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HOLY FAMILY HOSPITAL- Nazareth 

  الناصرة –العائلة المقدسة  مستشفى

 נצרת - בית  חולים   "משפחה   קדושה"

 

 הנכם מוזמנים ליום העיון בנושא:

 התמודדות נשים ערביות עם סרטן השד בישראל וברשות הפלסטינית: 
 מדיניותלוהשלכות לפרקטיקה ו *ממצאי מחקר

 
 MERC - Middle East Regional Program*המחקר נערך בתמיכת קרן 

 
   מלון גולדן קראון, נצרת מקום:

   2018אוקטובר,  22יום שני,  תאריך:

 PhD לתואר וסטודנטית קט המחקר מרכזת פרוי לילה לחוד שופאני,גב'  יום העיון: מנחת

 סדר היום

 וכיבוד התכנסות         10:30 -10:00

 ברכות ופתיחה        10:50 – 10:30

וניברסיטת אדיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות,  – פרופ' פייסל עזאיזה -

 חיפה 

   , ירושלים המזרחיתעמותת אלקודס לבריאות הציבורראש  – פרופ' זיאד עבדין -

  , נצרתחולים המשפחה הקדושה-בית מנהל מרכז בריאות השד, ,ד"ר רימון מנסא -

 , מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטןמירי זיו גב' -

 מליאה          11:50 – 10:50

התמודדות נשים ערביות עם סרטן השד בישראל וברשות הפלסטינית: הצגת  -

 אוניברסיטת חיפה, פרופ' מירי כהןהמחקר: 

לאחר האבחון, הטיפול ומה  :מסרטן השד פלסטיניות של מחלימות יהןחוויות -

 פרופ' זיאד עבדין, עמותת אלקודס לבריאות הציבור –שמעבר לכך 

נשים ערביות בגליל המתמודדות עם סרטן השד: תפיסות, אמונות, והמלצות   -

פרופ' הדס גולדבלט וגב' לילה  –סוציאליות רגישות תרבות -להתערבויות פסיכו

 לחוד שופאני, אוניברסיטת חיפה

 פרופ' מירי כהן, אוניברסיטת חיפה: המחקר הצגת הממצאים ההשוואתיים של  -

 הפסקת קפה          12:05 – 11:50

 אונקולוגית-פרקטיקה הפסיכוב עכשוויותמגמות פאנל:          13:05 – 12:05

 , האגודה למלחמה בסרטןפאתן גטאסמר : מנחה                                 

 משתתפים                                 

 אוניברסיטת חיפה הספר לעבודה סוציאלית, -ראש ביתפרופ' מירי כהן,  -

 ראש עמותת אלקודס לבריאות הציבור, ירושלים המזרחית  , זיאד עבדין פרופ' -

 האגודה, מחוזית, מחוז צפון סוציאלית עובדת ,שרמן ליטביץ גב' אריאלה -

 בסרטן למלחמה

מרכז , המחלקה האונקולוגית, העובדת סוציאליתגב' חנאן קאסם עבד אלהאדי,  -

 הרפואי העמק, עפולה
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 ארוחת צהריים          14:05 – 13:05

 מדיניותלאונקולוגיה -פאנל:  השלכות מבוססות מחקר בתחום הפסיכו         15:05 – 14:05

 , אוניברסיטת חיפהפרופ' פייסל עזאיזה  מנחה:                      

 משתתפים                                 

 The executive director, Middle East Cancerפרופ' מיכאל זילברמן,   -

Consortium (MECC) 

  , ירושלים המזרחיתעמותת אלקודס לבריאות הציבורראש פרופ' זיאד עבדין,  -

 בית חולים המשפחה הקדושה, נצרתמנהל מרכז בריאות השד,  ,ד"ר רימון מנסא -

 מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטןמירי זיו,  גב' -

  –דברי סיכום  – 15:35 – 15:05

 טת חיפה יאוניברסהחוג לסיעוד,  פרופ' הדס גולדבלט,: מציגה                      

 

 משפה לשפה סימולטני. יינתן תרגום ובערביתהכנס יתקיים בעברית 

 


