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חדשות מהארץ ומהעולם

מה חדש ?
חדשות מהארץ ומהעולם

פרס הוקרה על פיתוח שירות באדיבות 
 האגודה למלחמה בסרטן ניתן השנה

לאיריס פורת
איריס פורת, בוגרת בית ספר לסיעוד משנת 1988, קורס 
על בסיסי באונקולוגיה ב-2001 ותואר שני בניהול מערכות 

בריאות ב-2009. 
איריס הינה אחות מתאמת השתלות מח עצם במחלקה 
להמטו-אונקולוגיה ילדים, בבית החולים מאייר לילדים שליד 
רמב"ם, מזה כ- 13 שנים. איריס עוסקת גם בהוראה ובהדרכה 
קלינית, והיתה שותפה בארבעה מחקרים. היא הציגה עבודות 

רבות לאורך כל השנים בכנסים בארץ ובחו"ל. 
השירות שאיריס פיתחה, שבגינו היא מקבלת את הפרס 
הוא: הקמת מערך לתורמי טרומבוציטים לילדים במהלך 

השתלת מח עצם. 
כותבת ד"ר לילך בונשטיין, מנהלת מעבדת בנק הדם: איריס 
לקחה על עצמה מיוזמתה את גיוס וארגון ההתרמות, החל 
משלב ההסבר למשפחות, דרך הסדרת ההתרמות מול יחידת 
הפרזיס ועד לדאגה הפרטנית לכך, שמקסימום ילדים יקבלו 
טיפול מועדף זה )ולא ממנות רנדום(. בהכירה במצוקתן של 
חלק מהמשפחות במציאת תורמים, נרתמה איריס לבניית 
מאגר תורמים נוסף, מקרב הסטודנטים באוניברסיטת חיפה 
ובני נוער ממסגרות אחרות באזור חיפה. התהליך כלל, בין 
השאר, הרצאות לסטודנטים באוניברסיטה וכתיבת חומר 

הסברה למועמדים הפוטנציאליים. 
פיתוח השירות נעשה באופן שיטתי ומובנה, וכלל גם את 
בדיקת יעילותו. מאז נרתמה הגב' פורת לפרויקט, אחוז הילדים 
המקבלים טסיות מפרזיס גדל באופן משמעותי, עד כדי כך, 
שכמעט כל המנות הניתנות כיום לילדים הן מפרזיס. המעבר 
למתן מרכיב איכותי זה, הקטין משמעותית את צריכת הטסיות 
של הילדים המטופלים וצמצם את חשיפתם לתורמים פי 
10!!! לא זאת בלבד שבמתן Single Donor כמעט ולא נצפו 
תופעות לוואי שדרשו התערבות רפואית, אלא שגם נצפתה 

עלייה משמעותית במספר הטרומבוציטים. 

איסוף החדשות ועריכה: ליויה כסלו, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן

גם פרופ' בן הרוש, מנהלת המערך האונקולוגי בילדים, ציינה 
בהמלצתה עד כמה הפרויקט הייחודי והשיטתי הזה נעשה 
ברמה מקצועית גבוהה, ועד כמה תוצאותיו המרשימות 
מצביעות על שיפור משמעותי באיכות הטיפול הכולל בילדים 

ובבני משפחותיהם. 
רותי אופיר, האחות האחראית מציינת, שהעבודה הוצגה השנה 
בלונדון בכנס להשתלות מח עצם. העבודה היתה מועמדת 
לפרס וזכתה להערכה ולהתעניינות רבה על ידי המשתתפים. 

פרס מצוינות לאחות האונקולוגית באדיבות 
חברת נאופארם ניתן השנה לזהבה שמואלי

זהבה מנהלת את המרפאה האונקולוגית במרכז הרפואי תל 
אביב מזה כ- 14 שנה, ובעבר גם את מכון הקרינה. 

זהבה סיימה בית ספר לאחיות בשנת 1964, בשנת 1999 סיימה 
תואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, ובשנת 

2001 סיימה קורס על בסיסי באונקולוגיה.
למערך  כנכס  זהבה  מוגדרת  הפרס  לקבלת  בהמלצה 
האונקולוגי. אופן עבודתה של זהבה מהווה מודל המשלב גישה 
הומאנית ומקצועית כאחד. בתפקידה כמנהלת, מצליחה זהבה 
לשלב את הטיפול האישי שלה בחולים ובבני משפחותיהם, 
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דבר העורכת

על היבטיו הפיזיים, הפסיכו-חברתיים, האדמיניסטרטיביים 

והרוחניים, כמו גם ליצור אקלים ארגוני כזה, המאפשר עבודת 

צוות רב מקצועי יעילה ומתואמת לטובת החולה ומשפחתו. 

בנוסף, כחלק ממהות תפקידה, זהבה משתתפת ומציגה 

עבודות בכנסים בארץ ובחו"ל. 

את אחד הנימוקים לקבלת הפרס כתב פרופ' ענבר: "זהבה 

מהווה את דמות האחות המיטבית בתחום האונקולוגיה. 

