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דבר העורכת

שלום לכולם ושנה טובה!

ממש לא להאמין, הנה אנו שוב בפני שנה חדשה ובתקווה שתהא נפלאה, מהנה ומאתגרת!

לכבוד שנה זו, אנו מזמינים אתכם ליהנות מגיליון נוסף ומגוון של “ביטאון הסיעוד האונקולוגי” שמביא 

עמו מאמרים מקצועיים וחשובים. שניים מהמאמרים תורגמו לעברית לאחר שפורסמו בירחון מקצועי זר, 

וכמובן קיבלו אישור על הוצאתם במהדורה העברית בביטאון שלנו. זהו מודל שניתן לנצלו בהמשך. אם 

מישהו כותב מאמר לעיתונות בינלאומית, ניתן בהחלט, לאחר אישור מהמערכת של אותו מגזין, לפרסם 

מאמר זה בתרגום לעברית בביטאון שלנו. 

שנה זו היתה מלאת תהפוכות, הן מדיניות והן חברתיות. גם העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי עברה 

שינויים ואירועים שאותם תציג ליויה כסלו, יושבת ראש העמותה. הארוע העיקרי היה הכינוס השנתי, 

שמהווה את יום החג השנתי לעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי. חלק מהמאמרים בביטאון נבחרו בזכות 

הצגתם באותו כינוס על-ידי חברינו.

 European Oncology Nursing Society - EONS – הקשר שלנו עם הארגון האירופאי לסיעוד אונקולוגי

משמעותי וחשוב. זאת ההזדמנות לציין את פרויקט ה–Masterclass שהינו פרויקט ייחודי של הארגון 

ובמרכזו קורס לאחיות אונקולוגיות ממדינות באירופה, שהן בעלות מאסטר ורוצות להתקדם ולהרחיב 

את יריעת הידע בסיעוד אונקולוגי. הארגון גם מממן את רוב עלות הקורס. מי שמעונינת להשתתף בקורס, 

כמו שאחיות רבות מהארץ כבר עשו, מוזמנת להיות בקשר איתי או עם ליויה על מנת לקבל פרטים. 

בנוסף, הביטאון החדש של הסיעוד האונקולוגי באזור אסיה והפסיפיק מעונין לפרסם מאמרים מישראל, 

ולשם כך אשמח מאד לעזור ולתת לכל מי שרוצה כתובת לקשר. ביטאון מקסים שנמצא בשנתו השניה, 

אך עם עתיד מבטיח בדרך.

קריאה נעימה לכולכם והרבה בריאות ואושר לקראת השנה החדשה, שרק תביא איתה סיפוק בכל תחומי 

החיים, ובעיקר בעבודה המאתגרת והמספקת, שכולנו עוסקים בה.

                                                            

 שלכם כתמיד,

 ד״ר אילנה קדמון

עורכת ראשית



5 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך כ"ז חוברת מס' 2 | ספטמבר 2015 |

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

קוראים וכותבים יקרים,

חגי תשרי בפתח וכך גם הציפייה להקלה קלה במזג האוויר. אם ננסה לשחזר את השנה החולפת, נוכל לסכם 

ששנת תשע"ה היתה רווית השתלמויות, סדנאות וימי עיון במסגרת העמותה. מיד לאחר החגים הבאים עלינו 

לטובה, נתחיל שוב להגביר הילוך באמצעות מגוון פעילויות והפתעות עבור חברות וחברי העמותה שלנו. 

בכנס השנתי האחרון של העמותה השתתפו למעלה מ-350 אחיות. לבקשת חברים רבים, הוא התקיים 

בפורמט מעט שונה, אך עם יותר מושבים מקבילים. כמו כן הקפדנו על כיבוד בריא בזמן ארוחת הבוקר. 

תוצאות הסקר שהעברנו בנוגע לשביעות הרצון מהכנס, הצביעו על שביעות רצון גבוהה עד גבוהה מאד 

של רוב האחיות שענו עליו, בהתייחס לרוב הקריטריונים שנשאלו, עם הערות חשובות ספציפיות לשיפור. 

כמובן שניקח אותן בחשבון, מתוך כוונה לשדרג את איכות הכנס ואת התנהלותו בשנה הבאה. סיכום תוצאות 

הסקר מופיע באתר העמותה.

השנה הבאה תעמוד בסימן הבחירות לוועד העמותה ולוועדת הביקורת. כמידי ארבע שנים, מחצית מחברי 

הוועד מתחלפים, כך שמחצית מהוועד יהיה בעל ניסיון ומחציתו בעל רוח חדשה, רעננה ותוססת. זהו 

שילוב שהוכיח את עצמו בעבר. בקרוב יישלח קול קורא למועמדות. אני קוראת לכם כבר עתה לחשוב על 

הגשה למועמדות, מכיוון שהעמותה זקוקה לאחיות ואחים בעלי תחושת שייכות לעמותה ובעלי רצון לתרום 

ולהיתרם, באמצעות עבודה יצירתית ושיתוף פעולה מהנה ומניב. לדעתי חברּות בוועד העמותה הינה זכות 

וחוויה, המקנות התנסות בהובלת ארגון משמעותי וחיוני וביכולת השפעה על עתיד העמותה והגשמת יעודה 

בדרכים מגוונות ומקוריות. 

אני מאחלת לכולנו, שהשנה הנכנסת תאפשר לנו, כעמותה, להמשיך להתגבש וליהנות מפסקי זמן פוריים 

בתוך האינטנסיביות, בה אנו חיים.  

קריאה נעימה,


