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מ
מבוא

סרטן היא מחלה של גיל - ככל שהגיל הממוצע של האוכלוסייה 
 ,1930 עולה, כך עולה התמותה כתוצאה מסרטן. בשנת 
בארצות-הברית, רק אחד מכל ארבעה חולים שרד את המחלה 
לאחר חמש שנים. לעומת זאת, בשנת 1997, ארבעה מכל 
עשרה שחלו, צפוי היה לחיות מעל חמש שנים. נכון לשנת 
2000, סרטן גרם לרבע ממקרי המוות באירופה, כאשר בסוף 

שנות ה- 90, חלה עליה בהישרדות מהמחלה. 
יותר מתחלואה ותמותה  מחלת הסרטן טומנת בחובה 
סטטיסטית. בפן האישי - בעיני רבים אבחנה של סרטן 
קשורה לסטיגמה שלילית, לכאב, סבל ומוות. ישנם אנשים 
שלא מדברים על המחלה אפילו עם הקרובים להם ביותר, 
ותופעות לוואי כמו שינויים בהופעה החיצונית עלולים להוביל 
לבידוד חברתי. הציפיות והאכזבות מהקורסים הטיפוליים 
ותוצאותיהם, ההסתגלות למחלה הכרונית, גורמים ללחץ 
יוצא דופן ולהתמודדות קשה, אפילו למי שמסוגל להתמודד 

מראשית שנות השבעים עד ראשית שנות האלפיים, 
הסיעוד האונקולוגי ברחבי העולם המערבי התפתח 
והפך לתת מקצוע בתוך הסיעוד. המאמר יסקור כיצד 
התפתח הסיעוד האונקולוגי ברבע האחרון של המאה 
העשרים בעיקר בארצות-הברית, וימנה את הישגיו של 

הסיעוד האונקולוגי בישראל.
השיטה: נערכה סקירת ספרות בעזרת חיפוש במאגרי 

מידע רפואיים וסיעודיים, עיון בכתבי עת העוסקים 
בתחום האונקולוגי )בספריה הרפואית בירושלים ובבאר 
שבע ובמסמכי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
בישראל, בארכיון האגודה למלחמה בסרטן(. בנוסף, 
נערך ראיון עם הגברת עליזה יפה - יו"ר העמותה של 

הסיעוד האונקולוגי בישראל בשנים 2000-1988.

ההסטוריה של הסיעוד 
האונקולוגי
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נכתב במסגרת עבודת סמינר בהיסטוריה של הסיעוד, בהנחיית ד"ר נירה ברטל.

פיקאר לויתן

ביעילות. בפן הממלכתי - העלויות של מחלת הסרטן הן 
גבוהות ליחיד ולחברה. המלחמה בסרטן היא ממושכת 
וכוללת גברים ונשים, מבוגרים וילדים. השאלות סביב המחלה 
והטיפול בה דורשות תשומת לב ותמיכה מהממסד הפוליטי, 
מהגופים הבריאותיים וממדענים. כל זאת, כדי למצוא מקורות 
מימון לזיהוי גורמי הסיכון לסרטן, מציאת טיפולים חדשניים 
למחלה וחינוך הציבור בקשר אליה. מורכבות מחלת הסרטן, 
כפי שהוצגה כאן, השפיעה והפכה את התחום האונקולוגי 
להתמחות ולהתמקצעות נפרדת, הן בתחום הרפואה והן 

 .)Krcmar, 2000( בתחום הסיעוד
מבחינה היסטורית, הטיפול בסרטן החל להופיע לאחר מלחמת 
 Nitrogen-1940 הוכר לראשונה ה העולם השניה. בשנת 
mustard, שהוא תוצר פירוק של גז החרדל שהשתמשו בו 
במלחמת העולם הראשונה. התברר כי חיילים שנחשפו 
במלחמה לגז החרדל, פיתחו לויקופניה הפיכה, ובעקבות 
גילוי זה החלו לייצר את ה- Nitrogen mustard כתרופה 

 התפתחות הסיעוד האונקולוגי, משנת 1975
ועד שנת 2000 בארצות-הברית ובישראל
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אנטי נאופלסטית. התברר כי התרופה יעילה נגד לימפומה. 

התרופה שימשה מודל לפיתוח תרופות אחרות ממשפחת ה- 

Alkylating Agents ואחר-כך האנטי מטבוליטים. בשנות ה- 60 
החלה הכרות עם משפחת הפלטינום, וחל שיפור משמעותי 

בטיפול בחולים. בשנים אלו גם החלו לחקור את האטיולוגיה 

של המחלה. לדוגמא: רק בשנות החמישים התפרסם מחקר 

ראשון מסוגו על הקשר בין עישון וסרטן הריאות. בתאריך 

23 בדצמבר, שנת 1971, נשיא ארצות-הברית ריצ'רד ניקסון 

חתם על חוק פדרלי National Cancer Act, שמטרתו הייתה 

הכרזת מלחמה על הסרטן, בעזרת הרחבת והעצמת התאום 

 NCI -המחקרי ובניית תכניות למלחמה בסרטן, בהשגחת ה

ותוכניות ממשלתיות אחרות. התוכנית ליישום החוק נקראה

The National Cancer Program בראשות ד"ר קארל ג. בייקר. 
ראשי ה- NCI דיווחו ישירות לנשיא. הצפי היה, כי יימצא פתרון 

מהיר לבעיה. סרטן לא נתפס אז כמחלה מסובכת, והיה ידוע 

מעט מאד על המורכבות ומנגנוני התפתחות הסרטן, שנתפס 

בזמנו כתא פרימיטיבי. ההנחה הרווחת היתה, כי ניתן לנצח 

את הסרטן במהירות דרך תוכניות להפצת ידע על המחלה 

 .)Wujcik & Fraser, 2000( ומודעות אליה

מקצוע הסיעוד, כפרופסיה, החל להתפתח לפני 100 שנה. 

כמו מקצוע הסיעוד, כך גם הסיעוד האונקולוגי, צמח מתוך 

הצורך של התקדמות הרפואה מול מחלות, במקרה הזה – 

מול מחלת הסרטן. כמו הסיעוד הפרופסיונלי עצמו, הסיעוד 

האונקולוגי התפתח לא בתוך כיתות לימוד או אקדמיה, 

 .)Yarbro, 2000( אלא מתוך העבודה היומיומית של האחיות

האחיות מצאו עצמן לא מוכנות למתן טיפול מקצועי לחולי 

סרטן ומשפחותיהם. החלה הבנה כי הטיפול בסרטן יהיה 

תחום חדש בתחום הטיפול הקליני הסיעודי, ונדרשה תוכנית 

 Mooney,( לחינוך פורמלי ובלתי פורמלי, כדי לספק טיפול זה

2000(. ההתפתחויות העיקריות היו בתחום הטכנולוגי, החינוך 

האונקולוגי ומחקר.

