הכנס הבינלאומי התשיעי-

לסיעוד בטיפול נמרץ
מלון דיויד אינטרקונטיננטל ,תל אביב 20-19 ,בינואר2015 ,
יום שני ה 19-בינואר 2015
08:00-08:30
הרשמה
08:30-10:00
מושב I
יו"ר :ג'ולי בנבנישתי ,מ"ר הדסה עין כרם

13:00-14:00
ארוחת צהריים

10:00-10:20
הפסקת קפה

14:00-15:30
מושב III
יו"ר :רביע חלאילה ,מכללה אקדמית צפת

10:20-11:45
הרצאת פתיחה Plenary Session -
How solid are the guidelines? A critical
review of the ACS guidelines
S. Kaul, USA

14:00-14:15
ניהול הטיפול בחולה מושתל -קוצב לב
דפיברילטור – הנוטה למות
שושי לאופר ,סמדר טרומן
מ"ר שיבא

08:30-08:40
ברכות
עפרה רענן ,יו"ר העמותה
08:40-09:00
Challenges to the patient‐partner relationship
when dealing with progressive heart failure
Tiny Jaarsma, Netherlands
09:00-09:20
לקטט רב-דמויות וטיאמין כשחקן חיזוק
רמזי ואויה
מ"ר שיבא

14:15-14:45
?Why do we care about cardiac output
Determine the endpoints
Barbara McLean, USA
14:45-15:00
כשנגמרים כל האמצעים – טיפול באקמו
באסם מוצלח
מ"ר רבין

09:20-09:40
The meaning of follow–up in intensive care:
The patient’s perspective
Ranveig Lind, Norway
09:40-10:00
אי ספיקת לב חריפה בעקבות הרעלת  C.Oטיפול
עד החלמה  -תאור מקרה
מיכאל קוניאבסקי
מ"ר אסף הרופא
10:00-10:30
הפסקת קפה
10:30-11:30
הרצאת פתיחה ‐ Plenary Session
Future directions of acute cardiac care in
Israel
A. Afek, Israel
Moving targets in intensive care
P. Asfar, France

15:00-15:30
חוויית אשפוז בטיפול נמרץ – מבט מקצועי
ממיטת האשפוז
תמי קזולה חלבי
מ"ר פוריה

הגרלת פרס כספי:
• להרצאה הטובה ביותר )(₪1000
• לנשארים עד סוף היום )(₪1000

יום שלישי ה 20-בינואר 2015
08:00-08:30
הרשמה
08:30-10:00
מושב I
יו"ר :לבנה יעקובסון ,המרכז הרפואי לגליל המערבי

11:30-13:15
מושב II
יו"ר :דסי לוי ,מ"ר רמב"ם
11:30-12:00
Bedside cardiac monitoring for all practice
settings: Implementing evidence at the point
of care
Barbara McLean, USA
12:00-12:20
פגיעות עמוד שידרה צווארי – תאור מקרה
רויטל טרוגן
מ"ר רמב"ם
12:20-12:45
טיפול בתסמינים של החולה הנוטה למות
בטיפול נמרץ
מורין בן נון
מ"ר קפלן

08:30-08:45
ברכות
עפרה רענן ,יו"ר העמותה
08:45-09:05
מה לא ידוע לנו על תרופות נפוצות
דניס בנלוק ,מוחמד סעדי
מ"ר הדסה ע"כ
09:05-09:30
Side effects and medication adherence:
How to measure and how to intervene
Tiny Jaarsma, Netherlands
09:30-09:45
הצקה ומניעת הצקה בקרב אחיות טיפול נמרץ
פרדה דקייזר
ביה"ס לסיעוד הדסה ע"כ

12:45-13:00
האתגר שבטיפול בכאב דילריום וסדציה ביחידה
לטיפול נמרץ
שלי אשכנזי
מ"ר הדסה ע"כ

09:45-10:00
סיעוד הלב בהיבט המגדרי
ירדנה דרורי
מ"ר העמק

Palliative care in the ICCU ‐ Panel discussion
Y. Hasin, Israel
11:45-13:15
מושב II
יו"ר :פרדה דקייזר ,ביה"ס לסיעוד הדסה עין כרם
11:45-12:00
Why should nurses care about guidelines in
?the first place
Tiny Jaarsma, Netherlands
12:00-12:20
שארית הטוב ,חולי אי-ספיקת לב – הזכות למות
בכבוד
מלי ברטל
מ"ר רבין
12:20-12:40
לאן נעלם משטר אוטם חד בשריר הלב
סיהאם שיבלי ,רחל ישעיהו
מ"ר הדסה ע"כ
12:40-13:00
ICU diaries and their role in preventing ICU
PTSD
Ranveig Lind, Norway
13:00-13:15
היבטים קליניים לאחר שהות ממושכת בטיפול
נמרץ לב-חזה
רויטל אריה יעיש
מ"ר שערי צדק
13:15-14:15
ארוחת צהריים
14:15-15:30
מושב III
יו"ר :אורלי קולפק ,המרכז הרפואי לגליל המערבי
14:15-14:40
‐Families’ experiences of end‐of‐life decision
making in the ICU
Norway Ranveig Lind,
14:40-15:00
שיפור בתהליך גמילה מהנשמה מכנית בעזרת
שימוש בפרוטוקול מבוסס ראיות
לבנה יעקובסון
מ"ר לגליל המערבי
15:00-15:30
טיפול פליאטיבי בטיפול נמרץ – סיכום הקורס
הראשון בישראל
עפרה רענן ,יו"ר העמותה

הגרלת פרס כספי:
• להרצאה הטובה ביותר )(₪1000
• לנשארים עד סוף היום )(₪1000

המושבים עם תרגום סימולטני

www.acute-cardiac-care.com

