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מה חדש?
חדשות מהארץ ומהעולם

חדשות מהארץ ומהעולם

איסוף החדשות ועריכה: ליויה כסלו, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן

הכנס השנתי של העמותה לקידום הסיעוד 
האונקולוגי

הכנס השנתי של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
335 אחים  27.6.18. השתתפו השנה  התקיים השנה ב- 
ואחיות חברות העמותה. מרכזת ומנחת הכנס היא, זו השנה 
השנייה, חברת הוועד המנהל של העמותה לקידום הסיעוד 

האונקולוגי, קרן ארפי. 
השנה הוענק שי למשתתפי הכנס, "יֹויֹו", מחזיק תג עבודה 
עם לוגו העמותה, שהופק באדיבותה הרבה של חברת פייזר. 

תודה לבלה אליגולשוילי, חברת הועד שטיפלה בנושא.
מבחינת התכנים, הכנס נפתח בהרצאתו של דני ינאי, 
מרצה וצלם אתנוגרפי: "מיניות ופולחן בתרבויות העולם". 
חשבנו שנושא המיניות רלוונטי לאנשים שחלו בסרטן ומן 
הראוי להרחיב את הידע ונקודת המבט בנושא חשוב זה, 
דווקא משום שהמטופלים מגיעים ממגוון תרבויות ודתות. 
בהרצאה ניתן מבט משעשע ומרתק אל תולדות המיניות 
האנושית מימי קדם, דרך המהפכה הכלכלית והמהפכה 

התעשייתית ועד ימינו: על איתותים מיניים וחיזור, טקסי 
מעבר דרמטיים ומערכות יחסים מפתיעות בתרבויות 
העולם. בין השאר דיבר המרצה על תפקיד איבר המין 
הגברי ועל פולחן הפאלוס. לדוגמא, בבוטאן, ממלכה 
בודהיסטית בהימליה, מוצאים בכל מקום פאלוסים זקורים, 
המשמשים כעין אביזר מגונן כ"חמסה". דוגמא נוספת, 
בקואסקי אשר ביפן, מקיימים פסטיבל גדול עם פאלוסים 
שמטרתו טיפול בסוגיות שונות כדוגמת פוריות, וגיניסמוס 
וכדומה. נושאים נוספים שהועלו היו: קנאה ובגידה והקשרם 
להישרדות, איתותים מיניים בעבר וכיום, טקסי מעבר, 
מנהגים הקשורים לטומאה ותפקידם, מגוון סוגי משפחות 
בדתות ובתרבויות שונות דוגמת מונוגמיה, פוליגיניה )לגבר 
נשים רבות( באתיופיה, פוליאנדריה )אישה נשואה להרבה 
גברים( בהימלאיה, נישואי הליכה )הגבר מבקר בחדר 
השינה של האישה בלילה וחוזר לבית אמו בבוקר( בסין, 

פוליאמוריה )מערכות רומנטיות פתוחות( ועוד. 
RAPID של אחיות  החלק השני הוקדש ל-16 הרצאות 
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חברות העמותה במגוון נושאים ותכנים. זו השנה השלישית 
שליאונל מדריך את האחים/יות המרצים/ות טרם הכנס, 
כאשר כל אחד ואחת מתאמן/נת ושומע/ת את ההערות 
וההמלצות המכוונות ספציפית אליו/ה, כמו גם את ההערות 
המופנות לאחרים ויכול/ה להוסיף הערות לעמיתים. לדברי 
המרצים/ות, ההדרכה משמעותית מאד ומהווה כלי גם 

להרצאות עתידיות.

להלן ההרצאות שניתנו על ידי חברות העמותה: 

היחידה לאבחון מהיר לסרטן - רקפת מנו-סיטון, ד"ר 	 
אורבן דיימיאן, מרכז רפואי ע"ש שיבא

 	 (PCV13) מתן חיסון מניעתי כנגד פנימוקוקוס 
למטופלים עם ממאירות המטולוגית לפני תחילת 
טיפול כימותרפי/ביולוגי - רגינה דרליוק, מרכז רפואי 

כרמל 

חמצן היפרבארי לטיפול בנזקי קרינה - מזרחי גליה, 	 
מרכז רפואי יוספטל 

העלאת מודעות וקבלה רגשית, באמצעות טיפול 	 
באומנות חזותית בקבוצה אצל מחלימות השד- נוגה 
סלע, יהודית דרייר, רינת ירושלמי, טל גרנות, סילביה 

דניאל, ג'ואנה צ'מנסקי-כהן, ד"ר עופר כספי, מרכז 

דוידוף, מרכז רפואי רבין קמפוס בילינסון

עמדות הצוות הרפואי והסיעודי במחלקות ילדים 	 
קרן  בנוגע לנוכחות הורים בזמן החייאת ילדם - 

שטריגלר, מרכז רפואי שערי צדק 

אחות מובילה בהחלמה – דפנה שרמן, אורנה בן יעקב, 	 
רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם

פתיחת אגף לאונקולוגיה דחופה במכון האונקולוגי - 	 
ליבנה ג'סיקה, מורג אופיר, שחם באטריס, איתי עמית, 

ברגר רענן, מולר אלה, ג'רבי שימרית, נילי גל-ים עינב, 

מרכז רפואי ע"ש שיבא 

המעמסה הטיפולית של המלווה העיקרי של מטופל 	 
חולה סרטן באשפוז - הדס ספיר, סיון פרידלנדר, ליזה 
מונאס, תמר קלמן, מלכה דדון, אורנית צווה, רבקה זקס, 

ויסאם אבו-אחמד, ד"ר סיגל שפרן-תקוה, רויטל זלקר, 

מרכז רפואי הדסה ע"כ

לכלכל נכון את הכלכלה בסוף החיים - רונית טהור, 	 
אורה צורישדי, תמי זוארץ, טל גרנות, מרכז דוידוף, 

מרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון

הידרציה ודהידרציה בסוף החיים - איילת בן דלק, ילנה 	 
מעוז, אלומה סקעת, מרכז רפואי אסף הרופא, רינה 

גביסון, מרכז רפואי קפלן

כי ימיך ספורים ויקר מניינם שבעתיים - יעל בלייך, 	 
הוספיס גליל עליון

"אני כאן בשבילך ובשבילי" אהדת שכנים - האחות 	 
האונקולוגית בחזית הטיפול- נוהד שחאדה, מרכז 

רפואי לגליל מערבי

מעקב צמוד אחר מטופל אונקולוגי חדש - אירנה 	 
פולנסקי, מרכז רפואי הלל יפה 

כיצד אוכל לעזור לעצמי - ביאטריס שחם, מרכז רפואי 	 
ע"ש שיבא

פרוייקט הדרכת אחיות לטיפול פומי בתרופות 	 
ביולוגיות במערך להמטואונקולוגיה ילדים - דינה 
קרסנטי, רותי אופיר, בי"ח רות רפפורט לילדים רמב"ם 

