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חדשות מהארץ ומהעולם

מה חדש ?
חדשות מהארץ ומהעולם

פעילות ייחודית במסגרת חודש המודעות 
לסרטן השד במרכז הרפואי סורוקה

חני פיליפ, אחות מתאמת בריאות השד, המרכז הרפואי סורוקה

מדי שנה, בארץ ובעולם, נבחר חודש אוקטובר כחודש המודעות 
לסרטן השד, במטרה להעלות את המודעות למחלה ולאבחון 
המוקדם. המרכז הרפואי סורוקה הגה רעיון יצירתי לצורך כך. 
לאורך השדרה המרכזית של בית החולים, נתלו סרטים ורודים 
ופוסטרים עם תמונותיהן של נשים מפורסמות, חלקן שחקניות 
או זמרות, שחלו בסרטן השד. על גבי הפוסטרים צוין שם 
האישה והגיל בו חלתה. בסיום מסלול השדרה הוצב פוסטר 
ענק עם ריכוז כל המפורסמות וסיפור מחלתן, ובסמוך הוצב 
פוסטר נוסף השואל "מה איתך? מתי את נבדקת לאחרונה?"

בסוף השדרה, במיקום מרכזי בבית החולים, הוצבה עמדה, 
המלווה ב"רול אפים", המעודדים גם הם גילוי מוקדם, ו"רול 
אפ" נוסף המכיל מידע על מרכז השד בסורוקה, כולל מספרי 
טלפון ליצירת קשר. במהלך כל השבוע העמדה אוישה על 
ידי מתנדבות של מרכז בריאות השד בסורוקה, נשים שחלו 
בסרטן השד והבריאו, שחילקו חומרי הסברה של מרכז בריאות 
השד בסורוקה ושל האגודה למלחמה בסרטן, על חשיבות 

איסוף החדשות ועריכה: ליויה כסלו, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן

ביצוע ממוגרפיה ופעילות גופנית, תוך מענה לשאלות של 
העוברים והשבים. בנוסף, העניקו סיכה ורודה ואבן חן ורודה 
לכל אישה. האבנים נתרמו על ידי מטופלת שחלתה והבריאה. 
במקביל לפעילות שבוצעה בשדרה המרכזית, נתלו כרזות 
המדגישות את חשיבות ביצוע הממוגרפיה בלוחות המודעות 
ברחבי בית החולים בשלוש שפות, והבניין המרכזי של בית 

החולים הואר באור ורוד כאות הזדהות עם המחלה.
ראוי לציין, שהפרויקט קיבל אין ספור משובים נלהבים, 

הן  מעובדי בית החולים והן מכלל האוכלוסייה. 
המיצג עצמו והפעילות בכללותה תועדו בטלוויזיה בערוץ 
המקומי, בעיתונים ובאתרי אינטרנט. בנוסף, התקיימו ראיונות 
ברדיו ופורסמו מאמרים של מומחי סורוקה בעיתונים ארציים. 
"ידיעות הנגב" פורסם ראיון עם אישה שחלתה  בעיתון 
בסרטן השד וטופלה בסורוקה. המטופלת גוללה את סיפור 
מחלתה ואת ההתמודדות שלה, כולל חזרת המחלה והבראה, 
הודות לגילוי המוקדם שהתבצע במכון השד. בראיון בו נכח 
דוקטור קורץ מיכאל, מנהל המרכז ואנוכי, הצגנו את החשיבות 

הרבה של הנושא. כל אחד בתחומו.
פרויקט זה נעשה בשילוב המרכז לבריאות השד ומשרד 

הדוברת, במרכז הרפואי סורוקה.
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כנס קהילה בנושא "סרטן שד ושחלה מורש" 
מרפאת המעקב לנשים בסיכון גבוה לסרטן 

