
שנהשנה

של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד 

מרכז פלסנשטיין למחקר, מרכז רפואי רבין, בי״ח בילינסון, פ"ת
14.11.2022

הכנס ה-19

08:00-09:00    התכנסות ורישום לכנס, כיבוד קל

09:00-09:30    מליאה א
 RN ,BA ,LLB ,MHA | יו״ר המליאה: אבישר אירית                          

                   ברכות ודברי פתיחה
                   חזן הצורף רבקה | RN ,PhD, מנהלת מחלקת בחינות הרישוי ומרכזת המרכז לשיתוף פעולה בינלאומי

                         במנהיגות ומשילות בסיעוד. משרד אחות ראשית, משרד  
                   צימרמן פטריסיה | RN ,MA, אחות ראשית וראש אגף סיעוד בתי חולים, שירותי בריאות כללית

                   רוטמן ערן | MD, סגן מנהל מרכז רפואי רבין, מנהל קמפוס בילינסון
                   זטלנד ריקי | RN ,MA, מנהלת שירותי הסיעוד מרכז רפואי רבין 

                       לייבוביץ-נשיא איריס | RN ,PhD, יו״ר הועדה המדעית של הכנס, מנהלת ביה"ס האקדמי לסיעוד ברזילי

09:30-09:50     ניהול רגשות בבריאות וחולי - בשגרה ובחירום
                         יצחקי מיכל | RN ,PhD, ראש תכנית המוסמך, החוג לסיעוד, בית הספר למקצועות הבריאות,

                          הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

09:50-10:10     תקווה ואמונה ככלי עבודה יעילים לצוות הסיעודי 
                         אבישר אירית | RN ,BA ,LLB ,MHA, יו"ר האגודה הישראלית לסיעוד קנאביס רפואי, יו"ר הוועדה

                         המארגנת של הכנס ה- 19, חברת הוועד המנהל של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

10:10-10:30     אתגרי המחקר הקליני במחלות נדירות: דרכים לליבו של המטופל 
                         רשף אבנר | MD, מנהל המרכז לאלרגיה, אימונולוגיה ואנגיואדמה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי

                         ע"ש ברזילי - אשקלון
                         ההרצאה בחסות:

10:30-10:40     אינטרפרונים לטיפול בפוליציטמיה ורה 
                          סגל נאור רות | MSc ,BSc, מנהלת רפואית בחברת גד מדיקל

10:40-11:00     הפסקה, כיבוד קל
מושבים מקבילים | הצגה 1 | 11:00-11:12

מושב א:
מחלות זיהומיות ואתגרים

במערכת הבריאות
RN ,MA | יו״ר המושב: קרייסברג בלהה

מושב ב:
״האדם במרכז״ מטפלים

ומטופלים: היבטים חדשים
 CNM ,MHA | יו״ר המושב: סגל כנרת

מושב ג:
מפגש הסיעוד ברצף החיים

של המטופל ומשפחתו
RN ,MA | יו״ר המושב: חאג׳ עולא

O3
מחרדה לצמיחה: הקשר בין חרדה

מנגיף הקורונה, סימפטומים נפשיים
ופיזיים ותחושת צמיחה פוסט

טראומתית בקרב צוותים סיעודיים
בבית חולים כללי

 RN ,BSC ,MPH | לרמן יוליה
 RN ,MNS ,PhD | בנבנישתי ג'ולי

RN ,MPH ,MHA ,PhD | שפרן סיגל-תקוה

O11
גורמים הקשורים בתפיסת המדריך

הקליני כדמות לחיקוי בקרב
סטודנטים לסיעוד

RN ,MA | סולימן מוריה
בר נוי צביה | RN ,PhD, פרופ’ 

PhD ,RN | סיגלית ורשבסקי

O62
קבלת החלטות משותפות בטיפול

בסוף החיים בחולי מחלת כליות
בשלב הסופי בישראל

RN ,BA | אבו חאטום וסים
שפרלינג דניאל | SJD ,BA, פרופ’ 

