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בן עמי

כנס הסתיו של הארגון האירופי לסיעוד 
)EONS( אונקולוגי

בספטמבר 2014 התקיים כנס הסתיו של הארגון האירופי 
לסיעוד אונקולוגי )EONS( באיסטנבול תורכיה. בכנס 
הצגתי את עבודת העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
בהרצאה על: הטיפול הפומי לחולי סרטן – פרויקט העמותה 
הישראלית לקידום הסיעוד האונקולוגי. הנושא של טיפול 
פומי לחולי סרטן הוצג במספר מושבים ועורר הרבה עניין 
והתלהבות, שכן אחיות אונקולוגיות עוסקות יותר ויותר 
בתחום ההדרכה, ליווי ותמיכה למטופלים אלה בבתי 

החולים, במרפאות הקהילה ובמכונים פרטיים. 
ההצגה כללה את תיאור תכנית העמותה משלב הרעיון, 
עבודת ועדת ההיגוי, העבודה בקבוצות, השקת התוכנית 
2013, הכנת דפי  ביום העיון השנתי של העמותה ביוני 
המידע למטופלים על 28 תרופות לטיפול אונקולוגי לחולי 
סרטן, הכנת חוברת מידע לאחות האונקולוגית ותוכנית 

להעשרת הידע בתחום לאחיות העמותה.
בנוסף הוצגה תכנית מחקר העמותה בשיתוף אוניברסיטת 
חיפה הכולל מערך מחקר רב מוסדי הבוחן ב-4 נקודות זמן 
את היענות המטופלים לנטילת הטיפול הפומי באמצעות 
ראיון טלפוני. תוצאות עבודה זו יספקו לנו המטפלים את 
הדרכים היעילות לטיפול ומעקב יעיל, בטוח ומקצועי 

בקבוצת חולים אלה.

יום עיון לאחיות קהילה בקפריסין
2014 הוזמנתי לתת הרצאת אורח ביום עיון  בדצמבר 
לאחיות טיפולי בית בניקוסיה קפריסין. ההרצאה הייתה 
חלק מיום להעשרת הידע של האחיות בתחום הטיפול 

בנשים עם סרטן שד.
ההרצאה כללה מידע על חשיבות היענות מטופלים 
לנטילה רצופה של הטיפול הפומי, דרכים לשיפור והעלאת 
היצמדות לטיפול, תפקיד האחות ודרכי חינוך והדרכת 

מטופלים.
ההרצאה כללה גם תיאורי מקרה תוך התמקדות במספר 
תרופות פומיות אונקולוגיות ותפקיד האחות במעקב אחר 

המטופלים ברמה הקלינית וההתנהגותית.
התגובות להרצאה היו חמות ומפרגנות על ההשקעה הרבה 
שהעמותה משקיעה בפרויקט חשוב זה לטובת המטופלים 

ונבחנו אפשרויות לשיתוף פעולה בתחום בעתיד.
בנוסף פגשתי אחיות מקפריסין שהשתתפו בפעילויות 

משותפות עם אחיות העמותה בתחומים אחרים.

שרה בן עמי, R.N M.A, אחות אחראית

מרכז מירב לבריאות השד, המרכז הרפואי "שיבא"

מדברים מהשטח
פרויקט הטיפול הפומי
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יום עיון העמותה בנושא חדשנות בסיעוד 
אונקולוגי

ב-31.12.2014 הפרויקט הוצג ביום עיון של העמותה שעסק 
בחידושים באונקולוגיה ונושא "הטיפול הפומי לחולים 
אונקולוגיים – פרויקט העמותה", במהלך הכנס חולקו 
למשתתפים דפי המידע שהוכנו. בערב זה הוצג גם פיתוח 
האפליקציה "אקספרטה" לצוות רפואי ובו מידע נרחב 
אודות התרופות הפומיות וניתן לצרף במייל למטופל את 
דף הידע הרלוונטי. מכלול הכלים הללו מספקים לאחות 

האונקולגית ארגז כלים מקצועי.

סדנא לאחיות בנושא תקשורת אפקטיבית
2014 התקיימה סדנא בת  בחודשים נובמבר ודצמבר 
יומיים בשני סבבים לחברות העמותה שעסקה בכלים 
פרקטיים בתקשורת אפקטיבית מול המטופל, כלים אלה 
הוכחו מחקרית כמשפרים תוצאות בהיענות לטיפול פומי 
לחולים אונקולוגיים. הסדנא כללה משחקי תפקיד ותרגילים 
שונים. הנושאים שנדונו בקבוצות עסקו במיפוי ההתנגדויות 
העולות מהמטופלים, מקורות החסמים לטיפול הכרוני, 
ריכוך התנגדויות והגברת שיתוף הפעולה של המטופל 
ושאילת  הקשבה  כישורי  חיזוק  ומשפחתו,  הכרוני 
שאלות וכלים ליצירת מחויבות אצל המטופל לטיפול.                                                    
את הסדנה הנחתה הגב' מרב תשובה, מ"מרכז טל", יועצת 
ומנחה המתמחה בתקשורת אפקטיבית בעולם הרפואי. 

בסדנא זו השתתפו כ-40 אחיות


