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חדשות מהארץ ומהעולם

מה חדש ?
חדשות מהארץ ומהעולם

סיכום מהשתתפות בכינוס האירופאי לסרטן 
השד בגלזגו, סקוטלנד, מרץ 2014

2014 התקיים הכינוס התשיעי האירופאי  בחודש מרץ 
בנושא סרטן השד EBCC-9. הכינוס המיוחד הזה, הינו 
יוזמה משותפת של שלושה ארגונים: ה–EORTC, הארגון 
האירופאי למחקר וטיפול בסרטן, ה–EUSOMA, הארגון 
 ,Europa Donna–האירופאי למומחיות במחלות שד וארגון ה
שהינו ארגון ה-Advocacy של נשים פעילות בכל התחומים, 
לקידום המאבק בסרטן השד. הייחוד של כינוס זה הוא המפגש 
של אנשי מקצוע מכל התחומים, ושל נשים פעילות בתחום 

בעלות עניין לקדם את הנושא.
מבחינת הסיעוד, השתתפו שלוש אחיות מתאמות בנושא 
סרטן השד בישראל: מירה פקר, מ"אסותא" ראשון לציון, 
תמי מודיאנו מ"תל-השומר" ודר' אילנה קדמון מ"הדסה 
עין כרם". כמו כן השתתפו רופאים ישראלים רבים מכל 
התחומים, אנשי התעשייה הרפואית והמנכ"לית של האגודה 

למלחמה בסרטן.
הצגתי בכנס פוסטר על מחקר רב-מרכזי, שבדק את תפיסתן 
של נשים עם סרטן השד לגבי תפקיד האחות המתאמת. 
  European Journal of Oncology–מחקר זה יפורסם בקרוב ב
ותוצאותיו האיכותניות של המחקר בביטאון סיעודי אחר. 
היתה התעניינות רבה לגבי הפוסטר, ואין ספק שתפקיד 
מתאמת השד התפתח באופן משמעותי בארץ בשנים 

האחרונות.
הכינוס היה מעניין לכל העוסקים בסרטן השד. עלו בו סוגיות 
מקצועיות חשובות, למשל בנוגע לפתולוגיה, לכירורגיה של 
הבלוטות ולביופסיה של בלוטת הזקיף )מתי? מדוע? באילו 
גילאים? ובאילו מצבים קליניים?(. רבים מהנושאים הועלו 

בצורת State of the art ברמות עדכניות ומקצועיות.

דיונים וניסיון להגיע לקונצנזוס טיפולי, בהתחשב בהצבעות 
הקהל, עם נימוקים בעד ונגד היו מעניינים באופן מיוחד. 
למשל הסוגיה הנוגעת להמשך טיפול הורמונאלי מעבר 

 .Aromatase Inhibitors לחמש שנים לאחר טמוקסיפן ו/או
דוגמא נוספת היא דיון בשאלה, מה נשים אמורות לדעת לגבי 
התשובה הפתולוגית לאחר הניתוח. מושב מעניין באופן מיוחד, 
שבו הרצתה ד"ר אפרת להד משערי צדק, היה בנושא הגנטיקה 
של סרטן השד. כל יום הסתיים בסיכום ההרצאות, שניתן על 
ידי יושבי ראש המושבים השונים. כך ניתנה ההזדמנות לקבל 
בקצרה דיווח על ההרצאות, גם למי שלא נכח בכל המושבים. 
אין ספק שהכינוס היה מעשיר ומפרה, ונתן לאחיות הזדמנות 
ייחודית להיות שותפות במפגש בין אנשי מקצוע לנשים 

פעילות בתחום שחלו בעצמן. 
תודה לעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי על המענק לנסיעה 

לכינוס נפלא זה.
דיווחה: דר' אילנה קדמון.

השתלמות בנושא גריאטריה אונקולוגית 
לחברות העמותה

בחודשים ינואר עד מרץ 2014 התקיימה השתלמות בנושא 
גריאטריה אונקולוגית לחברות העמותה, באדיבות ובשיתוף 
חברת "ינסן". ההשתלמות כללה ארבעה מפגשים אחת 

לשבועיים, במשרדי חברת ינסן בשפיים.
מטרת ההשתלמות היתה להעשיר את הידע בסוגיות ייחודיות 

איסוף החדשות ועריכה: ליויה כסלו, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן
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הקשורות לאונקו-גריאטריה. הנושאים המגוונים שנכללו 

בה נגעו בהיבטים רפואיים, סיעודיים, פסיכו-חברתיים 

ואתיים, דוגמת: אפידמיולוגיה של סרטן בגיל המבוגר, 

ביולוגיה של הסרטן בגיל המבוגר, פרמקולוגיה בגיל המבוגר, 

פסיכוגריאטריה, סוגיות אתיות, עמדות ומיתוסים הקשורים 

לזקנה, תזונה, בריאות מינית ואיזון סימפטומים בגיל המבוגר.

