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 בוושינגטון:עדכונים מהכנס 

 כעת מתקיים בוושינגטון הכנס הדו שנתי של הארגון.

46th Biennial Convention 

#5-20 November 20#9 in Washington, DC, USA 

בנוסף להיותו כנס מדעי שבו מציגים אחים ואחיות מרחבי העולם 
את עבודתם החשובה בפוסטרים , נפגשים נציגים מכל הסניפים 

בעולם ומצביעים על בחירת נציגים למוסדות הארגון, מצביעים על 
 הנהלים והחוקים ומתקיימות הרבה פגישות עבודה.

 דלית וילהלם נסענו כנציגי הסניף.-שריל זלוטניק ואני ‘ פרופ
 לראשונה הונף דגל ישראל בטקס הפתיחה!!

 

 

 

אנחנו עם הסניפים  
 האזור שלנו—של אירופה

 

 

 הכנס בפורטוגל:

הכנס הבא יתקיים בפורטוגל. אנחנו מעוניינים לשלוח כמה שיותר חברים לכנס הזה. 
 אנא היכנסו לקישור של הכנס ותוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי. 

https://sigma.esenfc.pt/event/home/index.php?
target=home&event=6&defLang=2  

 לכן אנחנו כאן!! -חברים שעדיין לא הציגו בכנס בינלאומי

 בדצמבר, אין לנו הרבה זמן! #6מועד אחרון להגשת התקצירים הוא:

המטרה העיקרית של הכנס היא שאחים ואחיות יוכלו להציג ולשתף בעבודה הטובה 
 שהם עושים . לא צריך להיות סטודנט לתואר שני או שלישי כדי להציג בכנסים.

 ניתן להיעזר בנו כדי:

 קבלת עזרה בהכנת תקציר באנגלית .#

 הסניף ממן —עריכת לשונית של התקציר שאתם כותבים באנגלית .2

 ייעוץ וסיוע בהכנת פוסטר או הרצאה .3
 חברים בסניף ששלחו תקצירים לכנס שהתקבלו:

 מרכז רפואי כרמל. —. אלה קורן#
 הנושא שלה:

"Management of Policies and Procedures in the Carmel Medical 
Center: An Organizational Development Project"  

 התקבל להרצאה.

 

 ם“מרכז רפואי רמב—. אילנה פוסטרנק2

 הנושא שלה:

   "Implementing skin to skin contact in the operating room 
during cesarean birth.  

 התקבל להרצאה.



 אילנה ממליצה לשלוח תקצירים:

  תהליך ההגשה הוא קל וברור.”

ממלאים פרטים אישיים כפי שמתבקשים, ואז עוברים מסך ושם  -כאשר נכנסים לקישור
  ממש

יש רובריקות מסודרות שלתוכן מכניסים את המידע על העבודה, כל פעם שעוברים למסך 
הבא מציינים בפניך חסרים/טעויות הקלדה שיש לתקן. לאחר מכן שולחים את הטופס 

 ” ימים בלבד עם תשובה. 3והם מבטיחים לחזור תוך חודש ימים, אליי חזרו כעבור 

 

 עדכון מכנס וירטואלי:

לנובמבר, התקיים כנס  5ביום רביעי  ה
קול קורא יצא לשליחת אבסטרקטים בתחום הסיעוד -וירטואלי ביוזמת סניף סיגמה אירופה 

 והמיילדות.

בסימפוזיון שהתקיים בצורה חדשנית זו הוצגו עבודות מחקר של חברי סיגמה אירופה, 
  התקיים דיון וניתנה אפשרות לשאול שאלות.

  הצגתי את עבודת המחקר האחרונה שלי בנושא הזנת פגים ותוצאי התפתחות.

הפלטפורה המיוחדת הזו אפשרה שיח 
לא ולמידה בין חברי הארגון מכל רחבי אירופה, 
רק ששפה שונה לא מגבילה למידה ועבודה 
משותפים, מכאן שגם מרחק לא מפריד בין 

 יזמים ושיתוף רעיונות.

 בברכה,

 קתרין גוז

 

 

 
 

 עדכונים נוספים:

במסגרת הפעילות עם אירופה, חברים של הסניף מוזמנים להתנדב להשתתף בוועדות  .#
השונות. השתתפות בוועדות מתבצעת בשיחות זום ובכתיבת מסמכים ושיתף 

ברעיונות. זאת חוויה מעניינית ללמוד להכיר תרבויות אחרות ואחים ואחיות ממקומות 
 שונים ברחבי העולם.

אתם מוזמנים להציע  -במהלך השנה נקיים מפגשים נוספים סביב נושאים ספציפיים .2
 מפגשים בנושאים שונים

במהלך השנה נצרף חברים נוספים. אתם מוזמנים לשתף חברים מצטיינים שלכם  .3
 ברעיון והחזון של סיגמה ולגייס אותם.

 

 

. 

 

 

 

 


