
  

  

  

  

 

  

  סיכום ישיבת ועד העמותה לקידום הסיעוד האוקולוגי

  23.1.2013:  מתאריך

  

דליה , סיקה לבה'ג, ורית שיידר, קרן ארפי , שרית אשכזי, יעל בן גל ,  ליויה כסלו:וכחות 

  .שרה גרדין, בלה אליגושוילי, גורדון

  ה חיילי : ועדת ביקורת

  .שרה בן עמי, אלה מולר: עדרו 

  

  . וועדת ביקורת כולל מייל ופלפון אישי של ליויהדף קשר של ועד העמותה העברת .1

   17.10.12קרי הישיבה מתאריך יסיכום ע .2

  הצגה חוזרת של הועדות  •

   מחפשים מחליפה– אלומה עומדת לפי פרישה בגלל סיעה –ביטאון סיעוד אוקולוגי  •

 ? ביטאון איטרטי–א רומ,  אמירה מורג – אופי המשך פרסום הביטאון –ועדה אד הוק  •

  

לשפר ולבות  ,את רצוה לעבוד באופן שיטתיליויה מציגה  - עבודה מובית ושיטתית .3

, ימי עיון:  שלושה ושאים עיקריים–תהליכי עבודה מול החברות בושאים השוים 

  .פרסומים בביטאון ובאתר, סדאות

התרופות שפוות ומבקשות לקיים ימי העיון סמכים על חברות המצב כיום הוא כי   – ימי עיון

אך או מגיעים אתם להסכם , החברות מווטות במקרים אלה לושאים בהן הן עוסקות, יום עיון

  .שאו קובעים את התכים

  :מספר שאלות בושא

האם ועדת ימי עיון מטפלת גם בושא ימי העיון וגם בושא  •

  ? קורסים/פרויקטים מיוחדים/השתלמויות/הסדאות

  ?ווטים את החברות לושאים שאו מעוייים בהםכיצד מ •

האם כאשר מקיימים יום עיון עם חברת תרופות החוק מחייב שתהיה יותר מחברה אחת  •

  ?שמשתתפת ביום העיון

 ?האם קיום יום עיון בחסות חברת תרופות חשב לתרומה ומחייב דיווח למשרד הבריאות •

  .? כלומר מה מעמדו כעמותה–? אחר? רשם עמותות

  

  :החלטות בושא ימי עיון וסדאות וחסות חברות תרופות

 יש ליידע את חברות – רק לחברות העמותהפעילויות שמתקיימות מטעם העמותה יהיו  •

 .עיוןההתרופות לגבי כך בעת יצירת הקשר בושא יום 

  



  

  

  

  

  

 בהי כאשר י–  )1ספח  (תבה רשימה של ושאים אלטרטיביים לקיום ימי עיון וסדאות •

  .בחרו מתוך הרשימהיהושאים יש תהיה שאיפה ,יום עיון

ר ועדת ימי עיון ורית "ימי העיון והסדאות יהיו באחריות ועדת ימי עיון ובאחריות יו •

ועדת ימי עיון תגייס בהתאם לשיקול דעתה ובהתאם לצורך חברי ועד וספים . שיידר

 ריכוז .אאו סד/או יהיו אחראים להפקת יום עיון קטן ו/שיסיעו ו

במועד  שתיבחר, ם יהיה בידי אחת מחברות הוועדמסויפרויקט /קורס/השתלמות

  .הרלווטי

אין לעודד את חברות העמותה להשתתף בימי עיון שמקיימות חברות התרופות באופן  •

  .עצמאי ללא שיתוף פעולה עם העמותה

ר "ורית שיידר יוסדא יופו ל/ חברות שפוות לחברי ועד שוים בבקשה לקיים יום עיון  •

  .ועדת ימי עיון

ן ללא תמיכה מלאה של יתן לשקול לבצע ימי עיון במסגרת האגודה למלחמה בסרט •

  .חברת תרופות

  

  .להעביר סקר ולדרג את הושאים שיש לגביהם עדיפות לקיום ימי עיון) בלה (עולה הצעה 

ת לקום קבוצת עיין בושא  יעל מדווחת שעומד-ליויה פוה ליעל בן גל בקידום ושא הילדים  

ליויה יצרה קשר עם ). מהלת הסיעוד של המערך הפדיאטרי בשיידר , על ידי תרצה שילר (ילדים