כך לדוגמא, נחשפנו להגדרות השונות של האדם הזקן, תוך 

הכרת המושג "שבריריות" )Fragility(, מושג מפתח המסייע 

באומדן יכולת המטופל המבוגר לעמוד בטיפולים. מי שמוגדר 

שברירי יקבל טיפול פליאטיבי. 

 CGA למדנו על הגישה המורחבת להערכה גריאטרית 

(Comprehensive Geriatric Assessment). הערכה זו מסייעת 

בתחום הסיעוד, נתנו הרצאות: מיכל ארד, אחראית תחום 
טיפול תומך, מאשפוז יום אונקולוגי במרכז הרפואי תל-אביב 
ע"ש סוראסקי, בנושא סימפטומים שכיחים ואיזונם בזקנה, 
דר' אילנה קדמון בנושא: סרטן שד בגיל המבוגר וליויה כסלו 

בנושא: בריאות מינית בזקנה.  
במסגרת סדנא בהנחיית ענת זכאי, עו"ס, דנו בעמדות 
ובתחושות כלפי קשישים ובאופנים בהם ניתן לקיים שיחה 
קשה עם הקשיש, באופן שלא ייפגע )למשל במצבים בהם 

אי אפשר להחזירו לגור בביתו באופן זמני או קבוע(. 
ביום האחרון הוזמנו שחקנים מ"תיאטרון פלייבק", אשר 
שיחקו סיטואציות רלוונטיות ותאורי מקרה שהועלו על 
ידי משתתפי ההשתלמות. התנסות חווייתית ומרגשת זו 
חתמה למעשה את ההשתלמות, שזכתה להערכה חיובית 

מאד ולשביעות רצון גבוהה. 

טיפולי גוף-נפש למטופלים ולמטפלים במחלקה 
לאונקולוגיה, במרכז הרפואי האוניברסיטאי 

סורוקה
מזה מספר חודשים מתקיים במחלקה האונקולוגית, במרכז 
הרפואי האקדמאי סורוקה, פרויקט ייחודי בו ניתנים טיפולים, 

דוגמת שיאצו ורפלקסולוגיה.
פעמיים בשבוע מגיעים למחלקה שלושה עד חמישה 
מתנדבים ומעניקים טיפולים בהתאם להכשרתם. המתנדבים 
והמתנדבות שייכים למגזרים שונים, כך שברוב הפעמים אפשר 

בקבלת החלטה, האם הטיפול שיינתן לקשיש שחלה בסרטן 
יהווה עבורו סיכון או תועלת, וכוללת מדדים אובייקטיביים, 
כגון מצב תפקודי, קוגניציה, מחלות רקע, מצב תזונתי, מצב 

פסיכולוגי ומצב סוציאלי. 
למעשה אחד המבחנים החשובים ביותר הינו מבחן ההליכה, 
בו נבחנת מהירות ההליכה של הקשיש, בה ניתן להשתמש 

במסגרת אומדן סיעודי ורפואי. 
ההרצאה בנושא פסיכוגריאטריה, שניתנה על ידי פרופ' ברק, 
מנהל המחלקה הפסיכו-גריאטרית מבית החולים אברבנאל, 
שמה דגש על קבוצת המחלות הנמצאות תחת המונח דמנציה 
ועל דיכאון. סיום  )שיטיון(, שאחת מהן היא אלצהיימר 
 ההרצאה הוקדש לפגיעה הקוגניטיבית כתוצאה מסינדרום
Chemo-Brain בעקבות טיפולים בכימותרפיה ובטיפול 

קרינתי. 
פרופ' ישראל דורון, ראש החוג לגרונטולוגיה מאוניברסיטת 
חיפה, התמקד באתיקה, סרטן וזקנה. הורחב והובהר מושג 
ומתאר את  )Agism( שהוטבע בשנות ה-60,  ה"גילנות" 
הסטראוטיפ המיוחס לקשיש כאחר )כסנילי, נוקשה, מיושן...( 

רק בגלל גילו.
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להתאים את המטפל למטופל בהתאם להעדפתו האישית. 
כל המטפלים שייכים ל"עמותת רוח דרומית", אשר הוקמה 
במטרה לספק סיוע ותמיכה לאנשים שחלו בסרטן ולבני 
משפחותיהם, באמצעות טיפולים מתחום הרפואה המשלימה.  
הטיפולים ניתנים למטופלים ולבני משפחותיהם ליד מיטת 

החולה ו/או במיטה עצמה. 
בנוסף, גם חברי הצוות הרב-מקצועי נהנה מקבלת טיפול 
מפנק זה, המתבצע בחדר סמינריונים, ואשר מסייע בהפגת 
מתחים, בהקלה ובהשריית תחושת רוגע בעיצומה של 

משמרת אינטנסיבית. 
דיווחו: 

אתי קנר, אחות אחראית המחלקה האונקולוגית, המרכז 

הרפואי סורוקה.
מירה אואקרט, סגנית אחות אחראית במחלקה האונקולוגית, 

המרכז הרפואי סורוקה.