לרישום לכנס לחצו כאן תוכנית 

אולם קורן אולם הוועד אולם המליאה בניין פלסנשטיין 

https://nira.org.il/19-conference-registration/


מושבים מקבילים | הצגה 2 | 11:13-11:25

מושבים מקבילים | הצגה 3 | 11:26-11:38

מושבים מקבילים | הצגה 4 | 11:39-11:51

O34
BNT162b2 יעילות חיסון

mRNA COVID-19 שלישי במהלך
ההריון: מחקר תצפית לאומי בישראל

 RN ,PhD | ליפשיץ מיכל
 PhD | גדליה יהושע

 MD ,PhD | קלדרון רונית מרגלית
   PhD | וואהל-גולדמן דברה

MPH | כהן שרה
קמינר טלי 

 MBA | מלול אלי
   PhD | שפר גלית

      MD, MPH | סומפולינסקי ישי
  MD | ולפיש אסנת

  MD | יגל שמחה
MD, PhD | בהריר עופר

O51
גורמים הקשורים לתפיסות הצוות
את הטיפול במטופלים מהקהילה

הלהט"בית

 RN ,MA | חי סויסה תמי
 RN ,MA | זטלנד ריקי

 RN ,MA | ג'בארה מורסי
RN ,PhD | לאוננקו מרינה

O32
העמדות של הצוות המטפל כלפי

איכות הטיפול בקרב קשישים
חולי שיטיון

candidate  | רוזנפלד ליליה
MPH, PhD

O6
להיות הורה לילד המאושפז

במחלקת קורונה: רכבת הרים
רגשית

RN ,MA | שטיינבוק מיכל
RN ,MA | גליזר חן

RN ,MHA | מושקוביץ ענת
RN ,MHA | שמש-מיליגר ורדית

RN ,PhD | יצחקי מיכל

O42
תנומה קצרה ומתוכננת בקרב אחיות
ואחים במחלקות האשפוז במשמרת

לילה ככלי לשימור תפקודם 

 RN ,PhD | ציון נטלי
 RN ,MA | פטרפרוינד אילנה

O71
סוכרת בחולים העוברים ניתוחי מעי
גס וחלחולת, ניבוי סיבוכים עיקריים
בהסתמך על רמת הסוכר באשפוז

RN | כהן לירון
RN | המלי סמדר

PhD, MPH ,RN | אבו תילך מוחמד

O60
איכות חיים מקצועית בקרב צוותים

סעודיים כשנתיים מפרוץ מגפת
הקורונה

BA | שיר יפעת
  BSc | רוזנשטיין אורטל

 PhD | כהן אודיה

O81
הקשר בין צדק והוגנות במקום

עבודה לבין שחיקה, עיסוק במשימה
וכוונות עזיבה 

 RN ,MA | סויד יאסר
 RN ,MA | יאבורסקי רגינה

 RN ,MA | עבדאלראזק אדהם
מלכה-זאבי הלן | RN ,MA, ע"ד 

RN ,PhD | אדלבי נסרה

O55
איכות חיים של גברים העוברים
- (IVF) טיפולי הפריה חוץ גופית

השוואה בין גברים יהודים וערבים

RN ,BN | בן חיים מיכל
RN ,PhD | .עזב עבד נ
PhD | הר-ורדי איריס

 PhD | שיינגורטן-סולודקין עירית

מושבים מקבילים | הצגה 5 | 11:52-12:04

O70
השוואת תפיסות והתנהגויות בריאות

למניעת COVID-19  באנשים עם
עודף משקל בקרב ערבים ויהודים

בישראל

 RN ,PhD | וידל הילה
RN ,PhD | לוין חדוה

,IBCLC | שרתוק-אזולאי אילנה
PhD ,MSN ,RN, פרופ’ 

 

O56
גורמים מסייעים ומעכבים בתהליך
הטמעה של הליבה החדשה בחינוך

לסיעוד 

,candidate | קימלמן רחל
 RN ,MA ,PhD

קוז׳וקרו דניאלה | PhD, פרופ׳

O77
כאב, חרדה ושביעות רצון בקרב

מנותחים כירורגיים ואורטופדיים

RN ,MA | אלראזק היתם
מלכה- זאבי הלן | RN ,MA, עו''ד 

RN ,PhD | אדלבי נסרה



מושבים מקבילים | הצגה 6 | 12:05-12:17

O20
מחקר היסטורי בסיעוד, איך מתחילים?
מחלת השחפת בעליה הגדולה האיום

וההתמודדות - סיפור מקרה 

 PhD | שליש יעל
 

O73
גורמי סיכון לתחלואה קרדיו-

וסקולרית בקרב אחיות 

 MPA ,BSN ,MPH | שיבלי סיהאם

O17
הקשר בין חוללות עצמית של הורי

הפג, התמיכה החברתית שהורים
מקבלים ותפיסת הכאב כמקרה
אסון לבין דרכי התמודדותם עם

כאב הפג

MA | בריק סיראן
RN ,PhD | מלניקוב סמיון

מושבים מקבילים | הצגה 7 | 12:18-12:30

O22
חוסן ותחושת סכנה בקרב צוותים
רפואיים  כגורם מנבא להתייצבות
צוותים לעבודה בתקופת הסלמה

