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דבר יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
חברות יקרות,
אנו בפתחה של שנה אזרחית חדשה ,מלאת אתגרים ותכניות .ימים לא קלים עוברים עלינו .אירועים רודפים
אירועים ,הגורמים אצל רבים לתחושות של אי וודאות ,תסכול ותקווה בו זמנית .בין לבין ,אנו מנסים להמשיך
בשגרת היומיום ולקיים את פעילות העמותה שלנו .לאחר מפגש חברתי ומקצועי בנושא “העצמה אישית
ומקצועית” שנערך בנובמבר ,באדיבותה של חברת ניאופארם (מפורט במדור החדשות) ,החלו להתקיים
שתי השתלמויות ,שההשתתפות בהן בהחלט מרשימה ומצביעה על הצורך ותחושת המחויבות של האחיות
האונקולוגיות בהתעדכנות שוטפת של ידע .ב”בית ספר לתסמינים” ,אותו מרכזות קרן ארפי ויעל בן גל,
שתיהן חברות הוועד המנהל של העמותה ,הכולל חמישה מפגשים אחת לחודש ,משתתפות כ 60 -אחיות.
השתלמות זו מתקיימת בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן ובאדיבותן של החברות :מדיסון ,כצ”טMSD ,
ו .GSK-השתלמות נוספת ,המתקיימת באדיבותה של חברת רוש ,נועדה למנהלות באונקולוגיה וכוללת
חמישה מפגשים אחת לחודשיים שלושה ,אותה מרכזות דליה גורדון ואלה מולר ,גם הן חברות הוועד המנהל.
ה Masterclass-הראשון בארץ ,יתקיים בסוף חודש דצמבר  2015במלון “דן כרמל” בחיפה ,ובמהלכו ישולבו
רצף של הרצאות רפואיות וסיעודיות עם הרצאה וסדנאות ,שיתמקדו בהיבט הרוחני של הטיפול באדם
שחלה בסרטן .תודה מיוחדת לנורית יאיר שניידר ,שהגתה את הרעיון והצליחה לארגן את ההשתלמות בזמן
מוגבל ,יחד עם נציגי חברות  NOVARTISו MERCK -ובאדיבותן ,תוך התייעצויות עם חברי וועדת ימי עיון
והשתלמויות.
שנת  2016בפתח .מלבד היותה שנת בחירות ,ומלבד ציון שלושים להולדתה של העמותה ,בכוונתנו להמשיך
ולשאוף לביצוע קפיצת מדרגה נוספת ,במסגרת פעילויות העמותה והתנהלותה .בין השאר ,בכוונתנו לשתף
פעולה עם עמותות אחרות  -מסורת שאנו מקפידים להמשיך בה גם השנה ,בעקבות שביעות הרצון שהובעה
בשנתיים האחרונות .בהקשר לכך ,נקיים השנה פעילויות משותפות עם אגודת תמיכה ועם האגודה לפסיכו-
אונקולוגיה .בנוסף ,בכוונתנו לבצע שינויים בגִ זברות העמותה.
לאחרונה קיבלתם קול קורא להגשת מועמדות לוועד המנהל .אנו קוראים לכם להסתכל סביב ולאתר אחיות
ואחים שראויים להיות חלק מהוועד המנהל ,כאלה המוכנים להשקיע מחשבה כיצד לקדם ,לשפר ולפתח את
פעילות העמותה ואף לקחת חלק פעיל בתכנון וביישום הפעילויות ,כמו גם לקבל החלטות חשובות בנוגע
להתנהלותה ועתידה.
ובנימה אישית יותר ,מחמם את הלב לראות את האווירה הנינוחה והחמה ואת הקשרים הנרקמים במהלך
הפעילויות השונות ,מעבר לעדכון הידע השוטף.
שתהיה לכולנו שנה אזרחית מאושרת ומלאת עשייה,
ליויה כסלו
יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
האחות הראשית ,האגודה למלחמה בסרטן
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