עם התפתחות הטכנולוגיה וההתמקצעות בתחום הספציפי 

של אונקולוגיה, התפתחו ונוצרו המחלקות האונקולוגיות 

וההמטולוגיות. החולים שבעבר טופלו במחלקות פנימיות 

רופאים  לצוות מיוחד,  נזקקו  כלליות של בתי החולים, 

התמחו בתחום האונקולוגי, ונוצר צורך באחיות עם התמחות 

באונקולוגיה.

על פי מאמרה של Loescher )2000(, לטכנולוגיה תפקיד 

חשוב בסיעוד האונקולוגי, באופן ישיר ובלתי ישיר. המלה 

היוונית "טכנו" משמעותה אומנות ומיומנות. טכנולוגיה על-

פי המשמעות היוונית, מתאימה להסתכלות ההומאנית של 

הסיעוד. הטכנולוגיה בסיעוד האונקולוגי היא ייצור ושימוש 

באמצעים טכניים )תרופות, פרוצדורות רפואיות או ניתוחיות, 

טכניקות מולקולריות ומתקנים( כדי למנוע, לטפל ולשלוט 

בסרטן. בהגדרה זו משובצים האומנות והמדע של הסיעוד 

האונקולוגי: מחקר, חינוך ועשיה סיעודית.

כימותרפיה: בשנות ה-80, אחיות היו מעורבות בקידום השימוש 

בטכנולוגיה זו, דרך ניטור במחקרים קליניים, טיפול בתופעות 

לוואי, וזיהוי תופעות הלוואי ארוכות הטווח של טיפולים אלו. 

בזכות האחיות הוצאו נהלים לטיפול בכימותרפיה, נהלים 

המגנים הן על החולה והן על האחות מנזק אפשרי משימוש 

בטכנולוגיה זו. התפתחו קורסים העוסקים במתן כימותרפיה, 

כדי לתת ולטפל נכון בתרופות אלו. האחיות השתמשו בידע 

שרכשו, כדי להיות גשר בין המטופל לטכנולוגיה. כימותרפיה 

ריפאה חולי סרטן רבים, אך גרמה תופעות לוואי קשות 

ובעיות חדשות שעל הסיעוד להמשיך ולהתמודד עימם. 

אחיות למדו וקידמו מחקרים קליניים של טיפול בתופעות 

 .)Loescher, 2000( הלוואי

רדיותרפיה: ההיבטים המכאניים של טיפולים אלו כוללים 

סימולטור, מדידת הכמות הרדיואקטיבית, השימוש באולטרה-

סאונד ורדיו איזוטופים למקם את הגידול, הקרנות כל גופיות, 

היפר-פרקציוניזציה, הקרנות בתוך חדר הניתוח, ברכיתרפיה, 

היפרתרמיה, התאמת הכימותרפיה לשילוב עם הקרנות. עם 

התפתחות הרדיותרפיה בארצות-הברית, האחיות למדו את 

הטכנולוגיה תוך כדי עשיה וטיפול יומיומיים וזו הפכה לחלק 

בלתי נפרד מתפקידן. הן היו צריכות הסמכה מיוחדת כדי 

לתת טיפול קרינתי. מסיבות כלכליות וממשלתיות חלה 

הפרדה בין התפקידים, והחלק הטכני עבר לטכנאים. נכון 

לשנות ה- 2000 ועד היום, אחיות מטפלות בחולים המקבלים 

קרינה במחלקה או במכוני הקרינה וכן בחולים המטופלים 

ביוד רדיואקטיבי. הן מסייעות לחולים ומשפחותיהם במתן 

מידע והדרכה, ליווי המטופל, אומדן וטיפול בתופעות הלוואי 

.)Loescher, 2000(

השתלות מח עצם: לפני פחות מ- 40 שנה, ראו בהשתלות 

מח עצם מתורם זר טיפול ניסויי עם תופעות לוואי קשות, 

לטיפול בלוקמיה ואנמיה אפלסטית. נכון לתחילת שנות 

האלפיים ואף בימינו, הטיפול בהשתלות נרחב ומקובל. 

מתבצעות השתלות עצמיות והשתלות מתורם זר. התהליך 

כולל בין השאר: בדיקה לסיווג רקמות, טיפול בפקטורי גדילה, 

הוספת תרופות אנטיביוטיות, טיפול תזונתי משופר וזיהוי 

וטיפול במצבי חרום. האחיות עושות אינטגרציה ומשלבות 

בטיפול את הטכנולוגיות הללו בעבודתן היומיומית. בשני 

העשורים האחרונים מתפתחת השתלה מדם טבורי עוברי. 

אחיות מטפלות ומדריכות חולים שעוברים טיפולים אלו, הן 

שותפות במחקרים קליניים, קובעות נהלים, מחזיקות ומנהלות 

 .)Loescher, 2000( יחידות וטיפולי יום לחולים שעברו השתלה

טיפול דרך וריד מרכזי: בשנות ה- 80 התפתח אופן מתן 

כימותרפיה דרך וריד מרכזי קבוע. מטרת הטיפול היא 

 ,)extravasation( מניעת דליפת התרופה אל מחוץ לווריד

ומניעת טראומה לחולים כתוצאה מדקירות מרובות. בתחילת 

השימוש היקמן ופורט-א-קאט היו הצנתרים הנפוצים. נכון 

לראשית שנות האלפיים, ניתן להכניס צנתר בוורידים שונים 
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ויותר מצנתר אחד. מתן טיפול דרך וריד מרכזי מאפשר מתן 
תרופות, הזנה ומוצרי דם, כמו גם מתן בו-זמני של טיפולים 
במידה והווריד כפול )double lumen(. ניתן להכניס את 
הצנתר במקומות שונים, לזמנים שונים, ויש למעלה מ- 600 
סוגים של מודלים טיפוליים שניתן לתת באופן אמבולטורי 

.)Loescher, 2000( דרך וריד מרכזי זה
האוכלוסייה שנהנית יותר מכולם מהשימוש בוריד מרכזי 
היא אוכלוסית הילדים. הטיפול הפך פשוט יותר, ללא כאב 

.)Forte, 2001( ועם הפחתה ניכרת ברמות החרדה
ביותרפיה: בשנות השמונים ניסו לזהות חומרים ביולוגיים 

המשפיעים על התגובה של הגידול, ולטפל בעזרתם. החלו 
להשתמש באינטרפרון אלפא וביתא. בשלב מאוחר יותר 
בעזרת DNA שעבר שיחלוף )רקומביננטי( הצליחו להשתמש 
בציטוקין נוסף, אינטרלוקין 2. בעקבות טכנולוגיה חדישה בשם 
היברידומה, הצליחו לייצר נוגדנים חד-שבטיים, ששניים מהם 
אושרו לטיפול. בעזרת טכנולוגיות נוספות הצליחו לבודד 
פקטורי גדילה לגרנולוציטים, מקרופאג'ים ואריתרופואטין. 
האחיות למדו להשתמש בטכניקות אלו לטיפול מקצועי 
בחולים, ולהדריך חולים לשימוש בתרופות ולטיפול בתופעות 

