ישיבת ועד מנהל העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי
מתאריך 43.3.5
נוכחות :נורית שניידר ,שרית אשכנזי ,אלה מולר ,בלה אליגולשווילי ,שרה גרדין ,ליויה כסלו,
ננה חיילי (נציגת ועדת ביקורת).
נעדרות :דליה גורדון ,ג'סיקה ליבנה ,יעל בן גל ,קרן ארפי.
א 3מזל טוב לנורית שניידר ולשרית אשכנזי על לידתן

ב 3שינוי זכויות חתימה
יש צורך בהחלטת הוועד המנהל ,המשנה את זכויות החתימה :במקום שרה בן עמי ושרה גרדין,
תהינה בעלות זכות חתימה :ליויה כסלו ושרה גרדין.
בנוסף ,יש צורך למלא את טפסי הבנק על שינוי זכויות החתימה.
עו"ד אביעד אטינגר יערוך עבורנו את הנוסח הרלוונטי לעניין זכויות החתימה.
התקבלה הסכמה גורפת למהלך זה :תהיינה בעלות זכות חתימה :ליויה כסלו ושרה גרדין3
ג 3פרסומים באתר ובעיתון
כיום קיים מחירון של חבילת אתר ועיתון .יישלח המחירון לכל חברות הוועד המנהל.
חלוקת עבודה :דליה גורדון עושה הסכמים עם החברות .כל חברת וועד מתבקשת להפנות את
נציגות החברות לדליה ובנוסף להעביר לדליה את פרטי הנציגות כדי שדליה תיזום את הקשר
איתן .דליה תעביר את החלטת החברות לסילוי ,אביטל ושרה גרדין.
אביטל רנד הסכימה להזכיר לחברות לשלם על פי ההסכמים שדליה סיכמה איתן ולדאוג שיעבירו
את הפרסומים לעיתון במועד.
יש חברות המתעניינות בפרסום באתר בלבד .במקרים כאלה יש להתייעץ באופן ספציפי עם שרה
גרדין וליויה" .נתפור" מחיר מיוחד לכל בקשה מיוחדת שאינה מופיעה במחירון.
ליאת אמבון מ"רפא" מבקשת הנחה ₪ 0033 -במקום  .0333מה מדיניות ההנחות שלנו? על פי
החלטת הוועד באופן עקרוני אין מקום להנחות ,אלא אם כן יש סיבה מיוחדת באופן חד פעמי,
כאשר החברה מפרסמת באופן עקבי .יש לזכור שבמחירון יש אפשרות לקבל הנחות משמעותיות
במידה וסוגרים על הסכם לשנה (שלושה עיתונים וכל השנה באתר).
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ד 3עיתון
דר' אילנה קדמון עורכת ראשית ,רונית גולד עורכת משנה ומעבדת לשונית .חברות המערכת:
ליויה כסלו ,עירית שוורץ (שניידר) ,מרינה פורר (מח עצם והמטואונקולוגיה רמב"ם) .בנוסף:
סוקרות ספציפיות .נא לשלוח חומרים לעיתון 3כל חברת הוועד המנהל תברר במרכז הרפואי
שלה :מאמרים ,מחקרים ,פרויקטים ,חומר למדור חדשות....
החל מהגיליון הקרוב ,דר' אילנה קדמון ומערכת העיתון מציעים להתחיל לכתוב תקצירים
באנגלית וכן תוכן עניינים באנגלית .על פי דעת רוב משתתפי הישיבה אין תועלת בכתיבת
תקצירים באנגלית ,אלא להיפך -הדבר יקשה וירתיע אחיות לכתוב מאמרים לעיתון .הוחלט
בינתיים להקפיא את ההצעה 3הנושא יידון בישיבת מערכת העיתון ולאחר מכן תתקבל החלטה3
ה" 3ניוז לטר" ואתר העמותה
שרה גרדין תעדכן .נדון :מי שולח עדכונים והזמנות :סילוי או שרה ויהודית .מה לגבי החברות
שאין לנו כתובת מייל שלהן? שרית אשכנזי הציעה לחזור לתפקוד בתחזוקת האתר.
הוחלט שהידיעות מטעם העמותה תישלחנה באמצעות הניוז לטר על דף העמותה על ידי שרה
ויהודית 3לצורך כך ליויה וסילוי תתייעצנה עם סביון לגבי ייעול והקלת הקלדת הנתונים על ידי
סילוי.
כל ידיעה שיכולה לעניין את אחיות העמותה (גם לגבי פעילויות שאינן קשורות לעמותה) יישלחו
דרך ה"ניוז לטר".
ו 3עדכון על פעילויות העמותה
באופן כללי התחלנו השנה להקפיד על כך שבפעילויות תשתתפנה רק חברות העמותה הרשומות
באותה השנה 3ניתן להירשם לעמותה בכל פעילות .אין צורך להירשם מראש .יש צורך להבהיר
זאת באופן בולט יותר בהזמנה .כמו כן לתאם זאת עם החברות .לאפשר להן להזמין אורחים
במספר מוגבל שייקבע מראש עם רשימה שמית .נאפשר לאחיות שאינן חברות העמותה ואינן
מעוניינות להיות חברות העמותה להשתתף בימי העיון בתשלום של  03שקלים.
