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חדשות מהארץ ומהעולם

מה חדש ?
חדשות מהארץ ומהעולם

סיכום פעילות העמותה בשנת 2012
מתוך האסיפה הכללית של העמותה 
לקידום הסיעוד האונקולוגי שהתקיימה 

בתאריך 10.4.13

פעילויות ועד העמותה כוללות את פעילויות הוועדות השונות 

)יפורטו להלן(, פעילות וועדת ביקורת, גזברות, מערכת העיתון 

ואתר העמותה.

מתקיימים שניים-שלושה מפגשים של וועד העמותה וועדת 

ביקורת, וזאת בנוסף לעבודה העצמאית של כל וועדה בהתאם 

למטרותיה. 

להלן טבלה המסכמת את חברות הוועד המנהל היוצאות, 

הנכנסות והנשארות ואת חברות וועדת הביקורת היוצאות 

והנכנסות, בעקבות הבחירות שהתקיימו ביוני 2012. 

יו”ר: ליויה כסלו בחפיפה עם שרה בן עמי

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

ועדת ימי עיון

נורית שניידר, אלה מולר, ענת פק, רומא לוריא )עד הבחירות(.

נורית שניידר, אלה מולר, שרית אשכנזי, יעל בן גל )לאחר 

הבחירות(

יום עיון שנתי- 13.6.2012 
ימי עיון קטנים 

)Novartis ביספוספונטים - פברואר 2012 )באדיבות

)באדיבות   2012 מחלות ממאירות בגברים- אוקטובר 

)Janssen

2012 )באדיבות  Meet the expert- דצמבר  סרטן שד - 

)Roche

ערוצי מידע בשרות הסיעוד האונקולוגי- בחילות, הקאות 

)Janssen וזיהומים- דצמבר 2012 )באדיבות

קורס ניהול ו- GCP- אוקטובר-נובמבר 2012 )באדיבות 

)MDS

התחלת פרויקט “טיפול פומי אונקולוגי”

ועדת מלגות 

רותי אלקיים, רומא לוריא, לידיה ברנדברג )עד הבחירות( 

דר’ ג’סיקה ליבנה, קרן ארפי, דליה גורדון )לאחר הבחירות(

6 מלגות / פרסים

2 – מלגות להשתתפות בכנס באירופה

2 – מלגות להשתתפות בכנס בארה”ב 

2 – פרסים, אחד בחסות העמותה אחד בחסות חברת ניאופרם

ועדת בחירות / תקנון 

דר’ ג’סיקה ליבנה, ליויה כסלו, נירה גרנות

סיום כתיבת קווים מנחים לפעילות העמותה 

קווים מנחים- מטרתם להוות הצעות לתפעול העמותה לוועדים 

הבאים במשך השנים.   

סיום וקבלת אישור לתקנון העמותה – מפורסם באתר.

חברי ועד
יוצאים 

חברי ועד
נכנסים

חברי ועד 
ממשיכים

רומא לוריא

רותי אלקיים 

נירה גרנות 

ענת פק 

לידיה ברנזבורג

שרית אשכנזי 

יעל בן גל 

דליה גורדון 

קרן ארפי 

בלה אליגולשוילי

ליויה כסלו

נורית שניידר 

ג’סיקה ליבנה

אלה מולר

חברי ועדת 
ביקורת 
היוצאים

חברי ועדת 
ביקורת 
נכנסים

גזברית

אמירה מורג

איריס כהן

שמוליק בן טל

רותי אלקיים

ננה חיילי 

תמי מודיאנו

שרה גרדין
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ארגון וקיום בחירות 2012

ועדת פרסומים 

דליה גורדון, בלה אליגולשוילי

יצירת קשר עם נציגי חברות התרופות לצורך פרסום באתר 

ובביטאון.

גזברות 

שרה גרדין

הפקדת צ’קים, מעקב אחר תשלומים, הוצאת צ’קים ותשלום 

עבור שירותים, מעקב אחר תשלומי חברות לעמותה, ביצוע 

מאזנים ודוחות שנתיים, קשר מול רואה חשבון.

תכניות לשנת 2013

ימי עיון

יום עיון שנתי- 3.7.13

)Eli Lilly יום עיון בנושא סרטן ריאה- 10.4.13 )באדיבות

יום עיון בתחום פדיאטריה אונקולוגית- טרם נקבע

סדנאות

סדנא בנושא “טכנולוגיות במתן טיפולים אונקולוגיים- מה 

)Neopharm חדש?” )באדיבות

פרויקטים

פרויקט בנושא “טיפול תרופתי פומי לחולים אונקולוגיים” 

)Janssen באדיבות(

מחקר

מחקר בנושא “היצמדות לטיפול תרופתי פומי באנשים שחלו 

בסרטן בישראל” בשיתוף אוניברסיטת חיפה: דר’ אפרת שדמי, 

דר’ אפרת דגן ודר’ אורית כהן-קסטל.