ביטחונית

RN ,MHA | סברו-כהן שרה
 RN ,MHA | עמית ענבל

MD | ברנבוים ארז
RN ,MEM | רויטמן אלונה

 
 

O48
נוכחות ליצנים רפואיים בחדר מיון
כמפחיתי מקרי אלימות כלפי צוות

PhD | דנינו אפרת
MA | לביא גילה

MD | קרח לב ציון אפרת
BA | שריקי צור

 

O50
ההשפעה של סכרת מסוג 1 על

תעסוקת ההורים 

RN ,MHA | צ'צ'יק צילה גרציה
 BA | וויליאמס יובל

BA | ליבשיץ נריה
MD | שאקי דוד
MA | חיים אלון

מושבים מקבילים | הצגה 9 | 12:44-12:56

O41
איכות התקשורת כמשתנה מתווך בין

אלימות בקרב הצוות לבטיחות המטופל 

RN ,MA | בוזגלו מיטל
 RN ,MA | פטרפרוינד אילנה

RN ,MA | שפס ג'אנה

 
 

 O52
בחינת עמודותיהם של מטופלים
ואנשי צוות רפואי בנושא טיפול

בעזרת בעלי חיים בביה"ח

 RN ,MA | לבנשטיין מיכל
  RN ,MA | זטלנד ריקי

RN ,MA | ג'בארה מורסי

 

O67
סוכרת היא עצם העניין: מחקר מעקב

רטרוספקטיבי לבדיקת הקשר בין
סוכרת מסוג 2 להיארעות שברים

אוסטאופורוטיים

 RN | עוזדור אודי
MD | ליאל יאיר

PhD ,MPH ,RN | אבו תילך מוחמד

מושבים מקבילים | הצגה 8 | 12:31-12:43

O64
השפעה ארוכת טווח להיענות היגיינת

ידיים על ידי משוב מילולי לאחר
תצפית גלויה והערכתה על ידי ניטור
מתמשך באמצעות טלוויזיה במעגל

סגור ביחידת טיפול נמרץ 

  RN ,MN | הבר ורד יסכה
RN ,MPH | אסקירה סעדה
 RN ,Msc | גושנסקי אלכס

  RN ,MPH | נתיב רונית
 MD | אזולאי חובב

   MD | קויפמן לאוניד
   MD | איוונוב יבגניה

קליין  מוטי | MD, פרופ’
   MD | דנצינגר אסף

 PhD | תומר זיו ברן
בורר אברהם | MD, פרופ’

ברוטפיין אבגני | MD, פרופ’
RN ,PhD | ליבשיץ-ריבן אילנה

 
 

O19
מודעות מצבית של אחיות לגורמי

סיכון לנפילות מטופלים בבית
החולים, הבנתם ומציאת פתרונות

למניעתן פיתוח כלי ייעודי ותיקופו

RN ,MA | יעקובסון לבנה
 BA ,MA | יקיר אורלי

דרך זהבי ענת | PhD, פרופ’

 

O21
הקשר בין תמיכת בן הזוג באישה
המניקה לבין תחושת המסוגלות

העצמית של האישה ושיעורי
הצלחת ההנקה 

RN ,MN | לוי קרן
שינוול אריק | MD ,FRCP Edin, פרופ’ 

RN ,PhD | זילברמן-קרביץ דנה



13:00-13:45     הפסקת צהרים, תצוגת פוסטרים
 RN ,MA | יו״ר ועדת שיפוט פוסטרים: פרקש מירי                         

                         הצבעה לפוסטר בחירת הקהל עד השעה 13:30

13:45-15:30    מליאה ב
 RN ,PhD | יו״ר המליאה ויו״ר הועדה המדעית: לייבוביץ-נשיא איריס                          

13:45-14:15     מערכת בריאות ידידותית לאנשים זקנים: נחיצות ודרכי פעולה 
                         זיסברג אנה | RN ,PhD ,FAAN, פרופ’, ראש תכנית הדוקטורט, החוג לסיעוד על שם שריל ספנסר, 

