
  

  
  21.11.10 ישיבת ועד העמותה לקידום הסיעוד האוקולוגי מתאריך  פרוטוקול 

  
ירה , סיקה ליבה'ג, ליויה כסלו, רומא לוריא, רות אלקים, שרה גרדין, שרה בן עמי: השתתפו

  .גרות
  אלומה סקאת, אלה מולר, ורית שיידר: התצלו
  טל-שמוליק בן, לידיה דסקלו: חסרים

  .אמירה מורג, ריס כהןאי: ועדת ביקורת
   

  :הושאים שדוו
   
החברה .  חברות3  התקיים תהליך בחירה חברה מבצעת מבין – אתר העמותה באיטרט   .1

החידוש היום הוא באפשרות לאיסוף שמות ומיילים במטרה . שבחרה תבצע גם את עיצוב האתר
  .ה מספר פעמים בשה בדיוור ישיר לחברות העמותNewsletterלפרסם 

חברי הועד מתבקשים לסייע ולעודד משלוח חומרי ם לאתר לורית שיידר ואילה בוכול מהלות 
דפי שחרור והדרכה לפעולות שוות ומידע על אירועים , חומרי הדרכה למטופלים: האתר כמו

  .ופעילויות מיוחדות
   
  )מצורף סיכום(גזברית ,  שרה גרדין- 2011 דיווח על תקציב העמותה לשת  .2
   
   .2010יפורסם בדצמבר " מייות בחולי סרטן "-  ושא העיתון הקרוב- עיתון העמותה  .3

  .הועלה לדיון ושא חשיבות סיוע בגיוס מודעות וכותבים בעיתון
 רומא לוריא הצטרפה למערכת העיתון במקום ריתי לשם ותהיה אחראית על גיוס פרסומים  

  .לעיתון ולאתר העמותה
   
הועלו מספר . פרסים, מרצה אורח, מבה. 2011 יתקיים ביוי – יום העיון השתי של העמותה  .4

  .הושא יועבר לדיון בועדת ימי עיון. העיון  רעיוות למבה יום 
   
  .פעילות העמותה בושא כתיבת החיות מקצועיות בתזוה לחולים אוקולוגיים    .5

    יתקיים מפגש30.11.10בתאריך . זות את עבודת הקבוצות ליויה כסלו ורוית עובדיה מרכ      
  .בהמשך החיות אלה יתפרסמו בעיתון העמותה.  לסיכום עבודת הקבוצות וכתיבת ההחיות      

   
 בשעות אחר 2011 תכון ימי עיון המוקדשים לושאים בחרים בשת - ושאים שוטפים .6

  .ולוגיה בדומה לקורס הקודםקיום קורס וסף בושא עדכוים בהמט. הצהריים
   
הועלו מספר בקשות לתוספת , ד אביעד" התקיים דיון בושא התקון עם עו–תקון העמותה   .7

עם הכסת התיקוים ואישור התקון באופן סופי יפורסם התקון בעיתון ובאתר . ותיקון
  .העמותה

  .עדד אבי" עו- התקיים דיון על תפקידי ועדת הביקורת ופעילותה      
   
 תוכית MastMasterclass- הרשמה ל– פעילות עם הארגון האירופי לסיעוד אוקולוגי     .8

  .העשרת ידע בתחום הסיעוד האוקולוגי 
   
   

  שרה בן עמי: סיכמה
 