היא מנהלת ביד רמה, אך רכה את שירותי הסיעוד במרפאה 

האונקולוגית. היא אחות מעולה, בעלת שילוב נדיר של 

אכפתיות, מחויבות ומסירות לחולה, למשפחתו ולקשייו 

היומיומיים. יש לה רצון נצחי לסייע ולתמוך. היא ניחנה 

ביכולת ארגון המרפאה הקורסת מעומס מתמיד, יצירת 

קומוניקציה מעולה עם צוות הרופאים במכון והיועצים 

החיצוניים, שאפתנות ורצון להגיע להישגים ולמצוינות".

 פרס ליצירתיות בסיעוד
ע"ש בקי ברגמן לשנת 2013

ועדת הפרס ליצירתיות בסיעוד העניקה השנה את הפרס 

לריקי כהן, אחות מוסמכת ממכון יום המטו–אונקולוגי, במרכז 

הרפואי רמב"ם, חיפה, בעלת תואר שני במנהל מערכות 
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בריאות ובוגרת שלושה קורסים על בסיסיים: בריאות הציבור, 
טיפול נמרץ פית"י ואונקולוגיה. ריקי שותפה להפקת הסרטים: 
"סיפורי המלחמה - מלחמת לבנון השנייה", "מלחמה, שואה 

וסרטן".
במהלך השנים האחרונות, ריקי התמקדה בנושא השואה 
מנקודת ראות המטופלים, ניצולי השואה שחלו בסרטן 
ומשפחותיהם, כמו גם מנקודת ראות הצוות המטפל. היא 
יזמה מחקרים, פרויקטים והתערבויות מקוריות, חדשניות 
ויצירתיות שאינם קשורים לשום מסגרת פורמאלית של 

לימודים או עבודה.
הפרס ניתן לריקי, על פעולתה ותרומתה הרבה לניצולי שואה 

המתמודדים עם מחלת הסרטן, על היוזמה לתעד את עדותם 
של חולים אלה, ולכרוך את החומר שנאסף כספר הנקרא: 

"סיפורי חיים: עדותם של ניצולי שואה".
הפרס ניתן במסגרת "יום מחקר וחלוקת פרס ליצירתיות 
בסיעוד", אשר התקיים באוניברסיטת תל אביב, בתאריך 

.28.05.2013

השנה העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
החליטה לתת פרס נוסף לסטודנטית לסיעוד

הפרס הוענק לסיון תם, סטודנטית לסיעוד שנה ד'- ביה"ס 
לסיעוד ע"ש זיוה טל, תל השומר, על עבודתה בנושא: "להיצמד 
אל החיים בפעם השנייה - ניצולי שואה חולי סרטן". העבודה 

נכתבה במסגרת קורס סמינר קליני באונקולוגיה.
העבודה מתארת סקירת ספרות נרחבת על אופני התמודדות 
שונים של ניצולי שואה באופן כללי, ועל אופני התמודדות 
עם מחלת הסרטן כמצב משברי קשה ייחודי נוסף. היא 
משלבת את הספרות המחקרית עם ניתוח מקרה, בו המטופל 
הנידון בעבודה הזו תפס את המחלה כהזדמנות לצמיחה. 
במסגרת העבודה מודגש, כמובן, תפקיד הסיעוד במקרים 

בהם המטופלים ניצולי שואה.   

במסגרת יום העיון הוצגו פוסטרים, שמתוכם 
 נבחר הפוסטר הזוכה:

"לאבד את הקול ולא לאבד את הכל"
הפוסטר מסכם את עבודתה של סטודנטית מבית הספר 
לסיעוד בוולפסון, נגה סדחיאן. שנעשתה במסגרת קורס 
"טיפול בחולה הכרוני", בריכוזה של רמה זילבר, ובשדה 
הקליני - בהדרכתה ובהנחייתה של אביטל רנד, אחות אחראית 
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במכון האונקולוגי בבית החולים אסותא, רמת החייל. 
במסגרת הסמינר, הסטודנטיות למדו על מאפייני המטופלים, 
הטיפולים, עבודת הצוות הסיעודי והרב מקצועי, וראיינו מספר 

חולים ראיונות עומק - בהתאם להנחיות מרכזת הקורס.
בסיום הקורס הוגשה עבודה הדנה במודל התערבות עם 
 McCubbin &( The Double ABCX Model גורמי דחק: 

.)Patterson, 1983
בפוסטר הוצג תהליך ההתמודדות עם מחלה כרונית על תחומי 
החיים בכלל ותעסוקה בפרט, בהתאם למודל ההתמודדות, וכן 

יצירת קשר אחות-מטופל המאובחן עם מחלה כרונית.
נגה נפגשה לראשונה עם מטופלים אונקולוגיים. במסגרת 
ההתנסות ראיינה, לצורך הכנת העבודה המסכמת, מטופל 
שקיבל טיפולים בשל סרטן "ראש צוואר". המטופל מתגורר 
באזור הדרום, ובתקופת הטיפולים שהה במעון צ'ארלס 
קלור, רחוק מרשתות התמיכה העיקריות שלו. עיסוקו של 
המטופל טרם אבחנתו, היה מתן הרצאות פרונטליות ושידור 
ברדיו מקומי - אלו נקטעו בזמן הטיפולים, בשל תופעות 

הלוואי.
החשיפה האישית של המטופל והקשר האישי שנוצר בינו 
ובין נגה הסטודנטית, היוו עבורה שיעור אודות המשמעות 
הרבה שיש לעשייה הסיעודית באונקולוגיה, ועל המקום 

החשוב שיש לבניית הקשר והאמון בין המטופל למטפל.
דיווחה: אביטל רנד, אחות אחראית באונקולוגיה בבית החולים 

אסותא, רמת החייל.