הקריה הרפואי לבריאות האדם 

הוספיס מהזווית האישית - טליה רביד, מושב "בן 	 
עמי" והיחידה לטיפול ביתי, שירותי בריאות כללית, 

מחוז חיפה וגליל מערבי
בפאנל השני הוקרנו בין מקבצי ההרצאות שני סרטונים. 
האחד, כמידי שנה, סיכם את 20 ימי פעילויות העמותה 
לקידום הסיעוד האונקולוגי שהתקיימו בשנה החולפת מאז 
הכנס הקודם. הסרטון השני, הנקרא "האוויר שלי", הוקדש 
לכל מה שמאפשר להמשיך בשגרת העבודה התובענית 
היומיומית כדוגמת ריצה, הרמת משקולות, רכיבה על 
סוסים, צלילה, ריקוד, פסיפס, נגרות, סרטים, צילום אמנותי, 

שירה ועוד. 
בחלק השלישי והאחרון לפני ארוחת הצהריים נתן אירי 
ריקין, עיתונאי, במאי, מרצה לפילוסופיה, תרבות וספרות, 

הרצאה בנושא: למה המוות כל כך מפחיד ואיך הוא יכול 
לגרום לנו לאהוב את החיים? בהרצאה התמקד אירי באופן 

בו ניתן להיות מאושרים כשרוקדים על פי תהום; למה 
זה טוב שלקיום יש משמעות; למה החיים הם הגרלה 
שרואים בה רק את המספרים הזוכים, ואיך אפשר להנות 
מכל כריך... בהרצאתו קישר אירי את דבריהם של סופרים, 
פילוסופים ואנשי רוח שונים למסרים אותו ביקש להעביר. 
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כך לדוגמא, מרסל דושאן: "זה תמיד האחרים שמתים", כדי 
להדגים עד כמה אנו נוטים לחמוק מהמוות וחיים כאילו 
לא נמות לעולם. כדי לחיות חיים מאושרים עלינו להזכיר 
לעצמו מידי יום שנמות. כך גם Steve Jobs הסביר כמה 
ידיעת המוות חשובה, ולודוויג ויטגנשטיין, הפילוסוף בן 
המאה העשרים כתב: "המוות אינו אירוע בחיים". עוד דיבר 
אירי על תחושת האושר, על משמעות ותכלית החיים, על 
הגשמת חלומות, על הנטייה שלנו לעשות דברים מהם אנו 
סובלים גם אם אנו לא חייבים לעשותם. מן הראוי שנשאל 
עצמנו מבעוד מועד מספר שאלות כמו: מה החרטה הכי 
גדולה שלנו, כדי שנוכל לממש את חלומותינו, ולבדוק את 
עצמנו האם הבחירות שלנו בחיינו היו נכונות, כדי נוכל עדיין 

לשנות אותן. 

ספר חדש בנושא השתלת מח עצם 
דפנה הוט מהמרכז הרפואי תל השומר היתה שותפה 

בכתיבתו 
M. Kenyon, A. Babic (Eds.). The European Blood and 
Marrow Transplantation Textbook for Nurses Under 
the Auspices of EBMT (2018)
ספר חדש המיועד לאחים ולאחיות העוסקים בהשתלות 
מוח עצם במבוגרים ובילדים כאחד. הספר כולו נכתב ע"י 
אחים ואחיות העוסקים בתחום ממגוון רחב של מרכזי 
השתלות באירופה, כולל כותבת שורות אלה, מיחידת 
ההשתלות בילדים במרכז הרפואי שיבא. רוב הכותבים 

פעילים בהווה ובעבר בוועדות השונות של קבוצת האחיות 
באיגוד האירופי להשתלות מוח עצם )EBMT(. נושאי הספר 
נבחרו בקפידה ע"י עורכות הספר והכותבים בו מתוך 
חשיבה על ההיבטים הסיעודיים הקשורים למטופלים 
העוברים השתלות מוח עצם. כל פרק נכתב על ידי כותב 
אחד או קבוצה של כותבים המומחים לנושא ובהמשך 
עבר עריכה של עורכות הספר. הספר יצא לאור בהוצאת 
Springer בחסותו של האיגוד האירופאי להשתלות מוח 

 .)EBMT) עצם
הספר מוביל את הקורא במסע, הכולל את ההיסטוריה 
של השתלות מוח עצם, דרך עקרונות הסיעוד הבסיסיים 
והמתקדמים. מטרתו להעמיק את הידע ותוך כדי כך לשפר 
את חוויית המטופלים. הספר מציג מידע בסיסי ההכרחי 

לאחיות חדשות בתחום 
מקור  מהווה  כן  וכמו 
לאחיות  עדכני  מידע 
הרוצות לעדכן ולהעשיר 
את הידע שלהן בתחום. 
הספר כולל נושאים כגון: 
הליך ההשתלה, בחירת 
תורם, הכנה להשתלה, 
ואיסוף  השתל  מקור 
תאי אב. מניעת זיהומים, 
סיבוכים מוקדמים טיפול 
תומך ו- GvHD, קליטת 
סיבוכים  ודחיה,  שתל 
מאוחרים ומחקר סיעודי. 

היות שהספר מתייחס לטיפול מבוגרים ובילדים כאחד, בכל 
הפרקים הרלוונטיים קיימת התייחסות מיוחדת לטיפול 

בילדים. 
ניתן לעיין בספר בגרסת PDF בקישור הבא, וניתן להזמין 

גרסה מודפסת של הספר.
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-50026-3

בילדים עצם  מוח  השתלות  מתאמת  הוט   דפנה 

המרכז הרפואי ע"ש שיבא תל-השומר

מכון המטולוגי ואונקולוגי חדש באסותא - 
אשדוד

נטלי גרקוב, אחות אחראית המכון האונקולוגי וההמטולוגי

אנו גאים להציג את המכון האונקולוגי וההמטולוגי בבית 
החולים הציבורי אסותא אשדוד, המספק לתושבי אשדוד 
והסביבה, לראשונה באזור מגוריהם, טיפול מקיף ואיכותי 

במגוון מחלות.
המכון האונקולוגי מספק לראשונה לתושבי האזור, טיפול 

אונקולוגי איכותי ונרחב ברמה מקצועית גבוהה ביותר 
ושירותים נלווים חדשניים תחת קורת גג אחת. המכון כולל: 
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מרפאות אונקולוגיות, טיפול אונקולוגי במסגרת אשפוז, 
מחלקת אשפוז יום, מעבדות, מכון כימותרפיה, שירותי 

דימות ושירות לטיפול בגידולים שונים.
המכון המטולוגי נותן מענה וטיפול במחלות ובעיות 

