רפואה דחופה בעיר חיפה וסביבתה
גיבוש פתרון עירוני למצוקה ארצית
מצוקת האשפוז בכלל ובמחלקה לרפואה דחופה בפרט הינה נחלת כול בתי החולים בארץ .לעומסים
על בתי החולים משמעות רבה בתפעול ,בטיחות המטופל ושחיקת הצוותים הרפואיים .נתכבד
להזמינך ליום עיון ודיון בנושא מצוקת האשפוז במלר"ד של בתי החולים בעיר חיפה .דרך הצגת
הבעיה והסיבות לה ודיון משותף במאפייניה ננסה לפתח מודל עירוני לפתרון המצוקה .המפגש
יתקיים בתאריך  , 25.6.2015יום ה' ,במלון ליאונרדו ,חיפה.
0900-0910
0910-0930

דברי פתיחה -מר יונה להב ,ראש העיר חיפה
פתיחה והצגת נושא יום העיון
הרצאה-
UNDER TRIAGE ,OVER TRIAGE ,TRIAGE ,SURGE CAPCITY
האם יש צורך במושגים משעת חרום לניהול השגרה?
פרופ' יורם קלוגר ,מנהל המערך הכירורגי  ,מרכז רפואי רמב"ם

0930-0950

הרצאה-
רפואה דחופה בעידן מצוקות האשפוז במחלקה לרפואה דחופה-
דר' ג'קי אור ,מנהל המלר"ד ,מרכז רפואי תל -השומר

0950-1010

הרצאה-
עקרונות הפינוי בשגרה ובחירום ויחסי הגומלין בין מד"א לבתי החולים
סמ"ג ארז גלר ,מ"מ סגן מנהל מרחב כרמל והפראמדיק המפקח המרחבי

1010-1035

ויסות הלכה למעשה-
הצגת נתוני סקר מבית החולים בעיר חיפה
גב' איילת בן -יחזקאל ,מנהלת הסיעוד במלר"ד ,מרכז רפואי רמב"ם

1035-1100
1100-1200

הפסקה
חדרי המיון בעיר חיפה – נתונים ,מצוקות ופתרונות
שולחן עגול למנהלי מלר"ד בעיר חיפה
דר' דראוושה עבד אל -עזיז ,דר' קפקא מיכאל ,דר' דניאל בן דוב ,דר סלים חלבי ,דר' אלכס סטרזבסקי ,מר שמעון ביטון
מנחה -דר' האני באחוס

1200-1225

הרצאה-
קבלה עירונית  -האם יש חדש בישן?
דר' קובי אסף ,מרכז רפואי הדסה ,ירושלים

1225-1250

הרצאה-
השפעת מר"ם על עומסים במלר"ד
פרופ' פיני הלפרין ,מנהל מלר"ד ,מרכז רפואי תל -אביב

1250-1345
1345-1445

ארוחת צהריים
האם יכולים בתי החולים בחיפה לפעול במשותף לפתרון המצוקה?
שולחן עגול למנהלים ואקדמיה
פרופ' רפי ביאר ,דר' חן שפירא ,דר' אמנון רופא ,דר' שי לין ,סמ"ג ארז גלר

1400-1425

מנחה -דר' קובי אסף
מיטות אשפוז (יש מאין) כפתרון למצוקת אשפוז
גב' נעה אבני -אטל ,מנהלת הסיעוד בצד כרמל ,המערך לכירורגיה כללית
מר יצחק עשת ,אמרכל ,המערך לכירורגיה כללית ,מרכז רפואי רמב"ם

1425-1445

סיכום -פרופ' יורם קלוגר,