.)Loescher, 2000( הלוואי
גנטיקה: העבודה וההתפתחות של ריפוי בגנים החלו באמצע 

שנות השמונים, אך הספרות הסיעודית בנושא החלה רק 
בשנת 1994. אחיות הרחיבו ידע בביולוגיה תאית ומולקולרית 
לשימושים קליניים בגנים, תרפיה גנטית, תיוג של גנים, זיהוי 
של מוטציות דומיננטיות של גידולים סרטניים ובדיקות חדשות 
לזיהוי גנטי. החל להתפתח תחום חדש לאחיות, ייעוץ גנטי 

.)Loescher, 2000(
מידע דרך טכנולוגיה: עם התפתחות המחשב, נפתח צוהר 

חדש לטיפול בחולים. לדוגמא, תוכנת מחשב לטיפול בכאב 
בחולים אונקולוגיים. בנוסף, האינטרנט התפתח והפך לכלי 
עזר למתן מידע ולקבוצות תמיכה לחולים ולמשפחותיהם. 
אחיות אחראיות לחלק מן המידע הזה, וצריכות לדעת לכוון 
אליו ולהדריך כיצד להתמודד עם הצפה של מידע. מידע דרך 
האינטרנט הינו גם אמצעי לחלוק בנתונים ובמחקר, עבור 

.)Loescher, 2000( הצוות המטפל
התפתחות המחקר בסיעוד: הסיעוד הוא פרופסיה, ולכך מחייב 

בסיס ידע רחב המבוסס על מיומנות, עשיה ושימוש בידע. 
במקרה של הסיעוד האונקולוגי, העשייה היא רחבה ומגוונת 
ומתחילה בטיפול בחולה הסובל מסרטן ובמשפחתו, ממשיכה 
במניעה ברמה הראשונית, השניונית והשלישונית של הסרטן, 
עד לקידום בריאות ומדיניות בריאות. כדי להגיע לבסיס ידע 
רחב, וכדי לקדם מצוינות ואיכות הטיפול - יש צורך במחקר. 
תיאוריה, מחקר, מדע ופרקטיקה הם חלק מתהליך מעגלי, 
המאפשר לסיעוד למלא את מחויבותו לחברה ומקדם את 
ההתפתחות המקצועית. על פי מודל זה אסור שיהיה פער בין 
המחקר לפרקטיקה. יש צורך למצוא ולחקור מידע שיתרום 

לעשייה, ויש להשתמש בתוצאות המחקר וליישמם בשטח 
 .)McGuire & Ropka, 2000(

על פי Yarbro )2000(, עד 1973 היו מספר חוקרים בודדים, לא 
ממוסדים, בתחום הסיעוד האונקולוגי. בשנת 1975, קבוצת 
אחיות שעבדה בעיקר במחקרים קליניים, התאספו והקימו 
את ה-ONS( Oncology Nursing Society(. קהילה זו שמה לה 
למטרה להגדיר את תפקיד האחות בטיפול בחולה האונקולוגי, 
לארגן מפגשים בין אחיות ולפתח תכניות לימוד. הן גם חיברו 
בין חוקרים בודדים שחקרו את הסיעוד האונקולוגי. בשנת 1979 
ה- ONS ייסד קהילייה מחקרית שמטרתה לאגד מספר חוקרים 
יחד בצורה מסודרת, לשיתוף פעולה ובקרה בתחום המחקרי. 
בראש ממסד זה עמדה Dr. Ruth McCorkle. הארגון עסק 
במאפיינים של המחקר, בפעילויות התומכות במחקר, בהפצה 
 .)Yarbro, 2000( של התוצאות ובשימוש במחקר בשדה הקליני
בסיעוד  תת-התמחות  להתפתחות  ההיסטוריות  הסיבות 

האונקולוגי נעוצות במספר גורמים:

1. הכרה של הממסד בארצות-הברית בסרטן כבעיה לאומית 
חשובה, תוך הקצאת משאבים רבים לעניין.

2. ההתפתחות הטכנולוגית – התפתחות של טיפולים חדשים 
עצם,  מח  השתלות  ביותרפיה,  הקרנות,  בכימותרפיה, 
אימונותרפיה ועוד. חידושים אלו הובילו למעבר מאשפוז 

פנימי לאשפוז במחלקות אונקולוגיות מיוחדות.
3. התפתחות החינוך – במהלך השנים, תכניות הלימוד של 
בתי הספר לסיעוד החלו לחשוף יותר סטודנטים לסיעוד 
למקצוע הסיעוד האונקולוגי, הן על-ידי לימוד פרונטלי והן 
בתרגול בקליניקה. נוצרו תכניות לימוד על בסיסיות ולימודים 

לתארים מתקדמים, עם התמחות מיוחדת באונקולוגיה.
4. התפתחות המחקר – אחיות מובילות החלו לעבוד במוסדות 
פדרליים בארצות-הברית ובמוסדות מחקר, והובילו מחקרים 
סיעודיים ומחקרים קליניים רבים. כמו כן, החלו לצאת כתבי-

עת מקצועיים בסיעוד אונקולוגי. 
כמו הסיעוד האונקולוגי ברחבי העולם, כך גם הסיעוד 
האונקולוגי בארץ, שאב ידע והתפתח בעקבות ההתפתחויות 
בארצות-הברית ובאירופה. כתוצאה מרצון של אחיות שעבדו 
בשטח לדעת יותר, כדי לעזור בצורה מיטבית למטופלים, 
קמה עמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל. העמותה 
לקחה על עצמה לספק עדכוני ידע לאחיות, דרך כנסים וימי 
עיון; לעודד התפתחות אישית ומחקרית, דרך מתן מלגות 
לכנסים ולעבודות מחקר; כמו כן העמותה דאגה להכרה 
בינלאומית של אחיות אונקולוגיות מישראל, והייתה שותפה 
פעילה בקהילה הבינלאומית בתחום הסיעוד האונקולוגי; 
העמותה גם הוציאה כתב-עת מקצועי בעברית לאחיות 
בתחום. אחת מהנשים שהובילו את העמותה, ושהשפיעו 
רבות על התפתחות הסיעוד האונקולוגי בארץ, היתה ללא 
ספק, הגברת עליזה יפה, שעשייתה הסיעודית נתנה השראה 

לאחיות רבות להמשיך לקדם ולפתח את התחום. 

