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מה חדש?
חדשות מהארץ ומהעולם

השתלמות לאחיות מתאמות ומרכזות תחום 
באונקולוגיה

לראשונה במסגרת העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי, 
ייעודית עבור אחיות מתאמות  התקיימה השתלמות 
ומרכזות תחומים שונים באונקולוגיה כמו: שד, ריאה, ראש-

צוואר, מערכת שתן, מערכת עיכול, מלנומה ועוד. השתתפו 
בהשתלמות זו 68 אחיות ואחים. במסגרת ההשתלמות 
נכללו תכנים מדעיים, שכללו חידושים ומבט לעתיד כדי 

שכל משתתף ייחשף לחידושים בתחום.

בנוסף לכך, נכללו תכנים כלליים המשותפים לכולם. 
למשל, עקרונות בסיסיים ליצירת אמון ולגיוס התמיכה של 
הצד שכנגד לשיתוף פעולה, נלמדו באמצעות הרצאתה 
המרתקת של גל לוסקי, אודות ניסיונה בשיתופי פעולה 
במהלך סיפוק עזרה ראשונה מצילת חיים לניצולי אסונות 
טבע וסכסוכים אלימים בעולם. דוגמא נוספת, התמודדות 
רגשית עם התפקיד נידונה במהלך סדנא שהונחתה על ידי 

ענת זכאי, עובדת סוציאלית קלינית. 

הרצאתה של ד"ר שירלי אלון, פסיכולוגית קלינית מהמרכז 
הרפואי "מאיר" בכפר סבא בנושא: "כיצד למכסם ולמקסם 
את המפגש עם המטופל" התמקדה בעיקר בפירוט ותיאור 
סגנונות תגובה של מטופלים שונים על רקע אישיותי 
וכיצד מומלץ על הצוות להגיב כלפי כל דפוס אישיות, 
על מנת להגיע אליו בשפה שמדברת אליו, ובכך לחוות 
פחות שחיקה. לצורך הבהרה, מטופלים עם קווי אישיות 
נרקיסיסטיים עסוקים מאד בעצמם. הם פגיעים ושבריריים 
ולא יכולים להרשות לעצמם להיות במקום פגיע. במקרה 
כזה, רצוי שהאחות תדאג להעצים אותם על ידי מתן הרגשה 
שהרעיונות שהועלו לפתרון הבעיה הן שלהם. דוגמא 
נוספת, מטופלים עם קווי אישיות כפייתיים אינם מבחינים 
בין עיקר לטפל, אינם מסוגלים להמתין באמרם "אני ממתין 
כבר ארבע דקות" ומביעים חרדה עם כל שינוי בתכנית. 
במקרה כזה על האחות לבנות איתם תרשים זרימה של מה 

שעומד לקרות עם תכניות מעקף לצורך הרגעה.
במסגרת דיון מולטי-דיסציפלינרי במקרים מהפרקטיקה 
הקלינית, הועלו תכנים מדעיים, פסיכו-חברתיים, אתיים 
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איסוף החדשות ועריכה: ליויה כסלו, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן
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וניהוליים. את המקרה הראשון, שהתמקד באישה שחלתה 
תמי מודיאנו, אחות מתאמת שד  בסרטן שד הנחתה 
מהמרכז הרפואי תל השומר. השתתפו בפאנל המומחים: 
לבנה ברנשטיין, אחות בריאות השד מהמרכז הרפואי 

פורייה, פרופ' רינת ירושלמי, מנהלת יחידת אונקולוגיית 
השד ממרכז דוידוף, וד"ר שירלי אלון, פסיכו-אונקולוגית 
קלינית מהמרכז הרפואי מאיר. הועלו שאלות הנוגעות 
לאפשרויות הטיפול הרפואי, להתמודדות עם שאלות 
מטופלים כיצד לנהוג בהקשר לילדים קטנים והורים, כיצד 

להתמודד עם ביטויי אלימות וזלזול מצד המטופל ועוד. 
את המקרה השני, שהתמקד באדם שחלה בסרטן ריאה, 
חיבה רכס, אחות מרכזת תחום ריאה במרכז  הנחתה 
הרפואי רבין. השתתפו בפאנל: ד״ר אלונה זר, אונקולוגית 
בכירה ממרכז דוידוף, מישל פלג, אחות מרכזת תחום 
ריאה מהמרכז הרפואי הדסה וד"ר שירלי אלון. הועלו 
שאלות הנוגעות לגישה הטיפולית בשלבי המחלה השונים, 
התארגנות משפחה מורכבת, הסתרה, התמודדות עם 
ביורוקרטיה, ניהול תופעות לוואי במצבים מורכבים, קשרים 
בסוף החיים, תהליכי סליחה ופרידה, סוגיית הפסקת טיפול 

פעיל ועוד.
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי, מודה לחברת 
ROCHE על שיתוף פעולה בבניית ההשתלמות ובמתן 

החסות. 