בתחום מערכת הדם והלימפה ובהן: הפרעות בספירת 
הדם, מחלות דמם וקרישיות יתר, ייעוץ בנושאי קרישה, 
דמם ואנמיה לנשים הרות ומחלות במח העצם ובבלוטות 

הלימפה כגון לאוקמיה, לימפומה ומיאלומה נפוצה. 
במכון שלנו פועלים רופאים אונקולוגים בכירים בעלי מגוון 
התמחויות על ורופאים המטולוגיים מומחים מהשורה 
הראשונה, שעברו השתלמויות באוניברסיטאות המובילות 
בעולם, צוות סיעודי בעל ניסיון רב ומומחיות בתחומים 
אונקולוגיים והמטולוגיים. כמו כן, ניתן שירות של צוות 
רב מקצועי, כגון: פסיכולוגית, דיאטנית, עו"ס, ייעוץ גנטי 

ושימור פוריות.
בארבעים השנים האחרונות לא הוקם בית חולים נוסף 
במדינת ישראל, עד לשנת 2017. בשנה זו נפתח בית החולים 
הציבורי החדש, אסותא באשדוד, ואנו מתרגשים להיות 
חלק מצוות ההקמה בכלל וחלק מצוות הקמת המכון 
האונקולוגי וההמטולוגי בפרט. גאים להיות שותפים בבניית 
תהליכי עבודה וטיפול חדשים העומדים בסטנדרטים 

בינלאומיים.
בנימה אישית, כאחות אחראית, אני מאמינה שאפשר 
להקים מכון חדש לגמרי תוך מתן מענה והתייחסות אישית 
לכל מטופל ובני משפחתו, תוך שמירה על עקרונות הגישה 
ההוליסטית למטופל עם התייחסות לתרבות, השקפת 
העולם, אמונה וערכים של כל אחד. השאיפה שלנו, להעניק 
לכל מטופל את ההרגשה שהוא נמצא במקום הכי הבטוח 

עבורו וכאן נדאג לו, נעזור לו ונטפל בו מכל הלב.
שלב ההקמה הסתיים, וכעת אנחנו בשלב של הטמעת 
התרבות הארגונית ותהליכי העבודה שבנינו וכן גיבוש 
הצוות. העבודה עם צוות רב מקצועי ומתן טיפול תומך 
מרגע האבחנה ועד למתן הטיפול, מאפשר לנו לתת 
מענה מתמשך ומקיף לאנשים עם מחלות אונקולוגיות 

והמטולוגיות, תושבי הסביבה, בקרבת מקום מגוריהם.

ASCO 2018
ד"ר ג'סיקה ליבנה, אחות אחראית, אשפוז יום אונקולוגי, 

המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

מה כותבים על כנס שהשתתפו בו יותר מ-39,000 איש 
ושטחי הכינוס שלו השתרעו על עשרות קילומטרים 

רבועים?!
כבכל שנה, בשבוע הראשון של חודש מאי, התכנסו 
אונקולוגים מכל העולם בשיקגו כדי להתעדכן בחידושים 
ולפגוש עמיתים. העיר מצפה להם ומברכת אותם בשלטי 

חוצות המוצבים ברחובות הראשיים. 
הכותרת של הכנס השנה היתה "רפואה מותאמת אישית" 
וכצפוי, הנושאים הבולטים היו: חידושים בטיפול בסרטן 
ועוד.  הריאה, השד, הכליה, הלבלב, העור, סרקומה 
תרופות אימונותרפיות והכנסתן לשימוש של תרופות ביו-

סימילריות. 
מתוך6450 התקצירים שנשלחו, 2515 נבחרו להצגה בעל-
פה או כפוסטר ו-3350 נוספים פורסמו באינטרנט, כדוגמת 
העבודה שנעשתה באשפוז יום אונקולוגי בנושא פתיחת 
מחלקה לאונקולוגיה דחופה )"מיון אונקולוגי"( במרכז 

הרפואי שיבא. 
הכנס מהווה גם במה חשובה לנושאים נוספים, כגון טיפול 
תומך. מסתבר, שהדיון מתי להתחיל טיפול תומך וכיצד 
ניתן להבטיח שכל המטופלים האונקולוגים הזקוקים לו 
יזכו בו, רחוק מלהגיע לסיום. סדנאות לרכישת מיומנות 
תקשורת עם מטופלים ונושאים כגון תמיכה רגשית בצוות 

מקצועי ועוד. 
הכנס מארח גם סמינרים מקצועיים, המתקיימים יום לפני 
פתיחתו. אני בחרתי להשתתף בסמינר על "כלכלת סרטן". 
סמינר בן שמונה שעות, שבחן את ההיבטים הכלכליים 
של מחלת הסרטן, המיקרו והמקרו. החל מהעול הכלכלי 
המוטל על החולה ומשפחתו, שזכה לכותרת "הרעילות 
הכלכלית של מחלת הסרטן", דרך סוגיות הנוגעות לכלכלה 
של מדינות מהעולם הראשון והשלישי ואף להיבטים כלל 
עולמיים. לסמינר הגיעו מרצים מהשורה הראשונה ונציגים 
של ארגון הבריאות העולמי. מבחינתי, אלו היו שמונה 
השעות המעניינות והמרתקות ביותר של הכנס, ולמרות 
שזה כרוך בתשלום נוסף, אני ממליצה לכל מי שנוסע עד 
לשיקגו בשביל כנס ה-ASCO לשקול להשתתף בסמינר 

קדם כנס.
את הנסיעה ניצלתי גם לצורך ביקור מקצועי באשפוז 
במונטריאול הגדול  בית החולים  אונקולוגי של   יום 
 .(MUHC) McGill University Heath Care Canter-ה
ה-MUHC הינו בית חולים ציבורי מהמובילים בעולם, 
הדומה בגודלו ובמאפייניו למרכז הרפואיים הגדולים בארץ 
ופועלת בו מחלקת אשפוז יום בעלת סדר גודל דומה. 
המטרה העיקרית של הביקור, היתה ללמוד על תהליכי 
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עבודה ופתרונות לבעיות ניהוליות ותפעוליות שאיתם 
מתמודדים באשפוזי היום האונקולוגים הגדולים. ההזדמנות 
ללמוד ולחלוק עם עמיתים מארצות אחרות מעניינת 
ומפרה וחיזקה בי את הידיעה, שחולי הסרטן בישראל זוכים 

לטיפול מהמעולים בעולם. 
אני מודה לעמותה לקידום הסיעוד אונקולוגי בישראל, 

שתמכה בי בנדיבות וסייעה לי לממש את הנסיעה.  