יום עיון לחברות העמותה בנושא: חידושים 
וטכנולוגיות חדשות באונקולוגיה

את שנת 2014 פתחה העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
ביום עיון בנושא: "חידושים וטכנולוגיות חדשות באונקולוגיה". 
יום העיון התקיים בשעות הערב, במרכז האירועים במגדלי 

 .MSD עזריאלי, באדיבות חברת
במסגרת יום העיון, ניתנה הרצאה על ידי האורח המכובד 

Dr. David Warr מקנדה בנושא: חידושים, עדכונים וקווים 
מנחים לטיפול בבחילות והקאות, כולל מתן IV Emend. מיד 
אחר כך הציגה עמנואל ולר, סגנית אחות אחראית מאשפוז 
יום אונקולוגי, במרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, את 

.IV Emend הנעשה בארץ בנושא
שרית כדורי, אחות מיחידת הקרינה במרכז הרפואי הדסה, 
הציגה את ההיבט הסיעודי של פרוצדורה מיוחדת של טיפול 

קרינתי לנשים עם מחלה גינקואונקולוגית.
טל גרנות הדגישה את חשיבות הלימוד הבלתי פוסק על ידי 
האחיות האונקולוגיות בהרצאתה: "לימודים ללא ליאות - כל 

התורה על רגל אחת", שניתנה על סמך מאמר הנקרא:
 Professional development for Oncology nurses: A
 Richel שנכתב על ידי ,commitment to lifelong learning

.Oncology Nursing Forum -(2013) ופורסם ב
דר' דפנה לוין ממכון הקרינה במרכז הרפואי "אסותא", סיפרה 
בהרצאה מרתקת על חזיתות טכנולוגיות חדשות ברדיותרפיה. 
לסיום, דר' עינת גלזר, פסיכולוגית ארגונית, נתנה הרצאה 
חווייתית ומשעשעת שזכתה להרבה הדים חיוביים, בנושא 

אינטליגנציה רגשית ויישומה בעבודת האחיות. 
תודה מיוחדת לדליה גורדון, שסייעה בתכנון יום העיון. 

הוכלל בסל הבריאות 2014

1DOSE UP TO 5 DAYS OF CINV PREVENTION

(CINV) למניעת בחילות והקאות על רקע טיפול כמוטרפי
 (HEC) או גבוה (MEC) עם פוטנציאל אמטוגני בינוני

www.rafa.co.il אתר אינטרנט ,med.info@rafa.co.il למידע נוסף ניתן לפנות למחלקת מידע תרופתי בטלפון 02-5893939, פקס 02-5870282, דוא"ל

Recommended  
in HEC & MEC

by ASCO, MASCC,
ESMO & NCCN 

HEC — קו ראשון 
MEC — קו ראשון
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יום עיון לנשים שחלו בסרטן השד ולבני 
משפחותיהן, במרכז הרפואי רמב"ם

יום עיון באדיבות חברת "רוש" והאגודה למלחמה בסרטן 
התקיים ברמב"ם, בהשתתפות כ-300 נשים שחלו בסרטן 
השד ובני משפחותיהן, זכה להצלחה גדולה. במהלך יום 
העיון הועברו הרצאות מגוונות, שכללו עדכונים בנושאים 
שונים הקשורים לסרטן שד. את דברי הברכה נשאו פרופ' 
רון אפלבוים, מנהל המערך האונקולוגי וד"ר אלדור לירון, 

מנהל מכון השד ברמב"ם.
ההרצאות כללו: עדכונים בנושא שחזורי שד, הקשר בין 
השמנה לסרטן שד, קולטנים בסרטן השד ומשמעותם. לנה 
קורץ - יועצת המיניות של האגודה למלחמה בסרטן, נתנה 
הרצאה בנושא של החיים האינטימיים של נשים שחלו בסרטן 
השד, ולקינוח ניתנה טעימה מנפלאות היוגה על ידי שמרית 
אהרונוביץ, מורה בכירה ליוגה ועל ידי פיליס גלזר, עיתונאית, 
סופרת ומומחית לבישול בריא, שדיברה על הרכיבים הקטנים 

במזון שעושים את כל ההבדל. 
את יום העיון הנחתה אפרת לוין, אחות מתאמת בריאות 
השד של בית החולים, אשר גם ארגנה אותו יחד עם הצוות 

של מחלקת השיווק.
דווחה: מרינה פורר, המרכז הרפואי רמב"ם, חיפה.