יום עיון שנתי בנושא התמודדות עם סרטן 
השד במרכז הרפואי וולפסון

דיאנה מושייב, אחות בריאות השד, המרכז הרפואי וולפסון

בתאריך 6.12.17 התקיים במרכז הרפואי "וולפסון", יום עיון 
שנתי בנושא התמודדות עם סרטן השד. יום זה הוקדש לנשים 
וגברים המתמודדים עם סרטן השד המחלימים מהמחלה, 
לאלו הנמצאים בסיכון, ולבני משפחותיהם. כמו כן, השתתפו 
ביום העיון רופאים, אחיות, עובדים סוציאליים וסטודנטים 

לסיעוד, שביקשו להעשיר את הידע המקצועי בתחום.

האירוע הופק ביוזמתם של המרכז לבריאות השד והוועדה 
המוסדית לקידום הבריאות בביה"ח, בשיתוף ובתמיכה של 
הנהלת וולפסון, עמותת ידידי המרכז, האגודה למלחמה 

 .ROCHE בסרטן ובחסות חברת
גם השנה, מארגני הכנס שמו להם למטרה לגעת בנושאים 
הבולטים והמרכזיים העולים סביב ההתמודדות עם 
סרטן השד, וזאת על בסיס הניסיון הרב שצברו בתחום 
אנשי הצוות הרב מקצועי של מרכז השד בוולפסון. טובי 
המומחים מהמרכז הרפואי וולפסון בתחום הטיפול בסרטן 
השד העניקו הרצאות, תוך התייחסות לכל תהליך המחלה 
והטיפולים מרגע גילוי המחלה ועד להחלמה המיוחלת. 
השנה הוחלט שכל ההרצאות תתייחסנה למקרה ספציפי 
שהוצג בתחילת יום העיון, כדי שהמידע הניתן על ידי 
המרצים יהיה מוחשי וקל יותר להבנה עבור קהל המאזינים. 
תחילה נשאו דברי פתיחה: מנהלת המרכז הרפואי ד"ר 
זהבית זיו נר ומנהלת הסיעוד וחברה בוועדה לקידום 

הבריאות המוסדית, לידיה ריחני. את יום העיון הנחה 
מנהל המרכז לבריאות השד, ד"ר אריה יודיץ', שהציג את 
המקרה והסביר את חשיבות העבודה המולטי-דיסיפלינרית 
במכון השד והשפעת העבודה המשותפת בין אונקולוגיה, 
רדיולוגיה וכירורגיה על קבלת ההחלטות המיטביות עבור 
המטופל/ת שחלו. בין המרצים והנושאים נכללו: ד"ר טלי 
ארזי-קליינמן, מנהלת מכון דימות השד התמקדה בתפקיד 

דימות השד באבחון הסרטן,  ד"ר נטליה קרמינסקי, מנהלת 

יחידת אשפוז יום אונקולוגי, אחראית על תחום סרטן השד 
הרצתה בנושא סרטן השד והטיפול האונקולוגי המודרני. ד"ר 
אריה יודיץ', מנהל מרכז בריאות השד, מומחה בכירורגיה 

כללית וכירורגיה של השד נתן הרצאה בנושא מזעור ניתוחי 
ד"ר מיכאל איצקסון, מומחה לכירורגיה פלסטית  שד, 

ואסתטית, היחידה לכירורגיה פלסטית הרחיב על כירורגיה 
אונקופלסטית ושחזור השד, פרופ' אריה רזיאל, מנהל היחידה 

