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 הכנס השנתי לציון
30 שנה ל"עמותה 

לקידום הסיעוד 
האונקולוגי בישראל"

ליויה כסלו, שרה בן עמי

הכנס החגיגי לציון שלושים שנה להקמת העמותה התקיים 
ב- 5.7.16, באולמי אווניו שבמתחם שדה התעופה. השנה 
הכנס התקיים במליאה, ללא חלוקה למושבים מקבילים. 
ועדת ימי העיון השקיעה מחשבה ותכנון רב בעיצוב הבמה, 
התאורה והאולם, כדי להשרות אווירה חמה וחגיגית עם 

תחושת אחדות וקירבה. 
הכנס נפתח בקליפ קצר על העמותה, פעילותה והמשמעות 

שלה עבור חבריה. לאחר נשיאת ברכות ודברי הוקרה 
והערכה עמוקים למייסדות העמותה, ובכללם הגב' עליזה 
יפה, יושבת הראש הראשונה, הוקרנו ברכותיהם המוקלטות 
של שלושה יושבי ראש של ארגוני אחיות אונקולוגיות: 
ONS, EONS ו- ISNCC )ברכותיהם מובאות בגיליון זה 

בכתבה הרלוונטית לקשרים על ארגונים מחו"ל(.  
המושב הראשון עסק ב-"על סיעוד, חברה, אתיקה ורפואה – 

סוגיות ומקרים קליניים". המושב הונחה על ידי הגב' שרה 

בן עמי, והוצגו בו שלושה מקרים קליניים מורכבים על ידי 
שחקנים. לאחר כל הצגת מקרה, חברי הפאנל הרב מקצועי 
ענו לשאלות בתחומם. חברי הפאנל היו: טל גרנות, אחות 
היחידה לאונקולוגיה של השד, מרכז דוידוף; פרופ' ניר פלד, 
מומחה ברפואה פנימית, ריאות ואונקולוגיה, מרכז דוידוף; 

פרופ' לאה ביידר, פרופסור מן המניין לפסיכולוגיה רפואית, 
מנהלת השירות הפסיכו-אונקולוגי באסותא ויועצת במכון 
שרת, הדסה, נשיאה לשעבר של IPOS; וד"ר ריטה טוקר, 
רופאה אונקולוגית בכירה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי, 

סורוקה. 
על "חכמת ההמונים" הרצה ליאור צורף: חוקר, סופר ומומחה 

בתחום חכמת ההמונים. 
ליאור צורף הינו מרצה מבוקש בעולם, אשר הוזמן להרצות 
בכנס TED העולמי, בבית הלבן, בהנהלת גוגל העולמית 
ועוד. בהרצאתו, סיפר ליאור, כיצד חכמת ההמונים שינתה 
את חייו וכיצד היא יכולה לאפשר לכל אחד מאתנו לקבל 

החלטות טובות יותר ואף להגשים את החלומות שלנו. 

ליויה כסלו, M.A., R.N., אחות ראשית, האגודה למלחמה 
בסרטן ויו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

שרה בן עמי, RN ,MA - אחות אחראית מרכז מירב לבריאות 
Sarah.BenAmi@sheba.health.gov.il .השד, המרכז הרפואי שיבא
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הרצאתו של ליאור צורף היוותה כעין מבוא, למושב 
שהתקיים לאחר הפסקה של ארוחת הבוקר החגיגית, מושב 

 .TED Oncology Nursing - TED שכולו הרצאות בסגנון
ארבע אחיות השתתפו במושב יחודי ומרגש זה: 

קרן ארפי, אחות אונקולוגית מומחית קלינית בטיפול תומך 
ביחידה לטיפול תומך בשיבא הציגה את: "בחצר האחורית 
שלי", אשר במסגרתה דנה כיצד לטפל בעמיתים שחלו 

בסרטן;
עירית שוורץ אטיאס דיברה על תפקיד הרגשות החיוביים 
והתמיכה החברתית בקרב ילדים חולי סרטן והוריהם". 
עירית הינה דוקטורנטית, מנהלת הסיעוד במחלקת אשפוז, 

המערך ההמטולוגי אונקולוגי, מרכז שניידר; "לשבור את 
הסטטיסטיקה: מלנומה בעידן אימונותרפיה" הוצג על ידי 
יעל שטיינברג סילמן, אחות מתאמת, מכון אלה למלבאום, 
שיבא; ו"סיפורי סבתא"- ִמיֹומנה של אחות" על ידי אביטל 
רנד, אחות מרכזת תחום אבטחת איכות, שירותי בריאות 

כללית, מחוז אילת.
פאנל מקצועי נוסף התקיים בנושא "מה צופן בחובו העתיד? 

רב שיח בנושא מגמות וחדשנות בבריאות ובאונקולוגיה". 
במושב הוצגו ונידונו סוגיות הקשורות לעתיד הרפואה 
האונקולוגיה והטיפול התומך. את הפאנל הנחתה הגב' 
שרה בן עמי. הגב' מירי זיו, מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן 
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הציגה נקודות ציון בולטות בקידום המאבק במחלת הסרטן 
בישראל; ד"ר אייל צימליכמן, סמנכ"ל המרכז הרפואי 
שיבא, התמקד במגמות בריאות בעולם ובישראל; פרופ' גל 
מרקל, מנהל מעבדות המחקר, מכון אלה לטיפול ומחקר 
במלנומה וסרטן העור, המרכז הרפואי שיבא, שיקף בעיקר 
את המגמות החדשות והמבט לעתיד באונקולוגיה; וד"ר 
תקווה מרון, מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי מהמרכז 
הרפואי שיבא, התמקדה במגמות בטיפול הפליאטיבי, תוך 

דיון בשאלה לאן פנינו מועדות. 

