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הסיעוד האונקולוגי התפתח רבות בשלושת העשורים 
האחרונים, הן בעולם והן בארץ, ועמו גם תחום הפדיאטריה 

האונקולוגית. 
בכדי לתת טיפול מקצועי לילד חולה סרטן, נדרש צוות 
מיומן ומוכשר, הנותן מענה ראוי לכל תחומי החיים של הילד 

החולה ומשפחתו.
הפורום לאחיות פדיאטריה אונקולוגית בארץ, הוקם 
1996, במטרה לפתח ולקדם את הידע  לראשונה בשנת 
והמיומנויות של אחיות אלה, בטיפול הכוללני בילד חולה 
סרטן ומשפחתו. במהלך השנים נערכו מפגשים להעשרת 
הידע, וכן מפגשים שמטרתם לאחד את כל המרכזים בארץ 
לפעולה משותפת. בשנה זו, החלטנו להרחיב את הפעילות 
של פורום אחיות פדיאטריה אונקולוגית, לכל המרכזים 

בארץ.

מטרות הפורום הפדיאטרי אונקולוגי 
ליצור פורום של עבודה משותפת, של כל המרכזים . 1

בארץ המטפלים בילד חולה הסרטן.
לפתח ולקדם את תחום הטיפול הפדיאטרי אונקולוגי . 2

בארץ. 
לקיים ימי עיון לאחיות בתחום הטיפול בילד חולה סרטן. . 3
ליזום סדנאות לעדכון ידע.. 4
לקיים מחקרים קליניים משותפים למרכזים המטפלים . 5

בילד חולה סרטן. 
4 מפגשי עבודה של פורום אחיות  2014 נערכו  בשנת 
פדיאטריה אונקולוגית, בהם תוכנן ונערך יום עיון לאחיות 
פדיאטריה אונקולוגית - יום עיון שעסק בנושאים שונים 
ומגוונים הקשורים לטיפול בילד חולה סרטן; תוכננה ונערכה 
כתיבה של גיליון ייחודי בביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל, 

בתחום הטיפול בילד חולה סרטן.
במהלך עבודת הפורום, ביקשתי את שיתוף הפעולה של 
כל המרכזים האונקולוגיים המטפלים בילדים בארץ, לסייע 
בבניית פרופיל של האחות הפדיאטרית אונקולוגית בארץ. 

לשם כך נבנה שאלון שהופץ לאחות האחראית על ידי קישור 

אינטרנטי, הכולל שאלות דמוגרפיות )גיל, מין, דת, מצב 

משפחתי, הכשרה מקצועית, ותק בעבודה ועוד(.

הקישור נשלח לאחיות האחראיות בכל 8 המרכזים המטפלים 

בילדים חולי סרטן בארץ, בין החודשים ינואר 2014 עד יוני 

2014. דרכו נתבקשו האחיות האחראיות, למלא את הנתונים 

על האחיות האונקולוגיות במרכזם. נתקבלו סך הכל 202 

שאלונים, עם ההיענות גבוהה לביצוע הסקר. להלן הנתונים 

לגבי בתי החולים )רמב”ם, איכילוב, בני ציון, העמק, שניידר, 

תל השומר, הדסה וסורוקה(, בהתייחס לכל המשתנים 

שנבדקו.

רות אופיר, יו"ר פורום אחיות פדיאטריה אונקולוגית. אחות 
אחראית המערך להמטולוגיה ואונקולוגיה ילדים, בי"ח רות 

רפפורט לילדים, רמב"ם הקריה הרפואית לבריאות האדם.

אופיר

 פורום אחיות
פדיאטריה אונקולוגית

רות אופיר

אחיות פדיאטריה אונקולוגית - התפלגות לפי גיל

אחיות פדיאטריה אונקולוגית - התפלגות לפי מצב משפחתי
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אחיות פדיאטריה אונקולוגית - התפלגות לפי קורסים אחיות פדיאטריה אונקולוגית - התפלגות לפי השכלה

אחיות פדיאטריה אונקולוגית - חלקיות משרה אחיות פדיאטריה אונקולוגית - התפלגות לפי ותק

סיכום פרופיל האחות הפדיאטרית אונקולוגית 
הטיפול בילד חולה סרטן מורכב מאד, ודורש מהאחות 
הפדיאטרית אונקולוגית עשייה מקצועית ברמה גבוהה. 
הנתונים שהתקבלו מהסקר שבוצע, מצביעם על צוות 
מקצועי ובוגר גם בגיל הכרונולוגי )45% מהאחיות בגיל -40
30, 27% בגילאים 60-40(. כמו כן רוב האחיות הפדיאטריות 
אונקולוגיות אימהות לילדים )מצב משפחתי של האחיות נ+2 

33%,  נ+ 6-3 ילדים 23%(.
האחות הפדיאטרית הינה בוגרת מקצועית - הן בפיתוח 
האקדמי )76% מהאחיות בוגרות השכלה אקדמית תואר 
ראשון, 19% בוגרות תואר שני( והן בפיתוח מקצועי של לימוד 

קורס על בסיסי, אונקולוגיה, טיפול נמרץ, נפרולוגיה ועוד. 
נתון מרשים מאד הוא, ש-70% מהאחיות בוגרות קורס על 

בסיסי כולל באונקולוגיה.
רוב האחיות עובדות, למרות המורכבות בעשייה, בהיקף 
משרה גבוה )64% מהאחיות עובדות בהיקף משרה מלאה(. 
כמו כן, רוב האחיות במחלקה להמטו-אונקולוגיה ילדים 
בעלות ותק מקצועי מעל 6 שנים, כאשר 40% מהן בעלות 
ותק בעבודה מעל 10 שנים. נתון זה בהחלט מרשים, ויכול 
להצביע על היציבות והקביעות במקום העבודה של האחות 

הפדיאטרית אונקולוגית, בעבודה עם ילדים חולי סרטן. 

לכל פורום אחיות פדיאטריה אונקולוגית, המשך עשייה מקצועית משותפת ופורייה, לקידום ופיתוח תחום 

ייחודי זה, לטובת כלל הילדים המטופלים בהמטו-אונקולוגיה ילדים ולטובת הצוות הסיעודי המטפל. 