שד ושחלה

BRCA מורן גיטלי, אחות מתאמת נשאיות

מרכז מירב, בית החולים המשולב ע"ש ח. שיבא, תל השומר

מרפאת המעקב לנשים בסיכון גבוה לסרטן שד ושחלה הוקמה 
באפריל 2012, בניהולו של האונקוגנטיקאי פרופ' פרידמן ושל 
אחות מתאמת נשאיות BRCA, הגב' מורן גיטלי. בתאריך 
18.12.13 התקיים כנס המרפאה בבית סוראסקי, אשר בבית 
החולים המשולב ע"ש ח. שיבא, תל השומר. מטרת הכנס 
הייתה להעלות את המודעות לסרטן שד ושחלה מורש, לתאר 
את המוטציות הפתוגניות בגנים BRCA1/2 ולדון בסוגיות 

רלוונטיות  לנושא. 
בכנס לקחו חלק רופאי המרפאה והאחות מתאמת הנשאיות. 
פרופ' איתן פרידמן, מנהל היחידה האונקוגנטית בבית החולים, 
לקח חלק פעיל בארגון הכנס ובהפצתו, אולם נבצר ממנו 
להשתתף בו. הרצאותיה של ד"ר שני פאלוך- שמעון, מנהלת 
השירות לסרטן השד בצעירות בבית החולים התמקדו 
בנושאים: "נטייה מורשת לפתח סרטן- אמת או מיתוס" 
ו"סרטן שד על רקע המוטציות ב- BRCA1/2“; ד"ר דנה 
מדורסקי-פלדמן, כירורגית המרפאה, הבהירה מהי הגישה 
הכירורגית להקטנת הסיכון לחלות בסרטן שד לנשאיות; 
ד"ר מירי סקלייר-לוי, מנהלת מרכז מירב לדימות השד 
הרצתה על "חידושים בדימות השד ובאבחון מחלות בשד"; 
הגניקואונקולוגית, ד"ר לימור הלפמן, האירה על הנושא: "נשים 
בסיכון לסרטן- אגדות ומיתוסים", והגב' מורן גיטלי, אחות 
מתאמת המרפאה, התמקדה בהגדרת תפקיד המתאמת 

והדרכים בהן ניתן להגיע למרפאה. 
בסיום הכנס, התקיים פאנל עם אנשי מקצוע, אשר כלל את 
מרצי הכנס, בו הם התבקשו לענות ולהתייחס למגוון רחב של 
שאלות וסוגיות בנושא הנשאות. כך לדוגמא, אחד הנושאים 
שעלו היה הצורך במענה פסיכולוגי במרפאה כה מורכבת 
ורגישה, הנותנת מענה לנשים רבות עם גילוי המוטציה, 

לאורך המעקב התדיר והממושך. 
יש לציין, שאמנם היה זה כנס קהילה, אך אחיות רבות מתחום 
האונקולוגיה ומתחומים אחרים השתתפו בו, מה שהוכיח 

שנושא זה חשוב מאד ורלוונטי לאנשי מקצוע רבים. 
בהזדמנות זו ברצוני להודות למרצים בכנס, להנהלת המרכז 
הרפואי ע"ש ח. שיבא על התמיכה הרבה בהכנתו של הכנס, 
להנהלת הסיעוד ולכל האחיות שהשתתפו בכנס, וכמובן 
לנשים במרפאה ולקהל הרחב שהגיע. תודה מיוחדת לצוות 
המרפאה היקר, המקצועי והתומך שתורם רבות לקיום 
המרפאה. כולי תקווה שבשנה הבאה נמשיך לפעול למען 
רווחת המטופלות ולמנף את הצרכים העיקריים שהועלו בכנס.

