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 ברכות: ד"ר סיגלית ורשבסקי, ראש התכנית הכללית, החוג לסיעוד  09:00 – 08:45

 

 , מרכז רפואי שיבא, תל השומרהאקדמי לסיעוד ע"ש זיוה טלביה"ס  09:15 – 09:00

 עמדות סטודנטים לסיעוד כלפי אנשים עם מוגבלות פיזית"הקשר בין מגדר לבין ''   
 : גב' יעל שליש וגב' עפרה רענןמנחות. סהר ברדהואורפז איבגי  מציגות:    

  

 כללית האקדמיה לסיעוד, קמפוס מאיר, מרכז רפואי מאיר   09:30 – 09:15
אחיות  הקשר בין דחק והקפדה על אורח חיים בריא לבין רווחתם הסובייקטיבית של" 

 "ואחים בישראל
 ב נטליונייזו אביטל מאי מציגות:   

  : ד"ר עירית שוורץ אטיאס.החמנ                                 
 

  בילינסוןבי"ח  -כללית האקדמיה לסיעוד, קמפוס דינה, מרכז רפואי רבין 09:45 – 09:30

      הקשר בין התמגנות הצוות המטפל, מיגון פנים וגוף, בתקופת הקורונה, לבין "
 "שביעות רצון, בקרב המטופלים והוריהם במחלקות ילדיםותקשורת  

 איריס  גרינבאוםגב' : חהמנ  רינת טל אלדרו : נטע ספרוניציגותמ                                 
 

 וכיבוד בוקרתערוכת פוסטרים  10:15 – 09:45
 

 ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש פט מתיוס, מרכז רפואי הלל יפה 10:30 – 10:15
 "זיהוי דפוסי פגיעות פיזיות של נשים נפגעות אלימות במשפחה שהגיעו לחדר מיון"   
 : ד"ר מירב בן נתן מנחהדועא בדראן   ואבו מוך יבא צ: מציגות   

  
  
 אביב )איכילוב(-ע"ש שיינברון, מרכז רפואי תל ביה"ס האקדמי לסיעוד  10:45 – 10:30

                          בסיסי על בקורס סטודנטים בקרב הכיתה ומרכז הקליני המדריך תפיסתהקשר בין "   
 "בשטח סיעוד פעולות לבצע הסטודנטים של המוטיבציה לבין                                 

 פלדמן -: ד"ר נאוה גרוסמנחות  יקטרינה נטולחהו: שוורצברד מרגריטה מציגות
 מילה פרדקיןגב' ו

        
 וולפסון א. ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש  11:00- 10:45

 "השפעת קנאביס על הצלחה בלימודים"   
  גב' מילה גילוטין :המנח  נקו'ג'ני ולדמן  ויוליה חרצ: מציגות    

 
 אביב-לסיעוד, אוניברסיטת תלהצגת תכנית המוסמך בחוג   11:30-11:00

 ד"ר מיכל יצחקי, ראש החוג ופרופ' צביה בר נוי, ראש תכנית המוסמך   
 

 חלוקת פרסים ותעודות הערכה             12:00-11:30
 ד"ר סיגלית ורשבסקי, ראש התכנית הכללית, החוג לסיעוד   

 סמינר מחקר ד"ר מירב בן נתן, מנהלת ביה"ס האקדמי לסיעוד הלל יפה ומתאמת  

 יום עיון "סמינר מחקר בסיעוד"
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 בניין גילמן – (223ברגר )אולם 

 


