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תוכן העניינים

6
 דרכים לשיפור איכות החיים

של המחלימים ממחלות הסרטן

 אליעזר רובינזון, שרה גפני, אלה מולר
רונית לייבה 

12
 מאפייני איכות חיים בקרב בני זוג

של נשים החולות בסרטן השד
בהשוואה לבני זוג של נשים בריאות

ולדה שור, ד"ר ורד דלבר

26
מתן מידע בסיום טיפול קרינתי: 

הצורך במידע כתוב ומובנה והשפעתו 
על שביעות הרצון ועל הפחתת חרדה 

מצבית בסיום הטיפול

 שרה גרדין, בתיה מילר, שרונה כץ,
ציפי יניב, מרינה מנצובסקי

34
פיתוח תפקיד של אחות מומחית 

לטיפול בחולי מיאלומה נפוצה

אלונה אגרצ'וב, אלה מולר

38
חדשות מהארץ ומהעולם

עורכת ראשית: דר' אילנה קדמון, RN, PhD - מרצה בכירה, בית הספר לסיעוד 
ע”ש הנרייטה סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית. 

עורכת משנה: רונית ר. גולד RN, MPA - רכזת הדרכה אשפוז יום אונקולוגי, מרכז 
רפואי ת"א ע"ש סוראסקי.

חברות המערכת: 
ליויה כסלו RN, MA - אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן, גבעתיים.

עירית שוורץ-אטיאס RN, MA - אחות מתאמת לויקמיה ולימפומה, מרכז שניידר 
לרפואת ילדים בישראל.

מרינה פורר RN, MA, ONS - סגנית אחות אחראית השתלות מח עצם 
והמטואנקולוגיה רמב”ם; מרכזת קורס על בסיסי באונקולוגיה במרכז להכשרה 

מתקדמת בסיעוד ליד רמב”ם.

כתובת המערכת למנויים ופרסומים: 
 סיעוד אונקולוגי, ת.ד 613 גבעתיים 53106.
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עריכה לשונית: רונית ר. גולד

עיצוב ופרסום: גלית אזולאי - סטודיו לעיצוב גרפי

 ועד “העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל”
יו"ר: ליויה כסלו, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן, גבעתיים.

גזברית העמותה: שרה גרדין, אחות אחראית יחידת קרינה, מרכז דוידוף, קמפוס 
בלינסון, מרכז רפואי רבין.

ועדת פרסומים בביטאון
דליה גורדון - אחות ראשית אשפוז יום אונקולוגי, מרכז רפואי הדסה עין-כרם, 

ירושלים.

אביטל רנד, אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי ומכון קרינה, אסותא, רמת החייל.   

ועדת ימי עיון
יו”ר: נורית שניידר-יאיר - מפקחת קלינית מערך אונקולוגי, מרכז רפואי ע”ש שיבא, 

תל-השומר.

אלה מולר - מומחית קלינית מערך אונקולוגי, מרכז רפואי ע"ש רמב"ם, חיפה.

יעל בן גל - מנהלת הסיעוד, מחלקה המטו-אונקולוגיה ילדים, מרכז שניידר 
לרפואת ילדים בישראל.

שרית אשכנזי - אחות אחראית מרפאה המטו-אונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס 
בילינסון.

ועדת מלגות
יו”ר: דר’ ג’סיקה ליבנה, אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי, מרכז רפואי ע”ש 

שיבא, תל-השומר.

דליה גורדון - אחות ראשית אשפוז יום אונקולוגי, מרכז רפואי הדסה עין-כרם, 
ירושלים.

קרן ארפי, מתאמת אונקולוגיה וטיפול תומך, מחוז שפלה וירושלים, מכבי שירותי 
בריאות.

ועדת ביקורת
רות אלקיים - אחות אחראית מכון קרינה, מרכז רפואי ע”ש שיבא, תל-השומר.

ננה חיילי - מדריכה קלינית במחלקה האונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס בילינסון.

תמי מקל -מודיאנו, אחות מתאמת ביחידת השד, מרכז רפואי ע”ש שיבא.