פיקאר לויתן
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מאמרים סיעודיים: בשנות השבעים התפרסמו מאמרים 

בודדים בתחום הסיעוד האונקולוגי, במגוון כתבי-עת של סיעוד 
 .Cancer Nursing -ו Oncology Nursing Forum -כללי וב
בשנת 1980 התפתחות תפקיד האחות בסיעוד האונקולוגי 
 .Seminars in Oncology Nursing נדון בהרחבה בכתב העת
הוצע שהאחות צריכה להיות שותפה בניהול מחקרים קליניים. 
במאמר שפרסמה McCorkle על המחקר בתחום, הדגישה 
את הצורך בהתפתחות תאוריות ויישומם בשדה הקליני, 
את הצורך באיסוף נתונים, ביצירת קבוצות רב-תחומיות 
ובניהול מחקר מובנה. למרות שהמילים הללו נשמעות לנו 
היום ברורות ומובנות, לפני 30 שנה הן נחשבו לחזון. תוצאות 
של מחקרים פורסמו ב-Nursing Research ובכתבי-עת של 
תחומי עיסוק אחרים כמו פסיכולוגיה. בסוף העשור כתבי 
 )ONS-כתב-העת של ה( Oncology Nursing Forum העת
ו- Cancer Nursing החלו לתפוס תאוצה ולגדול, ונחשבו 
לראשונים בתחום המחקר. החזון החל להתגשם. בשנים אלו 
האחיות שעבדו ב- NCI - עסקו במחקרים קליניים מתואמים 
ומשותפים למספר מוסדות, החלו מחקרים עצמאיים סיעודית, 
שהשלימו את המחקרים הקליניים הרפואיים. בשנת 1983 
ה-Oncology Nursing Foundation החל בתוכניות עם מתן 
מענקים לאחיות שהתחילו לעסוק במחקר, שהובילו למענק 
גדול יותר למי שהצליחה. בשנת 1985 הוקם ארגון שיהפוך 
ל- NINR( National Institute for Nursing Research(. ארגון 
זה החל להקצות משאבים למחקר בסיעוד, ועזר רבות לאחיות 
האונקולוגיות. אחיות אונקולוגיות גם השתמשו במימון 
מחברות התרופות, ומארגונים לקידום הבריאות. אחיות 
 ,NCI -תפסו עמדות מפתח במשרד לבריאות הציבור וב
דבר שסייע לקבלת מענקים למחקר בסיעוד. בשנת 1989 
ב- ONS החלו להציג פעם בשנה מחקרים שנעשו בתחום 
האונקולוגי, מוסד זה החל לתת מענקים כספיים למחקרים 
 American -כדי לקדם את המחקר בסיעוד. בשנה זו גם ה
ACS( Cancer Society( ערכו כנס ראשון למחקר בסיעוד 
אונקולוגי. בשנה זו נכתב לראשונה, ספר העוסק במחקר 
בסיעוד האונקולוגי Cancer Nursing Research, שנכתב 

.)Yarbro, 2000( Grant & Padilla על-ידי
על-פי Yarbro )2000(, שנות ה-90 היו מצוינות מבחינה 
מחקרית. אחיות מדעניות מומחיות הובילו מחקרים סיעודיים, 
והן נחשבו למובילות בתחום הסיעוד האונקולוגי בארצות-

הברית:
J. Jhonson –1992: עזרה בהתמודדות לאנשים עם אירועים 

בריאותיים לוחצים, בעיקר חולי סרטן.
J.Q. Benoliel – 1993 : מתן טיפול לחולה הנוטה למות מול 

טיפול קוראטיבי בסרטן.
מומחית  אחות  של  ההשפעה   :R. McCorkle  –  1994
באונקולוגיה והשפעתה על איכות החיים וההישרדות של 

חולים אונקולוגיים.

B. Given – 1995: ההשפעה של caregiving וטיפול תומך 
על חולי סרטן ומשפחותיהם.

B. Ferrell – 1996: איכות חיים בחולי סרטן ומשפחותיהם.
M. Dodd – 1997: התערבויות בטיפול העצמי במטרה להפחית 

תמותה בחולי סרטן.
F. Lewis -1998: השפעת הסרטן על חברי המשפחה והמערכת 

המשפחתית.
M. Grant: איכות חיים וטיפול בסימפטומים עם   –1999

התמקדות בתזונה, כאב ועייפות.

 .NCI -בשנים אלו אחיות הנהיגו והובילו מחקרים קליניים ב
המחקרים היו והינם כמותיים ואיכותניים וקיבלו הכרה וקבלה 
מהקהילה המחקרית. ה- ONS ערך לראשונה מחקר על 
השפעת האחיות האונקולוגיות על חולי סרטן. מקורות המימון 
למחקרים גדלו. הכנס השנתי של ה- ONS כלל מחקר מתקדם 
בסיעוד. אחיות כתבו תקצירים שנבדקו על-ידי אחיות חוקרות, 
ורק לאחר מכן ניתן אישור להציג. ה- ONS שכר לראשונה 
 Oncology-מנהל מחקר – ד"ר הברמן. נכון לשנת 1999, ה
Nursing Foundation of small grants program נתנו 3.1 
מיליון דולרים ל- 210 חוקרים. סכום זה הוא הגבוה מכל 
התמחות אחרת בסיעוד. שמונה אנשים קיבלו פרס על 
מחקר על-ידי ה- ONS. המחקר בסיעוד האונקולוגי הוא 

.)Yarbro, 2000( בחזית ומהמובילים בסיעוד

החינוך הבסיסי לסיעוד אונקולוגי
בשנות ה- 70, מרכזים לטיפול בסרטן הציעו תגמולים שונים 
לתלמידי סיעוד ולבוגרים, כדי שיבואו לעבוד אצלם. בין 
1980 ל- 1990 נוספו מגוון מודלים של קורסים אלקטיביים 
לטיפול בסרטן, בחלק מן התוכניות הלימודיות. הדגש בחינוך 
בשלבים המוקדמים בסיעוד הינו על ידע כללי ללא התמחות 
ספציפית, דבר זה הגביל באופן כמותי את מגוון האפשרויות 
הטמונות בחשיפה לתחום האונקולוגי. איכות המפגשים עם 
החולים האונקולוגים ומספרם, תלויה בדרך כלל, אם בתוכנית 
הלימודים נמצא חבר שאונקולוגיה היא תחום התמחותו, 
עם אינטרס לקדם את התחום )Mooney, 2000(. מחקרים 
משנות השמונים ואילך מראים שונות גדולה בתוכניות, 

בבתי הספר השונים.
תוכנית הלימודים בארצות-הברית בשנת 1982, כללה 14.5 
שעות לימוד בממוצע של אונקולוגיה. בשנת 1991 ניתנו בין 
99.5-1 שעות הוראה פרונטלית, וטווח שבין 100-1 שעות 

