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משתתפים בפגישה: ג'ולי, עופרה, עדנה, ניקול, דורי, מלי, אלינוי, אורלי, ולדימיר, לבנה ,דנה, שלי, 

מורין, אלכס, ירדנה, תמי, עורפה, יהודית, סיאם, נעמה, פנינה, אפרת, בטי, אורטל לסרי )טיפול 

 נמרץ לב אסה"ר(

  

 נושאים שעלו לדיון: 

. השתתפות במחקר אירופאי לגבי עמדות של אחיות לגבי הכשרה תרבותית אנו בישראל נהווה את     1

 קבוצת הבקרה.

 . בסוף ספטמבר יתקיים כנס בינלאומי בטיפול נמרץ בו תציג מורין את הנושא של שימוש          2

 גו'לי תשלח פרטים נוספים. -בפסיכולוגיה בטיפול נמרץ

 טיפול נמרץ בהן הרופא הבכיר האחראי אינו קבוע , מה שפוגע ברצף הטיפול. . קיימות יחידות3

 14בבית הספר לסיעוד בשיבא. הקורס יכלול  2017לאוקטובר  16 -. קורס פליאטיבי הבא יפתח ב4

 מפגשים ויוכר לגמול השתלמות לבוגרת בעלת קורס על בסיסי בטיפול נמרץ

 סים של העמותה. שדרוג האתר יכלול רישום ממוחשב לקור5

 יתקיים כנס העמותות של עמותות הסיעוד, טרם יצא קול קורא. 25.9.17 -. ב6

 . איסוף פרטי קשר של כלל האחיות העובדות בטיפול נמרץ בארץ. התקבל מידע מהדסה ושיבא.7

 אלכס יעביר מידע על אחיות נוירוכירורגיה.

 ח סורוקה. יתקיים כנס של עמותת טיפול נמרץ בביה" 17.10.17 -. ב8

השעות הקרובות.  24 -. מתן תרופות למטופל הביתה בשחרור, מי אמור לתת לחולה תרופות ל9

 נציגי העמותה ישאלו את ניהול סיכונים בבתי החולים.

.  קורס טיפול נמרץ מתקדם יכלול נושאים מתקדמים של: הנשמה, קרדיולוגיה, נוירוכירורגיה, 10

 ת ועוד. יכלול גם ליווי וביצוע של פרויקט איכות. כאב, תזונה, טכנולוגיות מתקדמו

 שנות ותק בטיפול נמרץ, חברי עמותה. 10 -אוכלוסיית היעד: אחיות בעלות קורס טיפול נמרץ ו

 הקורס הראשון יתקיים בצפון ויחל לאחר החגים.

, בהובלת מורין ובהשתתפות בטי -. נייר עמדה הבא של העמותה יהיה בנושא טיפול פליאטיבי11

 אלינוי, פנינה, לבנה ואורלי. טיוטה ראשונה תוצג בפגישה הבאה.

 .2016. נייר עמדה בנושא זיהוי ספסיס לקראת סיום ויכלול את העדכונים של 12

 נשלח לפרסום בעיתון האחות בישראל. PAD -. נייר עמדה בנושא ה13

 . העמותה תשקול להפיץ עיתון מקצועי דיגיטלי14

 יתקיים כנס מגדר במלון גלילון. 6-8.7.17 -. בין ה15

  

 בשיבא 30.6.17אצל ירדנה,  19.5.17פגישות הבאות: 

  

 רשמה: דנה ארד