פרוייקט “טיפול תרופתי פומי” של העמותה 
לקידום הסיעוד האונקולוגי

טיפולים פומיים באונקולוגיה קיימים מזה שנים רבות. היקף 

השימוש בטיפולים אלה הולך ומתרחב וצפוי כי 25% מהטיפולים 

האנטי-סרטניים יהיו פומיים )Michaud & Choi, 2008(. באופן 

טבעי השדה הטיפולי עובר ממרכזי טיפול בבתי חולים למתן 

טיפול מתמשך בבית, דבר המשפיע על התפקידים המסורתיים 

של הרופאים, האחיות והרוקחים האונקולוגים ומעביר אחריות 

.)Weingart et al., 2008( הן למטופל והן למטפליו בבית

תהליך זה מציב את הסיעוד האונקולוגי בעיצומו של שינוי, 

המשפיע על אופן ההתערבות הסיעודית )הדרכה, מעקב, דיווח 

וכדומה(. מכיוון שטיפול פומי אונקולוגי כרוך בתופעות לוואי עם 

פוטנציאל פגיעה חמור בבריאות הכוללת של המטופל והסביבה, 

הסיעוד חייב להיות מעורב באופן שיטתי בהדרכה ובמעקב אחר 

מטופלים אלו. על ידי התערבות סיעודית מונחית ניתן לשפר 

את היצמדות )Adherence( המטופלים לטיפול הפומי, בטיחותם 

.)Moody & Jackowski, 2010( ובטיחות הסביבה

לאור הנכתב לעיל, ומכיוון שחסרות הנחיות מקצועיות ברורות 

ואחידות והליך התערבות סיעודי שיטתי בקשר לטיפול הפומי 

בשדות הקליניים השונים, הוחלט לבחור את נושא הטיפול הפומי 

האונקולוגי כפרויקט העיקרי של העמותה בשנת 2012. תכנון 

 .Janssen ויישום הפרויקט מתקיימים באדיבותה של חברת

עם פתיחת התהליך התכנס צוות היגוי של כ- 16 אחיות 

מבתי החולים ומהקהילה למשך יומיים )20-21.12.12( במלון 

בשפיים. במהלך יומיים אינטנסיביים, נערכו הרצאות רלוונטיות, 

דיונים, עבודה בקבוצות וקבלת החלטות לגבי המשך התהליך. 

הוצגו הבעיות העיקריות שזוהו בשדות הקליניים, הקשורות 

לפערים בין הרצוי למצוי בשטח, חוסר ידע של האחיות, ליקוי 

בתקשורת בין הצוות הרב מקצועי ובין בתי החולים והקהילה 

םוליקויים במעקב, ברישום ובדיווח. 
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הקבוצות עובדות במהלך השנה במטרה לנסח הנחיות מקצועיות 

עבור האחיות והנחיות עבור המטופלים, בנפרד. 

במקביל לקבוצות העבודה הללו, עובדת קבוצת אחיות על תכנון 

מחקר רחב היקף רב מרכזי, בשיתוף אוניברסיטת חיפה, בנושא 

היצמדות לטיפול פומי בחולי סרטן בישראל. עד כה התקיימו 

שלושה מפגשי עבודה ובקרוב יסתיים שלב כתיבת הצעת 

המחקר. נציגי אוניברסיטת חיפה הם: דר’ אפרת דגן, דר’ אפרת 

שדמי ודר’ אורית קהן קסטל, אשר שוקדים על כתיבת הצעת 

המחקר בפועל, בהתאם להחלטות שהתקבלו בישיבות צוות 

ההיגוי המשותפת לעמותה ולנציגי האוניברסיטה.  
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השתלמות בנושא שיקום בעלי סטומה 
במרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר

נטלי פרסל, אחות מתאמת טיפול בפצעים וסטומה

הנהלת הסיעוד במרכז הרפואי ע”ש ח. שיבא פתחה באוקטובר 

2012 השתלמות בנושא שיקום בעלי סטומה שנערך בבית חולים 

שיבא ונמשך 9 מפגשים. מרכזת ההשתלמות: גב’ נטלי פרסל 

- אחות מתאמת טיפול בפצעים וסטומה  )בוגרת אוניברסיטת 

ת”א, BA בסיעוד MBA מנהל מערכות הבריאות(.

מטרת ההשתלמות היתה גיבוש תפיסת עולם לגבי שיקום בעלי 

סטומה הנשענת על גישה חיובית, תוך שימת דגש על שמירת 

איכות החיים של המטופל, ומתוך אמונה של לקיחת אחריות 

ושותפות בתהליך ההחלמה.

בקורס השתתפו 14 אחיות מוסמכות מבתי חולים שונים 

ומהקהילה. 

ההרצאות ניתנו על ידי רופאים ואחיות המומחים בתחום.

התכנים העיקריים שהועברו: אנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיות של 

מערכת העיכול ושתן, התמודדות בזמן דחק, עקרונות הטיפול 

הסיעודי בשלב קדם ניתוחי, עקרונות הסימון, עקרונות הטיפול 

חדשות מהארץ ומהעולם

לאחר ניתוח,  טיפול בכאב לאחר ניתוח בטן, מניעת זיהומים 

בחולה הכירורגי, עקרונות התאמת ציוד לבעל סטומה, תזונה, 

עקרונות הטיפול בפצע, פיסטולה, גסטרוסטום, נפרוסטום, 

התמודדות עם סטומה - סוד, הורות, ילדים, פעילות גופנית, 

עבודה, חברים, זוגיות ומיניות, אי שליטה ואימון ריצפת האגן.