                         הפקולטה למדעי הרווחה ובריאות, אוניברסיטת חיפה

14:15-14:25     חיטוי ידיים בעידן הקורונה
                         אליצור מאירה | MD, יועצת רפואית, יחידה מדיקלית, טבע ישראל

14:25-14:35     דגשים לנוהל מניעת זיהומים בצנתרים - איפה זה פוגש אותנו?
  3M ,חטיבה רפואית EMEA ,מנהלת מדעית ,MSc | לוי רחלי                         

14:35-14:45     הכרזה על זוכי פוסטרים מצטיינים - בחירת השופטים: מקום 1, 2 ו-3 ופוסטר נבחר הקהל 
                         פרקש מירי | RN ,MA, יו״ר ועדת שיפוט פוסטרים

14:45-14:50     הכרזה על זוכי תקציבי המחקר לשנת 2022-23
                         גרינברג קרן | RN ,PhD, מזכירת העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

14:50-14:55     הכרזה על זוכי מלגה על שם רחלה פריבס
                         כהן אודיה | RN ,PhD, ראשת המחלקה לסיעוד, אוניברסיטת בן גוריון

14:55-15:15     הענקת תעודות הוקרה למקימות העמותה הישראלית למחקר בסיעוד, בציון 20 שנה להקמת
                         העמותה: 

                         גרינברג קרן | RN ,PhD, מזכירת העמותה 
                          ליבשיץ-ריבן אילנה | RN, PhD, יו״ר העמותה

15:15-15:20     הצגת המאזן השנתי של העמותה
                          ג׳בארה מורסי | RN ,MPH, גזבר העמותה; מרכז תחום מחקר מרכז רפואי רבין קמפוס בילינסון

15:20-15:30     דברי סיכום, הוקרת תודה, הודעה על הכנס הבא
                          ליבשיץ-ריבן אילנה | RN, PhD, יו״ר העמותה 

רשימת הפוסטרים:

P87              סנדלר נועה | RN ,MHA, כהן גינדי צפנת | RN ,MHA, כהן מוריה | RN ,MHA, שטרן תהילה
COVID-19 מידת ההקפדה על הנחיות הריחוק החברתי בקרב אחים ואחיות לאחר התחסנות כנגד                              

,RN ,PhD | ולסקי רובל אנה  ,MSc ,RN | ארליך אסתר                      P1
                              רמת ידע, עמדות, רמת ביצוע הדרכה וחסמים לביצוע הדרכה בנושא התנהגות מינית בטוחה למטיילים

                              לחו"ל של אנשי הצוות המייעץ במרפאות מטיילים בארץ

P10                 גרימברג זויה | RN ,MA, אדלבי נסרה | RN ,PhD, ענת דרך-זהבי | PhD, פרופ’,
                              היצמדות מטופלי המודיאליזה לטיפול: עמדות האחיות כלפי שיתוף המטופל ושיתוף בפועל  במהלך

                              הדיאליזה ממבט דו כיווני (יוזמת האחות ויוזמת המטופל

,RN ,PhD | עו״ד,  אדלבי נסרה ,RN ,MA | מלכה זאבי הלן ,RN ,MA | ח'ליל פאדי ,RN ,MA | כחלון ליטל              P78
                              היארעות התקפי לב לפי ימי השבוע ומחזור שעות היממה

,RN ,PhD | עו״ד, אדלבי נסרה ,RN ,MA | מלכה זאבי הלן ,RN ,MA | דוחי מוהנד              P79
                              הקשר בין שחיקה בעבודה ונתונים סוציודימוגרפים לבין כוונות הדיווח על כמעט טעות, תפיסת מרכיבי

                              תרבות בטיחות מטופל בקרב האחיות העובדות באשפוז בתקופת  מגפת הקורונה

,RN ,PhD מלניקוב סמיון ,RN ,MA | פרידמן שושנה ,RN ,MA | כהן יעל ,RN ,MA | אבואב ענת                      P5 
                              התפקוד המקצועי של עובדי שירותי הבריאות במהלך מגיפת COVID-19: מחקר מתאם רוחבי

,RN ,MA | ענת מושקוביץ ,RN ,MA  | ורדית שמש מילגר  ,RN ,MA | הדר סימנה ,RN ,BA | אלעד קובץ              P13
                              מיפוי הגורמים המשפיעים על ניעות פנים ארגונית של אחיות חדשות בבית חולים



