ה18-
השנתי
הכנס
של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד
יום שלישי ,כ״ט בתשרי ,תשפ״ב 5.10.2021

תוכנית הכנס השנתי ה 18-של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד ורשימת הפוסטרים.
הכנס יתקיים ב  5.10.2021משעה  8:30בבוקר עד השעה  14:30באופן מקוון
קישור לכנס ישלח למשתתפים בדוא״ל.
לרישום לכנס:

לחצו כאן

לוח זמנים התוכנית המדעית
8:30-9:00

כהן אודיה  - RN, PhDיו״ר המליאה
ליבשיץ-ריבן אילנה  - RN, PhDיו״ר העמותה הישראלית למחקר בסיעוד ,מורה בכירה במחלקה לסיעוד ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב
גולדברג שושי  ,RN, PhDאחות ראשית ארצית וראשת מינהל הסיעוד ,משרד הבריאות
צימרמן פטריסיה  ,RN, MAאחות ראשית וראש אגף סיעוד בתי חולים ,שירותי בריאות כללית

9:00-9:25

כהן אודיה  - RN, PhDיו״ר המליאה
הרצאת Keynote
השפעות הקורונה :הקשר בין תחלואה ובידוד של אנשי צוות בבתי חולים לתחלואה אזורית
שדמי אפרת  ,RN, PhDפרופ׳ חבר ,החוג לסיעוד ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת חיפה
בראל אסנת  RN, MA, MPAמנהלת המחלקה לתשתיות מידע ונתונים  -מינהל הסיעוד ,משרד הבריאות

9:25-9:50

הרצאת Keynote
 BIG DATAבסיעוד ובשירותי בריאות
קפטן אלדד Kepten Eldad, PhD - PhD
ראש צוות דאטה סיינס במכון המחקר ,מערך החדשנות Head of Data Science -
שירותי בריאות כללית Clalit Research Institute -

9:50-10:00

הפסקה

10:00-10:20

סיור בגלריות פוסטרים  -יו״ר קרן אריאלה RN, MA

10:20-12:20

מושבים מקבילים
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פרקש מרים RN, MA

ולדה שור RN, PhD

10:20-10:37
הצגה 1

O1
גורמי סיכון פסיכולוגיים
וביולוגיים לאינסומניה ומצב
רוח ירוד בקרב אחיות בתי
חולים העובדות במשמרות

O2
O16
O13
״באתיופיה לא היתה סוכרת״ חווית הסטודנטים לסיעוד
מזון למחשבה  -אתגרים
אתיים בשלבי סוף החיים של תפיסת הסוכרת בקרב יוצאי בתכנית הגנרית ,בהתנסות
הקלינית הראשונה
אתיופיה בישראל :מחקר
אנשים עם דמנציה סופנית
איכותני
וקסלר מרינה
הלוי הוכוולד ענבל
RN, MA, MPH
 RN, MPH, PhD candidateדור און ענת RN, MA
ירדנה קול ירדנה RN, PhD
יעקב גילה PhD
רדומיסלסקי זוריאן MD
ניסנהולץ גנות רחל
LLB, LLM, PhD Adv

בן הרוש כוכב RN, PhD

10:37-10:54
הצגה 2

10:54-11:11
הצגה 3

O90
O4
עבודת רגשות וחוסן נפשי של מיניות ואינטימיות בקרב
צוות רפואי וסיעודי המטפלים אנשים שחלו בסרטן לנוכח
תודעת קץ חייהם
בילדים מהאוכלוסייה
הפלסטינית
כסלו ליויה RN, MA
קורץ אלמוג לנה ,MA
גל פורמן RN, MA
פסיכותרפיסטית ומטפלת
בלובשטיין עירית PhD
במיניות
יצחקי מיכל RN, PhD
פדות ביר ,עובדת סוציאלית
דיכל רינה  ,RNמומחית
קלינית בטיפול פליאטיבי
אבידן מיכל RN
וולר אלכסנדר MD
O45
הגיע זמן ל״תכלס״

שפיגלמן מרים ,RN, M A
מומחית קלינית בסוכרת
שולומוביץ׳ ליאנה
RN, MA

אברהם רינת RN, PhD

קדמון אילנה RN, PhD

מושב 5
חירום ומגפה

מושב 6
בריאות האישה ומיילדות

מושב 7
איכות ובטיחות בשירותי
בריאות

ג׳בארה מורסי RN, MPH

סגל כנרת RN, MA

כהן נורית RN, MPH

O14
O10
O21
הטיפול המיטבי לילדים נפגעי הקשר בין רמות פחד מלידה הקשר בין כוונות דיווח על
כמעט טעות לבין תרבות
לתהליך ותוצאי לידה
טראומה במלר״ד
בטיחות מטופל וותק מקצועי
בקרב אחיות במחלקות
אורנסקי מרינה RN, MA
טשליצקי מדר רעיה
באשפוז
RN, PhD
עדיני ברוריה PhD
מוהנד דוחי RN, MA
גולדברג אבישי  ,PhDפרופ׳
דיקיזר גנץ פרידה
 ,RN, PhDפרופ׳
תורן אורלי  ,RN, PhDפרופ׳