  .)Mooney, 2000( בהתנסות קלינית באונקולוגיה
בשנות ה-90, בישראל, בבית-הספר לסיעוד של האוניברסיטה 
העברית בבית-חולים הדסה בירושלים, בתוכנית הלימודים 
הארבע שנתית לאחיות לתואר ראשון, נלמדו כ- 4,000 שעות 
לימוד שכמחציתם הוקדשו ללימודים קליניים במחלקות. 
נושאים אונקולוגיים נלמדו במספר קורסים במסגרת "סיעוד 
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האישה", "סיעוד הילד" ו"סיעוד המטופל עם הפרעות במערכת 
העיכול". בנוסף, נלמד קורס בן 45 שעות של סיעוד המטופל 
עם הפרעה בשגשוג תאים. מטרתו של הקורס היתה העברת 
אספקטים נוספים חשובים לטיפול ההוליסטי בחולי סרטן. 
ההרצאות ניתנו על-ידי צוות רב מקצועי: אחיות, רופאים, 
מתנדבים )יד להחלמה(, רוקחים ומומחה ברפואה גרעינית. 
קורס זה היווה את הבסיס להתנסות הקלינית. ההתנסות 
הקלינית באונקולוגיה היתה בשנה הרביעית, וזה משום שמי 
שקבע את התוכנית חשב, כי תלמידים בשנים מוקדמות יותר 
עדיין לא מיומנים מספיק ולא בשלים למפגש עם חולים 
אלו. רק מיעוט של סטודנטים נחשפו להתנסות הקלינית 

 .)Musgrave,1997( באונקולוגיה
מחקרים מראים, כי סטודנטים הם בעלי גישה שלילית כלפי 
הסיעוד האונקולוגי. ממצא זה הוא מדאיג ביותר ומוכיח, כי 
יש חשיבות גדולה מאד לשלב בצורה מובנית ומתאימה 
יותר את הסיעוד האונקולוגי בתוכנית הלימודים הכללית. 
סטודנטים שלא התנסו ברוטציות באונקולוגיה עם אחות 
שהיא דמות לחיקוי, לא תהיה להם הזדמנות להפריך את 
ההנחה כי הסיעוד האונקולוגי מדכא וחסר תועלת. כדי שתחום 
הסיעוד האונקולוגי יפרח ויגדל, וכדי שסטודנטים המסיימים 
ללמוד ירצו להיכנס לתחום, כדאי להשקיע בכיוון זה במאה 

   .)Mooney, 2000( 21 -ה

ולימודים  בסיסית  על  תוכנית   - המשך  לימודי 
לקראת תואר שני ושלישי

על  קורס  הפעיל  בארצות-הברית,   NCI-ה  1952 בשנת 
הקורס  מטרת  האונקולוגי.  הסיעוד  בתחום  ראשון  בסיסי 
היתה לתמוך ולתת ידע קליני ותיאורטי על מניעת הסרטן, 
לימודי על בתחום האונקולוגי  והטיפול במחלה.  הגורמים 
לימודים לתואר שני: עבודת המסטר  בארצות-הברית הם 
1968, באוניברסיטת  הראשונה באונקולוגיה הוגשה בשנת 
הכללי  בסיעוד  מגמה  בתוך  שבפנסילבניה,  פיטסבורג 
זו הנהיגה התמחות עיקרית ספפ )Krcmar, 2000(. תוכנית 

ותפקיד חדש  עיסוק  ואיפשרה תחום  באונקולוגיה,  ציפית 
בזמן   .)OCNS(Oncology clinical nurse specialist  של
במחלקות  נעשה  הסרטן  בחולי  מהטיפול  ניכר  חלק  הזה 
היה המפתח  זה  חדש  ותפקיד  בית-החולים,  הכלליות של 
להקמת צוות אונקולוגי ולשיפור הטיפול בחולים אלו. בשל 
OCNS, חלה ירידה בביקוש  העלויות הגבוהות של אחיות 

פלאחיות אלו בבתי החולים. בעקבות זאת התפתחה באמ
 Nurse practitioner-צע שנות ה-90 תוכנית פוסט מסטר ל
ONP( Oncology). התוכנית של ONP הפכה לתוכנית ראפ

שית של המסטר בסיעוד אונקולוגי. כיום בתוכניות המסטר 
בשנות  ההתמחות.  של  הסוגים  תתי  שני  את  למצוא  ניתן 
80 הייתה עליה במספר התוכניות בסיעוד אונקולוגי מתפ -ה

קדם, אולם לקראת סוף שנות ה- 90 חלה ירידה בלימודים 
אלו. ירידה זו היתה כנראה, מכיוון שתוכנית NP כללית ללא 
.)Mooney, 2000( התמחות באונקולוגיה, היתה קצרה יותר

ההתמחות באונקולוגיה באירופה החלה, כאשר הבינו שניסיון 
קליני אינו מספיק ודרוש גם ידע פורמלי. כדי לתת שירות 
טוב יותר למטופלים ומשפחותיהם נדרש ידע המבוסס על 
פיזיולוגיה, פרמקולוגיה, פסיכולוגיה וסוציולוגיה. קורסים 
פורמליים, תכניות ללימודי המשך, מקורות בממשל ובקהילה 
כמו גם עיתונים ייחודיים – כל אלה מקדמים למידה. ברוב 
ארצות אירופה, עד אמצע שנות השמונים, התחום של הסיעוד 
האונקולוגי לא התפתח, בעיקר בשל מחסור במרכזים לסרטן. 
האחות היתה יותר "סייעת לרופא" מאשר מומחית בתחום. 
ההיצע לחינוך מתקדם היה שונה בין הארצות, והתבסס על 
צרכים משתנים של חולים מיוחדים או של בעיות בצוות. 
לדוגמא, הנושא של טיפול בטוח בכימותרפיה היה מקור 
דאגה לאחיות, לכן נפתחו קורסים קצרים וקורסים ארוכים 
של עד 30 שעות בנושא. בשנת 1980 התקיים הקורס העל 
בסיסי הראשון בדנמרק, בשנת 1982 בנורווגיה, ובשנת 1986 
בשוודיה. הקורסים הועברו על-ידי רופאים והיו עם אוריינטציה 
רפואית. מודלים אלו היוו בסיס לקורסים על בסיסיים נוספים, 
 European Oncology Nursing Society -לאחר שנוסד ה
)EONS( שהוקם בשנת 1984. בשנת 1989 התקיים באירופה 
מפגש, שבו הובעה הסכמה כללית על תוכנית ליבה ללימודים 
על בסיסיים בסיעוד אונקולוגי. בשנת 1991 הופצה התוכנית, 

.)Krcmar, 2000( אשר שמה דגש על התערבויות סיעודיות
באירופה, בניגוד לארצות-הברית, הקורסים המתקדמים הם 
קורס על בסיסי ולאו דוקא תואר נוסף. בישראל, בשנת 1989 
נפתח הקורס העל בסיסי הראשון באונקולוגיה, בבית הספר 
לסיעוד ב"תל השומר", שרוכז על-ידי דבורה גורן )אז בתפקיד 
סגנית ראש אגף הסיעוד(. הקורס השני נפתח שנה אחריו 
בבית-החולים הדסה עין כרם. הקורסים כללו 460 שעות 

לימוד תיאורטיים ו-450 שעות לימוד קליניות. 
לימודי דוקטורט: בשנות השבעים היו מספר מועט של אחיות 
עם דוקטורט, בתחומים של ביולוגיה ועבודה סוציאלית. לא 
ברור מתי הופיע הדוקטורט הראשון בסיעוד אונקולוגי, אך 
כיום יש יותר ויותר תוכניות לדוקטורט. אחיות אלו מובילות 
ובעשיה הקלינית הסיעודית  ומנהיגות בתחום המחקר 

.)Mooney, 2000(

התפתחות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
בישראל

איסוף הנתונים: נערך ראיון )שיטה של היסטוריה בעל פה – 
Oral History(, עם עליזה יפה - יו"ר הראשונה של העמותה 
של הסיעוד האונקולוגי בישראל, בבית מטי, גבעתיים. הריאיון 
נערך בשני מפגשים. מפגש אחד בן 3 שעות ומפגש נוסף 
שארך כ-7 שעות. נעשה חיפוש בקלסרים ובמסמכים של 

פיקאר לויתן
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העמותה מאז הקמתה, בבניין האגודה למלחמה בסרטן, ועיון 
בעיתונים של הסיעוד האונקולוגי לאורך השנים.