.ROCHE נותנת החסות לכנס הייתה חברת התרופות

חדשות מהארץ ומהעולם

 על פצעים, סטומה ומה שביניהם... קורס ניהול 

הטיפול בפצע קשה ריפוי ובסטומה - 2013

אלונה מועלם בנימין, RN, MA, מנהלת תחום הטיפול בפצעים 

וסטומה, מחוז שרון שומרון, שרותי בריאות כללית

במהלך 2013 התקיים במחוז שרון שומרון של שרותי בריאות 
כללית, קורס משולב ראשון ייחודי בנושא ניהול הטיפול בפצע 
קשה ריפוי ובסטומה. את הקורס ריכזה אלונה מועלם בנימין, 

מנהלת הטיפול בפצעים ובסטומה במחוז. 
בקורס השתתפו 32 אחיות ממרפאות ראשוניות, מיחידות 
לטיפולי בית וכן אחיות מבתי אבות. בהמשך הצטרפו ארבע 

אחיות בוגרות קורס פליאטיבי. 
מטרות הקורס:

להקנות ידע, להעמיק ולפתח מיומנויות מקצועיות במניעה 
ובטיפול סיעודי במטופלים הסובלים מפצעים קשיי ריפוי.

להקנות ידע עדכני להעמיק ולפתח מיומנויות לטיפול בבעלי 
סטומה, תוך שימת דגש לכלל הצרכים של המטופל. 

וסטומה,  פצעים  בתחום  שיתמקצעו  אחיות  הכשרת 
שתשמשנה כתובת מקצועית. 

הקורס כלל 15 מפגשים, כאשר כל מפגש ארך חמש שעות 
אקדמיות. הקורס התחלק לשני חלקים עיקריים: פצעים 
וסטומה. ניתנה התייחסות למגוון רחב מאד של נושאים חיוניים 

בעשייה היומיומית של האחות, בטיפול במטופלים אלה.
מודולת הפצעים כללה: מבנה ותפקוד העור, עקרונות הטיפול 
בפצעים קשיי ריפוי, שיטות הטרייה, קלסיפיקציה של חומרי 
חבישה, טכנולוגיות מתקדמות לטיפול בפצעים, היבטים 
תזונתיים וטיפול בכאב, וכן ניתנו מספר הרצאות הנוגעות 
לטיפול בפצעים הנגרמים ממקורות שונים: פצעי לחץ, כיבים 

וסקולריים, כוויות ופצעים ממקור אונקולוגי. 
מודולת הסטומה כללה מגוון רחב מאד של נושאים, כמו סוגי 
ניתוחים ליצירת סטומה במערכת העיכול ובמערכת השתן, 
סיבוכים מוקדמים ומאוחרים, עקרונות הסימון, ביצוע חוקן, 
טיפול בסטומה והתאמת ציוד וטיפול בפיסטולה. כמו כן, 
ניתנה התייחסות להיבטים הקשורים לתזונה, היבטים נפשיים 
הכוללים הערכה עצמית, דימוי גוף בקרב בעלי סטומה, וגם 
היבטים אחרים הקשורים לרצף הטיפול בית חולים-קהילה.
הן  על-ידי אחיות מומחיות בתחום,  הועברו  ההרצאות 
מהקהילה והן מבתי החולים, רופאים, פיזיותרפיסטית, יועצת 
מיניות ועוד. כמו כן, התקיימו סדנאות לרכישת מיומנויות 

קליניות בהתאמת ציוד סטומה.
במסגרת הקורס, התקיים השנה לראשונה, יום התנסות 
קלינית במרפאת פצעים וסטומה המנוהלת על-ידי מרכזת 
הקורס. הלומדים זכו ל"טעימה" מהעבודה הייחודית בתוך 
המרפאה המייעצת. המשתלמים נחשפו לעבודתה היומיומית 
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חדשות מהארץ ומהעולם

של האחות כמנהלת הטיפול, תוך דגש על ראייה הוליסטית 
ושילוב צוות רב מקצועי.