O44
O34
O28
O23
O37
השפעת קבלת טיפול תרופתי
איכות חיים מקצועית בקרב מגדר ,לחץ ,איכות חיים
קשר בין מצוקה וחווית ההורה הנחיות אמצעי זהירות
ואופטימיות תכונתית :הקשר לסוכרת בקהילה על שיעור
אחיות בתקופת מגפת
שגרתיים בקרב סטודנטים
לילד מאושפז בבית חולים
סיבוכים משמעותיים בקרב
להצלחת טיפולי פוריות
COVID-19
למקצועות הבריאות:
שלישוני
מטופלים עם אבחנה חדשה
תבניות ידע וכוונות התנהגות
של סוכרת מסוג  IIוחולים
טרסוב גל RN, BSN
פילהבר עליזה RN, MPH
גלמן ילנה RN, MN
ורשבסקי סיגלית  RN, PhDטרום סוכרתיים אשר עברו
זיני מירה RN, BA
הורביץ ננסי RN, MN
נוחם איילת RN, MN
צנתור התערבותי
בר-נוי צביה ,RN, PhD
ליבשיץ-ריבן אילנה  RN, PhDליבשיץ-ריבן אילנה  RN, PhDטיומין אינסה RN, BA
ליבשיץ-ריבן אילנה  RN, PhDפרופ׳ חבר
תומר זין-ברן PhD
מרסיאנו קים BSN, RN
עזב עבד נRN, PhD .
אבו תילך מוחמד
RN, MPH, PhD

O57
O38
O30
O35
O46
O31
תיקוף תהליך איתור מטופלים
ניהול הרגשות של סטודנטים אלימות כלפי נשים מצד בן שני צדדים של המטבע-
תוצאי הבריאות הקשורים
השפעת הכאב על משך
לסיעוד במפגשם עם מטופל הזוג :ידע ,עמדות ואפשרויות חוויית הלידה ,כפי שמשתקפת בסיכון לפתח פצעי לחץ
האשפוז והסיבוכים במהלכו לאוטם חד בשריר הלב
בקבלה לאשפוז במחלקות
בעיני היולדות והמיילדות
מיודע ,המציג מידע מהימן ,פעולה של אחים ואחיות
בקרב חולים שעברו ניתוחי (Acute Myocardial
הפנימיות
בתקופת מגפת הקורונה
 )Infarction - AMIבתקופת או בלתי מהימן ,והמחירים
מעי-גס וחלחולת
מעוז ילנה RN, MA
רמדאן באוכלוסייה הבדואית האישיים והמקצועיים שניהול
חגית יונה RN, MA
כהן-בן זיקרי RN, BA
פבלובסקי ויקטוריה
בצפון הנגב  -מחקר מבוסס הרגשות עלול לגבות מהם
אברהמי נגה RN, MN
נורית כהן RN, MPH
סאלח יRN, BA .
RN, MN
אוכלוסייה
ניסימוב טטיאנה RN, BSN
לבקוביץ׳-דהמן ,א RN, BA .רות חזן RN, MA
בר נוי צביה  ,RN, PhDפרופ׳ טגבה מיכל RN, MN
עזב עבד נRN, PhD .
לאה כהן RN, MHA
כהן אודיה RN, PhD
יצחקי מיכל RN, PhD
אבו תילך מוחמד  MPH, PhDדוידיאן שני RN, BSN
אילנה ליבשיץ-ריבן RN, PhD
גרינשפון מרינה RN, MA
פלכט יגאל RN, PhD
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פרקש מרים RN, MA