מפגשים מקצועיים בנושא גידולי מערכת 
השתן

השנה התקיימו שני מפגשים מקצועיים בנושא גידולי 
13.6.18. המפגשים  7.3.18 ו-  מערכת השתן בתאריכים 
נבנו, רוכזו והונחו על ידי אסתר פינטו, מרכזת תחום גידולי 
מערכת השתן, רמב"ם, הקריה הרפואית לבריאות האדם. 
המפגשים התקיימו במלון קראון פלזה תל אביב, מרכז 

עזריאלי, באדיבות חברת נוברטיס.
היום הראשון נפתח עם הרצאתו של ד"ר איתי שגיא, רופא 
בכיר במחלקת כירורגיה אורולוגית מבית חולים כרמל, 
בדיקות אבחון בממאירויות דרכי המין והשתן.  בנושא: 
דיון בסוגיות רפואיות, סיעודיות, פסיכו  בהמשך נערך 
חברתיות, אתיות ותרבותיות באמצעות הצגות מקרים. חברי 

הפאנל שהשתתפו בדיון היו: ד"ר אביבית פאר, רופאה 
בכירה במכון האונקולוגי ברמב"ם, אחראית על מרפאת 
גידולי דרכי השתן ומנהלת היחידה למחקרים קליניים 
באונקולוגיה, הקריה הרפואית רמב"ם, ד"ר שירלי אלון, 
פסיכו-אונקולוגית מהמרכז הרפואי "מאיר" כפר סבא, רותי 
בוסני, אחות היחידה לאונקולוגיה של דרכי השתן, מרכז 

דוידוף, ביה"ח בילינסון ומרגלית דן עזרא, אחות אונקולוגית 
מחוזית מחוז מרכז, מכבי שירותי בריאות. היום הראשון 
נחתם בהרצאה אינטראקטיבית בנושא: חשיבה ודמיון - 
?What are You Practice הסדנא הונחתה על ידי אורנה 
בן יעקב, מנהלת הסיעוד בחטיבה ההמטו-אונקולוגית, 

מנחה בכירה בדמיון מודרך, Trainer NLP, מנחה קבוצות 
טיפוליות, הקריה הרפואית רמב"ם.

המפגש המקצועי השני נפתח בהרצאתו של פרופ' נתיב, 
מנהל מח' אורולוגית בי"ח בני ציון על גישות ניתוחיות 
לגידולים במערכת השתן. לאחר מכן התקיימה סדנא בנושא: 

התמודדות הצוות הסיעודי עם מחלה מתקדמת של המטופל 

המאיימת על החיים בהנחיית ענת זכאי, עובדת סוציאלית 

קלינית, ולבסוף ד"ר צחי בן ציון, פסיכיאטר וסקסולוג, מנהל 
המרפאה לבריאות מינית במרכז הרפואי האוניברסיטאי 
"סורוקה" לנגב, נתן הרצאה "על סקס, מיניות ואורו-

אונקולוגיה". 

מילות הוקרה ותודה לגב' רותי רדיאנו, חברת 
הוועד המנהל של העמותה לקידום הסיעוד 
האונקולוגי, על תפקידה הקודם בהדסה עין 

כרם ובהצלחה בתפקידה החדש, כמנהלת 
הסיעוד של המרכז הרפואי הדסה הר 

הצופים. 
הסיעוד  לקידום  העמותה  של  המנהל  הוועד  בשם 
האונקולוגי, ובמיוחד בשם כל חברות העמותה מ"הדסה", 
ברצוני להודות מקרב לב לרותי רדיאנו מנהלת הסיעוד 
בחטיבה ההמטואונקולוגית, יחידות הדיאליזה והמחלקה 
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הפסיכיאטרית בהדסה במשך שנים רבות, ולאחל לה 
הצלחה רבה בתפקידה החדש כמנהלת הסיעוד של 
"הדסה הר הצופים". רותי היא ללא ספק דוגמה ומופת 
של אחות אונקולוגית, שהחלה את דרכה בלימודי סיעוד 
בהדסה ובאוניברסיטה העברית. את התואר הראשון רותי 
סיימה בהצלחה והמשיכה לימודי מוסמך בבית הספר 
לבריאות הציבור בהדסה. את דרכה כאחות החלה רותי 
בתחום הילדים, ולאחר מכן קיבלה את הניהול הסיעודי 
של המחלקה להשתלת מח עצם בהדסה עין כרם. כפי 
שמאפיין את רותי, שם היא ממש לא נעצרה וקיבלה 
בהמשך את הניהול הסיעודי של האגף האונקולוגי במכון 
שרת, ושל מחלקות הפסיכיאטריה והדיאליזה. בתקופה 
האחרונה רותי למדה בשקידה במסגרת קורס ניהול, 
אותו סיימה לאחרונה. לימודים אלה, ברור לכל מי שמכיר 
אותה, מתאים לה כמו כפפה ליד. לאחרונה, רותי היקרה 
זכתה במכרז לקבל את התפקיד של מנהלת הסיעוד בבית 
החולים הדסה הר הצופים. בית החולים הזה עבר שינויים 
לא מעטים, כולל בין השאר מינוי של מנהלת רפואית 
חדשה ועכשיו גם מנהלת סיעוד חדשה. מבחינת תרומתה 
של רותי לביטאון שלנו, רותי הייתה העורכת האורחת של 

העיתון לפני כשנה, שהתמקד בנושא השתלת מח עצם.
בשם כולנו, בהערכה ובהוקרה לרותי ובהצלחה בדרכה 

החדשה והמאתגרת.

ד"ר אילנה קדמון

מקבלות פרסי הצטיינות 2018
מתוך דברי הברכה שנאמרו בכנס השנתי של העמותה 

לקידום הסיעוד האונקולוגי

פרס על מצוינות בטיפול פליאטיבי: גב' שרי כהן, שירות 

פליאטיבי ביתי, האגודה למלחמה בסרטן.

הפרס בחסות האגודה למלחמה בסרטן

ם  בתחו ות  נ י מצו על  פרס 
הסיעוד האונקולוגי והפליאטיבי. 
שרי, מזה כ-35 שנה את תורמת 
תרומה חשובה בתחום הסיעוד 
האונקולוגי והפליאטיבי. מה 
יכולת  הוא  אותך  שמאפיין 
התקשורת יוצאת הדופן שלך 
הראויה לשבח. את בעלת יכולת 
מנהיגות המאופיינת בצניעות, 
ענווה ודוגמא אישית. מבחינה 

ניהולית הצלחת להוביל ולהטמיע שינויים ומהלכים, בדרכי 
נועם, תוך כדי תהליכי קבלת החלטות משותפת, דוגמת 
ניסוח ִמְגַוון רחב של נהלי עבודה ייחודיים להוספיס בית, 

