בחירות 2012

בחירות 2012
לוועד המנהל ולוועדת ביקורת
של העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי
ועדת בחירות :ג’סיקה לבנה וליויה כסלו

על פי תקנון העמותה ,יצאנו השנה להליך של בחירת נציגים חדשים
לוועד המנהל של העמותה ולוועדת ביקורת .על פי הנוהל ,כל
ארבע שנים ,חברות הוועד שכיהנו בתפקידן שתי קדנציות ( 8שנים)
פורשות .אלה שכיהנו קדנציה אחת ( 4שנים) ממשיכות ואליהן
מצטרפים הנציגים החדשים שנבחרו בבחירות האחרונות .באופן
זה ,הוועד מורכב מבעלי ניסיון וכוחות חדשים ורעננים בו זמנית.
קול קורא להגשת המועמדות נשלח לכל חברות העמותה כחצי
שנה טרם הבחירות .הבחירות עצמן התקיימו ביום העיון השנתי של
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי שנערך ב .13.6.12 -תהליך
ספירת הקולות בוצע על ידי חברות הוועד המנהל ופוקח ע”י איריס
כהן נציגת וועדת ביקורת.
אנו מודים לחברות הוועד המנהל הפורשות :רותי אלקיים ,רומא
לוריא ,ענת פלס בורץ ,נירה גרנות ,ענת פק ולידיה ברנזברג על
תרומתן רבת השנים .יבואו על הברכה גם חברי ועדת הביקורת:
איריס כהן ,אמירה מורג ושמוליק בן טל שסיימו את תפקידם.
חברות הוועד המנהל הממשיכות הן  :נורית שניידר ,ג’סיקה ליבנה,
אלה מולר וליויה כסלו.

תודה מיוחדת לשרה גרדין ,גיזברית העמותה ,העושה את עבודתה
נאמנה בקפדנות ובהתמדה ושומרת על ההיבט הכלכלי של העמותה.
שרה ממשיכה בתפקידה אף היא.
אנו מברכים את חברות הוועד המנהל המצטרפות :בלה אליגולשווילי,
יעל בן גל ,דליה גורדון ,קרן ארפי ושרית אשכנזי ואת חברות וועדת
הביקורת המצטרפות :רותי אלקיים ,תמי מודיאנו וננה חיילי.
יו”ר העמותה תיבחר בשבועות הקרובים מתוך חברות הוועד המנהל.
הודעה על כך תפורסם באתר העמותה .שרה בן עמי יו”ר העמותה
היוצאת ,תלווה את היו”ר הנבחרת במשך שנה מיום בחירתה ,והן
תעבודנה בחפיפה מלאה.
הוועד המנהל החדש מורכב מנציגות בתי חולים ומהקהילה .יחד עם
זאת ,ברצוננו להדגיש שכל חברת עמותה מוזמנת להיות פעילה
במסגרת הוועדות השונות של העמותה.
מינוי נוסף בשורות העמותה :מהצוות האחראי לאתר העמותה
פרשה אילנה בוכוול ולנורית שניידר-יאיר הצטרף עמית גוטקינד.
ברכת הצלחה לכולם!
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חברות ועד העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 2012-2016
תפקיד ומקום עב’

הערות

שם
שרית אשכנזי

אחות אחראית
במרפאה המטו-אונקולוגית,
מרכז דוידוף,
קמפוס בילינסון

עוסקת בתחום האונקולוגיה משנת .2008
פעילות ראויה לציון :שותפה בכתיבת הנחיות לטיפול בביספוספונטים,
שותפה בקידום הנחיות ונהלים בנושא אבטחת איכות ,מרכזת קורס
גישות בטיפול האונקולוגי .פרסמה בכנס בארץ.

בלה אליגולשווילי

מנהלת היחידה
האונקולוגית לטיפול
בית תומך והוספיס
בית שרותי בריאות כללית,
מחוז מרכז

קרו ארפי

מתאמת אונקולוגיה
וטיפול תומך
מחוז שפלה וירושלים,
מכבי שירותי בריאות

M.A, R.N

בוגרת קורס
על בסיסי
באונקולוגיה

R.N

סטודנטית לתואר
שני בסיעוד
אוניברסיטת
חיפה-מסלול
מחקר.
בוגרת קורס
על בסיסי
באונקולוגיה.
מומחית קלינית