על פי יפה )2002(:
עד שנות ה-80 היו קיימים בארץ ההתארגנויות הסיעודיות 

הבאות:
הסתדרות האחיות – גוף המייצג התפתחותית ופוליטית את 	 

הסיעוד בישראל. בשל מצבו העגום פוליטית וכלכלית של 
הסיעוד בארץ, מטבע הדברים, ההסתדרות שמה דגש על 
הפוליטיקה וצרכי דרוג ושכר, ופחות על ההתמקצעות. נוצר 
רצון מצד האחיות שידאגו יותר לאינטרסים המקצועיים. 

הסיעוד במיילדות – איגוד נפרד מתקופת המנדט, היחיד 	 

המעוגן בחוק המיילדות.
אחיות קרדיולוגיות – בראשות רינה נש, יו"ר ראשונה של 	 

האיגוד. האיגוד היווה את המודל לחיקוי של העמותה.
לראשונה, בשנת 1982, התארגנה קבוצה של אחיות העוסקות 
בסיעוד אונקולוגי, מבתי חולים שונים בארץ. הקבוצה קיימה 
מפגשים שנועדו להרחבת ועידכון הידע. רוב המפגשים נעשו 
בבית החולים "אסף הרופא", המפגשים לא נקבעו באופן 
קבוע, ובמפגשים אלו האחיות התעדכנו על הנעשה בסיעוד 
האונקולוגי ברחבי הארץ. המפגשים הבודדים נמשכו לאורך 
שנים, וכללו בדרך-כלל אחיות ראשיות ואחיות אונקולוגיות 

בעלות עניין. 
בשנת 1986, אותה קבוצת אחיות אירגנה יום עיון ראשון, 
בנושא הסיעוד האונקולוגי. מתברר שאנשים התעניינו והייתה 
היענות יפה. לקראת שנת 1987 האחיות החליטו להפוך את 
המפגשים האלו לפורמליים. האחיות שנפגשו מדי פעם, 
התארגנו והחליטו לבחור ועדה שתייצג את האחיות מכל 
המכונים בארץ. האחיות שהשתתפו התבקשו להמליץ על 
אחות אונקולוגית שמוכנה להקדיש מזמנה לנושא, ולהכין 

רשימת נושאים עליהם ידונו במפגשים.
בינואר 1988, התאספו הגב' אמירה מורג )טיפול יום(, דליה 
פלבסקי )משרד הבריאות(, פרופ' תמר קרוליק )פדיאטריה( 
הגב' עליזה יפה )האגודה למלחמה בסרטן( ופנינה שפריגמן 
)המטולוגיה( – אחיות המייצגות את תחומי האונקולוגיה 
השונים בארץ, הן נרשמו כקבוצת עניין של אחיות אונקולוגיות 
בישראל. קבוצת עניין היא למעשה קבוצת אנשים עם עניין 

משותף,שפעילותם נעשית ללא גביית כספים.
הקבוצה שמה לה למטרה לתרום לקידום הטיפול הסיעודי 

בחולי הסרטן בישראל, בשתי דרכים:
הפצת מידע הקשור באונקולוגיה לאחיות המטפלות . 1

בחולי סרטן.
קיום פורום קבוע לשם החלפת המידע, מתן תמיכה . 2

ושיתוף בניסיון קליני מצטבר בתחומים השונים של 
הסיעוד האונקולוגי.

כוונת הקבוצה הייתה, כי המטרות יושגו בעזרת מפגשים 
קבועים כל שלושה חודשים, עידוד תקשורת, יום עיון שנתי, 

עידוד השתתפות במפגשים מקצועיים, פיתוח תוכניות הכשרה 
לאחיות, פרסום עבודות, קביעת סטנדרטים לטיפול וכדומה. 
כדי לממש את מטרות הקבוצה, נבחר וועד בן שבעה חברים. 
עליזה יפה נבחרה למזכירה, שולה ויתקון לגזברית, חנה בן 
בסט נבחרה לייצוג באיגוד האירופאי, נבחרו גם תמר קרוליק, 
חיבה רכס, רחל מיכוביץ ותלמה זמיר. הגב' עליזה יפה וחיבה 
רכס הודיעו למזכירת איגוד האחיות דאז, מלכה גרבלר, על 
הקמת הקבוצה, לצורך קבלת הכרה בקבוצה האונקולוגית 

כקבוצת עניין מקצועית.
הקבוצה רצתה להיות חברה בארגון בינלאומי בסיעוד 
 The International Society of Nurses in– האונקולוגי
)Cancer Care (ISNCC. כדי להיות חברים בארגון היה 
צורך לשלם דמי חבר. כאמור הקבוצה היתה קבוצת עניין ולא 
עמותה, ולא היה תקציב לכך. כדי להתקדם, נוצרה מציאות 
שחייבה גביית כספים. כדי לפתוח חשבון בנק היה הכרח 
לשנות את המעמד מקבוצת עניין לעמותה. וכך, בתאריך 
23 בדצמבר 1988 )ט"ו בטבת, התשמ"ט( קבוצת העניין של 
אחיות אונקולוגיות הפכה לעמותה. הגב' עליזה יפה וד"ר 
מרים הירשפלד נפגשו בקצרה עם מוריה גלילי, יו"ר הסתדרות 

האחיות, והודיעו על הקמת העמותה. 
בשנת 1989 נערך יום עיון, זהו למעשה יום העיון הראשון של 
העמותה )כעמותה ולא כקבוצת עניין(, בנושא סיעוד האישה 
עם שאתות במערכת המין. ביום העיון ביקשו, כי מי שרוצה 
להצטרף לעמותה תשלם דמי חבר בסך 20 ש"ח. הצטרפו 
כ- 120 אחיות. העמותה נפתחה רק לאחיות מוסמכות, אחיות 

מעשיות נזקקו לאישור מיוחד.
מטרת העמותה היתה והינה גם היום, לקדם את הטיפול 
בחולה האונקולוגי ומשפחתו. היתה תחושה שאחיות יכלו 
לתת יותר "אנחנו לא נותנות מספיק, כי אנחנו לא יודעות 