שינוי בשיטות עבודה, ִמחשוב העבודה ועוד. 
משתמע מכל ההמלצות הרבות שהתקבלו, הן מהאחיות, 
הן מהעובדות הסוציאליות והן מהרופאים שעובדים איתך, 
שכולם תופסים אותך כאמינה, מכבדת, קשובה, חרוצה, 
מוסרית, בעלת מסירות גבוהה למטופלים ומשפחותיהם 
ולצוות. מקצועיותך הראויה לשבח, באה לידי ביטוי 
ברגישות ולמידה מתמדת והכל ברוגע ובשלווה. הוקרת 
תודה על מסירותך ומקצועיותך משתמעת גם ממכתבי 
מטופלים וטופסי שביעות רצון מהשירות שמולאו על ידי 

בני משפחה של נפטרים. 
וכך נכתב באחד ממכתבי ההמלצה הרבים: "אין כל ספק, 
כי האחות שרי כהן ראויה לפרס מצוינות על עבודתה רבת 
השנים כאחות אונקולוגית פליאטיבית ותרומתה לאיכות 

החיים של מאות חולים הנוטים למות ומשפחותיהם". 
שרי יקרה - אנו מאמינות כי תמשיכי להטביע את חותמך 

גם בעתיד ולהוות מודל לחיקוי והשראה למצוינות. 

פרס על פיתוח שרות

ד"ר תקווה מירון, מומחית קלינית בטיפול תומך, המרכז 

הרפואי "שיבא" ויו"ר עמותת תמיכה

פרס בחסות האגודה למלחמה בסרטן 

פרס על תרומתך המרשימה בתחום הטיפול התומך, אם 
כי אפשר לומר שכל הפרסים רלוונטיים עבורך: פרס על 
פיתוח שירות )פיתוח השירות הפליאטיבי, המצוין במיוחד 
היום(, על מחקר בסיעוד אונקולוגי )עבודת הדוקטורט שלך 
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שעסקה בהוראות המקדימות( 
ועל מצוינות בסיעוד אונקולוגי.

בנוגע לפיתוח שירות, ייסדת יחד 
עם שותפי עבודה את שירות 
הייעוצים בנושא הטיפול התומך 
ברוב מחלקות בית חולים שיבא 
בתהליך שיטתי, עיקש וסבלני 
עם  וביטחון  אמון  יצירת  של 
הצוותים הרב מקצועיים של 
המחלקות השונות. בצניעות, בשקט, במקצועיות ובחמלה 
האופייניים לך, הקמת שירות מאפס, ובכך זכית לשנות את 
תרבות הגישה, השיח והטיפול בתחום הפליאציה בבית 

החולים. 
בשנה האחרונה ריכזת יחד עם עליזה יפה, יקירת המדור, 
את קורס המומחיות בתחום הטיפול התומך – יש לציין 
בעמל רב, וחלק נכבד בהתנדבות על חשבון זמנך הפנוי, 
ובשימת דגש על חינוך דור חדש של אחיות מומחיות 
לעצמאות, מקצועיות בלתי מתפשרת, יסודיות ועדכון 
ידע מתמיד. בכל עת, הינך מוכנה, תמיד ברצון, להיענות 
לבקשות הרבות ממך להנחות, ללמד ולחנך אנשי מקצוע 

בתחום הטיפול הפליאטיבי.  
אנו מאמינות, כי תמשיכי להטביע את חותמך גם בעתיד 

ולהוות מודל לחיקוי והשראה למצוינות לכולנו. 

פרס מצוינות בסיעוד אונקולוגי: 

גב' חנה ספירו, אחות אונקולוגית בהשתלות מח עצם 

ובמרפאה אונקולוגית, במכון שרת, המרכז הרפואי הדסה עין 

כרם

פרס בחסות חברת "מדיסון"

כאחות  תפקידך  במסגרת  הנרחב  פועלך  על  פרס 
אונקולוגית. מן ההמלצות עולה, 
30 שנה הינך מהווה  כי במשך 
למקצועיות,  ומופת  דוגמא 
חריצות,  סבלנות,  מסירות, 
אמפתיה ורגישות יוצאת דופן 
כלפי מטופלים ומשפחותיהם 
מקצועי.  הרב  הצוות  וכלפי 
הממליצים מציינים את היותך 
להתייעצות,  מהיימן  מקור 
עקב ניסיונך רב השנים, הידע הנרחב והעדכני שלך וגם 
משום אישיותך הצנועה והמקבלת את הזולת כפי שהוא. 
כפי שהגדיר האח הראשי, יבגני: "את מעמודי התווך של 
המחלקה, מהחלוצות שקידמו את תחום השתלות מח עצם 
בארץ". מטופלייך מגדירים אותך כ"אחות לתפארת בכל 

מובן המילה". 
פרופ' ראובן אור כותב: "לכבוד הוא לי להמליץ על חנה 
כמועמדת ראויה ללא סייג לקבלת פרס הצטיינות על מפעל 

חיים".
חוץ מההיבט הקליני, הינך רואה חשיבות גם בתחום 
המחקר, ואת יוזמת ושותפה בביצוע מחקרים, דוגמת 

עבודתך בנושא הקנאביס.  
חנה יקרה – את יוצאת בימים אלו לגמלאות עם ראש 
מורם ועם הרבה גאווה מקצועית ואנו מאמינות שתמשיכי 
להביע את חותמך גם בעתיד ולהוות מודל לחיקוי והשראה 

למצוינות. 

פרס מצוינות בסיעוד אונקולוגי: 

גב' פרידה אוחיון, אחות בריאות השד, מרכז דוידוף, קמפוס 

בלינסון, מרכז רפואי רבין. 

פרס בחסות חברת "ניאופארם ישראל" 

בהמלצות נכתב עלייך שאת מהווה מודל למקצועיות, 
דופן  יוצאי  ורגישות  מסירות 
כלפי מטופלות ובני משפחותיהן. 
את מהווה גם מקור לתמיכה 
חם,  שי  ו אנ ליחס   , ד דו עי ו
סבלנות, דאגה לכל פרט, ידע 
והכל בסימן של מעל  עדכני 
ומעבר למצופה. כמו כן מודגשת 
בהמלצות זמינותך המרבית 24/7 
ולבני  למטופלות, למטופלים 
משפחתם והכל באהבה רבה, 

בנועם, ברוגע ובאכפתיות ֵּכנה. 
וכפי שכתבה אחת המטופלות: "תודה רבה מכל הלב על 
שהקלת מאוד ברגעים של "דאגה גדולה", על שהיית נעימה 
חמה ותומכת מעל ומעבר לציפיות". פרידה יקרה - אנו 
מאמינות שתמשיכי להביע את חותמך ולהוות מודל לחיקוי 

והשראה למצוינות גם בעתיד. 

פרס לסטודנטית לסיעוד: 

גב' איילת בן דלק

פרס בחסות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי.

