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4102 

ביחידה  Pennsylvania University Hospitalהשתלמות בת שבועיים ב ב לאחרונה השתתפתי

שכללה  ,תכנית מעניינת ועמוסה עבוריהוכנה . התקבלתי שם בברכה רבה. לרדיותרפיה

שאינו קיים , NP (Nurse Practitioner)האחיות ברדיותרפיה ותפקיד  מעקב אחר עבודת

 .בארץ

 41 -כ) מצבת כוח האדם מהתנאים הפיסיים המשוכללים ומ, התרשמתי מגודל מכון הקרינה

מבחינת רמת התפקוד  ,יחד עם זאת (.מחלהשל לכל תחום  NP -ל אחיות צוות בנוסף

נוכחתי לדעת . בהשוואה לנעשה בהדסהלא ראיתי הבדל גדול , הסיעודי והידע באונקולוגיה

תומכות וכוללות יותר  ,סועדות ,מתמודדות, אחיות 4.2ברדיותרפיה עם תקן של , שאנו

. ADVANCED NURSES -ביומיום אנו מתפקדות כ. מאשר שםבעשייה הסיעודית תחומים 

, שמצד אחד להן מותר לנהל מרפאת מעקב לאחר טיפול קרינתי ,הוא NPלבין  ההבדל בננו

, בשל כך. במהלך הטיפוליםהמטופלים  אחר הן לא עוקבות, שניומצד  ,כולל רישום מרשמים

, דוגמת טיפול בעור)חסר ידע וניסיון באמדן ואיזון סימפטומים , לאחיות הצוות ברדיותרפיה

 ,זה הרגשתי שיכולתי לתרום להן רבות מהידע והניסיון שלי בתחום(. צריבה במתן שתן ועוד

אין ספק שהתנסות זו זרקה אור על העבודה . ואמנם זכיתי לביטויי תודה והערכה חמים

 . השיטתית והמקצועית של אחיות הקרינה בארץ

מערכת תוך התמקדות ב, תת לצוותים הרצאה על הנעשה בארץהתבקשתי ל, בנוסף

אני "ביחידה וב עבודה הסיעודיתב, ביחידה לרדיותרפיה, רפואי הדסהבמרכז , הבריאות

ההיענות הייתה כל כך גבוהה . שההרצאה עוררה עניין רב מאד ,ניתן לומר. שלי" מאמין

גם השאלות . הרצאות ברצף שתינתתי כך ש, קבוצות שתישנאלצנו לפצל את הנוכחים ל

 . של המאזינים על התעניינות רבה הצביעוששאלו 

 ,גם כדי לשתף ולחלוק שאלות והתלבטויות משותפות, יש מקום לשמר את הקשר, דעתיל

להרחיב את היריעה וליצור עבודה אקדמית משותפת בין צוות הסיעוד  ,אולי בעתיד ,וגם

 . הישראלי לאמריקאי

וד לאגודה למלחמה בסרטן ולקרן הסיע, לעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגיברצוני להודות 

 . שבאדיבותן נסיעה זו יצאה לפועל, ז הרפואי הדסה עין כרםשל המרכ


