
 
 

 עמותה לקידום סיעוד האונקולוגי בישראל?בלהיות חבר  כדאי למה 
 אח /אחות יקר/ה 

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל הנה עמותה ללא מטרת רווח. העמותה מקדמת 

העמותה מונה  . שנה ברציפות 35בישראל מעל  רדיותרפיוה המטולוגיה ,סיעוד האונקולוגיב ותומכת

אונקולוגיה, המטולוגיה, ) תחומי הטיפול במטופל חולה הסרטן יות אונקולוגיות מכל /אחים 600מעל 

 .)מבוגרים, ילדים, כירורגיה, פנימיות ,רדיותרפיה

בניית נהלי עבודה, שיתוף באונקולוגיים, המטופלים ב בטיפול העמותה עוסקת בקביעת מדיניות 

הדרכה למטופלים תוך שיתוף פעולה בין סיעוד במשרד בריאות, הפקת דפי הפעולה מול מנהל 

  .כחלק מהפעילויות של העמותה -המוסדות

לצרף והשתתפות בעמותה. נשמח תמיכה בפעילויות העמותה , נו פונים אליכם לשיתוף פעולהא

עם מלא "ברק" בעיניים לתרומה נוספת בפעילות של העמותה, תרומה מהידע  לשורותינו אחיות 

 חדשות. בניית פעילויות ומהשטח 

 העמותה מעניקה פרסי הצטיינות לאחות האונקולוגיתהעמותה תומכת במחקר ואקדמיה, מדי שנה 

האונקולוגי , העמותה בסיעוד  מיוחד על מחקרופרסים  כמו כן העמותה תומכת במתן  מלגות 

 את  הדור הצעיר סטודנטים לסיעוד עי מתן פרסים לעבודות בתחום האונקולוגי.  מעודדת

בארץ  סיעוד האונקולוגיב  השתתפות בכנסים והצגת עבודותב מעניקה  תמיכה לאחיות  העמותה

 .ובחול

 ! תרצו לקחת חלק 

-כנס שנתי ארצי בתחום הסיעוד האונקולוגי, בו משתתפות כמקיימים מידי שנה בחודש יוני אנו  .1

הפעולה, סיעוד האונקולוגי נפגשת לבניית תהליכי שיתוף הקהילת אחיות. במסגרת הכנס  400

 החלפת ידע ועוד.

פעמיים עד שלוש פעמים בשנה העמותה מפיקה עיתון מקצועי דיגיטלי "ביטאון הסיעוד  .2

שנעשים על פעילויות בעיתון ניתן לפרסם מאמרים, חדשות, מחקרים, פרסומת  ."האונקולוגי

 .כולל פעילויות של העמותה  במרכזים השונים בארץ

. באתר אפשר עמותההבאתר  פעילויותמדיניות בסיעוד האונקולוגי בישראל, פרסום  קביעת  .3

אנו שוקדים על חידוש  הב. כעת"ר עם נהלי מושימסמכים, קמצגות מכנסים, למצוא אנשי קשר, 

 .האתר לטובת קהילת האחיות האונקולוגיות

 .ולוגיתאחות האונקהתפקיד של הסרטון תדמית על  שלנו להפיק בקרוב....חלום ה .4
 

 מחכים לכם                                            

 נטלי גרקוב                                                                             רות אופיר 

 לקידום הסיעוד     סגנית יו"ר העמותה                                                                 יו"ר העמותה 

 האונקולוגי                                                                                               

ברנע לבירור, לקבלת פרטים ולהעלאת רעיונות נוספים לשיתופי פעולה, ניתן לפנות למזכירת העמותה, רוני 

   ions.service@gmail.com למייל:

  https://www.ions.org.il/FormHarshama2023.aspx תהום לעמושרי
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