  Lesley Fallowfield מפגש עם פרופסור 
במפגש לאחיות מטעם חברת "רוש"

את פרופסור פלוו'פילד אני מכירה מזה כעשרים שנה, כאשר 
הגעתי לאוניברסיטת אדינבורו שבסקוטלנד לעשות את עבודת 
הדוקטורט. קראתי בענין רב את פרסומיה הרבים והמחדשים 
משנות השמונים בתחום התקשורת באונקולוגיה, ובתחום 
המתפתח אז של אחיות מומחיות בנושא סרטן השד. בשנת 
1991 נסעתי לפירנצה להשתתף בכינוס ה–ECCO ולפניו 

השתתפתי בכינוס האגודה האירופאית לפסיכו-אונקולוגיה. 
בכינוס זה הזדמן לי לשבת לצידה של פרופ' פלוו'פילד. 
כשהתחלנו לדבר וסיפרתי לה על עבודת הדוקטורט שלי, 
היא הפסיקה אותי וביקשה שנסיים לדבר, כי היא מציעה 
שאולי היא תבחן אותי בעתיד כשאסיים את העבודה, ואם 
כך היא מנועה מלדעת יותר. כמובן שזה ריגש אותי מאד. 
בסופו של דבר, היא אכן היא היתה הבוחנת שלי וכבוד גדול 
הוא לי שהיא חתומה על המחקר האיכותני, שאותו ביצעתי 
באוניברסיטת אדינבורו במחלקה לסיעוד. פגשתי את פרופ' 
פלוו'פילד פעמים רבות מאז, בהרצאות ובכנסים בינלאומיים 

והיא תמיד הרשימה אותי מחדש. 
ביום העיון שהתקיים בתאריך 16.1.14, אותו ארגנה חברת רוש, 
פרופ' פלוו'פילד הוזמנה לדבר אל אחיות, לאחר השתתפותה 
בכינוס ה– ISCORT שהתקיים באילת באותה עת. הרצאתה 
התמקדה במחקר שהיא עומדת בראשו באירופה בשנים 
באחרונות, וכלל 12 מדינות ותשע שפות. נושא המחקר הוא 
איכות החיים של נשים שחלו בסרטן השד אשר מקבלות 
הרצפטין. מחקר זה אמד את היתרונות והחסרונות של מתן 
הרצפטין בזריקה תת-עורית, לעומת מתן דרך הוריד כטיפול 
המשכי לכימותרפיה, לנשים שחלו בסרטן שד עם רצפטורים 
חיוביים ל– HER2. מסקנתה הסופית היא, שללא ספק ישנו 
יתרון רב לנשים בקבלת הרצפטין בזריקה תת-עורית, כ- 89% 
מהמשתתפים במחקר העדיפו את קבלת התרופה בזריקה 
תת- עורית. ממצאים אלה באו לידי ביטוי במידת הנגישות 
לקבלת הזריקה, במשך זמן הטיפול )משך זמן הכנה, משך זמן 
שהות באשפוז יום(, ובהשלכות הנוספות הקשורות לאיכות 
חיים. מטבע הדברים, גם רוב הצוות המטפל העדיף מתן 

הרצפטין תת-עורי. 
פרופ' פלוו'פילד עסקה רבות במחקרים הבודקים איכות 
חיים ואף כתבה בעבר ספר בנושא, כמדד חשוב בתחום 
האונקולוגיה. חלק ממחקריה עסקו בטיפולים הורמונליים 
בסרטן השד והשפעתם על איכות החיים. אין ספק, שתרומתה 
הרבה לתחום הפסיכו-אונקולוגיה היא רבה ומשמעותית ועל 

כן זכתה להכרה מקצועית רבה. 
לאחר הרצאתה ניתנה לי ההזדמנות לשוחח עמה ולשאול 
אותה מספר שאלות. כך לדוגמא, שאלתי אותה כיצד אנו, 
אחיות השד, יכולות לקדם את ההכרה המקצועית שלנו, 
נושא שקבוצת האחיות מתאמות בריאות השד מתחבטות 
בו רבות בשנים האחרונות. תשובתה היתה, כי הדרך הנכונה 
היא הבאת ראיות והוכחות מהעולם והצגתם בפני הגורמים 
הרלוונטיים במשרד הבריאות. צוות היגוי מתוך קבוצת אחיות 
השד שם לעצמו מטרה, להמשיך לנסות לקדם את הנושא 

בשנה הנוכחית. 
ברצוני להודות לחברת "רוש" על ההזדמנות לפגוש את פרופ' 
פלוו'פילד, וגם על האפשרות לשאול אותה מספר שאלות 
בהמשך להרצאתה המרתקת והמעניינת. מתן הרצפטין 

חדשות מהארץ ומהעולם
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בזריקה, הינו אכן חידוש מרענן והכרחי במציאות הישראלית 
בה אנו חיים.

דיווחה: דר׳ אילנה קדמון, אחות מתאמת בריאות השד בבית 
החולים הדסה עין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 

ע"ש הנריאטה סולד של הדסה והאוניברסיטה העברית.