11:11-11:28
הצגה 4

O36
O48
O39
O65
שוני תרבותי בעמדות האחים- To Cheat a Little Bit /
קשר בין מאפיינים סוציו-
התערבות לצוותי קורונה
ות והרופאים/ות לגבי מוות של עקרונות מוסריים ,תפיסת
במרכז הרפואי האוניברסיטאי דמוגרפים לבין שימוש
הזהות העצמית והונאה
מטופלים
סורוקה  -״מתוך הסדק נכנס בקנאביס רפואי בקרב
אקדמית וקלינית בקרב
מטופלים
האור״
בלין לובה  RN, MPH, PhDסטודנטים לסיעוד
מבוגרים עם כאב כרוני
במרפאת כאב במרכז הרפואי גרוס בלה  ,MDפרופ׳ חבר
רז איריס MHA, CNM
מעוז ילנה RN, MA
בנטואיץ׳ מרים PhD
העמק
לבאות יעל MA
גורבונוב יאנה RN, PhD
יקיר אורלי MA
דנינו אפרת RN, PhD
לב לחובצקי דנה RN, MPH
זרחיה מורן RN, MPH
ופסי עודד MD
שניטמן שרון ,פרופ׳

11:28-11:45
הצגה 5

ולדה שור RN, PhD

O78
O84
הקשר בין מאפייני אישיות ,קנאביס לטיפול
מומחיות ,סמכות אפיסטמית באנדומטריוזיס
ושחיקת האחות לבין כוונות
אבישר אירית
עזיבת המקצוע בעקבות
RN, BA, LLB, MHA
הצורך באימוץ טכנולוגיות
ברקוביץ אלעד MD
בעבודה

שימונוב רינה RN, PhD
צביה בר-נוי  ,RN, PhDפרופ׳

אברהם רינת RN, PhD

קדמון אילנה RN, PhD

מושב 5
חירום ומגפה

מושב 6
בריאות האישה ומיילדות

מושב 7
איכות ובטיחות בשירותי
בריאות

ג׳בארה מורסי RN, MPH

סגל כנרת RN, MA

כהן נורית RN, MPH

O67
O49
O72
מדות של מיילדות כלפי חובת ניתוח תהליך קבלת החלטות הכללת חולי שבר צוואר ירך
ברשם הטראומה :גזירת גורל
היולדת לעטות מסכה בזמן של זוגות אודות המשך או
או נושא לתיקון?
לידה בתקופת מגפת הקורונה הפסקה של הריון בעקבות
אבחון טרום
קניאזר ורה RN, MPH
לידתי של מום לב בעובר
צביאלי ורדי RN, MN
דרייהר יעקב
קארין תורג׳מן RN, MN
 ,MD, PhDפרופ׳ חבר
גנדלר יוליה RN, PhD
כהן אודיה RN, PhD
שקד גד MD
בירק עינת  ,MDפרופ׳
זלוטניק אלכסנדר MD
טבק נילי  PhD, RNפרופ׳
קוטון סילביה  ,PhD, RNפרופ׳ אקר אסף MD
עזריאל עמית MD
בלאגור ג׳ני MD
פרנקל עמית MD

O68
O56
O81
O77
O59
הקשר בין משך השלב השני פיתוח והטמעת אלגוריתם
לחץ ,חוסן אישי ,תקווה,
עבודה במחלקות בתקופת
תוכנית התערבות כוללנית
לשיפור הדרכת מטופלים לפני הקורונה ,והשפעתה על ציונים שחיקה וסימפטומים גופניים של הלידה והחלמה מתסמינים ממוחשב לזיהוי מוקדם של
אלח-דם בילדים מאושפזים
של פגיעה בתפקוד רצפת
במבחן הממשלתי ,באקדמיה וכמנבאים תפקוד ואיכות
השתלת קוצב בבית חולים
הטיפול בקרב אחיות טיפול האגן במשכב הלידה
לסיעוד ברזילי
שלישוני
נוחם איילת RN, MPH
נמרץ במגפת הCovid-19-
פיינשטיין יעל
יוחאי זהבה RN, MA
טשליצקי מדר רעיה RN, PhD
יוספי ג׳וליטה RN, MHA
הרוש שימרת BA, MA
פרדו אלה MD
וייסבורד אירית RN, MA
דבורי יעל RN, MHA
גואטה ציפורה RN, MH
לכט ג'ניה BSc, MBA
רעות רותם MD
לנצמן נטל RN, BA, MA
סוקולב לילי RN, MPH
כהן נורית RN, MPH
לינוי ישעיה BSc
קגן איליה  RN, BsN, M., PhDגליטנר חנה MD
ליבשיץ-ריבן אילנה  RN, PhDפרפץ אלה BA
סרור ציפי RN, MHA
ארנברג מרים MD
פריגר מיכאל  ,PhDפרופ׳
כהן לאה RN, MHA
כהן נורית RN, MPH
יהב ליאור MD
אורקין יעקב  ,MDפרופ׳
בר-יוסף איילין RN, MN
יוחאי דוד (ז״ל) MD
הרשקוביץ אלי  ,MDפרופ׳
ויינטראוב עדי  ,MDפרופ׳
לזר יצחק MD
גרינברג דוד  ,MDפרופ'
דרייהר יעקב ,MD ,פרופ׳ חבר
דנינו דנה MD
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פרקש מרים RN, MA