M.A , R.N

בוגרת קורס
על בסיסי
באונקולוגיה

יעל בן-גל
M.A, R.N

בוגרת קורס
על בסיסי
מומחית קלינית
בטיפול תומך
באונקולוגיה

מעוניינת לקדם :המשך פעילות העמותה ,כך שתשפיע על החיים
המקצועיים של כל אחות אונקולוגית.
ביסוס והעמקה של המעמד המקצועי של האחיות האונקולוגיות,
פרויקטים בתחום הטיפול התומך.
עוסקת בתחום האונקולוגיה משנת 1997
פעילות ראויה לציון :אחות סטומה בעלת ידע וניסיון רב ,מציגה
בכנסים בארץ ובעולם ,פועלת לקידום ההיענות לביצוע בדיקות
לגילוי מוקדם של סרטן השד וסרטן המעי הגס ,פיתחה מודל מקצועי
לצוותים מטפלים במרפאות הקהילה ,להגדלת ההיענות להעלאת
שיעור ביצועי ממוגרפיה בקרב נשים בגילאי  .74-50בעלת ידע וניסיון
בטיפול בילדים חולי סרטן בקהילה.
מעוניינת לקדם :העלאת המודעות לטיפול תומך בקהילה
בקרב צוותים במרפאות הראשוניות ,קידום הידע והכלים
שעומדים ברשות הצוותים המטפלים במרפאות ראשוניות לגילוי
מוקדם של סרטן  ,שיקום בעלי סטומה בקהילה ומחקר בסיעוד
אונקולוגי.

מנהלת הסיעוד מחלקת
אשפוז המטו-אונקולוגית
מרכז שניידר לילדים

עוסקת בתחום האונקולוגיה והטיפול התומך משנת 2004
פעילות ראויה לציון :הציגה בכנסים בארץ ובחו”ל ,מרצה בבתי
ספר לסיעוד ובאוניברסיטה
מעוניינת לקדם :חיזוק הקשר בין היחידות האונקולוגיות בביה”ח
למרפאה ראשוניות בקהילה ,מתן טיפול תומך לאורך כל רצף
המחלה ,קידום הסיעוד האונקולוגי בקהילה.

עוסקת בתחום האונקולוגיה הפדיאטרית משנת .1995
פעילות ראויה לציון :פרסמה מספר מאמרים בארץ ובחו”ל והציגה
בכנסים בינלאומיים ובישראל .עוסקת בהנחיית קבוצות במסגרות
שונות.
מעוניינת לקדם :פרויקטים בתחום הטיפול התומך ותחום
הפדיאטריה.
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בחירות 2012
שם
דליה גורדון
M.A, R.N

בוגרת קורס
על בסיסי
באונקולוגיה

ליויה כסלו
M.A, R.N

תפקיד ומקום עב’

הערות

אחות ראשית,
אשפוז יום אונקולוגי,
בי”ח הדסה עין כרם

עוסקת בתחום האונקולוגיה משנת 1997
פעילות ראויה לציון :פרסמה בכתב העת  ONFובביטאון הסיעוד
האונקולוגי .הציגה בימי עיון בארץ ,מקדמת פעילות למען הרחבת
סמכויות האחיות במחלקה
מעוניינת לקדם :עידוד אחיות להציג בימי עיון ,הכרה באשפוזי יום
אונקולוגיים כיחידות ,שיפור תנאי האחיות האונקולוגיות.

אחות ראשית,
האגודה למלחמה בסרטן

בוגרת קורס
על בסיסי

עוסקת בתחום האונקולוגיה משנת .1989
פעילות ראויה לציון :הציגה בכנסים בחו”ל ובארץ ,פרסמה בכתבי
עת ,בנתה וריכזה מספר קורסים לאחיות מוכרים לגמול השתלמות,
מרצה במסגרות אקדמאיות ,מובילה פרויקטים ,שותפה בהובלת
מחקרים סיעודיים רב מרכזיים ,מרכזת קבוצות עניין של אחיות.
מעוניינת לקדם :המשך שיתוף פעולה בין העמותה לאגודה למלחמה
בסרטן ,הרחבת המחקר הסיעודי ,פעילות למען שיתוף פעולה בין
מרכזים שונים.

ג’סיקה ליבנה
Ph.D, R.N

בוגרת קורס על
בסיסי
באונקולוגיה,
מומחית קלינית
בטיפול תומך

אלה מולר
M.A , R.N

בוגרת קורס
על בסיסי
באונקולוגיה
ובבריאות הציבור

אחות אחראית
אשפוז יום אונקולוגי,
המרכז הרפואי ע”ש שיבא,
תל –השומר

עוסקת בתחום האונקולוגיה משנת .1988
פעילות ראויה לציון :חברה בועדת בחינות ממשלתיות לקורס על
בסיסי באונקולוגיה .חברה ב”ועדת התמחות” ממשלתית להכרה
באחיות מומחיות קליניות לטיפול תומך .מרצה במסגרות שונות
בנושאים הקשורים לטיפול הסיעודי בחולי סרטן בשלבים שונים
למחלתם .פרסמה מאמרים בספרות המקומית והבינלאומית.
מעוניינת לקדם :אקדמיזציה בסיעוד אונקולוגי ,מניעת זיהום
סביבתי על ידי תעשיות בריאות.

