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העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

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 ימי עיון והשתלמויות

יו"ר: שרית אשכנזי - אחות אחראית מרפאה המטו-אונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.
בלה אליגולשווילי - מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

מיכל גולפור- אחות אחראית מחלקה אונקולוגית, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר.

ענת פק - אחות אחראית המטולוגיה והשתלות מח עצם, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

יעל בן גל - מומחית קלינית בטיפול תומך, אחות מרכזת תחום טיפול תומך, מרכז שניידר לרפואת ילדים.

ד"ר אילנה קדמון - יועצת אקדמית בחטיבה האונקולוגית בשירותי הסיעוד, הדסה עין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 
של הדסה והאוניברסיטה העברית.

קרן ארפי - מומחית קלינית בטיפול תומך, היחידה לטיפול תומך, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר.

ועדת מלגות ופרסים

יו"ר: קרן ארפי - מומחית קלינית בטיפול תומך, היחידה לטיפול תומך, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר.
דליה גורדון - אחות ראשית אשפוז יום אונקולוגי, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

שרית כדורי - אחות מרכזת טיפולי קרינה,  בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

בלה אליגולשווילי - מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

ענת פק - אחות אחראית המטולוגיה והשתלות מח עצם, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

 ועדת ביקורת
אפרת לוין - מתאמת שד ואחות כללית, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם.

רותי אלקיים - הנהלת מערך הטיפול התומך, מרכז הסרטן, מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר.

תמי מקל מודיאנו - אחות מתאמת ביחידת השד, מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר.

ועדת קשרי חוץ

ד"ר אילנה קדמון - יועצת אקדמית בחטיבה האונקולוגית בשירותי הסיעוד, הדסה עין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 
של הדסה והאוניברסיטה העברית.

יעל בן גל - מומחית קלינית בטיפול תומך, אחות מרכזת תחום טיפול תומך, מרכז שניידר לרפואת ילדים.

חיזוק הקשר עם ִמנהל הסיעוד במשרד הבריאות

רותי רדיאנו - מנהלת החטיבה ההמטו-אונקולוגית, יחידת הדיאליזה והמחלקה הפסיכיאטרית, הנהלת הסיעוד, בית החולים 
האוניברסיטאי הדסה עין כרם.
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דבר העורכת

את גיליון זה נפתח בברכת שנה טובה, מאושרת ומתוקה! שנה של מקצוענות, חדשנות ויוזמה בסיעוד 
האונקולוגי בארץ ובעולם.

המאמר הפותח את הגיליון, מתאר ומגדיר את החרדה המלווה את המטופל במכון הקרינה ונותן כלים 
לצוות הסיעודי, על דרכי התמודדות וסיוע למטופל.

מאמר נוסף בגיליון זה, מציג את תרומת האחות לאיכות הטיפול כשברקע הפרעות בבליעה בקרב 
מטופלים עם גידולי ראש-צוואר.

המאמר האחרון מציג את גישת האימון הרפואי לעבודה פרטנית על מטפלים ולהעצמתם, לצד העצמת 
המטופלים.

במדף התרופות נציג תרופה חדשה, אשר מייצגת דור חדש של תרופות. מיפוי הגנום האנושי, הבנת מקומן 
של המוטציות התורשתיות והמוטציות הנרכשות בגידול והבנת הבסיס המולקולרי לגידול, הביאו לשינוי 
עצום בתפיסת אופן הטיפול בסרטן. כיום - לגידולים סרטניים מאותו סוג היסטולוגי, קיימת שונות גנטית 
מבחינת פרופיל ביטוי הגנים. עובדה זו מאפשרת לזהות תתי קבוצות של מטופלים, שעשויים להגיב 
בסבירות גבוהה לטיפול מסוים ולתת להם טיפול המותאם באופן אישי. דור חדש זה של תרופות יעיל 

יותר, רעיל פחות מכימותרפיה, משפר את הישרדות המטופל ואת איכות החיים שלו.

בנוסף, הגיליון מכיל גם דיווחים מהכינוס השנתי שהתקיים בחודש יולי האחרון, ומציג את הזוכות בפרסים 
שחולקו על ידי העמותה בכינוס. 

