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 ועדת ביקורת
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חיזוק הקשר עם ִמנהל הסיעוד במשרד הבריאות

רותי רדיאנו - מנהלת הסיעוד, בית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים.
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עורכת ראשית:

 RN, PhD ,ד״ר אילנה קדמון
יועצת אקדמית בחטיבה 

האונקולוגית בשירותי הסיעוד, 
הדסה עין כרם ומרצה בכירה 

בבית הספר לסיעוד של הדסה 
והאוניברסיטה העברית. 

עורכת משנה:

RN, MPA רונית ר. גולד 
 השתלות מח עצם

מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי.
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מרכזת תחום אונקולוגיה, 
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לדים בישראל

כתובת המערכת למנויים 
ופרסומים: 

סיעוד אונקולוגי, ת.ד 613 
 גבעתיים 53106.
 טל’ 03-5721618

נא לפנות לסילויה.

עריכה לשונית: רונית ר. גולד

עיצוב ופרסום: גלית אזולאי, 
עיצוב גרפי.
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דבר העורכת

זו הזדמנות נוספת להודות לטל גרנות, על הביטאון המושקע והמעניין שערכה בנושא אתיקה.

אנחנו עמלות על הגיליון בעונת החורף, שהיא תקופה נהדרת להישאר בבית או במשרד ליד החימום וליד 
המחשב, כדי שהביטאון יופץ באביב.

כמו שהפילוסוף יוהן וולפגנג פון גתה כתב "לעיתים גורל חיינו דומה לעץ פרי בחורף. מי היה חושב 
שענפים אלו יהפכו שוב לירוקים ויפרחו. אבל כך אנחנו מקווים, זאת אנחנו יודעים". 

אנחנו כולנו כמו הענפים של עץ הפרי שמתאר גתה – ענפים שיפרחו ויניבו פרות אחרי או בסוף החורף. 
אבל חלקינו ללא ספק כבר מניבים הרבה פירות בעבודתנו הנהדרת והמאתגרת מידי יום, ועל כך חשוב 

לכתוב ולספר.

לגיליון זה אספנו בעמל רב מספר מאמרים שתוכלו לקרוא בהנאה. המאמרים אינם עוסקים בנושא 
מסוים, אך קשורים ישירות לעבודתנו כאחים ואחיות אונקולוגיות והמטו-אונקולוגיות. בעיתון הזה יהיו 
מאמרים בנושא של צמיחה פוסט-טראומטית של חולות בסרטן השד, אישיות וסרטן, סיפור אישי של 

אחות שחלתה בסרטן וגם מאמר בנושא הידרציה ודה-הידרציה בסוף החיים.

 European Oncology – העמותה שלנו חברה בשני ארגונים בינלאומיים. הארגון האירופאי לסיעוד אונקולוגי
 International – שעליו אני אדווח בעיתון הבא והארגון הבינלאומי לסיעוד אונקולוגי Nursing Society
Society of Cancer Nursing שעליו יעל בן-גל תדווח בעיתון הבא. החברות בארגונים אלה נותנת לנו 
דיווחים שוטפים מאותם ארגונים וגם השתתפות כחברי הארגון בכל הכנסים והפעילויות שלהם. החברות 

של כולכם משולמת באופן משותף מהעמותה שלנו.

ברצוני שוב לעודד את כולכם לכתוב מאמרים לביטאון המקצועי שלנו. 

קריאה מהנה ומעניינת לכולכם ונתראה בסוף יוני. אני אישית כבר מתרגשת ליום המיוחד הזה, שכולנו 
נפגשים כמשפחה אחת גדולה, ממלאים את המצברים ובהזדמנות זו לומדים האחד מהשני על הפרויקטים 

והמחקרים המתקיימים במרכזים הרפואיים השונים ובקהילה. 

 שלכם כתמיד,
בהערכה ובאהבה,

ד”ר אילנה קדמון
עורכת ראשית

ביטאון הסיעוד האונקולוגי
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קוראים יקרים,

ועתיר גשמי ברכה,  פנים  לאחר חורף מאיר 
האביב כבר פה, פורח במלוא הדרו. עונה באה 
ועונה חולפת, ואנו לעיתים מתקשים לעצור לרגע 
וליהנות ממה שקורה סביבנו, כפי שכתבה לאה 

גולדברג בשיר השלישי מתוך "שירי סוף הדרך":

 "ַלְּמֵדִני, ֱאֹלַהי, ָּבֵרך ְוִהְתַּפֵּלל
 ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל ֹנַגּה ְּפִרי ָּבֵׁשל,

 ַעל ַהֵחרּות ַהֹּזאת: ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלְנֹׁשם,
 ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהָּכֵׁשל.