ההשתלמות כללה הרצאות, דיונים פתוחים, סימולציות טיפוליות 

וסדנאות התאמת ציוד. 

הערכת הקורס הצביעה על רמה גבוהה של הרצאות, שהועברו 

באווירה נעימה, על רכישת ידע חדש וביטחון לטפל בבעלי 

סטומה בעקבות ההשתתפות בקורס.

תעודת הצטיינות ניתנה לדליה בראון, אחות מתאמת 

בריאות השד מ”אסותא” חיפה, כאות הערכה על מילוי תפקידה 

בחריצות, נאמנות והתמדה.

EBMT כנס השתלות מח עצם 
2013 בלונדון

איריס פורת, אחות מתאמת השתלות מח עצם בילדים 

רות אופיר, אחות אחראית המחלקה להמטואונקולוגיה 

ילדים. בית חולים מאייר, רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות 

האדם חיפה

בתחילת חודש אפריל השתתפנו בכנס השנתי להשתלות מח 

עצם שהתקיים בלונדון. בכנס זה הצגנו עבודה בנושא "הקמת 

מערך תורמי טרומבוציטים במהלך השתלת מח עצם במחלקה 

להמטואונקולוגיה ילדים". עבודה זו היתה מועמדת לפרס כעבודה 

מצטיינת, ועוררה עניין רב בקרב משתתפי הכנס.

למדנו שהליך זה עדיין לא הוטמע, אפילו במרכזי ההשתלות 

הגדולים.  במהלך הכנס פגשנו אחיות מאירופה ומהמזרח 

התיכון, העוסקות בתחום השתלות מח עצם. השתתפנו 

ניהול  כגון  בנושאים שונים,  ובקבוצות עבודה  בהרצאות 

סימפטומים, בעיות ואתגרים עם תורמים בהשתלות אלוגנאיות. 

למדנו כיצד לבחור תורם, פרוטוקול טיפולי ועוד. כמו כן דנו 
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על שימושים וסיבוכים בצנתרים מרכזיים, סיבוכים צפויים 

בהשתלות, הטיפול הגנטי בילדים עם חסר חיסוני והיבטים 

פסיכו-סוציאליים. זו הייתה הזדמנות נהדרת להעמיק את 

שיתוף הפעולה בין המרכזים השונים. 

 Joint Accreditation( JACIE דגש ניכר ניתן בהרצאות לתוכנית

Committee ISCT & EBMT(, תכנית הסמכה שהמחלקות 

יעברו כדי לקבל אישור בינלאומי להשתלות. יש לציין, שבבית 

החולים שלנו אנו נמצאים בעיצומו של התהליך לקראת ההכרה 

הבינלאומית הנ"ל. 

ברצוננו להודות מקרב לב לאגודה למלחמה בסרטן, שסייעה לנו 

להשתתף בכנס חשוב זה.

תקשורת סיעודית דור 3
אלישבע ג’אן, מכון קרינה, מרכז רפואי שיבא, תל השומר

נה  הקרי נושא  את  מתאמת  אני   , די תפקי במסגרת 

 Gliolastoma( GBM הנוירואונקולוגית, אצל מטופלים עם 

multiforme(, אשר מקבלים טיפול משולב בקרינה וכימותרפיה, 

ובהמשך טיפול כימי בלבד.

כאשר התחלתי לעבוד בתחום זה נוכחתי לדעת, כי ישנה בעיית 

תקשורת בין הצוות המטפל למטופלים ובני משפחותיהם.

המטופלים ובני משפחותיהם מקבלים הדרכה מפורטת אודות 

הטיפולים השונים בעת ביצוע הקבלה הראשונית, הן מהרופא 

המטפל והן מהאחות. מטבע הדברים ואופי המחלה קיימים 

גורמי חרדה, הבאים לידי ביטוי בצורך של  בני המשפחה, 

ולעיתים המטופלים עצמם, ליצור קשר תמידי עם הצוות 

המטפל, גם בשאלות טריוויאליות, הניתנות לפתרון מיידי 

ללא ייעוץ רופא. כאשר נכנסתי לתפקידי, נוכחתי לדעת, כי 

מחד גיסא נוצר עומס רב על הרופא המטפל, ומאידך גיסא 

המטופלים ובני משפחותיהם סבלו מתחושה כי אין להם “אבא 

או אמא” לפנות אליהם בצר להם. בשל כך החלטתי לפתוח 

)בתיאום עם הרופא אתו אני עובדת( כתובת מייל מתוך מחשב 

בית החולים, אשר ישרת את המטופלים ובני משפחותיהם 

במתן מענה לשאלותיהם. 

