יום רביעי 2122121228
במשכן אירועים "הדר" סיטי טאוור ברמת גן (כניסה ממלון (Leonardo
תוכנית הכנס:
28:22 - 20:22

התכנסות  +קפה

20:22 - 20:20

ריטה הלינגר
ברכות
יו"ר העמותה של אחיות מניעת זיהומים בישראל
בלימת התפרצות והפחתת שיעור היארעות
מלי עובד ,אילנה כהן  ,אילנה בן עזרא ,אינה שנדרמן,
ריטה ברדינשטיין  ,פנינה ציובוטרו
קלוסטרידיום נרכש בבית חולים
מרכז רפואי קפלן
אברהם גרינברג איריס
זהירות הודו כאן -תיאור מקרה
בית חולים העמק ,עפולה
סילביה סילביה פליישמן ,גלית יערי ,פטריסיה צימרמן ,אילנה ברוך,
איכות בתהליכי ניקוי ,חיטוי ועיקור מכשור
ברוך ,ד דיאנה קנבסקי -פרוכטר ,כפיר יקיר
רפואי בקהילה

20:20 -22:22
22:22-22:12
22:12-22:02

מחוז שרון שומרון
אולגה רזילוב ,פולינה רוזנברג

22:02-22:22

הזיהום נשאר בסרט" דרך אפקטיבית ליצירת
שינוי במניעת זיהומים באמצעות סרטוני
הדרכה בהפקה משותפת של צוות המחלקה

22:22 - 22:12

הפסקת קפה

22:12 - 22:02

הלב מאחורי הבידוד
תפקיד הצוות המטפל בשמירה על רווחתו של
המטופל החווה בידוד מגע

ד"ר עירית שוורץ אטיאס ,זהבית גולברי ,ריקי מנדלס,
דלאל אבו עאמר ,אדרת קופ ,אריאלה מיטרני
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

22:02 - 21:22

אומרים "לא" ל  - CPEפעילות צוות רב
מקצועי לקידום בטיחות הטיפול בתחום
מניעת זיהומים
העברת נשאות מאם לילוד של חיידקים
עמידים מסוג ESBL
כך ניצחנו את החורף :התערבות רב מימדית
להתמודדות עם עונת השפעת בקרב
מאושפזים

סיגל ורמן
מרכז רפואי רמב"ם

21:22 - 21:12
21:12-21:02

21:02 - 21:22
21:22-20:22
20:22 -20:20

מניעת אלח דם מצנתר מרכזי ביחידת
דיאליזה בשיבא תל השומר
ההיגיון שברגש
ארוחת צהריים

מרכז רפואי שיב"א תל השומר

בתיה שטרר
המרכז הרפואי האוניברסיטאי "סורוקה"
ליאור נשר ,יונת שמר-אבני ,רונית נתיב ,אברהם בורר,
גל איפרגן ,ברכה שחורי ,קלריס ריזנברג ,מירב כהן-להב,
יעקב דרייהר
המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
מלכה אביטל  ,לנה בן שחר ,יפה פלג  ,ורד שני,
אילנה טל  ,ד"ר דגנית דינור ,גליה רהב
מרכז רפואי שיב"א תל השומר
ד"ר עינת גלזר
פסיכולוגית ארגונית ,מרצה בכירה ,ניהול מקצועי של מנחי
קבוצות ויועצים אירגוניים

טופס רישום
לכנס השנתי – העמותה של אחיות למניעת זיהומים
יום רביעי 21 ,בדצמבר  1228במלון הדר סיטי טאוור – רמת גן
נא למלא בכתב יד ברור או מודפס את הטופס במלואו:
שם משפחה_____________________ שם פרטי ______________________חבר בעמותה כן  /לא
ת .זהות ____________________ מקום עבודה ____________________
טלפון נייד

___________________

עובד בב"ח ממשלתי כן  /לא

דואר אלקטרוני ______________________________________
כתובת מדויקת למשלוח דואר_______________________________________
בירורים טלפוניים בימים א  -ה מהשעה  01:11ועד  03:21בטלפון 16-5688856
דמי רישום לתשלום:

□

חבר בעמותה למניעת זיהומים ששילם דמי חבר 3108

□

אח /ות שאינו/ה חבר/ה בעמותה

□

נא לחייב כרטיס אשראי (עד  0תשלומים)

ללא תשלום
₪ 022

מסוג :ויזה  /ישראכרט ______________ מס תשלומים 0 / 1
כרטיס מס' _______________________________________תוקף _______________
שם בעל הכרטיס____________________

□

רישום מרוכז בשם המעסיק יש להעביר לחברת קשת עד לתאריך  00.00.08ולוודא טלפונית שההתחייבות

אכן הגיעה לחברת קשת.
חשבונית מס תימסר ביום הכנס במעטפה הכוללת גם תג .
את הטופס המלא יש לשלוח בפקס  0626-8256636או

במייל taimor.keshet@gmail.com

ביטול ההרשמה ייעשה באמצעות פקס עד  . 21.00.08מבטל ההרשמה יזוכה בכל הסכום למעט  ₪ 61בעבור
דמי טיפול .ביטול לאחר  21.00.3108לא יוחזרו דמי הרישום כלל.

חתימה ___________________

תאריך ____________________