לציין, כי במחוז פועלת מרפאת פצעים מזה כתשע שנים. 
בשנה האחרונה, התווסף שירות גם לבעלי סטומה. המטופלים 
מופנים על-ידי רופאים מבתי חולים, מוסדות ומרפאות 
2700, בדומה  הקהילה. זימון תורים נעשה דרך כוכבית 

לרפואה יועצת. 
בתום הקורס התקיים משוב בעל-פה ובכתב, מהמשוב 
עולה, כי הלומדים הביעו שביעות רצון גבוהה מרמת הקורס 
ומאיכותו, הדגישו כי ההרצאות שנתנו היו מגוונות, מקצועיות 
ואיכותיות ותרמו להעמקת הידע בנושא פצעים וסטומה, 
ואף בקשו להגיע ליום התנסות נוסף. והחשוב מכל, הם הבינו 
את חשיבותה הייחודית של האחות המטפלת במטופלים 
מורכבים עם פצעים ו/או סטומה, ואת השפעתה הרבה על 

איכות החיים של מטופליה.

קורס סטומה לאחיות במרכז הרפואי רמב"ם

רותי איפרגן, אחות מתאמת הטיפול במנותחי סטומה, המרכז 

הרפואי רמב"ם, חיפה

קורס  התקיים   ,2013 נובמבר   - אוקטובר  בחודשים 
לטיפול במנותחי סטומה, במרכז רפואי רמב"ם, חיפה. 
הקורס רוכז ונוהל על-ידי רותי איפרגן, מתאמת הטיפול 
 במנותחי סטומה, שריכזה עד היום שלושה קורסי סטומה.
מספר המשתתפים בקורס היה כ-60 אחיות מוסמכות 
מכל חלקי הארץ, אשר יש להן נגיעה בטיפול במנותחי 
סטומה. העובדה שהקורס כלל ארבעה מפגשים )סה"כ 25 
 שעות(, אפשרה למספר כה רב של אחיות להשתתף בו.
והמורכב  השוטף  הטיפול  על  דגש  הושם  בקורס 
ר  ג ת א ה  ו ו ה מ ה  , ו ז ת  י פ י צ פ ס ה  י ס ו ל כ ו א ב
הסיעוד. מקצוע  עבור  במעלה  ראשון   מקצועי 

מטרותיו העיקריות של הקורס כללו: ביסוס, הרחבה ושדרוג 

הטיפול הסיעודי במנותחי הסטומה, באמצעות הקניית ידע, 
הכולל התייחסות להיבטים גופניים, רגשיים וחברתיים, פיתוח 
כלים לסיוע בהתמודדות עם החיים בצל הסטומה, זיהוי 
סיבוכים פוטנציאליים ומתן פתרונות לבעיות קיימות. כל זאת 
באמצעות פיתוח שיטה לניהול הטיפול הכולל, המכיל ידע 
קליני, אומדן נפשי ופיזי, גישה טיפולית כוללנית, שיתוף פעולה 

וקשר עקבי עם צוות רב מקצועי בבית החולים ובקהילה.
סגל המרצים בקורס כלל: רופאים נבחרים מהתחום הכירורגי, 
אחיות סטומה מבתי חולים ומהקהילה וצוות רב מקצועי נוסף, 

המטפל בתחומים נוספים הרלוונטיים למנותחי הסטומה.
רמת שביעות הרצון הכוללת מהקורס בקרב הלומדים הייתה 
גבוהה מאד. במשובים שהתקבלו עם סיום הקורס, הלומדים 
הדגישו במיוחד את חדשנותו של הקורס, את הכלים והידע 
שרכשו במסגרתו, כמו גם את אמצעי הטיפול החדשים 
לבעיות ולסיבוכים הקיימים והפוטנציאליים אליהם נחשפו.
הרווח האישי שלי כמרכזת הקורס הוא, שאנו, כאחיות 
המטפלות בקבוצת מנותחים ספציפית זו, יכולות לדבר 
בשפה אחת. בגישה זו אנו משדרים מסרים אחידים למטופל 

ולבני משפחתו, ובכך מעלים את אמונם בנו, כמטפלים. 
לצעוד  כזו מאפשרת למשתתפים  לסיכום, השתלמות 
ההתערבות  שיפור  של  תמידי  בתהליך  נוסף  צעד 
הסיעודית, הכוללת אומדן, הדרכה, פתרון סוגיות סיעודיות 
והפנייה לעמיתים ולמומחים במידת הצורך, ובכך להוות 
 משאב מקצועי עבור מנותחי הסטומה ובני משפחתם. 

