
 תל השומר NEB  11.8סיכום פגישת 

, יהודית, סיאםנוכחים : עפרה רענן, ג'ולי, שלי, לובה, נטלי, אלינוי, ולדימיר , נעמי, מלי, בטי, תמי , 
 , אלכס, מוריןגנדי, דורי, פרדה, האווניקול, 

בהלסינקי שיש להעביר לכלל בתי  הצעת המחקר פצעי לחץ ליום מדידה אחד ודנו ולי הציגה את'ג .1

 .אנא העבירו בבתי החולים שלכם  .החולים

למחקר הפצעים נוסיף גם שאלות על קשירות מטופלים. מצאנו שישנה חוסר אחידות בנושא  .2

 ההחלטה לקשירה, הוראות רפואיות וישנו פער בין ההנחיות וההמלצות בספרות לפרקטיקה.
 ה נתונם עיקריים מהספרות בנושא קשירותאווה מטיפול נמרץ כללי בהדסה מציג

  חוסר אחידות על ידי מי מתקבלת ומתי מתקבלת גם החלטה רפואית –החלטות הקשירה 

 בטיחות המטופלים הינה הסיבה הנפוצה ביותר לקשירה 

 מטופלים ערים משתפי פעולה נקשרים אף הם באחוזים גבוהים 

  הימנעות לself ex של קשירה. נמצא שהקשירה לא  של המטופלים מהווה סיבה נוספת

 בהכרח מנעה אקסטובציות עצמוניות

 מטופל משפיע -יחס אחות 

  ההחלמה והיציאה מסדציה באמצעות דורמיקום ופרופופול הינה קשה יותר , ארוכה יותר

ובעלת תופעות לוואי גדולות יותר למטופלים בהשוואה לתרופות סדטיביות אחרות כמו 

 בענייןפרוטוקול  EBNאלכס מהדסה שלח בקבוצת  –(  dexmedetomidineפרזידקס ) 

 .למעוניינים

ג'ולי מתארת מחקר שביצענו בעמותה בנושא קשירה בו מצאנו כי ביום הבדיקה בטיפולי נמרץ בארץ 
 מכלל המטופלים ביחידות הנבדקות היו קשורים. 33%

 .עלינו לרכז את רשימת בתי החולים בהם נבצע את המחקר ומי הם החוקרים הראשיים

פצעי הלחץ מעניין לשמוע  היארעותיחידת טיפול נמרץ בלינסון מציגה ירידה בדיון על פצעי לחץ:  .3

 כיצד עשו זאת.

 מזרון מיוחד 

 אלכס ממליץ החבישה מניעתית למניעת כוחות חיכוך וגזיר : 

  המטופל, אלבומיןביוכימיה של 

 המוגלובין 
 palliative careנייר עמדה תפקיד האחות בטיפול נמרץ בנושא  .4

מורין מציגה את הרעיונות המרכזיים שייכנסו לניר העמדה בנושא ואת אבני היסוד של טיפול 

הטיפול התומך מתחיל מתחילת  -נייר העמדה יהווה נתבך בדרך לשינוי פרדיגמה  .תומך

 ץ ואינו מיועד רק לחולים טרמינלייםבטיפול נמר האשפוז

 נייר העמדה מבוסס על חוק החולה הנוטה למות וחוק זכויות החולה 

 בתהליך קבלת ההחלטות -מטופל ומשפחה 

 תקשורת 

 המשכיות טיפול 

 תמיכה אמוציונאלית 

 טיפול בסימפטומים 

 תמיכה רוחנית 
 תמיכה רגשית 

 היכרות עם צוות טיפול פאליטיבי של בית החולים

 .futilityות עם המונחים סבירות טיפול ויעילות טיפול נמוכה היכר

 .sofa, Mulity organ dis scoreמדד 

 .(IPAL)נייר העמדה יכלול משפטים אופרטיביים לביצוע על ידי האחות ה=ביחידות השונות 

 .טיפול פאליטיבי בארץ חקר בדיקה של יום אחד לסקירת מצבבצע מ, נלאחר נייר העמדה

 



 :יולי ייצא לדרך ניוזלטר: שוטפות הודעות .5

  כנסcardio fem  הייתה נציגות של העמותה אולם לא הצגנו שהתרחש השנה . 

  באיכילוב. הייתה נציגות יפה של אחיות ומספר נושאים שהוצגו  3.7כנס טיפול נמרץ רפואי ב

 של על ידי סיעוד 

 פעהשל האתר למניעת הישנות התו הגנותנבדקו  -אתר העמותה נפרץ 

  נא להגיש לפרדה עבודות ותקצירים. –כנס עמותות בדצמבר 

  אורחים שלנו ברברה,  -בישראל יבינלאומסיעוד בטיפול נמרץ כנס  11-12 2016בחודש יוני

 ) אוסטרליה( סטיין, ליאן אטקין

  פגישתacsis –  דיגנ – 13.8ביום ראשון 

  ק את העיתון . בטי תעביר לאוקטובר הקרוב כנס טיפולים נמרצים בבאר שבע שם נשי 17ב

 את תוכנית היום לשאר חברי העמותה

  מזל טוב לכל החוגגים: ג'ולי יומולדת, אורלי יומולדת, פרדה ומולדת, עפרה יומולדת, עפרה
 מזל טוב להולדת נכדה.

 משימות: – 8.9.2017 פגישה הבאה

 מורין -התקדמות עם הנייר עמדה טיוטה ראשונה 

  רשימה של נציגים לprevalence day dtudy  בנושא פצעי לחץ וקשירות 

 אחים ואחיות נרשמו נשארו עוד מספר  28תל השומר . -סגירת הרשמה לקורס פאליאטיבי

 מקומות. נא לשווק את הקורס.

 

 : לבנה יעקובסוןרשמה

 

 

 

 


