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דבר העורכת

עמיתים ועמיתות יקרים,

לאחרונה התוודעתי לחשיבות תחום ההיסטוריה של הסיעוד, ובתוכו הסיעוד האונקולוגי. על מנת להכיר 
ולהבין תהליכים שקורים בהווה, יש חשיבות גדולה להכיר וללמוד גם את העבר. התחום של הסיעוד 
האונקולוגי עבר תהפוכות והתפתחויות שונות שחשוב להכירן. גב' עמנואל פיקאר כתבה מאמר ייחודי 
בנושא, אשר עוסק בהסטוריה של הסיעוד האונקולוגי בעולם, ובהסטוריה של העמותה לקידום הסיעוד 
האונקולוגי בישראל. בחלקו מבוסס על ראיונות שערכה עם גב' עליזה יפה, שהקימה את העמותה שלנו 

ופיתחה את התחום בישראל. 

לאחר מאמר זה יובא סיכום ממאמר שיצא ב– Oncology Nursing Forum, אשר מציג בצורה יוצאת דופן 
את התחום המתפתח של הסיעוד אונקולוגי. תודה לגב' טל גרנות שהביאה לידיעתנו את המאמר.

אוכלוסיית ישראל הינה הטרוגנית ומתאפיינת בקבוצות הנבדלות בתרבות, בשפה ובדת, כמו גם בתפיסת 
החולי, בהתנהגות הבריאותית ובדפוסי השימוש בשירותי הבריאות. משרד הבריאות בישראל קבע כיעד 
עליון להנגיש את שירותי הבריאות מבחינה תרבותית ולשונית, במטרה להעניק טיפול אוניברסאלי לכלל 
אזרחי המדינה. המאמר הבא עוסק בליווי הרוחני באוכלוסיה המוסלמית שנכתב על-ידי מר קאסם בדארנה, 
מנהל ומייסד עמותת אל-תאג' לבריאות ומורשת  בגליל. בדארנה מתייחס לתמיכה הרוחנית במערב, במזרח 

ובישראל. המאמר מחדד את חשיבות הכשירות התרבותית ומתמקד בתרבות המוסלמית. 

מאמר חשוב נוסף עוסק בקשר בין מחלת הסכרת וסרטן, וגם הוא מתמקד באוכלוסיה הערבית בארץ. 
המאמר נכתב על-ידי גב' נסרה אדלבי מהחוג לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה ושותפיה. בימינו, חולים 
רבים מאובחנים בשתי המחלות הקשות גם באוכלוסיה הערבית, ועל הקשר ביניהן וגורמי הסיכון של סכרת 

וסרטן, ובמיוחד באוכלוסיה המדוברת, מומלץ לקרוא במאמר זה. 

המאמר הסוגר את הגיליון, ישפוך אור על הטיפולים החדשים לסרקומה של הרקמות הרכות. רונית גולד, 
העוזרת הנפלאה שלי לעריכת הביטאון, בחרה לעדכן אותנו בהתפתחויות האחרונות בטיפול בממאירות זו.

לסיום, ברצוני לאחל לכולכם קריאה מהנה ופוריה. נשמח תמיד לקבל מכם מאמרים ועדכונים מהשטח 
בתחום הסיעוד האונקולוגי.

דר' אילנה קדמון
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דבר יו"ר העמותה

ליויה כסלו

 יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
האחות הראשית, האגודה למלחמה בסרטן

חברות וחברי עמותה יקרים,

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי נמצאת בתהליך מתמיד של עשייה והתחדשות. בשנת 2013 התבקשה 
העמותה, לראשונה, לתת חוות דעת מקצועית למשרד הבריאות, בנושא הכנסת תרופות חדשות בתחום 
הטיפול התומך באונקולוגיה לסל הבריאות של שנת 2014. פנייתו של משרד הבריאות לעמותה מהווה עבורנו 
גאווה גדולה, וגורמת לסיפוק בכך שהיא יכולה לתרום גם בדרך זו למען המטופלים האונקולוגיים בארץ. 

תוכלו לקרוא על כך ביתר פירוט במדור החדשות. 

גם בשנת 2014 מתוכננות פעילויות רבות ומגוונות. פעילויות אלה מיועדות לעדכון ידע, ההולך ומתחדש 
בקצב מסחרר, ולקידום העשייה הסיעודית והמחקר. במסגרת הפעילויות השונות שמתבצעות לצורך עדכוני 
הידע, מתקיימים, מן הסתם, גם מפגשים בינאישיים שמאפשרים היכרות של עמיתים, התחבטות, התייעצות 

הדדית והתמודדות עם סוגיות משותפות. הפעילויות תתאפשרנה לאחיות הרשומות בעמותה. 

מלבד קיום השתלמויות, סדנאות וימי עיון במהלך כל השנה, ידון השנה הוועד המנהל בשאלות ספציפיות 
הנוגעות להליכי העבודה, ולא רק לתכנים. כך לדוגמא הועלתה השאלה, האם העמותה לקידום הסיעוד 
האונקולוגי פתוחה לקבל אנשי מקצוע אחרים כחברים בעמותה. הוועד המנהל החליט לאפשר את קבלתם 
כ"חברים אורחים" בעמותה. במסגרת זו הם יוכלו להשתתף בכל הפעילויות וימי העיון המתקיימים במסגרתה, 

אולם ללא זכות הצבעה.

בנוסף, בודקת וועדה מטעם הוועד המנהל חלופות נוספות לארגון יום העיון השנתי. לצורך כך, נפגשה הוועדה 
עם חברות נוספות המארגנות כנסים, ובשבועות הקרובים תתקבל החלטה לגבי החברה שאתה נעבוד השנה 

ובאיזה אופן תתבצע העבודה הזו.

לסיום, אני קוראת לכל אחות העוסקת באונקולוגיה להירשם לעמותה לשנת 2014, ואף לעודד את עמיתיה 
העובדים בתחום להירשם. ההשתייכות לעמותה תורמת לכל אחד מחבריה באופן ישיר, ובנוסף מאפשרת 
לחברים בה להרגיש גאווה בהיותם חלק מגוף מגובש ומקצועי, השואף להתפתחות ולמצוינות באופן מתמיד.

קריאה מהנה,