  .  תרצה שילר כדי להתחבר לקבוצה ולקדם את הושא ותיפגש אתה בתחילת פברואר

  

  :עדכוים לגבי פעילויות שמתקיימות כרגע

   פיות רבות מהשטח לליויה כאחות ראשית של עקב –פרוייקט בושא טיפול פומי ומחקר  -

האגודה ולשרה בן עמי על הצורך לטפל בושא בגלל העברה של מטופלים רבים לקהילה 

 2012בחודש דצמבר .  בחר ושא הטיפול הפומי,וחוסר ידע ותשתיות לטפל בושא

ות ייצגו האחי.  כצוות היגוי לצורך תכון הפרויקטבחסות חברת יסן אחיות 15 התכסו

האחיות .   ומתאמותבתי חולים, קהילה, המטולוגיה, אוקולוגיה -תחומים שוים 

כשכל ,  האחיות חולקו לשלוש קבוצות.התחלקו לשלוש קבוצות ועשה דיון וסיעור מוחין

. 2014 - ו2013במהלך שת של הושא   מסויםהיבטותמשיך לפתח קבוצה התמקדה 

 :  הםהמוקדיםשלושת 

  מטופלים על ה מיקוד -

  .מיקוד על האחיות -

  .קווים מחים  וייר עמדה,  חזוןמיקוד על -

המחשבה הייתה לעשות משהו קטן אבל הושא התרחב והפך להיות פרוייקט שעשוי להימשך 

  .כרגע הקבוצות במצב של בדיקת הקיים. כשתיים

  .מפגש המשך יתקיים בפברואר

  



  

  

  

  

  

  .צמה לרכז מחקר ארצי בושא של טיפול פומי שלקחה על ע,אפרת דגן' דרבפגישה השתתפה גם 

  

 שהשתתפו בו אחיות GCP –במהלך השה התקיים קורס יהול ו  - GCP –קורס יהול ו 

  .שביעות הרצון מהקורס הייתה גבוהה. אחראיות ומתאמות ושא

  

  יום העיון השתי  .4

   – 3.7.13קבע ל השתי יום העיון  •

מושב ורית מעלה רעיון ומבקשת הסכמה לקיים .  קריאה לתקציריםבימים אלה תישלח  •

 חברות הועד חושבות – מתוך מטרה למשוך סטודטים לתחום האוקולוגיה ,סטודטים

  .כי הרעיון חיובי וכדאי

  :יש לעשות בושא

  .פרסום ייעודי לבתי הספר לסיעוד לראשי החוג באויברסיטה •

  . ותההסטודטים ישלמו מחיר סטודט ויקבלו חברות לשה בעמ •

  . 500-100₪במושב יתקיים שיפוט לגבי איכות העבודות והעבודה המצטיית תקבל פרס  •

  .צריך לבדוק את המצגות טרם הצגתם •

  :ושאים וספים שקשורים ליום העיון 

לרפי יפו   או שרה ורית–אשים שוים פו לליויה ואמרו לה שהמקום לא וח להגעה  •

  .2014 בשת  יום העיוןבבקשה לבדוק אופציות אחרות לקיום

 כדי שלא יקרה מה שקרה בשה שעברה ,יש לסגור בזמן ובצורה ברורה את ושא הפרסים •

  .שבסוף הקריטריוים לא התאימו לפרס

סדת פליי / אולי בצורה של סרט תיעודי ) בלה (חיבור לשטח : הצעות וספות ליום העיון •

 - וסדאות טובותצומצם של אשיםשהן מיועדות למספר מ הבעיה בסדאות –) קרן (בק 

  .עלותן גבוהה

 ביום זה יתקיים יום עיון בושא סרטן ריאה 10.4.13 –האסיפה הכללית תתקיים ב  •

  .בחסות חברת לילי

  

 פרסומים באתר בביטאון  .5

  .על פיו מומלץ לעבוד ) 2ספח (ליויה מציגה תרשים זרימה 

  .  בהצעה לגייס עבורו את הפרסומיםמגייס פרסומים של האגודה פה לליויה, משה בן צבי

 לאחר .ד"סיקה תבדוק מול העו' ג–שהו כזה עם עמלה ייש לברר אם אחו יכולים להעסיק מ

  . אין מיעה חוקית לעבוד אתו, סיקה'בירור של ג

  