להפריה חוץ גופית הסביר על שימור פוריות ודיאנה מושייב, 
אחות מתאמת בריאות השד דיברה בהרצאתה "את לא 
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לבד" על חשיבות התפקיד של אחות מתאמת שד, על היותה 
במרכז כל ההחלטות הטיפוליות וליווי המטופלות/ים בכל 
שלב מרגע האבחנה. בנוסף, היא הדגישה את חשיבות 
העבודה הבין-צוותית במכון השד. בסיום היום נערך פאנל 
מומחים, במהלכו שאלו משתתפי הכנס שאלות, ואילו 

המרצים העניקו תשובות ענייניות ומקצועיות לכל שאלה 
העוסקת בהתמודדות עם סרטן השד, בעת הגילוי, במהלך 

הטיפולים ולאחר החלמה. 
יש לציין, שהמטופלת שעל סמך המקרה שלה נבנה יום 
העיון, נכחה בו. המקרה הוכיח שטיפול נכון, תוך שיתוף 
פעולה עקבי בין חברי הצוות הרב מקצועי, מביא לתוצאות 
אופטימליות, לתחושת אמון בין המטופלים למטפלים 
ולשביעות רצון גבוהה, הן של המטופלים והן של בני 

משפחותיהם. 

אירוע מרגש בקרייה הרפואית "זבולון" 
יהודית טפירו, אחות אחראית, מכון אונקולוגי, קרייה 

רפואית זבולון, שירותי בריאות כללית, מחוז חיפה גליל 
מערבי

36, הגיע לבדיקת מעקב אל ד"ר  לוטם )שם בדוי( בן 
לייצין, הרופאה האונקולוגית, עם תשורה מרגשת במיוחד: 

תמונה צבעונית של שתי בנותיו הטריות. לידה חדשה היא 
תמיד ארוע מרגש, אך במקרה זה היתה סיבה מיוחדת 

להתרגשות.
לוטם טופל במכון האונקולוגי במרכז הרפואי "זבולון" 
בשנת 2013, בהיותו בן 33. עקב כאבים ונפיחות באשך ימין 
פנה לבדיקה ואובחן כחולה בסרטן אשכים. לאחר ניתוח 
הופנה להמשך טיפול כימי משלים, הידוע כגורם אפשרי 
לפגיעה בפוריות. לפני תחילת הטיפול הופנה לוטם לתהליך 

שימור פוריות בבי"ח כרמל.
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במהלך הטיפול הכימי, הידוע כטיפול אגרסיבי במיוחד, 
סבל לוטם ממגוון רחב של תופעות לוואי: חולשה, בחילה, 
עקה רגשית, קוצר נשימה, נדודי שינה ובעיקר שיהוקים 
קשים שנמשכו יממות שלמות. הסבל הרב כמעט שבר את 
לוטם, אשר שקל להפסיק את הטיפולים, דבר אשר היה 

מוביל לפגיעה ישירה בסיכויי החלמתו והישרדותו. 
התערבות פליאטיבית מקיפה, רב מקצועית וממוקדת 
בלוטם בוצעה על ידי כל חברי הצוות, על מנת להקל על 
התסמינים הקשים. הצוות גם עטף אותו באהבה ובחמלה, 
היווה מקור תמיכה משמעותי עבורו וסייע לו לעבור את 
הטיפולים עד תומם. המערך האינטגרטיבי בראשותו 
של פרופ' ערן בן אריה, המספק טיפול תומך מבוסס 
ראיות למטופלי כימותרפיה, ביצע מגוון התערבויות כמו 
דיקור סיני, דמיון מודרך, טיפול במגע, ליווי רוחני, תרגול 
נשימות ועוד, אשר סייעו ללוטם רבות בהתמודדות עם 
תופעות הלוואי הקשות והבטיחו את השלמת הטיפול לפי 
הפרוטוקול. לאחר סיום הטיפולים הכימיים, עבר לוטם 
ניתוח נרחב להסרת בלוטות לימפה להבטחת ריפוי מלא.  
כיום לוטם הוא אדם בריא, נשוי עם מי שהיתה חברתו 
אז, ואב טרי לתאומות מקסימות אשר נולדו לפני מספר 
חודשים. הוא מגיע למעקב אל ד"ר לייצין כל שלושה 
חודשים, הממשיכה לטפל בו בצורה מקצועית ויעילה 
כתמיד. לא מובן מאליו שאדם צעיר, שהתמודד עם 
מחלה גרורתית מאיימת חיים, הגורמת לפגיעה בפוריות 
הגיע להחלמה מלאה, התחתן והפך לאב גאה לתאומות 
המקסימות. המעורבים במקרה של לוטם היו כל חברי 
הצוות הרב מקצועי, ביניהם: ד"ר לריסה לייצין, פרופ' ערן 
בן אריה - רפואה אינטגרטיבית, אחות אחראית - יהודית 
טפירו, מזכירה - בת שבע אוזן, עובדת סוציאלית - ענת 

פישר. 
*המטופל הביע הסכמה לפרסום.

