
5 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך כ"ח חוברת מס' 3 | דצמבר 2016 |

דבר העורכת

זהו גיליון מיוחד, שהושקעו בו מאמצים רבים לקראת חגיגות העמותה את שנת השלושים להיווסדה. 

30 שנות פעילות של סיעוד אונקולוגי ואף את הכינוס החגיגי שערכנו  ינסה לסכם  גיליון זה 

 ביולי 2016. בגיליון הנוכחי יוצגו תחילה הארגונים הבינלאומיים של הסיעוד אונקולוגי  כדוגמת:

Oncology Nursing Society (ONS), European Oncology Nursing Society (EONS), 
International Society of Nurses in Cancer Care (ISNCC), שלהם יש ייצוג של אחיות חברות העמותה 

שלנו. ברכות מיושבי הראש של ארגונים אלה, הוקרנו לפני באי הכינוס החגיגי ביולי ויוצגו בגיליון זה.

בנוסף, נציג מאמרים בנושאים הנותנים הצצה לשלושה עשורים של עשייה סיעודית בתחום האונקולוגי 

בארצנו, מתוך רצון לתאר ולשתף את הקוראים בתהליכים שעברה העמותה, בקשר ובמעורבות שלה עם 

הנעשה בשטח. כמו כן, לפרט ולהדגיש את השינויים מרחיקי הלכת ואת התמקצעות הסיעוד האונקולוגי 

לאורך ציר הזמן. המאמרים בגיליון, שנכתבו בחדוות עשייה לרגל גיליון זה, מתמקדים באופן ניהול הטיפול 

הסיעודי בבתי החולים ובקהילה, במחקר בסיעוד, בטיפול התרופתי ובניהול העמותה. 

לא נותר לי, אלא לברך את כולכם בקריאה מהנה עם תחושת גאווה שאנו שייכים לארגון פעיל, משמעותי 

וייחודי זה. המון תודות לרונית גולד, עורכת המשנה, על פועלה ותרומתה ולגלית אזולאי, על עיצוב הגיליון 

והוצאתו לאור.

שנה אזרחית טובה ושוב, קריאה פוריה, מלמדת ובונה,

ד"ר אילנה קדמון

עורכת ראשית 
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מנכ״לית האגודה למלחמה בסרטן

חברות וחברי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי היקרים,

לכבוד ציון שלושים שנות פעילות לעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי, ברצוני לברך כל אחת מכן וכולכן 

ביחד באופן אישי. למעשה, מיום היווסדה של עמותת האחיות האונקולוגיות, האגודה למלחמה בסרטן 

היוותה, ועדיין מהווה, בית חם עבור חבריה. כאן מתקיימות ישיבות הוועד המנהל, השתלמויות, סדנאות, 

ימי עיון מדעיים וקבוצות עניין שונות. 

אולי הצעירות שביניכן אינן יודעות, אך האחות הראשית של האגודה באותם ימים, עליזה יפה, הובילה את 

הקורס הראשון באונקולוגיה, שהתקיים בשנים הראשונות באגודה למלחמה בסרטן. כיום קורס על-בסיסי 

באונקולוגיה הוא חלק אינטגרלי מהכשרת האחיות האונקולוגיות. 

זוהי הזדמנות להזכיר, שתפקידים חלוציים בסיעוד אונקולוגי התחילו הודות ליוזמת האגודה למלחמה 

בסרטן וכן מימון תקנים, דוגמת: אחיות סטומה, אחיות בריאות השד, אחיות קשר בקהילה ואחיות 

טיפול פליאטיבי. מימון התקנים ִאפשר את הדחיפה הראשונה בשדות הקליניים השונים, עד שהמוסדות 

הרפואיים הכירו בחשיבות התפקיד ולאחר מכן הטמיעו אותו כחלק אינטגרלי מהשירות הכולל. כמו כן, 

האגודה למלחמה בסרטן מעניקה מלגות להשתלמויות של אחיות אונקולוגיות בחו"ל, להצגת עבודות 

בכינוסים בחו"ל, למענקי מחקר וכדומה. 

