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חדשות מהארץ ומהעולם

מה חדש ?
חדשות מהארץ ומהעולם

שנה לפרויקט מתן ייעוץ פליאטיבי במרכז 
הרפואי “זיו” בצפת

הטיפולי,  והמערך  הסיעוד  M.Sc RN, מנהלת  בלייך,  יעל  כתבו: 

הוספיס גליל עליון 

וד”ר ג’ים שלום, MD, המנהל הרפואי של הוספיס גליל עליון

בחודש דצמבר לפני למעלה משנה, התחיל הוספיס גליל עליון 

בהפעלת שירות ייעוץ פליאטיבי בארבע מחלקות בביה”ח “זיו” 

בצפת. רעיון הפרויקט נולד מתוך שיתוף פעולה רב שנים של 

ורמת  העליון  הגליל  באזור  בית  כהוספיס  )הפועל  ההוספיס 

הגולן( עם המכון האונקולוגי של ביה”ח בראשות פרופ’ זידאן. 

מתוך הישיבות המשותפות עם צוות המכון, והביקורים שערכנו 

משותפת  מצוקה  חווינו  בביה”ח,  שאושפזו  מטופלים  אצל 

ידע  המציע  מערך  מהיעדר  שנבעה  למטפלים,  והן  לחולים  הן 

שיטתי ומסודר לטיפול בחולים מורכבים וחשוכי מרפא, בתוך 

סביבה שכל מאמציה מכוונים להצלת חיים, למאבק במחלות 

לצוות  לעזור  יוכל  כזה  שמערך  חשבנו  לרפאן.  ולשאיפה 

המחלקה להתאים את הטיפול לצרכי המטופל, על ידי בחירת 

לא  וטיפולים  בדיקות  יפחיתו  אשר  טיפוליות,  ומטרות  תכנית 

מכך,  יתרה  האשפוז.  משך  את  ויקצרו  מיותרים  או  רצויים 

מצוותי  ורגשי  נפשי  עומס  להפחית  יוכל  שהפרויקט  שיערנו 

המחלקות באמצעות קיום שיחות על סוף החיים כאשר עולה 

הצורך, ולשמור על רצף טיפולי בין ביה”ח לקהילה.

לפרויקט  לתרום  שביקשה  בארה”ב  קרן  עם  קשר  יצירת 

יחד  לנו להציע לביה”ח את הפרויקט.  חדשני כלשהו, אפשרה 

האונקולוגי, פרשנו את מטרות  זידאן, מנהל המכון  עם פרופ’ 

הייעוץ בפני ההנהלה, מנהלי המחלקות, מנהלות הסיעוד ומנהל 

קשר  יצרנו  הסכמתם,  קבלת  עם  סוציאלית.  לעבודה  השירות 

ונסענו לקבל הדרכה ממספר אחיות ורופאים המפעילים שירות 

פליאטיבי בבתי חולים: יורן אופסטד כרמל ופרופ’ צ’רני מ”שערי 

צדק” ואן מלצר מביה”ח בנהריה. זו הזדמנות טובה להודות להם 

על הנכונות, הכנות והעזרה שהרעיפו עלינו בחום לב. כן ברצוננו 

ויזם את הפרויקט, השיג את  להודות לד”ר ג’ים שלום אשר הגה 

המימון וממשיך להיות שותף פעיל בהפעלת הפרויקט ובבקרתו. 

לשמחתנו, השנה הצטרפה גם האגודה למלחמה בסרטן למימון 

פרויקט חשוב זה ותודה גם על כך. 

הבית  הוספיס  צוות  מתוך  ואחות  רופא  כולל  שבנינו  המערך 

“גליל עליון”, המגיעים בקביעות למחלקות הפנימיות, גריאטריה 

שושן,  בן  יניב  בביה”ח,  הסוציאלי  השירות  מנהל  וכירורגיה. 

העובד גם בהוספיס, נמצא עמנו בקשר יומיומי. לאחר כל ביקור 

מופץ  אשר  ההמלצות  של  מפורט  דו”ח  נכתב  בביה”ח  ייעוץ 

ולמנהל  הסוציאלי  לשירות  האונקולוגי,  למכון  ביה”ח,  להנהלת 

ההוספיס.

המערך מתייחס לארבעת מרכיבי הטיפול הפליאטיבי: 

1. זמן - כשאין אופק של ריפוי למחלה, לזמן הקצוב משמעות 

מיוחדת. לחולה הזכות למצות אותו, משוחרר ככל הניתן מסבל 
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פיסי, נפשי ורוחני. על הצוות להקדיש זמן למענה על שאלות 

קשות, לביטוי של רגשות קשים, בדידות ופחדים, עצב וכעסים, 

החלטות  בקבלת  ולסייע  משפחתיות  ושיחות  ייעוץ  להקשבה, 

ובטיפול  באומדן  מומחיות  נדרשת   - מומחיות   .2 קשות. 

הרוחנית  ובמצוקה  ונפשיים  פיזיים  מורכבים  בסימפטומים 

תוך  לעיתים  נעשית  התומך  הטיפול  התאמת  החולה.  שחווה 

המשך טיפול אונקולוגי פעיל - כמו סוגי כימותרפיה מסוימים, 

הקרנות, טיפולים ביולוגיים ואף ניתוחים. 3. תמיכה - מערכת 

המחלה  עם  להתמודד  ולחולה  למשפחה  המאפשרת  תמיכה 

ועם תהליכי האבל, לפני ואחרי המוות. הצוות, בגישתו הרגישה, 

מצהיר ומתייחס למוות כאל תהליך טבעי, ואינו מזרז או דוחה 

מכאוס  במעבר  לסייע  שאיפה  קיימת  אקטיבית.  בצורה  אותו 

סגירת  להשתייכות,  מבדידות  והרמוניה,  לסדר  שליטה  ואובדן 

והכוונה בפתרון  סיוע  4. תיאום -  ושחרור.  מעגלים השלמה 

מטפל  וצוות  משפחות  מטופלים,  בין  ודילמות  קונפליקטים 

הנוגעים למטרות הטיפול, הוראות רפואיות מקדימות והעדפות 

טיפוליות. כל זאת מתבצע תוך תיאום בין מגוון אתרי הטיפול 

השונים. יחד עם זאת, קיימת הקפדה על מעורבות פעילה של 

תקשורת  תוך  ההחלטות,  קבלת  בתהליך  ומשפחתו  החולה 

פתוחה וכנה עם הצוות.

