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העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

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 ימי עיון והשתלמויות

יו"ר: שרית אשכנזי - אחות אחראית מרפאה המטו-אונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.
בלה אליגולשווילי - מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

מיכל גולפור- אחות אחראית מחלקה אונקולוגית, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר.

ענת פק - אחות אחראית המטולוגיה והשתלות מח עצם, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

יעל בן גל - מומחית קלינית בטיפול תומך, אחות מרכזת תחום טיפול תומך, מרכז שניידר לרפואת ילדים.

ד"ר אילנה קדמון - יועצת אקדמית בחטיבה האונקולוגית בשירותי הסיעוד, הדסה עין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 
של הדסה והאוניברסיטה העברית.

קרן ארפי - מומחית קלינית בטיפול תומך, היחידה לטיפול תומך, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר.

ועדת מלגות ופרסים

יו"ר: קרן ארפי - מומחית קלינית בטיפול תומך, היחידה לטיפול תומך, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר.
דליה גורדון - אחות ראשית אשפוז יום אונקולוגי, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

שרית כדורי - אחות מרכזת טיפולי קרינה,  בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

 ועדת ביקורת
אפרת לוין - מתאמת שד ואחות כללית, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם.

רותי אלקיים - גמלאית, לשעבר אחות אחראית מכון קרינה, מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר.

תמי מקל מודיאנו - אחות מתאמת ביחידת השד, מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר.

ועדת קשרי חוץ

ד"ר אילנה קדמון - יועצת אקדמית בחטיבה האונקולוגית בשירותי הסיעוד, הדסה עין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 
של הדסה והאוניברסיטה העברית.

יעל בן גל - מומחית קלינית בטיפול תומך, אחות מרכזת תחום טיפול תומך, מרכז שניידר לרפואת ילדים.

חיזוק הקשר עם ִמנהל הסיעוד במשרד הבריאות

רותי רדיאנו - מנהלת החטיבה ההמטו-אונקולוגית, יחידת הדיאליזה והמחלקה הפסיכיאטרית, הנהלת הסיעוד, בית החולים 
האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

 


