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תוכן העניינים עורכת ראשית: דר' אילנה קדמון, RN, PhD - אחות מומחית בנושא סרטן השד, 
ביה״ח הדסה עין כרם ומרצה בכירה, בית הספר לסיעוד ע”ש הנרייטה סאלד של 

הדסה והאוניברסיטה העברית. 

עורכת משנה: רונית ר. גולד RN, MPA - רכזת הדרכה אשפוז יום אונקולוגי, מרכז 
רפואי ת"א ע"ש סוראסקי.

חברות המערכת: 
ליויה כסלו RN, MA - אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן, גבעתיים.

עירית שוורץ-אטיאס RN, MA - אחות מתאמת לויקמיה ולימפומה, מרכז שניידר 
לרפואת ילדים בישראל.

מרינה פורר RN, MA, ONS - סגנית אחות אחראית השתלות מח עצם 
והמטואנקולוגיה רמב”ם; מרכזת קורס על בסיסי באונקולוגיה במרכז להכשרה 

מתקדמת בסיעוד ליד רמב”ם.

כתובת המערכת למנויים ופרסומים: 
סיעוד אונקולוגי, ת.ד 613 גבעתיים 53106. טל’ 03-5721618, נא לפנות לסילויה. 

עריכה לשונית: רונית ר. גולד

עיצוב ופרסום: גלית אזולאי - סטודיו לעיצוב גרפי

 ועד “העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל”
יו"ר: ליויה כסלו, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן, גבעתיים.

גזברית העמותה: שרה גרדין, אחות אחראית יחידת קרינה, מרכז דוידוף, קמפוס 
בלינסון, מרכז רפואי רבין.

ועדת פרסומים בביטאון
דליה גורדון - אחות ראשית אשפוז יום אונקולוגי, מרכז רפואי הדסה עין-כרם, 

ירושלים.

אביטל רנד, אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי ומכון קרינה, אסותא, רמת החייל.   

ועדת ימי עיון
יו”ר: נורית שניידר-יאיר - מפקחת קלינית מערך אונקולוגי, מרכז רפואי ע”ש שיבא, 

תל-השומר.

אלה מולר - מומחית קלינית מערך אונקולוגי, מרכז רפואי ע"ש רמב"ם, חיפה.

יעל בן גל - מנהלת הסיעוד, מחלקה המטו-אונקולוגיה ילדים, מרכז שניידר 
לרפואת ילדים בישראל.

שרית אשכנזי - אחות אחראית מרפאה המטו-אונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס 
בילינסון.

בלה אליגולשוילי – מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, 
שרותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

ועדת מלגות
יו”ר: דר’ ג’סיקה ליבנה, אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי, מרכז רפואי ע”ש 

שיבא, תל-השומר.

דליה גורדון - אחות ראשית אשפוז יום אונקולוגי, מרכז רפואי הדסה עין-כרם, 
ירושלים.

קרן ארפי, מתאמת אונקולוגיה וטיפול תומך, מחוז שפלה וירושלים, מכבי שירותי 
בריאות.

ועדת ביקורת
רות אלקיים - אחות אחראית מכון קרינה, מרכז רפואי ע”ש שיבא, תל-השומר.

ננה חיילי - מדריכה קלינית במחלקה האונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס בילינסון.

תמי מקל -מודיאנו, אחות מתאמת ביחידת השד, מרכז רפואי ע”ש שיבא.

כי זמן הוא מצרך יקר
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טווח רחב של מינונים להתאמת מינון נוחה

צורת טבלייה ייחודית וצבע אריזה שונה - עבור כל מינון
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Reference: 1. Rauck RL et al. Curr Med Res Opin 2009; 25(12): 2877-2885 2. England R, Maddocks M, Manderson C, Zadora-Chrzastowska S, Wilcock A. How practical are transmucosal fentanyl products 
for breakthrough cancer pain? novel use of placebo formulations to survey user opinion. BMJ Support Palliat Care. 2011;1:349-351 3. Abstral® prescribing information  as approved by the Israeli MoH 

 For additional information please contact Neopharm's Medical Affairs Department 
6 Hashiloach st. P.O.B 7063 Petach Tikva 4917001, Tel: 1-800-250-255 Fax: 03-9373716

