
             
 

 

 

 

 התקיימה בזום –ישיבת ועד חי"ש  – 02/03/2021

 

 מזכיר, ענת חורב, סאלו חרץ , רני ברנע -יו"ר, רוני אייכל-נתן בורנשטיין  נוכחים:

 הנחיות לטיפול ומניעה של שבץ מוח –עדכון  .1

 עובדת על ריענון ההנחיות לטיפול בשבץ מוחי.ועדה בראשות רונן לקר 

 התהליך עומד להסתיים ואז יופץ לכל חברי חי"ש לתגובות

 הנחיות יהיו בצורה דיגיטלית  ובהמשך גם כחוברת בפורמט של הר"י.

 יהי אפשר לעדכן הנחיות במהירות דרך מערכת הדיגיטלית.

 

   FASTסרטון  -עדכון  .2

באופן אומנותי. הלוגו של  FASTאשר מדגים את  BIופק סרטון על ידי עמותת נאמן בתמיכת חברת  ה

. הסרטון יופץ לכל YOU TUBEחי"ש גם על סרטון שאושר על ידי נתן בורנשטיין ורני ברנע ונמצא ב 

 האיגוד הנוירולוגי וגם באתר חברת חי"ש

 

  פייסבוק ומדיה חברתית .3
 

עם פרסומים של מקרים מעניינים. קיים פידבק  FACE BOOKחברים ב  050ם רני מעדכן  שכיום  ישנ

יפה מצד המשתתפים. כדי להרים את האתר חייבים יותר נוירולוגים ווסקולריים שפעילים במדיה 

 ושמשתפים מקרים.

        סאלו הציעה לתת מימון לאדם מקצועי כדי ליצר תוכן.  ממליץ להעסיק אנשי מדיה  או                

 שסטודנט לרפואה כדי שהפייסבוק יהיה פעיל ויצבור חברים      

: נקבע שתקבע רשימה של מומחים לשבץ מוחי שיתרמו בתורם לפחות פעם בחודש מקרה או תוכן החלטה

 אחר לדף הפייסבוק )ד"ר  סאלו הציע פעם בשבוע( . באחריות רני ברנע.

 כינוס שנתי של חי"ש .4
 החלטה לבצע כנס ארצי של החברה בלי לנסות להקים כנס בין לאומי.אחרי דיון ער, התקבלה  .א

, תיבדק אפשרות שהכנס  1.10.21הכנס השנתי של חי"ש  יתקיים בעוד חצי שנה , הוצע  התאריך  .ב

 יערך באולם כינוסים בצורה מכובדת ונגייס תקציבים לאירוע זה.

 הוחלט להקים וועדה מדעית שתדאג לתכנית המדעית של כינוס.   .ג
 למתמחים ולעובדי סיעוד וגם מקצעות הרפואה. בית ספר לשבץ מוחסלו מציע לקיים יום לפני כינוס   .ד

הועדה המדעית תהיה בראשות רני ברנע שידאג לגייס את חברי הועדה המדעית בשאיפה שעד סוף  .ה

אשונית לדיון ועד סוף מאי תהיה תכנית סופית הכוללת גם  אפריל תוגש לוועד חי"ש תכנית ר

 משתתפים מחו"ל. סלו מציע להביא מומחה/חית בתחום הסיעוד מחו"ל.

 פרופ' בורנשטיין לקוח אחריות להשיג תקציב לכנס. .ו

 מזכיר החברה –כתב: דר' רוני אייכל 