סדנא מלווה בקוויאר, וודקה ושירי הגבעטרון 
לאחיות ברוסיה בנושא סיעוד סרטן השד

בתחילת אפריל 2014 הוזמנו ד"ר אילנה קדמון וליויה כסלו 
להעביר סדנא לאחיות במוסקבה, בנושא סיעוד סרטן השד. הן 
הוזמנו על-ידי סבטלנה ברביק, אחות שעבדה בעבר בהדסה 
וכיום משמשת כאחות ראשית בבית חולים פרטי במוסקבה, 
ומטרתה לעדכן את הידע של הצוות הסיעודי בנושאים נבחרים. 
בסדנא השתתפו כשלושים אחיות מבתי החולים, מהקהילה 

ומהאגודה למלחמה בסרטן הרוסית.
שני ימי הסדנא כללו הרצאות בנושאים שונים )רפואיים, פסיכו-
חברתיים וסיעודיים(, סדנאות )כדוגמת מיניות והתמודדות 
עם המוות ותפקיד האחות בטיפול בנשים עם סרטן השד( 
ודיונים בהצגות מקרים )דוגמת נושא המחלימים מסרטן, 
שהינו נושא שמעסיק הרבה את הסיעוד האונקולוגי מהיבטים 

פסיכו-חברתיים ואחרים(.
אחד הרשמים שלנו היה, שהסיעוד ברוסיה נמצא במקום 
אחר מהסיעוד אותו אנו מכירים בארץ. כך לדוגמה, העברת 

מידע והדרכת מטופלים מבוצעים אך ורק על-ידי הרופאים. 
יתרה מכך, לדברי האחיות, המטופלים עצמם אינם מצפים 

לתפקידים כגון אלה מהאחיות.
מטרת הסדנא היתה, לא רק הקניית ידע, אלא אף יצירת 
גרעין של אחיות אונקולוגיות, שיקדם את סיעוד סרטן השד 
ברוסיה. נבחר צוות היגוי ראשוני, שאמור לשבת יחד עם 
סבטלנה ברביק, כדי להגדיר חזון ויעדים ראשוניים לעתיד 

בעקבות הסדנא.
תודה לסבטלנה ברביק והשותפים שלה, על היוזמה לקיום 

הסדנא ועל הארגון המופתי והמכובד.
דיווחו: דר' אילנה קדמון וליויה כסלו
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עבור מטופלים מתאימים המקבלים טיפול כימותרפיה בעל פוטנציאל 
גבוה/בינוני לגרום לבחילות ו/או הקאות1

החלו בטיפול המשולש למניעת בחילות ו/או הקאות עם 
®EMEND או EMEND®IV מהיום הראשון של סייקל 11

לפני מתן מרשם נא עיין בעלון לרופא המאושר על ידי משרד הבריאות

 .5-HT3 אימנד בטבליות ניתן במשך שלושה ימים כחלק מהטיפול המשולש הכולל סטרואידים ואנטגוניסט
 המנה המומלצת של אימנד היא: 125 מ”ג, ביום ה-1 לטיפול, שעה לפני הטיפול הכימותרפי, 

ו-80 מ”ג, בימים ה-2 וה-3 לאחר הטיפול.1
המנה המומלצת של אימנד IV היא: 150 מ”ג במתן ורידי, חצי שעה לפני הטיפול הכימי, ביום ה-1 לטיפול.2

חדש
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a Triple Therapy = EMEND, a 5-HT3 antagonist,  
and a corticosteroid.

RefeRences: 
1. EMEND PI  2. EMEND IV PI

IMPORTAnT sAfeTY InfORMATIOn
Indications: EMEND, in combination with other antiemetic agents,  
is indicated for the:
• prevention of acute and delayed nausea and vomiting associated with initial and repeat 
courses of highly or moderately emetogenic cancer chemotherapy.
contraindications: Hypersensitivity to aprepitant or to any of the excipients.  
Co-administration with pimozide, terfenadine, astemizole or cisapride. 
special warnings and precautions for use:
Patients with moderate to severe hepatic impairment. There are clinically important CYP3A4 
interactions, warfarin (a CYP2C9 substrate) interactions and Co-administration with 
hormonal contraceptives considerations as specified in the physician in information leaflet. 
Pregnancy: EMEND should not be used during pregnancy unless clearly necessary.  

זמין בישראל!

Breast-feeding: Breast-feeding is not recommended during treatment with EMEND. 
fertility: The potential for effects of aprepitant on fertility has not been fully 
characterized. effects on ability to drive and use machines: dizziness and fatigue 
have been reported after taking EMEND. 
selected Undesirable effects PO AnD IV: decreased appetite, headache, hiccups, 
constipation, dyspepsia, fatigue, ALT increased. IV ONLY: flushing, thrombophlebitis 
(predominantly, infusion-site thrombophlebitis), erythema, infusion site erythema, 
infusion site pain, infusion site pruritus, blood pressure increased, immediate 
hypersensitivity reactions including flushing, erythema, dyspnea.

for full list of special warnings, precautions for use and common and clinically 
significant adverse events, please refer to the Physicians information leaflet. 