בעזרת אמצעי תקשורת זה, ניתן לתת מענה מיידי ולערב רופא 

במידת הצורך. כתובת המייל מפורסמת על דלת משרדו של 

הרופא, ובעת תהליך קבלת מטופלים חדשים, שנינו נותנים 

כתובת זו יחד עם יתר המידע, מסבירים שזהו ערוץ תקשורת 

טוב ומהיר ומעודדים אותם להשתמש בו על פי הצורך.

המשובים שקיבלתי מבני המשפחות נהדרים. הם מבטאים 

שביעות רצון רבה, מהעובדה כי יש להם סוף סוף כתובת לפנות 

אליה, מענה מהיר וממצה, ואפשרות מהירה יותר מהעבר 

ליצירת קשר עם הרופא המטפל.

יום עיון בנושא עדכונים בסרטן ריאה

בנושא עדכונים בסרטן ריאה התקיים בתאריך  עיון  יום 

ן  ו העי יום  את  פתחה   .Li l ly חברת  באדיבות   10.4.13

לגידולי ריאה במכון  גוטפריד, מנהלת היחידה  ד”ר מיה 

ומעמיקה  נרחבת  בסקירה  מאיר,  בבי”ח  האונקולוגי 

 על מגוון הטיפולים הקיימים היום לטיפול בסרטן ריאה 

Afatinib, Dacomitinib, Tarceva, Alimta(. הסקירה  )למשל: 

כללה את ההבדל בטיפולים הניתנים בהתאם להיסטולוגיה: 

 Alimta & -יגיבו ל ,adenocarcinoma כך לדוגמא, גידולים מסוג

Platinum או Taxol & Carboplatin & Avastin, לעומת גידולים מסוג 

 .Cisplatin & Gemzar -שיגיבו ל ,Squamous cell Carcinoma

ההרצאה הצביעה על למידה הולכת ומתמדת של גנים חדשים, 

ובחירת הטיפול נעשית על פי המוטציות השונות )דוגמת 

T-790, K-Ras, C-Met ועוד(. למשל, במצבים בהם קיימת 

מוטציה ב- EGFR, המטופלים הגיבו מעולה הן לכימותרפיה 

 .Iressa -והן ל

לאחר מכן, פרופ’ נעמה קונסטנטיני, רופאת משפחה ורופאת 

ספורט מהמרכז לרפואת ספורט, הדסה אופטימל, הדגישה 

בהרצאתה המעניינת והחשובה את היתרונות בביצוע פעילות 

גופנית, החל משלב מניעת מחלת הסרטן, דרך שלב הטיפולים 

ועד ההחלמה ומזעור הסיכון לחזרת המחלה. בשנים האחרונות 

פורסמה ספרות ענפה בנושא. נמצא קשר מובהק בין ביצוע 

פעילות גופנית ובין מניעת סרטן, וכן בין פעילות גופנית ובין 

הפחתת הסיכון לחזרת המחלה )עד כה נמצא קשר מובהק 

בהקשר הנ”ל בעיקר בסרטן השד והמעי הגס, אם כי תוצאות 

דומות צפויות בשנים הקרובות גם בהקשר לסוגי סרטן נוספים(. 

כמו כן נמצא קשר מובהק בין ביצוע פעילות גופנית ובין הפחתה 

בתחושת התשישות והעייפות. החוקרים בדקו גם את תרומת 

הפעילות הגופנית להקלה על סימפטומים אחרים, כמו: דיכאון, 

בחילה והפרעות בשינה. 

המסר העיקרי של ההרצאה המקיפה והרלוונטית לבריאים 

ולחולים כאחד, בכל גיל, ובכל שלב מחלה, שפעילות גופנית 

הינה תרופה, שאינה כרוכה בעלות כלשהיא ושהיא מהווה כיום 

Standard of care. על כן מומלץ לבצע פעילות גופנית ולאמץ 

אורח חיים פעיל )חנייה רחוקה מהיעד, עלייה במדרגות, שטיפת 

הבית וכדומה(. מסר נוסף הוא “כל צעד נחשב”. גם ביצוע 

פעילות בעצימות נמוכה ובמשך זמן קצר עשויה להועיל.  לנו 

יש תפקיד חשוב בעידוד המטופלים לבצע פעילות גופנית על פי 

מסוגלותם. יחד עם זאת, בראש ובראשונה, עלינו לאמץ אורח 

חיים פעיל ספונטני ולבצע אימון גופני סדיר בעצמנו. 

במסגרת יום העיון, נערכה האסיפה הכללית של העמותה 

לקידום הסיעוד האונקולוגי, כפי שמתחייב מתקנון העמותה, 

אחת לשנה. במסגרת האסיפה הוצג סיכום פעילות העמותה 

לשנת 2012. ראשי הוועדות השונות הציגו את פעילויותיהן 
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ושרה גרדין הציגה את מאזן הכספים.   

לסיום, לפני ארוחת הערב החגיגית, הציגה אלה מולר את 

נושא הטיפול התומך בסרטן הריאה. במהלך הרצאתה, הציגה 

אלה כלי המשמש לאומדן של מצוקה רגשית, המהווה אחד 

הסימפטומים הבולטים של אנשים שחלו בסרטן הריאה. 