השתלמות בנושא גריאטריה אונקולוגית באדיבות חברת ינסן .ההשתלמות כוללת ארבעה
מפגשים (נותר מפגש אחד) .מוצלח .עד כה הדים חיוביים מאד .בפגישה האחרונה תהינה
סימולציות עם שחקנים וכן הצגת ניירות עמדה על ידי ארבע קבוצות עבודה.
יום עיון בנושא :חידושים וטכנולוגיות מיוחדות באונקולוגיה התקיים ב 91.9.90 -בעזריאלי
באדיבות חברת ( MSDאורלי ביגר) .אורלי ביקשה להזמין הרצאה בכנס השנתי.
מפגש מדעי בנושא סרטן השד עם פרופ' לסלי פלופילד (פסיכואונקולוגית) שספרה על מחקר ה-
 BELISבנוגע ל S.C. HERCEPTIN -באדיבות רוש בעזריאלי.
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פרויקט טיפול פומי :אנו בשלבים מתקדמים של כתיבת הנחיות מקצועיות למטופלים ולאחיות.
באדיבות חברת ינסן .עם סיום הפרויקט נקיים ערב השקת התוצרים הסופיים.
מחקר היצמדות לטיפול פומי בשיתוף אוניברסיטת חיפה יוצא לדרך .בפיילוט ישתתפו המרכזים
הבאים :בלינסון ,איכילוב ,תל השומר ,רמב"ם ,אסותא תל אביב.
תכנית עתידית:
פדיאטריה אונקולוגית (מובילת הקבוצה רותי אופיר) .9 :יום עיון באדיבות רפא מיועד לכ03-03 -
אחיות במלון דן אכדיה בתאריך  .2 .9.0.90עיתון נושא (הגיליון השלישי לשנת  )2390יעסוק
בפדיאטריה אונקולוגית עורכת אורחת :רותי אופיר .0 .ביוני -יום עיון שנתי בינלאומי של
השתלות מח עצם .יעל בן גל מסרה שתשלח הזמנה.
רוש (אורלי סהר וחגית שלסקי) S.C. HERCEPTIN :הושק בחלק ממדינות אירופה .כיום ישנה
וועדת רישום במשרד הבריאות .תהליך הרישום כשנה .לגבי  S.C. RITUXIMABיכנס לארץ ב-
.2390
הועלה רעיון ליום העיון השנתי -הרצאת מליאה :מאחורי הקלעים של הפתולוגיה -דר' זנדבנק
מאסף הרופא ,יו"ר איגוד הפתולוגים .רעיון נוסף :העולם הדיגיטלי ברפואה .אורלי וחגית רוצים
להשתלב בכנס השנתי בהרצאה .הוחלט לא לאפשר בכנס הרצאות חסות כדי לא להגיע למצב לא
נעים שלחלק מהחברות אנו מאפשרים ולאחרות לא .במידה ונצטרך לשלם עבור הרצאת מליאה,
העמותה תממן.
( MSDאורלי ביגר) :מתוכנן יום עבודה לצורך עדכון פרוטוקולים שכיחים בהמטולוגיה,
אונקולוגיה ,השתלות מח עצם ,ילדים וגינקו אונקולוגיה בהיבט של בחילות והקאות .נורית
שניידר תרכז את יום העבודה וכן תוצר סופי שירוכז בעיתון נושא .יתקיים כנראה ב.11343.5 -
נוורטיס (אשרת צור ואיילת יעקובן) ( MSD +אורלי ביגר)  :מתוכנן יום עיון אחר הצהריים
שיכלול את האסיפה הכללית השנתית של העמותה בתאריך ( 15353.5במקום  )23.0.90בנושא:
ניהול החולה האונקולוגי (ניהול רפואי ,פסיכולוגי וחברתי) ,תוך דגש על האחות מול החולה
הדיגיטלי .החברה טרם נתנה תשובה סופית לגבי התאריך.


הוחלט בישיבת הוועד המנהל שליויה כסלו תייצג את העמותה ביום עיון לציון  03שנה
ל EONS -בלונדון ב 11.1.11 -ב .Royal Marsden Hospital -עלות הנסיעה :טיסה:
 ₪ 1111ושני לילות לינה 261 -לירות שטרלינג.
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ז 3יום עיון שנתי – 11.2.6311
בחודשים האחרונים נעשתה בדיקה עם שתי חברות חלופיות .הושוו הצעות מחיר .לבסוף הוחלט
גם השנה לקיים את יום העיון ב"אווניו" עם רפי ,שהוריד הרבה מהעלות.
תקצירים עד תאריך ..3.3.5
המלצה לפרסים עד תאריך  ..1353.5הודעה לזוכות עד ה ...343.5 -כדאי לנסח קריטריונים
לקבלת הפרס .וועדת מלגות של העמותה תחליט על הפרסים.
יישלח שוב קול קורא לתקצירים והמלצה על פרסים על ידי שרה גרדין באמצעות הניוז לטר .כמו
כן הנ"ל יישלחו לבתי הספר לסיעוד.
אופי ותוכן יום העיון:
 .1מליאה
 .2שני מושבי נושא מקבילים (עבודות של אחיות ומרצים אורחים בהתאם לנושא המושב).
 .3שלושה מושבים מקבילים של עבודות של אחיות.
סיכום ורישום  :ליויה כסלו
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