מפגש מקצועי בנושא: שיפור ההתערבות 
הסיעודית המותאמת אישית במטופלים עם 

מחלה גרורתית המקבלים טיפול פומי
14.11.17 התקיים מפגש מקצועי עבור חברי  בתאריך 
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי, כשהמטרה היתה 
להציף את נושא ההתערבות הסיעודית בטיפול באנשים 
שחלו בסרטן, סיימו טיפולים באשפוז יום/ מכון קרינה/ 
מחלקת אשפוז, ומקבלים טיפול פומי בלבד. בהרבה 
מרכזים רפואיים, מטופלים אלה לא פוגשים אחות, לעיתים 
דווקא בשלב בו המחלה מתקדמת והם זקוקים לאומדן 

סיעודי שיטתי-פיזי, פסיכו-חברתי ורוחני. 
מרכזות המפגש המקצועי היו:

דינה פלג, אחות מתאמת שד, המרכז הרפואי תל אביב

סילביה דניאל, אחות מתאמת שד, מרכז דוידוף, המרכז 

הרפואי רבין 
שמחה בלומנטל, אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי, בית 

חולים קפלן
המפגש נפתח עם הרצאתו החשובה של פרופ' שטמר, מנהל 
יחידת המחקר במרכז דוידוף שהתמקד במגמות בטיפול 
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אונקולוגי באדם עם מחלה גרורתית, תוך סקירה על עבר-
הווה-ועתיד. לאחר מכן הציגה דינה פלג, אחות מתאמת 
סרטן השד במכון האונקולוגי במרכז הרפואי תל אביב, 
את הרציונל למעקב סיעודי שיטתי אחר אדם עם מחלה 
גרורתית המקבל טיפול פומי, באמצעות הרצאה מקצועית 

ונוגעת ללב: "איפה האחות שלי ברגעים הקשים שלי?"
בהמשך נערך רב שיח בנושא: "הכדור בידנו?!" בהנחיית טל 
גרנות, אחות היחידה לאונקולוגיה של השד במרכז דוידוף. 

השתתפו בדיון אחיות ורופאים ממרכזים המנהלים מעקב 
שיטתי אחר מטופלים עם מחלה גרורתית המקבלים טיפול 
פומי, וממרכזים שאין בהם אחות בתפקיד ייעודי כזה, אחות 

קהילה וכן מטופלת.
משתתפי הפאנל:

מטופלת	 

סילביה דניאל, אחות מתאמת שד, מרכז דוידוף, 	 

המרכז הרפואי רבין

אביטל שטנגלר, אחות המרפאה האונקולוגית, מרכז 	 

רפואי "לין", כללית שירותי בריאות

עופרה רביזדה, אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי, 	 

המרכז הרפואי וולפסון

תרצה שילר, אחות אונקולוגית מחוזית, מחוז דן פתח 	 

תקווה, כללית שירותי בריאות

פרופ' שטמר, מנהל יחידת המחקר, מרכז דוידוף	 

ד"ר טוקר, רופאה אונקולוגית בכירה, המרכז הרפואי 	 

האוניברסיטאי, סורוקה

נידונו סוגיות דוגמת:

היתרונות והחסרונות של עבודת צוות רופא - אחות 	 
בטיפול פומי )מבחינת זמן, בטיחות, ביטחון, איזון 

תסמינים, הישרדות של מטופלים(.

תפקיד האחות המלווה מטופל שאינו מגיע לעיתים 	 
קרובות לבית החולים, ומקבל טיפול פומי בבית 
)מבחינת תמיכה רגשית במובן של שיחה על תחושות, 
הנחיות מקדימות, שיחות עם המשפחה, הכנת 

המשפחה והמטופל לתהליך של סיום טיפול(. 