יום עיון למטופלות עם סרטן השד בהדסה
ברכה מייזלס, אחות מתאמת בריאות השד, הדסה הר 

הצופים ודר' אילנה קדמון, אחות מתאמת בריאות השד, 

הדסה עין כרם

בחודש אוקטובר השנה, החודש הבינלאומי לציון המאבק בסרטן 

השד, או כמו שאחרים מכנים אותו – חודש המודעות לסרטן 

השד, החלטנו לערוך בהדסה יום עיון עבור נשים שחלו בסרטן 

השד ובני משפחותיהם. יום העיון זכה לתמיכה של חברת 

Roche וחברת Medison, ולשיתוף פעולה עם האגודה למלחמה 

בסרטן. 

יום העיון נפתח בהרצאתה של ברכה מייזלס, אחות מתאמת 

ההיבטים  על  הצופים,  הר  בהדסה  השד  סרטן  בריאות 

לאחר  ובעולם.  בארץ  השד  סרטן  של  האפידמיולוגיים 

מכן התמקדה ד”ר ביאטריס עוזיאלי, מנהלת השירותים 

האמבולטורים באונקולוגיה ומומחית בסרטן השד, בטיפול 

המותאם אישית למחלה, נושא חם ועכשווי במחקר בנושא 

והמיושם כבר בקליניקה. אודליה ששון, דיאטנית קלינית בכירה, 

הציגה את נושא הטיפול התזונתי כגורם מניעה למחלה, נושא 

שהעלה הרבה שאלות וסוגיות מצד המשתתפים. ד”ר הדס גנץ, 

רופאה מהמערך האונקולוגי, הציגה טיפולים חדשניים, כולל 

הרצפטין בזריקה תת עורית וטיפולים ביולוגיים חדשים הנמצאים 

במחקר. בהמשך דר’ אילנה קדמון, אחות מומחית בסרטן השד 

בעין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד של הפקולטה 

לרפואה, שיתפה את הקהל בנושא החשוב של “החיים לאחר 

הסרטן” הכולל מעקב הן רפואי והן פסיכו-סוציאלי אחרי כל 

מי שאובחנה וטופלה במחלה. את יום העיון סיימה ליויה כסלו 

בהרצאה מעודכנת ורגישה כתמיד, בנושא של זוגיות ומיניות 

בעקבות המחלה.

כמארגנות יום העיון הנ”ל יצאנו בהרגשה עד כמה חשוב לקיים 

ימי עיון כאלה מדי שנה, המיועדים ומותאמים לנשים שחלו 

בסרטן השד ובני משפחותיהם.

כינוס בינלאומי ראשון בנושא נשים צעירות 
שחלו בסרטן השד 

BCY1 – Breast Cancer in Young Women Conference

Dublin, Ireland   8-10 November 2012

דר’ אילנה קדמון, אחות מומחית בנושא סרטן השד ומרצה 

בכירה בבית הספר לסיעוד של הדסה והאוניברסיטה 

העברית, הפקולטה לרפואה.

בתחילת נובמבר התקיים בדבלין שבאירלנד, הכינוס הראשון 

הבינלאומי בנושא נשים צעירות וסרטן השד. כינוס זה היה ראשון 

מסוגו והשתתפו בו כ- 200 ואף יותר אנשי מקצוע מכל רחבי 

העולם. הוועדה המארגנת והמדעית כללה את ד”ר בלה קאופמן, 

אונקולוגית מומחית בסרטן השד משיבא, ובראש הכינוס עמדה 

ד”ר פטימה קרדוסו מפורטוגל, אשר ביקרה פעמים מספר 

בארץ. בין המרצים הישראלים היו ד”ר בלה קאופמן וד”ר דרור 

מאירוב ממחלקת נשים בשיבא, גינקולוג המתמחה בנושא 

פוריות וסרטן. 

בין המשתתפים בכינוס הייתה כאמור קבוצת מומחים רצינית 

מהארץ, וביניהם מספר אחיות מתאמות בנושא בריאות השד, 

ד”ר אפרת דגן, ראש החוג לסיעוד באוניברסיטת חיפה, ורופאים 

כירורגים ואונקולוגים. ההרצאות היו מרתקות, והתוכנית 

המצויינת היתה מאורגנת בצורה מופתית, בהתאם לסדר הגיוני 

ומדעי במשך שלושה ימים.

הכנס נפתח במושב שהתמקד בביולוגיה של סרטן השד בגיל 

הצעיר. הנושא כלל היבטים פתולוגיים וגנטיים. בשלב הבא הדיון 

התייחס לדרוג של סרטן השד בנשים צעירות והטיפול המשלים 

מצד אחד, ולנשים גרורתיות מהצד השני. בהמשך, המרצים דנו 

בנושא של פוריות וסרטן השד, נושא המעסיק כמעט כל אישה 

צעירה שלקתה בסרטן השד. גם נושא ההיריון ביחס לסרטן שד 

הועלה - סרטן שד שמתגלה בזמן ההיריון, וגם הסברה כי הריון 

מהווה גורם סיכון לחזרת סרטן השד. לסיום הייתה הרצאה 

מעניינת על אימוץ לאחר סרטן השד.

