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אני שמחה וגאה להגיש לכם את גיליון הנושא לשנת 2015 העוסק בפרויקט העמותה בנושא “טיפול פומי 

לחולים אונקולוגיים”

חוברת זו הינה תוצר של עבודת קבוצת היגוי שהוקמה ונפגשה למספר מפגשי עבודה שכללו סדנה בת 

יומיים שהתקיימה בדצמבר 2012 בקיבוץ שפיים ומפגשים קצרים יותר להשגת הסכמות והצגת התוצרים. 

מטרת תכנית זו היא להעלות מודעות הצוותים המקצועיים לנושא הטיפול הפומי הניתן לחולים 

אונקולוגיים והנוטלים טיפול זה בביתם. מטרה נוספת היא לספק גוף ידע עדכני וכלים לעשייה מקצועית 

לאחיות אונקולוגיות בבתי החולים ובקהילה לטיפול, ליווי ומעקב אחר חולים אלה באמצעות כתיבת 

הנחיות מקצועיות לאחיות להדרכה, מעקב, רישום ודיווח ולהתערבות במצבי חרום.  

אנו תקוה כי תוצרים אלה ישמשו כבסיס אחיד ומשותף לכלל המטפלים בביצוע אומדן, מעקב, הדרכה 

ותיעוד ההתערבות ובכך לקדם ולשפר את שיתוף הפעולה בין הרופאים לצוות הסיעודי בבית החולים 

והתקשורת בין המטפלים בבית החולים למטפלים בקהילה.

תכנית זו הושקה ביום העיון השנתי של העמותה ביוני 2013. ההרצאות כללו את תכנית העבודה השנתית, 

מתן ידע עדכני בנושא הטיפול הפומי ומאפיינים פרמקולוגיים והתנהגותיים של הנושא.

אני מבקשת להודות מאוד לחברות ועדת ההיגוי של תכנית זו על תרומתם החשובה לתוכנית:

אביטל רנד, נורית יאיר, טל גרנות, אליגולשוילי בלה, כסלו ליויה, שרה דנוס, עדנה שלום, אשכנזי שרית, 

ארפי קרן, אילנה שזר, ברוריה יכיני , ברכה פולי, יפה בן ישי, שטרייטר מרינה, מודיאנו-מקל תמי. 

פעילות קבוצת ההיגוי כללה:

הכנת דפי מידע למטופלים של 28 תרופות פומיות, דפים אלה כוללים: מידע כללי אודות התרופה, הנחיות 

כלליות למטופל העוסקות בכללי התנהגות בעת נטילת טיפול פומי, דגשים על אופן נטילת התכשיר, 

דגשים בטיפול, תופעות לוואי ותופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/ פנייה דחופה לטיפול.

המידע בדפים אלה נאסף ממקורות קליניים ופרמקולוגיים רבים, תוקף ע”י רוקחת קלינית, רופאים ואחיות 

ובחלק החזותי ניתן למטופלים שהעירו על צורת הדף, גודל אותיות ומבנה.

בנוסף הוכנה חוברת מידע לאחות המהווה הנחייה מקצועית למתן טיפול פומי הכוללת: חזון ועמדת 

העמותה, אלגוריתמים לטיפול אונקולוגי פומי בשלושה שלבים, מידע על 28 התרופות המכילות: מידע על 

התרופה, דגשים על אופן נטילת הטיפול, אינטראקציות בין תרופתיות, תופעות לוואי ותופעות המחייבות 

דיווח מיידי.

חשוב לציין כי החומרים הללו מוגשים לאחות כהמלצת העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי וכל מוסד 

יכול לאמץ את החומרים כמות שהם, להוסיף או להחסיר מידע על פי החלטת המוסד.
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בנוסף ועדת ההיגוי מכינה תכנית העשרת ידע לצוותים בבתי החולים ובקהילה להעברת הנושא בישיבות 

צוות, קורסים מקומיים והכשרות נוספות.

לידיעתכם, דפי המידע נמצאים באתר העמותה www.ions.org.il  תחת לשונית: מידע והדרכה, טיפול 

פומי. 

בנוסף חברת “ינסן” התומכת בתוכנית זו משלב הרעיון ועד הוצאתו לפועל, יזמה פיתוח יישומון 

)אפליקציה( הנקרא: אקספרטה – EXPERTA הנותנת תמיכה קלינית ומקצועית לעובדי הבריאות בתחום 

האונקולוגיה ובה מידע רב על תרופות, אינטראקציות בין תרופתיות, מחשבונים לטיפול ודפי המידע 

שלנו למטופלים. לאחות אפשרות לשלוח במייל את דף המידע הרלוונטי למטופל בזמן הביקור שלו ובכך 

לאפשר לו לקרא בביתו את המידע על הטיפול שלו במטרה להשיג היענות טובה לטיפול. בימים אלה 

נפגש צוות החברה עם אחיות ורופאים ומספק להם הרשאות כניסה לשימוש ביישומון זה.

תכנית זו מלווה גם במחקר ארצי המובל ע"י ד"ר אפרת דגן, ראש החוג לסיעוד מאוניברסיטת חיפה 

והחוקרות: דר' אפרת שדמי ודר' אורית כהן קסטל. חברות העמותה בוועדת היגוי של התוכנית הן: טל 

גרנות, תמי מודיאנו מקל, אלה מולר, אביטל רנד, ברוריה יכיני, נורית יאיר, ליויה כסליו ושרה בן עמי, 

המחקר בודק את מידת היצמדות המטופלים לטיפול הפומי אונקולוגי בחולי סרטן בישראל, זהו מחקר רב 

מרכזי המתבצע בחמישה מרכזים רפואיים בארץ ונמצא בתהליך גיוס מתקדמים. ממצאי המחקר יסייעו 

לאחות האונקולוגית לפעול בדרכים ושיטות הדרכה מותאמות למטופל במטרה להשיג היענות מרבית 

לטיפול עם תוצאי טיפול איכותיים.

אני מודה מאוד לחברות ועדת ההיגוי של התוכנית על תרומתן והשקעתן הרבה ותודה מיוחדת לאביטל 

רנד ולליויה כסלו שהיו שותפות פעילות בכל תהליך התכנון, החשיבה, הכתיבה והעיצוב.

תודה מיוחדת לגלית אזולאי המעצבת שיצרה את הקו העיצובי של תכנית זו בכל החומרים: דפי המידע 

למטופלים, חוברת המידע לאחות ועוד.

בטוחה שתוצרים אלה ישמשו את האחות האונקולוגית באשר היא לטובת המטופלים ובהחלט נדרש 

המשך עבודה וכתיבת דפי מידע על תרופות רבות נוספות הנמצאות היום בשימוש ואלה הנמצאות בשלבי 

בדיקה ומחקרים קליניים כהמשך לפרויקט זה.

מאחלת לכולנו המשך עבודה פורייה ושימוש יעיל בחומרים אלה.

שרה בן עמי

עורכת אורחת


