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בן עמי

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי והקשר שלה לארגונים אחרים בחו״ל

ארגון האחיות האונקולוגיות האמריקאי 
Oncology Nursing Society - ONS

שרה בן עמי

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי החלה כקבוצת עניין 
ופועלת משנת 1986, כאשר עם הזמן גדלה במספר חבריה, 

במגוון פעילויותיה וביוזמות המקצועיות שלה. 
לאורך השנים, הבטנו בעניין ובקנאה בארגון הגדול של 
האחיות האונקולוגיות האמריקאיות ה-ONS, שכיום 
מונה כ-40,000 אחים ואחיות אונקולוגיות מארצות הברית 

ומחוצה לה.
למדנו מהם רבות בתחום ניהול העמותה, גיוס תומכים 
לפעילויות, נושאים חדשים שעל הפרק ויוזמות מקצועיות. 
חלקנו קיים קשרים אישיים שוטפים עם נציגי הארגון, 

שתרמו רבות לפעילות העמותה.
אונקולוגיות מישראל הפכו לחברות בארגון  אחיות 
והשתתפו בכנסים השנתיים המתקיימים פעם בשנה, 

במהלך 4 ימים, בערים שונות במדינה.
ההשתתפות בכנסים אלה, לנו, האחיות מישראל, מאירת 
עיניים ומרגשת. מספר המשתתפים בכל כנס עומד על 
4,000 אחיות, אשר כובשות את העיר המארחת בעוצמה 
המרחיבה את הלב. במהלך הכנסים מתקיימות מגוון 
פעילויות מרתקות, והנושאים המועלים לדיון מוצגים 

בדרכים שונות ומלהיבות.
בשנת 2004 זכתה הגב’ עליזה יפה בפרס היוקרתי של ארגון 
ה-ONS לאחות אונקולוגית, על קידום הסיעוד האונקולוגי 
בתחום הפיתוח הבינלאומי. הפרס הוענק במסגרת הכנס 
השנתי ה-29 של הארגון באנהיים, קליפורניה, ארצות-

הברית. ועדת הפרס ציינה את עליזה כבעלת חזון ותחושת 
שליחות בקידום הטיפול בחולי הסרטן בישראל, בזכות 
יכולתה להפוך חלום למציאות, תוך הפגנת יכולת ניהול 

והנהגה של התחום ושל העוסקים בו. 
זכיתי להשתתף ולהציג בפאנל, באחד מהכנסים השנתיים 
של הארגון, את נושא “גסיסה ומוות בחברה הישראלית” 
יחד עם אחיות ממדינות נוספות, דבר שהאיר את העשייה 

של הסיעוד האונקולוגי בישראל באופן מקצועי וייחודי. 
בנוסף, התקבלתי להשתתף בשתי סדנאות ייחודיות, 
שעסקו האחת בטיפול בעייפות בחולים אונקולוגיים 
והסדנה השנייה עסקה בגנטיקה וסרטן, שלאחריה העברתי 
את הנושא במספר קורסים לאחיות העמותה ובקורסים על 

בסיסיים.
בהמשך יזמנו פעילות משותפת לאחיות אונקולוגיות 
 Middle East Cancer (  MECC של העמותה, ארגון 
Consortium( המשמש איגוד למדינות המזרח התיכון 
בתחום האונקולוגיה וה-ONS, וקיימנו סדנה למנהיגות 
בסיעוד אונקולוגי בים המלח ל-44 אחים ואחיות חברות 
העמותה ואחיות נוספות מקפריסין, תורכיה, ירדן והרשות 
הפלסטינית. הסדנה העניקה כלים לניהול ברמות השונות, 
ללמידה משותפת עם העמיתים ולהחלטות לביצוע עתידי 
של תכניות שונות בתחומי העשייה השונים בסיעוד 

האונקולוגי.
ביום העיון החגיגי של העמותה, שהתקיים ביולי 2016, 
בירכה אותנו הגב’ ברנדה נבידג’ון מנכ”לית הארגון, בסרט 
וידאו קצר ליום ההולדת ה-30 של העמותה וציינה בדבריה 
את חשיבות הפעילויות המשותפות של אחיות אונקולוגיות 
ברחבי העולם, למתן טיפול איכותי ומקצועי לכלל החולים 
האונקולוגיים, המבוסס על ידע מקצועי עדכני ומבוסס 

עובדות.
הגדולים של  בצעדיהם  כצועדים  רואים עצמנו  אנו 
הארגון האמריקאי ולומדים מנסיונם הרב, מהידע הנרחב 
ONS, לקידום הסיעוד האונקולוגי  והרעיונות של ה- 