פרויקט הכשרת אחיות אונקולוגיות ילדים - 
בית ג'אלה 

המחלקה להמטולוגיה ואונקלוגיה ילדים בבית החולים הדסה 
עין-כרם, מטפלת באוכלוסיית ילדים משמעותית מהרשות 
הפלסטינית במחלות אונקולוגיות, המטולוגיות ואימונולוגיות.

חלק לא מבוטל של ילדים שחלו בסרטן מהרשות הפלסטינית 
אינם "זוכים" להגיע לטיפול בישראל בכלל ובהדסה בפרט, 
מסיבות שונות, כגון: אישורי מעבר וכניסה לישראל, סידורים 
כספיים, קשיי תקשורת, מערך משפחתי ועוד. זאת ועוד, 
לעיתים הטיפול בבית החולים ממושך עד לכדי מספר חודשים 
רצופים, בהם יש לדאוג לילדים הנותרים בבית ולפתרונות 

לינה למשפחה השוהה בישראל, בעת אשפוז הילד.
מתוך כך, ובשל ההכרה בצרכים הייחודיים של אוכלוסייה 
זו והעניין הרב של הצוותים הרפואיים שהוכשרו ברשות 
הפלסטינית, עלה הצורך להקים מערך אונקולוגי ילדים ברשות 
הפלסטינית. כך הוחל בבניית מחלקה אונקולוגית באגף 
הילדים בבית-החולים בית ג'אלה. בינואר 2013 החלה תוכנית 
הכשרה לצוותים הרפואיים, הסיעודיים וצוות פסיכו-סוציאלי.

מטרת התוכנית היתה: הכשרת צוות של שתי אחיות )האחות 
הראשית המיועדת וסגניתה( בתחומים שונים רלוונטיים 

לאונקולוגיה בילדים:  
צנטרים מרכזיים	 
הכנה לניתוחים	 
בנק הדם ומתן מוצרי דם	 
פרוטוקולים של טיפול כימי	 
רדיותרפיה	 
מצבי חירום באונקולוגיה	 
איזון וטיפול בכאב	 
הכנה להשתלת מח עצם, טיפול ומעקב	 
זיהומים בילדים מדוכאי חיסון	 
מסירת בשורה מרה, ליווי ותמיכה	 
מתן כימותרפיה כולל הכנה, בקרה, בטיחות וטיפול בשפך 	 

ציטוטוקסי
רשומה רפואית וסיעודית	 
הדמיות 	 
מרפאת מעקב 	 
ריכוזי תחום ותיאום	 
שימור פוריות	 

מאחר שמדובר באחיות מוסמכות ולא בתוכנית הדרכה רגילה 
לסטודנטים, תוכנית ההכשרה נבנתה על-פי הצרכים הייחודיים 
של הצוותים ולוותה על ידי מדריכה קלינית. התוכנית כללה, 

בין השאר גם ליווי ניהולי ויישומי בבניית המחלקה.
לצוות הסיעודי, אשר עבר השתלמות במשך חצי שנה, הצטרפו 
שני רופאים, רוקח ועובדת סוציאלית. במהלך הכשרתן של 
האחיות מבית ג'אלה, הן עבדו במחלקתנו כחלק בלתי נפרד 
מהצוות ויצרו קשרים מקצועיים ואישיים עם אנשי מקצוע, 

עמיתים ומטופלים. 
מרבית התכנים היו חדשים עבורן. הן צילמו "והעתיקו" נהלים, 
פרוטוקולים, תמונות של חדרי התרופות, מחסנים, חדרי 

טיפולים, יחידות מטופל ועוד. 
כעבור כחצי שנה, מחלקת אונקולוגיה ילדים בבית החולים 
בית ג'אלה נפתחה, ואנו, אנשי הצוות, הוזמנו לטקס חגיגי, 
שנערך בבית ג'אלה בנוכחות התורם, שר הבריאות הפלסטיני, 
הנסיכה מירדן ועוד רבים ומכובדים בקרב תושבי הרשות. 

החוויה האישית שלנו: העבודה עם האחיות מהרשות היתה 
מדהימה. האפשרות לחוות את הטיפול הסיעודי מנקודת 
מבטן היתה משמעותית מאד עבורנו. בעקבות השיחות 
איתן והביקור בבית החולים שלהם, הדברים הטריוויאליים 
לנו, הפכו פתאום לחשובים יותר ולבעלי ערך רב יותר, וקיבלו 

פרספקטיבה אחרת. 
תחושת הסיפוק היתה עצומה, הן מנקודת המבט של הכשרת 
והעצמת הצוות לטיפול במחלה מאיימת חיים, דרך שיפור 
איכות הטיפול וחיי המטופלים ובני משפחותיהם ברשות, 
חוויה  עבורנו  היתה  זו  הסיעודי.  הצוות  אחוות  וכמובן 
משמעותית לגלות, כי אותה מלאכת קודש, הייחודית כל 
כך לאחיות אונקולוגיות, משותפת לכולנו ולא משנה מאיזה 