אי שם מעבר לקשת...

קרן ארפי, RN ,MA , אחות אונקולוגית, מומחית טיפול תומך

הכוח המניע אותנו, סקטור הסיעוד בכלל, ואותנו אחיות 
אונקולוגיות ופליאטיביות בפרט, הוא החיוך הנסוך על פניו 
של המטופל שלנו, כאשר אנו מקלים על סבלו ומשפרים את 
איכות חייו, ולו לזמן קצר. בשנה האחרונה, במקביל לעבודתי 
בהוספיס בית "צבר", הצטרפתי לעמותת "קשת המשאלות", 
המפעילה את כרכרת המשאלות, ואשר מטרתה להגשים 
משאלות וחלומות לחולים קשים ומורכבים, המתקשים 
להגשים את חלומותיהם בעצמם בשל מצבם ההולך ומידרדר. 
העמותה הינה אחות קטנה לפרויקט "אמבולנס המשאלות", 
אשר מופעל בהולנד מזה כחמש שנים. כחלק מתהליך הלמידה 
ובמטרה להגשים משאלות גם בארצנו הקטנטונת, בצורה 
היעילה והפליאטיבית ביותר, הצטרפתי לקייס פלדנבורג, 
ההוגה, היוזם והמפעיל של מיזם "אמבולנס המשאלות" 
בהולנד. במשך חמישה ימים קסומים הגשמנו משאלות 
לחולים פליאטיביים בכל רחבי הולנד. מיזם "אמבולנס 
המשאלות" בהולנד החל כאשר קייס, כנהג אמבולנס, העביר 
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חולה מבית חולים אחד למשנהו, והחולה אמר "הלוואי ויכולתי 
ללכת לנמל". קייס לקח את המטופל לנמל, וברגע שראה 
את החיוך הנסוך על פניו, החליט להמשיך ולעסוק בפעילות 

מבורכת זאת כדרך חיים. 
מונה  קייס  של  המשאלות  אמבולנס  "אימפריית"  כיום 
כחמישה אמבולנסים, אשר מאוכסנים במחסן גדול השייך 
לקרן ואשר כולל משרד, מטבחון, חדר כביסה, 220 מתנדבים 
– אחיות, רופאים ונהגי אמבולנס מכל רחבי הולנד. בכל יום 
בממוצע הצוות מגשים כחמש משאלות ברחבי הולנד וכן 
ברחבי אירופה. הקרן ממומנת ע"י תרומות של מוסדות 
גדולים, חולים ומשפחות, אשר השתמשו בשרות ובחרו 
לתרום כסף וכן ע"י פרויקטים בקהילה כגון ימי הפנינג, 
מרתונים ועוד. התרומות מונצחות אחת אחת על פוסטרים 
 ענקים דמויי צ'קים ותלויות על הקירות בכל רחבי המחסן.

בכל תחילת חודש, המתנדבים שולחים במייל באילו ימים הם 
יכולים להתנדב וקייס משבץ אותם לפי צוותים ושולח להם 
סידור עבודה. כל משאלה המתקבלת במייל מקבלת מענה 
תוך 24 שעות ע"י קייס או רעייתו איניקה, אשר מתאמים עבור 
מבקש המשאלה את הנסיעה. אופי המשאלות משתנה בין 
מטופל למטופל. יש שיבקשו לבקר בן משפחה רחוק ויש 
שירצו לשמוע קונצרט בפעם האחרונה בחייהם. בנוסף, 
לפני כשנתיים, קייס רכש מכספי תרומות אדמה ביער ובנה 
בית נופש, המותאם לצרכים של החולה הסיעודי ומשפחתו. 