עד כמה לאחיות יש כלים להתמודד עם צרכים 	 
רגשיים של מטופלים המקבלים טיפול פומי )לדוגמא 
מטופלים עם מחלה מתקדמת, מטופלות צעירות, 
אימהות לילדים קטנים, משפחות מורכבות ועוד(. 

האם התמיכה הניתנת מספיקה? מה ניתן לשנות? 

חוויית המטופלת את תפקיד האחות בשלב המחלה 	 
והטיפול הפומי.

מהו ההפסד למערכת, בהיעדר תפקיד של אחות 	 
ייעודית למעקב אחר מטופלים המקבלים טיפול 

פומי?

מהן הסיבות שאין תפקיד של אחות ייעודית למעקב 	 
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)בעיות  פומי  טיפול  המקבלים  מטופלים  אחר 
תקציב, חוסר מודעות וחוסר ידע של ההנהלה, חסר 

בתקנים...( 

מהו הרווח למערכת בקיום תפקיד של אחות ייעודית 	 
למעקב אחר מטופלים המקבלים טיפול פומי? 
)כלכלי, חברתי, גאוות יחידה, בטיחות, הפחתת 

אשפוזים וכו'(

מה ניתן להמליץ לצוותים בהם אין אחות ייעודית 	 
למעקב אחר מטופלים המקבלים טיפול פומי, 

המבקשים להקים תפקיד זה במקומותיהם? 
יישומית  סדנא  בסיום המפגש המקצועי התקיימה 
בנושא: "דרכים יצירתיות להובלת שינוי במסגרת אילוצים", 
בהנחייתו של מיכה שנהב ממכון טל. המטרה היתה לנסח 
רעיונות, כיצד ניתן לשפר את ההתערבות הסיעודית 
בהתייחס למטופלים עם מחלה גרורתית המקבלים טיפול 
פומי בלבד, בעיקר במכונים ומרפאות שאין בהם אחות 
ייעודית או בקהילה, בה עדיין הנושא לא נכלל בהגדרת 
התפקיד של האחות. הקריטריונים להעלאת הרעיונות 
היו: 1. לא עולה כסף.  2. תלוי רק בנו.  3. ניתן ליישם כבר 
מחר.  בין השאר הועלו הרעיונות: שיפור הרצף הטיפולי 

בין האחות בבית החולים והאחות האונקולוגית המחוזית 
באמצעות דף קשר מובנה, ריכוז מטופלים שמקבלים 
טיפול פומי בימים קבועים, קבוצת מידע למטופלים, ימי 
הדרכה קבועים למטופלים שאמורים להתחיל טיפול 
פומי, חוברות הדרכה לכל תרופה, הכוללות גם שאלון 
אודות תסמינים, שהמטופלים מתבקשים לענות עליו 
מידי שבוע ולשלוח דו"ח אחת לשבוע, הקצאת נאמנות 
נושא במכונים האונקולוגיים, שיפור השירות הניתן על 

ידי המוקד האונקולוגי בקהילה הכולל יצירת קשר עם 
המטופלים, זימון מטופלים אחת לחודש לאחות לשיחה 
ואומדן תסמינים, העלאת הנושא בישיבות צוות, שיתופם 
ורתימתם לתהליך לטובת המטופל, ישיבות צוות שבועיות 
אודות מטופלים המקבלים טיפול פומי ובעקבות כך יצירת 

קשר של האחות עם המטופלים. 
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי מודה לחברת 
PFIZER על שיתוף פעולה בבניית תכני המפגש המקצועי 

ובמתן החסות לקיומו. 

"טיפול פליאטיבי – פנים רבות לו"  יום עיון 
בהדסה הר הצופים לציון יום הטיפול התומך 

הבינלאומי
כמידי שנה, המרכז הפליאטיבי שבהדסה הר הצופים, 
בשיתוף השירות הסוציאלי בהדסה, קופות החולים  
"כללית" ו"מכבי", קיימו את יום העיון המקצועי ב- 14.12.17 
בהדסה הר הצופים. קהל המשתתפים הנאמן, שכלל מעל 
300 משתתפים, גדש את האולם. הרצאות מרתקות, אוירה 
מחשמלת והנאה רבה מהיום המקצועי הזה אפיינו את 

