
 EBN- 28.10.16פגישת קבוצת 

משתתפים: ג'ולי, עפרה, מורין, עדנה, תמי, יהודית, סיאם, מלי, דנה, בטי, שלי, ג'וס, לבנה אורלי, דסי, מדליין, 

 אלכס, אלכס, גנדי, עורפה, ירדנה.

 נושאים שעלו לדיון:

. ניתן להגיש תקצירים עד אפריל 2017ייערך בספטמבר  (ESICM) כנס החברה האירופאית לטיפול נמרץ .1

2017 

 ומושבים נוספים.  האחיות חברות במושב אתיקה

 החברה האירופאית לטיפול נמרץ בונה אפליקציה לפרוטוקולים סיעודיים בטיפול נמרץ. .2

 העמותה  תכתוב מאמר על פרוטוקול גמילה מהנשמה  .3

קדם בטיפול נמרץ. במפגש הבא, תציג את טיוטת מונתה תת ועדה לקביעת הסילבוס של קורס מת .4

 רעיונות שהועלו: בניית מודולים לנושאים פנימיים, מבחן ידע לסטודנטים לפני הקורס ואחריו. הסילבוס.

 חברי תת הועדה: לבנה, אורלי, מורין, 

 ביוזמת ד"ר מירב בן נתן יתקיים כנס עמותות בשנה הבאה. דסי נציגת העמותה בתכנון הכנס. .5

 פגש ראשון הוצג מידע כללי על העמותה.במ

דוגמא לשיווק העמותה: פתיחת קבוצת אימייל לאחיות העמותה בביה"ח והעברת עדכונים לגבי פעילות  .6

 העמותה.

  אתר העמותה: .7

 יקודם עם מומחית לניהול ידע

 יתווסף דף תדמית באנגלית שיוכן ע"י מורין

יחידות טיפול נמרץ ויכול להוות משאב מידע גם עבור המסביר את פעילות  ESICMניתן לקחת לינק מה 

 הציבור.

 במלון דיויד אינטרקונטיננטל בת"א. 16-17/1/17הכנס הבינלאומי לסיעוד בטיפול נמרץ יתקיים  .8

 יוצאי דופן עם פתרונות יצירתיים יוצגו יועברו ע"י מלי, ירדנה , יהודית וסיאם. תיאורי מקרים

 בבלפסט אירלנד: 2017קיים בפברואר ית EFFCNAכנס  .9

 הרצאות של נציגות העמותה מישראל 6השנה יתקיים סימפוזיום בנושא מגדר בו יוצגו 

 יום לפני מתקיים מפגש הכנה לשיתוף פעולה בעבודות דוקטורט

 זכאות להשתתפות בעלויות הכנס: -בבלפסט Effcnaכנס  .10

( ומציגים בכנס מצגת/פוסטר יקבלו פעמים בשנה 6)לפחות  EBN -נציגים שפעילים באופן קבוע בקבוצת ה

 ורישום לכנס )ע"פ מחיר הרשמה מוקדמת()בחדר זוגי ומעלה( החזר על טיסה, מלון 

פעמים בשנה( ואינם מציגים בכנס יקבלו החזר  6)לפחות  EBN -נציגים שפעילים באופן קבוע בקבוצת ה

 הטיסה )בהצגת חשבוניות(ומחיר  על הרישום לכנס )ע"פ מחיר הרשמה מוקדמת(דולר  1000של עד 

 1000יקבלו החזר של עד  EBN -חברים בעמותה שמציגים בכנס ואינם פעילים באופן קבוע בקבוצת ה

 דולר על הרישום בכנס )ע"פ מחיר הרשמה מוקדמת( ומחיר הטיסה )בהצגת חשבוניות(.

 

 ג'ולי תבדוק מחירי טיסה ותשלח באימייל את הפרטים. 

 הרישום המוקדם לכנס הוא עד סוף נובמבר. 

 ניתן להצטרף לטיול עם מדלין באופן פרטי לפני או אחרי הכנס -למעוניינים

 

 2.12.16מפגש הבא:  .11

 רשמה: דנה ארד