,RN ,PhD | לני עופרי ,RN ,PhD | גנדלר יוליה        P12
                 השפעת אוריינות חיסונים, הססנות חיסונים, התנהגות ותפיסת החיסון של הורים על כוונותיהם לחסן

COVID-19 את ילדיהם נגד                     

 ,RN ,MA | יעקובוביץ אורלי ,RN ,PhD | ספיץ אהובה        P89
דפוסי תזונה בחברה החרדית מנקודת מבטן של אמהות                      סטודנטיות לסיעוד שנה ד סמינר מחקרי 

P90        ספיץ אהובה | RN ,PhD, סטודנטיות לסיעוד שנה ד סמינר מחקרי
                     חוסן והתחסנות בחברה החרדית - גל רביעי בקורונה

,RN ,MA | יודלביץ' רגינה ,RN ,MA | חן אודליה        P86
                    האתגרים בגיוס ושימור אחיות לצד הפער הבין דורי במקצוע הסיעוד

 MA | גולדשלגר ריקי ,RN ,MA | צברי אהובה        P85
                     קידום הכשירות של אחיות והשפעתה על איכות הטיפול במרכז רפואי גריאטרי

P35       ארצי-מדבדיק ראדה | PhD ,MN ,RN ,LC, אזולאי שרתוק אילנה | PhD ,MSN ,RN ,IBCLC, פרופ’,  
                     קשר בין התחסנות נגד שפעת בהריון ומשך ההנקה

 ,MD | אבראהים עזאם ,MD | דאהר זיאד ,RN ,MA | מתא סיואר ,DiNP ,RN ,MA | יונס בושרה        P37
                     תרומת פיתוח תכנית הכשרה בסוכרת לעדכון ידע אצל צוותים רפואיים בקהילה על ידי אחות מומחית

P72           עורקבי ברוריה | RN ,MN, זיסק רני יפה | PhD ,RN ,MPH ,MSN ,FNP-BC, פרופ’, וייסמן צארלס | MD, פרופ’, 
                     ניהול כאב של ילדים - מנוהל אחרת בבית ובבית החולים

  ,BSN ,MPH | המאיר הדר        P76
                     מנבאי עומס בקרב הורים לילדים עם סוכרת סוג 1 

  BSN ,RN | חייטס-בוגסלבסקי כריסטי ,BSN ,RN | בוארון טל ,PhD | יששכר-מקוזס יעל        P65
                     הקשר בין העדפות מגדריות בתחומי הבריאות לבין מגדר במטופל

,RN ,MHS קוסייני סאהר ,RN ,BA | בן כליפה רות ,RN ,BA | מלכה נטע ,RN ,MPH | לרמן יוליה               P3
  RN ,PhD | בנבנישתי ג'ולי                     

                     הערכת צרכים של תורם אלטרואיסטי ומשפחתו במהלך תהליך התרומה מנקודת מבטם של הצוות המטפל

  ,RN ,MPH ,PhD | אדלבי נסרה ,BA ,Stud | יעקבסון אורית               P9
                      אם ללא אם

 ,RN ,MA | סונדוס בשאראת        P36
                      בחינת מודל "הוראת עמיתים" בסימולציה, והשפעתו על הסטודנטים לסיעוד

 ,RN ,MA | ג'בארה מורסי ,RN ,MA | מלאי אתי ,Psychologist ,PhD | חרותי עירית        P53
                      זיהוי והתערבות פסיכולוגית בצוותי רפואה המגיעים לבדיקת סקר לנגיף הקורונה

  ,BA | רואן אבו עטא ,BA | רים עבו ,MD | אלון חיים ,RN ,MHA | צ'צ'יק צילה גרציה           P47
                      גורמים ומאפיינים המשפעים על אי-הופעת המטופלים לביקור במרפאות חוץ ילדים

BsN ,RN | קאסם רזי ,BsN ,RN | אשכנזי שיר ,PhD ,RN | גרינברג קרן        P25
                      הקשר בין אלטרואיזם ועמדות כלפי תרומת איברים בקרב סטודנטים לסיעוד בישראל

  ,BsN ,RN | דין תהל בן גד  PhD ,RN | גרינברג קרן        P26
(Rheumatoid Arthritis) היבטים נפשיים, מסוגלות עצמית ואיכות חיים בקרב נשים עם דלקת פרקים שגרונית                      

