
 29.3.2020 –סיכום ישיבת ועד חי"ש )וירטואלית( 

 : נתן בורנשטיין )יו"ר(, רוני אייכל )מזכיר(, רני ברנע, סאלו חרץ וענת חורבנוכחים

 

 נדונו הנושאים הבאים:

 מסיבת עיתונאים" של האיגוד בנושא שבץ מוח" .1

שונים לטובת  עם מומחים בתחוניםמארגן מעין "מסיבת עיתונאים" האיגוד הנוירולוגי 

דקות( בנושאים שונים  5-6הציבור. מספר מומחים מתחום שבץ המוח יתנו סקירות קצרות )

הרלוונטים לציבור הרחב, ולאחר מכן יענו לשאלות. הארגון הוא באחריות האיגוד הנוירולוגי 

)מיכל קליין(. חברי הועד הסכימו להירתם לנושא. נחליט על הנושאים לדיון ובהמשך על 

 בשעות הערב. הדיון הוא לשעה והלוגיסטיקה בנידון.  הזמן

 : לקדם את הנושא בזריזות האפשרית.החלטה

 

 דף פייסבוק לחי"ש .2

להעלות דף פייסבוק בדומה לחברה לכאבי ראש. דף הפייסבוק  הועלתה הצעה ע"י רני ברנע

רות. חב 4הינו לקהל הרחב. הביצוע הוא ע"י דנית מחברת מדנט )מדיק(. התמיכה היה של 

ז.א. אינטראקטיבי עם שאלות ותשובות  –ההצעה לקיים את דף הפייסבוק כדף "קבוצתי" 

 לקהל הרחב. 

 : לקדם את דף הפייסבוק של חי"ש.החלטה

 

 הצעת ד"ר רותם סיון .3

של ירידה מערכת זיהוי שבץ מוחי בימי קורונה. ד"ר סיון פנתה ביוזמתה בעקבות הרושם 

במספר הפניות לחדרי המיון של חולים עם תסמיני שבץ מוח והציעה מערכת שנקראת 

CVAid  של חברת הזנק שמטרתה זיהוי של שבץ מוח חד באמצעות סמארטפון תוך שימוש

ונמצאו יעודיים באמצעות זיהוי פנים. האלגוריתמים נבדקו ברמב"ם ובברצלונה באלגוריתם 

. לציין כי המוצר עדיין לא קיבל 90%-וספציפיות גבוהה של כ כמנבאי שבץ מוח ברגישות

לאחר דיון התקבלה החלטה כי . ולא נוסה במחקרים קליניים מסודרים גדולים FDAאישור 

כיצד המערכת תעזור לנו בהעלאת מספר  וחוסר הבהירות לאור הנקודות שהועלו לעיל

 מברכים את רותם על היוזמההפניות לחדר המיון ומתי תהיה זמינה למשתמשי קצה אנו 

בעתיד והרצון לתרום למאמץ להעלאת המודעות לשבץ המוח בציבור הרחב הימי הקורונה. 

 CVAid.חי"ש תשמח לשתף פעולה בכל יוזמה ברוכה ובשימוש במוצר של מערכת 

 

 . 6.7.20-הצעה לכינוס וירטואלי של חי"ש במידה ולא נוכל לקיים את הכנס ב .4

כרגיל ולא לקיים כינוס פה אחד כי עדיף לדחות את הכינוס ולקיימו  : כולם הסכימוהחלטה

 קוב אחר ההתפתחויות ונחליט בהתאםראשון של חי"ש בצורה וירטואלית. נע

 



 סקר ארצי שבץ בימי קורונה .5

עם שבץ מוח לבתי החולים, ואם כבר מגיעים הרי  מגיעיים בעקבות התחושה כי פחות חולים

ההגעה היא באיחור, הועלתה הצעה ליזום סקר שבץ מוח ארצי באמצעות שאלון קצר )דמוי 

מקוצר( כדי לנסות לקבל נתונים מדוייקים ככל האפשר לגבי טיפולים בשבץ  NASISשאלון 

 מרץ. -ם ינוארתרומבקטומיה( ואשפוזי חולים עם שבץ מוח בחודשיו tPAמוח חד )

: סאלו חרץ יחבר שאלון קצר על בסיס שאלון נאסיס וכן שאלון לרופאי המשפחה החלטה

  עם תסמיני שבץ מוח. ננסה לרתום את איגוד רופאי המשפחה לנידון. לגבי פניות אליהם 