חצי שנה לאחר תחילת תוכנית הייעוץ, נערכה פגישה בהנהלת 

ביה”ח עם משתתפי הישיבה הראשונה. הוצגו הנתונים לששת 

בשטח.  לעבודה  התייחסו  והמשתתפים  הראשונים  החודשים 

וסימפטומים  כאב  באיזון  שיפור   .1 כלל:  שניתן  השירות 

בין  המרה  תרופות,  הוספת  ו/או  מינון  העלאת  ע”י  נוספים, 

אופיואידים מסוגים שונים והדרכה לאופן השימוש הנכון בהם. 

אבל  בתהליכי  המאושפזים  במשפחות  לתמיכה  זמן  יוחד 

כדי  תוך  השרות.  ומנהל  המחלקה  עו”ס  שיתוף  תוך  ופרידה, 

הפעלת הפרויקט נוצרו קשרי עבודה משמעותיים עם המערך 

הסוציאלי כולו בבית החולים. 2. תמיכה בצוות המחלקות על 

ובעיקר  סופניים,  חולים  עם  בהתמודדות  ושיתוף  הקשבה  ידי 

צעירים שנפטרו במחלקה. 3. סיוע לצוות ולמשפחה בתיאום 

וגם  האשפוז  משכי  לקיצור  גם  הביא  אשר  מביה”ח,  השחרור 

מקום  לגבי  ומשפחתו,  החולה  לרצון  מתאים  מענה  להשגת 

שהותו לאחר השחרור מביה”ח. במקרים בהם נדרשה קבלה 

הקבלה.  תהליך  את  הפרויקט  שיפר  בית,  להוספיס  מיידית 

רצון  שביעות  הביעו  ביניים,  הערכת  בפגישת  המשתתפים, 

מהתנהלות הפרויקט, הצהירו שישמחו לשתף פעולה בהמשך 

וביקשו להוסיף הרצאות ועדכון ידע לצוותים וביקורים נוספים. 

ועובדים  בסיכום הפגישה נאמר, שממצב בו כרופאים, אחיות 

עברנו   - והם”  “אנחנו  היינו  ומהקהילה  מביה”ח  סוציאליים 

הסופני  בחולה  הטיפול  את  ביחד  פנים”, שהעלו  עם  ל”אנשים 

למדרגה גבוהה יותר.

 “To write prescriptions is easy, but to come to an
 understanding with people is hard”
 Franz Kafka 

---------------------- * ----------------------

להפוך את החיסרון ליתרון:
ייעול שיטות העבודה במכון האונקולוגי 

בבית החולים אסותא, רמת החי"ל ת"א

של  אונקולוגיה  אחראית  אחות   ,RN ,BN רנד,  אביטל  כתבה: 

המרכז הרפואי “אסותא” רמת החי”ל, תל אביב

פועל  החי”ל  ברמת  אסותא  החולים  בבית  האונקולוגי  המכון 

החל מינואר 2011. במכון לא הוקם בית מרקחת ציטוטוקסי, 

ולכן מסופקים שירותי בית מרקחת ע”י חברת טבע בתשלום.

השונים  החולים  בתי  ברוב  היום  המקובלת  העבודה  שיטת 

בארץ, היא קבלת מטופל למכון, לקיחת בדיקות דם הרלוונטיות 

המתנה  לכן(,  קודם  ערב  )או  המתוכנן  הטיפול  ביום  לטיפול 

לתוצאות, אישור מתן הטיפול ע”י צוות רפואי, משלוח מרשם, 

רקיחתו בבית המרקחת ונתינתו ע"י הצוות הסיעודי. תהליך זה 

אורך כשעה וחצי עד כארבע שעות, בהתאם לעומס המטופלים 

מידת  החולים,  בית  במעבדת  העומס  שעה,  באותה  המגיעים 

זמינות הרופאים והעומס בבית המרקחת הציטוטוטקסי.

ביום  מצוידים  המטופלים  בה  עבודה,  שיטת  נבנתה  באסותא 

דם,  לבדיקות  בהפניה  האונקולוגי  במכון  הראשון  ביקורם 

במסגרת ההדרכה הסיעודית הכוללת שהם מקבלים. בהקשר 

לנושא הנידון, הם מודרכים על ביצוע בדיקות דם הרלוונטיות 

לפרוטוקול הטיפול יום טרם קבלת הטיפול. המטופל, מצויד 

קופת  בסניף  הדם  בדיקת  את  לבצע  יכול  הנדרשת,  בהפניה 
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הפעלת שירות יעוץ ב"טיפול תומך" )פליאטיבי( בבית החולים

     בהמשך להחלטת הנהלת ביה"ח ובתיאום עם מנהלי המחלקות ומנהלות הסיעוד, מופעל 
והמחלקה  הפנימיות  המחלקות  לצוותי  תומך  בטיפול  יעוץ  שירות   2010 מדצמבר  החל 
"הוספיס גליל עליון" ע"י צוות הכולל רופא, אחות ועובד  הכירורגית. השירות ניתן מטעם 
בן-שושן, נבחרו  יניב  והעובד הסוציאלי  בלייך  יעל  בר-אב, האחות  ד"ר אהוד  סוציאלי. 

מתוך צוות ההוספיס למלא משימה זו. 

    משימתנו המשותפת הינה הקלה על סבלם של חולי סרטן בשלב מתקדם ובשלב סופני 
תוך איזון הכאבים ותסמיני המחלה האחרים ותוך התייחסות למצבם הפיזי, הרגשי, הרוחני, 

המשפחתי והחברתי.

    לאור שיתוף הפעולה המבורך ורב השנים שלנו עם הנהלת בית החולים, עם אנשי צוות 
מצאנו  זידאן,  פרופ.  בראשות  לאונקולוגיה  היחידה  צוות  עם  ובעיקר  החולים  בית  מתוך 
לנכון להציע את שירותנו גם לצוות מחלקתכם. נשמח לייעץ לכם בתחומי התמחותנו כמו 
גם בסיוע למשפחת החולה להתארגן לקראת שובו לביתו או למוסד במידת הצורך. ניתן 
להיעזר בנו גם בתמיכה במשפחה המלווה חולה סופני מיידי בעת מחלתו,  ולאחר פטירתו.

    בכוונתנו ללמוד את מדיניותה של כל מחלקה המעורבת בפרויקט זה ולכבד אותה, כך 
שביחד נפעל לתת את המיטב לחולים ובני משפחותיהם.

    בשלב ראשון נפעל בביה"ח יומיים בשבוע: בימי שני בצהריים ובימי רביעי בבקר. 