היום האחרון התמקד בהיבטים של איכות חיים ומיניות, 

חדשות מהארץ ומהעולם
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ובפעילות פוליטית וחברתית של נשים צעירות עם סרטן השד. 

בסוף היום נערך דיון ארוך וממצה שבעקבותיו נכתב סיכום 

של הכינוס – Conference Statement שיפורסם באתר של ה – 

European School of Oncology – ארגון העל שהיה אחראי על 

ארגון וקיום כינוס מקצועי זה. 

תודה לוועדה המארגנת ולכל המארגנים והמשתתפים, וכאמור 

יש סיכוי רציני, שעליו כבר דובר, שהכינוס הבא על נשים צעירות 

וסרטן השד, יתקיים בישראל בעוד כשנתיים. אנא עקבו אחר 

הפרסומים! 

 סדנת “יציאה לחיים” למחלימות
מסרטן השד

סוזן בן דהאן, אחות מתאמת בריאות השד

בית חולים שערי צדק

רקע

נשים העוברות ניתוח להסרת גידול מהשד, לרוב מקבלות 

טיפולים נוספים )“טיפול משלים” – אדג’ובנטי(.

ליחידות  סדיר  באופן  מגיעות  הנשים  הטיפולים,  בזמן 

האונקולוגיות ונמצאות בקשר מתמיד עם הצוות הרפואי 

והפארא-רפואי, ומקבלות ממנו תמיכה משמעותית.

עם סיום הטיפולים והחזרה לחיי השגרה, נשים רבות מוצאות 

את עצמן לפתע ללא תמיכה, ללא כתובת לפנות אליה עם 

שאלות או בעיות חדשות שמתעוררות. פעמים רבות מופיעות 

תופעות לוואי משמעותיות דווקא לאחר סיום הטיפולים, או 

שתופעות אלה נתפסו בזמן הטיפול כחלק בלתי נפרד ממנו, 

וכעת מצופה שהן תחלופנה. 

נשים אלה, לעיתים קרובות, חשות ריקנות, חרדה וחוסר כיוון 

בחיים החדשים שלאחר הטיפול. הן לא יודעות למה לצפות, 

וחיות בחשש מפני חזרת המחלה. כמו כן, לא תמיד נשים אלה 

יודעות לייחס תופעות לטיפול, למחלה או למצבן הנפשי. 

מטרה

על מנת לתת מענה לצרכים אלו בנה הצוות הסיעודי, הסוציאלי 

והרפואי במכון האונקולוגי, במרכז הרפואי שערי צדק, סדנת 

זו מיועדת למחלימות שסיימו את  “יציאה לחיים”. סדנה 

הטיפולים הכימיים והקרינתיים וכן לנשים המקבלות טיפול 

הורמונלי. הנשים מוזמנות לסדנה על ידי אנשי הצוות ואינן 

נדרשות לשלם עבור שירות זה.

אודות הסדנא

הסדנה מורכבת משתי פגישות בשעות אחר-הצהרים ומחולקת 

לארבעה נושאים עיקריים:

•פעילות גופנית ומניעת לימפאדמה – על ידי פיזיותרפיסטית  	
מומחית בתחום 

•מיניות, זוגיות והתמודדות עם תופעות לוואי – על ידי אחות  	
מתאמת בריאות השד 

•תזונה נבונה – על ידי דיאטנית קלינית מומחית  	
•התמודדות עם “היום שאחרי” – על ידי העובדת הסוציאלית  	

של המכון

הסדנה נערכת אחת לחודשיים – על מנת לתת מענה רציף 

לנשים שמסיימות טיפול בכל התקופות.

בכל סדנה משתתפות כ- 10-12 נשים. הקבוצה קטנה על 

מנת ליצור אווירה אינטימית ונינוחה, כך שתאפשר לכל הנשים 

לשאול שאלות ולקבל מענה על צרכיהן.

הסדנה התקבלה בברכה על ידי המטופלות, והמשובים שמולאו 

על ידן היו מעודדים במיוחד.

לאור הצלחת הסדנה נשקלת האפשרות להרחיב את הפעילות 

גם למטופלים שחלו בגידולים אחרים.

“בסוף יבוא מלאך”
ערב בנושא טיפול פליאטיבי לאחיות הקהילה 

“כללית שירותי בריאות” מחוז דן פתח תקווה

רינה דיכל, רכזת אונקולוגית ב”כללית שירותי בריאות” ממחוז דן 

– פתח תקווה, דיווחה על קיומו של ערב בנושא “טיפול תומך”, 

שהתקיים בתאריך 24.4.13 עבור כ- 60 אחיות המחוז. השם 

שניתן למפגש, “בקרוב יבוא מלאך”, נבחר בהשראת ספרו של 

 ,)ALS( Amyotrophic lateral sclerosis -רונן פורת, חולה סופני ב

שהחליט לנצל היטב את הזמן שנותר לו, עד השנייה האחרונה. 

אחת ממטרות המפגש הייתה להעביר לאחיות את המסר של 

“להיות עם” המטופל ומשפחתו בכל שלבי המחלה, מתוך כוונה 

כנה ועמוקה, שהינו אחד היעדים המשמעותיים בהתערבות 

הסיעודית.

