סיכום ישיבת וועד העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי מתאריך 29.10.13
נוכחו :ליויה כסלו ,שרה בן עמי ,שרה גרדין ,ג'סיקה ליבנה ,דליה גורדון ,קרן ארפי ,בלה
אליגולשווילי ,יעל בן גל.
נציגת וועדת ביקורת :רותי אלקיים.
נעדרו :שרית אשכנזי ,נורית שניידר ,תמי מודיאנו ,אלה מולר.

תכנית עבודה לשנת 2013-2014
יום עיון שנתי
נקבע כי צוות מצומצם יבחן אופציות נוספות של חברות המארגנות את יום העיון
השנתי ,מלבד רפי .הצוות כולל את :ליויה ,שרה בן עמי ,בלה אליגולשווילי ,רותי
אלקיים .הצוות יתייחס לנקודות :הצעת מחיר המתחשבת במספר המשתתפים בארוחת
הצהריים ולא לפי הרישום בבוקר ,נגישות ,חנייה ,גודל האולמות ,עזרה לסילוי בהרשמה,
מעמדים לפוסטרים ,סוג המזון בהפסקות....

השתלמויות
השתלמות בנושא :גריאטריה אונקולוגית עם חברת ינסן בתאריכים,28.1.14 :
.11.3.14 ,25.2.14 ,11.2.14

ימי עיון נוספים )בתיאום עם נורית שניידר ,יו"ר וועדת ימי עיון ,בכל יום עיון
תצטרף אחות אחרת לארגון ותכנון יום העיון(
• יום עיון -פדיאטריה אונקולוגית יתקיים בתאריך  .7.1.13ביום ראשון
 3.11.13תתקיים ישיבת הצוות המארגן באגודה למלחמה בסרטן :יעל
בן גל ,תרצה שילר ,רותי אופיר ,פאטמה חוסיין .הועלה הצורך בשיתוף
אחיות ממרכזים נוספים )דוגמת תל השומר ,איכילוב ,סורוקה(.

• ייתכן יום עיון -עדכונים בהמטולוגיה עם חברת  BMSעוד בשנת .2013
• יום עיון אחר הצהריים עם חברת  MSDבתאריך  ,21.1.14בעקבות
הגעתו על  Dr. David Warrמקנדה ,מנהל אגף לטיפול בסרטן השד

וחוקר בנושא  .I.V. Emendדליה גורדון תצטרף לתכנון נושאי יום
העיון.
• יום עיון בנושא חידושים בגניקואונקולוגיה עם חברת רוש.
סדנאות
סדנאות עבודה בנושא :עדכון פרוטוקולים בנושא בחילות והקאות עם חברת
 .MSDהסדנאות תתקיימנה בצפון הארץ ובמרכז/דרום ,ולפני הסדנא יועבר
שאלון למשתתפות .נזמין גם אחיות ממכונים בקהילה.

וועדת מלגות
הוגשה בקשה אחת של שרית כדורי מהדסה עין כרם -השתלמות ברדיולוגיה
בפנסילבניה .תקבל  1500דולר.

ידיעות נוספות ורעיונות כלליים שהועלו בישיבה
• השנה ,לראשונה ,העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי התבקשה לשלוח
חוות דעת והמלצות על תרופות הנוגעות לטיפול תומך שהוגשו לסל
הבריאות .אחיות העמותה ממספר מרכזים רפואיים כתבו את ההמלצות
)רצ"ב מסמך ,הכולל את התרופות שהתבקשנו להתייחס אליהן( .יפורסם
במדור חדשות של העיתון שלנו ובאתר.
• במליאת יום העיון השנתי יש רעיון לקיים דיון בהשתתפות הקהל בסוגיות
תרבותיות ודתיות בהשתתפות אנשי רוח ונציגים מהדתות השונות.
• לפעול במהלך השנה לעידוד השתתפות מירב האחיות ביום העיון ,למשל:
לצלם אותן בעבודתן במהלך השנה ולהקרין ביום העיון ,לעשות תחרות בין המרכזים
הרפואיים וכן הקופות השונות מי שולח יותר אחיות ,לקיים מפגש למנהלות

ומפקחות כדי ליצור חיבור ומחויבות .יתכננו את תוכן המפגש :ליויה,
שרה בן עמי ,שרה גרדין ובלה אליגולשווילי.
• רב מסר -שרה גרדין עדכנה על חיבור למערכת של רב מסר לשליחת
 Newsletterלחברות העמותה .בימים אלה נעשה תיקון ועדכון כתובות.

• פרויקט טיפול פומי -בשבועות הקרובים יועבר החומר )דפי הדרכה
למטופלים והנחיות מקצועיות לאחיות( לחברת ינסן להפקת הערכה.
• השנה ה EONS -חוגג  30שנות פעילות .הוחלט שליויה תיסע ,כיו"ר
העמותה לצורך היכרות ויצירת קשרים עם נציגים נוספים שישתתפו
בכנס.

