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דבר העורכת

נהוג לומר ששינויים מביאים איתם רוח חדשה וטובה. ברמה הפרטית נאמר בתלמוד: “משנה מקום משנה מזל”. ברמה 

הכללית דובר רבות לאחרונה, על השינוי הרב בהרכב הכנסת הנוכחית ועל התקווה לשינוייים חברתיים וכלכליים משמעותיים 

שהיא נושאת עימה.

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי עברה  גם היא שינויים לאחרונה. יושבת ראש העמותה שרה בן-עמי סיימה את תפקידה, 

לאחר שנים רבות של תרומה נרחבת לקידום הסיעוד האונקולוגי, ולנעליה נכנסה ליוויה כסלו, המשמשת בין שאר תפקידיה 

כחברת מערכת העיתון.

בשנים האחרונות פעלה מערכת העיתון באופנים שונים לקידום ולשיפור הידע והחומר המקצועי המופיעים בו. כמו שאר חברות 

ועד העמותה, העבודה נעשית בהתנדבות ותחת עומסים מקצועיים ומשפחתיים כאחד. גם אצלנו חלו שינויים אישיים ומקצועיים 

לאחרונה. זהו “דבר העורכת” האחרון שלי כנושאת בתפקיד. את כסא העורכת תתפוס דר’ אילנה קדמון, שאני בטוחה שנסיונה 

רב השנים בקליניקה ובאקדמיה יקדם את העיתון. למערכת העיתון הצטרפו שתי חברות מערכת חדשות עם “דם צעיר”: מרינה 

פורר מהמחלקה להשתלות מח עצם בבית החולים “רמב”ם” ועירית שוורץ-אטיאס מהמחלקה ההמטואונקולוגית בבית 

החולים “שניידר”. כמו כן, את רומא לוריא שפעלה רבות בגיוס מפרסמים מחליפה דליה גורדון מהמכון האונקולוגי ב”הדסה” 

והיא תמשיך, בסיוען של חברות ועד העמותה בפעילות חשובה זו.  את חוד החנית של כל הצוות המובחר הזה ממשיכות לשאת 

ליוויה כסלו ורונית גולד סגניתי הנאמנה, אשר נושאת על כתפיה הצנועות את עיקר העבודה, שממשיכות בפעילות השקטה, 

הצנועה והמפרכת של בניית כל עיתון מהאות הראשונה ועד לגיליון מלא הנשלח לתיבת הדואר שלכם.

אני מברכת את כל החברות החדשות בברכת הצלחה רבה בעבודתן, ואת כל הוותיקות בהמשך דרך צלחה. ולכם הקוראים, 

אני מאחלת הנאה רבה מקריאת הגיליון הנוכחי, שמאגד בתוכו נושאים יחודיים ומרעננים, כגון שילוב רפואה משלימה בטיפול 

בחולים אונקולוגים, לצד נושאים וותיקים כגון הטיפול בגרורות בעצמות, אשר בשנים האחרונות נוספו שיטות טיפול חדשות 

בתחומים אלו. 

כמו כן אני מקווה, שתמשיכו לפתח ידע מקצועי ושירבו תחומי המחקר והעשייה הסיעודית-אונקולוגית, אשר יגיעו לפרסום 

בתפוצה ארצית ועולמית.

                                                      בברכה,

אלומה סקעת
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