הגיליון הבא, כמידי שנה, יערך על ידי עורכת אורחת והפעם נבחרה עירית שוורץ אטיאס, מבית החולים 
שניידר. נושא הגיליון הוא “היבטים מהפסיכולוגיה החיובית”. המאמרים יעסקו ברווחתו של המטופל 
וברווחת הצוות. אני מאחלת לעירית, מכל הלב, בהצלחה ואני יותר מבטוחה שתצליח במשימתה זו! 
 אנא, פנו לעירית בהקדם בכל רעיון בנושא הגיליון הבא, שאמור לצאת לקראת סוף השנה האזרחית

Attias.irit@gmail.com

בנוסף, נכתבה בקשה לכולכם לשלוח רעיונות למדור חדש בתחום “עשייה חיובית” של אחיות בכל תחום 
ובכל נושא. זה אמור להיות טור חדש ומאתגר לכולם.

לסיום – “לחשוב קדימה וללכת רחוק” זאת הסיסמה של כולנו וכך אנו מאמינים ועושים.

יישר כח לכולם והמון ברכות לשנה מתוקה ומלאה בעשייה משמעותית, עם הרבה אהבה ברקע,

שלכם כתמיד,

ד”ר אילנה קדמון
הגאה להיות בשביל כולנו,

העורכת הראשית
של “ביטאון הסיעוד האונקולוגי”
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דבר יו״ר העמותה

ליויה כסלו

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

חברות וחברים יקרים,

זה עתה נחגג "עיד אל אדחא", חג הקורבן, המכונה גם "החג הגדול" ובקרוב - חגי תשרי. איש איש 

וחגיו, איש איש ומנהגיו. ואם בחגים עסקינן, ביולי האחרון העמותה שלנו ציינה את סיום חגיגות שנת 

השלושים להקמתה. מלבד אירוע זה, אנו עושים כל מאמץ שגם שאר הפעילויות יותירו חוויה של חגיגה 

בקרב המשתתפים. זה המקום להדגיש, שכל האחיות הנרתמות לרכז פעילות זו אחרת, ראויות להוקרה 

רמו ולּו במשהו,  ולהערכה על הקדשת מחשבה, זמן, ִאכפתיות וכוונה עמוקה שהמשתתפים בפעילויות ייתַּ

להתפתחותם המקצועית: בתובנה משמעותית, בידע מקצועי או בשכלול הגישה לאדם העומד ממול. 

הוועד המנהל משתדל לקרוא את השטח ולהיענות לצרכי האחים והאחיות העובדים בשדות קליניים 

שונים. הפעילויות שתתקיימנה בקרוב, תתמקדנה בנושאים שנמצאים על סדר היום במחקר ובקליניקה 

באונקולוגיה, דוגמת הגישה לאנשים עם מחלה גרורתית, הגישה לאדם עם ריבוי תחלואה, תופעות עוריות 

באונקולוגיה, היבטים פסיכו-חברתיים ועוד. אני קוראת לכם לקחת חלק בפעילויות העמותה העתידיות, 

באמצעות שליחת רעיונות לנושאים שאתם רואים לנכון לכלול בהן וכן להציע את עצמכם/ן להיות שותפים 

בריכוז אחת הפעילויות. 

בימים אלה קיבלנו שוב אישור שנתי מרשם העמותות, על ניהול תקין של העמותה ואל לנו לקבל זאת 

כשגרה מובנת מאליה. כמידי שנה, כל אחד ואחת מאיתנו, חברי וחברות העמותה חייבים להוקיר תודה 

והערכה לשרה גרדין, שמנהלת, בין השאר, את העניינים מול רשם העמותות עם משרד רואה חשבון 

ומזכירות העמותה. תיעוד, שמירה ותיוק קפדניים של כל המסמכים והמידע הנחוץ על ידה, מאפשרים 

בסופו של דבר להוציא תוצר, המאפשר לנו להמשיך להתקיים.

כפי שקיבלתם הודעה ופנייה במייל, בימים אלה העמותה שלנו הצטרפה לפרויקט חשוב "בוחרים 

בתבונה", שעליו ארחיב בביטאון הבא. זו הזדמנות לקרוא לכם להיות שותפים על ידי הקדשת מחשבה 

ודיון עם עמיתים, לגבי הליכים/פעולות/טיפולים אשר אתם תוהים לגבי נחיצותם. צוות מצומצם יבחר חלק 

מהצעותיכם, יבדוק בספרות המקצועית וינסח המלצות, שתועברנה למנהל הסיעוד במשרד הבריאות.

ואם נפתחו דברי בחגים, בכך גם אסיים. מאחלת שתזכו לחוות מדי פעם תחושה של חגיגיות וחדווה עמוקים, 

גם ללא קשר לחגים והמועדים המסורתיים של כל אחד ואחת.

קריאה מהנה,