11:45-12:02
הצגה 6

O26
O102
עמדות אנשי צוותים רפואיים ,בחינת הקשר בין מעורבות
אישית בטיפול במחלה על
עובדי חיל הרפואה בצה״ל
ועמיתיהם במערכת הבריאות איכות חיים ושליטה במחלה
בקרב מטופלי מחלות מעי
האזרחית ל מידת הנכונות
למעבר למתן שירותי בריאות דלקתיות
וטיפול מקוונים
חאג׳ עולא RN, MA
פפיאשוילי מרי סטוד׳ לסיעוד ליפקין מירי
BSC NUTRITION, MPH
כרמי שקד סטוד׳ לסיעוד
דיאטנית
זילבר רמה RN, PhD
בן-חורין שומרון  ,MDפרופ׳
גלפר אלכס RN, BA, MPA
קופילוב אורי  ,MDפרופ׳
מגנזי רחלי ,פרופ׳

12:02-12:20
הצגה 7

O119
O12
O24
עמדות ותפיסות הצוות לגבי מחקר מבוסס מעורבות
מבט היסטורי על הבטחת
קהילתיתThe( ,
איכות בסיעוד בישראל :מסע השימוש בהגבלה מכנית
Community-Based
ובידוד מטופלים באשפוז
של חלוציות ומובילות
פסיכיאטרי ב״מרכז לבריאות Participatory Research
 )approach- CBPRלעיצוב
הנפש״ בבאר שבע
וייס דורית RN, PhD
מחקר מותאם תרבותית
בנושא רגיש כמו מיניות בני
גלברט איליה RN, BA
נוער
נוסבאום ליקה RN, PhD
קפלן זאב  ,MDפרופ׳
ג׳בארין ראיפה
עזב עבד נRN, PhD .
RN, MA PhD candidate
זלוטניק שריל
 ,RN, DrPHפרופ׳

קדמון אילנה RN, PhD

O106
O87
קהילת הלהט״ב בילדים -האם השפעת הרגלי תזונה על
המטפלים רואים את כל צבעי הישגים לימודיים של
סטודנטים
הקשת?

ליפשיץ אופיר RN, MA

בורזין ניקול סטו׳ לסיעוד
בינו יעל ,סטו׳ לסיעוד
ביתן שרית RN, MA

O107
הגורמים המשפעים על ביצוע
היגיינת ידיים בקרב סטודנטים
לסיעוד במהלך התנסויות
קליניות

מארב חאג׳ יחיא סטו׳ לסיעוד
קאדקדו ג׳ואנה סטו׳ לסיעוד
שרבני רחל RN, PhD
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מושב 5
חירום ומגפה

מושב 6
בריאות האישה ומיילדות

מושב 7
איכות ובטיחות בשירותי
בריאות

ג׳בארה מורסי RN, MPH

סגל כנרת RN, MA

כהן נורית RN, MPH

O83
התמודדות האחיות עם מגפת תשישות החמלה באחיות
הקורונה -השוואה בין גלים מיילדות בהשוואה לאחיות
ממחלקות יולדות
רסין מיכל RN, PhD
ברבי טלי M.Sc., RN
קורצוויל יפה RN, MPH
זידנברג חנה PhD, RN
אברהם מירי RN, MA
בנור דן ( ז״ל)  ,MDפרופ׳
פלכט יגאל RN, PhD

O123
״מה קורה מתחת לשמיכה״
סיבוכים הקשורים לצנתרים
ונקזים בקרב מטופלים
מנותחים במחלקה אורולוגית

ברקוביץ׳ שי-אל MD
גולן שי MD
מיכלסקי אירינה RN, BA
קעיק מונה RN, MA
זרצר סופיה MA, RN

O124
שימוש בהגבלה פיזית בשיקום
מטופלים לאחר שבץ מוחי -
מאפיינים ועמדות

O5
O91
אפיון יולדות אשר מחליטות
המלכות עם הכתר
חוויותיהן של אחיות אחראיות לא להניק
בניהול מחלקות כתר במהלך איתור וזיהוי גורמים אשר
מעכבים הצלחת תהליך הנקה
מגיפת הקורונה המרכז
קוצין-גבוביץ׳ אירית RN, MA
(הנקה  -למה לא?)
הרפואי ״שערי צדק״
לאוננקו מרינה RN, PhD
פנצ׳ק מיכל RN, MA, MHA
ריבאוי סבטלנה RN, MA
הסל דניאל RN, MA
סגל ניצה RN, MA
רובינשטיין עדי RN, BA
זוהר שרין RN, MA
ג׳אברה מורסי RN, MA
צהאי אלמז RN, MA
זרעיני אחלאם ,רוקחת
עמיאל שרה RN, MA