    אנו זמינים עבור צוותי ביה"ח גם טלפונית בכל יום ונשתדל לענות על כל שאלה ולסייע 
כמיטב יכולתנו.

  ebarav@netvision.net.il     050-4008862 .טל ד"ר אהוד בר אב , רופא יועץ לטיפול תומך 
ybleich@gmail.com      050-4008866 טל.  יעל  בלייך, אחות יועצת לטיפול תומך  
ybs1959@gmail.com      050-8434362 טל.  יניב בן שושן, עו"ס יועץ לטיפול תומך 

בברכת שיתוף פעולה פורה
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חדשות מהארץ ומהעולם

או  החולים,  בית  במעבדת  או  מגוריו,  למקום  הקרוב  החולים, 

במכון האונקולוגי - לפי החלטתו. 

שכל  כך  ובולט,  שונה  באופן  למעבדה  נשלחות  המבחנות 

החל  בדחיפות.  מבוצעות  והן  אותן  מזהים  המעבדה  עובדי 

משעה 12:00, מזכירות המכון “שולפות” את תוצאות הבדיקות 

מהמערכות הממוחשבות של בית החולים או של קופת החולים, 

טיפול  לקבלת  המתוכננים  המטופלים  בתיקי  אותן  ומתייקות 

ביום המחרת. בשעות הצהריים הצוות הרפואי של המכון בודק 

את  מציין  או  הטיפול  קבלת  את  מאשר  המטופלים,  תיקי  את 

סיבת הדחייה ומועד חדש של הטיפול הנדרש, בהתאם לבדיקות 

הדם. התיקים והבדיקות מועברים לידי צוות האחיות. 

וערכי  התיקים  את  לבדוק  אחראית  “תורנית”  אחות  יום  מידי 

ספירות הדם )ביקורת נוספת על בדיקת הרופאים( ולבצע את 

הזמנת הטיפולים מחברת “טבע” )ספקית שרותי בית המרקחת 

הצוות  ע”י  הטיפול שהוכתבה  ותוכנית  פי מרשמים  על  שלנו(, 

הרפואי.

המתוכנן  הטיפול  ביום  הטיפול  את  לקבל  יוכל  שלא  מטופל 

כבד/כליה  תפקודי  נמוכות,  דם  ספירות  ערכי  בשל  )למחרת( 

לקויים או כל סיבה אחרת, יקבל שיחת טלפון בשעות הערב ע”י 

האחות ה”תורנית”. הוא יונחה שלא להגיע לשווא למכון, יתואם 

עבורו תור אחר לקבלת טיפול לפי המלצת צוות רפואי ומועד 

יבדוק הצוות הרפואי.  אותן  חוזרות,  דם  בדיקות  לבצע  עליו  בו 

בנוסף יקבל המטופל בשיחת הטלפון הדרכה רלוונטית למצבו, 

דוגמת התנהגות בעת נויטרופניה, טרומבוציטופניה, תיאום תור 

לאונקולוג/ית, הפנייה לביצוע בדיקה או מעקב וכדומה.

הטיפול מחכה למטופל ולא המטופל מחכה לטיפול!

תהליך זה כפי שתואר לעיל, מאפשר קיצור זמן השהייה במכון 

וייעול הזמן עבור המטופל. המטופל מגיע למכון האונקולוגי לזמן 

קצר יותר: הזמן שנדרש למתן הטיפול ולא מעבר לכך. תהליך 

הזמנת הטיפול למטופל שנידרש לקבל טיפול באותו היום באופן 

האונקולוגיים.  המכונים  בשאר  המקובל  לתהליך  דומה  דחוף, 

הטיפול  עמדות  כל  וניצול  לייעול  קפדני  תכנון  מכך,  יתרה 

באמצעות יומן שעות יומי, שנבנה במיוחד לצורך כך, מאפשר 

הסיעודי  והטיפול  הלב  תשומת  מירב  את  לקבל  מטופל  לכל 

הנדרש, ללא המתנה לכורסא.

אחיות המכון יכולות לתכנן את סדר היום וזמני הגעת המטופלים, 

מכיוון שהן יודעות מהו משך המתן המשוער של כל טיפול. מכאן 

משתמע, שגם הפעילויות המתקיימות במכון לטובת הסחת 

אישיות  יד  עבודות  פילאטיס,  רפואי,  )ליצן  מהטיפול  הדעת 

לחפצי פנאי אופנתיים וכדומה( מותאמות לזמני הטיפול ולא 

לזמני ההמתנה.

אמנם נדרשת השקעת זמן רב בהדרכת המטופלים, בתכנון זמן 

ייעודי לצוות האדמינסטרטיבי, הרפואי והסיעודי להכנה ובדיקת 

אלו  אך  הכימותרפיה,  והזמנת  הדם  בדיקות  המטופלים,  תיקי 

מחליפים את שעות ההמתנה מורטות העצבים של המטופלים.

שנאלץ  המטופל,  של  היקר  בזמנו  להתחשב  כדי  לסיכום, 

תכנון  נדרש  הטיפולים,  בתקופת  רבים  קשיים  עם  להתמודד 

האילוצים  למשאבים,  בהתאם  היום  סדר  של  וקפדני  שיטתי 

ולאופן העבודה במקום. 

---------------------- * ----------------------

חדר מיון אונקולוגי במרכז הרפואי 
“שיבא”, תל השומר

קרינה,  מכון  אחראית  אחות   ,RN ,MPA רותי אלקיים,  כתבה: 

מרכז הסרטן, המרכז הרפואי “שיבא”, תל השומר

החל מדצמבר 2010 פועל ביחידת הקרינה בשיבא “חדר מיון” 

אונקולוגי, הנותן מענה למטופלים אונקולוגים בימי חול בשעות 

אחה”צ והערב. העבודה במיון מתנהלת על ידי אחות אונקולוגית, 

רופא תורן וכוח-עזר.

אשפוז  במסגרת  המקבלים  אונקולוגיים  לחולים  מיועד  המיון 

יום טיפול קרינתי או כימי, ומטפל בכ- 175 מטופלים בחודש. 

סיבות הפנייה העיקריות הן סיבוכי טיפול קרינתי או כימי, איזון 

עצירות,  שלשולים,  הקאות,  בחילות,  כאב,  כמו  סימפטומים 

חולשה וחום נויטרופני. 

נזקקו  בחודש  בממוצע  למיון  שפונים  מהמטופלים  כ-7% 

להמשך טיפול באשפוז, כל שאר המטופלים קיבלו מענה במיון 

עירוי  מתן  דם,  בדיקות  לקיחת  השאר:  בין  שכלל  האונקולוגי, 

נוזלים, חבישות, טיפול בפצעים, הדרכה ומעקב, מתן תרופות 

ומתן טיפולים נוגדי בחילה.