במהלך הערב, הועלו שני נושאים חשובים ומשמעותיים: דר’ גילי 

פלג, יו”ר עמותת תמיכה, הציגה את הנושא: “היבטים מעשיים 

של חוק החולה הנוטה למות - בין האסור למותר”, ולין חלמיש, 

טנטולוגית ומומחית באבל ושכול, התמקדה בהתמודדות עם 

המוות, שפת הגוף ותקשורת לקראת סוף החיים. 

קיומו של הערב המרגש, החשוב והמשמעותי הזה, הצליח 

הודות לצוות הפליאטיבי של המחוז: יאנה מוליאר - מנהלת 

הסיעוד של היחידה לטיפול ביתי תומך, רונית תובל - אחות 

הקשר קהילה - שיבא, רינה דיכל - אחות רכזת אונקולוגיה, 

שרית קשפיץ - מזכירת המחוז, שולמית זהבי - אחראית על 

הכשרת צוותים, ופנינה ריכטר - מנהלת הסיעוד של מחוז דן-

פתח תקווה.

לדברי רינה דיכל, ההשתתפות במפגש זה מהווה רק שלב אחד, 

מתוך תהליך של למידה והטמעת הגישה הפליאטיבית בעבודה 

הסיעודית במחוז כולו. 
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קורס עקרונות הטיפול בבעלי סטומה - 
קופת חולים “מאוחדת”

יעל גוטמן פרלמן, אחות סטומה מחוזית וטיפולי בית, 

מרפאת כפר סבא

קורס סטומה, התקיים השנה במסגרת קופת חולים מאוחדת, 

בהיקף של 60 שעות, במשך שבעה מפגשים. 

מרכזת הקורס: יעל גוטמן פרלמן, אחות סטומה מחוזית וטיפולי 

בית, מרפאת כפר סבא.

בקורס השתתפו 40 אחיות מוסמכות ממרפאות ראשוניות 

ומהיחידות לטיפולי בית.

מטרות ההשתלמות: להכיר וליישם במקצועיות את עקרונות 

הטיפול במטופל בעל סטומה, תוך יישום גישות מקצועיות 

עדכניות, להדריך את המטופל לטיפול עצמי, לזהות סיבוכים של 

הסטומה, למנעם ולטפל בהם, להתאים ציוד למטופל בהתאם 

למבנה גופו, סוג הסטומה ופעילותו היום יומית, לתקשר ביעילות 

עם עמיתים ומתנדבים בבית החולים ובקהילה ולשמש משאב 

ידע לאנשי צוות אחרים.

כהכנה לקורס נבדקו המודעות והידע, הקשורים לטיפול בבעלי 

סטומה. נמצא שיש להעמיק את הידע התיאורטי והמעשי 

בטיפול בבעלי סטומה.

כל  על  סטומה  בעל  סיעוד  בקורס:  שנכללו  הנושאים 

היבטיו, היבטים סוציאליים ורגשיים, כירורגיה, אורולוגיה, 

גסטרואנטרולוגיה, פיזיותרפיה, תזונה, אונקולוגיה, טיפול בכאב, 

שלמות העור, רצף טיפולי מאשפוז עד שחרור, היכרות עם ציוד 

סטומה.

משתתפות הקורס נדרשו לעבודת סיכום ומבחן מסכם.

יש לציין שהוקם פורטל באתר קופ”ח מאוחדת, המרכז ידע 

בנושא סטומה לשימושם של נאמנות הסטומה. הפורטל הכיל 

את מבנה הקורס, הסילבוס, המטלות, מצגות, סיכומי הרצאות, 

לינקים לאתרים רלוונטיים, אפשרות לשאלות ותשובות, חומרים 

מחברות הציוד, בעיות ופתרונן ועוד.

סיכום: ממוצע ציוני המבחן המסכם היה 91. סיכומי משוב 

הקורס הראו, כי הקורס העשיר את המשתתפים בידע ובמיומנות 

בטיפול בבעלי סטומה. משוב הסטודנטים על ההרצאות שניתנו  

נע בין 94-92.

סיכום הקורס הפליאטיבי לאחיות במחוז 
שרון שומרון

יפעת רווה RN, MA  מנהלת תחום אונקולוגיה, מומחית 

בטיפול תומך, הנהלת הסיעוד מחוז שרון שומרון, שירותי 

בריאות כללית, מנהלת ומרכזת הקורס

קורס בנושא “טיפול פליאטיבי” התקיים במחוז שרון-שומרון 

של “כללית שירותי בריאות” עבור 40 אחים ואחיות, נאמני נושא 

האונקולוגיה במחוז. התוכנית כללה 60 שעות, שהתפרשו על 

פני עשרה מפגשים שבועיים, מינואר עד אפריל 2013. הקורס 

התקיים במרכז הרפואי גריאטרי “דורות”, החלטה שאפשרה 

ל- 10 אחיות מבית חולים זה להצטרף לקורס.

