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תוכן העניינים
עורכת ראשית: ד״ר אילנה קדמון, RN, PhD - אחות מומחית בנושא סרטן השד, 
ביה״ח הדסה עין כרם ומרצה בכירה, בית הספר לסיעוד ע”ש הנרייטה סאלד של 

הדסה והאוניברסיטה העברית. 

עורכת משנה: רונית ר. גולד RN, MPA - רכזת הדרכה אשפוז יום אונקולוגי, מרכז 
רפואי ת"א ע"ש סוראסקי.

חברות המערכת: 

ליויה כסלו RN, MA - אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן, גבעתיים.

עירית שוורץ-אטיאס RN, MA - אחות מתאמת לויקמיה ולימפומה, מרכז שניידר 
לרפואת ילדים בישראל.

מרינה פורר RN, MA, ONS - סגנית אחות אחראית השתלות מח עצם 
והמטואנקולוגיה רמב”ם; מרכזת קורס על בסיסי באונקולוגיה במרכז להכשרה 

מתקדמת בסיעוד ליד רמב”ם.

סוקרות המאמרים:

נוגה סלע, RN, BA, אחות אחראית מרפאת יובל למחלימים בדוידוף מרכז רפואי 
רבין. 

רותי אלקיים, RN, MPA, אחות אחראית מכון קרינה, מרכז רפואי ע"ש שיבא.

רותי שחל גסנר, RN, MA - מנהלת ההוספיס בהדסה הר הצופים, מומחית קלינית 
בטיפול תומך.

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 - סטודיו לעיצוב גרפי

 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.

מרכזת הפרסומים בביטאון

סילויה אלשוילי, האגודה למלחמה בסרטן.

ועדת ימי עיון

יו”ר: נורית שניידר-יאיר - מפקחת קלינית מערך אונקולוגי, מרכז רפואי ע”ש שיבא, 
תל-השומר.

אלה מולר - מומחית קלינית מערך אונקולוגי, מרכז רפואי ע"ש רמב"ם, חיפה.

יעל בן גל - מנהלת הסיעוד, מחלקה המטו-אונקולוגיה ילדים, מרכז שניידר 
לרפואת ילדים בישראל.

שרית אשכנזי - אחות אחראית מרפאה המטו-אונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס 
בילינסון.

בלה אליגולשוילי – מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, 
שרותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

ועדת מלגות

יו”ר: דר’ ג’סיקה ליבנה, אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי, מרכז רפואי ע”ש 
שיבא, תל-השומר.

דליה גורדון - אחות ראשית אשפוז יום אונקולוגי, מרכז רפואי הדסה עין-כרם, 
ירושלים.

קרן ארפי, מומחית קלינית בטיפול תומך.

ועדת ביקורת

רות אלקיים - אחות אחראית מכון קרינה, מרכז רפואי ע”ש שיבא, תל-השומר.

ננה חיילי - מדריכה קלינית במחלקה האונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס בילינסון.

תמי מקל -מודיאנו, אחות מתאמת ביחידת השד, מרכז רפואי ע”ש שיבא.
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