מדי שנה, מזה שנים, בכנס השנתי של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי, האגודה למלחמה בסרטן 

מעניקה שני פרסי הצטיינות לאחיות אונקולוגיות: על פיתוח שירות ועל מחקר בסיעוד אונקולוגי. עד כה 

זכו בפרסי הערכה אלה עשרות אחיות אונקולוגיות.

לסיכום, הסיעוד האונקולוגי בישראל הוא מהמובילים בעולם. יש בו הרבה מקצוענות ונתינה אנושית. 

אני מודה לעליזה יפה, האחות הראשית הראשונה של האגודה למלחמה בסרטן, שפיתחה, בין השאר, גם 

את נושא הסיעוד לבעלי סטומה, ושימשה כיו"ר הראשון של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי על 

פועלה החלוצי בימיה הראשונים של העמותה. אני מודה גם לליויה כסלו, יו"ר העמותה לקידום הסיעוד 

האונקולוגי והאחות הראשית באגודה למלחמה בסרטן כיום, שעושה את המרב כדי שכולנו נפעל יחד – 

למען החולים ונגד המחלה. 

אני מאחלת לכל אחת ואחד מכם המשך עשייה ברוכה ושיתוף פעולה פורה.

בברכה

מירי זיו

מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
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דבר יו״ר העמותה

דבר יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

קוראים יקרים,

השנה אנו מציינים שלושים שנה, להקמת העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל. 

מן הראוי לזכור תמיד, שהגוף המקצועי הזה קם בזכות החזון של החלוצות, התגייסותן והתמדתן למימוש 

הרעיון והדרך. הן הבינו משהו, שהיתה לו משמעות חזקה אז, ולא אגזים אם אומר, שיש לו משמעות חזקה 

גם היום עבור כל האחיות האונקולוגיות בארץ, ועל כך הן ראויות לכל סוג של הוקרה והערכה. 

אי אפשר שלא לפתוח בציון תרומתה המשמעותית והקריטית של הגב' עליזה יפה לסיעוד האונקולוגי, 

כיושבת הראש הראשונה של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי וכאחות הראשית של האגודה למלחמה 

בסרטן. פועלה הנרחב רב השנים צוין בעבר, בערב הוקרה מיוחד וסיכום תקופה בספר, אשר ערכה הגב' 

אמירה מורג. תרומתה של עליזה לסיעוד האונקולוגי היה כה משמעותי ומוערך אף מעבר לגבולות הארץ, 

ולראייה, היא קיבלה פרס הצטיינות יוקרתי מארגון הסיעוד האונקולוגי בארצות הברית )ONS(. בתקופת 

היותה האחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן, פעלה עליזה נמרצות, בתמיכת האגודה למלחמה 

בסרטן, כדי לקדם את הסיעוד האונקולוגי על היבטיו השונים, להגות רעיונות חלוציים וחדשניים ולפתח 

תחומים שהיום הם מובנים מאליהם )דוגמת סיעוד סרטן השד, הסטומה, הפליאציה ועוד(. גישתה 

ההוליסטית, ההּומנית והמקצועית ניכרה בכל מסגרת לימודית ובכל התערבות מקצועית והיוותה ועדיין 

מהווה מודל לאחיות רבות. עד היום עליזה נתפסת כמקור מקצועי ואמין לייעוץ ולהתחבטות בכל נושא 

מקצועי, חינוכי, ניהולי ופוליטי הקשור לסיעוד אונקולוגי. 