מטרת הקורס הייתה לקדם את הגישה ואת הידע של האחיות 

בתחום הטיפול הפליאטיבי. 

במהלך הקורס, הכירו המשתלמים את הגישה הבינתחומית, 

ביו-פסיכו-סוציאלית לטיפול כוללני במטופל ובמשפחתו, 

רכשו ידע באומדן באיזון סימפטומים בטיפול בחולי סרטן, חולים 

גריאטריים, חולי אי ספיקת לב, ALS, דמנציה והידרדרות כללית. 

כמו כן הכירו את המשאבים הקהילתיים והאשפוזיים למתן 

טיפול תומך, נחשפו לגישה לטיפול במטופל הנוטה למות, למדו 

והכירו את החוק, ואת טופסי ההנחיות המקדימות. בנוסף, הכירו 

המשתלמות את תפיסת העולם והגישה לסוף החיים בהתאם 

לדתות השונות. 

הקורס כלל הרצאות, עבודה קבוצתית וסדנאות, בהן התקיימו 

דיונים בסוגיות שונות ובדילמות אתיות. כמו כן התקיימו שני 

סיורים לימודיים, שכללו הרצאות וסיור במתקני המקום: באגודה 

למלחמה בסרטן בגבעתיים ובמרכז דוידוף, בפתח תקווה.

מלבד השתתפות מלאה בשיעורים, האחיות נדרשו ללוות מטופל 

הסובל ממחלה מאיימת חיים ומוגדר כפליאטיבי, ולהגיש תכנית 

התערבות במסגרת הכיתה וכעבודה מסכמת. במסגרת מטלה 

זו, התבקשו האחיות להשתמש בשאלון POS, לערוך שלושה 

ראיונות למטופל ואחד לבן משפחתם. 

מהמשובים בעל פה ומהעבודות בכתב עולה, כי השימוש בשאלון 

סייע מאד לאחיות, בכך ששימש עבורן כלי עזר, מעין “קביים” 

להעלות נקודות ונושאים, אשר פתחו צוהר לתקשורת טובה 

בינן לבין המטופל והמשפחה ויכולת לשמוע ולהבין את העובר 

עליהם.

המשובים הצביעו על שביעות רצון גבוהה מהקורס. האחיות 

הביעו את תודתן על הידע הרב שקיבלו ועל חשיבות החשיפה 

לנושא קשה זה. לדעתן, ביטחונן העצמי לטפל בחולים נוטים 

למות עלה. חלקן חשו שהקורס היה קצר מדי, ושהיו זקוקות 

ליותר זמן לדיונים ולביטוי אישי. הובטחו מפגשי המשך לשם 

העשרה, עדכון ידע, אוורור רגשי ותמיכה.

 

חדשות מהארץ ומהעולם
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הנחיות לכותבים

כל מאמר המגיע למערכת העיתון, יועבר לשם קריאה ולמתן חוות דעת, אל לפחות שני קוראים סוקרים שהם מומחים בתחום הנושא 

הכתוב. יחד עם זאת, כותבי המאמר אחראים לתוכן הכתוב. תהליך ההערכה מתפרס על פני תקופה של כ 8-6 שבועות ובסיומו יקבל 

הכותב הודעה אם התקבל או נדחה המאמר, או לחלופין אם נדרשים תיקונים. ההחלטה על מועד פרסום המאמר בעיתון נתונה בידי 

ions.journal@gmail.com :המערכת. יש לשלוח למערכת את המאמרים בדואר אלקטרוני לכתובת הבאה

על דף נפרד יש להדפיס את שם המאמר, שמות המחברים )שם פרטי מלא ושם משפחה, תואר אקדמאי, תפקיד, מקום העבודה, כתובת, 

מספר טלפון, פקס ודואר אלקטרוני(. בנוסף, בכל מאמר בעת פרסומו, תצוין הכתובת האלקטרונית של אחד הכותבים או יותר.

כותרת – על הכותרת להכיל מילות מפתח המשקפות את הנושאים העיקריים במאמר.

תקציר –יש לכתוב בראש המאמר תקציר המכיל 100-50 מילים וכולל ממצאים ומסקנות עיקריות. בתקציר אין לכלול מקורות. 

אורך המאמר – על המאמר הנשלח למערכת להכיל עד 20 עמודי A4 בגופן 12, וברווח כפול. 

טבלה וגרף – יש למספר כל טבלה וגרף המוצגים במאמר גם בגוף המאמר. כל הסבר המתייחס לטבלה או לגרף יצוין בתחתית באותיות 

מודגשות. הכותב אחראי לנתונים המוצגים בהם. 

תרשים או מודל – כאשר תרשים או מודל מצוטטים ממאמר והינם מקוריים, יצוין המקור ממנו נלקחו כמו גם שמו המקורי של מחבר 

המודל.

תמונות או ציורים – יש להכין אישור בכתב עבור פרסום כל תמונה או ציור המוצגים במאמר, ולצרף קובץ באיכות גבוהה.

ברישום המקורות יש להקפיד על התאמה בין המקורות המצוינים בגוף העבודה לבין רשימת המקורות המופיעה בסוף המאמר, כמו 
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