
חשיפת כוחות המסייעים לחולה 
בהתמודדותו עם מחלה חשוכת 

מרפא, תוך שימת דגש על
משאבים שיש לחולה,

למטפל העיקרי, למשפחה,
לאיש המקצוע ולקהילה.

יום עיון לצוותים רב מקצועיים ממערך הרפואה 
הכללית והגריאטריה, באשפוז ובקהילה

יום ב', 10.9.2012
אודיטוריום בר שירה, הפקולטה למדעי החברה, 

אוניברסיטת תל אביב

 ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום
יש להקדים ולהירשם באמצעות

טופס הרישום המצורף
או בטלפון 04-8252233

www.israls.org.il או באתר העמותה

"יש בי עוד כוח..."
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התכנסות וכיבוד קל  08.30-09.15

פתיחה וברכות מר דב לאוטמן נשיא עמותת ישראלס  09.15-09.30
ח"כ ד"ר רחל אדטו, יו"ר שדולת הבריאות  

A.L.S -ישראלס ומחלת ה   09.30-09.45
גב' אפרת כרמי, מנכ"ל ישראלס  

מן הכוח אל הפועל - התמודדות עם שאלות ודילמות    09.45-10.35
במימוש גישת הכוחות     

ד"ר אלי בוכבינדר, ביה"ס לעבודה סוציאלית אוניברסיטת   
חיפה. עורך הספר “מן הכוח אל הפועל"  

איך הופכים משבר להזדמנות עומרי ציטרון, פסיכולוג   10.35-11.20
קליני-רפואי, מורה להתפתחות אישית  

הפסקה קלה  11.20-11.35

מקומה של המשפחה בתהליך ההתמודדות  11.35-12.05
עם מחלה כרונית עו"ס עדי ויינטרוב, מטפלת זוגית   

ומשפחתית מתמחה בעבודה סביב מחלה, אבל ושכול   

"להיות אתו" אילה לזר, אלמנתו של פגי לזר ז"ל  12.05-12.20
A.L.S חולה  

 
רב שיח "מדברים על זה"   12.20-13.05

מנחה: ד"ר ראובן גל, פסיכולוג חברתי מומחה למצבי לחץ.  
בהשתתפות: ד"ר אלי בוכבינדר, עדי וייטרוב,  

עמרי ציטרון, אילה לזר  

ארוחת צהריים  13.05-13.35

"ימי שלישי עם מורי" השחקן יוסי גרבר   13.35-13.50
במונולוג מההצגה  

הבשורה המרה: הכוח שבידע - מתי כן, מתי לא, ואיך?   13.50-14.35
ד"ר ג'ים שלום מנהל רפואי, הוספיס גליל עליון  

  
רפואה פליאטיבית - שמירה על איכות חייו של החולה  14.35-15.05

ד"ר רוני צבר, מנהל הוספיס בית מרפאות “צבר"  

צוות רב מקצועי ככוח )case study( - צוות היחידה  15.05-15.25
לטיפולי בית, מחוז מרכז, מכבי שירותי בריאות  

15.25        סיכום 
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