על אף העדר ניסיון מקצועי באונקולוגיה ובטיפול תומך, 
את  לתאר  בעבודתך  היטבת 
והאתגר הטיפולי  המורכבות 
בסוגיה זו, והתייחסת ברגישות, 
ומתוך הבנה עמוקה, להיבטים 
האתיים הנובעים מהפערים בין 
ומשפחתו  המטופל  תפיסות 
נות  והחסרו נות  היתרו את 
במתן נוזלים, לעומת התפיסה 
והגישה הטיפולית הפליאטיבית. 
ת  ס ח י י ת ה ך  י י ת ו צ ל מ ה ב
לעקרונות של חשיבות המשכיות הטיפול, השאיפה 
להקל על סבל וקידום רווחה גופנית, רוחנית ונפשית של 
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המטופלים הנוטים למות ושל בני משפחתם, כל זאת תוך 
יכולות ניתוח ספרות מתקדמות והוכחת יכולת כתיבה 

אקדמית ברמה גבוהה.
עבודתך מהווה מודל לשאפתנות ודבקות במטרה לחקר 
סוגיות מקצועיות הלוטות בערפל, ולקישור בין סקירת 
ראיות,  מבוססת  קלינית  לעשיה  מקצועית  ספרות 
לסטודנטים בראשית דרכם המקצועית וגם לאחיות בעלות 

וותק בתחום. 
אנו מאחלות לך הצלחה וסיפוק בהמשך דרכך כסטודנטית 
וכאחות. בע"ה אחות אונקולוגית, ואם נתייחס לעבודתך, אז 

בשאיפה למומחית קלינית בטיפול תומך. 

מפגשים מקצועיים בהמטואונקולוגיה - 
עדכון ידע, כלים ומיומנויות

שלושה מפגשים מקצועיים ייחודיים לאחים ואחיות מתחום 
ההמטולוגיה, התקיימו במהלך 2018 בתאריכים: 6.3.18, 
8.5.18, 12.6.18. מטרת התכנית היתה עדכון ידע בתחום 
ההמטולוגיה והעלאת סוגיות רלוונטיות להתמקצעות 
ולשיפור ההתערבות הסיעודית. המפגשים כללו תכנים 
עיוניים ומעשיים והועברו ע"י מיטב המרצים בעלי המקצוע 

בתחום. 
הנושאים שנכללו במפגשים המקצועיים היו, בין השאר: 
שיתופי פעולה בין צוותים, תקשורת עם מטופלים, דיון 
בצורך ובאפשרות של בניית תפקיד מתאמת בהמטולוגיה, 
חלק מדעי בנושא חידושים בהמטולוגיה, ליווי רוחני 
בהמטו-אונקולוגיה, שיפור ההתערבות הסיעודית באשפוז 

מתמשך, חידושים בטיפול בלימפומות ולויקמיות ועוד. 
מרכזות ההשתלמות מטעם העמותה לקידום הסיעוד 
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האונקולוגי היו: ענת פק, אחות אחראית המטו-אונקולוגיה 
והשתלות מח עצם, מרכז דוידוף במרכז הרפואי רבין ומלי 
רובינשטיין, אחות מרפאת מושתלי מח עצם, מרכז דוידוף, 

במרכז הרפואי רבין.
במפגש השני התקיים דיון במקרים מורכבים במסגרת 
פאנל מומחים שכלל את: מלי רובינשטיין, אחות מרפאה 
במרכז דוידוף, דר' נתי הורביץ, מנהל היחידה לטיפול יום 
המטולוגי בקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם ואת 
ענת זכאי, עובדת סוציאלית קלינית. את הדיון הנחתה 

ענת פק ממרכז דוידוף. בין השאר, הועלו הסוגיות הנוגעות 

להתמודדות עם התנגדות נחושה של מטופל לטיפול 
בניגוד להחלטה רפואית, קשר בין אחות בית חולים עם 
אחות הקהילה בהמטולוגיה, צרכים מנוגדים של אדם נוטה 
למות ובת זוגו, סודות, היענות לטיפול, הבעת כעס של 
בן משפחה, חילוקי דעות בין בני זוג אודות אמירת אמת 
והתמודדות עם מצוקת בן/בת זוג, תמיכה בבן משפחה 

המביע הטחת אשמה כלפי המטפל ועוד.
תודה רבה לחברת רוש שבאדיבותה ובשיתופה התקיימה 

ההשתלמות. 

השתלמות בנושא פסיכו-אונקולוגיה לאחיות
בחודשים ינואר עד אפריל 2018 התקיימה השתלמות 
לכ-30 אחיות אונקולוגיות מבתי החולים ומהקהילה 
שהתמקדה בסוגיות פסיכו-חברתיות. המפגשים התקיימו 
אחת לחודש באגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ובחסותה, 
בהנחיית ד"ר שלומית פרי, עובדת סוציאלית קלינית. 
)14.1.18( התמקד בסוגיות מגוונות  המפגש הראשון 
הקשורות לאמביוולנטיות בסוף החיים ובלימוד שאלת 
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שאלות. המפגש השני )12.2.13( התמקד בטיפולוגיה של 
משפחות, משפחות קונפליקטואליות ובמודל להתערבות 
משפחתית. המפגש השלישי )18.3.18( התמקד בחוק החולה 
הנוטה למות ובהתערבות מקצועית במצבים לא מתוכננים. 
המפגש הרביעי )15.4.18( התמקד בתשישות החמלה 
ובמפגש בין הפן האישי והפן המקצועי. בכל המפגשים 
נעשה שילוב בין התיאוריה ובין ההתנסות הקלינית והם 
כללו הרצאות פרונטליות, סדנאות, דיונים בקבוצות קטנות 

ובמליאה. 

כנס האביב של הוספיס גליל עליון
גליל  "כנס האביב של הוספיס  נערך  אחת לשנתיים 
עליון", כנס פליאטיבי שייחודו בכך שהוא מוקדש כולו 
להעמקה בתיאורי מקרים, תיאוריה ודיון. השנה נערך 
הכנס בסוף אפריל במלון נוף גינוסר לשפת הכינרת. 
200 אנשי מקצוע מכל הארץ - רופאים,  השתתפו בו 
 אחיות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ומלווים רוחניים. 
בינתחומיים העוסקים  צוותים  נבחרו שלושה  לכנס 
בפליאציה, וכל אחד מהם הציג במשך שעה את תיאור 
המקרה שלו, על הקשיים, האתגרים והתובנות שהביא 
איתו. לאחר הצגת כל מקרה נערך דיון בפאנל מומחים 
מהקהל. שאלות  ונשאלו  ממנו,  שעלו  השאלות   על 
שלושת הצוותים כללו את צוות השרות הפליאטיבי 
והפסיכו-אונקולוגי מהמרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי: 
ד"ר רתם תלם מומחית ברפואה פליאטיבית, שושי חזן אחות 

מומחית בטיפול תומך ובכאב, מיכל ארד אחות מומחית 
שרון קרדוני, עו"ס פליאטיבית ואליעד  בטיפול תומך, 
אנטמן פסיכולוג רפואי; את צוות המערך הפליאטיבי במרכז 

הרפואי שיבא: ד"ר איריס גלוק מומחית באונקולוגיה ורפואה 

פליאטיבית, ד"ר רוני בורשטיין מומחית באונקולוגיה, אביגיל 
אל פז פסיכולוגית שיקומית ושירה שהמי מלווה רוחנית 

מוסמכת; צוות מהוספיס גליל עליון שכלל את ד"ר איל 
גולדברגר מומחה ברפואה פליאטיבית, ליאורה אלוני אחות 

פליאטיבית, נעמי גלזמן עו"ס ופסיכותרפיסטית, ואיתן 
ארדיטי פסיכולוג רפואי.

