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דבר העורכת

עמיתים ועמיתות יקרים,

ברגעים אלו, כשאני כותבת את דבר העורכת לכבוד העיתון הבא, המצב הבטחוני הוא הדבר היחידי שאפשר 
לחשוב עליו. אבל לפנינו ראש השנה וכולי תקווה שהשנה החדשה הזו תבוא עלינו לטובה, ותביא איתה 

בשורות טובות לכולנו ולאחיות האונקולוגיות באופן מיוחד! 

העיתון הנוכחי מציג מאמרים מתחומים שונים ומגוונים, אשר משקפים את העשייה הסיעודית המתפתחת 
ואת החידושים בתחום האונקולוגי.

המאמר הפותח נכתב במקורו באנגלית ופורסם ב-Nursing and Health Sciences על ידי ד"ר חנה אדמי, 
מנהלת הסיעוד בבית החולים רמב"ם. המאמר עוסק במכתבי תודה שחנה זוהר, אחות מתאמת בריאות השד 
ברמב"ם קיבלה ואספה ממטופלות שהיא טיפלה בהן. המאמר, שתורגם במיוחד עבור הביטאון שלנו, נקרא 
"מגדלור באפלה" - כך מטופלות תיארו את חנה שעובדת כיום בבית החולים נהריה. מאמר זה שופך אור על 
תפקידה של האחות המתאמת, בכל הנוגע לקשר המיוחד הנוצר עם המטופלות, לאורך כל הרצף הטיפולי. 
האם לא זאת משמעות עבודת האחות? להיות עבור המטופל קרן אור בחשכת החולי, הסבל וחוסר הוודאות? 

עבודת האחות האונקולוגית בארץ מושפעת מהנעשה בתחום בסיעוד האונקולוגי העולמי, כאשר ביטאון 
הסיעוד האונקולוגי בישראל מהווה כר נרחב, לביטוי יכולתו ופועלו של הסיעוד האונקולוגי בארץ. 

בנוסף להיותי העורכת של הביטאון הנפלא שלנו, הנני חברת מערכת של ביטאונים ברחבי העולם. ברצוני 
להציג שניים מביטאונים אלה, אשר נמצאים בספריות בארץ ואף במערכות המידע שקיימות לרשותנו: 
European Journal of Oncology Nursing שזהו העיתון הרשמי של האגודה האירופאית לסיעוד אונקולוגי, 
 Asian Pacific Journal of Oncology Nursing שאנו חברים בה ושותפים לפעילות שלה. עיתון בינלאומי חדש
הינו עיתון של החברה האסייתית לסיעוד אונקולוגי שיצא לאור רק השנה, ואני ממליצה בחום לכולכם 
להיכנס לאתר ולהכיר את היוזמה הנהדרת הזו. פעילות בביטאונים אלה אומנם דורשת עבודה רבה, אך 

השתתפות זו מאתגרת, מספקת ומעניינת. 

בעיתונים הבאים של ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל, החל משנת 2015, אנו מקוות לכלול גם תקצירים 
באנגלית של המאמרים המתפרסמים, כדי שנוכל לשתף גם אנשי מקצוע במדינות שונות, בעשיה המקצועית 

הנהדרת שלנו.

בברכת שנה טובה וקריאה מהנה, ממני ומכל צוות המערכת!

דר' אילנה קדמון
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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

זוהי עת קשה לכולנו. ההתלקחות שהתרחשה במהלך הקיץ, הכתה את כולנו בכאב ובתחושת אי וודאות 
לגבי העתיד. בה בעת, בעיצומם של הזמנים הסוערים, חברי וועדת ימי עיון, בראשותה של נורית יאיר-

שניידר, המשיכו לתכנן את פעילויות העמותה, שתתחלנה להתקיים מיד לאחר החגים. כך לדוגמא, בהתייחס 
לצרכי האחיות מחד ולהתפתחויות החדשניות בטיפולים בשדות הקליניים השונים מאידך, מתוכננות שתי 

השתלמויות: אחת מהן תתמקד בתחום ההמטולוגיה והשניה בעדכונים וחידושים באונקולוגיה. 

פרויקט העמותה לשנת 2013-2014, בנושא הטיפול הפומי מתקדם. ניסוח דפי ההדרכה למטופלים עומד 
לקראת סיום. במקביל אנו עובדים על ההנחיות לאחיות ועל מצגת ההכשרה לטיפול הפומי, עבור הצוותים 
הסיעודיים. שרה בן-עמי תציג את הפרויקט בכנס התשיעי של ה- EONS, שיתקיים באיסטנבול בחודש 

ספטמבר הקרוב. 

בדומה לשנה קודמת, גם השנה התבקשה העמותה לכתוב חוות דעת לגבי תרופות, עבור הישיבה שתדון 
בסל הבריאות לשנת 2015. ברצוני להודות לחברות העמותה שהסכימו להשקיע מזמנן ולכתוב את 
המלצותיהן המקצועיות, בהסתמך על ספרות עדכנית, על התייעצות עם עמיתים ועל ניסיונן הקליני. פירוט 

על כך ייכתב במדור חדשות של הגיליון הבא.

בישיבת וועד המנהל הבאה, שתתקיים בחודש ספטמבר הקרוב, נדון במספר נושאים חשובים, הקשורים 
לשינויים בהתנהלות העמותה, דוגמת שדרוג אופן הרישום לעמותה. בגיליון הבא אדווח על כל ההחלטות 

שיתקבלו באותה ישיבה.

לסיכום, ברצוני להדגיש, שהעמותה היא למעשה האנשים המרכיבים אותה, כלומר כל אחת ואחת 
מחברותיה, ועל כן היא אמורה להישען על הפעילות ההתנדבותית שלכן. אני קוראת לכן, גם בשם חברי 
הוועד המנהל, לקחת חלק בריכוז ובארגון הפעילויות השונות. מי שמוכנה לתת יד, אנא פנו אלי באמצעות 
המייל הישיר או דרך סילוי. בנוסף, נודה לכן אם תפנו אלינו בכל בקשה, הצעה או רעיון, כדי שפעילויות 

העמותה תתקיימנה בהתאם לצרכי האחיות בשדות הקליניים.

תודה לכל חברות הוועד המנהל, חברות מערכת העיתון והאתר, העושים במלאכה היומיומית, בתקווה 
שהתקופה הקרובה תזמן לפתחנו אירועים חיוביים ושנדע ימים רגועים ומספקים, ובברכת שנה טובה ופורייה 

לכולנו!

כל טוב וקריאה מהנה,


