
המחלקה  לגיניקואונקולוגיה בהדסה עין כרם
מזמינים אתכם להשתתף ביום עיון לאחיות/ים בנושא

גניקואונקולוגיה – 
חידושים ועידכונים מהנעשה 

אצלנו בהדסה 
 16.6.2021

יום רביעי    7:30-14:45 
אולם התיירות 

קומה 0 עין כרם 

האירוע יתקיים בהתאם למגבלות התו הירוק והכניסה בהצגת תו ירוק 

ההשתתפות ללא תשלום 
אך מחייבת הרשמה מראש

לרישום לחץ/י כאן 
 https://form.jotform.com/211391403897459

לאחיות הדסה 
ההשתתפות ע"ח יום הסכמי מותנית 

 באישור האחות הראשית 
 בהגשת בקשה כמקובל 

התכנסות07:30-08:00

פתיחה וברכות 08:00-08:15 
אתי שאולוף, אחות ראשית מחלקת נשים והריון בסיכון גבוה, הדסה עין כרם 

דורית שורקה, מנהלת חטיבת אם וילד, הנהלת הסיעוד, הדסה עין כרם
ד"ר תמר פרי, מנהלת המחלקה הגניקואונקולוגית, הדסה עין כרם

מושב א': סרטן השחלה
סרטן השחלה, הסרטן הלוחש -  מה חדש בתחום?08:15-09:00

ד"ר שני ברויאר, מנהלת מחלקת האישפוז ואחראית על תחום הגניקואונקולוגיה
במכון שרת,  הדסה עין כרם

תפקיד הסיעוד במטופלות המתמודדות עם גידולים גניקואונקולוגים09:00-09:20
סמדר דניאל גדסי, אחות, אשפוז יום אונקולוגי,  הדסה עין כרם

סיפור אישי של מחלימה מסרטן השחלות  09:20-09:45
גב' חן יונה

הפסקה וכיבוד09:45-10:10

מושב ב': סרטן צוואר הרחם
סרטן צוואר הרחם - החיסון ואני10:10-10:45

ד"ר בני ברנט, מנהל השירות הכירורגי - גינקואונקולוגי, הדסה עין כרם
יש טיפול לסרטן צוואר הרחם! מה בידי הרופא והאחות?10:45-11:15

ד"ר תמר פרי, מנהלת המחלקה הגינקואונקולוגית, הדסה עין כרם
ברכיתרפיה - אתגר לסיעוד11:15-11:35

לאה אוחיון, אחות ראשית מרפאה אונקולוגית, מכון שרת, הדסה עין כרם
מהנעשה במכוני ההקרנה למניעת הצרות הנרתיק לאחר הקרנה לאגן11:35-11:50

רינה טונין, אחות, אשפוז יום המטולוגי וביה"ס לסיעוד, הדסה עין כרם
הפסקה11:50-12:00

מושב ג': לצד הטיפול הרפואי והסיעודי
החלמה בתר ניתוחית מהירה )ERAS( לאחר ניתוח גניקואונקולוגי12:00-12:45

ד"ר לירון קוגן, מנהל השרות הרובוטי בגניקולוגיה אונקולוגית,  הדסה עין כרם
אתגרים העומדים בפני הצוות המטפל ומטופלות עם מחלה גניקואונקולוגית בתחום 12:45-14:00

האינטימי והמיני
 שרון פלג נשר, אחות ומטפלת מינית מוסמכת, המרכז הרפואי תל אביב
מנכ"לית ומנהלת שותפה במרכז רותם - המרכז הישראלי לטיפול מיני

ליווי אישי של מטופלות עם ממאירות גניקולוגית14:00-14:10
דליה גורדון, אחות מתאמת אונקולוגית אישית, הדסה עין כרם

סיכום – שאלות ותשובות צוות המחלקה14:10-14:15

14:15-14:45MSD-ו ASTRAZENECA ארוחת צהריים בחסות החברות

בתוכנית:

https://form.jotform.com/211391403897459