המקרים  ברוב  אחות.  והערכת  אומדן  עברו  מהפונים   75%

זאת,  עם  למטופל.  מענה מספק  נתנה  הסיעודית  ההתערבות 

כ-41% נזקקו גם להערכה רפואית. 

במהלך השנה שבה פועל המיון, התבססו תהליכי עבודה וקיומו 

במיון  הסיעודי  הצוות  והמטפלים.  המטופלים  בקרב  הוטמע 

הפעילות  מגוון  את  שהרחיבו  הקרינה,  מכון  מאחיות  מורכב 

החולים  אונקולוגיים.  בחולים  בטיפול  הקליניות  והמיומנויות 

קודמים.  ברובו, ממפגשים  להם  מצוות, שמוכר  לטיפול  זוכים 

עובדה זו מחזקת את הרצף הטיפולי. אין ספק כי פעילות המיון 

תורמת לאיכות הטיפול הניתן במערך האונקולוגי בשיבא. 

---------------------- * ----------------------

קורס בנושא “הטיפול הסיעודי בחולה 
האונקולוגי” לאחיות מהמחלקות הכלליות

במרכז הרפואי “שיבא”, תל השומר

קלינית,  מפקחת   ,RN ,MA ,MHA שניידר–יאיר,  נורית  כתבה: 

מערך אונקולוגי, בית החולים ע”ש שיבא, תל השומר

במהלך חודשים ספטמבר-נובמבר 2011, נערך ב”שיבא” קורס 

נורית  ריכזה  הקורס  את  האונקולוגי”.  בחולה  הסיעודי  “הטיפול 

האונקולוגי.  המערך  של  הקלינית  המפקחת  שניידר-יאיר, 



35 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך כ"א חוברת מס' 1 | אפריל 2012 |

הפנימית  מהחטיבה  מוסמכות  אחיות   25 השתתפו  בקורס 

והכירורגית ומהקהילה. הקורס, בהיקף של 56 שעות, כלל מגוון 

רחב של נושאים שהצוות הסיעודי נתקל בהם, בטיפול השוטף 

בחולים האונקולוגים במחלקות הכלליות ובקהילה. בין הנושאים 

יסוד באונקולוגיה, אבחון, טיפול, אפידמיולוגיה  שנכללו: מושגי 

מערכת  שד,  גידולי  חירום,  במצבי  סיעודי  טיפול  סרטן,  של 

גינקואונקולוגיה.  המטולוגיים,  גידולים  ופרוסטטה,  שתן  עיכול, 

בקורס נכללו גם הרצאות בנושא כאב סרטני, היבטים פסיכו-

בסוף  והתמודדות  סרטן  שורדי  פליאטיבי,  טיפול  סוציאליים, 

באיזון סימפטומים בחולים  כלים  כן הקורס הקנה  החיים. כמו 

מוקוזיטיס  ושלשול,  עצירות  והקאות,  בחילות  כמו  אונקולוגים, 

וכן עקרונות מעשיים בטיפול בצנתרים מרכזיים.

הנוגעים  מקרה  סיפורי  לנתח  נדרשו  הלומדים  הקורס  בסיום 

הכלליות  במחלקות  אונקולוגיים,  בחולים  סימפטומים  לאיזון 

מצד  רבה  התעניינות  היתה  הקורס  במהלך  ולהציגם. 

המשתתפים, בכל הנוגע לחידושים ולהתפתחות תחום הסיעוד 

האונקולוגי, הייתה הפריה הדדית של כל המשתתפים מבחינת 

למידה וניסיון קליני והמשובים היו מצוינים. 

---------------------- * ----------------------

קורס“חידושים ועדכונים בהמטואונקולוגיה”

כתבה: יפעת מירון, RN ,BA, סגנית אחות אחראית, המחלקה 

להמטואונקולוגיה, מרכז דוידוף-מרכז רפואי רבין

ועדכונים  “חידושים  קורס  השנייה  בפעם  התקיים  השנה 

האונקולוגי.  הסיעוד  לקידום  העמותה  ביוזמת  בהמטואונקולוגיה” 

במחלקה  אחראית  אחות  סגנית  מירון,  יפעת  ריכזה  הקורס  את 

להמטואונוקולוגיה במרכז דוידוף. את התמיכה בקורס העניקה חברת 

יאנסן סילאג, בייצוגה של אדווה ארזי. הקורס התקיים בבנין החברה. 

החידושים  על  דגש  מתן  תוך  הידע,  העשרת  הייתה  הקורס  מטרת 

השתתפו  וותיקים.  חדשים  ואחיות  לאחים  מיועד  הקורס  בתחום. 

הארץ, ממחלקות  רחבי  מכל  חולים  מבתי  ואחיות  אחים  כ-40  בו 

וכן  יום  לאשפוז  ממחלקות  עצם,  מוח  והשתלות  המטואונקולוגיות 

ממחלקות פנימיות ומהוספיס.

הקורס כלל שמונה מפגשים, כאשר כל אחד מהם ארך שמונה שעות. 

השתלות  לימפומות,  לוקמיות,  בנושאי  הרצאות  מגוון  ניתנו  בקורס 

מוח עצם על כל היבטיה, החל מסיווג הרקמות ועד לתופעות שלאחר 

 MDS אנמיה אפלסטית,  כמו  ושאר מחלות המטולוגיות  ההשתלה, 

החולים  בתי  ממגוון  מומחים  רופאים  ע”י  הועברו  ההרצאות  ועוד. 

בארץ. בנוסף ניתנו הרצאות בנושאים: כימותרפיה, בדיקות מעבדה, 

התמודדות עם תהליכים פוסט טראומתיים ורפואה משלימה. כמו כן 

ניתנו הרצאות בסיעוד החולה הנויטרופני והמושתל, טיפולים בקרינה, 

מיניות וסיעוד החולה הנוטה למות. 

בנושא  סדנא  הראשונה  בפעם  השנה  התקיימה  הקורס,  במסגרת 

ובני  ולצוות המתמודד עם חולים אלו  ליווי רוחני, לחולים הנוטים למות 

משפחותיהם, ונחשף למצבים מתמשכים של מצוקה. 

החולים  בבית  תומך  טיפול  בנושא  קורס 
“וולפסון” נובמבר-דצמבר, 2011

מומחית  אונקולוגית,  אחות   ,RN ,BA מוסקוביץ,  חנה  כתבו: 

קלינית בטיפול תומך

ליויה כסלו, RN ,MA, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן

בעקבות חוזר מנכ”ל משרד הבריאות )30/09( משנת 2009, 

המחייב מתן טיפול תומך בבתי החולים ובקהילה החל משנת 

2013, נוצר הצורך בהכשרת אנשי צוות לתת טיפול כזה.

