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של העמותה לסיעוד קרדיאלי וטיפול  EBNהתקיימה פגישת קבוצת  1.7.16 -. בתאריך ה1

 נמרץ בישראל.
. משתתפים בפגישה: גו'לי, עפרה, פרדה, עדנה, מורין, יהודית, נעמי, ירדנה, דנה, בטי, 2

 לכס, נעמה.אלכס, ג'וס, מדליין, דסי, מלי, אורלי, לבנה, דורי, מלי, א
 . נושאים שנדונו בפגישה:3 

א. העמותה בונה אתר חדש בו יוצגו לינקים למאמרים, דרושים, הורדת טפסים לעמותה, 
 רישום לקורסים

 יתקיים כנס טיפול נמרץ 2017ב. בינואר 
ג. נושא הצקה הועלה בפגישת אחיות אחראיות. בממצאים של העמותה נמצא ששליש 

העמותה תארגן סדנה בנושא בכנס בינואר )באחריות  הצקה.  מאחיות טיפול נמרץ עברו
 מורין ופרידה(.

 מומלץ שהנושא יוצג בכל מרכז רפואי עם הנתונים הרלוונטים שלו בישיבת צוות לפני הכנס.
ד. העמותה תחל בפרויקט הבוחן את הקשר בין מגדר למחלות לב. מחקר אורך ייעשה 

וני ייאסף בסקר אינטרנטי ובהמשך בפניה בשיתוף עם ד"ר טלי פורטר. המידע הראש
 למשתתפים. אפשר לגייס גם עמותות אחרות לנושא.

  ה. ייהדק הקשר עם איגוד הקרדיולוגים לשיתוף פעולה במחקר האקסיס.
ו. בשבוע הבא מתקיים כנס טיפול נמרץ של הרופאים. העמותה תפתח מאגר נתונים מרכזי 

 ארצי עם איגוד רופאי טיפול נמרץ.
 נייר העמדה בנושא כאב, אגיטציה ודיליריום הושלם. ניירות העמדה יחולקו בכנס.ז. 

 ח. אומדן דיליריום יתורגם וייכנס לאתר הבינלאומי

 בתל אביב 15-17/1/2017כנס טיפול נמרץ קרדיאלי יתקיים 

איך להמשיך את הפרויקט? תוכנית להמשיך לעלות  BULLYING -מחקר הצקה
 ו נתונים על הצקה לכל הקבוצה.מודעות,פרדה תשלח אלינ

פרדה אחראית על  -סוכם שבכנס טיפול נמרץ קרדיאלי נקיים סדנה על הנושא עם סימולציות
 תכני הסדנה

שהתקיים בארה"ב אחיות השתתפו  WHS- WOMENS HEALTH STUDYפריוקט 
לקיים במחקר זה על בריאות האישה משך שנים. אנחנו יחד עם ד"ר טלי פורטור מעוניינים 

 פרויקט דומה בארץ. 

כדי   ACSISעל פרדה ועפרה להיות בקשר עם ד"ר זאזא כדי להשתתף בפגישות בנושא 
 שבפעם הבא שיש סקר זה, שאלות סיעודיות של העמותה יהיו בסקר.

ג'ולי ליצור קשר עם ד"ר מוטי  -אנחנו רוצים לקיים מסד נתונים ארציים של טיפול נמרץ כלליי
 י טיפול נמרץ ישראלי כדי לבנות מסד זה ביחד.קליין יו"ר רופא

 עושה סקירה ספרות -ירדנה דרורי רוצה לברר מה נותנים לסדציה בזמן היפוך קצב

צריך לקיים ועדה של  -מה עמדתנו בנושא טיפול תומך בטיפול נמרץ. -נייר עמדה הבא
 אנשים שיכתבו 

 זלשלוח לקבוצה את הנוהל מתן כאבים לפני הוצאת נק -ג'ולי

 

. עדנה אומרת האם אנחנו רוצים עוד קורסים בטיפול תומך בטיפול נמרץ? התשובה היא כן
 אחרי החגים



יכולה להגשת כמעומדת  MAמודיעה שאחות עם קורס על בסיס בטיפול נמרץ בעלת  -מורין
מארגני קורס זה הבטיחו שינסו לקבל אחיות טיפול  -לקורס מומחית קלינית בטיפול תומך

 מומחיות קלינית נמרץ לקורס

יש לקיים ועדה לצורך הקמת קורס/תכנים טיפול נמרץ מתקדם עבור אחיות ותיקות אשר 
 -עברו קורס על בסיסי בטיפול נמרץ לפני שנים ורוצים קורס מתקדם. לבנה ואורלי התנדבו

 עלינו לשלוח אליהם נושאים לקורס.

 אוגוסט -עד סוף הקיץ EFCNNAנא לשלוח תקצירים ל

 19.8.2016אה ה הבפגיש

 

 רשמה: דנה ארד

 השלמות ג'ולי

  

 


