
הזמנה לכנס האחד עשרה
יום שלישי, ו' בתשרי, תשע"ד 10.9.2013
במרכז הרפואי "הלל יפה" חדרה

הכנס האחד עשרה

מושב צהריים 4: אלימות ועבירות על חוק
רויטל טרוגן - "אל תיקחי את זה אישית": חקירת 12:15-12:30

מאפיינים מחלקתיים הקשורים לגילויי אלימות 
אופקית בקרב אחיות: שונות דמוגרפית ואקלים 

ניהול שונות - ביה"ח רמב"ם

סשה גריגורש - הטרדה מינית וביטויי מיניות 12:30-12:45
כלפי צוות רפואי וסיעודי באשפוז, על ידי מטופלים 

ומלווים - המרכז הרפואי רבין

גלית כהן - הקשר בין ידע ועמדות של צוות סיעודי 12:45-13:00
בנושא אלימות כלפי נשים לבין הכוונה לבצע אומדן 

לאיתורן - ביה"ח מאיר

שרית שמעוני־קנט - שימוש במושב מגביה רכב: 13:00-13:15
מחקר היררכי מבוסס אוכלוסיה - ביה"ס לסיעוד 

הדסה

מושב צהריים 3: הפרעות אנדוקריניות: סוכרת והורמון גדילה
טטיאנה גינזבורג - ניהול הטיפול בחולי סוכרת 12:15-12:30

במרפאת רופא אישי ע"י אחות - מכבי שירותי 
בריאות

צילה גרציה צ'יצ'יק - השפעת תוכנית התערבות 12:30-12:45
כוללנית בסוכרת מסוג 1 על איזון המחלה בקרב 

ילדים ובני נוער באזור הנגב - ביה"ח סורוקה

איה מרום - סדנאות מפות שיחה ככלי לשיפור 12:45-13:00
האיזון הגליקמי בקרב מטופלי סוכרת מסוג 2 - 

מחוז דן, שרותי בריאות כללית

תרצה שילר - השפעת משתנים פסיכולוגיים 13:00-13:15
וסביבתיים על היענות לטיפול בהורמון גדילה בקרב 

ילדים נמוכי קומה - ביה"ח שניידר

מושב צהריים 2: חינוך בסיעוד
זהבה מוקד - הדרכה קלינית בסיעוד: הקשר בין 12:15-12:30

התנהגות בקשת תמיכה ותוצאי הדרכה קלינית של 
הסטודנט לסיעוד מתוך פרספקטיבה של תיאורית 
ההתקשרות - ביה"ס האקדמי לסיעוד הלל יפה

מיכל יצחקי - האם זו טעות? תפיסת הטעות 12:30-12:45
בתהליך הדרכה - ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש 

זיוה טל, תל השומר

חנה צפריר - עמדות סטודנטים לסיעוד כלפי בעלי 12:45-13:00
מוגבלות שכלית והתפתחותית והשפעתם על עמדות 

כלפי הטיפול בהם - ביה"ס לסיעוד צפת

יעל חסל־ויצמן - האם אנו מובילים את הדור הבא 13:00-13:15
או מובלים על ידו?! - ביה"ס האקדמי לסיעוד 

המרכז הרפואי "אסף הרופא" צריפין

חברי ועד העמותה

ד"ר מירב בן נתן - יו"ר העמותה והכנס
ד"ר צביה בר נוי
ד"ר אפרת דגן
גב' יפה עין גל
ד"ר איליה קגן

ד"ר דורית רובינשטיין
ד"ר מינה רותם

ד"ר חיה רז

ועדה מדעית

ד"ר מירב בן נתן, ד"ר צביה בר נוי, ד"ר אפרת דגן, גב' יפה עין גל, 
ד"ר איליה קגן, ד"ר דורית רובינשטיין, ד"ר מינה רותם,

ד"ר חיה רז, גב' תמר וכטר, גב' רותי עמרני

לשאלות ובירורים יש לפנות לד"ר מירב בן נתן,
יו"ר העמותה הישראלית למחקר בסיעוד
ויו"ר הכנס האחד עשרה של העמותה