וולפסון  חולים  כתוצאה מכך, פותח בשנת 2011 קורס בבית 

הקורס  מטרת  החולים.  בבית  שונות  ממחלקות  אחיות  עבור 

נאמנות  להיות  המיועדות  אחיות  של  בסיסית  הכשרה  הייתה: 

ידי  על  נבנה  הקורס  החולים.  בבית  התומך  הטיפול  נושא 

אחות  מוסקוביץ,  חנה  ראשית,  אחות  ממשרד  דוידאן,  סימה 

אונקולוגית, מומחית קלינית בטיפול תומך, וליויה כסלו, האחות 

הראשית של האגודה למלחמה בסרטן.

תיאור הקורס

הקורס כלל תשעה מפגשים אחת לשבוע בחודשים נובמבר-

דצמבר 2011. משך כל מפגש כ- 8 שעות.

תכני הקורס כללו: 

היבטים פיזיים - כאב, קוצר נשימה, עצירות, בחילות והקאות, 

סדציה, דליריום, כחקציה )Cachexia( ותזונה.

היבטים פסיכו-חברתיים- תקשורת עם החולה הנוטה למות 

ובני משפחתו, בשורה מרה, אמירת אמת, דימוי גוף ומיניות.

היבטים משפטיים- חוק החולה הנוטה למות.

נושאים נוספים- רפואה משלימה, טיפול בסטומה, מצבי חרום 

באונקולוגיה, פרמקולוגיה. 

ועמדות  ידע  הועבר שאלון  והאחרון של הקורס,  ביום הראשון 

למשתתפי הקורס. להלן סיכום התשובות: מתוך 25 משתתפי 

הקורס, סוכמו תוצאותיהם של 19 שאלונים )76%(, אשר מולאו 

על ידי המשתתפים בשני המועדים )בתחילת הקורס ועם סיומו(: 

שאלון ידע

של  הציונים  בממוצע  שיפור  על  הצביעו  הידע  שאלון  תוצאות 

 80 ל-   20 בין  נעו  הציונים  הקורס,  בתחילת  הקורס:  משתתפי 

)41% קבלו ציונים 50 או פחות( עם ממוצע של 56.47, בעוד שעם 

סיום הקורס, הציונים נעו בין 50 ל- 90 ,עם ממוצע של 71. 

המשתתפים.  של  הידע  ברמת  שיפור  נצפה  השאלות  ברוב 

עם  יחד  באופיואידים.  השימוש  בנושא  בעיקר  נצפה  השיפור 

זאת, הנושאים העיקריים שלגביהם עדיין השתמע מהשאלונים 

צורך בהבהרה והעשרת הידע גם לאחר הקורס הם: חוק החולה 

הנוטה למות והזנות על. 

שאלון עמדות

מרכיבי  שלושת  פי  על  נבחנה  הקורס  משתתפי  עמדות  בדיקת 

תוצאות  וההתנהגותי.  הרגשי  הקוגניטיבי,  המרכיב  העמדה: 

ם
ול

הע
מ

ץ ו
אר

ה
מ

ת 
שו

חד



36 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך כ"א חוברת מס' 1 | אפריל 2012 |

השאלונים מצביעות על שיפור בכל אחד ממרכיבים אלה עם סיום 

הקורס, בהשוואה למצב טרם תחילת הקורס. להלן הפרוט:

למרכיב  בהתייחס  המשתתפות  קבוצת  של  הממוצע  הציון 

הקוגניטיבי בתחילת הקורס היה 3.3 )מתוך 5 דרגות( ועם סיומו- 

4.2. משמעות הדבר היא שהמשתתפות תפסו שמידת הידע שלהן 

בתחום הפליאטיבי הייתה בדרגה בינונית לפני תחילת הקורס ועם 

סיומו- בדרגה גבוהה. 

הציון הממוצע של קבוצת המשתתפות בהתייחס למרכיב הרגשי 

 .4.1 סיומו-  ועם  דרגות(   5 )מתוך   3.5 היה  הקורס  בתחילת 

משמעות הדבר היא שהמשתתפות הרגישו שמידת הביטחון שלהן 

תחילת  לפני  בינונית  בדרגה  הייתה  הפליאטיבי  בתחום  לעסוק 

הקורס ועם סיומו- בדרגה גבוהה.

למרכיב  בהתייחס  המשתתפות  קבוצת  של  הממוצע  הציון 

ועם  דרגות(   5 )מתוך   3.5 היה  הקורס  בתחילת  ההתנהגותי 

סיומו- 4.0. משמעות הדבר היא שהמשתתפות הצהירו שמידת 

בדרגה  הייתה  הפליאטיבי  בתחום  שלהן  המעשית  ההתערבות 

בינונית לפני תחילת הקורס ועם סיומו- בדרגה גבוהה. 

התחומים הבולטים ביותר בהם נצפה שיפור הניכר ביותר בשלושת 

מרכיבי העמדה הם: תקשורת עם חולה נוטה למות ביוזמת החולה 

והמשפחה, תקשורת עם חולה נוטה למות ביוזמת האחות וחוק 

החולה הנוטה למות. 

נושא הקנביס הרפואי קיבל את הציונים הנמוכים ביותר, למרות 

שגם בנושא זה נצפה שיפור בכל מרכיבי העמדות. 

מסקנות והמלצות

• קורס בנושא טיפול פליאטיבי הינו הכרחי לצורך קיום חוזר 	

מנכ”ל משרד הבריאות מס’ 30/09 מיולי 2009, אשר דורש 

החל  ובקהילה  החולים  בבית  חולה  בכל  תומך  טיפול  מתן 

משנת 2013.

• של 	 הידע  ברמת  שיפור  על  הצביעו  השאלונים  תוצאות 

צורך  יש  אולם  הקורס,  בסיום  ובעמדותיהם  המשתתפים 

נושאים  ובהעמקת  בו  שנכללו  הנושאים  והרחבת  ברענון 

על  הזנות  למות,  הנוטה  החולה  חוק  כדוגמת:  מסויימים 

וקנביס רפואי. 

• התומך 	 הטיפול  נושא  נאמני/ות  קבוצת  להקים  מקום  יש 

עניין  בבתי החולים, שתכלול את משתתפי הקורס. קבוצת 

בימי  הקליניים, תשתתף  במקרים מהשדות  במשותף  תדון  זו 

עדכון והעשרת הידע, כמו גם בקורס שלב ב’ לצורך שיפור נוסף 

של הידע והעמדות שלהן. מרכזת קבוצת העניין תהייה האחות 

המומחית הקלינית של בית החולים, הגב’ חנה מוסקוביץ. 