12:20-12:30

הפסקה

12:30-12:50

סיור בגלריה א׳ וגלריה ב׳  -פוסטרים  -יו״ר קרן אריאלה RN, MA

12:50-13:15

כהן אודיה  - RN, PhDיו״ר המליאה
הרצאת  Keynoteחיסונים נגד דלקת ראות
אליס אבישי  ,MDפרופ׳ ,מרכז רפואי רבין ,בילינסון ,יו״ר איגוד רפואה פנימית בישראל

13:15-14:30

קרן אריאלה  ,RN, MNוליבשיץ-ריבן אילנה  - RN, PhDהכרזה על פוסטרים מצטיינים מקום  2 ,1ו ,3-הכרזת פוסטר מצטיין בחירת המשתתפים ,הצגת פוסטר מקום  1בחירת שופטים
גרינשטיין-כהן אורלי  - RN, PhDהכרזה על זוכי מלגה על שם רחלה פריבס
ליבשיץ-ריבן אילנה  - RN, PhDהכרזה על זוכי מלגה להצעות מחקר של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד
קדמון אילנה  - RN, PhDעדכון וקול קורא בנושא כתב העת של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד :גוף ידע
ג׳בארה מורסי  ,RN, MPHגזבר העמותה הישראלית למחקר בסיעוד  -הצגת המאזן השנתי של העמותה
ליבשיץ-ריבן אילנה  - RN, PhDסיכום הכנס הכרזה על חברי הועד המנהל הנבחרים ,הוקרות תודה ,הודעה על הכנס הבא
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ה18-
השנתי
הכנס
של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד
יום שלישי ,כ״ט בתשרי ,תשפ״ב 5.10.2021
מספר מחברים
פוסטר (שם המציג מודגש בקו תחתון)
P3

P8
P9
P17
P20
P22
P25
P29
P32
P33

P40
P43

רשימת הפוסטרים
שם הפוסטר

היימס גילה  ,RN, MAאוטיץ ליאורה  ,RN, MAשטיין איריס  ,RN, MAמור מלכה דקירות ללא כאב  -שיפור הליך לקיחת דם בפגים וילודים
 ,RN, MAטימסטוט פאני  ,RN, MAמומחית קלינית פגים ,לוי מילנה ,RN, MA
מומחית קלינית סוכרת בילדים ,קלוצמן יפעת  ,RN, BAרוזנר מאיה RN, BA
הקשר בין מגדר המטפל העיקרי ,תפיסת חומרת המחלה ,תחושת אי ודאות ,צורך בוודאות ,הבניה קוגניטיבית ותפיסת
אבו יונס נוהא RN, MA
תרבות איכות ובטיחות הטיפול בקרב המטפל העיקרי של ילדים המאושפזים ביחידות לטיפול נמרץ.
אדלבי נסרה  ,RN, PhDאבו ג׳בל חנאן  ,BA, PhDורנר פרלה  ,BA, PhDפרופ׳ מן בחינת העדפות צוות סיעודי ורפואי בבית חולים להקצות מכונת הנשמה לחולה  COVID-19עם או בלי מחלת
אלצהיימר
המניין
תפיסת דימוי מקצוע הסיעוד והקשר לאיכות הטיפול :מחקר כמותי בקרב צוותים סיעודיים בישראל
גרינברג קרן  ,RN, MSc, PhDסלע יעל RN, MHM, PhD
תפיסות אודות הדרכות סימולציה מקוונות וחוויות לגבי התהליך בקרב סטודנטים לסיעוד (במרכז להדרכה
בשאראת סונדוס RN, MA
בסימולציה).
מדר רעיה  ,RN, PhDיוחאי נריה ציון ,סטודנט לרפואה ,גרינשטיין-כהן אורלי  RN,שיפור איכות הטיפול הסב-ניתוחי בבני נוער שהופנו לניתוח בריאטרי במחלקה לכירורגיית ילדים
 ,PhDכהן לאה  ,RN, MHAהיימן-נוימן ניצה  ,MD, MHAדבורי יעל RN, MHA
ללמוד מן העבר :חוויותיהם של האחים והאחיות הצבאיים ששירתו במלחמות ישראל בשנים 1967-1982
שגב רונן RN, PhD
הררי אסתי  ,RN, BAאסנו וסרמן דפנה  RN, BAוליבשיץ-ריבן אילנה  RN, PhDאם האוכלוסייה המחסנת היא האוכלוסייה המתחסנת?
כוונות ההתחסנות כנגד  COVID-19בקרב עובדי המרפאות וגורמים הקשורים בכך
השפעת מתן חיסון  PCV13על שיעור האשפוזים כתוצאה מדלקת ריאות או ספסיס במטופלים עם ממאירות
דרליוק רגינה  ,RN, MAשדמי אפרת  ,RN, PhDפרופ׳ חבר ,פרייס מאיר MD,
המטולוגית המקבלים טיפול כימותרפי ו/או ביולוגי
 ,PhDדגן אפרת  ,RN, PhDפרופ׳ חבר
שטוך אורטל ,סטודנטית לתואר ראשון בסיעוד ,אברהמי יסכה ,סטודנטית לתואר הקשר בין תוכן ומרצה הקורס לבין חווית הלמידה בקורסים מקוונים בהשוואה לקורסים פרונטליים ,בקרב סטודנטים
ראשון בסיעוד ,שחף הודיה ,סטודנטית לתואר ראשון בסיעוד ,רייכר סימה RN,
למקצועות הבריאות בתקופת הקורונה בישראל.
PhD
וקנין עליזה  ,RN, BAארזואן רחמני מרי  ,RN, BAליבשיץ-ריבן אילנה  RN, PhDתפיסות בנושא היגיינת ידיים בקרב עובדי בריאות בתקופת הקורונה
פרידמן שושי  ,RN, MAרבין אסתר  ,RN, BAאברמוב נליה  ,RN, BAניקנם אירית שביעות רצון של הצוות האחים/יות מהיכולת לתת טיפול מיטבי במחלקות ייעודיות למטופלי קורונה
 ,RN, BAליבשיץ-ריבן אילנה RN, PhD
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מספר מחברים