מספיק!". 
נבחר וועד מרכזי, בשיטה בה כל חבר בחר 10 שמות של 
מועמדים, ומי שנבחר ברוב קולות היה היו"ר והשאר חברי 
הוועד. לחברי הוועד נבחרה נציגות לפי מספר המקומות 
היחסי של אחיות בית החולים החברות בעמותה. הגב' עליזה 
יפה נבחרה כיו"ר הראשונה, גזברית ראשונה – שולה ויתקון. 
בוועד – גילה קובר ושרה גרדין. ד"ר מרים הירשפלד נשלחה 
 International Society of cancer -להיות חברה בהנהלת ה
nursing והיא הפכה גם לנציגה של המזרח התיכון ואפריקה.
העמותה הייתה והינה ארגון שלא לצרכי רווח. כדי לשמור 
על עצמאות העמותה ולא להיגרר לעימותי כוח, נמנעה 
העמותה מסיוע כספי של גופים פוליטיים כמו: הסתדרות 
האחיות, ההסתדרות הכללית וכדומה. המימון לעמותה היה 
ועודנו ממקורות של דמי חבר, ימי עיון, מלגות, פרסומים 
בכתב-העת הסיעוד האונקולוגי. האגודה למלחמה בסרטן 

תורמת זמן ומקום, אך המשאבים עדיין מוגבלים מאד. 
בשנת 1989 היקף הכנסותיה של העמותה כלל תקציב דל 
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של 5,116 ₪. בשנת 1990 פעילות העמותה החלה להתרחב 
וכללה יום עיון גדול ושלושה ימי עיון קטנים, שזו המתכונת 
הקיימת עד היום. העמותה פנתה לגופים שונים בנושאים 
שונים על מנת לקדם את האחיות האונקולוגיות. דוגמאות 
לכך הם: פניה לאגף הסיעוד במשרד הבריאות, לגבי תוכנית 
השלמה לבוגרות קורס חינוך תוך שרות בנושא אונקולוגיה, 
פניה להסתדרות האחים והאחיות כדי לבדוק את בטיחות 
עובדי הקרינה, והשתתפות של אחיות בכנסים בינלאומיים. 
בשנה זו התקיים יום העיון השנתי, בנושא "משפחתו של חולה 
הסרטן". מספר האחיות שהשתתפו ביום העיון עלה ונאמד 
בכ- 200 איש. היקף ההכנסות של העמותה עלה ל- 8,001 ₪.
שנת 1991 הייתה אחת השנים החשובות בתולדותיה של 
העמותה. בשנה זו התגבשה צורת עבודתה - הוחלט כי 
יקומו וועדות שונות מלבד היו"ר והוועד המרכזי. מונו חמש 
וועדות נוספות: ועדת חוקה, ועדת ימי עיון, ועדת פרסומים, 
ועדת כינוסים בינלאומיים וועדת חברות. הוחלט שבעתיד 
תקום גם וועדת ביקורת. בשנה זו יצא לראשונה כתב-העת 
של הסיעוד האונקולוגי. בשנת 1991 גם הוגשה בקשה לרשם 
העמותות לשינוי השם מ"קבוצת עניין של אחיות אונקולוגיות" 
ל"עמותה לסיעוד אונקולוגי", ואחר-כך הוצע הרעיון של 
"העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי". שם זה כלל הרשאה 
לעסוק במטרות שהן לא רק סיעודיות ממש, אלא בנושאים 
סביב הסיעוד. במרץ 1992 התקבל האישור להחלפת השם. 
בשנה זו נבחרה עליזה יפה לייצג את אזור המזרח התיכון 
ואפריקה, בוועד המנהל הבינלאומי של הסיעוד האונקולוגי 
ואילנה בוכוול )שניידר(, נבחרה לוועד האירופאי לסיעוד 
אונקולוגי. נערך יום העיון השנתי השלישי, במלון דניאל, 
בהרצליה. את ההרצאות העבירו אחיות )מלבד הרצאה אחת 
שניתנה על-ידי רופא( ואז נקבעה מדיניות, כי את ימי העיון 
יעבירו אחיות. היקף הפעילות בשנה זו גדל מאד, וכן ההכנסות 
מפרסומים בכתב-העת ומתרומות. סך ההכנסות לשנה זו עמד 
על 28,262 ₪. היקף פעילות הגדול פי 3.5 מהשנה הקודמת. 

מספר החברות בעמותה הגיע ל"מספר שיא" של 216. 

מפעולותיה של העמותה
קידום ידע לאחיות אונקולוגיות:

אחת המטרות של העמותה הינה קידום ידע. כדי ליישם 
זאת החלו לקיים השתלמויות ייחודיות לאחיות אונקולוגיות. 
וולפסון,  החולים  בבית  הייתה  הראשונה  ההשתלמות 
כהשתלמות בחינוך תוך שרות. ההשתלמות הועברה על-ידי 
רופאים מתחום האונקולוגיה. ההשתלמות הצליחה והמשיכה 
בבתי חולים אחרים, כמו אסף הרופא ושיבא. הקורס היווה 

בסיס למה שמכונה היום קורס על בסיסי באונקולוגיה.
בשנת 1989 נפתח הקורס העל בסיסי הראשון, בבית הספר 
לסיעוד בתל-השומר, שרוכז על-ידי דבורה גורן )אז בתפקיד 
סגנית ראש אגף הסיעוד(. מה שייחד קורסים אלו מהקודמים, 

היה הרחבה והעמקה של הידע, בתוספת התנסויות קליניות 
ולחזק מיומנויות  מונחות. מטרת הקורס היתה לרכוש 
אינטלקטואליות, רגשיות ופסיכו-מוטוריות בהתערבות 
הסיעודית בתחום האונקולוגיה ברמות מנע שונות, במצבי 
חולי לאורך מעגל החיים ובמסגרות טיפוליות מגוונות. הקורס 
השני נפתח שנה אחריו )מאי, 1990( בבית החולים הדסה עין 
כרם. הקורס כלל 460 שעות לימוד תיאורטי ו-450 שעות 
לימוד קליניות. הקורס העל בסיסי באונקולוגיה הוכר על-ידי 
משרד הבריאות, נתן סמכויות מעשיות והוכר לצרכי שכר. 
רישוי קורסים הוא בלעדי למשרד הבריאות והוא היחיד 
המקנה תגמול, בשונה מאשר בארצות אירופה, שם ארגונים 
לא ממשלתיים אחראים על קורסים כאלו. הארגונים דואגים 
לבחינות והרשאות ושומרים על רמה גבוהה של לימוד. בשנת 
1999 החלו בחינות ממשלתיות בסיום הקורס, כדי לוודא 
רמה ארצית אחידה של האחיות בארץ. זו עוד כברת דרך 
שהסיעוד האונקולוגי עבר כדי להתמקצע. העמותה היא זו 
שדחפה את משרד הבריאות לפתוח קורסים על בסיסיים 
באונקולוגיה, והשלמה של הקורס למי שעבר קורס חינוך 
תוך שרות. חלק ניכר מחברי הוועדה של משרד הבריאות 
להכנת תוכנית הלימודים, היו חברות בעמותה. העמותה 
הפיצה ידע לגבי מועדי הקורסים לכלל האחיות האונקולוגיות. 
העמותה גם דחפה לערוך מבחנים, כדי לשמור על רמה 

גבוהה ואחידה של ידע. 
בתוך העמותה נוצרו קבוצות ענין – אחיות סטומה, אחיות 
שד, אחיות פדיאטריה, אחיות קהילה ואחיות קרינה. קבוצות 
הענין מקדמות מקצועיות וידע ומהוות חלק מן העמותה, 

ונעזרות בעמותה לפעילויותיהם. 

