
ההשתתפות ביום העיון אינה כרוכה בתשלום, 
אך נדרשת הרשמה מראש בטופס הרשמה

לחונים בחניון רפואת שיניים של “אחוזת החוף” )קלצ’קין 4, כניסה דרך 
שער 10(, תינתן מדבקת זיכוי לכרטיס החנייה

יום העיון נערך במימון משרד המדע והטכנולוגיה, מענק מספר 3-12807

ע ד ו נ א  ל ה ת  ו ב ק ע ב

תקשורת בין משפחה, מטופל
וצוות מטפל במוסדות רפואיים:
תמונת מצב והזדמנויות לשיפור

יום ראשון, 22.04.18 | 13.30-9.00
הפקולטה לרפואה ע”ש סאקלר, חדר 935 )קומה 9(, אוניברסיטת תל-אביב

מושב ראשון: תיאור המצב הקיים

09.50 | תקשורת משפחה-צוות במוסדות גריאטריים 
בסוף החיים- ממצאי מחקר

רינת כהן, מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף 
החיים, אוניברסיטת תל-אביב; החוג לקידום בריאות, 

ביה”ס לבריאות הציבור, הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, 
אוניברסיטת תל-אביב

10.10 | גילוי נאות בעקבות טעות: האם אנחנו 
מסוגלים? למידה מסדנה מבוססת סימולציה 

לשיפור מיומנויות צוות ותרבות שקיפות
פרופ' מאיר ברזיס )אמריטוס(, האוניברסיטה העברית, 
לשעבר מנהל המרכז לאיכות ובטיחות קלינית בהדסה, 

המרכז הארצי לסימולציה רפואית )מסר( - שיבא

10.30 | "יקומים מקבילים": המתח שקיים בין 
הצוות הרפואי והסיעודי והשפעתו על המטופלים 

ובני משפחתם בתקופת האשפוז. הצגת מחקר 
אתנוגרפי המתמקד בכבוד האדם - ממצאים וכיווני 

פעולה
אסף גפן, דוקטורנט במחלקה לסוציולוגיה, מנחה 

בקורס 'אדם ורפואה' לחינוך רפואי, הפקולטה לרפואה, 
האוניברסיטה העברית

10.50 | חרטות כראי לבעיות תקשורת בסוף החיים
פרופ’ יסכה כהן-מנספילד, ראש מרכז מינרבה לחקר 
בינתחומי של סוף החיים, אוניברסיטת תל-אביב; החוג 

לקידום בריאות, ביה”ס לבריאות הציבור, הפקולטה 
לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב

11.10 | הפסקת קפה

מושב שני: כיווני פעולה אפשריים

11.30 | המסע החברתי להבראת הרפואה
ד”ר אביבה אלעד, מומחית ורכזת הדרכה ברפואת 

המשפחה בקופת חולים מאוחדת, מחברת הספר “חלוק 
לבן פרום” וממובילי המסע החברתי להבראת הרפואה

 https://www.facebook.com/masa.hevrati
http://www.cure-medicine.co.il

11.50 | מבט ראשון- תקשורת ראשונית מיטבית 
במפגש הראשון עם משפחות

ד”ר דפנה מיתר, מומחית ברפואה פליאטיבית, מרכזת 
החוג לחינוך רפואי באוניברסיטת תל-אביב

12.10 | ‘אלכסה- תרצי לומר משהו לבן המשפחה?’ 
תקשורת מטופלים בעידן טכנולוגי

אורי גורן, בלוגר בתחום טכנולוגיה ורפואה )e-פוכונדר( 

12.30 | דיון וסיכום: “תקשורת בין משפחה, מטופל 
ואנשי צוות במוסדות רפואיים: חזון ומעשה”

13.00 | ארוחת צהריים קלה

09.00 | הרשמה וכיבוד

09.30 | ברכות, פתיחה ונקודת מבט מערכתית

ד”ר שי בריל, מנהל המרכז הרפואי גריאטרי בית רבקה; 
מרכז מינרבה לחקר בינתחומי של סוף החיים, אוניברסיטת תל-אביב

https://www.surveymonkey.com/r/8WPSLSV
https://www.facebook.com/masa.hevrati/
http://www.cure-medicine.co.il/