פוסטר (שם המציג מודגש בקו תחתון)
P47
P53

P54
P55
P58
P60

P61

P63
P70
P73
P74
P75
P76
P79
P80

שם הפוסטר

ידע וכוונות התנהגות בתחום בקרה ומניעת זיהומים נרכשים אצל
חניף-פאעור כרואן  ,RN ,MNעזב נ .עבד  ,RN, PhDאורבך אסף ,RN, BN
סטודנטים למקצועות הבריאות
ליבשיץ-ריבן אילנה RN, PhD
נתיב רונית  ,RN, MPHגלנטה אורי  ,MDבורר אברהם  ,MDפרופ׳ חבר ,אלמוג יניב שימוש בכפפות כפולות ביחידה לטיפול נמרץ קורונה במהלך מגיפת COVID-19
 ,MDפרופ׳ חבר ,פוקס ליאור  ,MDאסקירה סעדה  ,RN, MPHפוחיס אילנה RN,
 ,MEMסאידל-אודס ליזה MD
יוחאי זהבה  ,RN, MAארנברג מרים  ,MD, MPHסגל דוד  ,MD, MHAאידן ענבל שימוש בנוגדי הדבקויות וחומרים המוסטטיים
 ,MEMרותם רעות  ,MD, MPHיוחאי דוד ז״ל  ,MDוינטראוב עדי  ,MDפרופ׳ חבר כגורם סיכון לזיהום לאחר ניתוח קיסרי
חזן רות  ,RN, MHAבן משה אפי  ,RN, BSNכהן לאה  ,RN, MHAכהן נורית  RN,נשמה יתירה :שיפור הטיפול בחולה המונשם במחלקות פנימיות בבית חולים שלישוני
 ,MPHליבשיץ-ריבן אילנה RN, PhD
סרור ציפי  ,RN, MHAצ׳צ׳יק צילה גרציה  ,MPHמומחית קלינית סוכרת בילדים ,״על הדבש ועל הדקסטרו״ :שימור ,שיפור והקניית ידע למתן אינסולין בהתאם לצריכת פחמימות בילדים
בן אהרון עדינה  ,BScנוחם איילת RN, MPH
אטיאס מוניק  ,RN, RNM, MAבן גל לוטה  ,RN, RNM, MPHיהב ליאור MD,
הכשרת צוותי חדר לידה בהתמודדות עם מצבי קיצון במיילדות
 ,MPHגוטבירץ גיל  ,MDבנימין יאיר  ,MDדוקלר דורון  ,MD, MHAשדה שני,MD ,
הרשקוביץ רלי  ,MDפרופ׳ מן המניין
סוקולסקי ודים  ,RN, MHAאיפרגן גל  ,MDפרופ׳ חבר ,ברקן גיא ,MSW, MHA
שיפור תהליך הפניית מטופלים לשיקום במחלקה הנוירולוגית
חוטורניוק תמרה  ,MDפרייריך-שיין יוקרה  ,RN, MHAקפלן תמר  ,RN, BNטרגר
יולי MD
שורר טליה  RN, PhDעסיס אורלית  ,RN, MHAכהן נורית  ,RN, MPHליבשיץ -כוחות העזר בחטיבה הכירורגית  -מכאן ולאן?
ריבן אילנה RN, PhD
פישר גליה ( ,RN, BSN (MSN in progressשדמי אפרת  ,RN, PhDפרופ׳ חבר ,איתור מטופלים הזקוקים לטיפול בגישה פליאטיבית :תיקוף הכלי NECPAL
Palliative Needs (Necesidades Paliativas) tool
פורת-פקר תמר  ,MDזיסברג אנה  ,RN, PhD, FAANפרופ׳ חבר
סטודנטים לסיעוד  -מדוע בוחרים ללמוד סיעוד? מהו תחום ההתמחות והתכונות הנדרשות במקצוע?
שורר טליה  ,RN, PhDורנר שושי  ,RN, PhDבלאו אילה RN, PhD
השפעת התערבות פסיכולוגית מקדימה על רמת החרדה במטופלות המגיעות לבצוע תבחין ACTH LRH
דיאמנט רותם  ,RN, MAד״ר אלון ליברמן  -פסיכולוג שיקומי
מחקר פיילוט
תפיסות צוות סיעודי לגבי גורמים מעכבים ומקדמים הדרכת מטופלים
טפר-לוסטהאוס גילי  ,RN, BNיגרמן-אביטל חן  ,RN, BNליבשיץ-ריבן אילנה
RN, PhD
קשר בין ידע על המחלה ,עמדות ,בדיקה גנטית ומגדר לבין תפיסת המחלה של חולים בקרדיומיופתיה היפרטרופית
קלישק מיכל  ,RN, BAארד מיכאל  ,MDפרופ׳ חבר ,בר נוי צביה Rn, PhD
מדליג כרים  ,RN, BNדרליוק רגינה  ,RN, MAסילברמן ברברה  ,MD, MPHפרייס מדדי דיווח המשפחה והמטופל בקרב מטופלי מיאלומה נפוצה
מאיר  ,MD, PhDבלאן חאג׳ מונא MD
ידע ,עמדות וניסיון כלפי שימוש בטכנולוגית טלמדיסין ברפואת ילדים בעת מגפת הקורונה
עמיר אילה שרה  ,BA, RNשוקרון יפית  ,BA, RNכהן אודיה PhD, RN
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מספר מחברים

