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דבר העורכת

עמיתים ועמיתות יקרים,

אנו פותחים את האביב עם גיליון חדש, שבו נציג מאמרים בנושאים שונים ומגוונים. 

המאמר הראשון נכתב על-ידי אלה מולר מרמב"ם עם פרופ' רובינזון, יושב הראש של האגודה למלחמה 
בסרטן, ביחד עם שותפים מהמחלקה לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה. המאמר מדבר על החשיבות 
והמודעות ההולכת וגדלה, שלנו כאנשי מקצוע, לנושא של מחלימים מסרטן ובכלל לחיים שאחרי הסרטן. 
אין ספק שזה נושא חשוב ומוביל שצובר תנופה בכל הכינוסים המדעיים בתחום, וכן העמותה האירופאית 

לסיעוד אונקולוגי רואה בו חשיבות רבה.

המאמר השני עוסק בנושא חשוב בתחום סרטן השד, ונכתב על-ידי ולדה שור מסורוקה, אשר ערכה מחקר 
חלוצי בנושא. מי כמונו יודע, כמה חשובה ההתייחסות לבני הזוג של הנשים החולות על-ידי אחיות מתאמות 
בריאות השד ועל-ידי הצוותים העוסקים בנושא. הבעל לעיתים הולך לאיבוד וזקוק גם הוא למידע, תמיכה, 
הדרכה והסברים לא פחות ולעיתים אף יותר, מאשתו המטופלת. מחקרים רבים נעשו בנושא ומחקרה של 

ולדה מוסיף לנו מידע משמעותי על הנעשה בארץ.

המאמר השלישי הוא של שרה גרדין ועמיתיה, אשר מציגים את הצורך במידע כתוב ומובנה, ואת השפעתו 
על שביעות הרצון ועל הפחתת חרדה מצבית בסיום הטיפול הקרינתי. מתן מידע למטופל תפס תאוצה 
בשנים האחרונות ואין היום מחלקה באונקולוגיה, בכל תחום שהוא, שאינה מספקת דפי הדרכה למטופלים 

ובני משפחותיהם.

המאמר האחרון של אלונה אגרצ׳וב ואלה מולר עוסק בנושא "מומחיות קלינית", נושא הנמצא כרגע על 
סדר היום הפוליטי, בהקשר של הסיעוד. מומחיות קלינית דורשת הכשרה, ניסיון והרבה ידע והתמקצעות 

בתחום. מאמר זה עוסק בתפקיד ייחודי ברמב"ם של מומחית קלינית בתחום מיאלומה נפוצה. 

מקווה מאד שתהנו מהגיליון, וכמובן אנו מחכים להערות מכם מצד אחד, ולמאמרים מאתגרים ומקצועיים 
לגליונות הבאים מצד שני.

קריאה מהנה,

דר' אילנה קדמון
וצוות המערכת
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דבר יו"ר העמותה

ליויה כסלו

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

דבר יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי נמצאת בתהליך מתמיד של עשייה והתחדשות. השבוע תתקיים האסיפה 
הכללית השנתית שלנו ובה נדווח על פעילויות הוועדות השונות ועל הדו"ח הכספי, שיועבר לרשם העמותות 
כמידי שנה בחודש מאי. כולנו נהנים מפעילויותיה המגוונות של העמותה במהלך השנים ועבורנו זה מובן 
מאליו שהעניין הכספי מתנהל על מי מנוחות, בלי להיות מודעים לעובדה ששרה גרדין מנהלת אותו במשך 
שנים מאחורי הקלעים, בהתמדה ובקפדנות יתרה. אמנם בשנים האחרונות אנו נעזרים גם ברואה חשבון, אך 
הדבר אינו מפחית ממספר שעות העבודה האינסופיות ששרה מקדישה בימים, בלילות ובסופי שבוע לניהול 

הרישומים המדויקים של כספי העמותה. על כך אנו אסירי תודה והערכה. 

האירועים האחרונים שהתקיימו במסגרת העמותה זכו לתגובות חיוביות. תוכלו לקרוא על מקצתן במדור 
החדשות של גיליון זה. יש לציין, שחלק לא מבוטל מפעילויות העמותה השנה מתרכז בשני קצוות הגיל: 
גריאטריה ופדיאטריה אונקולוגית. בהתייחס לגריאטריה אונקולוגית, נזכיר את קיומה של ההשתלמות 
בת ארבעת המפגשים, אשר זכתה להדים חיוביים מאד. בימים אלה אנו מנסחים נייר עמדה של העמותה 
בהתייחס לאונקולוגיה גריאטרית, תהליך שהותחל על ידי משתתפי ההשתלמות. עם סיום התהליך, נייר 

העמדה יפורסם באתר העמותה. 

כפי שציינתי, גם התחום הפדיאטרי תופס תנופה השנה. קבוצת העניין של האחיות הפדיאטריות נפגשו 
מספר פעמים, על מנת לשתף פעולה בין המרכזים השונים ולקיים פעילויות העשרת ידע וגיבוש. כך לדוגמא, 
יתקיים יום עיון בתאריך 1.5.14. העשייה הנרחבת בתחום מתבטאת גם במספר הרב של התקצירים בתחום זה, 
שנשלחו להצגה ביום העיון השנתי של העמותה, כך שיתקיים מושב ייחודי שיתמקד בפדיאטריה אונקולוגית. 

בנוסף, עיתון הנושא השנה יהיה בתחום זה.  

בימים אלה אנו עמלים, בהובלתה של נורית שניידר יאיר, יו"ר וועדת ימי עיון ופרויקטים מיוחדים, על ההכנות 
לכנס השנתי, שיתקיים השנה בתאריך 11.6.14. אני רוצה להודות לנורית על עבודתה האינטנסיבית גם בחופשת 

הלידה, כדי להבטיח את קיומו והתנהלותו של יום העיון השנתי על הצד הטוב ביותר. 

זוהי הזדמנות להודות לחברי וראשי הוועדים, לחברי מערכת העיתון והאתר, אשר בזכות עבודתם הנאמנה, 
הכרוכה בשעות עבודה אינסופיות, העיתון והאתר ממשיכים להתקיים ולהביא את החידושים והמידע 

לחברות העמותה.

אני שבה ומזמינה אתכם לקחת חלק בהעלאת רעיונות, בתכנון וביישום פעילויות העמותה. אני מאמינה 
שחברות עמותה נוספות יכולות להיות שותפות יותר ומעורבות יותר בתהליך העבודה. 

כל טוב וקריאה מהנה,