סיכום שאלוני ידע ועמדות של משתתפי קורס פליאטיבי בבית החולים וולפסון 2011

חדשות מהארץ ומהעולם
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השתלמות בנושא קנביס רפואי
כתבו: דליה גורדון, RN ,MA, אחות ראשית, אשפוז יום אונקולוגי, 

הדסה עין-כרם

RN ,BA, אחות מומחית בטיפול בכאב, אשפוז  מירב קיוויתי, 

יום אונקולוגי, הדסה עין-כרם

בקנביס  השימוש  בנושא  ראשון  קורס  התקיים   2011 במהלך 

)מריחואנה( למטרות רפואיות. הקורס התקיים בבי”ח אברבנאל 

בבת ים, ואורגן על ידי הגב’ ילנה דבורצוב - אחות אחראית של 

המרכז לנפגעי סמים ביפו וד”ר יהודה ברוך - מנהל המרכז הרפואי 

לבריאות הנפש על שם יהודה אברבנאל, ויו”ר הוועדה למריחואנה 

רפואית על פי פקודת הסמים המסוכנים. בקורס השתתפו אחיות 

ההמטולוגיה  האונקולוגיה,  בתחום  העוסקות  הארץ  רחבי  מכל 

והגריאטריה בבתי החולים ובקהילה.

הולך  האחרונות  שבשנים  העובדה  הוא  הקורס  לקיום  הרציונל 

וגובר השימוש בקנאביס למטרות רפואיות בישראל, ומספר בעלי 

סובלים  מהחולים  ניכר  חלק  איש.  ל- 6000  קרוב  כיום  ההיתר 

מתחלואה קשה וזקוקים להדרכה וליווי בתהליך השימוש בקנאביס 

עד לשלב ההתייצבות. בשל העובדה שמדובר בחומר אשר מוגדר 

ידע  והעדר  ולא כתרופה,  כסם על פי פקודת הסמים המסוכנים 

מדעי מספק, השימוש בקנאביס כרוך במאפיינים ייחודיים בנושא 

של התוויות, דרכי צריכה, הדרכת מטופלים וצוותים. 

השימוש  בנושא  עדכני  ידע  להקנות  הייתה  הקורס  מטרת 

בקנאביס למטרות רפואיות, על מנת לאפשר לצוותים סיעודיים 

לספק מענה מקצועי אופטימלי לחולים המשתמשים בקנביס, 

על פי היתר למטרות רפואיות.

הקורס כלל חמישה מפגשים, בהם ניתנו הרצאות פרונטאליות 

בנושא  הבריאות  משרד  מדיניות  על  סקירה  הבאים:  בנושאים 

השימוש בקנביס למטרות רפואיות ניתנה על ידי ד”ר יהודה ברוך, 

אשר על פי פקודת הסמים המסוכנים – הוא המאשר את השימוש 

למנכ”ל  המשנה  לב,  בועז  מר  ידי  ועל  הרפואית,  במריחואנה 

לרפואה  מהפקולטה  משולם  רפאל  פרופ’  הבריאות.  משרד 

באוניברסיטה העברית בירושלים דיווח על ההתפתחויות בחקר 

המערך  מנהל  וולף,  עידו  ד”ר  האחרונים,  בעשורים  הקנביס 

האונקולוגי בבי”ח שיבא תל השומר )שקיבל עם עוד 4 רופאים 

במריחואנה  לשימוש  אישורים  לתת  סמכות  הארץ  ברחבי 

רפואית( נתן סקירה על השימוש בקנביס בחולים אונקולוגיים. 

ד”ר איתי גור אריה, מנהל היחידה לשיכוך כאב בבי”ח שיבא תל 

השומר התמקד בשימוש בקנביס בחולים הסובלים מכאב כרוני. 

ד”ר יששכר הרמן, מנהל המרכז לטיפול בנפגעי סמים שם דגש 

בקנביס.  בשימוש  הסכנות  על  בהרצאתו 

היו:  בקורס  שנכללו  נוספים  נושאים 

היבטים חברתיים וחוקיים ביחס לחומרים 

ידי  על  שניתנה  הרצאה  אקטיביים,  פסיכו 

ישראל,  משטרת  ממז”פ  וולף  אודי  מר 

מפי  בתחום  עכשוויים  קליניים  ומחקרים 

סגן  משיח  ד”ר  מאיר,  מבי”ח  נפתלי  ד”ר 

מבי”ח  שלייף  וד”ר  אברבנאל,  בי”ח  מנהל 

אברבנאל.

קנביס  גידול  על  הרצאה  ניתנה  בנוסף 

במדינת ישראל, נערך סיור מודרך במרכז 

חברות  נציגי  עם  מפגש  שכלל  החלוקה, 

קנביס,  של  שונות  צריכה  צורות  שהציגו 

ועישון. מרכזת  אכילה  אידוי, שמן,  דוגמת 

הקורס הרצתה על התהליך סיעודי, הכולל 

הדרכת מטופלים לגבי השימוש במריחואנה למטרות רפואיות. 

בסיום הקורס קיבלו המשתתפים תעודות המאשרות שעברנו 

קורס זה, וכן רישיון ממשרד הבריאות להדרכת מטופלים. 

---------------------- * ----------------------

ימי עיון של העמותה 
לקידום הסיעוד האונקולוגי

קלינית,  מפקחת   ,RN ,MA ,MHA שניידר–יאיר,  נורית  כתבו: 

המערך אונקולוגי, בית החולים ע”ש שיבא, תל השומר 

וליויה כסלו, RN ,MA, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן

• עצם” 	 מח  בהשתלות  ועדכונים  “חידושים  בנושא  עיון  יום 

חברת  בחסות  המכבייה  בכפר   26.10.11 ב-  התקיים 

חברות  אונקולוגיות,  אחיות  השתתפו  העיון  ביום  “רוש”. 

