העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי
סיכום ישיבת הוועד המנהל וועדת ביקורת 7.7.15

סיכום הכנס השנתי17.6.15 -
תודה לכל חברות הוועד שלקחו חלק בכנס השנתי )לפני הכנס ובמהלכו(.
מספר המשתתפים בכנס 356 :אחיות )לא כולל אורחים ואנשי החברות(
 21דוכני חברות )כפולים :נאופארם ,טבע ,רוש ,MSD ,אבוט(
היה ניסיון לערוך מספר שינויים :תזונה עשירה בפירות וירקות ,גבינות ולחמים מלאים ,קיצור
יום העיון )ארוחת צהריים ב 13:30 -במקום ב ,(15:00 -ארבעה מושבים מקבילים של
שעתיים במקום שלושה של שעה וחצי .2 X
על פי סקר שביעות רצון מהכנס שנשלח לחברות העמותה באופן מקוון ,עד תאריך
 5.7.15התקבלו  45משובים .להלן ממוצעי התשובות לשאלון )שכלל שמונה שאלות סגורות.
המענה ניתן על סולם ליקרט בין  1ל ,6 -כאשר  2- 1מייצגים "במידה מועטה מאד"3-4 ,
מייצגים במידה בינונית :5-6 ,במידה רבה מאד(.
באיזו מידה הארגון הכללי של הכנס היה לשביעות רצונך5.222 -
באיזו מידה כתני ההרצאות ואופן הצגתן היו לשביעות רצונך?4.636 -
באיזו מידה הרצאת המליאה היתה לשביעות רצונך?5.219 -
באיזו מידה שעת סיום הכנס היתה לשביעות רצונך?5.571 -
באיזו מידה לוח זמני ההרצאות וההפסקות היו לשביעות רצונך?5.162 -
באיזו מידה עמדת הרישום תפקדה לשביעות רצונך?5.476 -
באיזו מידה הכיבוד היה לשביעות רצונך?5.195 -
באיזו מידה ארגון אולמות ההרצאות היה לשביעות רצונך?5.075 -

על פי הסקר -הערות חיוביות כלליות שחזרו על עצמן:
•
•
•
•
•
•

הכנס היה מאורגן היטב ,מעניין ומרתק
נעשה שדרוג מוצלח של האוכל הבריא
הרצאת המליאה הייתה מעולה ,מרתקת ,עניינית ,רלוונטית ,מעוררת מחשבה
אוירת הכנס היתה מצוינת ,נינוחה
הפורמט היה נוח ומאורגן
עזרה לסילבי -מעולה

על פי הסקר -הערות כלליות נתונות לשיפור:
•
•
•
•
•

יום קצר מידי ,מעט תכנים ,מומלץ לקצר את ההפסקות ,פיצול נוח יותר של
ההרצאות )מספר מצומצם של משובים בנושא(
היה מעט מידי אוכל בריא ,ובעיקר חוסר מקום בארוחת הבוקר .הייתה רק עמדה
אחת ,תור ארוך של  20דקות .עד ההגעה לשולחן לא נשאר האוכל הבריא.
קור עז ,המיזוג גרם לאנשים לצאת מהאולמות ,קור בלתי סביר" ,איגלו" ,לא היה למי
לפנות )מספר רב של הערות בנושא הטמפרטורה(.
שילוט ומיקום האולמות .חסר שילוט והכוונה לגבי מיקום האולמות .אולם  4היה ליד
חדר האוכל ללא אפשרות לסגור את הדלת ולכן היה רועש.
הערות בודדות על היחס בין נושאים המטולוגים לאונקולוגיים )יותר המטולוגים( ,על
תכני ההרצאות ועל אופן הצגתן

על פי הסקר -המלצות:
•
•
•
•
•

לקיים את הכנס בתל אביב/הרצליה כי הנסיעה לנתב"ג מייגעת
לכלול משהו יצירתי/בידורי/היתולי
לקיים את הכנס עד  ,14:00כדי לאפשר יותר מושבים והרצאות
יותר עמדות באגף הקולינרי
שלט של העמותה צריך להיות ממוקם ליד עמדת הרישום

החלטות לגבי הכנס השנתי ב:2016 -
• הכנס השנתי יערך בתאריך 6.7.16
ניקח בחשבון את תוצאות הסקר ,ההערות וההמלצות שנבעו ממנו.

החלטות לגבי בחירות 2016
• וועדת בחירות :יעל בן גל -יושבת ראש וועדת בחירות ,ג'סיקה ליבנה-
חברת וועדה .בנוסף -שני מתנדבים מתוך חברות העמותה שייבחרו
לאחר פרסום בניוזלטר.
וועדת הבחירות תחליט על הליך הבחירות.
קבלת החלטות לגבי נושאים שוטפים:
• מלגות למחקר יש אפשרות להגיש בקשות למלגה למחקר בסיעוד
אונקולוגי .גובה המלגה 3000 :שח .באחריות וועדת מלגות ופרסים
לאשר או לדחות את בהקשות למענק מחקר.
• תעריפים לשנת 2016
פעילויות העמותה מיועדות לחברות העמותה בלבד .תעריף חברות
בעמותה לא עלה ועומד על 180 :שח עד סוף חודש מרץ .מסוף מרץ-
 220שח.
בחודשים נובמבר -דצמבר עלות כנס 100 -שקלים .עלות זו לא ַתק ֶנה
חברות בעמותה )כלומר לא יהיה רצף ברישום לעמותה לצורך קבלת
מלגות ,המלצה להצטיינות וכו(.