מהלך השעות. 
ד"ר אזולאי פתח את הרצאתו על המכשולים והאתגרים 

בהצלחת הטיפול התומך. כולנו יודעים כמה מכשולים 
ואתגרים לפנינו, אבל איך מצליחים בכל זאת ועל אף... ד"ר 
אזולאי כמעט במטה קסם, הבהיר לנו שהטיפול התומך, עד 

כמה שהוא מסובך כך הוא נגיש, פתיר ויכול.
מכאן הועבר השרביט לעורכת הדין של ״יד ריבה״ - סיוע 
משפטי לקשיש, עו"ד יעל וקסמן, שדברה באומנות רבה על 
הכלים המשפטיים שיש למשפחות והחולים בסוף החיים. 
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משמעות ההוראות המקדימות, ייפויי הכח למיניהם, 
משמעות החוק ועד כמה החוק מחדש בנושא התזונה 
והטיפולים בכלל, בשבועיים האחרונים לחיי החולה, מה 

משמעותם וההתמודדות עם משמעות זו.
מוניקה דולמן, אחות ראשית של בית החולים הצרפתי ליד 

החומות בירושלים, סיפרה את סיפורה האישי והמרתק 
בהומור חצי ישראלי חצי אירופאי על מסע חייה המופלא 
עד ומהגעתה לבית החולים הצרפתי, מדוע הגיעה, מה 
משך אותה וכיצד עשתה החלטה להקדיש את חייה לזולת 
באופן טוטאלי. סיפורים שלא נס ליחם לעולם. הסיפור 
על המטופלת שעמדה בחלון, התעטשה והשיניים עפו 
לה ונפלו על דרך ההפרדה,  עד שקראו לצבא האו"ם כדי 

לשייך את השיניים לחולה. סיפור מהחיים.
ד"ר  את הכאב הנוירו-כירורגי תקף באופן וירטואוזי 
עידו שטראוס מהמרכז הרפואי סוראסקי. הוא סיפר על 

פרוצדורה חדשנית שהביא אתו מארה"ב, הנעשית על ידו 
בחדר ניתוח עם כל הציוד והידע הכי חדשני. טיפול פולשני 
דרך חוליות צוואריות תוך החדרת קטטר עד למקום הרצוי 
וצריבתו. מידת ההצלחה רבה מאד. שרות זה מקבל תאוצה 

רבה בשנתיים-שלוש האחרונות ומונגש לכל הקופות.
אנה קוצ'ין, עובדת סוציאלית של ההוספיס דיברה על 

החלטת האשפוז בהוספיס ע"י המטופל. שם ההרצאה נתן 
נגיעה על תוכנה "יותר חיים ביַמי..." והתבסס על משפטו 
המופלא של החולה שלנו, שאמר: "אני מבקש יותר חיים 
בימי מאשר ימים בחיים". ִאמרה זו ממצה את ההרצאה 

שדנה בנושאי תקשורת ורצונות מול יכולות.
מייסד חברת "בילונג", מר עירד דויטש, שעבר בעצמו סיפור 
קשה עם בת משפחה ויצא מסיפורו הפרטי אל הכללי, בו 
החליט להנגיש מה שהיה חסר לו - מידע נגיש ופתוח לכל 
דורש בנושאי חולי ומחלות, כמו גם הקשר בין  החולה/
משפחתו - "הדורש", לבין מקורות המידע - "הנדרש". 

משפט הבסיס שלו הוא "יחד מנצחים את הסרטן".
אלישבע כהן, אחות מרפואה מונעת בקופ"ח כללית 

ירושלים, דיברה על הליווי הרוחני של האחות תוך כדי 
עבודתה. המסר היה, שניתן בתוך הטיפול לעשות דברים 
נוספים שכולנו מכירים ויודעים, אך לעיתים לא זוכרים עקב 

מיעוט הזמן.
לקינוח היום המדהים הזה, הוצג סרטו של סילבן ביגלאייזן 
"עד קצה הזריחה" על אהבה, בגרות, עדינות ורגש והמון 
כשרון. איך שיחה עם אמא חולה יכולה לפתוח מעגלים 
ולסגור אותם, ואיך ליטוף הופך לריקוד אין סופי... ולסוף 
הושר בכישרון רב ומאוד מאוד מרגש, שירו של יוסי בנאי / 
ז'אק ברל "יפה שלי". לסיכום, יום זה היה אחד הימים היותר 

מהנים, מחכימים ומרגשים.
מקווה לראותכם בשנה הקרובה.