  

  



  

  

  

 דמות כזו יכולה להקל על יהול ושא –ליויה תכס פגישה כדי לבדוק אם הושא משתלם 

והכרת שירות עם מגייס הפרסומים ה תתקיים בחודש פברואר לצורך היכרות  הפגיש.הפרסומים

  . כדי שתהיה לעמותה חלופה בעת הצורך, זה

  

  . הוגשה בקשה אחת למלגה– ועדת מלגות .6

  

בשלב זה ורית ממשיכה .  יהול האתר עבר לידי שרית אשכזי ויהודית דרייר–האתר  .7

  .לשלוח את היוז לטר

  

 את אמירה  שכללה  לבדוק את הושאעדה שהוקמהוומודה ל ליויה – ולוגיביטאון הסיעוד האוק

 .מורג ורומא לוריא

פעמים רבות מכתבים שמגיעים במייל כולל , )קרן (יש מידה של כיף לקחת עיתון מייר ביד       

  ).סיקה 'ג( ביטאוים מחקים 

לאור היסיון לגייס  (ת בשלב זה בשה הזו משיך להחזיק בביטאון בצורתו הוכחי:החלטה 

דיון וסף , )עובדה אשר מעלה את הסיכוי להצלחה בגיוס פרסומים, פרסומים לאתר ולעיתון בחד

   .יתקיים בהמשך

  

 שיתוף פעולה עם עמותות אחרות  .8

 ליויה תברר באם שיתוף – פתה לליויה ליצור שיתוף פעולה בין שתי העמותות העמותה למחקר

העמותה מוכה .  במקרה כזה אין העמותה מעויית בשיתוף הפעולה.הפעולה כרוך בעלות כספית

  .לשיתוף פעולה מקצועי בלבד

  . אפשר במקרים של ימי עיון בושא ילדים– עמותת חייםיעל מציעה שיתוף פעולה עם 

 אפשר ליידע את רפי לפות – אפשרות וספת לשיתוף פעולה – עמותת קשת המשאלות –קרן 

  .אליהם ביום העיון

  

  :ושאים וספים  .9

במהלכו תתקיים  .יום אחד יוקדש לתזוה וסרטן, כס של החברה הישראלית לתזוהב •

 .יתו תעודה על השתתפות.  ארגון אירופאי קליי של התזוה– ESPENסדא שתועבר על ידי 

, לאחר שהן תתרשמה מהסדא. בכסמספר אחיות של קיימת אפשרות להשתתפות  .בסדא

  . לארגן סדא מקצועית כזו לאחיות אוקולוגיותיש אפשרות 

, מרכז ה,צפוןמהאחיות שלוש קבוצות של סדא לעל קיום חברת לילי סוכם עם  •

 לצורך עדכון ההחיות המקצועיות בושא סימפטומים שוסחו לפי מספר ירושליםומ

  שים

  

  

  

  



  

  

  

  

   ושאים אלטרטיביים לקיום ימי עיון וסדאות– 1ספח 

• SAFTY STANDART –ושא כימותרפיהב   

  הכשרת צוותים להלימה תרבותית  •

  מקומו של הסיעוד במיעה וגילוי מוקדם •

  התערבות בסימפטומים השוים •

  )טיפולים ביולוגיים , כימותרפיה(במבוגרים / שימור פוריות בילדים  •

   פרויקטים משותפים–ממשקים בין אוקולוגיה בקהילה ובבית חולים  •

  קביס •

  ם שקשורים לפסיכו אוקולוגיההכשרה בושאי •

 הכשרה וקידום הושא והידע–מקומם ותפקידם של המומחיות הקלייות  •

  

  

  

  :2013כית העבודה לשת סיכום ת

סרטן בושא , 10.4.13אחד מהם יתקיים בתאריך . שלושה ימי עיון קטים .1

שי ימי עיון . בו תתקיים גם האספה הכללית, באדיבות חברת לילי, ריאה

 .ם ייקבעו בהמשךוספי

 3.7.13 - שתי יתקיים בהעיון היום  .2

 טיפול פומי: ארצי בושאפרויקט המשך  .3

מקצועיות ההחיות העדכון שלוש קבוצות עבודה לצורך סדאות לקיום  .4

 לאיזון סימפטומים

 מחקר ארצי רב מרכזי בושא טיפול פומי .5

  

   

  