בארץ.  והמטולוגיה  עצם  מח  השתלות  ממרכזי  העמותה 

את יום העיון פתחה פרופ’ אלה נפרסטק מהמרכז הרפואי 

התפתחות  על  הרצאה  הגישה  אשר  סוראסקי,  ע”ש  ת”א 

שמעוני  אביחי  ד”ר  לעתיד.  מבט  ונתנה  ההשתלות  תחום 

בחירת  על  הסביר  השומר,  תל  “שיבא”,  הרפואי  מהמרכז 

עדכונים  והביא  עצם  מח  השתלת  לקראת  המכין  הטיפול 
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טריים מהכנס האירופאי האחרון. את החלק הסיעודי הציגו 

האחיות האחראיות של מחלקות השתלות מח עצם במרכזים 

מרמב”ם,  פרוימוביץ  ליה  הגב’  הארץ:  מכל  הרפואיים 

ריקי  הגב’  )איכילוב(,  מ”סוראסקי”  ארבל  אשרת  הגב’ 

רותי  הגב’  מ”שיבא”,  תורתי  סיגל  הגב’  מסורוקה,  בוקובזה 

כל אחות  )בלינסון(.  והגב’ ענת פק מדוידוף  רדיאנו מהדסה 

החולים  תמהיל  שלה:  במרכז  המחלקה  את  בקצרה  הציגה 

הצוות  תמהיל  מיטות,  מספר  השתלות,  סוגי  המושתלים, 

במרכזה.  הנעשים  ייחודים  ושירותים  פרויקטים  וכן  הסיעודי 

לאחר הפסקה קצרה, ד”ר צילה צוקרמן מהקריה הרפואית 

רמב”ם סקרה את הטיפולים והחידושים במחלת השתל כנגד 

המאחסן )GVHD( וד”ר ג’רי שטיין, מביה”ח לילדים “שניידר” 

סגר את הכינוס בהצגה מרתקת ומלאת הומור על ייחודיות 

השתלת מח עצם בילדים.

• התקיים 	 שד”  בסרטן  ועדכונים  “חידושים  בנושא  עיון  יום 

של  בהרצאה  סילאג”.  “ינסן  חברת  באדיבות  ב-14.11.11 

של  מגוון  הוצגו  “שיבא”  הרפואי  מהמרכז  שמעון  שני  ד”ר 

הבדלים בין סרטן שד בקרב צעירות לעומת מבוגרות, דוגמת 

שתי  אצל  לפרוגנוזה  שלהם  והקשר  הביולוגיים  המאפיינים 

קבוצות הגיל. הרצאתו של ד”ר יואב ברנע מהמרכז הרפואי 

“סוראסקי” בנושא שחזורי שד, התמקדה במגמה של “תפירת” 

השיטה לכל מטופלת, תוך הצגת היתרונות והחסרונות של 

השיטות השונות. ניתן הסבר על מגוון הטכניקות הכירורגיות 

החדשים,  השתלים  סוגי  הנתרמת,  הגוף  לרקמת  בהתאם 

כדוגמת  לעתיד,  ומבט   )AlloDerm( ביולוגית  ברשת  השימוש 

אלה  ד”ר  רקמות.  הנדסת  של  בטכניקה  שומן  רקמת  ייצור 

מקומו  מהו  הסבירה  הרופא  אסף  החולים  מבית  עברון 

המחלה  בשלבי  הממוקד  הטיפול  בעידן  הכימי  הטיפול  של 

דוידוף  ממרכז  ירושלמי  רינת  ד”ר  הציגה  בהמשך  השונים. 

השונים,  הסרטן  לסוגי  בהתייחס  הטיפוליות  הגישות  את 

בהתאם לפרמטרים המסורתיים )כגון גודל, דרגת התמיינות, 

הוצג מחקרה  לבסוף  הגנטי.  לפרופיל  ובהתאם  רצפטורים( 

עין  בהדסה  הפסיכואונקולוגית  מהיחידה  כהן  ענבר  ד”ר  של 

הציגה  כהן  ד”ר  וסרטן שד”.  “אמהות, משפחה  בנושא  כרם 

המצוקה  מידת  את  בדקה  במסגרתו  אשר  ממחקרה,  חלק 

של נשים שחלו בסרטן שד ושל בנותיהן המתבגרות, כתלות 

בדפוסי התקשורת ביניהן )בטוח, חרד או נמנע(.

• יום עיון בנושא מיאלומה נפוצה, שתוכנן בשיתוף עם עמותת 	

אמ”ן - האגודה למיאלומה נפוצה, התקיים בתאריך 8.2.12 במלון 

לאונרדו סיטי סנטר ברמת גן. יום העיון נפתח בסרטון קצר המתאר 

שחלו  אנשים  של  מבטם  מנקודת  אמ”ן  אגודת  של  חשיבותה  את 

וסקירת  רפואיות  הרצאות  שתי  ניתנו  ובהמשך  נפוצה,  במיאלומה 

עבודת הסיעוד בהקשר הנ”ל בששה מרכזים רפואיים. 

בבית  ההמטולוגי  המערך  מנהלת  יהודה,  בן  דינה  פרופ’ 

במחלה  הטיפול  על  בהרצאתה  התמקדה  “הדסה”,  החולים 

בעבר ובהווה, בעוד שד”ר עירית אביבי, רופאה בכירה במכון 

“רמב”ם”  החולים  בבית  עצם  מח  והשתלות  להמטולוגיה 

ההיבט  את  שתיארו  האחיות  העתידי.  בטיפול  התמקדה 

הסיעודי של הטיפול בחולי מיאלומה נפוצה ובני משפחותיהם, 

כולל הצגת פרויקטים ייחודיים ותוכניות עבודה הן: הגב’ פולי 

ברכה מבית החולים “מאיר”, הגב’ שרית אשכנזי מבית החולים 

“בלינסון”, הגב’ רונית עובדיה מבית החולים “שיבא”, הגב’ עליזה 

מנדלסון מבית החולים “רמב”ם, הגב’ מרינה שטרייטר מבית 

החולים “קפלן” והגב’ איה כהן מבית החולים “הדסה”.

יום העיון התקיים באדיבות חברת “ניאופארם ישראל”. 

• השקת אוגדן לטיפול בחולה המקבל ביספוספנטים במסגרת יום 	

עיון בנושא: הטיפול בחולי סרטן עם גרורות בעצמות 

יום עיון ייחודי בנושא “הטיפול בחולי סרטן עם גרורות בעצמות” 

תל  אוניברסיטת  ליד  הירוק  בבית  התקיים בתאריך 30.12.11 

אביב. יום עיון זה היווה למעשה אירוע השקתו של אוגדן לטיפול 

בחולה המקבל ביספוספנטים. 

האוגדן כולל:

למחלה  בביספוספנטים  לטיפול  מחקר  מבוססות  הנחיות 

גרורתית גרמית על רקע גידולים מוצקים. חוברת זו כוללת 

הכנת  לטיפול,  מטופלים  להכנת  בנוגעות  מעשיות  הנחיות 

המאפיינים  כמו:  נוספים  ונושאים  המתן  ומשך  התכשיר 

לטיפול  התוויות  גרורתית,  גרמית  מחלה  של  העיקריים 

למתן  נגד  התוויות  גרמית,  גרורתית  במחלה  בביפוספנטים 

אינטראקציות  גרמית,  גרורתית  במחלה  ביספוספנטים 

תופעות  ביספוספנטים,  של  מתן  משך  תרופתיות,  בין 

מיוחדות  התייחסויות  סיבוכים,  מניעה,  ודרכי  עיקריות  לוואי 

נפרוטוקסיות  תרופות  עם  ביספוספנטים  למתן  לקשישים, 

ולבדיקות הדמיה בסמוך ליום הטיפול. כמו כן מופיעה טבלה 

ובה מותאם מינון הזומרה והארדיה לתפקוד הכלייתי )ערכי 

פינוי קריאטינין(. 