הבית נקרא בית "גאן בוס", על שמו של המתנדב גאן בוס, נהג 
 . ALS–אמבולנס, אשר התנדב באמבולנס המשאלות וחלה ב
חלומו של גאן בוס היה להספיק לראות את בית הנופש מוכן 
ולהתארח בו. הפועלים ביער, אשר עבדו על בניית בתי יער 
אחרים, שמעו על חלומו של גאן בוס, עזבו את עבודתם, 
ובהתנדבות סייעו לפועלים של קייס לבנות את הבית, כך 
שגאן בוס יספיק להתארח בו. כשבוע לאחר שהתארח בבית, 

נפטר גאן בוס.
אחת המשאלות המיוחדות, אותה הגשמנו בימים בהם 
התארחתי בהולנד, הייתה משאלתה של גברת בת 64, אשר 
אובחנה כחולה בסרטן מעי גרורתי. בשל פיסטולות מרובות 
ומפרישות, קולוסטומיה ושני נפרוסטומים היתה מרותקת 
למיטתה בשכיבה מלאה. בשל מצבה, המטופלת התגוררה 
באותה עת אצל הבת, ובשל העובדה כי ביתם קטן והמקלחת 
נמצאת בקומת הבית העליונה, לא התרחצה מזה כשבעה  
חודשים! בקשתה הייתה לבצע מקלחת תחת מים זורמים. 
אספנו את הגברת מבית נופש בו התארחה כשלושה ימים 
עם משפחתה )לשם הועברה ע"י אמבולנס המשאלות(, 
ובדרך חזרה לביתה )מרחק 3 שעות נסיעה(, לקחנו אותה 
לבית גאן בוס. שם אכלה ארוחת צהריים בחברתנו ובחברת 
משפחתה בשמש אביבית בחצר הבית, ולאחר מכן הוכנסה 
למקלחת הבית על גבי האלונקה של האמבולנס. במשך 45 
דקות הגברת עשתה מדיטציה עם המים )בהולנד אין הגבלה 

חדשות מהארץ ומהעולם
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על מספר השירים במקלחת...(, וניכר היה כי היא נהנית מכל 
רגע ורגע. החיוך שעיטר את פניה ביציאה מהמקלחת היה 
מופלא. כאשר ביקשתי את רשותה לצלם אותה מחייכת, היא 
אמרה שהיא מוכנה רק אם תמונתה תופיע בעיתון ישראלי 

)אז הנה, אני מקיימת את הבטחתי(.
קייס אף הגשים לי משאלה, ולקח אותי לבקר בהוספיס 
היהודי באמסטרדם ובהוספיס קהילתי ברוטרדם. ההוספיס 
הקהילתי נראה כמו מלון חמישה כוכבים שעוצב ע"י גדולי 
המעצבים. אני חייבת לציין שהייתי זקוקה לעזרה באיסוף 
הלסת התחתונה שלי שהשתרכה לה אי שם על הרצפה, הן 
מהתפעלות מהמבנה והעיצוב והן מהחומר האנושי המופלא 
המנצח על קיומו של המקום )כמו שנאמר: לשנה הבאה 

במדינתנו הקטנה...ואמרו אמן!(.
לאחר חמישה ימים מופלאים של הגשמת חלומות הולנדיים, 
המשכנו, קייס ואנוכי, לכנס הבינלאומי הפליאטיבי בסופיה 
)IMFPC(, שהופק ונוצח ביד רמה ובהצלחה מרובה ע"י פרופ' 
פסח שוורצמן. בכנס הצגנו, קייס ואני, את הפעילות של כל 
אחד מאתנו בארצו ואת השאיפה שלנו לקדם את הבשורה 

ולסייע למדינות נוספות להקים שרות מסוג זה. 
חזרתי לארץ חדורת רעיונות ומוטיבציה, כיצד ואיך לקדם 
את כרכרת המשאלות ובעיקר להעלות חיוך על פניהם של 