טלפון: 04-6304771
meraav@hy.health.gov.il :דוא"ל

רישום לכנס
הכנסו או סירקו את הקוד:
reg.co.il/achayot



מושב בוקר 1: איכות חיים, איכות ובטיחות המטופל
עליזה שושן - מהם הגורמים המשפיעים בבחירת 10:00-10:15

הטיפול בצעירים עם שאת הערמונית - ביה"ח וולפסון

אסנת רביב - השפעת הדרכה וטיפול סיעודי על 10:15-10:30
הפחתת כאב וחרדה במטופלים עם פגיעות בעלי חיים 
ימיים בים האדום, במסגרת המחלקה לרפואה דחופה 

- ביה"ח יוספטל

טל בר־אדון - הקשר בין תפיסת מחלה ותמיכה 10:30-10:45
חברתית לתפיסת איכות חייהם של מטופלים עם 

מחלת אפילפסיה - ביה"ח איכילוב

טל בנלי - השפעת שימוש בטכנולוגיה רפואית על 10:45-11:00
תחושת האמפתיה שחווה החולה המאושפז מהאחות 

המטפלת בו - ביה"ס לסיעוד שיינברון איכילוב

אורה שמאי־רוסלר - מדדי איכות בניהול הטיפול 11:00-11:15
בכאב - המרכז הרפואי תל השומר

יגאל פלכט - תרומת תחלואה נלווית לא קרדיו־11:15-11:30
ווסקולארית לתמותה מכל הסיבות במהלך 10 שנים 

לאחר אוטם חד בשריר הלב - ביה"ח סורוקה 
ואוניברסיטת בן גוריון

אולגה לאוננקו - תשישות חמלה בקרב רופאים 11:30-11:45
ואחיות אונקולוגיה - ביה"ח איכילוב

מושב בוקר 3: בריאות האישה

תמי חי־סוויסה - השפעה של שחזור שד, בשיטת 10:00-10:15
מותחנים ושתלים קבועים, על איכות חיים, זוגיות, יחסי 

מין ושביעות רצון האישה ובן זוגה - המרכז הרפואי 
רבין

איריס שלאין - סוג, סימפטומים ואיכות חיים 10:15-10:30
הקשורים לדליפת שתן: השוואה בין נשים מנופאוזליות 
שהינן Grand Multipara לנשים מנופאוזליות שאינן 

Grand Multipara - ביה"ח הדסה עין־כרם

נטלי איצקוביץ - עמדות אמהות לבנות בגילאים 10:30-10:45
9־17 שנים לחיסון נגד נגיף הפפילומה HPV - המרכז 

הרפואי גליל מערבי נהריה

יפה קורצווייל - היולדות ממוצא אתיופי: האם כבר 10:45-11:00
הסתיים מסען לישראל? - המרכז הרפואי אסף 

הרופא

סעדי הנאדי - הנקה בקרב האוכלוסייה הערבית 11:00-11:15
בישראל, 2012: שכיחות וגורמים משפיעים על ההיענות 
להמלצות לפי תיאוריית ההתנהגות המתוכננת - ביה"ח 

פוריה

פנינה מור - כוחו של PAR: נשאיות בריאות של 11:15-11:30
BRCA מעצבות מודל טיפולי - ביה"ח שערי צדק

אסתר נול - ידע ועמדות הורים כלפי חיסון נגיף 11:30-11:45
הפפילומה - שרותי בריאות כללית

מושב בוקר 2: עמדות צוותי סיעוד בנושא איכות
מרים תהילה - עמדות וידע של אחיות כלפי תפקיד 10:00-10:15

ומעורבות לשיפור היבטים תזונתיים בטיפול הסיעודי - 
המרכז הרפואי רבין

מושב צהריים 1: בריאות הנפש

אלכס באום - גורמים המשפיעים על עמדות 12:15-12:30
הצוותים הרב מקצועיים בתחום בריאות הנפש כלפי 

שימוש בהגבלה פיזית - המרכז לבריאות הנפש 
גהה

שלי שמרלינג - הגורמים המסייעים והמעכבים את 12:30-12:45
כוונת ההישארות או העזיבה של אחיות במחלקות 
פסיכיאטריה לעומת גריאטריה - המרכז הרפואי 

