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דבר העורכת

עמיתים ועמיתות יקרים,

הסיעוד האונקולוגי, לדעתי,  הוא פיסגת מקצוע הסיעוד, כאשר ביטאון הסיעוד האונקולוגי בא לאגד, לחבר 
ולעדכן את הציבור המקצועי המיוחד הזה. נפלה לידי הזכות והכבוד להיות העורכת הראשית של ביטאון 
ייחודי זה, אשר מלווה אותנו כבר שנים רבות, והוא פרי יצירה של עורכים, כותבים וסוקרים. אחיות רבות היו 
שותפות למערכת העיתון הנפלאה שהביאה אותו עד הלום, ולי נותר רק לנסות ולקדם את הדברים הלאה.

אין ספק, שאיכותו של העיתון תלויה בעיקר במאמרים המוגשים אליו לפרסום. כמו בכל עיתון מקצועי 
המכבד את עצמו, ישנה ועדה המורכבת מחברי מערכת קבועים ומסוקרים משתנים, הקובעת אילו מאמרים 
לקבל ואילו לא. המצב אליו אני שואפת הוא, שכבוד יהיה לפרסם בעיתון ושעל פרסום מקצועי כזה הכותבים 

יקבלו קרדיט אקדמי. זהו תהליך לא פשוט הדורש עבודה והשקעה רבה.

ברצוני לברך את כל המשקיעים ואת אלו שהשקיעו במלאכה בעבר. לכל הכותבים, הסוקרים והעורכים 
שעוברים על המאמרים בשקדנות וברצינות. תודה לכולם ובמיוחד לאלומה סקעת, שעבדה קשות על 

עריכת העיתון במהלך שלוש שנות כהונתה כעורכת.

הביטאון הנוכחי הינו מגוון ונותן מבט מקצועי על תחומים רבים. סיון תם כתבה מאמר בעקבות עבודה 
שעשתה במסגרת השנה הרביעית ללימודי סיעוד, על ניצולי שואה וההתמודדות שלהם עם מחלת הסרטן. כל 
הכבוד לסיון תם, לנורית שניידר יאיר ולתמי מקל-מודיאנו, המנחות שלה, על המאמר החשוב והמעניין הזה.

מאמר נוסף נכתב על-ידי סוזי מודיאנו-גטניו, סטודנטית לתואר שני באוניברסיטת תל-אביב ובהנחיית ד"ר 
אפרת דגן, ראש החוג לסיעוד בחיפה. מחקר איכותני זה עוסק בנושא הרגיש של הורות והריון לאחר סרטן 
השד. זו היא הזדמנות לידע אתכם גם על כינוס בינלאומי בנושא סרטן השד בגיל הצעיר, שיתקיים בארץ 

בחודש נובמבר 2014.

אולגה לאוננקו, סטודנטית לסיעוד קליני מתקדם בבית הספר לסיעוד של הדסה והאוניברסיטה העברית, 
כתבה מאמר בנושא בו עסקה בעבודת התזה שלה. המאמר הינו עיוני ולא מחקרי, אשר מציג באופן יסודי 

את תופעת תשישות החמלה בקרב הצוות המטפל באונקולוגיה.

המאמר האחרון מציג את נושא הפרעות השינה, בקרב מטופלים המאושפזים במחלקה האונקולוגית. מאמר 
מחקרי זה נכתב על-ידי ליזה מונאס ושותפיה. נושא חשוב אשר ללא ספק דורש טיפול והתערבות סיעודית 

יסודית, מקצועית ומבוססת ראיות, כפי שמחקר זה מציג.

הביטאון כולל מדור חדשות ועדכונים מהשטח, המשקפים את העשייה של חברות העמותה בשדות 
הקליניים השונים.

תמיד נשמח לקבל מכולכם הערות והצעות.

