
 EBN- 4.3.16קבוצת  פגישת
 

משתתפים: עפרה, ג'ולי, עדנה, מלי, יובל, בל, אלכס, ולדימיר, דנה, אורלי, נאילה, לבנה, מדליין, תמי, פרידה, יהודית, מורין, שלי, 
 דורי

 
 נושאים שעלו לדיון:

 כנסים מתוכננים: .1
 

רעיונות לסימפוזיום: הקשר בין גוף לנפש  -(effcnaהכנה לכנס בינלאומי אירופאי ) פגישת בעוד שבועיים תתקיים
בטיפול נמרץ, מגדר והקשר לתגובה אינפלמטורית, זיהוי מוקדם של הידרדרות קלינית של המטופל, שילוב היבטים 

  high flow nasal canulaקליניים וסדנאות מלבד הצגות מחקריות, פאנל בנושא 
 

 ים במילאנו בתחילת אוקטוברהמתקי ehticumבקרוב תפתח שליחת התקצירים לכנס 
 

שיפור המושב של בעיות אתיות, פרידה תעביר את  -חודשים 10כנס בינלאומי לטיפול נמרץ המתקיים בארץ בעוד 
 חברי העמותה יחשבו על נושאים ויעבירו לג'ולי -הנושאים של רנדי

קדמים לזיהוי הדרדרות קלינית. חברת מדטרוניק עורכת פרויקט של חינוך לאחיות בטיפול נמרץ בדגש על סימנים מו .2
 הבאה של העמותה החברה תוזמן להציג את הפרויקט בפגישה

. ניתן לעשות מחקר ACSIS -הצעה למחקר מקביל בסיעוד לאחר שיסתיים איסוף הנתונים של ה - ACSISמחקר  .3
 יום לאחר האירוע 30פיזיולוגי נפשי וחברתי, ומחקר מקביל בנושא תפיסת המטופלים את מחלתם  distressבנושא 
השאלונים יועברו לפרופ' זאזא מראש והעמותה תערוך מחקר של חודשיים בנושאים שהוצגו לעיל או לחילופין  2סיכום: 

 ע"פ מספר חולים )נהריה, אסה"ר, בילינסון, הדסה(
 פרידה תעביר סקר דרך כלל הקבוצה לבדוק מי מעוניין ואז תעביר הצעת מחקר         
  המעודכן ACSIS -מיר יעביר לפרידה את שאלון הולדי         

 16.5.16 -כנס אחיות אחראיות .4
 צוות סיעודי בכיר במחלקות טיפול נמרץ וקרדיולוגיה -אוכלוסיית יעד

 חשיפת פעילות העמותה בפני הצוות הסיעודי -מטרה
ף פעולה ארצי בנושא מטרות העמותה, פעילות, מחקרים, ניירות עמדה ופרוטוקולים, שיתו 09:00-14:00 -מבנה

נהלים ופרוטוקולים, פאנל בנושא טיפול פליאטיבי וקורס טיפול נמרץ מתקדם, הטמעת טכנולוגיות, קורס למדריכים 
 קליניים, אפשרות להרצאת אורח של תמי/אורנה, סקר של צרכים למשתתפים, הצגת פעילותה של ברברה מקלין

 בית שרמן בפורמט של שולחנות עגולים -מיקום
 ישולם החזר נסיעות בתחבורה ציבורית והחזר חניה -הלותמנ

 הוריד בצורה מובהקת את משך האשפוז בטיפול נמרץ -פרוטוקול גמילה מהנשמה .5

 נייר עמדה בנושא כאב, דיליריום ואגיטציה בטיפול נמרץ ייכתב בקרוב ע"י שלי, פרידה וגו'לי. .6
 

 8.4.16מפגש הבא: 

 רשמה: דנה ארד

 