כמו כן, ראוי להוקיר את תרומתה של הגב' שרה בן עמי, גם היא מחלוצות העמותה ויו"ר העמותה השנייה, 

שכיהנה בתפקיד זה שתיים עשרה שנים ברציפות, שתיים עשרה שנים של יוזמה, של פעילות אינטנסיבית, 

של פיתוח רעיונות חדשים ויוזמות מקוריות לקיים פעילויות מגוונות ופרויקטים מקצועיים. בעבודתה 

כיושבת ראש, בלטה שרה במיוחד בכשרונה לרקום שיתופי פעולה וקשרי עבודה יעילים באוירה נינוחה, 

הן עם ארגונים מקצועיים בעולם ובארץ והן עם נציגי חברות התרופות, שבאדיבותן קיימנו את פעילויות 

העמותה.

חשוב לי להודות במיוחד, בשם כל האחיות האונקולוגיות בארץ לגב' מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה 

בסרטן, על כך שהאגודה מהווה בית חם לעמותה שלנו מיום היווסדה ועד עצם היום הזה. בית - על כל 

המשתמע מכך. כפי שהזכרתי קודם לכן, מרבית פועלה של עליזה יפה לקידום הסיעוד האונקולוגי התקיים 

והתממש בהיותה האחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן ובתמיכתה המלאה של האגודה. מירי זיו 

המשך בעמוד הבא
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דבר יו״ר העמותה

ליויה כסלו

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

עצמה מזכירה בברכתה את תרומתה של האגודה למלחמה בסרטן לסיעוד האונקולוגי. בהזדמנות זו אציין 

את פועלה הייחודי והבלתי נשכח של הגב' חיה יניב, שהיתה האחות האונקולוגית הראשונה בארץ, שיזמה, 

הקימה ופיתחה נמרצות את תחום המיניות בקרב אנשים שחלו בסרטן, במסגרת עבודתה באגודה למלחמה 

בסרטן. כבר אז פיתחה חיה את התחום לא רק בפן המקצועי הישיר מול המטופלים, אלא אף ריכזה את 

הקורסים הראשונים בתחום זה, שהתקיימו, אף הם באגודה למלחמה בסרטן. בעודנו מזכירים את תרומתה 

של האגודה, אי אפשר שלא לציין את סילוי אלשווילי, מזכירת האגודה למלחמה בסרטן, הנותנת מענה הולם 

ומיידי במשך שנים כה רבות, לכל אחות אונקולוגית באשר היא, בנועם, באדיבות ובסבלנות אין קץ. מירי, 

אנו מוקירים ומעריכים באמת ובכנות מלאה את תרומתה הנרחבת של האגודה למלחמה בסרטן לסיעוד 

האונקולוגי ויודעים שזה לא מובן מאליו.

הגיליון הזה, המוקיר בראש ובראשונה את מעשה החלוצות, מנסה לעורר ולתת השראה לאחיות הצעירות 

להיות החלוצות של העתיד. עצם החלוציות איננה חד פעמית, אלא קיימת כל הזמן בסוג של התחדשות, 

שמאפיינת את חברות העמותה, ולא סתם הסלוגן שלנו נקרא: "לגעת קרוב, לרוץ רחוק: שלושים שנה של 

מקצועיות וחדשנות".   

העמותה היא אנחנו, והיא קיימת עבורנו, גם כדי לתרום וגם כדי להיתרם. בדומה לדבורים העמלות האוספות 

לכוורת אבקה מן הפרח, כך גם כל אחד ואחת מאיתנו, תורם בסופו של דבר את חלקו להפקת הדבש 

הקולקטיבי המתוק והמזין. 

אנו חברי הוועד המנהל, מקווים מאד שתמשיכו לקבל את מה שראוי שתקבלו מן העמותה: עדכון ידע שוטף, 

"זריקות מרץ" להמשיך בעשייה היומיומית המקצועית והמבורכת שלכם )לעיתים בתנאים בלתי אפשריים(, 

ובעיקר העצמת תחושת האחווה והסולידריות בינינו. 

ושוב, פתחתי וגם אסיים בהוקרה לותיקות, שַטוּו את הדרך, שעל בסיסה אנו צועדות וצועדים היום.


