
 

 

 EBN 17.3.17סיכום פגישת 

 

משתתפים: עפרה, ויקי, נעמי, ירדנה, תמי, פרדה, מורין, אלכס, נעמה, בטי, לובה, נטלי, ניקול, יובל, 

 מלי, מדלן, תמר, גנדי, אלכס, ליאורה

 

 נושאים שנדונו:

 . השתתפות בצער המשפחה על מותה של האחות טובה קררו1

 . עפרה יוצאת לפנסיה, אך נוכל להמשיך להפגש בשיבא. לכן, חשוב לקדם את הקורס הפליאטיבי2

 . הקורס הפליאטיבי הוגש לגמול השתלמות וממתינים לאישור3

 . מתוכנן קורס נוסף, ייתכן שטיפול נמרץ מתקדם4

 ואלכסבארגון של בטי  -בבאר שבע 11.11.11 -. התכנון לכנס הבא שהעמותה תארגן הוא ב5

יתקיים כנס של כל העמותות בראשות ד"ר מירב בן נתן )על מנת ליצור אינטרקציה בין   25.9.11-. ב6

 העמותות(

בכנס האחרון בבלפסט היינו הקבוצה השלישית בגודלה. הכנס הבא יתקיים  -EFFCNA. כנס 1

  בלובליאנה בסלובניה.

ול הנמרץ העולמי, דסי תהיה נציגה של . תוצרים מהכנס בבלפסט: העמותה תהיה חלק מארגון הטיפ8

 טיפול נמרץ אירופאי )תסע למפגש שלהם בשטוקהולם(

 . יש צורך לתרגם את האתר שלנו לאנגלית9

 . האתר שלנו לא נפתח באתר של קופ"ח. יש לפנות לכללית.11

 נמשיך להתקדם בשיתוף פעולה עם הרופאים להוספת השאלות. ACSIS -. לגבי ה11

שוב על פרויקט של אוכלוסיית מטופלים הבוחן עמדות של מטופלים באשפוז ולאחר . להתחיל לח12

 ע"י פרדה -השחרור

התרשמה מהפעילות ומעוניית לשתף את העמותה בפעילות  -. סיכום הפגישה עם ד"ר שושי גולדברג13

פור משרד הבריאות: הקמת ועדה לקביעת כישורים נדרשים לשעת חירום, תמיכה בהצעות לקורסים, שי

 ECMO -ו CVVHנהלי עבודה של 

 ע"י לובה ונעמה. -ECMO. כתיבת נייר עמדה בנושא 14

. יש בקשה מאחות אחראית של טיפול נמרץ בילינסון להעזר בעמותה בבנית קבוצת ווטסאפ לאחיות 15

 אחראיות

 ע"י אורלי -. הוספת שמות משתתפים בקבוצת הווטסאפ של העמותה16

 -קורס אונליין אירופאי בטיפול נמרץ מתקדם בשיתוף עם פרופ' אנדקוט. שיתוף פעולה לבניית 11

 הנציגות יהיו מורין ופרדה

 ע"י נטלי -. הכנת רשימת המיילים של כל האחיות שעובדות כרגע בטיפול נמרץ בארץ18

 ע"י ליאורה -. הכנת רשימת מיילים של אחיות נוירוכירורגיה19

 גיה עם מושב של הסיעוד במלון גליליוןיש כנס נוירוכירור 11-12/5/11 -. ב21

  . בפגישה הבאה ניתן לתת קבלות לקבלת החזר מעדנה.21

 

 21.4.11הפגישה הבאה תתקיים ב: 

 

 רשמה: דנה ארד

 

 

 

 

 