מוצא, חבל ארץ או אמונה כל אחד מגיע.
אנו גאים בעשייתנו וברמת השיתוף והשותפות בבניית המערך 
האונקולוגי ברשות הפלסטינית. כולנו חשים תחושה מדהימה, 
שכן, היינו שותפים להיסטוריה מסוימת, בה היה לנו חלק 

לא מבוטל. 
עד היום אנו ממשיכים בקיום הקשרים החברתיים והרפואיים, 

בליווי, הכוונה והדרכה בכל עת.
נעמי שושני, אחות ראשית טיפול יום פדיאטריה אונקולוגית, 

המרכז הרפואי הדסה עין-כרם. 

חדשות מהארץ ומהעולם
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a Triple Therapy = EMEND, a 5-HT3 antagonist,  
and a corticosteroid.

RefeRences: 
1. EMEND PI  2. EMEND IV PI

IMPORTAnT sAfeTY InfORMATIOn
Indications: EMEND, in combination with other antiemetic agents,  
is indicated for the:
• prevention of acute and delayed nausea and vomiting associated with initial and repeat 
courses of highly or moderately emetogenic cancer chemotherapy.
contraindications: Hypersensitivity to aprepitant or to any of the excipients.  
Co-administration with pimozide, terfenadine, astemizole or cisapride. 
special warnings and precautions for use:
Patients with moderate to severe hepatic impairment. There are clinically important CYP3A4 
interactions, warfarin (a CYP2C9 substrate) interactions and Co-administration with 
hormonal contraceptives considerations as specified in the physician in information leaflet. 
Pregnancy: EMEND should not be used during pregnancy unless clearly necessary.  

זמין בישראל!

Breast-feeding: Breast-feeding is not recommended during treatment with EMEND. 
fertility: The potential for effects of aprepitant on fertility has not been fully 
characterized. effects on ability to drive and use machines: dizziness and fatigue 
have been reported after taking EMEND. 
selected Undesirable effects PO AnD IV: decreased appetite, headache, hiccups, 
constipation, dyspepsia, fatigue, ALT increased. IV ONLY: flushing, thrombophlebitis 
(predominantly, infusion-site thrombophlebitis), erythema, infusion site erythema, 
infusion site pain, infusion site pruritus, blood pressure increased, immediate 
hypersensitivity reactions including flushing, erythema, dyspnea.

for full list of special warnings, precautions for use and common and clinically 
significant adverse events, please refer to the Physicians information leaflet. 
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NURSING FACULTY  & HOME CARE  REASEARCH 
CENTER. The 1 st. International Home Care 
Congress 3-6 July 2013, Turkey

בינלאומי שהתקיים בתורכיה  לישראל בכנס  ייצוג מכובד 

שבאיזמיר, ביולי 2013

בתחילת יולי 2013, הוזמנה בלה אליגולשוילי, מנהלת היחידה 
האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית ממחוז מרכז שירותי 
בריאות כללית, כמרצה אורחת לכנס בינלאומי שהתקיים ב- 
ISMIR שבתורכיה, בנושא הטיפול הביתי בחולים מורכבים 
  Prof. Dr. Zuhal Bahar בבית. בראש מארגני הכנס עמד
מאוניברסיטת Dokuz Eylul University. צוותים משרותי 
האשפוז ושרותי הקהילה בעיר חברו יחד וארגנו כנס ראשון 
מסוגו, שדן בנושאים הקשורים לטיפול הביתי: מודלים לטיפול 
בקהילה, רעיונות מבוססי עובדות לטיפול יעיל ובטוח בחולה 
בבית, אתיקה בטיפול הביתי, מקומו של המטפל העיקרי 
והעצמתו, תקשורת בין מטפלים, תאום ואינטגרציה בטיפול, 
עלויות הטיפול הביתי, טיפול פליאטיבי במוסדות לאשפוז 

כללי וסיעודי ועוד.
משתתפי הכנס כללו נציגים מובילים ממערכת הבריאות 
בתורכיה וקובעי מדיניות, לצד רופאים, אחיות, עובדים 
סוציאליים, דיאטנים וסטודנטים לסיעוד מאוניברסיטת 
University Dokuz Eylul וממוסדות להשכלה גבוהה. המרצים 
הוזמנו ממדינות בהן הטיפול הביתי בקהילה מפותח ומתקדם, 

כמו בארה"ב, אנגליה, בלגיה, קנדה, אוסטרליה, צרפת, קפריסין 
וישראל.

