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דבר יו״ר העמותה

ליויה כסלו

 יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
האחות הראשית, האגודה למלחמה בסרטן

חברות וחברים יקרים,

וועד העמותה אינו קופא על שמריו. זוהי ההזדמנות לעדכן אתכם בעבודה שנעשתה בחודשים האחרונים, 

על ידי חברי הוועד המנהל. וועדת פרסים ומלגות, המונה חמישה חברים, הרחיבה את ההליך שהתקיים 

בעבר לבחירת מקבלי פרסי ההצטיינות וניסחה קריטריונים נוספים לשקלול ודרוג. אותה ועדה עצמה עבדה 

גם על ניסוח מורחב של ההליך והקריטריונים לקבלת מלגות שונות מהעמותה )להצגה בכנסים בחו"ל, 

להשתלמויות בחו"ל ולמחקר בסיעוד אונקולוגי(. הניסוח הסופי של מסמך זה יועלה לאתר העמותה בהקדם. 

בנוסף, השנה שמנו לנו למטרה לשדרג ולחדש את אתר העמותה. שרה גרדין יזמה ולקחה על עצמה לטפל 

בשיפור עיצוב האתר ובקרוב נראה את התוצאות. שרית כדורי, האחראית על ההיבט התוכני של האתר, 

שוקדת על עדכונו באופן שוטף. אתם בהחלט מוזמנים להציע ולשלוח חומרים מקצועיים עדכניים לשימוש 

חברי וחברות העמותה. 

בימים אלה, קרן ארפי, יו"ר הכנס השנתי וחברות ועד נוספות עובדות באופן נמרץ על הכנס השנתי שיתקיים 

גם השנה כולו במליאה, בהתאם לבקשת חברות העמותה, ועל כן יהיה במתכונת שונה משנים עברו. 

ולסיום, חברות וועדת ימי עיון והשתלמויות, ובראשה שרית אשכנזי עובדות ללא הרף, מקיימות מפגשים 

אינטנסיביים, יוזמות, מבררות וחושבות על רעיונות ודרכים יצירתיות ומגוונות כדי להביא את הידע העדכני 

ביותר לחברות העמותה ולשלב בפעילויות היבטים, דילמות וסוגיות רפואיות, סיעודיות, פסיכו חברתיות, 

תרבותיות ורוחניות, בהם אנו נתקלים בעבודתנו היומיומית. בחרתי, על כן לסיים במספר פתגמים, שיכולים 

להיות רלוונטיים לערכה של ההתעדכנות השוטפת של האחיות האונקולוגיות בידע המתחדש ללא הרף, 

בפרט אם היא מתקיימת מתוך צורך פנימי עמוק הטבוע במקצוע שלנו.

חפש ידע, אפילו אם עליך להגיע לסין. )פתגם ערבי(

דעת מתוך כפייה, אין לה קיום בנשמה. לא מתוך כפייה ילמד הנער אלא מתוך משחק. )אפלטון(

אל תאמר לכשאפנה אשנה, שמא לא תפנה. )מסכת אבות ב' ד'(

מה שחשוב זה לא להפסיק לשאול. )אלברט איינשטיין(

כאשר אני לומד אינני מחפש, אלא ידע הגורם לי להכיר את עצמי, ומלמד אותי איך לנהל את חיי ואת מותי. 

)מישל דה מונטן(

 למידה אינה תוצאה של הוראה, אלא של סקרנותו ופעילותו של הלומד. )ג'והן הולט( 

 

קריאה מהנה,


