
בחסות:

המרכז הרפואי הלל יפה גאה לארח את:

לסיעוד במחלקות לכירורגית כלי דם

מומחים באנשים

שירות | מומחיות | קידמה | מחקר

הכנס הארצי ה - 11 

אודיטוריום, בניין אשפוז ב', קומה 5
07.04.1608:30 יום ה׳,

בתוכנית:
09:00-08:30 התכנסות ורישום

09:15-09:00 ברכות

          ד"ר מיקי דודקביץ מנהל המרכז הרפואי הלל יפה

          גב' דינה פיינבלט מנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי הלל יפה

          ד"ר עופר גלילי מנהל היחידה לכירורגית כלי דם, המרכז הרפואי הלל יפה

          גב' ותד רבאב מנהלת הסיעוד מחלקה כירורגית א' וכלי דם

"זיכרונות מנפאל", ד"ר טל סולומון, מנהל היחידה לכירורגית כלי דם, מרכז רפואי העמק  09:40-09:15

")Acute Deep Vein Thrombosis (DVT" – למחלקה פנימית או למחלקה הכירורגית?       10:00-09:40

חידושים בטיפול הפולשני ל- DVT, ד"ר עופר גלילי, מנהל היחידה לכירורגית כלי דם,              

המרכז הרפואי הלל יפה          
 

"TCPO2 הערכה ואומדן בפצעים קשיי ריפוי כעיקרון מוביל לטיפולים בתא לחץ",   10:15-10:00 

מר יאיר בכור, מנהל תפעול מרכז סגול לרפואה ומחקר היפרבארי, המרכז הרפואי אסף הרופא          
 

כיבוד וביקור בתערוכה  10:45-10:15

"סטיגמת החולה הדחוי", מר שלבי אחמד, ראש צוות היחידה לכירורגית כלי דם,   11:05-10:45 

המרכז הרפואי הלל יפה          

11:20-11:05   "מסירות פיליאלית מצופה", סולידריות בין דורית ואיכות חיים בקרב קשישים במגזר    

הערבי בישראל", גב' דיאב רהאם, המחלקה לכירורגית כלי דם, המרכז הרפואי כרמל           

 ,"AAA 11:35-11:20  "ההשלכות הסיעודיות בשינוי הגישה העורקית לתיקון אנדווסקולרי של

          גב' אלה קורן וגב' נטלי שוורצברג, מחלקת כירורגית כלי דם, המרכז הרפואי כרמל

11:50-11:35   "שיתוף המטופל בהעברת משמרת – מחקר בחטיבה הכירורגית",

          גב' אולגה שילמן, המחלקה לכירורגית כלי דם, הקריה הרפואית רמב"ם

12:00-11:50   הפסקת התארגנות

13:00-12:00    תיאטרון פלייבק 'משחק מהחיים'

פאנל בנושא: העברת משמרת  13:30-13:00

          בהנחיית:  גב' שולי בן הרוש, מנהלת סיעוד המחלקה לכירורגית כלי דם, המרכז הרפואי כרמל

          משתתפים: 
ד"ר נמרוד  גולדשמיט, מנהל היחידה לניהול סיכונים ובטיחות המטופל,           

המרכז הרפואי הלל יפה           
           גב' סוזי זאבי, אחות מרכזת תחום ניהול סיכונים, המרכז הרפואי הלל יפה

           גב' עופרה גרינברג, מנהלת סיעוד מחלקת כירורגית כלי דם, המרכז הרפואי בני ציון 
          גב' מראם קעואר, עו"ס מחלקה כירורגית א' וכירורגית כלי דם, המרכז הרפואי הלל יפה 

          מר פריד דואהרי, מנהל סיעוד מחלקה כירורגית וכירורגית כלי דם, בי"ח האנגלי נצרת


