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 ם“רמב—אחות אחראית מחלקת עור—מירי כץ

שנים וכולל אחיות ממחלקות  8-פורום אחיות דרמטולוגיות בישראל הוקם לפני כ

 ומרפאות בבתי החולים ומהקהילה.

הפורום מתכנס פעם עד פעמיים בשנה. במפגשים, אחיות מציגות את הפעילות 

בתחום הסיעוד בחולים עם מחלת עור ו/או מין, כולל 

מחקרים, מקרים ייחודיים, טיפולים מיוחדים וכדומה, 

תוך התייחסות להיבטים רב תחומיים. נערכים דיונים 

 קליניים ושיתוף מידע בין מרכזי הטיפול השונים.

מחלקות אשפוז. מרפאות עור או דרמטולוג  7בישראל 

 יועץ נמצאים בכל אזורי הארץ.

 

 

 

 כרמל—כירורגית כל דם—ריהאם דיאב

המשותף לפקולטה למדעי הרווחה -לנובמבר התקיים כנס "מחקרים שלובים 88ב

 והבריאות ולקריה הרפואית רמב"ם".

הוצגו מחקרים שהתבצעו בשיתוף פעולה בין שתי המוסדות,ותוצאות של כמה 

 מהם.

אחד מהמחקרים ביצעה אותו אחות מנהלת תורנית ממשרד אחות ראשית 

בכותרת:"גורמי סיכון לאינסומניה ומצב רוח ירוד בקרב אחיות בתי חולים 

בישראל", כוכב בן הרוש, דוקטורנטית בחוג לסיעוד, משרד אחות ראשית, 

 רמב"ם ופרופ' תמר שוחט, החוג לסיעוד.

בנוסף דיברו אנשים גדולים ודגולים כמו פרופ' רפאל ביאר שדיבר על חדשנות 

 ברפואה,ועוד כמה חוקרים.

לאחר ההרצאות היו מספר שולחנות עגולים,בחרתי להשתתף בשולחן "יזמות 

וחדשנות ברפואה".היו רופאים ואחיות וראש חוג לריפוי בעיסוק וסטודנט לסיעוד 

בתואר הראשון) קייס בטחיש(,ושאלו מה יש לי להגיד בעניין היזמות,והרעיונות 

והפטנטים.אמרתי:לא פעם מתבצעות רכישות של מוצרים)בין אם זה מוצר 

לשימוש החולה או לשימוש הצוות כמו תוכנה למשל( שהעולים הון למערכת,ואני 

אומרת אם רק היו שואלים אותי,אלא כאחות מן השורה שנמצאת עם החולה 

ומודעת לצרכיו,אולי בכלל לא היו רוכשים את הדבר הזה והיו רוכשים משהו אחר 

שלא פעם צריך משהו לארגן לחולה,לאלתר משהו -מותאם יותר לחולה.אמרתי גם

 כמו שכל האחיות יודעות לעשות,ואנחנו מאלתרות,אז יש פוטנציאל עצום.

הרופא שניהל את השולחן שהיה בהכשרה יחודיות ליזמות 

לא פחות, לארבע שנים, יחד עם  STANFORDברפואה ב

דלית וילהלם מאוניברסיטת חיפה שהיא אחות במקור 

ואחראית על הכשרת סטודנטים ועל סימולציות וכל 

ההכשרה הקלינית,ומפתחת קורסים ליזמות וחדשנות אצל 

מי שנמצא ליד מיטת -סטודנטים בחוג לסיעוד. הרופא אמר

החולה,ומודע לצרכיו יותר מכל סקטור אחר,אלה 

האחיות,שאני בהחלט חושב שיש צורך מחויב המציאות 

 לערב אותן בכל העניין הזה.
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 משרד הבריאות—אחות בטיפות חלב -קטרין גוז   

ארגון סיגמה מהווה רשת חברתית, קשרי עבודה ולמידה. כחלק מהגשת 
הידע והרחבת האופקים במטרה לאפשר לאחים והאחיות ליצור, לחקור 

אתם  מוזמנים   וללמוד, קיים מאגר רחב של קורסים באתר סיגמה.
להיכנס לאתר של סיגמה ולהתנסות באחד הקורסים המקוונים 

כל מי שהשתתף בקורס ומעוניין  -המתקיימים באתר. כדי לשתף בידע
 לשתף אותנו בדברים מרכזיים שלמד.

החל מהמפגש הבא נקיים הרצאה קצרה כחלק מכל מפגש חודשי של 
 האגודה. לכל חבר תהיה אפשרות להציג בתורו ובהודעה מראש  

   catherine8fr@gmail.com-לקתרין גוז

דקות. המצגת תכלול נושא ידע אותו למד  5מצגת קצרה בפרק זמן של 
מהקורס/ ידע מפרקטיקה בשטח אותו ירצה לחלוק עם חברי הארגון, 

  תתאפשר שאילת שאלות ודיון קצר על הנושא.

  את המצגת יהיה לשלוח מראש למרכז הנושא.

 מינהל הסיעוד—שירלי לוז

 World Health מפגש שנקרא WHO –כל שנה במאי נערך ב 
Assembly   במפגש זה מתקבלות החלטות הקשורות למדיניות בתחום

 הבריאות.

 .WHO –משתתפות בו משלחות מכל העולם של המדינות החברות ב 

 World Health -זו שנה שנייה שמוצעת מלגה להשתתפות בסדנה מקדימה ל 
Assembly ,:השנה יוכלו להגיש מועמדים 

 שנים או פחות 5מועסקים, עם ותק של  •

 בעלי דרכון בתוקף •

 דוברי אנגלית שוטפת •

 בעלי חשבון בנק משלהם •

 מכתב אישור מהמעביד על השתתפות •

 המלצה מהאקדמיה •

אם אתם עונים על כל הקריטריונים הללו מהרו והגישו לפי ההנחיות 
 https://wwwfבקישור:

-nursing-for-open-https://www.nursingnow.org/applications-or
nows-pre-wha-workshop-8080/  

https://www.nursingnow.org/applications-open-for-nursing-nows-pre-wha-workshop-2020/
https://www.nursingnow.org/applications-open-for-nursing-nows-pre-wha-workshop-2020/

