לקראת כנס האגודה לרפואה סינית ,ראיון עם צוות מארגני הכנס

שלום לכם צוות מארגני כנס האגודה הקרב ובא :רונן רוזנבלט ,אסנת שר ,יוסי
מורגנשטרן וד"ר גלי שטופמן .בתור מארגני הכנס הראשיים אשמח לשאול
אתכם כמה שאלות על תהליך הארגון וההקמה של אירוע זה .תחילה אשמח
לשמוע מכולכם באופן כלל ,כיצד אתם תופסים את הכנס ואת תהליך ההקמה
שלו?

רונן :כידוע ,הכנס עוסק השנה בכאב ואורתופדיה .בשונה מהכנסים הקודמים ,הוחלט
השנה לשנות את מבנה ההרצאות ואורכן ,וזאת במטרה שהמטפל הלוקח חלק באירוע
יזכה בכלים פרקטיים בהם יוכל להשתמש כבר ביום שלמחרת .ההרצאות השנה ארוכות
יותר ויצרנו סדנאות מעשיות כדי להנחיל את הידע בצורה טובה יותר .בכנס ירצו מטובי
המרצים המטפלים בשיטות שונות ומגוונות .הסדנאות יהיו מאד מעשיות ויקנו כלים
מידיים ליישום.
אסנת :אני באופן כללי רואה בכנסים הזדמנות נוספת ללמידה ,חשיפה לחידושים ומקום
מפגש עם קולגות .בכנס זה ,הייתי חשופה לפעילות מאחורי הקלעים ונוכחתי לדעת כמה
מורכב להפיק כנס מסוג זה .אני מאמינה שקהל המטפלים ייהנה וייתרם ביום זה.
יוסי :כמטפל ותיק אני ער לצורך במפגשים מסוג זה ,הנותנים מידע מקצועי ,ויוצרים
מסגרת תומכת אשר יכולה ללוות מטפלים צעירים בתחילת דרכם .ההכנות מנקודת
מבטי היו קולחות וקלות :התבקשתי לסייע ,השבתי בחיוב ומשם החלתי לעבוד עם גלי
)ד"ר שטופמן – ל.ב( על הצד המקצועי של הכנס – הרצאות ומרצים.
גלי :אני חושבת שהמהלך שהחלה האגודה בשנים האחרונות ,הפקת כנס בכל שנה,
ובכל פעם בנושא אחר ,הוא מהלך מאוד נכון .השנה בפרט ,הכנס עוסק באורתופדיה
שהוא התחום אשר רוב המטפלים עוסקים או יעסקו בו בעתיד .בכנס זה המטפל יכול
להפיק כלים מעשיים שילוו אותו כבר מרגע סיום הכנס.

רונן ,בתור מנהל הכנס ,ספר לי בבקשה ,איך מקימים דבר כזה? כמה זמן צריך
להיערך מראש? האם נעזרת במטפלים אחרים?
מדובר בלוגיסטיקה רבה ומורכבת אותה התחלנו להכין כבר לפני מספר חודשים .ככל
שאנו מתקרבים למועד הכנס היא הופכת ליותר ויותר מאתגרת .לצורך עמידתנו במשימה
גויסו מספר לא קטן של מטפלים מתנדבים והופעלו כל הועדות המקצועיות הפועלות
באגודה .בזכות העבודה המשותפת אני סמוך ובטוח שיהיה זה כנס מרתק ומעשיר.
בהזדמנות זו אני מעוניין להודות לכל מי שלקח חלק בארגון הכנס.

ספר לי על מיקום הכנס ,מדוע נבחר מרכז רבין לארח את הכנס?
מרכז רבין הינו מרכז מעניין מאד ,בשל הארכיטקטורה המיוחדת והתערוכה המוצגת בו
על חיו ומותו של רוה"מ לשעבר .במקביל המקום מציע מתקנים איכותיים מאד לכנסים
בתוך נוף יפהפה ופסטורלי ובאווירה נעימה .ביקרנו שם וזה הרגיש לנו המקום האידיאלי
לכנס שעוסק בנושאים שלנו.

אסנת ,את מתנדבת באגודה ,ספרי לי בבקשה מדוע בחרת להתנדב?
הגעתי להתנדב בעקבות פרסום של האגודה ,אני רואה את עצמי כחלק ממנה ,זו
התאגדות שחשוב בעיניי שתתקיים .היום אני מקימה קבוצה של אחיות אינטגרטיביות
ואני מבינה כמה השקעה התנדבותית במקום בו יש חזון חשובה .ההתנדבות שלי נגעה
בנושא הפרסום ואני מקווה שתרומתי תהיה משמעותית להצלחת הכנס.

ובהקשר לכנס ,אני מבינה שתפקידך היה לארגן את "האקספו" שכמובן יכלול
מציגים הקשורים לתחומי הרפואה הסינית .תוכלי לספר לי את מי נוכל לפגוש
שם וכיצד התנהלה עבודת התיאום מול המציגים?
בכנס תוכלו לפגוש חברות צמחים ,תוספי תזונה ,נציגויות מבתי הספר המובילים בארץ
לרפואה סינית ,סוכנויות ביטוח למטפלים ועוד .חשוב לי לציין שביום הכנס יתקיימו
מספר הגרלות אשר הפרסים בהן נתרמו על ידי המציגים ואני מודה להם על כך.

יוסי וגלי ,אתם האחראים לצד המקצועי של הכנס ,לבחירת המרצים ותכני
ההרצאות ,תוכלו לספר לי מה היו שיקולים לבחירת ההרצאות והמרצים?
יוסי וגלי :רצינו שיהיה קשר בין ההרצאות השונות והשתדלנו לבחור את אלו שמחדשות,
שמביאות גישות שונות כך שהקהל יוכל לשמוע דברים חדשים .היה לנו חשוב להביא
מרצים עם ניסיון רב ברמה הטיפולית וגם ברמת ההוראה.
קיבלנו מספר מועט של פניות מנשים שמעוניינות להרצאות בכנס ,אך בכל זאת היה לנו
חשוב שלפחות אישה אחת תרצה ורצינו אפילו יותר.

בנוסף ,אם תוכלו להסתכל מנקודת מבט של מטפל המגיע לכנס ,מה צריכות
להיות הציפיות שלו?
יוסי :לדעתי המטפל צריך להגיע עם ראש פתוח כדי שיוכל לחוות וללמוד דברים
חדשים ,להכיר קולגות חדשים ,כולל היכרות בין-דורית חדשים וותיקים .וחשוב מאוד הוא
אספקט יחסי הציבור ,המטפל המגיע תומך בייצוג של הרפואה הסינית כלפי חוץ.
גלי :המטפל המגיע לכנס יכול לצפות לחוויה שמחד נותנת ראייה רחבה ,ונקודות חדשות
למחשבה ומאידך הוא יקבל משהו פרקטי חדש שאפשר ליישם כבר בסיום הכנס .אני
חושבת שהכנס שנוצר הינו מאוד מגוון ולדעתי כל מי שעוסק באורתופדיה בקליניקה שלו
גם אם לא כעיסוק עיקרי יכול להפיק רבות מהגעה לכנס.

תודה רבה לוועדה המארגנת וברכת כנס מוצלח ופורה!