 ,)Bonefos( בבונפוס  טיפול  לקראת  למטופלים  מידע  דפי 

ארדיה )Aredia( וזומרה )Zomera(. כל אחד מהם מכיל מידע 

הלוואי  תופעות  האפשריות,  הלוואי  תופעות  על  רלוונטי 

הראשון  הטיפול  לפני  המטופל  להכנת  והנחיות  החמורות 

ולפני כל טיפול בהמשך. 



שיניים/מרפאת  למרפאת  הפנייה  טופס  לאחות:  עזר  דפי 

טיפול  לקראת  המטופל  מצב  אומדן  טופס  ולסת,  פה 

לקראת  מטופל  הכנת  וטופס  יום,  באשפוז  בביספוספנטים 

טיפול בביספוספנטים במרפאה.  

עצמה  על  קבלה  האונקולוגי  הסיעוד  לקידום  העמותה 

באותה  שנים.  כשלוש  לפני  העצם  בריאות  נושא  את  לקדם 

הוחלט  בהמשך  בנידון.  לאחיות  סדנאות  שתי  התקיימו  עת 

ידי  על  מחקר  מבוססות  מקצועיות  הנחיות  כתיבת  על 

איסוף  לאחר  למעשה,  העמותה.  חברות  של  היגוי  קבוצת 

ידי צוות ההיגוי, את עיקר עבודת הניסוח  חומר רלוונטי על 

גרנות,  וטל  הסיעוד  מנהלת  מורג,  אמירה  ביצעו  והכתיבה 

אחות אחראית ביחידה לאונקולוגיה של השד במרכז דוידוף, 

מרכז  מנהל  נפתלי,  מידן  ד”ר  עם  התייעצות  תוך  בלינסון, 

דוידוף ופרופ’ אהרון סולקס, מנהל המכון האונקולוגי, אשר 

יום  בהנחיות.  הכלול  הרפואי  המידע  מבחינת  הגהה  ערכו 

מנהלת  ברוך,  בן  נעה  פרופ’  של  בהרצאתה  נפתח  העיון 

המכון האונקולוגי, בי”ח קפלן בנושא: הטיפול בביספוספנטים 

גרנות את שלבי  טל  תיארה  מכן  לאחר  האונקולוגי.  בחולה 

דווידוף.  במרכז  ויישומן  ההנחיות  כתיבת  עבודת  תהליך 

מהקריה  ולסת  פה  רופאת  ברג,  טל  ד”ר  הציגה  בהמשך 

בתחלואת  וטיפול  למניעה  ההנחיות  את  רמב”ם,  הרפואית 

חולים  של  הקשים  הסיבוכים  לאחד  התייחסות  כולל  הפה, 

המקבלים ביספוספנטים - אוסטאונקרוזיס של הלסת. את 

היום חתם ערן שחר, המכונה “ד”ר להתלהבות”, אשר הלהיב 

את האחיות בהומור ובעצות מעשיות לחיים מלאי התלהבות.

בסיום יום העיון חולק האוגדן לכל מכון אונקולוגי. ניתן למצוא 

אותו באתר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי.

לאדיבותה  הודות  התאפשרו  העיון  יום  וקיום  האוגדן  הפקת 

 .Novartis הרבה של חברת

---------------------- * ----------------------

ם
ול

הע
מ

ץ ו
אר

ה
מ

ת 
שו

חד

עדכון תקנון העמותה וניסוח קווים 
מנחים פנימיים לניהול העמותה

כתבה: ליויה כסלו,  RN ,MA, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן

הסיעוד  לקידום  העמותה  באתר  מתפרסם  אלה  בימים 

התקנון  העמותה.  תקנון  של  המעודכן  הנוסח  האונקולוגי 

המעודכן הינו פרי עבודתה של וועדת התקנון: נירה גרנות, יו”ר 

הוועדה מהמרכז הרפואי ע”ש שיבא, תל השומר, דר’ ג’סיקה 

תל  שיבא,  ע”ש  הרפואי  במרכז  האונקולוגי  מהמכון  ליבנה 

השומר וליויה כסלו, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן. 

אטינגר,  אביעד  עו”ד  של  הייעוץ  בשרותי  נעזרו  הוועדה  חברי 

מזמנו  ותרם  פעמים  מספר  הוועדה  חברות  עם  נפגש  אשר 

וממקצועיותו בהתנדבות. 

הדברים  את  וקובע  רחבה  בצורה  מנוסח  המעודכן  התקנון 

ההכרחיים בלבד, כדי שהוא יוכל לשמש לשנים רבות ללא צורך 

הליך  ביצוע  מחייב  תיקון  כל  שכן  קרובות,  לעיתים  בתיקונים 

מורכב מול רשם העמותות. 

נוסחו  בקלות,  לשינוי  ניתן  אינו  כאמור  אשר  לתקנון,  בנוסף 

העמותה,  של  המנהל  הוועד  לניהול  פנימיים  מנחים  קווים 

במהלך  שהצטבר  הניהול  ניסיון  על  התקנון,  על  המתבססים 

השנים ועל הדיונים השונים שהתקיימו בין חברות הוועד המנהל 

המנהל  הוועד  את  משמשים  אלה  מנחים  קווים  לדורותיהם. 

הנוכחי, כאשר כל וועד יהיה רשאי לשנות סעיפים אלו ואחרים 

במהלך כהונתו. הקווים המנחים כוללים נושאים דוגמת: חברות 

חבר,  דמי  חברות,  פקיעת  לעמותה,  קבלה  תהליך  בעמותה, 

האספה הכללית, הוועד המנהל, יושב ראש העמותה ותפקידיו, 

גזברות,  העמותה,  וועדות  המנהל,  לוועד  הבחירות  שיטת 

המנחים  הקווים  את  ועוד.  האונקולוגי  הסיעוד  ביטאון  מערכת 

רבין,  הרפואי  מהמרכז  העמותה,  גזברית  גרדין,  שרה  ניסחה 

ניתן  המנהל.  הוועד  של  נוספות  חברות  עם  התייעצות  תוך 

למצוא אותם באתר העמותה. 




