
מפגש
פנים אל

פנים הכנס הראשון לשירותי רפואה 
לאוכלוסיות מודרות בישראל

 15.12.2021 | 09:00-15:00
אודיטוריום הכט, אונ’ חיפה

בשיתוף פעולה בין עמותת ואהבת - בריאות שוויונית לכולם לבין החוג לסיעוד/אוניברסיטת חיפה

היבטים רפואיים, סיעודיים ופסיכו-סוציאליים 
ברפואת חסרי וחסרות מעמד

08:45-09:30     התכנסות

09:30-10:00     ברכות
                                 מנחה: ד"ר יותם שיינר, חבר הצוות המייסד של מרפאת "ואהבת"

                                 פרופ' גור אלרואי, רקטור אוניברסיטת חיפה 
                                 ברכת מר ניצן הורוביץ, שר הבריאות 

                                 פרופ' ישראל )איסי( דורון, דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
                                 ברכת ח"כ נעמה לזימי 

                                 פרופ' אפרת דגן, ראש מרכז המחקר בסיעוד  

10:00-11:20       מושב פתיחת הכנס - תמונת מבט עדכנית על רפואת חסרי מעמד בישראל  
                                     יו"ר המושב: ד"ר מרגלית לורבר, עמותת "ואהבת" | פרופ' תמר שוחט, ראש החוג לסיעוד

10:00-10:20      פרופ' נדב דוידוביץ', ראש בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן-גוריון
                                בריאות  והוגנות בכל מדיניות: חסרי מעמד ובריאות הציבור בישראל

10:20-10:40      ד"ר שגית ארבל אלון , הרופאה הראשית משרד הרווחה
                                 משירותי בריאות לרפואת רווחה

10:40-11:00      גב' ליזה אידלמן, מנהלת תחום שיתוף ציבור, מנהל תכנון אסטרטגי משרד הבריאות               
                                פרקטיקה מודעת עוני למערכת הבריאות - בדרך להסתכלות הוליסטית לצמצום פערים

11:00-11:20       ד"ר שירי טננבוים, סגנית מנהלת המרכז הרפואי וולפסון
                                 מיטה בשוליים שרותי אשפוז לחסרי מעמד אזרחי

11:20-11:50       הפסקת קפה

11:50-12:20      מושב שני - הנגשה של בריאות לחסרי מעמד
                                 יו"ר המושב: מר מאג'ד חדאד, ואהבת | ד"ר עינב סטרולוביץ, החוג לסיעוד

11:50-12:10      ד"ר זואי גוטצייט, מנהלת המרפאה הפתוחה
                                רופאים לזכויות אדם, במלכודת ההדרה: חסרי מעמד ונגישותם לבריאות

12:10-12:30      גב' דניאל זיידנר, אחות ומר אלון מטרקיין גולד, ואהבת
                                מבצע חיסוני הקורונה למי שאין ברשותו/ה ביטוח בריאות ממלכתי  

12:30-12:50      ד"ר מרגלית לורבר וגב' ענבל פרן פרח, ואהבת
                                ראיון דו"צ על סיעוד ורפואה - מחולי לבריאות, משפל להצלחה

12:50-13:20      הפסקת צהרים 
13:20-14:50      מושב שלישי - פעולות השטח בתחום בריאות חסרי וחסרות מעמד בישראל  

                                 יו"ר המושב: ד"ר ראניה עבדאללה, ואהבת | פרופ' אפרת דגן, ראש מרכז המחקר בסיעוד
13:20-13:35      גב' נוגה שילוח, מנהלת המרפאה הניידת, לשכת הבריאות חיפה

                                הנגשת מרפאות לאנשים הסובלים מפוסט - טראומה
13:35-13:50      ד"ר מיכל קנטי וד"ר אוהד ביתן )בי"ח שיבא(

                                 המרפאה החברתית בשיבא  
13:50-14:05      ד"ר מיכל לוי , מרפאת נשים בזנות בוולפסון

                                רפואה לנשים מודרות 
14:05-14:20     גב' אומיה נסראללה, עו"ס, אחראית מחוזית מניעת אלימות במשפחה מחוז חיפה משה"ב 

                                 מורכבות והתמודדות: אלימות במשפחה ואוכלוסיות מודרות בבריאות 
14:20-14:50      סיכום הכנס וטקס הוקרה ותודות למתנדבי ואהבת 

<<להרשמהההשתתפות איננה כרוכה בתשלום אך מותנית בהרשמה מראש

https://veahavta.forms-wizard.biz/