בהצגת המקרה של הוספיס גליל עליון השתתפה עירית 
הצטיינו  הזוג של המטופל. כל ההרצאות  בת  סגול, 
בחשיבה מוקדמת והכנה מדוקדקת רבת משתתפים 
ובין-מקצועית, והציגו מקרים מורכבים בצורה מעמיקה 
דופן אודות  יוצאי  ובגילוי לב  ומלאת חמלה, באומץ 
שנתנו. בטיפול  כרוכים  שהיו  והמאמצים   הקשיים 
המנחים והמומחים משתתפי הפאנלים תרמו גם הם 
תרומה גדולה מניסיונם ותובנותיהם: ד"ר אמיתי אוברמן 
מומחה ברפואה פליאטיבית, רויטל נווה אחות מתאמת 
טיפול תומך, זיו רעי קורן מלווה רוחנית, רחל אטון מטפלת 
 משפחתית ומלווה רוחנית וענת אגמור עו"ס ומנחת קבוצות.
ד"ר תקווה מירון אחות מומחית  היו  מנחי הפאנלים 
פרופ' מולי להד, פסיכולוג רפואי  בטיפול פליאטיבי, 
. פליאטיבי בטיפול  מומחית  אחות  כהן,  קציעה   ו
להלן קטע מדבריה של קציעה כהן, אשר קראה מתוך 

מאמר שפורסם בעיתונות: 
"יש לקבל ייסורים באהבה" היו מטיחים בי. משפט זה היה 
מהדהד בראשי, ואני, כולי הייתי נזעקת ומתקוממת מתוך 
קרבי... כיצד זה יכול אדם לקבל ייסורי האחר באהבה? כיצד 
יכולה אם לקבל ייסורי בתה באהבה? עד שיום אחד, בשעה 

שגברו ייסורינו, לפתע התברר לי פרושו של הביטוי.
מה שכתוב כאן, הוא, שבשעה שמגיעים על אדם ועל הקרוב 
אליו ייסורים, הרי שיש להתגבר ולהתחזק בעניינה של 

חדשות מהארץ ומהעולם
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האהבה. הדבר היחיד שיכולנו לתת ]ולקבל[ ללא גבול היה 
אהבה. ככל שרבו ייסוריה של רותם, ככל שהפכנו אנו להיות 
חסרי אונים בכל מה שקשור ברפואתה, ככל שלא נותר 
לנו דבר להושיע, הרי שהתחמשנו באהבה. הדבר היחיד 
שיכולנו לעשות מול הייסורים היה לאהוב. והאהבה הזו, 
הלכה והזדקקה הלכה והתעצמה, וככל שהיה בידנו פחות 
ופחות להושיע לגוף, כך הלכה וגברה האהבה, עד שלבסוף 
לא היתה תלויה בדבר כלל, אפילו לא בחיים עצמם. אהבת 
רתם. של  אמא  יעקובס,  אהבתיך. אחינעם   עולם 
התגובות לאחר הכנס היו נרגשות ורבים ציינו, כי מעבר 
לידע שהועבר בכנס הם עברו חוויה משמעותית רגשית, 

אנושית ומקצועית. 
סיכמה: יעל בלייך, מנהלת הסיעוד והמערך הטיפולי, 

הוספיס גליל עליון.

יום הכשרה במרכז הרפואי הדסה הר 
הצופים בנושא המטופל ההמטולוגי במרכז 

העשייה הסיעודית
R.N, M.Sc - אחות ראשית מחלקה  אושרת וולהנדלר, 

פנימית א', המרכז הרפואי הדסה הר הצופים

מחלקה פנימית א' במרכז הרפואי הדסה הר הצופים, 
הינה מחלקה בה מאושפזים אנשים שחלו בסרטן מתחום 
ההמטולוגיה והאונקולוגיה, כולל לצורך קבלת טיפולים 
כימיים וטיפול במצבי חרום בהמטולוגיה ולא רק לצורך 
אבחון או איזון תסמינים. הייחודיות של המחלקה היא 
שילוב של אותו צוות מטפל, המלווה את החולה מרגע 
אשפוזו עם סימני מחלה, שלב הבירור והאבחון וכלה 
בליווי של המטופל לאורך שלב הטיפולים עד להחלמה. 
על הצוות המטפל להיות בקיא בתחום, בדומה למחלקות 

המטולוגיות. יתרה מכך, גם במחלקות אחרות בבית 
החולים מאושפזים מטופלים עם מחלה אונקולוגית/

המטולוגית. צוות המחלקה זיהה את הצורך בקיום יום עיון, 
הכולל סוגיות בתחום האונקולוגי וההמטולוגי עבור צוותי 
בית החולים. יום העיון נערך פעמיים, בשני תאריכים, כדי 
לאפשר למספר רב של צוותי המחלקות להשתתף. הוזמנו 
אנשי צוות סיעודי שעשויים לבוא בממשק בטיפול בחולה 
ההמטולוגי, מהמחלקות הפנימיות )פנימית א' ופנימית ב'(, 
טיפול נמרץ, אשפוז יום המטולוגי וחטיבת שרת בהדסה 

עין כרם.
יום העיון נבנה על ידי מוריה קופלד, סגנית אחות ראשית 
ומרכזת תחום המטולוגיה במחלקה, בשיתוף עם מנהלת 
החטיבה, הילה גולדפרב. התכנים עסקו בנושא: המטופל 
ההמטולוגי במרכז העשייה הסיעודית. הרצו אנשי הצוות 
הסיעודי מהמחלקה בשיתוף עם צוות רב מקצועי )ד"ר 
וינשטיין ולדימיר, המטולוג בכיר בבית החולים, אחות 
מאשפוז יום המטולוגי, דיאטנית, עוסי"ת(. כל ההרצאות 
נתנו ברמה מקצועית ואקדמית. נערכה סקירה ומבוא 
למחלות המטולוגיות הנפוצות במחלקתנו, הוצגו עקרונות 
בטיפול בחולה המטולוגי, מתן טיפול תרופתי הכולל 
UP TO DATE. טיפול בסימנים  טיפולים מעודכנים 
וסימפטומים של תופעות לוואי, טיפול במצבי חירום 
בחולה ההמטולוגי, השתלות מח עצם, היבטים נפשיים 
בהתמודדות עם מסירת בשורה מרה, דגשים תזונתיים 
ונהלים של משרד הבריאות והדסה בבטיחות במתן 
הטיפול הכימי. כמו כן הוזמנה מטופלת שחלתה במחלה 
המטולוגית והחלימה, כדי לשמוע ממקור ראשון את 
חווייתה המרגשת. המטופלת עצמה היא אחות במקצועה 

