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דבר העורכת

שלום לכולכם אחים ואחיות וחברים יקרים,

ראשית, מברכת אתכם בברכת שנה טובה, שנה של אתגרים, חידושים ועשייה מקצועית פוריה. כמו כן, 
מאחלת לכל אחד ואחת מכם הצלחה אישית והגשמת חלומות.

בסוף יוני עברנו כינוס מיוחד, כמו תמיד, שליויה תדווח עליו במדור חדשות בגיליון זה.

באופן אישי, התלהבתי במיוחד מהרצאתו של אירי ריקין, שהרצה לנו על נושא, שלדעתי יכול להיות 
חשוב לכל אחד ואחת מאיתנו. אירי, שבעצמו יושב על כיסא גלגלים שיקף לכולנו שניתן לעשות הכל 
ואף ליהנות מהחיים באמת ובתמים. הוא דיבר איך חשוב לחיות את הרגע כאן ועכשיו – בכדי לא לפחד 
מהמוות. הוא הסביר שאהבה חשובה לכולנו בכל דקה ובכל רגע על מנת לאהוב את החיים כמו שהם – 
כאמור כאן ועכשיו. מה שאני למדתי ממנו, ושוב ברמה האישית ביותר, זה שבאמת חשוב ליהנות מהחיים 
כמו שהם, בלי לחשוב על העתיד ובלי יותר מדי לתכנן תוכניות. אין לי מושג אם זה אכן יעזור לי להתמודד 
עם המוות, אבל אולי? יתכן שאימוץ השקפה זו היא אכן כלי עבודה חשוב לכולנו הנפגשים עם המוות 
בעבודה ובחיים הפרטיים שלנו כל הזמן. הוא שיתף אותנו גם מה כתבו מגדולי הפילוסופים בנושא - ואני 

מוסיפה – סיעוד אונקולוגי זאת אומנות ופילוסופיה בפני עצמה...

מעבר לכך, חזרתי מהכינוס מלאה בהתרגשות ואהבת המקצוע, ואני מתארת לעצמי שרבים 
מהמשתתפים חשו כך.

את העיתון הבא תערוך עורכת אורחת כמידי כל שנה, והפעם זאת טל גרנות מבלינסון בנושא אתיקה 
ומצוקה מוסרית. אני מאחלת לטל המון בהצלחה בעבודה מורכבת זו ואני בטוחה שהעיתון יהיה נפלא.

ואני, כבר שקועה בעבודה על הגיליון הראשון של השנה האזרחית הבאה שאמור לצאת במרץ 2019. אני 
מזמינה אתכם בחום להיות איתי בקשר לכל מי שרוצה, או אפילו חולם, לכתוב מאמר לגיליונות הבאים.

                                                          
שנה טובה לכולכם ולבני משפחותיכם!

בהערכה ובאהבה,

ד”ר אילנה קדמון
עורכת ראשית

ביטאון הסיעוד האונקולוגי



Less waiting room. More time to enjoy life.

Reference:

1. Herceptin SmPC 2013;
2. Ismael G, et al. Lancet Oncol 2012; 13:869–878; 
3. Pivot X, et al. ESMO 2012. Abstract 272P;
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Herceptin SC formulation 
delivers the benefits of 
Herceptin
in just 2 to 5 minutes(1-3)

89% of patients 
preferred the 
Herceptin SC over IV 
administration(4)
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דבר יו״ר העמותה

דבר היו"ר

עמיתים יקרים,

כפי שאמרתי בדברי הפתיחה בכנס השנתי, בתוך עבודתי השוטפת לאורך השנה, אני שבה כל 
פעם מחדש אל חוויית ההתפעמות מן העבודה המקצועית, הנאמנה והחשובה שאתן ואתם עושים 
בעקביות, חרף המשאבים המצומצמים המוקצים לכך. ואת זה אני רואה בכל בתי החולים, קטנים 
כגדולים. אין לי הסבר לתופעה הגורפת הזו, שממלאה אותי תמיד בסוג של גאווה על היותי שייכת 

לקבוצת הסיעוד האונקולוגי. אני מרגישה שבדברים האלה אין הגזמה ואין פאתוס. זה אמיתי. 