מנהלת הסיעוד בחטיבה
האונקולוגית וההמטולוגית,
רמב”ם ,הקריה הרפואית
לבריאות האדם

עוסקת בתחום האונקולוגיה משנת .1985
פעילות ראויה לציון :הציגה בכנסים ופרסמה בכתבי עת בארץ
ובחו”ל .בנתה קורסים בסיעוד אונקולוגי ,אומדן פיזיקלי וטיפול
תומך .מרצה במסגרות אקדמאיות .פיתחה והובילה נושא קידום
מקצועי של אחיות לפי הסולם הקליני .חוקרת ומנחה מתמחים
בטיפול תומך.
מעוניינת לקדם :מחקר איכותני בסיעוד האונקולוגי ,פיתוח תחומי
מומחיות ותת התמחויות.
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תפקיד ומקום עב’

הערות

שם
נורית שניידר -יאיר

מפקחת קלינית
באונקולוגיה,
מרכז רפואי ע”ש שיבא,
תל השומר

עוסקת בתחום האונקולוגיה משנת .2002

שרה גרדין

אחות אחראית
יחידת רדיותרפיה
מרכז רפואי רבין,
קמפוס בילינסון,
פתח תקווה

M.H.A, R.N

בוגרת קורס
על בסיסי
באונקולוגיה

פעילות ראויה לציון :הציגה בכנסים בארץ ובחו”ל ,פרסמה בכתבי
עת בתחום אונקולוגיה ,מרצה במסגרות אקדמיות ובקורסים
על-בסיסיים .שותפה בכתיבת הנחיות מקצועיות ובבניית אתר
האינטרנט של העמותה ואחראית על פעילותו השוטפת.
תחומי התמחות עיקריים :נויטרופניה וזיהומים בחולים אונקולוגים,
צנתרים מרכזיים ,המטולוגיה.
מעוניינת לקדם  :בניית קווים מנחים אחידים ,קידום ידע של אחיות
אונקולוגיות שיתופי פעולה רב מקצועיים ורב מרכזיים.

M.A , R.N

גזברית העמותה
בוגרת קורס
על בסיסי
באונקולוגיה

עוסקת בתחום האונקולוגיה משנת 1985
פעילות ראויה לציון :הציגה בכנסים בארץ ,פרסמה בביטאון
הסיעוד האונקולוגי ,שותפה בקבוצת אחיות הקרינה במסגרת
העמותה .גזברית העמותה מזה  12שנה.
מעוניינת לקדם :את תחושת השייכות של האחיות האונקולוגיות
לעמותה ,את היות העמותה גוף המהווה משאב ידע ומקור
תמיכה לאחיות אונקולוגיות.

חברות ועדת הביקורת של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 2016-2012
תפקיד ומקום עב’

הערות

שם
תמי מקל -מודיאנו

אחות מתאמת
ביחידת השד,
מרכז רפואי ע”ש שיבא

עוסקת בתחום האונקולוגיה משנת 1994

ננה חיילי

מדריכה קלינית
במחלקה אונקולוגית,
מרכז דוידוף,
קמפוס בילינסון

M.A, RN

בוגרת קורס
על בסיסי
באונקולוגיה

M.P.H, R.N

בוגרת קורס
על בסיסי
באונקולוגיה

רותי אלקיים
R.N ,M.P.A

בוגרת קורס
על בסיסי
באונקולוגיה

פעילות ראויה לציון :הציגה בכנסים בחו”ל ובארץ.
כתבה מאמרים לעיתון העמותה.
מעוניינת לקדם :אקדמיזציה ומחקר בסיעוד
קידום הטיפול בשורדי סרטן.

אחות אחראית מכון קרינה,
מרכז רפואי ע”ש שיבא,
תל-שומר

עוסקת בתחום האונקולוגיה משנת .1998
פעילות ראויה לציון :מדריכה קלינית ורכזת פצעים.
מעוניינת לקדם :לתרום לקבוצה ,להיות חלק פעיל בעמותה
ולקדם את ענייניה בכל הנדרש.

עוסקת בתחום האונקולוגי משנת .1979
פעילות ראויה לציון :כתבה מאמרים לעיתון העמותה ,הציגה
בכנסים בארץ ,השתתה בכנסים בחו”ל ,ריכזה קורס על בסיסי
באונקולוגיה ,חברה בפורום אחיות קרינה ארצי.
מעונינת לקדם :שיתוף פעולה בין מרכזים שונים בארץ בתחומים
משותפים.
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