
 
 רשות המחקר -אוניברסיטת חיפה 

 סיעוד באוניברסיטת תל אביב ואגף הגריאטריה במשרד הבריאותהחוג לבשיתוף 
 
 

 ה ז מ נ ה
 יום עיון בנושא:

 "זקנה והזדקנות בראי האתיקה והמשפט"
 

 אוניברסיטת חיפהבנין אשכול )המגדל( באולם המצפור,  25.9.2019כ"ה באלול תשע"ט , רביעייום 

 
 :  תוכנית

 
 התכנסות  08.30

  
 דיאמנט-פרופ' נילי טבק, צפי הלל – ברכות 09.20 – 09.00

 
   ממונה על יישום  , דיאמנט-צפי הלל – מדיניות אגף לגריאטריה בטיפול באוכלוסיות הזקנות 09.40 – 09.20

 .סטנדרטים בסיעוד, אגף הגריאטריה, משרד הבריאות                                                                                                     
 

    , ד"ר איריס רסולי  – הגורמים המהווים שיקול דעת בקבלת החלטות –הקצאת משאבים בזקנה   10.00 – 09.40
 .מנהלת המח' לשירותים קהילתיים, אגף הגריאטריה, משרד הבריאות                                                                                    

 
 המערך לשיקום וגריאטריה,  המרכזים הרפואיים , ד"ר יורם מערבי – קביעת חוות דעת רפואית על כשירות הזקן 10.20 – 10.00

 האוניברסיטה העברית-הדסה                                                                                                                                                                           
 

  , ת"אאוניברסיטת  , החוג לסיעוד, פרופ' נילי טבק – נם?ניסויים רפואיים בחולים גריאטריים דימנטיים, האמ 10.40 – 10.20
 חיפה  לבריאות משפט ואתיקה הבינלאומי ראש המח' לסיעוד, משפט ואתיקה במרכז                                                                                  

 
 מנהלת המח' לעבודה סוציאלית עדינה אנגלרד, עו"ס,  – בזקןדילמות עימן מתמודדת המשפחה בטיפול  11.00 – 10.40

 בגריאטריה, משרד הבריאות                                                                                                                                                                    
 הפסקת קפה וארוחה קלה 11.30 – 11.00

 
 רפואי גריאטרי  מנהלת הסיעוד במרכז אירית שחר,   – "עקה מוסרית" בסביבת העבודה המוסדית בגריאטריה 11.50 – 11.30

  . MA,NP,RNבטיפול תומך וגריאטריה קלינית אחות מומחית  - "דורות", נתניה                                                                                         
 

 הזיקנה,  ולימוד  ראש המרכז לחקרפרופ' ישראל )איסי( דורון,  – חידושים בחקיקה ובפסיקה בגיל הזקנה 12.10 – 11.50
 ויו"ר עמותת המשפט בשירות הזיקנה.                                                                                                                                                         

 
 מלווה קבוצת קשת אנה טליסמן, עו"ס   – דילמות הנלוות להזדקנות אוכלוסיית הלהטבי"ם והטרנסג'נדרים 12.30 – 12.10

 הזהב במרכז הגאה בתל אביב.                                                                                                                                                                       
 

 לשירותי  השירות   , אחות ראשית ארצית, חיה יוסף – כלוסייות מיוחדות וייחודיות והמענה להןהזדקנות או 12.50 – 12.30
 החברתייםבריאות במשרד העבודה והרווחה והשירותים                                                                                                                             

 
 אגף הגריאטריה   אחות אחראית בקרה ארצית בגריאטריה,  -ד"ר דורית רובינשטיין – הגבלה פיזית של זקנים 13.20 – 12.50

  משרד הבריאות                                                                                                                                                                                            
 

  סיכום ושאלות. 14.30 – 13.20
 
 

 ש"ח. 120דמי השתתפות: 
   

  
  

  בטופס הבאה לאירוע, נא לאשר הגעה להרשמ
  

  
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNuCB9_vumEHGYuIrMECV6Awv5fTxfG43-dNIvZ9OAR-AA6Q/viewform?usp=sf_link