 RN ,PhD | אברהם רינת ,RN ,BA | חדד רעות ,RN ,BA | אתי ברטל        P68
                       הגורמים המשפיעים על הכוונה להנקה בלעדית: מחקר חתך בקרב נשים לקראת הריון או לידה

 ,MD | בירינבוים ארז ,RN ,BA | יצחק חני ,RN ,PhD | מיזן רחלי ,RN ,MHA | סברו-כהן שרה        P24
COVID-19 הערכת רמת שחיקה בקרב עובדי בית חולים בתקופת מגפת                

 ,RN ,PhD | ליבשיץ-ריבן אילנה ,RN ,BA | פסטרנק הילה ,RN ,BA | פינצ'בסקי נועה ,RN ,BN | פרבר תמר           P59
                       עמדות והתנהגות של אחיות בנוגע לטיפול בצנתר מרכזי

 ,RN ,PhD | הנו מוניה, טובול שרה | סטודנטיות, שרבני רחל           P43
                       התמודדות עם אלימות כלפי אחים, ואחיות וסטודנטים לסיעוד



 ,RN ,MA | חדד יעל ,RN ,MA | אבו דוגוש מרינה ,RN ,MA | חסלבסקי מרינה         P30
,PhD ,MPH ,RN | אבו תילך מוחמד                      

                        תנאי אשפוז אופטימליים לאימהות של פגים ותינוקות שנולדו חולים

,RN ,MA | פרופ’, אליר עדינה,MD, | איבגני ברוטפיין ,RN ,MA | לופט פטר ,RN ,MA | ארבלט אלכסנדר          P45
                        ליבשיץ-ריבן אילנה | RN ,PhD, קליין מוטי | MD, פרופ’,   

                        הדמיית על שמע של שארית קיבתית ומיקום זונדה ע"י צוות סיעודי ביחידה לטיפול נמרץ כללי

 ,RN ,PhD | ליבשיץ-ריבן אילנה ,RN ,MN | בר-יוסף איילין ,RN ,MN | אבוחנין ליטל         P28
                        גורמים אישיים וחברתיים בהתחסנות כנגד שפעת עונתית בקרב עובדים חדשים במערך האשפוז

P29         סוקולסקי ודים | RN ,MHA, ברלינסקי ז'אנה | RN ,BN, איפרגן גל | MD, פרופ’,  
                        שיפור רצף טיפול בחולים נוירולוגיים עם נוגדי קרישה

,MA ,RN | ביתן אריה ,MA | שרעבי-נוב עדי ,PhD ,RN | רגב אברהם ציפי ,PhD ,RN | קורדרו ליאורה         P14
                        הגורמים המשפיעים על דחיינות רפואית עצמית  בקרב אחיות בית חולים

P80               אסמאעיל מוחמד | RN ,MA, אברהם ציפי | RN ,PhD, שהרבאן קבלאן, מלכה זאבי הלן | RN ,MA, ע"ד, 
 ,RN ,PhD | אדלבי נסרה                        

                        מנוחה קצרה של שמונה שעות בין המשמרות ואיכות השינה, ישנוניות ובריאות פיזית ונפשית של צוות סיעודי

,RN ,BA | גרומוב אולגה ,RN ,BA | הוינו סנדרה                  P8
                         הפחתה של בקטרמיה ושיעור הסיבוכים הקשורים לצנתר מרכזי במחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים והשתלות

                         מח עצם (PHOBMTD) במרכז הרפואי שיבא

P54          צ'רנומורץ טל | RN ,MA, גולדבלט הדס | PhD, פרופ’,  
                         מהמקצועי לאישי: חווית העבודה הטיפולית של אחיות ואחים וזיקתה לעיצוב עולמם האישי

 ,MD | חיים אלון ,MD | שאקי דוד ,BA | ראובן יובל ,BA | פלישליש כינרת ,RN ,MHA | צ'צ'יק צילה גרציה             P31
                         הרשקוביץ אלי | MD, פרופ’,

                         מודעות לתסמיני סוכרת בקרב הורים לילדים עם אבחנה חדשה של סוכרת

      PhD ,MSN ,RN ,IBCLC | אזולאי שרתוק אילנה , PhD ,MN ,RN ,LC | ארצי-מדבדיק ראדה          P40
 COVID-19 ידע של יועצות הנקה בנוגע להריון והנקה בתקופת מגפת                         

