ר: ד"ר גילה יעקב
•  השפעת התערבויות פסיכו-סוציאלי-רוחניות על הטיפול הרפואי, מר מיכאל שולץ 

הקריה הרפואית רמב"ם
•  הערכת גורמים המשפיעים על מסוגלות עצמית במתן טיפול פליאטיבי לחולה 

 הנוטה למות בקרב אחים/יות העובדים במערך האשפוז - מחקר רב מוסדי,
גב' ולדה שור, המחלקה לסיעוד, בית ספר למקצועות בריאות קהילתיים ע''ש רקנאטי, 

הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
•  לטפל או לא לטפל? התפיסות והחוויות של אונקולוגים ביחס לסיבות לטיפול יתר 

 בחולי סרטן בסוף חייהם, פרופ' מוריה אלן, הפקולטה למדעי הבריאות,
אוניברסיטת בן גוריון-בנגב

•  תיקוף לעברית של שאלון FAMCARE-2 להערכת שביעות רצון של מטפלים 
 עיקריים מטיפול בסוף החיים של קרוביהם הנוטים למות- תוצאות ראשוניות, 

ד"ר יותם אלימלך, המרכז הרפואי בני ציון, חיפה

08:15-08:30  ברכות

פרופ' נחמן אש - מנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' חגי ציון - יו"ר ההסתדרות הרפואית 

פרופ' פסח שוורצמן - יו"ר האיגוד לרפואה פליאטיבית בישראל
ד"ר גילה יעקב - יו"ר אגודת תמיכה 

מליאה

 Addressing Hope at Times of Clinical    08:30-09:00
Uncertainty 
 Stefan J. Friedrichsdorf, MD, FAAP - Professor
 in Pediatrics, University of California at San
 FranciscoMedical Director, Stad Center for
 Pediatric Pain, Palliative and Integrative Medicine
, UCSF Benioff Children’s Hospitals
Consultation Etiquette    09:00-09:45 
 Charles F. von Gunten, MD, PhD - Editor-in-Chief,
Journal of Palliative Medicine

 09:45-10:15   שחיקה, אמפתיה ותשישות חמלה - 
פרופ' שרון טוקר, מרצה בכירה וראש התוכנית להתנהגות ארגונית 

בפקולטה למנהל עסקים אוניברסיטת תל-אביב
10:15-10:45  רפואה נטו - ד"ר רתם תלם, מומחית ברפואה פנימית, גריאטריה 

ורפואה פליאטיבית, מ"מ מנהלת שירות גריאטרי באשפוז הכללי 
ורפואה, המרכז הרפואי סוראסקי תל-אביב

הפסקה  10:45-11:00

 הכנס השנתי הווירטואלי של
האיגוד לרפואה פליאטיבית 

בישראל ואגודת תמיכה
22.12.21

יחידת הכנסים
של ההסתדרות הרפואית בישראל

להרשמה *ההרצאות באנגלית ילוו בתרגום לעברית 

https://palliative22122021.ima-events.co.il/users/new