קריאה מהנה, שנה טוב והמון בריאות לכם ולבני משפחותיכם,

דר' אילנה קדמון
וצוות המערכת
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דבר יו"ר העמותה

ליויה כסלו

 יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
האחות הראשית, האגודה למלחמה בסרטן

דבר יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

כמעט שנה חלפה מאז מוניתי לתפקיד יו"ר העמותה. שנת גישוש, התבססות, למידה, והיכרות עם תחומי 
התפקיד והתנהלות העניינים. בזכותה של שרה בן עמי, הגלישה לתפקיד זה היתה די חלקה. במהלך כל השנה 
עבדנו יחד, חשבנו, נפגשנו וקיבלנו החלטות משותפות. בקרוב אתחיל בצעדי הראשונים באופן עצמאי יותר. 
נכון להיום אני מוכנה לאתגר זה, ולו בשל התחושה שלמעשה אינני לבד. הוועד המנהל כולו יהיה שותף 

בהתנהלותה של העמותה. 

בתקופה האחרונה, השיח על מס הערך המוסף הרבה לככב בכותרות. בעקבות כך בחרתי לכתוב בקצרה 
על הערך המוסף שיש לנו כעמותה. ובכן, מהו הערך המוסף של העמותה? נראה לי, כי בהקשר הזה ראוי 

לציין לפחות את שני הרבדים העיקריים: 

הרובד הראשון הוא הרובד של השדה הקליני: פן זה הפך במהלך השנים לנורמה מקובלת של האחות 
האונקולוגית, ותמציתו היא לשאוף לעשייה המתקיימת מעבר לזו השוטפת והשגרתית. ולראייה, בכנס השנתי 
האחרון, היינו צריכים, לצערנו, לבחור רק חלק מתוך העבודות שנעשו על-ידי הצוותים בשדות הקליניים 
ושנשלחו אלינו. הכנס היה גדוש בנושאים מגוונים, המשקפים את החשיבה המקורית, ההוליסטית ואת 

השאיפה המתמדת לשיפור איכות הטיפול הסיעודי בשטח. 

הרובד השני הוא השילוב שבין חברי העמותה. שילוב זה יוצר מקשה אחת, שהולכת ומשתבחת, באמצעות 
פעילויות המתקיימות במסגרת העמותה לאורך כל השנה. ימי העיון, הסדנאות, ההשתלמויות, הפרויקטים 
והמחקרים המשותפים, מאפשרים את חיזוק הקשר בין העמיתים מהמרכזים האחרים, מאפשרים התייעצויות, 
החלפת רעיונות להתמודדות עם סוגיות משותפות, עדכון ידע, ניסוח אחיד של הנחיות מקצועיות, וכל זאת 
מתוך תחושת שייכות למשפחה אחת גדולה שמעצימה ותומכת. זהו באמת הערך המוסף של העמותה שלנו. 

בהזדמנות זו אני רוצה לציין, את תמיכתה העקבית של האגודה למלחמה בסרטן בפעילויותיה של העמותה, 
ואת הערכתה הכנה לפעילויותיה החל מהקמתה ועד היום. למרות שאין הדבר ברור מאליו, זה כבר מתקבל 
כדבר שבשיגרה, שסילוי משקיעה שעות בעבודות מזכירות למען העמותה. האחיות האונקולוגיות רואות בה 
חלק בלתי נפרד מהעמותה. רוב מפגשי העבודה של העמותה, הסדנאות ומפגשי קבוצות העניין מתקיימים 
במשרדי האגודה למלחמה בסרטן. אפילו אנשי המשק נרתמים לכל מה שדרוש כדי לסייע למפגשים שלנו, 
גם אם הם צריכים לבוא במיוחד, מפעם לפעם בימי שישי, כדי לפתוח את המשרדים ולהכין את המקום 
לפעילות זו או אחרת. אני מעריכה זאת בכל ליבי, ומודה למירי זיו, מנכ"ל האגודה, בשם כל חברות העמותה, 

המאפשרת תמיכה זו. 

ולסיום, האמון שנתתם בי מטיל עלי תחושת מחויבות להוביל את העמותה, יחד עם הוועד המנהל, בדרך 
הראויה לנבחרת של אחים ואחיות שכמותכן.


