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 רקע    

 ביוזמתה של 1986העמותה הוקמה בשנת •

רינה נש ששימשה כמפקחת במכון הלב במרכז   ' הגב 

הרפואי שיבא ובשיתוף אחיות אחראיות מיחידות טיפול  

 . נמרץ לב מרחבי הארץ

 .העמותה נקראה העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי בישראל     

 פינק את –נעמי פרקש ' הקימה הגב 1995בשנת •

 העמותה לקידום הסיעוד  בטיפול נמרץ •

התאחדו שתי העמותות לפעילות   2000בשנת •

 :משותפת שמה של העמותה הוסב ל

 .העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל•



 מהות העמותה

 פוליטי   -העמותה היא גוף א•

 פועלת עלפי חוקיות רשם העמותות•

חוקרת סוגיות מקצועיות  הקשורות בסיעוד בכלל ובטיפול נמרץ •

 בפרט

 (  טיפול תומך)ימי עיון וקורס ייעודי , מארגנת כנסים•

 יוצרת קשרים מקצועיים בין אחים ואחיות בארץ ובעולם  •

 .לעמותה קבוצת מחקר העוסקת במחקר מבוסס ראיות•



 מטרות העמותה  

קידום מקצוע הסיעוד הקרדיאלי וטיפול נמרץ  •

 בישראל

 קידום ופיתוח התמחות מקצועית•

 עדכון ידע מתמשך•

קידום ושיתוף נציגי העמותה בגופים הקבועים  •

 (מועצה מדעית)מדיניות לגבי מקצוע הסיעוד  

 פיתוח  סטנדרטים לאבטחת איכות הטיפול•
 ..גמילה מהנשמה , טיפול פה: לדוגמא

 



 מוסדות העמותה

 ר העמותה"יו•

 גזבר העמותה  •

 ועדת ביקורת  •

 EBNקבוצת •

 אתר אינטרנטי של העמותה•



 אוכלוסיית היעד

 

בקהילה ובחינוך ,אחיות בבתי חולים /כל האחים •

טיפול  , הסיעוד הקרדיאלי : העוסקים בתחום

,  התאוששות מניתוחים, נמרץ נשימתי וכללי

 .שיקום וטיפול מוגבר



   2013אתגרים לשנת 

 3/2013 -ח לגליל המערבי "בי –כינוס סיעוד בטיפול נמרץ •

 5/2013 -יציאת משלחת לכינוס טיפול נמרץ בבלגרד •

 6/2013 -כינוס בינלאומי סיעוד בטיפול נמרץ •

 9/10/2013ם  "רמב -כינוס  סיעוד בטיפול נמרץ •

  -טיפול פאליטיבי בטיפול נמרץ ( מוכר לגמול השתלמות )קורס•

 (2014)ינואר 

שילחו  ) 2014כינוס טיפול נמרץ כללי והרדמה ספטמבר •

 (תקצירים

  2/2015כינוס סיעוד בטיפול נמרץ  •

•  ׁ  (E.B.N-ה' לקב)גיוס מתנדבים חדשים לפעילות בעמותה



 הרשמה לעמותה

 החתמת  האחיות שעובדות ביחידה על טופס   •

 (שם מלא ואחוזי משרה" )יפויי כח בלתי חוזר"•

 (על גבי גיליון אקסל)העברה שמית לגזברות •

 .העברת התשלום לחשבון העמותה•

 

 

 .כל הטפסים הנחוצים נמצאים באתר העמותה•

 



 EBNקבוצת 

 

 השנים האחרונות נפגשת קבוצות אחיות   7 -במהלך ה

 .ממרכזים שונים לעשיית מחקרים  משותפים

 :בקבוצה ישנם נציגים מהמרכזים הרפואיים

, ם "רמב, בלינסון, שיבא , קפלן, סורוקה, כ"הדסה ע 

 חדרה, עפולה, נהריה
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 נייר עמדה 

 (פרסום באחות בישראל )גמילה מהנשמה •

 

 דם-איתור וטיפול באלח •



 י  שיתוף פעולה עם האיגוד האירופא

 לטיפול נמרץ

 :בנושא•

 החייאת נוזלים•

 דם  –איתור אלח •

 ערכו את הכינוס השנתי שלהם בארץ•



 תודה 

 לוי לדסיתודה רבה •

 ם"תודה להנהלת הסיעוד ברמב•

 תודה לוועדת ההגוי של הכינוס  •

 ותודה לכם שהגעתם  •

 