בכנס השנתי השנה, הועדה בחרה בשש עשרה עבודות. הוועדה התקשתה מאד בפעולת הבחירה 
הזו, כי חלק לא מבוטל של העבודות שהוגשו ולא הוכנסו פנימה, הן בהחלט ראויות ויכולות לשמש 
השראה ללמידה, אלא שבגלל מגבלת הזמן וצורת הארגון )לבקשתכם בשלוש השנים האחרונות 
הכנס מתקיים כולו במליאה(, לצערנו הרב, אי אפשר היה לתת במה לכולן, ויחד עם זאת אנחנו 
רוצים, ונמצא את הדרך כדי ללמוד גם מן העבודות הראויות הללו שלא תוצגנה ספציפית היום. 
חשוב לי לציין בהקשר זה, שמפעם לפעם גם הוועדה הקובעת אלו עבודות תוצגנה יכולה לטעות, 
שהרי היא קובעת על פי התקצירים בלבד. עם זאת, חשוב מאד לחברות וועדת הכנס השנתי וגם 

לחברות הוועדות האחרות שיהיה לכם אמון מלא באיכות פעולותיהן. 

כל אחד ואחת מוזמן לשוחח איתי ולשטוח בפני טענות, בקשות, משאלות, הסתייגויות, הבהרות, 
רעיונות לנושאים ומרצים שאפשר להכלילם בפעילויות השונות וגם מי שרוֶצה/רוָצה לתרום 
ולהיות שותף בארגון וריכוז פעילויות העמותה, אפשר לפנות אלי או לכל חבר אחר של הוועד 
המנהל. תמיד אני שמחה מאד ומודה על כך, שמישהו מרגיש מספיק נוח ובטוח להגיד בכנות 
מלאה את מה שעל ליבו. רק כך נוכל, כוועד מנהל, לקחת בחשבון מה שלא תמיד אנו מודעים 

אליו.

לקראת השנה החדשה, זוהי ההזדמנות להודות שוב לחברות הוועד המנהל, העושות ימים, לילות 
וחופשים, לתכנן ולהפיק ימי עיון, מפגשים מקצועיים, סדנאות והשתלמויות, והכל בהתנדבות 
מלאה ומתוך השקעת מחשבה וכוונה עמוקה ליצור ולהפיק אירועים לימודיים מוצלחים. כמו כן, 
ברצוני להודות לאחים ולאחיות, חברי וחברות העמותה, שלקחו על עצמם לרכז פעילות כלשהי, 
להרצות, או להיות חלק מפאנל המומחים שדן במקרים מורכבים )במהלך השנה האחרונה עשו 
זאת כמה עשרות מכם(. המשמעות היא שחברי העמותה, לא רק נתרמים מהפעילויות המגוונות, 
אלא גם תורמים לה. בשנה האחרונה היו עשרים ימי פעילות במסגרת העמותה שלנו, הודות 

לשיתוף הפעולה שלכם. 
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דבר יו״ר העמותה

ליויה כסלו

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

בנוגע לאתר המחודש שלנו, אי אפשר שלא לציין את עבודתה האינטנסיבית של שרה גרדין, 
שהשקיעה חודשים רבים מזמנה הפרטי בשנה האחרונה בעיצוב מחדש של האתר )יחד עם עדי(. 
שרית כדורי, חברת הועד המנהל השקיעה בריענון וחידוש התכנים ואחראית על האתר מבחינה 
זו. אני קוראת לכם בשמה, לשלוח חומרים חדשים ועדכניים לאתר. כל מה שלדעתכם מן הראוי 
שיהיה: מצגות מעודכנות, דפי הדרכה )עם לוגו המרכז הרפואי שלכם כמובן(, הנחיות מקצועיות 

וכדומה. 

זוהי ההזדמנות להודות גם לחברות מערכת הביטאון: ד"ר אילנה קדמון העורכת הראשית, רונית 
גולד, עורכת המשנה וד"ר עירית שוורץ, חברת המערכת. בהזדמנות זו אני קוראת לכם לשלוח 
חומרים, מאמרים, וגם דיווחים למדור חדשות. חשוב לתעד ולפרסם את הפעילויות הנרחבות 
המתקיימות בשדות הקליניים השונים, כדי לחלוק אחד עם השני וללמוד מהם. ולבסוף, תודה 
לסילוי ורוני, מזכירות העמותה, שהן חלק בלתי נפרד מהמשפחה שלנו, על מסירות, חריצות 

ואדיבות מתמשכים.

לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה, תשע"ט, לכל המציינים והחוגגים את תחילתה, וגם 
לאלה שאינם מציינים את החג, נאחל שנרחיב את משפחת העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי, 

שנמשיך לקיים פעילויות בתחומי עניין חדשים ושנמשיך לצמוח ולהתפתח ביחד. 


