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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.

שרית אשכנזי - אחות אחראית מרפאה המטו-אונקולוגית, 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 - אחות מומחית קלינית בטיפול תומך.

ועדת מלגות ופרסים

יו"ר: קרן ארפי - אחות מומחית קלינית בטיפול תומך.
דליה גורדון - אחות מתאמת אונקולוגית אישית, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

שרית כדורי - מתאמת קלינית באגף להמטואונקולוגיה ילדים, 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 - אחות מנהלת תורנית, 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 הסיעוד, בית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים.
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עורכת ראשית:

 RN, PhD ,ד״ר אילנה קדמון
יועצת אקדמית בחטיבה 

האונקולוגית בשירותי הסיעוד, 
הדסה עין כרם ומרצה בכירה 

בבית הספר לסיעוד של הדסה 
והאוניברסיטה העברית. 

עורכת משנה:

RN, MPA רונית ר. גולד 
 השתלות מח עצם

מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי.

רשימת סוקרות

RN ,MA ,אפרת לוין 
אחות מתאמת בריאות השד 

ואחות כללית, הקריה הרפואית 
רמב"ם.

 MD ,PhD ,ד"ר דורית גמוס
מנהלת השרות לרפואה 

משלימה במרכז הרפואי שיבא, 
תל-השומר.

RN ,BA ,נגה סלע 
מטפלת באומנות, אחות מרכזת 

מרפאת מחלימים ורפואה 
אינטגרטיבית, מרכז דוידוף 

לסרטן, קמפוס בילינסון, מרכז 
רפואי רבין.

פרידה קורנברוט, MA - קלינאית 
תקשורת, האגודה למלחמה 

בסרטן. 

חברות המערכת:

RN, MA ליויה כסלו 
אחות ראשית, האגודה למלחמה 

בסרטן, גבעתיים.

RN ,PhD ד״ר עירית שוורץ אטיאס 
מנהלת הסיעוד במחלקת 

האשפוז במערך ההמטולוגי 
אונקולוגי. מרכז שניידר לרפואת 

לדים בישראל

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, 
עיצוב גרפי.
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דבר העורכת

אני מלאת התרגשות מהכינוס שלנו שהיה בסוף יוני.

ההצגות של האחיות היו נפלאות וגם הרצאת הפתיחה של ד"ר אהובה ספיץ בנושא סיעוד וקולנוע, הציגה 
פן אחר וחשוב ומרענן לעשיה של כולנו. גם הרצאת הסיכום של פרופסור בן קורן בנושא תקווה היתה 
ממש במקום כי הרי תקווה זה מה שכולנו מנסים לשמר במטופלים שלנו וגם בעצמנו וביקרים לנו. אין 

ספק, שהכינוס מחבר בין כולנו ועל כך ליויה כסלו יושבת הראש שלנו תדווח בהמשך.

העיתון הנוכחי כולל מאמרים מתחומים מגוונים: מאמר איכותני בנושא "תרומתן של אחיות בריאות 
השד להתמודדות נשים שחלו בסרטן השד עם סבלן", ומאמר בנושא "קידום בריאות, רפואה מונעת 
ותחלואת הסרטן בקרב אנשים בגילאים +50 עם מוגבלות שכלית התפתחותית. מאמר נוסף מציג את 
נושא הומאופתיה לטיפול בחולי סרטן על ידי הומאופתית מוסמכת, ומאמר שנכתב על ידי אחות שהיא 

גם קוסמטיקאית מוסמכת בנושא קוסמטיקה אונקולוגית.

העיתון הבא יהיה כמידי שנה ערוך על ידי עורכת אורחת, והפעם נבחרה בלה אליגולשוילי לערוך עיתון 
בנושא הסיעוד בקהילה. נושא הקהילה נשכח לעיתים על ידי אחיות בית החולים וחשוב לקדם את הקשר 
והרצף הטיפולי בין בתי החולים והקהילה, במיוחד במעבר בין השניים. אני מחזקת את בלה בעבודה 

הקשה ובטוחה כי הביטאון יציג את הנושא באופן מעניין, יסודי ומיוחד.

תקופת הסתיו היא התקופה האהובה עלי ביותר – בין הקיץ החם לחורף הקר כשעוד ניתן ליהנות מהאוויר 
הצח ומהטבע המדהים שבארצנו.

ברצוני לסיים במילות השיר של נעמי שמר המשוררת והכותבת האגדית שלנו – שיר הסתיו

זקוף ולבן פרח החצב פצח הענן בזמר טיפטף
נשם חילזון את ריח הגשם מיהר ויצא לדשא 

את כל הפרחים הבאנו לגן ברוח הסתיו נדד הענן 
ורק חילזון וריח הגשם נותרו כל היום בדשא

לסיכום דברי, אני מאחלת לכולכם סתיו מהנה ושנה טובה!

קריאה מהנה של הביטאון! 

 שלכם כתמיד,
בהערכה ובאהבה,

ד”ר אילנה קדמון
עורכת ראשית

ביטאון הסיעוד האונקולוגי