בלה אליגולשוילי, מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול בית 
תומך והוספיס בית במחוז מרכז, הוזמנה כמרצה אורחת 
וכיושבת ראש בשני מושבים, שעסקו בטיפול ביתי לחולי סרטן 
וקשישים. בלה הציגה את מערך הטיפול הביתי בחולי סרטן 
בישראל בכלל ובשרותי בריאות כללית מחוז מרכז בפרט, 
תוך שילוב דוגמאות מהשטח של עבודת הצוות האונקולוגי 

הפליאטיבי ממחוז מרכז.
הרצאתה של בלה זכתה לאהדה ולהתעניינות רבים, וזאת 
הודות לעקרונות מודל ההפעלה של המערך הפליאטיבי במחוז 
מרכז, המבוססים על שימוש בתשתיות הקיימות של הרפואה 
הראשונית ושילוב צוותים ממוקדי טיפול ומומחים בטיפול 
תומך פליאטיבי, על-פי הצרכים המתפתחים של החולה 
ומשפחתו, תוך גיוס כל המשאבים הקהילתיים שקיימים 
לרווחת החולים, כמו: מיצוי זכויות סוציאליות, ביטוח סיעודי 
וביטוחים משלימים. כל זאת לטובת בניית תשתית אופטימלית, 

המאפשרת טיפול יעיל  בחולה בבית.
איזמיר, העיר השלישית המאוכלסת ביותר בטורקיה וממוקמת 
סמוך לים האגאי, אירחה את משתתפי הכנס לפי המסורת 
התורכית המקובלת ואפשרה הנאה רבה,  החלפת מידע, 

דיאלוג ושיתוף במידע לפעילויות שיבואו בעתיד.
באופן אישי אומרת בלה "שמחתי לקחת חלק בכנס בינלאומי 

חדשות מהארץ ומהעולם
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חשוב זה. השינויים הדמוגרפיים והטכנולוגיים מובילים בשנים 
האחרונות לעליה מתמדת בתוחלת החיים ובשיעור החולים 
הכרוניים שנמצאים בבית ובקהילה, לכן על נותני השירותים, 
קובעי המדיניות והאחראים על תחום החינוך וההכשרה, 
להיערך  למציאות המשתנה, של העברת מרכז כובד הטיפול 

לבית ולקהילה".

מוקד לטיפול בחולים אונקולוגים במסגרת 
 המוקד המקוון הרב תחומי )"מומה"(

של "מכבי שרותי בריאות"
מוקד הטיפול בחולים אונקולוגים הינו חלק מפעילות "מכבי" 
להרחבת המענה הטיפולי לכלל מטופליה, ובעיקר לחולים 
הכרוניים או המורכבים הזקוקים, לתשומת לב רבה ומענה 
זמין. המוקד מאויש ע"י אחיות מומחיות בתחום האונקולוגיה, 
תזונאית, רוקחת קלינית, עו"ס ורופא מגבה. בראש הצוות 
עומד ריאד אבו-רקייה, אח אונקולוגי מומחה לטיפול תומך 

ודוקטורנט בתחום הפליאטיבי.
המוקד נותן מענה לחולים אונקולוגיים הנמצאים במהלך 
טיפול אקטיבי במחלתם )טיפול כימי, קרינתי או משולב(, 
חוזרת.  מחלה  עם  ולמטופלים  חדשים   למאובחנים 

המוקד מיועד לטפל ב- 750 מטופלים בשנה הקרובה. 

מטרות השירות 

ניהול הטיפול באמצעות גישה פרואקטיבית	 
ליווי אישי לאורך שלבי המחלה ע"י צוות רב מקצועי 	 

במשך כל שעות היממה 
הגברת זמינות המענה הטיפולי	 
העצמה והדרכת המטופל לניהול תסמינים עצמי	 

חדשות מהארץ ומהעולם

שיפור איכות הטיפול  ע"י שימור רצף טיפולי בית חולים- 	 
קהילה

מניעת עומס מיותר על מערכת הבריאות	 

אוכלוסיית היעד

בני 25 שנה ומעלה 	 
)לא 	  סולידית  ממאירות  עם  אונקולוגים  מטופלים 

המטולוגית( ראשונית או מחלה חוזרת
חולים הנמצאים בעיצומה של תכנית טיפול קרינתית, 	 

כימית או משולבת
מטופלים עם סרטן במערכת העיכול עם סטומה, המקבלים 	 

טיפול פעיל למחלתם
המוקד אינו מטפל במטופלים נוטים למות )אשר מטופלים 	 

ע"י שירותי הוספיס(
דיווחו: אנג'לה עירוני, מנהלת המוקד הרב תחומי  

ריאד אבו רקייה, ראש צוות תחום אונקולוגי במומה

על מנת לתת את השירות המיטבי לחולים, יש צורך 
באיתור החולים ובהפנייתם למוקד. באפשרותך  
לאתר ולגייס מטופלים פוטנציאלים לטיפול, במטרה 
להעניק להם מסגרת תמיכה מקצועית לאורך כל 

שעות היממה.
אופן הפניית מטופליך למוקד:

באמצעות שליחת דוא"ל: לריאד אבו-רקייה:
abu_raik_r@mac.org.il (050-8464297)

לאחר תיאום עם הרופא המטפל


