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 EBNסיכום ישיבת 

, לינור, ולדי, נטלי, נעמי, מדלן, משתתפים: ג'ולי, ירדנה, ערפה, אלכס, דסי, אורלי, לבנה, שלי, מלי

 ובטי.עפרה, עדנה יהודית, סיהאם 

 אורחת מוזמנת: דר' מוריה לוי.

מספר הפונים במטרה להגדיל את מוריה הוזמנה כדי לסייע לנו לקדם את האתר של העמותה המטרה: 

 והמתעניינים  באתר ולמקד את המטרות והציפיות שלנו מהאתר.

ומה חשוב לנו לקדם   ?, מה מטרה שאנו רוצים להשיג דרך האתרהועלתה השאלה מי קהל היעד שלנו

 בשנתיים הקרובות?

 הקהל שלנו הם אחים ואחיות שעובדים בטיפול נמרץ לסוגיו השונים שחברים ושאינם חברים בעמותה.

 מה מטרת האתר? 

 . אתר שמהווה מקור מידע מקצועי ואמין1

פרסום נייר עמדה מבוסס מחקרית   מידע מקצועי, חדשני ורלוונטי, תקהל היעד שלנו לקבל. כתובת ל2

 , VAPבנושאים שהעמותה חוקרת כמו:  נוהל טיפול פה בחולה מונשם למניעת 

 נייר עמדה בטיפול בספסיס.

בין היתר הנהגת טיפול אחיד בטכנולוגיות רפואיות  פק מידע לניהול טיפול,. להוות גוף מקצועי המס3

חדשות בניגוד למה שקיים היום בשטח,  בכל בי"ח יש שיטת עבודה ונוהל שונה ) כמו טיפול 

 , ושיוכל להשתמש בו לצורך טיפול מקצועי טוב יותר.EBNמבוסס מחקרים שמשמש כ  בהימופילטרציה(

 מקצוע מהטיפולים הנמרצים להיות חברים בעמותה.יותר אנשי ל. לגרום 4

 . מקור מידע לכנסים, קורסים, 5

 . מקור תמיכה ועידוד למחקרים בסיעוד6

 . מתן מענה לשאלות והתלבטויות, אפשרות לשיח ודיון7

שמהווה  , האמריקאי American Association of Nursingהוא ה שאנו שואפים להדמות לו כשהמודל 

 ידע מקצועי ורחב.מקור משאב מ

 מקדם אותם.ומעלה מוטיבציה למתג את העמותה דרך האתר כסמכות, גוף שתומך באחיות 

 הרעיון הכללי איך לקדם את האתר דרך המודל:

warenessA   .מודעות, העלאת המודעות ע"י פרסום לגבי ייחודה המקצועי של העמותה 

        esireD    שיהיה רצון להיות חבר ולהשתתף בפעילות העמותה. הרצון, לא מספיקה המודעות, צריך 

nowledgeK  הידע, צריך שידעו לעשות שימוש בתכנים שלנו, יהמידע שיהיה באתר, יהווה גורם לשימוש

 גם בתכנים וגם בפעילות. שוטף

einforcement R  הרגל, לגרום לשינוי בגישה כך שמתוך הרגל אנשים יכנו לאתר לעיתים תכופות  יצירת

 יותר.



הרעיון במודל: לדאוג לפירסום שיגרום למודעות האתר שיהווה ה מקור לידע מיקצועי וידע כללי בכלל 

 ובעקבות זה יהיה לאנשי המקצוע את ההרגל להיכנס לאתר כדי לקבל מהם מידע שנחוץ להם. 

 גרום לזה לקרות?מה יכול לת של כל הרעיונו

 ליצור אתר דינמי, מועשר בידע ומונגש, מהווה מקור לידע מיידי ועדכני, העשרת ידע בנושאים שונים

איך מתמודדים עם הבעיה שאחיות לא פותחות מיילים? לשאול את האחיות מה יגרום להם להיכנס לאתר 

 ולהתייחס לדעותיהם.

אפליקציה בפלאפון  שתיתן אפשרות לקבל מידע איך מטפלים בכל מצב להכניס בהמשך את הרעיון של 

 ( באירגון אירופאי לטיפול נמרץ )אטיקום עליו ג'ולי וקבוצה מאירופה עובדתרעיון ש

 פרוייקטים בתהליכים מתקדמים:

פרוייקט בנושא קבלת החלטות לתת בולוס נוזלים השאלון הישראלי שהועבר בין אחיות ט. נמרץ, כעת 

 בי תרגום לאנגלית ולהפצה בחו"ל.בשל

 קול קורא למחקרים  שקשורים לתקשורת והטיפול הממוקד בחולה ומשפחתו, המטופל במרכז.

 כמו כן, ג'ולי ונעמי שיתפו אותנו בחוויות מהנסיעה וההדרכה בטנזניה.

 הכנס הקרדיולוגי בינואר, יש לעודד רישום לכנס,

, 10.1, אח"כ בעפולה אצל ירדנה עד ה 8.1ל ג'ולי עד ה , תהיה אצ6.1.17כמו כן, ברברה מגיעה ב 

 ובבוקר תיסע לבאר שבע למדלין עד לכנס. 12.1תחזור מלי ותהיה בבילינסון עד ה 

  עדנה העלתה שוב לדיון את הקמת העמותה השנייה לקידום מקצועי עי אילנה כהן ואת האיום שהיא

  מהווה על הקיום הכלכלי לכל העמותות הפרופסיונליות

בפגישה שתערך בקרוב בביח הלל יפה ובה יתתתפו מטעמנו דסי ופרידה יועלה הנושא שוב לדיון :האם 

  ניתן לשתף פעולה עם העמותות האחרות וכיצד

 שיודיע לעפרה או לעדנה 17.1.לבין 16.1ללון בלילה בין ה מי שרוצה  

  קודמת אנחנו מדגישים שוב לגבי הנסיעה לכינוס בבלפאסט הכללים נקבעו ופורסמו בסיכום ישיבה

שיש לצרף הקבלות לטופס נסיעה לחול שחולק יש למלא בתוכו את כל הפרטים ולהוסיף עלות כל 

  . סעיף במט"ח ובשקלים.נא להגיש כל הסט במעטפה

  לילות לינה במלון ההעמותה תחזיר עד ארבע

 

 

 