 ,PhD ,MPH ,RN | אבו תילך מוחמד ,MD | ליברטי עידית ,RN ,BN  | דרחלר דניאל             P49
                         הערכת תהליך טיפולי בחולים עם סוכרת המתחיל באשפוז ונמשך בקהילה והשפעתו על איזון, משך אשפוז

                         ואשפוזים חוזרים

P4                ביר יאיר | BSN ,RN ,ENT-P, רייר דוד, 
                         חווית הטיפול של אחיות ואחים בטיפול מאריך חיים בקשישים בעלי פגיעה קוגניטיבית

 ,PhD | רים פיומי, דועא סמארה, אסאייל עומרי | סטודנטיות לתואר ראשון בסיעוד, שוורץ אטיאס עירית          P61
RN ,PhD | קול ירדנה                         

                         הקשר בין למידה מתמשכת לבין שחיקה בקרב אחים ואחיות אקדמאיים

  ,RN ,PhD | אשכנזי שלי ,RN ,MA | לבדב אביטל איריס ,RN ,MA | יעקובסון לבנה ,RN ,MA | קולפק אורלי         P23
 ,RN ,PhD | בנבנישתי ג'ולי ,RN ,PhD | דהקיזר-גנץ פרידה                         

                         תפיסת אחיות על דחייה חברתית, חוסן ורווחה במהלך COVID 19: מחקר השוואתי לאומי

 ,RN ,PhD | עובדיה ליטל, ז'אן-ז'אק מרים | סטודנטיות לסיעוד, זילבר רמה             P44
                         הפרעות אכילה בקרב סטודנטים לסיעוד

P46          זהבה יוחאי | RN ,MA, בנימין יאיר, אידן ענבל, כהן נורית, פרחגרוד פלי | RN ,MA, סבאן אלה, אשכולי תמר, 
                         ווינטראוב עדי | MD, פרופ’, דובילט מיכאל 

                         ההשפעה של סוג ההרדמה על רמת הכאב וצריכת משככי כאב בניתוחי רצפת האגן

,MD | פרופ׳, אוהד עציון ,MD | ויקטור נובק ,RN ,MA | יוסף בהא אלדין ,RN ,MA | ילנה גולדנברג-סבג                 P27
,RN ,MA | לאה כהן ,RN ,MA | לובה קביץ ,RN ,PhD | טלי שורר ,RN ,MA | רות חזן ,RN ,MA | נורית כהן                         

 RN ,PhD | אילנה ליבשיץ-ריבן ,RN ,MN | איילין בר-יוסף                         
                         גורמים ארגוניים וקליניים הקשורים באיכות ההכנה לקולונוסקופיה בקרב מטופלים מאושפזים בבית חולים שלישוני



O67
סוכרת היא עצם העניין: מחקר מעקב

רטרוספקטיבי לבדיקת הקשר בין
סוכרת מסוג 2 להיארעות שברים

אוסטאופורוטיים

 RN | עוזדור אודי
MD | ליאל יאיר

PhD ,MPH ,RN | אבו תילך מוחמד

אבישר אירית
 RN ,BA ,LLB ,MHA

יו"ר הועדה המארגנת של
הכנס ה-19 של העמותה הישראלית

למחקר בסיעוד

לייבוביץ-נשיא איריס
 RN ,PhD

יו״ר הועדה המדעית של
הכנס ה-19 של העמותה הישראלית

למחקר בסיעוד

ליבשיץ-ריבן אילנה
 PhD ,RN

יו"ר העמותה הישראלית
למחקר בסיעוד

RN ,MPH | כהן נורית  ,RN ,PhD | בן-הרוש כוכב  ,RN ,PhD | שרבני רחל   
RN ,MA | קרייסברג בלהה  ,RN ,MA | חאג׳ עולא

ג׳בארה מורסי
MPH ,RN

גזבר העמותה הישראלית
למחקר בסיעוד

גרינברג קרן
PhD ,MSc ,RN

מזכירת העמותה הישראלית
למחקר בסיעוד

וחברי הועדה המארגנת של הכנס השנתי ה-19 של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

שנהשנה

של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד 

מרכז פלסנשטיין למחקר, מרכז רפואי רבין, בי״ח בילינסון, פ"ת
14.11.2022

הכנס ה-19

מצפים לראותכם,

בחסות:

Since 1972

לרישום לכנס לחצו כאן

Gold

Silver

Bronze

https://nira.org.il/19-conference-registration/