בתכנית האמנותית לקחו חלק אחיות, חברות העמותה, 

אשר הציגו את "שיר האחות האונקולוגית" בסגנון ראפ, תוך 

שהן לבושות ומופיעות בסגנון זה. השיר, המופיע בגיליון 
זה נכתב על ידי הראפר ניר קדמי )קנדוג(. כדי להופיע 
במקצועיות נדרשו האחיות להגיע לאולפן מקצועי, בו 
למדו את מילות השיר והתאמנו במשך שעות עד להשגת 

התוצאה הרצויה.
במושב מעניין ומהנה מאוד, שנקרא "אח פגישה שכזאת", 

בהנחיית הגב' רותי אלקיים, השתתפו אחיות ותיקות, אשר 
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סיפרו סיפורי נוסטלגיה והומור מימיו הראשונים של 
הסיעוד האונקולוגי בארץ, בתחילת דרכה של העמותה. 
השתתפו בו: הגב' חיה יניב, אשר פיתחה את תחום המיניות 
באונקולוגיה באגודה למלחמה בסרטן; הגב' חנה בן בסט 
ששימשה כאחות אחראית של המכון האונקולוגי במרכז 
הרפואי שיבא שנים רבות; הגב' שושי נתן, ששימשה כאחות 
אחראית המכון האונקולוגי במרכז הרפואי הדסה עד לפני 
מספר שנים והגב' רבקה גולן שעבדה כאחות אונקולוגית 
בקהילה וכאחות אחראית של ההוספיס תקופה ארוכה. 
אין ספק, שמושב זה היה מהנה, מצחיק ומלמד מאוד 

למשתתפי הכנס.
לסיום, הוענקו בכנס פרסי הוקרה לארבע אחיות, אשר תרמו 

באופן יוצא דופן לעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי: גב' 

שרה בן עמי, יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
בדימוס )שימשה כיושבת ראש העמותה במשך שתיים 
עשרה שנה( ואחות אחראית במרכז מירב לבריאות השד, 
המרכז הרפואי שיבא; גב' נורית יאיר, יו"ר וועדת ימי 
עיון ופעילויות מיוחדות ומפקחת קלינית באונקולוגיה, 
המרכז הרפואי שיבא; גב' שרה גרדין, גזברית העמותה 
ואחות אחראית מכון קרינה, מרכז דוידוף; וגב' רונית ר. 
גולד, עורכת משנה ומעבדת לשונית של ביטאון הסיעוד 
האונקולוגי ורכזת הדרכה באשפוז יום אונקולוגי, במרכז 

הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי.
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כנס זה, שהיה יחודי ומרגש במיוחד, זכה לשבחים רבים. 

השתתפו בו כארבע מאות אחיות אונקולוגיות. להלן מדגם 

קטן מהתגובות שהתקבלו:

״תחושת השייכות לגוף מקצועי עם כזה עבר מפואר, 
ועתיד מבטיח מחזקת מאד את הגאווה  הווה פועם 

והמקצועיות. תודה על הכל!״

״יום העיון היה מקצועי, מרתק ועורר גאווה רבה להיות חלק 
מעמותה כל כך רצינית. ניתנה לנו האפשרות, במהלך היום 
לראות ולזכור את העשייה הרבה מאוד המתקיימת תחת 

המטריה של העמותה.״

״הכנס היה ברמה בינלאומית.״

״הכנס היה מעולה. הרצאות אחת אחת. רואים שהשקעתן 
זמן ומחשבה בתכנון. לאורך הכנס וגם אחריו קיבלתי 

משובים חיוביים מאחיות. אפילו האוכל היה טוב יותר.״

״הכנס היה מעולה ,מהנה ,מעניין, מיוחד, מושקע ומכובד. 
ממש גאווה! יישר כוח!״

״היה כייף ַאִמיתי. התוכן היה מושכל, במינון הנכון ובפורמט 
הנכון. הישיבה ביחד, התכנים... נפלא, מאד נהניתי ותודה 

רבה. ״

אנו מקווים, כי הכנסים הבאים ימשיכו ויהוו מקור לגאווה 
חברות  והברוכה של  לפעילותן החשובה  מקצועית 

העמותה, אשר במסגרתן כל אחות תוכל לרכוש ידע עדכני 
ומקצועי, לחלוק רעיונות וניסיון מקצועי, כמו גם להעצים 
את האחווה המקצועית. כל זאת, בסופו של דבר, לצורך 
קידום איכות חייהם של המטופלים שלנו והמטפלים בהם.

בהזדמנות זאת, אנו מודים שוב לחברות התרופות אשר 
מלוות שנים רבות, את העמותה ואת פעילויותיה המגוונות 

לקידום הידע והמקצועיות של האחות האונקולוגית.
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