סיכמה: רותי שחל גסנר, מנהלת הוספיס הדסה הר הצופים.

"להאיר את התקווה שבתוך המחלה" מפגש 
מקצועי בנושא מיאלומה נפוצה

16.1.2018 התקיים מפגש מקצועי, במסגרת  בתאריך 
פעילויות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי במלון 
קראון פלזה תל אביב. במפגש השתתפו כ-45 אחיות. 
המפגש כלל תכנים מדעיים שכללו בין השאר עדכונים 
מסל התרופות האחרון ומבט על הטיפול העתידי. כמו כן 
נערך דיון מולטי-דיסציפלינרי בסוגיות רפואיות, סיעודיות, 
פסיכו חברתיות, אתיות ותרבותיות באמצעות הצגה של 
שני מקרים מורכבים. אחד המקרים הוצג והונחה על ידי 
גלב סחרוב, מתאם קרישה ואח אחראי של יחידת הקרישה 

בקריה הרפואית רמב"ם והשני על ידי גב' אינה פסז, אחות 
אחראית באשפוז יום המטו-אונקולוגי במרכז הרפואי תל 
אביב. את המפגש המקצועי כולו הנחתה מרינה פורר, אחות 
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אחראית אשפוז יום ומרפאה המטו-אונקולוגית בקריה 
הרפואית רמב"ם. שלושתם למעשה לקחו על עצמם לבנות 

ולרכז את המפגש הייחודי הזה.
בין המשתתפים לקחה חלק פעיל גם הגב' שלומית נורמן, 
יו"ר עמותת אמ"ן )עמותת המאובחנים עם מיאלומה 
נפוצה(. תרומתה היתה חשובה ביותר, הן ב"כובע" של 
יו"ר עמותת אמ"ן והן בכובע המטופלת. דבריה הכנים 
והמרגשים, תוך שימת דגש על החוויה האישית שלה 
מול הצוות הסיעודי, היוו דרך חשובה ללמידה עבור 
המשתתפים. הועלו סוגיות דוגמת: הסתרת אמת מבן 
הנמצא בחו"ל, התארגנות משפחה מורכבת, עמדות הצוות 
כלפי רצון להשתמש ברפואה משלימה, כיצד לספר על 
המצב הרפואי המתדרדר של מורה למוזיקה לתלמידיו 
המגיעים מרקע סוציו-חברתי מורכב מאד, כיצד לספר 
לבנותיה ולתלמידיה של אם חד הורית שחזרה בשאלה 
ומחנכת בכיתה ו' על מצבה הרפואי הקשה, תפקידו של מי 

להעלות את נושא סוף החיים. 
החברים שהשתתפו בדיון בפאנל היו:

גב' ריצקוב ויטליה, אחות מרכזת תחום לימפומה 	 
ומיאלומה, הקריה האקדמית רמב"ם 

גב' רוזלין פורר, אחות מתאמת לימפומה ומיאלומה, 	 
המערך ההמטולוגי, המרכז הרפואי תל אביב ע"ש 

סוראסקי 

גב' נורמן שלומית, מטופלת במיאלומה נפוצה ויו"ר 	 
אמ"ן 

מר גיא תבורי, עובד סוציאלי, מכון המטולוגי, המרכז 	 

הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי 

ד"ר נועה לביא, מנהלת שירות מיאלומה, המערך 	 
ההמטולוגי, הקריה האקדמית רמב"ם

בסיום המפגש המקצועי התקיימה סדנא בנושא "תשישות 
החמלה" בהנחייתה של גב' יעל  שרון, פסיכולוגית רפואית 

ויועצת ארגונית. הסדנא כללה חלק תיאורטי קצר אודות 
גורמי הסיכון לפתח תשישות חמלה כמו: מעורבות יתר 
בחיי העבודה, מחוייבות גבוהה כלפי מטופלים, עומס 
בעבודה, משברים אישיים, חוסר אונים, מורכבויות של 
סיטואציות בהן אנו מעורבים. הביטוי של התופעה יכול 
להיות עלייה בשיעורי התחלואה, עייפות כרונית, אדישות, 
כעס, ירידה ברמות הנאה ובתחושת משמעות בעבודה 
וירידה ביכולת לחוש אמפתיה. לאחר מכן אחיות שיחקו 
סיטואציות מהשדה הקליני, המייצגות אינטראקציות בין 

אחות למטופל או בין אחות לרופא, תוך ניתוחן במליאה. 
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי מודה לחברת 
"TAKEDA" על אדיבותה במתן חסות למפגש המקצועי 

כולו ובשיתוף פעולה פורה עם העמותה. 

