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דבר העורכת

בגיליון האחרון של כל שנה, אנו נוהגים לארח עורכת, שהיא אחות מובילה בתחומה. הפעם זכינו לארח 
את  ד״ר  ד״ר עירית שוורץ אטיאס, מנהלת הסיעוד של מחלקת האשפוז במערך המטולוגי אונקולוגי בבית 
החולים שניידר. בזכות יכולותיה האקדמיות הגבוהות של עירית ועשייתה הסיעודית יוצאת הדופן, קובצו 

לגיליון זה מאמרים המתמקדים ברווחתם של האדם החולה, קרוביו ומטפליו.

בגיליון זה לא יופיעו ידיעות מהשטח ומדור התרופות. אלה יפורסמו בגיליון הראשון של שנת 2018.

חברות המערכת מודות לעירית על ההשקעה הרבה בעריכת הגיליון, ומאחלות לכולכם קריאה מהנה 
ושנה אזרחית מאושרת!

ד”ר אילנה קדמון
עורכת ראשית

ביטאון הסיעוד האונקולוגי

שלום רב,

ראשית, אודה על הזכות וההזדמנות הנפלאה שנפלה בחלקי להיות עורכת אורחת בעיתון 
זה, בנושא המעורר את סקרנותי ומעסיק אותי בשנים האחרונות - רווחתו של האדם בעולם 

האונקולוגי.

כדוקטורנטית, נחשפתי במהלך לימודי לתרומתה הרבה של הפסיכולוגיה החיובית על רווחתו 
של האדם. 

בני האדם מאז ומעולם חיפשו אחר האושר, התקווה והשמחה תוך מודעות לתרומתם על הרווחה. 
נתון מעניין הוא, כי על אף העובדה שהעיסוק בפסיכולוגיה חיובית קיים עוד משחר ההיסטוריה, 
מרבית המחקרים שעסקו בבריאותו הנפשית של האדם, התמקדו דווקא באומללות, בחולי, 
בדיכאון, בעצב ובקושי. בעשור האחרון חלה תפנית משמעותית בהתייחסות לאופן התמודדותו 
של האדם, והעיסוק בתחום הפסיכולוגיה החיובית החל לצבור תאוצה. מבחינה מדעית, מספר 
המחקרים המתמקדים ברווחתו של האדם מתרחבים מעת לעת ובנוסף, מתקיימים ברחבי העולם 
לימודים מוכרים ומוסדרים העוסקים בתחום זה. ברמה התרבותית, ניתן להבחין בנהירת המונים, 
במיוחד בימים של תרבות השפע, המחפשים אחר האושר ומשמעות החיים על ידי קריאת ספרים 
בתחום, השתתפות בסדנאות של מודעות עצמית, התמקדות בהווה, בחוזקות, מציאת האושר, 

מציאת משמעות וכדומה. 

ישנם המבקרים את תחום הפסיכולוגיה החיובית, בטענה כי התחום מבריח את האדם מהמציאות 
הכואבת ומתעלם מהקושי והטיפול בו. אנצל במה זו ואדגיש, כי תחום הפסיכולוגיה החיובית, אין 
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בו הולכת שולל ואין הוא מתעלם מהרגשות השליליים והקודרים. תחום הפסיכולוגיה החיובית 
עשוי לסייע לפרט להבין, כי לצד הכאב, הצער והחשש, ישנם גם רגשות חיוביים שעשויים לספק 

מעין הקלה פסיכולוגית במסע החיים. 

בראיונות שערכתי עם מטופלי במסגרת עבודת הדוקטורט, התרגשתי בכל פעם מחדש נוכח 
התוודעותם לכוחות, לנקודות האור ולחוזקות שכלל לא היו מודעים לקיומם. כפי שציינה בפני 
אחת המרואיינות, אמא לילד החולה בסרטן: "פתאום, כשאת מכוונת אותי להתמקד בדברים 
החיוביים שקרו, אני מבינה שיש כל כך הרבה... נכון שבאופן טבעי, קל לי יותר לברוח לכאב 
לתסכול ולחולי, אבל אם אני אשאל את  עצמי בכל יום, מהם הדברים שמחזקים אותי, אבין שהם 
רבים. הבעיה היא, שהחיפוש אחר נקודות החוזק הוא לא אינסטינקטיבי, כמו מציאת  הקושי, אך 
כשמכוונים אותי לשם, ניתן לזהות ולמפות את הגורמים שמעניקים כוח להתמודד. זה סוג של 

אימון למוח. אימון שיכול לעשות לי טוב".

האדם מטבעו, אולי מתוך יצר ההישרדות הקדמוני, נתפס במהירות לשלילי, לרע ולקשה. זוהי 
מעין ברירת מחדל. מעבר לכך, כשמתבקש הפרט לנסות ולראות דברים באופן חיובי, זוהי הופכת 
להיות משימה מורכבת יותר עבורו. כאנשי טיפול, ישנה חשיבות רבה, במיוחד בהתמודדות מול 
חולי, לכוון את האדם לאור הנמצא בקצה המנהרה ולנסות במאמצים משותפים, לנתב את מסלולו 

לעבר נקודות החוזק שלא בהכרח נמצאות במודעותו.

במסגרת עריכת הגיליון הנוכחי, זכיתי להכיר אנשים מיוחדים, שהקדישו מזמנם והעלו על הכתב 
מאמרים בנושאים שונים ומגוונים, העשויים לתרום לרווחתו של האדם בכלל והאדם החולה 

בסרטן בפרט. 

משוכנעת אני, כי המאמרים המפורסמים בגיליון הנוכחי הם רק קצה הקרחון מתוך כלל 
הפעילויות המתקיימות ברחבי הארץ, לטובת קידום רווחתם של המטופלים והצוות המטפל. 

תודה לאילנה קדמון על העזרה בהוצאת גיליון זה אל האור, לכותבי המאמרים באשר הם, לחברות 
המערכת המופלאות, לאלומה סקעת על הסיוע בסקירת מאמרים, לילדים חולי הסרטן והוריהם 
המלמדים אותי כל יום מחדש כוח רצון ונחישות מהם. תודה מיוחדת למנחות שלי - פרופ' תמי 
רונן ופרופ' תמר קרוליק, מורות הדרך שלי, שמלוות אותי במסע המחקרי, בנבכי הפסיכולוגיה 

החיובית, והופכות אותו למעניין, חיובי ומלמד. 

מאחלת לכולכם קריאה מהנה ומלמדת. המשיכו לעשות חייל, להעניק, לתמוך, לפרגן, לקוות, 
להכיר תודה ולאהוב, כי באלו, טמון המפתח לאושר.  

בברכת שנה אזרחית מלאה בטוב ובחיוביות,

ד״ר עירית שוורץ אטיאס, עורכת אורחת
מנהלת הסיעוד, מחלקת האשפוז 

במערך המטולוגי אונקולוגי
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
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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.

 