והיה מאוד מעצים לשמוע ממנה את סיפורה.
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יום העיון נערך כאמור במוסדנו, בהדסה הר הצופים באדיבות 
רפא. התגובות שקיבלנו מהצוותים שהשתתפו  חברת 
היו טובות והייתי שמחה אם יכולנו לשתף צוותים נוספים 

ולהעשיר גם אותם ביום עיון חשוב מעין זה בעתיד.

קרן ארפי קיבלה פרס הוקרה ביום האחים 
והאחיות הבינלאומי 2018

ברכות חמות לקרן ארפי, אחות מומחית קלינית בטיפול 
תומך וחברת הוועד המנהל של העמותה לקידום הסיעוד 
האונקולוגי, שקיבלה פרס הוקרה בכנסת ביום האחים 
והאחיות הבינלאומי שצוין ב- 8.5.18. להלן נאום הזכייה 

שלה לקבלת תעודת ההוקרה כאחות "בגובה העיניים":
אני, קרן ארפי, אחות מזה 20 שנה, בעלת תואר שני בניהול 
מערכות בריאות, קורס על בסיסי בתחום האונקולוגיה 
ורישום מרשמים ומומחית קלינית בטיפול פליאטיבי, 
עובדת במרכז הרפואי שיבא, ביחידה לטיפול תומך וכן 
בהוספיס בית. מתנדבת מזה כשש שנים בעמותת "קשת 
המשאלות", עמותה ללא כוונת רווח, אשר פועלת להגשמת 
משאלות לחולים במצבי מחלה מתקדמים וסוף חיים, וכן 
עוסקת בהעלאת השיח הציבורי בנוגע לטיפול פליאטיבי 

ובחירות בסוף החיים.
אני מתכבדת לקבל תעודת הוקרה זו, לכבוד מטופלים 
ומשפחותיהם אשר עומדים מול האויב הגדול ביותר של 
הווייתם והוא ההכרח להתבונן למלאך המוות בעיניים. 
אנשים, בזמנים הכי קשים של חייהם, לקראת סוף דרכם, 
במקום בו צפה ההבנה כי כולנו זמניים, נולדנו ונמות 
ולעיתים אף מוקדם מידי. אנשים, אשר לא תמיד בעלי 
יכולת או אוזן קשבת לשוחח על הפחדים  מסוגלות, 

והמחשבות על המוות עצמו ועל היום שאחרי, מה אני 
משאיר אחרי והאם ואיך יזכרו אותי. אנשים, שכאשר פחד 
המוות משתק אותם, לא מצליחים לזכור שהם עדיין כאן 
איתנו ויכולים להיות, לשמוח, לחלום, ובעיקר עדיין לנשום.

אביב גפן כתב: "לכל אחד יש זכות לחלום... אני אדם משום 
שמחפש, לא רק סיבה לנשום". זהו המסר שלי כאחות 
"בגובה העיניים". כולנו בעולם הזה בריאים או חולים, 
מחפשים סיבה לנשום ולחלום, סיבה מספיק טובה לקום 
בבוקר. סיעוד מבחינתי הוא לא עוד מקצוע או עוד עבודה, 
אלא דרך חיים, דרך של התבוננות, דרך של מחויבות 
ללמידה בלתי פוסקת, דרך שהיא סוג של שליחות אך 
עם המון צניעות. שליחות שהיא אכן סיבה מספיק טובה 
לקום בבוקר, לנשום, לחלום ולהודות על הטוב שיש בחלקי 

והשפע שיש לעולם להציע. 
תעודת הוקרה זו היא גם בשם כל אחיי ואחיותיי למקצוע 
בכלל ובתחום האונקולוגי והפליאטיבי בפרט. הוקרה על 
מגע יומיומי בלתי פוסק עם צער, קושי, סבל, אובדן ואבל. 
הוקרה ואות כבוד על היכולת להיות שם כל כך חשופים, כל 
כך פגיעים, כמו סירות נייר במים ועם זאת, בנתינה מתמדת 
ומלחמה אימתנית ובלתי פוסקת לשמירה על רווחתו 
של המטופל ומשפחתו. הוקרה על ההבנה, שהיום זה 
המטופל ומחר זה יכול להיות אחד מאתנו ועדיין להישאר 
שם בנוכחות מלאה. ולסיכום: אמן ותמיד נהיה בצד 
הנותן ועוד אמן אחד גדול, שלעולם לא תהיה לנו עבודה. 
תודה על הזכות לעמוד כאן לפניכם, תודה למשפחה 
שלי שמתמודדת עם דרך החיים שבה בחרתי, תודה 
למנטורים שלי לאורך חיי בתחום, שהם בעיקר המטופלים 

ומשפחותיהם ותודה לבורא עולם על כל אלה. קרן.
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Medicinal Cannabis in Oncology

Katreen Tukan, Nursing student (fourth year), the 
Hebrew University of Jerusalem, Hadassah Ein 
Kerem, Israel.

In the past few years, the use of cannabis medicinally 
has increased in many countries around the world, 
also in Israel. At the same time, scientific research 
has seen major advancements in the field of 
medicinal cannabis that strengthened the plant’s 
basis in clinical use.
Cannabis is a “dangerous drug” according to 
law, nevertheless, medical systems acknowledge 
the therapeutic use cannabis which may help 
patients with certain diseases. The use of cannabis 

medicinally is a developing field, and resolutions 
that allow its medicinal use are always evolving on 
a global scale. Also, cannabis is not defined as a 
medicine, but the ministry of health in Israel insists 
on treating it as a beneficial medicine. In this article 
we will present how cannabis and its ingredients 
that are called Cannabinoids (THC, CBD) help with 
dealing with the side effects of chemotherapy. Also, 
in this article we will define: 1) What is medical 
cannabis. 2) The pharmacogenetics of the plant. 
3) How the cannabinoid system works. 4) The side 
effects of cannabis. 5) Contraindications. 6) General 
instructions and cautions. 7) Ethical points of view in 
Israel. 8) Oncological nursing perspective.
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