קבלת פרס מחלקה מצטיינת - הקריה הרפואית 
לבריאות האדם, רמב"ם 2013

הצוות הסיעודי במחלקת אשפוז כימותרפיה, במרכז הרפואי 
רמב"ם, קיבל את פרס המחלקה המצטיינת לשנת 2013. כל 
אחד ואחת מחברי הצוות הסיעודי, בניהולה של הגב' שלומית 
דובובי, שותף לעשייה המקצועית, שבזכותה הוענק הפרס. 
הצוות כולל את: מונה קרויטורו רונן, עומר ענת, בסקין אירנה, 
שליין אלכסנדרה, אוליניקוב אלכס, אישוטין לובה, הרן רז, 
זוסמנוביץ יבגני, לוין אינה, מנביץ יוליה, מסעוד אמל, נוביצ'נקו 
טניה, עבאדי עאידה, פינטו אסתר, רבינוביץ אנה, ברדוגו ענת, 
סאלם ג'אנן, אבואלהיג'א רדואן, אסדי ליה, לוי ויקי, לוי יולנד, 
משולם שושי, פלטונוב בלה, לוי סימה, מיכאלוב בלה, סנדלר 

לנה, קליטא נינה, ושמעוני בטת קרן.
מחלקת אשפוז כימותרפיה מטפלת בחולים אונקולוגים, 
אשר עצם הפנייתם למסגרת אשפוז נובעת ממורכבות או 
מדחיפות הטיפול, ממחלות רקע קשות או מצב תפקודי ירוד, 
מחומרת תופעות הלוואי שפיתחו, או עקב מצבם הסוציאלי/

נפשי. חלק ניכר מהאשפוזים האונקולוגיים הם דחופים, והרוב 
מתקיימים במחלקת כימותרפיה.

המחלקה צפופה, ופרוזדורים מלאים הפכו לעניין של שגרה. 
תנאי המלונאות הגרועים מקשים עוד יותר על הטיפול 

בקבוצת חולים "קשה" זו. עם כל הקשיים האלה מתמודד 
הצוות הסיעודי של המחלקה באופן מופתי. היחס לחולים 
ומשפחותיהם מעורר התפעלות. היחס האישי מלווה את 
המטופלים ובני משפחותיהם בכל אשפוז ואשפוז, ועד שחרורם 

או עד רגעי חייהם האחרונים.
למרות תנאי העבודה והעומס, המקשים על העבודה השוטפת, 
הרמה המקצועית הסיעודית אינה נתונה לפשרות ובאה לידי 
ביטוי, הן במיומנות מקצועית גבוהה מאד, והן ביחס אישי, 
חם ואמפטי. על כל אלה הוענק לצוות הסיעודי במחלקה 

את פרס המצוינות.

ביקור צוות סיעודי מתאילנד בקריה הרפואית 
רמב"ם

כבר שנה שנייה מגיעה קבוצת אחיות מתאילנד, כדי להתרשם 
וללמוד מצוותי המערך האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם. 
ארבעת האחיות שהגיעו השנה, הינן אחיות העובדות בתחום 
האונקולוגיה בבית חולים מרכזי בבנגקוק, המתמחה בסרטן. 
יש לציין, שהמכון האונקולוגי ברמב"ם, בניהולה של הגב' 
אלה מולר, מארח צוותים סיעודיים ממדינות שונות במהלך 

כל השנה.
לצורך ביקורי הקבוצות השונות, פותחה תכנית מגוונת של 
הרצאות פרונטליות בתחום האונקולוגיה, אשר מועברות 
ברובן על ידי צוותים סיעודיים )מדריכים קליניים, מרכזי 
נושאים ומתאמות(, אך גם על ידי אנשי מקצוע אחרים, דוגמת 
רופא אונקולוג, פסיכיאטר או חבר צוות מתחום הפסיכו-

אונקולוגיה. כמו כן, התכנית כוללת לא רק ביקורים במחלקות 
המייצגות את מגוון התחומים השייכים למערך האונקולוגי 
בבית החולים, אלא גם תכנית מעשית. היחידות הנכללות 
בתכנית הן: אונקולוגיה, המטולוגיה, קרינה, השתלות מח 
עצם, גינקו-אונקולוגיה, מכון השד וטיפול תומך. מחוץ למרכז 
הרפואי, ההשתלמות כוללת סיור במרכז "לין", המייצג שרות 
בקהילה, וביקור בבית החולים האיטלקי, המייצג בית חולים 

לטיפול פליאטיבי.