הוצאת כתב-עת מקצועי

מאי 1991, ועדת הפרסומים של העמותה מחליטה להוציא 
כתב-עת לקראת ספטמבר בשנה זו. העורכת הראשית דאז 
חיבה רכס. חברות המערכת – אילנה בוכוול, צילה גרא בן 
דור, שרה גרדין ונורית סמדר. החברות דנו מה יהיה אופיו 
של כתב-העת, האם כדאי לתרגם מאמרים, קהל היעד, מי 
יבדוק את המאמרים. באוקטובר 1991 יצאה לאור החוברת 
הראשונה של כתב-העת "סיעוד אונקולוגי - ביטאון הסיעוד 
האונקולוגי בישראל". בעמוד הראשון של כתב-העת נכתבה 
על-ידי המערכת מטרת הוצאתו "הנכם מחזיקים בידכם את 
הגיליון הראשון של ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל. הצורך 
להוציא כתב-עת בשפה העברית, נבע מהרצון להפיץ ולחלוק 
בידע הרב שנצבר במשך השנים בתחום הטיפול הסיעודי בחולי 
סרטן... יש ביכולתנו להפרות איש את רעהו ובכך להמשיך 

ולשפר כל הזמן את הטיפול בחולה האונקולוגי בישראל". 
פעילות בינלאומית:

נציגת ישראל בוועד המנהל של הסיעוד   –  1989 בשנת 
האונקולוגי היתה ד"ר מרים הירשפלד שהוחלפה באמצע 

פיקאר לויתן
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הקדנציה בידי דבורה גורן, ובוועד האירופאי לסיעוד אונקולוגי 
הנציגה חנה בן בסט )אז, אחות אחראית בטיפול יום אונקולוגי 

בבית החולים שיבא(.
1991 – הגב' עליזה יפה נבחרה לאחת משלוש נציגות המזרח 
התיכון ואפריקה, לוועד המנהל הבינלאומי הסיעוד האונקולוגי.
מלבד נציגות של ישראל בעמותות בינלאומיות, העמותה 
שלחה ואף מימנה נסיעה של אחיות אונקולוגיות לכנסים 
בינלאומיים בעולם, ועודדה אחיות להציג עבודותיהם בכנסים.
1998 – הכינוס הבינלאומי של ה- ISNCC התארח בישראל, 
בירושלים. וכך הסיעוד האונקולוגי בישראל זכה להכרה 

בקהילה הבינלאומית.
צורת העבודה בעמותה היתה על בסיס מודל אירופאי. הקמת 
קבוצות עבודה בנושאים ולאחר מכן העברה של סדנאות. 
בסדנאות קיימת חלוקה לקבוצות קטנות, שעבדו על נושאים 
סיעודיים, כגון תשישות, עייפות, הפרעה בדימוי גוף, בחילות 
והקאות, כמותרפיה וכדומה. צורת העבודה הזו דעכה עם 

השנים, אך העמותה עדיין מעבירה סדנאות לקבוצות.
2002 - העמותה מונה למעלה מ-500 חברים. ימי העיון הקטנים 
ויום העיון הגדול ממשיכים באותה מתכונת. בשנת 2000 הגב' 

שרה בן עמי נבחרה כיו"ר שניה של העמותה.

סיכום
השנים   25 ב-  מאד  התפתח  האונקולוגי  הסיעוד 
האחרונות של סוף המאה הקודמת, והפך לתת מקצוע 
נעוצות במספר  זו  בתוך הסיעוד. הסיבות להתפתחות 
בסרטן  בארצות-הברית  הממסד  של  הכרה   )1( גורמים: 
כבעיה לאומית חשובה, והכרה פדרלית בצורך במניעה 

לעניין. רבים  משאבים  הקצאת  תוך  בתחום,   ומחקר 
)2( התפתחות הטכנולוגיה שחייבה את התפתחות בתי החולים, 
והקמת מחלקות אונקולוגיות שדרשו צוות שהתמחה בנושא 
של מתן טיפולים כימיים, רדיואקטיביים וטיפול ספציפי 
בתופעות הלוואי. המעבר למחלקות מיוחדות היה לתת מענה 
להתפתחות של טיפולים אנטי-סרטניים חדישים. כמו כן, נוצר 
צורך של אחיות להבין את צרכי החולה ולהתאים את עצמן 
לטכנולוגיה המתפתחת, להשתמש בה ולתת מענה לבעיות 
הסיעודיות המיוחדות לחולים אלו. )3( התפתחות החינוך – 
במהלך השנים תכניות הלימוד של בתי ספר לסיעוד החלו 
לחשוף יותר סטודנטים לסיעוד למקצוע הסיעוד האונקולוגי, 
הן על-ידי לימוד פרונטלי והן בלימוד בקליניקה. נוצרו יותר 
תכניות לימוד על בסיסיות, לימודים לתארים מתקדמים עם 
התמחות באונקולוגיה. אותם בוגרי ההתמחויות הייחודיות 
 דאגו להקים צוותים מיוחדים לטיפול בחולים אונקולוגים.

)4( התפתחות המחקר – אחיות מובילות החלו לעבוד במוסדות 
פדרליים בארצות-הברית ובמוסדות מחקר, והובילו מחקרים 
 ,ONS -סיעודיים ומחקרים קליניים רבים. נוסדו מוסדות כמו ה

CNI ,ISNCC, שהחלו להוביל מחקרים סיעודיים בתחום 
הסרטן, העניקו מלגות מחקר, ארגנו כנסים ועודדו התפתחות 
מקצועית בתחום. כמו כן, החלו לצאת כתבי-עת מקצועיים 
סיעודיים. גורמים אלו הפכו את הסיעוד האונקולוגי למה 
שהוא היום. האחיות האונקולוגיות הן אלו שיצרו במו ידיהן 
את ההתפתחות, תוך דאגה ורצון לקדם את הטיפול בחולה 

האונקולוגי ומשפחתו. 
כמו הסיעוד האונקולוגי בעולם, גם הסיעוד האונקולוגי בארץ, 
שאב ידע והתפתח בעקבות ההתפתחויות בארצות-הברית 
ובאירופה. מתוך ההתפתחות ההיסטורית שתוארה במאמר 
זה, אנו מחויבים לעשיה גדולה ונרחבת, בשאיפה להמשיך 

ולעשות היסטוריה גם בהווה.
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