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הכנס יתקיים ביום שלישי, כ"א אדר תש"פ | 17.03.2020
במרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי )איכילוב(, בבניין סמי עופר, קומה 2-, כיתת משל"ט

תוכנית הכנס:

התכנסות וארוחת צהריים + ציורי פנים לקראת פורים   14:00-15:00

דברי פתיחה וברכה // הנהלת בית החולים.   15:00-15:05
דברי ברכה // ג'נין ווסברג, מנכ"ל ומנהלת שירות לחולים האגודה הישראלית לטרשת נפוצה   15:05-15:10

דברי ברכה // ד"ר ארנון קרני, מנהל היח' הנוירו-אימונולוגית וטרשת נפוצה, המערך הנוירולוגי במרכז   15:10-15:15
הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי // חבר המועצה הרפואית המייעצת בועד האגודה הישראלית לטרשת 

נפוצה
עדכונים וחידושים בטיפולים ומחקר בטרשת נפוצה // ד"ר ארנון קרני  15:15-16:00

שאלות ותשובות  16:00-16:10
נשים וטרשת נפוצה // ד"ר קרן רגב, מנהלת השירות לטרשת נפוצה , המערך הנוירולוגי במרכז הרפואי   16:10-16:50
תל אביב ע"ש סוראסקי // חברת המועצה הרפואית המייעצת בועד האגודה הישראלית לטרשת נפוצה

שאלות ותשובות   16:50-17:00
פריון, הריון ומה שביניהם // פרופ' ירון רבינוביץ, מ"מ מנהל המרכז לנשים ויולדות ע"ש יוסף בוכמן ורופא   17:00-17:45

ביחידת הפריון - הפרית מבחנה, מומחיות: אנדוקרינולוגיה של הפריון. בי"ח שיבא, תל השומר. 
שאלות ותשובות   17:45-18:00

הפסקת כיבוד + ציורי פנים לקראת פורים  18:00-18:25

סדנת איתור צרכים ייחודיים לנשים חולות טרשת נפוצה ופירסום // כל המשתתפות יחולקו לחמש   18:25-19:25
או שש קבוצות עבודה // הדיון בקבוצה יונחה ע"י עובדת סוציאלית שגם תרכז בכתב את המסקנות 

והצרכים של אותה קב' דיון
מנחות: עובדות סוציאליות // יציגו בפני המשתתפים את מסקנות הקבוצות, שלאחר מכן יאוגדו באוגדן   19:25-19:45

מיוחד שיפורסם בתקשורת, אתר ועלון שיופץ בקרב נוירולוגים ומרכזי טרשת נפוצה ברחבי הארץ וכן 
יועבר למשרד הבריאות וקופות החולים. 

מימוש זכויות רפואיות מול המוסד לביטוח לאומי, מס הכנסה, משרד הבריאות וגופים נוספים //  19:45-20:30 
עו"ד לינוי אולניק, משרד עורכי דין אולניק לינוי, יועצת משפטית מומלצת ע"י האגודה // ייצוג חולים 

לצורך מימוש זכויות רפואיות 

יום העיון מוגש כשירות לציבור באדיבות חברת מרק 
השירות ניתן באופן בלתי תלוי ולא משפיע על תכני יום העיון.

ההשתתפות בכנס כרוכה בהרשמה מראש אך ורק במשרדי האגודה הישראלית לטרשת נפוצה
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