
 

 

 

13/01/2019 

 סיור לימודי ביפןהנדון: 

 אחות יקרה

, הגריאטריקידום תחום המערך אנו מתכבדים להזמינך לסיור לימודי מעשיר ומלמד אודות 
 2019בפברואר  16-06הסיור עתיד להתקיים בתאריכים . ביפן אשר עתיד להתקיים השנה

מי הרפואה, הגריאטריה, הטיפול הפליאטיבי, הטיפול מגוונות בתחו במסגרותוכולל ביקורים 
 השיקומי וכו'.

 להלן עיקרי התוכנית:

  17:25 – 11:50דרך מוסקבה בטיסת אירופלוט יציאה  06/02

, מנוחה התאכסנות במלון  11:40 – 19:55 07/02
 וזמן התאקלמות

בנושא זקנה,  סיור למרכז גריאטרי הממוקם מחוץ לטוקיו. הרצאות 08/02
י, הסיעוד הגריאטרי, יחסי גומלין ושתופי פעולה עם טיפול שיקומ

 המערך הקהילתי ועוד

Kokuritsu Longevity 

Medical Research Center 

tation tsudai RehabiliHa בית חולים שיקומי בבעלות פרטית 09/02

Hospital  

ונותן מענה למטופלים  אירוח בבית אבות המשתייך לרשת פרטית 10/02
 תשושים וסיעודיים

Benesse Style Care 

  טוקיותיירות של מודרך באתרי סיור  –יום חג ביפן  11/02

החולים הגדול והמרכז בטוקיו המפעיל מערך גריאטרי כאשפוז בית  12/02
הרצאת המנכ"ל והמנהל הרפואי יום ומחלקות גריאטריות פעילות.  

The University of Tokyo 

Hospital 

בסניף של רשת דיור מוגן הנותן שרותים לקשישים ביקור  –המשך  12/02
.עצמאיים עם דגש על ייחודיות תרבותית קהילתית בכל רחבי יפן  

Sekiwa Grand Mast 

בתוך בית חולים אוניברסיטאי, אחד יחידה גריאטרית ביקור ב 13/02
הרצאה של אחות  ממשלתי וקרנות. –הגדולים ביפן. מימון מעורב 

 ראשית

 

Tokyo Medical University 

Hospital 

 .ביקור בקונסוליה הישראלית -המשך  13/02

קבלת פנים. דברי ברכה והסבר על שיתופי פעולה מתקיימים בתחום 

Embassy of Israel in 

Japan 
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 הסיעוד והרפואה מפי שגריר מדינת ישראל ביפן

חברה פרטית המפעילה מערך שירותים גריאטריים ביקור במוסד של  14/02
ונופשונים. מיקוד באשפוז גריאטרי קצר טווח לצורכי  אבות יבת –

 שיקום או מנוחת המשפחה

 

Keiyu hospital 

לאשפוז ממושך המתמקצע במטופלים עם ירידה בית אבות ביקור ב 14/02
 קוגניטיבית

Kawaguchi Sakura 

Hospital 

 Tokyo Rehabilitation ביקור בבית חולים שיקומי בבעלות ציבורית 15/02

hospital 

 Tokyo Sakura Hospital ביקור בבית חולים פרטי המתמקצע בשיקום גריאטרי 15/02

 פינוי מלון. טיסת חזרה דרך מוסקבה 16/02

13:20 – 35:17  

נחיתה בישראל 50:22 – 19:20  

 

 

 לערוך שינויים בתוכנית הביקורים המקצועיים. המארגנים שומרים לעצמם הזכות* 

 

 :הסיור כולל

 שרותי טרנספר שדה תעופה והסעה לאורך המסלול בחלקיו המקצועיים והתיירותיים. * 

 שרותי מדריך טיולים* 

 * שרותי תרגום רפואי במהלך ביקורים במוסדות המקצועיים

 

וח ותקשורת באחריות התארגנות לרכישת כרטיסי טיסה, הזמנת מלון, שרותי ויזה, ביט
 הנוסע. תינתן הצעה והכוונה רלוונטית.

 מספר המקומות מוגבל

  0506668121קונסון להרשמה יש לפנות לגב' קלאודיה 

 0506833443במידת אי זמינות יש לפנות לגב' אלונה קזמירסקי 
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