פוסטר (שם המציג מודגש בקו תחתון)
P82
P86
P88
P92
P93
P95
P96
P98
P99
P103
P105
P112
P114
P115
P117
P118
P121

לוי רוניה  ,RN, MAפטל חני  ,RN, MAפפסימדוב בני  ,RN, MAרסין מיכל RN,
PhD
ג׳אבר לובנה  ,RN, MAאשר גלית  ,RN, MAביתן שריתRN, MSc ,
גבע רחלי  ,RN MAקלר מירי RN, MA
סיגלוביץ מאיה  ,RN, MAפלד אורנה RN, MA
דראושה חנאן  ,RN, MPHיעקובובסקי יבגני RN, BA
תלמידי סמינר מחקר לתואר ראשון בסיעוד ,מרכז אקדמי לב  -קמפוס מבחר,
ספיץ אהובה RN, PhD
ידגרוב אורטל ,סטודנטית לתואר ראשון בסיעוד ,גואטה נוי ,סטודנטית לתואר
ראשון בסיעוד ,גולדמן איריס RN, PhD
לוי עידן ,סטודנט לתואר ראשון בסיעוד ,כמיסה דגנית ,סטודנטית לתואר ראשון
בסיעוד ,זילבר-סואן רמה RN, BA, MA, PhD
ברנדסקי ניקול ,סטודנטית לתואר ראשון בסיעוד ,בקשט לאה ,סטודנטית לתואר
ראשון בסיעוד ,ביתן שרית RN, MA, PhD candidate
לוזון יובל ,צ׳יגרינסקי מישל ,זילבר-סואן רמה RN, BA, MA, PHD
ספקטורמן מיראל ,סטודנטית לתואר ראשון בסיעוד ,סרוסי עדן ,סטודנטית
לתואר ראשון בסיעוד ,זילבר-סואן רמה RN, BA, MA, PHD
לינר-וולמן אירינה  ,RN, MPHלוי עמליה  ,PhDפרופ׳ חבר ,אטיאס שחר ,MD
פרי צבי MPH, MD
אשר גלית RN, MA
טליב אתיר ,סטודנטית לתואר ראשון בסיעוד ,אבו גאבר מרלן ,סטודנטית לתואר
ראשון בסיעוד ,גרינבאום איריס RN, MA, PhD candidate
ספרוני נטע ,סטודנטית לתואר ראשון בסיעוד ,אלדר רינת טל ,סטודנטית לתואר
ראשון בסיעוד ,גרינבאום איריס RN, MA, PhD candidate
ביזונך יטאייש ,סטודנטית לתואר ראשון בסיעוד ,יהב תהל סטודנטית שנה ד
סיעוד ,גרינבאום איריס  ,RN, MAדוקטורנטית אתיקה רפואית
הורניק-לוריא ציפי  ,PhDחטב קבלה יפה  ,RN, MAלאוננקו מרינה RN, PhD

