
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 הרשמה, קפה ומאפה 80:54-80:54
 

 ברכות 80:54-80:38

 ותפקידו של הרופא התעסוקתירפואיים סיכונים תעסוקתיים של צוותים הרצאת מליאה:  80:38-80:48
 ראש מינהל רפואה, משרד הבריאות –פרופ' ארנון אפק 

 

 הנולד את ואיםר. ציטוטוקסיים לחומרים צוותים רפואיים חשיפת 80:48-58:34

 ?ומדוע למה – ציטוטוקסיות תרופות עם בעבודה הבריאות משרד של הנחיות 80:48
 רוקח מחוזי, מחוז מרכז, משרד הבריאות -מג"ר יעקב כץ 

 ?האמנם, סקר לבדיקות פוטנציאלים ביולוגיים בסמנים השימוש 58:84
 שיבא בבי"ח גידולי בית חזה של מוקדם לאבחון היחידה בי"ח בילינסון וראש לסרטן דוידוף מרכז -ד"ר ניר פלד 

 חולים בבתי ציטוטוקסיים לחומרים החשופים בריאות בעובדי תקופתי למעקב נוהל ביישום אתגרים 58:28
 והדסה העברית העובד, האוניברסיטה לבריאות היחידה ומנהלת הציבור לבריאות הספר בית -ד"ר מילכה דונחין 

 ?העובד בריאות על להשפיע עלול מודרניים למבנים ישנים ממבנים המעבר האם ...חולה בנין -חולים בית 58:34-55:38

 מודרניים לבניינים המעבר היסטוריית 58:34
 , קופ"ח מאוחדתתעסוקתית לרפואה המחלקה ראש -ד"ר רז דקל 

 , כולל איכות אוויר נתפסאפיון תופעות בריאות הנובעות מהמעבר לבניינים מודרניים, סוגיות באיכות אוויר 58:48
 אוניברסיטת ת"א ומרצה בביה"ס לבריאות הציבור,  ולגיהות לבטיחות המוסד של מחקר מנהל מחלקת –ד"ר אשר פרדו 

 ?מקרינים? קורנים – מודרניים רפואה מבני 55:58
 ראש תחום מדידות קרינה, המרכז למחקר גרעיני שורק –ד"ר מנחם מרגליות 

 

 שאלות ותשובות מושב בוקר  55:38-55:48

 סקת ריענוןהפ 55:48-52:54
 

 נגמר שאינו סיפור-ביולוגיים סיכון לגורמי בריאות עובדי חשיפת 52:54-53:38

 סיכונים ביולוגיים בעובדי מערכת הבריאות 52:54
 מנהלת יחידה לבקרת זיהומים, מרכז רפואי רבין -ד"ר בינה רובינוביץ 

 מטרות, דגשים ותכניות לעתיד-נוהל חיסון עובדי בריאות 52:38
 חיפה המחוזית הבריאות לשכת - MD, MPH גריפאת ראמי ר"ד

 רפואי בצוות התחסנות עידוד 52:54
 העובד, משרד הבריאות לבריאות המחלקה מנהל -ד"ר אלי רוזנברג 

 מניעה ומעקב-חשיפת עובדי בריאות לחולי שחפת פעילה 53:88
 סגנית מנהל מערך ריאות, מרכז רפואי רבין  -ד"ר יעל רביב 

 ?ולמבקרים למטופלים סיכון מהווה מטפל צוות האם 53:54
 מנהלת יחידה לבקרת זיהומים, מרכז רפואי רבין –ד"ר בינה רובינוביץ 

 בריאות במוסדות מיננת לקרינה חשיפה 53:38-55:38

 מייננת לקרינה חשיפה של הבריאותיות ההשפעות 53:38
 קעיני שורראש תחום הגנה מקרינה, המרכז למחקר גר –ד"ר ז'אן קוך 

 ?לדאגה סיבה -מצנתרים רופאים בקרב במוח ממאירות 55:88
 פרופ' אריאל רוגין, מנהל היחידה לקרדיולוגיה פולשנית, בי"ח רמב"ם והפקולטה לרפואה של הטכניון

 
 התעסוקתי הרופא של ואחריות סמכות -קרינה לעובדי רפואיות בדיקות 55:54

 ת"התמ במשרד העבודה על הפיקוח אגף, אשיתר תעסוקתית רופאה -ד"ר לובה פושנוי 
 

 שאלות ותשובות מושב צהרים 55:38-55:54
 

 ארוחת צהרים 55:54

 הכנס: תכנית

 , מרכז רפואי רבין, בי"ח בילינסוןנשטייןסאולם פל | 08:45-15:00 31/10/2012 ,יום רביעי

 פישר, ד"ר חיים כהן, ד"ר ערן הלפרן-הוועדה המדעית: ד"ר אלון פרץ, ד"ר רז דקל, ד"ר אורלי תיבון

 

 -צוותי רפואה וגורמי הסיכון בעבודתם
 ראייה היסטורית ומבט לעתיד


