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תוכן העניינים

עורכת ראשית: ד״ר אילנה קדמון,   
RN, PhD יועצת אקדמית בחטיבה 

האונקולוגית בשירותי הסיעוד, הדסה עין 
כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 

של הדסה והאוניברסיטה העברית. 

 RN, MPA עורכת משנה: רונית ר. גולד
רכזת הדרכה אשפוז יום אונקולוגי, מרכז 

רפואי ת"א ע"ש סוראסקי.

חברות המערכת:

ליויה כסלו RN, MA אחות ראשית, 
האגודה למלחמה בסרטן, גבעתיים.

עירית שוורץ-אטיאס RN ,MA - מנהלת 
הסיעוד ביחידה להשתלות מח עצם, 
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל.

סוקרות מאמרים: 

אלומה סקעת, RN, MA – מרכזת תחום 
אונקולוגיה בקמפוס האקדמי לסיעוד 

אסף הרופא.

אפרת לוין, MA, RN – מתאמת שד 
ואחות כללית, הקריה הרפואית לבריאות 

האדם, רמב"ם.

קרן ארפי, MA, RN – מומחית קלינית 
בטיפול תומך, היחידה לטיפול תומך, 

מרכז רפואי שיבא.

כתובת המערכת למנויים ופרסומים: 

סיעוד אונקולוגי, ת.ד 613 גבעתיים 53106. 
טל’ 03-5721618, נא לפנות לסילויה.

עריכה לשונית: רונית ר. גולד

עיצוב ופרסום: גלית אזולאי, עיצוב גרפי
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פאונדיישן וואן
הבדיקה המובילה בעולם 

לזיהוי והתאמת טיפול ממוקד למחלת הסרטן
רפואה מותאמת אישית תגביר את הסיכוי למציאת טיפול מתאים וייחודי לסרטן 

 בדיקה של מירב הגנים, וזיהוי 
של עד פי 3 יותר שינויים 

גנומים מהבדיקות השיגרתיות.
ייחודי - מספקת מדדים 

להתאמת טיפול באימונותרפיה

הנבחרת ביותר בקרב אונקולוגים בארה"ב. 
מעל 30 חברות פארמה בחרו 
לבסס את המחקר והפיתוח 

שלהן על בדיקה זו.
ניסיון רחב של מעל 100,000 מטופלים

הבדיקה עם הנסיון ומאגר המידע 
הגדול בתחום ביחד עם יכולת פענוח 
ייחודית, מייצרת סיכוי גבוה ביותר 

למציאת טיפול מותאם אישית

המקיפה 
ביותר

המבוססת 
ביותר

האמינה 
ביותר
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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.

בלה אליגולשווילי - מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

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

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

רותי אלקיים - הנהלת מערך הטיפול התומך, מרכז הסרטן, 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.

 