שם הפוסטר
תפיסת מחלת הקורונה מנקודת ראות החולים :הגורמים המשפיעים ומשקלם היחסי
דרכי התמודדות של הורים עם אטמות דרכי מרה ()Biliary atresia
מסכה וחמלה
רפואה משלימה בחדר לידה ,האם המיילדות שלמות עם זה??
הכשרה מבוססת סימולציה ככלי לפיתוח מסוגלות עצמית בקרב אחיות בכירורגיה ילדים בביצוע פעולות סיעוד בשגרה
ובמצבי חירום
בריאות נשים בנתה ביתה
הרגלי עישון של סטודנטים לסיעוד לפני מגפת הקורונה ובזמן מגפת הקורונה
תרומת סטודנטים לסיעוד בהקלה על עומס העבודה בקרב צוותי מקצועות הבריאות בתקופת הקורונה
השפעת עטית מסיכת פנים בקרב צוותים רפואים בהלך מגיפת הקורונה על תשישות פיזית ונפשית
הקשר בין תקופות מבחנים לשינויים בתפיסת הרווחה הנפשית של סטודנטים לסיעוד
הקשר בין מגדר לשביעות רצון מבחירה בלימודי הסיעוד בקרב סטודנטים
השוואת תוצאים ניתוחיים וסיבוכים בתר ניתוחיים לאחר מעקב קצר טווח של ניתוח מיני מעקף קיבה לפרוסקופי
בהשוואה לניתוח שרוול
תודעת הכאב של האחות הפדיאטרית  -מה הם הגורמים המשפיעים עליה ,ועד כמה היא נתפסת כחלק משמעותי
מתפקידה.
הקשר בין עטית מסכה במהלך טיפול לבין תקשורת ואיכות טיפול עם ילדים לקויי שמיעה/חרשים או הורים לקוי
שמיעה לילדים לקוי שמיעה/בריאים ,בעידן קורונה.
הקשר בין התמגנות הצוות המטפל ,מיגון פנים וגוף ,בתקופת הקורונה ,לבין תקשורת ושביעות רצון ,בקרב המטופלים
והוריהם במחלקות ילדים
הקשר בין עצמאות בניהול הטיפול העצמי לבין היענות לטיפול ויעילותו בקרב בני נוער בעלי אלרגיות מזון לפי תפיסת
הוריהם
חוויית הלידה בעת משבר  COVID-19בישראל
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מספר מחברים

שם הפוסטר

פוסטר (שם המציג מודגש בקו תחתון)
P125

קלפה חפצי  ,RN, MNרוד גלינה  ,RN, BAברסקי לאוניד  ,MDפרופ׳ חבר ,רות
חזן  ,RN, MHAעינב אלהוזייל  ,RN, MPHאורית אבאייב הדר  ,RN, MNלבשיץ-
ריבן אילנה RN, PhD

תוצאות ביניים של תכנית התערבות לשיפור חוויית האשפוז וחוויית המטפלים במחלקה פנימית

הקלטות ההרצאות והפוסטרים יהיו זמינים למשתתפי הכנס עד  30יום ממועד הכנס
מצפים לראותכם
ליבשיץ-ריבן אילנה  RN, PhDיו"ר הוועדה המארגנת ויו״ר העמותה למחקר בסיעוד
כהן אודיה  RN, PhDיו״ר הועדה המדעית
ג׳בארה מורסי  RN, MPHגזבר העמותה הישראלית למחקר בסיעוד
וחברי הועדה המארגנת של הכנס ה 18-של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד
אברהם רינת RN, PhD
כהן נורית RN, MPH
פרקש מרים RN, MA
קדמון אילנה RN, PhD
קרן אריאלה RN, MN
שור ולדה RN, PhD
הכנס יתקיים באופן מקוון
לרישום לכנס:
לחצו כאן
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