כינוס "המטופל בלב... העשייה" של חטיבת 
שרת – הסתדרות מדיצינית הדסה

21.11.17, משכנות שאננים, ירושלים
כמידי שנה, במסורת של כמה שנים, אנו מקיימים יום 
עיון במשכנות שאננים, בחסות חברת רוש, לצוות הסיעוד 
בכל החטיבה האונקולוגית במכון שרת בהדסה עין-
כרם וגם לאלה העוסקים בתחום בהדסה הר-הצופים. 
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בראש הכינוס עמדה גב' רותי רדיאנו, מנהלת הסיעוד 
בחטיבה ההמטואונקולוגית, יחידות הדיאליזה והמחלקה 

הפסיכיאטרית, מרכז רפואי הדסה עין כרם. 
יום עיון זה, שעליו טורח צוות ייעודי כחצי שנה ואף יותר, 

כלל שלושה חלקים. 
החלק הראשון יועד להרצאות של מיטב הרופאים, שעדכנו 
את הצוות הסיעודי בחידושים אחרונים בתחומם. ההרצאות 
כללו עדכונים וחידושים בסרטן שד, בדיקות גנטיות לסרטן 
שד, עדכונים וחידושים בלימפומה פוליקולרית ובסרטן 

הריאה. 
החלק השני הוא החלק שבו הצוות הסיעודי מדווח על 
מחקרים שנעשו במחלקתם. ההרצאה הראשונה היתה 
של שרית כדורי על "פחד וחרדה ממכון הקרינה", אותה 
הציגה לאה אוחיון בשל היעדרותה של שרית. ההרצאה 
השניה ניתנה על ידי זיוה לוי, אחות מאשפוז יום המטולוגי. 
ההרצאה עסקה ב"סוף מעשה במחקר תחילה" לגבי 
הקשר בין אחים ואחיות לעוזרות המחקר. הרצאה מרתקת 
ליבי גולדשטיין – מיילדת במקצוע,  היתה של הגברת 
שחלתה במחלה המטולוגית וסיפרה את סיפורה האישי 
על ההתמודדות עם השתלת מח עצם וכל המשתמע 
מכך. ליבי הראתה לנו את "מדריך הקסם למצבי משבר". 

שתי ההרצאות האחרונות בחלק זה היו של שלומית לוי 
מהמחלקה ההמטולוגית, על מחקר שעשו במחלקתה 
בנושא "מניעת נפילות – אתגרים והצלחות". לסיכום 
החלק הסיעודי, ניתנה הרצאה של רותי זליגמן מהמחלקה 
- מסכי אשפוז  "חוויית השרות  אודות  האונקולוגית 

אלקטיביים". 
החלק השלישי כלל הרצאה מתחום כללי ושונה, שאמור 
לעניין כל אזרח שחי בארצנו ומודע לקשיים במדינתנו 
הקטנה. הפעם הציג הפרשן ואיש התקשורת הידוע אורן 
נהרי, הרצאה בנושא "נשים ששינו את העולם". מר נהרי 

הציג דמויות ידועות של נשים לאורך ההיסטוריה האנושית 
רפואה,  רבים:  בתחומים  ההיסטוריה  על  שהשפיעו 

פילוסופיה, מדיניות, אומנות ותחומים רבים אחרים. 
אין ספק, שיום זה הוא מיוחד ותורם לגיבוש הצוות הסיעודי 
במכון שרת. האירוח של משכנות שאננים מאפשר נינוחות, 

בתוספת תזונה נפלאה וכיף אמיתי להיות יחד. 
תודתנו נתונה לחברת רוש על החסות שהיא כבר מסורת, 
לרותי רדיאנו שלנו שמארגנת, מנחה ומובילה את הכינוס, 
למרצים הנהדרים וכמובן לקהל המיוחד במינו של אחיות 
ואחים העוסקים בסיעוד אונקולוגי בשתי ההדסות: הר-

הצופים ועין-כרם בירושלים.
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