 ַלֵּמד ֶאת ִׂשְפתֹוַתי ְּבָרָכה ְוִׁשיר ַהֵּלל
 ְּבִהְתַחֵּדׁש ְזַמְּנָך ִעם ֹּבֶקר ְוִעם ֵליל,

 ְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי ַהּיֹום ִּכְתמֹול ִׁשְלׁשֹום.
ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרֵּגל.”

התפתחויות  רווי  חדש,  בעידן  נמצאים  אנו 
הסיעוד  את  המעמיד  מדעיות,  ותהפוכות 
האונקולוגי בבתי החולים ובקהילה בפני מציאות 
תובענית ועמוסה במיוחד, שקשה לשאתה לאורך 
זמן; אנו מטפלים ביותר ויותר אנשים מבוגרים 
)גריאטריה אונקולוגית(, ביותר אנשים הנתפסים 
במצב מורכב ולא חד משמעי )למשל אנשים 
עם מחלה גרורתית השורדים שנים רבות בזכות 
הגישות הטיפוליות החדשניות( וביותר מחלימים 
עם תופעות לוואי מגוונות ארוכות טווח. במקומות 
במילים  משתמשים  והאחים  האחיות  רבים 
טעונות המצביעות על עייפות, תשישות והטלת 
ספק בסיכויים לשיפור: "המכונים האונקולוגיים 
קורסים", "אנחנו באפיסת כוחות מתמשכת", 
"הצילו", "אנחנו חסרי אונים", "הממונים שלנו אינם 
מבינים מה זה אונקולוגיה כיום", "אנחנו מספיקים 

בעיקר לכבות שרפות" וכדומה. 

נקודת המבט בשירה של לאה גולדברג, הפונה 
בכמיהה שהחיים לא יהפכו להרגל ושהאדם ידע 

דבר היו"ר

ַחת  ל יֹום תַּ להתפעל מחוויית הקיום שלו )"ָחָדׁש כָּ
ֶמׁש"(, יכולה להיות מופנית אלינו, כמו גם  ׁ ַהשֶּ
לאנשים בהם אנו מטפלים. אחת השאלות שניתן 
לשאול את עצמנו או כל אדם בו אנו מטפלים: 
איזה דבר את/ה יכול/ה להגיד שיש לך אומץ 
לעשותו, משהו שטרם קרה בעבר, כדי למלא את 
יומך במשהו חדש? או במילים אחרות: ִמניין ימיך 
יקר מפז. איך את/ה רוצה לכתוב את הפרק הבא 
של מה שכתבת בפרקים הקודמים בספר חייך? 
שאלה כזאת יכולה להוליד רגש של חיּות וחיוניות 
בגלל שאותו יום, שייתכן שיהיה אחרון, ועל כן הוא 
הופך להיות משמעותי ומיוחד.  שאלה כזו יכולה 
להזכיר לאדם שמולנו, שלא כל כולו מחלה, אלא 

שיש לו הרבה חלקים בריאים. 

במסגרת העמותה שלנו, אנו מקדישים הרבה 
מחשבה וכוונה לספק פסקי זמן קצרים מהשגרה 
התובענית ולמלאם במשהו חדש, חווייתי ומלמד. 
במדור חדשות תוכלו לקרוא על מגוון ימי העיון 
וההשתלמויות שהתקיימו לאחרונה. בימים אלה 
אנו שוקדים באינטנסיביות על הכנס השנתי, 
בריכוזה של קרן ארפי. הוועדות השונות ובכללם 
וועדת ימי עיון, וועדת מלגות ופרסים, המזכירות 
סילוי ורוני, הגזברית שרה גרדין, מערכת הביטאון 
והאתר עובדים ללא הרף. בנוסף, השנה התחלנו 
ִמנהל הסיעוד ביוזמתה של רותי  מגעים עם 
נדווח  עליהם  הוועד המנהל,  רדיאנו, חברת 

בהמשך. 

שנתפעל מהאביב הפורח מסביבנו ובתוכנו,

ליויה כסלו

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