בישראל.
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קדמון

הקשר עם ארגון האחיות האונקולוגיות 
האירופאי

European Oncology Nursing Society – EONS

ד״ר אילנה קדמון

מזה כמעט שני עשורים, ישנו קשר מקצועי הדוק בין הארגון 
האירופאי לסיעוד אונקולוגי לבין הארגון שלנו, על אף 
שהארגון שלנו באופן רשמי הוקם לפניהם. הם טרם חגגו 

את העשור השלישי כמונו להיווסדם.
הקשר בנוי מכמה ערוצים. ארגון האחיות בארץ חבר 
להשתתף  אפשרות  לנו  מקנה  זו  וחברות   EONS ב-
בפעילויות שונות, כגון: כנסים, סדנאות ועוד, באופן מוזל. 
חלק מהפעילויות דורשות דמי חבר אישיים, כגון השתתפות 
בפרויקט השנתי ה- Masterclass. פרויקט זה מטרתו לרכז 
אחיות מובילות בארצות אירופאיות, ואנחנו ביניהן, לימי 
לימוד משותפים במקום קסום באירופה, אשר מטרתם 
התעדכנות בכל מיני תחומים ובניית רעיונות למחקר עתידי. 
את הסדנאות מובילים אנשי מקצוע מכל התחומים, ביניהם 

אחיות אונקולוגיות מראשי הארגון. 
הארגון האירופאי מוציא עיתון מקצועי בעל חשיבות רבה: 
European Journal of Oncology Nursing – EJON אשר 
מומלץ מאד לקרוא וכמובן לפרסם בו. בעיתון זה כבר 
פורסמו מספר נכבד של מאמרים מישראל. בנוסף, לארגון 
קיים ועד מנהל הנפגש מספר פעמים בשנה, וחלק נכבד 
מהעבודה נעשה כמובן באינטרנט. בכל 4 שנים מתחלף 
הועד המנהל וגם היושב ראש – או נשיא הארגון. כרגע נבחר 
והתחיל את פועלו כנשיא Prof. Danny Kelly מאוניברסיטת 
קרדיף שבוויילס, בריטניה. פרופ' קלי שלח לנו את ברכתו 
לכבוד יובל השלושים שלנו. היתה לי הזכות והמזל להיות 
חברת ועד לפני מספר שנים. את עבודת הוועד לא אוכל 
לשכוח. הישיבות לעיתים התקיימו במלון ליד שדה התעופה 
בבריסל, שם יושב הארגון, כאשר חלקינו יכולנו להגיע 

ולחזור באותו היום.

מעבר לכך, החברות בארגון הסיעוד האונקולוגי באירופה, 
נותן לכולנו הזכות להשתתף בכנסים המובילים באירופה, 
 ECCO )European Cancer -כגון הכינוס הרב מקצועי ה
Congress( לדוגמה, וכן הכנסים של הארגון: הכנס השנתי 
והכינוס החצי שנתי שלהם, אשר יתקיים בקרוב בדבלין 
שבאירלנד. אין כל ספק, שהקשר עם הארגון האירופאי הזה 

מקנה לנו הכרה בינלאומית בתחום הסיעוד האונקולוגי.
מצורפת תמונה, בה הצגתי כחלק מקבוצת עניין של אחיות 
מתאמות שד, פוסטר בנושא בכינוס אירופאי בו השתתפו 
גם רופאים ישראליים מהארץ וכן מספר אחיות אונקולוגיות.
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 ISNCC הקשר עם ארגון
International Society of Nursing in Cancer Care

יעל בן גל

  ISNCC ה- לארגון  שלנו  העמותה  הצטרפות  לרגל 
 International Society of Nursing in Cancer Care
רציתי להציג את הארגון בפניכם ואת תפקידי במסגרת 
1984 וחברות  הנהלת הארגון. ה-ISNCC נוסד בשנת 
בו כ- 60,000 אחיות מרחבי העולם. הארגון הינו ארגון-
שונות  ממדינות  אחיות  ארגוני  תחתיו  המאגד  על, 
ברחבי העולם וכן ארגוני אחיות אונקולוגיות אזוריות, 
 Asian Oncology Nursing Society - AONS :לדוגמא
.European Oncology Nursing Society – EONS 
שותפים ממקצועות נוספים עם ה-ISNCC הינם: האגודה 
 IPOS- International העולמית לפסיכו-אונקולוגיה 
 MASCC ה-  וארגוני   ,Psycho-Oncology Society
 - Multinational Association of Supportive Care
 UICC - Union for וה-   ICN in Cancer, כמו גם ה- 
International Cancer Control. מטרות הארגון הן: 
למקסם את השפעת האחיות על הפחתת נטל הסרטן, ע”י 
בניה וקידום שותפויות מקצועיות עם ארגונים בעלי ענין 
משותף, השפעה על מערכות בריאות בהם ארגוני האחיות 
פעילות, קידום ידע ברמה בינלאומית ושיתוף פעולה בין 
ארגוני האחיות השונים וקידום מנהיגות בתחום הסיעוד 