גליל מערבי נהריה

ויקטוריה גולוביב - החולה הסכיזופרני כמומחה: 12:45-13:00
השפעתם של משך המחלה וסמכות אפיסטמית 

עצמית על תחושת אי ודאות והצורך במידע - 
המרכז הרפואי לבריאות הנפש לב השרון

שגית דהן - הערכת התערבות אינטגרטיבית 13:00-13:15
פרטנית לשיפור היענות לטיפול תרופתי בקרב 

מאושפזים הלוקים בסכיזופרניה - המרכז הרפואי 
לבריאות הנפש לב השרון

מושב בוקר 4: מהות מקצוע הסיעוד וקידומו

אווה קאהאן - הקשר בין השתתפות בתוכנית 10:00-10:15
התערבות של אימון בריאותי, לבין מדדים ביומטריים 

קוגנטיביים והתנהגותיים - המרכז הרפואי רבין

סמיון מלינקוב - גורמים הקשורים לנכונות וליכולת 10:15-10:30
של אחיות מוסמכות להתייצב במקום העבודה בעת 

אסון - החוג לסיעוד - אוניברסיטת ת"א

מיכל פנצ'ק - מי מטפל בזקן? - הנהלה ראשית 10:30-10:45
חטיבת הסיעוד בביה"ח מאיר

קרן גליק־שמעוני - גורמים להפרעות שינה 10:45-11:00
והסתגלות בקרב אחיות עובדות משמרות בסיעוד על 

פי "המודל ההתנהגותי להתפתחות אינסומניה" של 
ספילמן - תחנה לבריאות המשפחה, חיפה

יפה עין־גל - מחקר מיתאמי: אחיות טיפת חלב 11:00-11:15
- הגאווה המקצועית והמחיר שבצידה - מחלקת 

הסיעוד, לשכת הבריאות המחוזית - מחוז המרכז

טלי שורר - הקשר בין אוטונומיה, תחושת עומס, 11:15-11:30
ותמיכה מהממונים והעמיתים לבין שביעות רצון 
של הצוות הסיעודי מהעבודה - ביה"ח סורוקה 

ואוניברסיטת בן גוריון

דלית פינטל - האחות כשגרירת המקצוע - תדמיתה 11:30-11:45
של האחות הפדיאטרית בעיניי עצמה - ביה"ח 

שניידר

מרינה פלדמן ואיילה סער - תפיסת ערכים ארגוניים 10:15-10:30
ושיפור איכות הטיפול: נקודת מבט של אחיות בבית 

חולים - המרכז הרפואי תל השומר

ננסי הורביץ - עמדות, ידע והתנהגות כלפי היגיינת 10:30-10:45
ידיים של אחיות וכוחות עזר במחלקות נשים ויולדות - 

ביה"ח סורוקה ואוניברסיטת בן גוריון

פנינה רומם - המסע למיגור הגזזת במזרח אירופה בין 10:45-11:00
שתי מלחמות העולם - תפקידי הסיעוד - אוניברסיטת 

בן גוריון

אליזבטה קדוש - תרומת סגנונות המנהיגות של 11:00-11:15
מנהלות סיעוד מחלקתיות להשגת תחושת העוצמה 
בקרב הצוות הסיעודי - ביה"ח כרמל ואוניברסיטת 

בן גוריון

חנה קרצמן - הרחבת סמכויות האחות, עמדות והקשר 11:15-11:30
למדדי איכות הטיפול - המרכז הרפואי תל השומר

רוני פרבר־אפללו - איכות חיים רב ממדית בקרב 11:30-11:45
אחיות קהילה ואחיות בית החולים - אוניברסיטת 

חיפה

סדר יום
רישום8:00-8:45

ד"ר מירב בן נתן, יו"ר העמותה הישראלית למחקר - 8:45-9:00
יו"ר הכנס

ברכות

פרופ' שאול הוכשטיין - חושים ותפיסה, מוח 9:00-9:30
והמציאות - האוניברסיטה העברית בירושלים

הפסקת קפה9:30-10:00

מושב בוקר10:00-11:45

תערוכת פוסטרים11:45-12:15

מושב צהריים12:15-13:15

ארוחת צהריים13:15-14:00

אסיפה כללית וחלוקת מלגות14:00-15:00