אלו, אשר מתקשים לחייך בשגרת היומיום הקשה.
הגשמנו עד כה שש משאלות מתוך שמונה שפנו אלינו )שתיים 
בוטלו בשל פטירת המטופל/ת(. משאלתה של גברת יקרה 
מדלית הכרמל, אשר הופנתה אלינו ע"י ענת אגמור עו"סית 
העובדת ב"צבר" בצפון, הייתה להתפלל בנבי שועייב )אתר 
קדוש לעדה הדרוזית בקרבת הכנרת(. אספנו את המטופלת 
מביתה, ולמרות סבלה הרב, ציינה בתה בפנינו כי נראתה 
מאוששת ומאושרת במשך הטיול ואף לא הקיאה כלל, למרות 
שסבלה בדרך כלל מהקאות קשות. ברגע שחזרנו לביתה 
והועברה למיטתה, הקיאה שוב. כשלושה ימים לאחר הגשמת 
המשאלה המטופלת נפטרה בביתה. הבת התקשרה להודות 
על כך, שבימים האחרונים לחייה עזרנו לאמה האהובה לחייך.

מכתבי החוויה המגיעים אלינו מהמשפחות ו/או המתנדבים, 
לאחר כל הגשמת משאלה מחממים את הלב ונותנים לנו 

את הכוח להמשיך במשימה שהצבנו לעצמנו.
להודות למתנדבים  כהזדמנות  זאת  לנצל במה  ברצוני 
המדהימים שלנו, הלבבות הגדולים שלנו, לתמיכה הענקית 

של מרפאות צבר ולכל החברים שלנו בדף הפייסבוק.
https://www.facebook.com/keshet.hmishalot

כתובת האתר שלנו :
http://www.keshet-hamishalot.org.il/he/Homepage.

aspx
בחיוך ענק ובברכת בשורות טובות,

קרן ארפי 

חדשות מהארץ ומהעולם

לראשונה- חוות דעת מקצועית של העמותה 
בנושא הכנסת תרופות חדשות לסל הבריאות 

בתחום הטיפול התומך באונקולוגיה

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי, התבקשה לראשונה 
לתת חוות דעת מקצועית למשרד הבריאות, בנושא הכנסת 
תרופות חדשות לסל הבריאות לשנת 2014, בתחום הטיפול 

התומך באונקולוגיה. 
מספר אחיות אספו מידע על התרופות ודרגו אותן על פי 
סולמות הערכה שהוגדרו מראש: מידת התועלת הקלינית 
בהשוואה לסטנדרט הקיים ומידת המקובלות שלהן בשימוש. 
המידע התבסס על ספרות עדכנית ביותר של הארגונים 
המקצועיים העוסקים בתחום ועל בחינת היקף השימוש 

בארץ באמצעות פנייה לעמיתים )במידת האפשר(.
התרופות שנכתבו עליהן חוות דעת מקצועיות על ידי האחיות 

האונקולוגיות הן: 
 CAPHOSOL, PALOXI (PALONOSETRON),
 VORAXASE (GLUCAPIDASE), ZOMERA
 (ZOLEDRONIC ACID), XGEVA (DENOSUMAB),
 REMOVAB (CATUMAXOMAB), LONQUEST
(LIPEGFILGRASTIN), KEPIVANCE (PALIFERMIN)
חשוב לציין, שהבקשה ממשרד הבריאות ניתנה בהתראה 
קצרה מאד. האחיות התבקשו בזמן קצר לקרוא ספרות 
עדכנית ולמלא את חוות דעתן המקצועית על גבי טפסים 
מובנים מראש, תוך ציון הרשימה הביבליוגרפית בה נעזרו. 
לגבי חלק מהתרופות אין עדיין ספרות נרחבת או ניסיון 
קליני, בהתייחס להתוויות שהתבקשו, עובדה שהקשתה 

על ביצוע המשימה.
זוהי ההזדמנות להודות לאחיות שלקחו חלק בתהליך החשוב 
הזה, וקידמו בכך את תרומת העמותה למען המטופלים 
האונקולוגיים בארץ: אביטל רנד, אילנית שהדי דרומי, חלא 
בשרא, טל גרנות, מיכל גלפור, נורית שניידר ושרית אשכנזי.