האונקולוגי מכל העולם. 
הנהלת הארגון מורכבת ממועצה מצומצמת: נשיאה 
נוכחית ונשיאה חדשה, שתיכנס לתפקיד בשנה הקרובה 
ואחראית על הכספים. שישה מחברי ההנהלה הנוספים 
משמשים יושבי ראש של ועדות מרכזיות: ועדת כנסים, 
פיתוח קידום והפצת ידע, תקשורת, קשרי חוץ ונותני חסות, 

פיתוח ושימור חבריי הארגון ופיתוח מדיניות. 
4 שנים אני משמשת כיו”ר ועדת פיתוח וקידום  מזה 
מדיניות Policy & Advocacy וכן כשותפה בצוות ועדת 

פיתוח קידום והפצת ידע בסיעוד אונקולוגי. אני עובדת 
בשיתוף פעולה עם אחיות מרחבי העולם, המומחיות 
בתחומים שונים בסיעוד אונקולוגי, עם ניסיון רב במחקר 
וקידום תחומי סיעוד שונים ברמה לאומית בארצן וכן 
במסגרות בינלאומיות שונות. במסגרת עבודתה של 
הוועדה נכתבו ניירות עמדה בנושאים שונים, כגון: עישון 
וסרטן, כאב, סרטן צוואר הרחם וטיפול פליאטיבי בחולי 

סרטן.
פעם בשנה נערך כנס ICCN, בו ניתנת במה לאחיות מכל 
העולם להציג את עבודתן המקצועית הייחודית ואני זכיתי 
להשתתף בכנס זה. עליי לציין, כי הנהלת הארגון שמה 
לה למטרה לעודד ולקדם שותפויות והצגת מחקרים של 
אחיות ממדינות מתפתחות, בהם קיימים אתגרים מרובים 

בנושאים הקשורים לקידום הסיעוד האונקולוגי.
הצטרפותנו לארגון מקנה לנו אפשרות השתתפות מוזלת 
בכנס השנתי, אפשרות להשתתף במחקרים בינלאומיים, 
מינוי לעיתון המקצועי  SOSIDO המציג מחקרים עדכניים 
בתחומי הסיעוד האונקולוגי והפסיכו-אונקולוגי מעיתונים 
מקצועיים נחשבים בעולם, ואפשרות לקבלת מלגות לצורך 

מחקר והשתתפות בכנס השנתי.
לסיכום, כחברת עמותת האחיות האונקולוגיות בארץ, 
 .ISNCC-אני רואה חשיבות רבה בשותפות עם ארגון ה
עבודתי במסגרת הארגון חשפה אותי לפעילויות ולמחקרים 
הנעשים במדינות שונות ברחבי העולם ומהם ניתן ללמוד 
ולהרחיב את הידע. שותפותנו בארגון-על המאחד ארגוניי 
אחיות מכל רחבי העולם, מהווה קרש קפיצה חשוב לקידום 

פרויקטים ומחקרים משותפים במסגרות בינלאומיות. 

בן גל
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ONS
Brenda Nevidjon, RN MSN 
FAAN, Chief executive of the 
Oncology Nursing Society 

On behalf of the 40000 members 
in the Oncology Nursing Society 
in the U.S., I send greetings 
to the attendees of the Israeli 
Oncology Nursing Society annual 
meeting. You are the pioneers 
in developing of a specialty of 
Oncology Nursing in Israel and 
you created those early linkages 
to other young oncology nursing 
organization like ONS, with 
whom we have had a great 
working relationship for many 
years. In 30 years you have been 
a leader in developing education, 
materials, conferences, resources 
for the professional development 
of oncology nursing. And with 
that you have ensured quality 
care for patient and families 
in Israel. And you celebrate 
your anniversary. Enjoy those 
memories and envision what the 
next 30 years may be like, as 
you continue to be a voice for 
oncology nurses and the care of 
cancer patient in Israel.         

EONS
Daniel Kelly, RCN Professor, 
President of the EONS

Shalom, Congratulations
As the president of the EONS, 
I’d like to send my warm wishes 
to your congress. I hope you 
have a wonderful meeting. I hope 
you celebrate your 30 years of 
success and hard work and all 
the benefits you have bought to 
your patients.
I look forward to be there again 
and to meet you all and in the 
meantime the board of the 
EONS, sends you very best 
wishes, have a wonderful time.

ISNCC
Stella Aguinaga Bialous, RN, 
MSc, DrPh, FAAN, President of 
the ISNCC

It is my great pleasure to be 
with you today, to celebrate the 
wonderful 30 years of the Israel 
Oncology Nursing Society (INOS). 
The IONS nurses are have been 
very good partners of the ISNCC 
and we are looking forward to 
another 30 years of collaboration 
and support from your nurses to 
nurses around the world. I wish 
you a wonderful conference and 
have a great time. 
    


