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דבר העורכת

אני חוזרת אליכם בשמחה, אחיותי האונקולוגיות, הפעם עם גיליון העוסק בנושאים מגוונים, ביניהם 

הטיפול בחולי מלנומה גרורתית. הטיפול במחלה מאיימת חיים זו, עבר חידושים ותהפוכות בשנה 

האחרונה, ששיפרו את תוחלת החיים וההישרדות של חולים אלה בצורה ניכרת, בניגוד לתוצאי העבר. 

כידוע לכולכם, הזמן כעת הוא זמן בחירות. נושא הבחירה לכשעצמה הוא נושא חשוב מכל ההיבטים, 

במיוחד מהיבט בחירת המקצוע. כולנו כנראה הגענו למקצוע הסיעוד מתוך בחירה, וההתמקדות בסיעוד 

האונקולוגי הוא שמביא אותנו למימוש אהבת האדם והחברה. גם המטופלים צריכים לבצע בחירות רבות 

- למשל לגבי סוג הטיפול, מקום הטיפול, כיצד להתמודד עם האבחנה וכמובן הבחירה אל מי לפנות 

לעזרה. כאן מקומנו, לסייע ולהעניק טיפול מקצועי ומכוון למטופל ומשפחתו.

מעבר לכך, העיתון הנוכחי יראה עיצוב חדש ומהודר ויוכל להיות מוצג בפני קהילות רבות בסיעוד 

האונקולוגי שברחבי העולם, כי לראשונה יכלול את שמות המאמרים וכותביהם בשפה האנגלית, לרבות 

תקצירים ותוכן עניינים באנגלית. לדעתי זה חידוש חשוב ומרענן, שיוכל להביא את העיתון שלנו לרמה 

אקדמית גבוהה יותר. אני פונה אל כולכם, אם אתם נוסעים לכינוס בינלאומי או לפגישה מקצועית כלשהי, 

אנא קחו דוגמה של העיתון להראות לקולגות שלנו בחו”ל. אכן יש לנו, ללא ספק, במה להתגאות בכל 

הקשור לעשייה הסיעודית האונקולוגית, במחקר בסיעוד האונקולוגי ובכתיבה האקדמית. יישר כוח 

לכולנו!

זאת ההזדמנות להודות לצוות העיתון השוקד על מלאכתו נאמנה, ולאחל לכולכם קריאה מהנה והרבה 

שמחה בלב!

 שלכם כתמיד,

 ד״ר אילנה קדמון

עורכת ראשית
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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

חברות וחברים יקרים,

חברי הוועדות השונות של העמותה ממשיכים לפעול באינטנסיביות, למען מטרותיה של העמותה. ברצוני 

לעדכן אתכם על השינויים שהתרחשו בחודשים האחרונים במסגרת העמותה. על חלק מהפעילויות 

שהתקיימו לאחרונה, תוכלו לקרוא במדור חדשות של גיליון זה.   

בימים אלה אנו שוקדים על פעילויות נוספות, מעניינות וחשובות לא פחות. אני קוראת לכל חברה לעודד 

ולעניין עמיתים להירשם לעמותה, כדי לקבל את המידע הרלוונטי ולהשתתף בפעילויות. החל מחודש ינואר 

השנה ניתן להירשם לעמותה באמצעות האינטרנט. זאת הודות לשרה גרדין, שבררה כיצד ניתן לממש זאת 

ודאגה להוציא את הרעיון לפועל במועד שקבענו לעצמנו, באמצעות התקשרות עם חברה המתמחה בנושא. 

הקישור לאתר ההרשמה נמצא באתר העמותה. פרטים אצל סילביה, מזכירת העמותה בטלפון: 03-5721618. 

חידוש נוסף שברצוני לעדכן אתכם, נוגע להעברת חלק מעבודת הגזברות משרה גרדין לסילביה, מזכירת 

העמותה. לאחר שנים כה רבות, ששרה נשאה בהתנדבות מלאה בכל נטל עבודת הגזברות הרבה של 

העמותה, הועבר חלק ממנה  לסילביה בשכר. 

בימים אלה אנו עובדים בקדחתנות על הכנס השנתי, שיתקיים השנה בתאריך 17.6.15. כיוון שנוכחנו בשנים 

קודמות שהרבה משתתפים עוזבים את הכנס טרם סיומו, בכוונתנו השנה לנסות ולשנות מעט את מתכונתו, 

על ידי ריכוז ההרצאות וקיצור יום העיון. כמו כן, לאחר דין ודברים עם מנהלי המקום ועם החברה המארגנת 

של יום העיון, התפריט ישתנה, בהתאם לבקשות שקיבלנו ממשתתפי הכנס בשנים קודמות.

ייתכן ושמתם לב לעובדה, שמצאנו לנכון למנות בכל פעילות אחות או אחיות, חברות העמותה, כמרכזות 

הפעילות הספציפית. לעיתים זו אחת מחברות הוועד המנהל ולעיתים חברות העמותה שאינן חברות וועד. 

תודה מיוחדת נתונה לאחיות שלקחו חלק בתכנונם וריכוזם של האירועים שהתקיימו עד כה - שמן מוזכר 

במדור חדשות. אנו קוראים לחברות נוספות של העמותה לפנות אלינו, כדי לתת יד בתכנון וארגון פעילויות 

נוספות. בהזדמנות זו ברצוני להודות לנורית שניידר, יו”ר וועדת ימי עיון ופעילויות מיוחדות, אשר פועלת 

ביעילות, מקוריות וזריזות כדי לקיים את מגוון אירועי העמותה.

שתהיה לכולנו תקופה אביבית, צבעונית ומספקת,