הבריאות*כלול בסל 

Abstral® 100 micrograms, 200 micrograms, 300 micrograms, 400 micrograms, 600 micrograms and 800 micrograms Sublingual Tablets (fentanyl) Abbreviated Prescribing Information Please refer to Summary of Product Characteristics 
before prescribing. Presentation Sublingual tablets containing 100µg, 200µg, 300µg, 400µg, 600µg and 800µg of fentanyl. Indication Management of breakthrough pain in adult patients using opioid therapy for chronic cancer 
pain. Dosage and Administration Only for use in patients who are considered tolerant to their opioid therapy for persistent cancer pain (i.e. using 60 mg oral morphine per day or 25 micrograms transdermal fentanyl per hour or 
equivalent). Administer directly under the tongue and allow to dissolve without chewing, sucking or swallowing. Adults: Initially 100µg, titrating upwards as necessary. Patients must be monitored closely by a health professional 
during the titration process. Once an appropriate dose has been established patients should be maintained on this dose and should limit consumption to a maximum of four doses per day. Elderly and patients with renal and 
hepatic impairment: Special care needed in titrating elderly patients and patients with kidney or liver dysfunction; observe for signs of fentanyl toxicity Children and adolescents: Must not be used in patients less than 18 years of age. 
Contraindications Hypersensitivity to any of the ingredients; opioid-naïve patients; severe respiratory depression or severe obstructive lung conditions. Warnings and Precautions Instruct patients and carers to keep tablets out the sight and 
reach of children. Ensure patients and carers follow instructions for use and know what action to take in case of overdose. Before starting Abstral, ensure long-acting opioid treatment for persistent pain is stable. Dependence may develop 
upon repeated administration of opioids. Risk of clinically significant respiratory depression. Particular caution needed during dose titration in patients with COPD or other conditions predisposing to respiratory depression. Administer 
with extreme caution in patients who may be particularly susceptible to the intracranial effects of hypercapnia. Opioids may mask the clinical course in patients with head injuries. Use with caution in patients with bradyarrhythmias, 
hypovolaemia, hypotension, mouth wounds or mucositis. Monitor carefully use in elderly, cachectic and debilitated patients. Possible symptoms of withdrawal on cessation are anxiety, tremor, sweating, paleness, nausea and vomiting. 
Interactions Fentanyl is metabolised by CYP3A4. Use with caution if given concomitantly with CYP3A4 inhibitors such as macrolide antibiotics, azole antifungal agents, protease inhibitors or grapefruit juice. Concomitant use of other 
CNS depressants, such as other morphine derivatives, general anaesthetics, skeletal muscle relaxants, sedative antidepressants, sedative H1 antihistamines, barbiturates, anxiolytics, hypnotics, antipsychotics, clonidine and related 
substances may produce increased CNS depressant effects. Respiratory depression, hypotension and sedation may occur. Concomitant use of alcohol or partial opioid agonists/antagonists(e.g. buprenorphine, pentazocine) is not 
recommended. Not recommended for use in patients who have received MAO inhibitors within 14 days. Pregnancy Safety in pregnancy not established. Use only when necessary. Long-term treatment may cause withdrawal symptoms in 
newborn infant. Do not use during labour and delivery since fentanyl crosses the placenta and may cause respiratory depression in foetus or infant. Lactation Fentanyl is excreted into breast milk and should only be used if the benefits 
clearly outweigh the potential risks for both mother and child. Driving, etc Fentanyl may impair mental or physical ability. Advise patients not to drive or operate machinery if they become dizzy, drowsy or experience blurred 
or double vision. Undesirable Effects Typical opioid side-effects are to be expected. The most serious adverse reactions are respiratory depression, hypotension and shock. The most commonly reported adverse reactions 
include nausea, vomiting, constipation, headache, somnolence/fatigue and dizziness. See SPC for details of these and other undesirable effects. Overdose: Immediate management includes removal of any remaining 
tablets from the mouth, physical and verbal stimulation and an assessment of the level of consciousness. A patent airway should be established and maintained, and assisted ventilation initiated if appropriate. Adequate 
body temperature and parenteral fluid intake should be maintained. Consider the use of opioid antagonists. For further information please refer to the prescribing information as approved by the Israeli Ministry of Health. 

*בכפוף לתנאי השימוש כפי שאושרו ע"י משרד הבריאות
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"מגדלור באפלה"

 תפקיד האחות המומחית
בבריאות השד 

דר׳ חנה אדמי, חנה זוהר, יעל רודנר  

20
עקרונות במתן עירוי תת עורי 

)Subcutaneous Infusion(

 נורית שניידר-יאיר, שרי כהן,
מיכל גולפור, יוליה פליארסקי

26
ניהול מיטבי של בחילות והקאות 

 במטופלים אונקולוגים אמבולטוריים
באמצעות פרוטוקול המונע על ידי אחיות

 דליה גורדון, מירב קויתי, רותי רדיאנו,
גל ספיר, רויטל זלקר
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SURVIVORSHIP 

האחות כמרכזת תחום מחלימים מסרטן

נגה סלע 
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מדברים מהשטח

דליה גורדון, דר׳ אילנה קדמון
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ממדף התרופות

רונית ר. גולד, ברוריה יכיני
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חדשות מהארץ ומהעולם


