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דבר העורכת

גיליון זה מוקדש כולו לטובת ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם. העורכת האורחת, רות אופיר מבי”ח רות 
רפפורט לילדים רמב”ם, לקחה על עצמה את הובלת הביטאון, הממוקד כאמור בפדיאטריה אונקולוגית. 

 שלכם כתמיד,
 דר’ אילנה קדמון

עורכת ראשית

לכל האחיות האונקולוגיות,

שמחתי על ההזדמנות שנפלה בחלקי, לשמש עורכת אורחת בביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל, 
שיעסוק בתחום הפדיאטריה האונקולוגית. הטיפול הסיעודי באוכלוסיה זו התפתח בשני העשורים 

האחרונים, בד בבד עם התפתחות הסיעוד האונקולוגי של המבוגר.

מחלת הסרטן נדירה בגיל הילדות ומהווה כ- 1% מכלל מחלות הילדים. אבחנה של ילד בסרטן משפיעה 
רבות על כל תחומי החיים של הילד והמשפחה, מבחינה פיזית, רגשית, נפשית וחברתית, ולכן הבנתם 
והכרתם של הצרכים הביו-פסיכו-סוציאליים של הילד והוריו על-ידי הצוות המטפל, הן שיובילו למתן 

טיפול מקצועי ומיומן.

על מנת להעניק לילד חולה הסרטן טיפול מקצועי מיטבי, ותוך כדי כך לאפשר לו לצמוח ולגדול “בריא” 
בהתאם לבני גילו, חשוב לפתח ולקדם צוות מקצועי שידע לתת טיפול כוללני המבוסס על הגישה 

ההוליסטית לטיפול בילד ומשפחתו, תוך שימת דגש על ייחודיות הילד מהמבוגר חולה הסרטן. 

המאמרים בביטאון הסיעוד האונקולוגי בתחום הפדיאטריה האונקולוגית, מאפשרים הצצה על העשייה 
המקצועית הנרחבת של האחיות מתחום זה בארץ.

במעמד זה ברצוני להודות לכלל האחיות הפדיאטריות, על העשייה המקצועית וההשקעה היומיומית 
בטיפול בילד חולה סרטן ובמשפחתו.

כמו כן ברצוני להודות לכל פורום אחיות פדיאטריה אונקולוגית, שותפי לדרך, ובמיוחד לעמית גוטקינד 
– בי”ח שיבא, פאטמה חוסיין – בי”ח הדסה, תמר נתנזון - בי”ח שניידר, איריס פורת – בי”ח רות רפפורט 
רמב”ם, מרסלה ברויטמן ואינה זצרוב – בי”ח איכילוב, שמשקיעים מזמנם לקידום ולפיתוח תחום הטיפול 

בילד חולה הסרטן, וכמובן שותפים בכתיבת גיליון זה.

בברכת המשך שיתוף פעולה ועבודה מקצועית ופוריה, שתצעיד את הטיפול בילד חולה סרטן מעלה 
מעלה.

רות אופיר, עורכת אורחת

 יו”ר פורום אחיות פדיאטריה אונקולוגית 
 אחראית המערך להמטואונוקולוגיה ילדים 

בי”ח רות רפפורט לילדים רמב”ם, הקריה הרפואית 
לבריאות האדם.



3 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך כ"ו חוברת מס' 3 | דצמבר 2014 |

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

חברות וחברים יקרים,

ימים אלה, בהם אנו “סוגרים” את הגיליון הנוכחי העוסק בפדיאטריה אונקולוגית, הם עיצומם של ימי 
חג החנוכה. האסוציאציה הראשונה שעולה בי כעת היא, שניתן לראות בעמותה סוג מסוים של חנוכיה, 
המדליקה בנו אור קטן בכל פעילות ופעילות. מטרתנו היא לצבור בהדרגה אורות זעירים רבים לאור ההולך 

והגדל בהתמדה: אור רוחני, נפשי, חברתי וקוגניטיבי כאחד. 

אחד האורות הואר והופץ מיד לאחר חגי תשרי, באמצעות קיומם של שלושה ימי השתלמות, שמטרתם היתה 
להציג את החידושים במגוון רחב מאד של מחלות. זוהי הזדמנות להודות לברוריה יכיני ולעמנואל וולר, אשר 
עמלו והשקיעו רבות בבנייה ובריכוז ההשתלמות. בימים הקרובים תחל השתלמות נוספת, הפעם בדגש על 
המטולוגיה, אותה תרכזנה שרית אשכנזי וננה חיילי. מי שהצליח לצלוח את מזג האוויר הסוער במיוחד ואת 
עומסי התנועה הקיצוניים, זכה ליום עיון מרתק, חדשני וחשוב בנושא חידושים באימונותרפיה. את השנה 

האזרחית נקנח ביום עיון חגיגי לרגל סיומה. יום העיון יתמקד בנושא: עתידנות וחדשנות באונקולוגיה. 

כמו בשנה הקודמת, גם בשנת 2014, העמותה שלנו הייתה פעילה בקיום כנסים בשיתוף  עמותות אחרות. 
השנה היינו חלק מהוועדה המארגנת של הכינוס ה- 18 של האחים והאחיות בישראל: הישגים ואתגרים, 
שהשתתפו בו למעלה מ- 1000 אחיות. יו”ר הכנס היתה הגב’ מירי זיבצנר. בחודש פברואר 2015, נקיים יום 
עיון משותף עם האגודה לפסיכואונקולוגיה בנושא פוריות וסרטן, תוך דגש על היבטים אתיים, תרבותיים 

ודתיים.

בימים אלה אנו שוקדים על תכנית לשנת 2015, שתהיה שופעת פעילויות מגוונות, תוך התחשבות בצרכי 
השטח ובהתאם לחידושים העדכניים בתחומים השונים.

השנה, בפעם הראשונה, החל מינואר 2015, תתאפשר הרשמה אינטרנטית לעמותה לקידום הסיעוד 
האונקולוגי, מהלך שיחסוך זמן, אי בהירות בשל כתב לא ברור וטעויות הקלדת פרטי החברות. תודה מיוחדת 

לשרה גרדין, אשר הובילה מהלך זה מתחילתו ועד סופו. 

אני מברכת מכל ליבי את רותי אופיר, העורכת האורחת של הגיליון הנוכחי, ואת קבוצת העניין של האחיות 
העוסקות בפדיאטריה אונקולוגית, אשר הצליחו לתעד ולרכז חלק מפעילויותיהן המגוונות בעיתון הנוכחי, 
כך שחברות העמותה כולן יכולות להתרשם מהעשייה הנרחבת, במישורים הקליניים, החינוכיים והמחקריים 
בתחום הפדיאטרי. אם התחום הפדיאטרי במוקד העניין כעת, ראוי לציין עד כמה חשובה השתתפותה של 

נציגת האחיות העוסקות בפדיאטריה בוועד המנהל של העמותה, מאז הבחירות האחרונות. 

ולסיום אני מבקשת לאחל לכם, הקוראים, שתיהנו מהמידע העשיר והמגוון בנושא פדיאטריה אונקולוגית. 
כמו כן אני מייחלת לכולנו, ששנת 2015 תהיה שנה מוצלחת, שופעת בפעילויות ומשופעת בשיתוף פעולה 

ובהתמודדות מוצלחת עם אתגרי היום יום.


