
36 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך ל"א חוברת מס' 1 | מרץ 2019 |

מה חדש?
חדשות מהארץ ומהעולם

חדשות מהארץ ומהעולם

אימונותרפיה
אחד הנושאים שהיו במוקד פעילויות העמותה השנה היה 
אימונותרפיה. שיטת טיפול זו, בה משתמשים ביכולתה של 
מערכת החיסון להשמיד תאי סרטן באמצעות טכניקות 
שונות, הוכחה כיעילה במגוון רחב של מחלות. בשנת 2018 
הוענק פרס נובל לשני חוקרים מארצות הברית ומיפן 
שהובילו את פיתוחו של טיפול חדש לסרטן. מחקריהם 
של ג'יימס אליסון )Allison( מאוניברסיטת טקסס וטסוקו 
Honjo( מאוניברסיטת קיוטו, התמקדו בטיפול  הונג')
המבוסס על שיבוש המנגנונים שפיתחו תאי הסרטן, 
המאפשרים להם לשבש את הפעילות החיסונית נגדם. 
שדה המחקר בתחום זה הולך ומתרחב בצעדי ענק וכך 
גם השימוש באימונותרפיה בשדה הקליני. אשפוזי היום 
קורסים תחת העומס ועדיין המעקב והמענה אחר תופעות 
הלוואי נותרים בידי צוותי בית החולים. מן הראוי שכל 
אחות אונקולוגית, הן בבית החולים והן בקהילה, תבין את 
המנגנונים השונים של הטיפול ותלמד מה הן תופעות 
הלוואי הייחודיות שלו והמענה הראשוני לתופעות הלוואי. 
כמו כן עולה נחיצות עזה ליצור ולקדם שיתופי פעולה בין 
אחיות הקהילה ואחיות בתי החולים, בכל הקשור למטופלים 

המקבלים אימונותרפיה. 

ערב עיון בנושא: "סרטן כמחלה כרונית- 
על אימונותרפיה ברצף שבין בית החולים 

לקהילה"
את ערב העיון בנושא אימונותרפיה, שהתקיים בתאריך 
9.10.18 יזמה, בנתה וריכזה יעל שטיינברג סילמן, ממכון 
אלה לאימונו-אונקולוגיה במרכז הרפואי ע"ש שיבא. פרופ' 
גל מרקל, מדען ראשי ורופא מומחה במכון אלה פתח את 
ערב העיון בהסבר על אימונותרפיה בסיסית ועל התהליכים 
החדשים שהובילו לשינוי הפרדיגמה ולגישות הטיפוליות 
החדשות ולמבט עתידי. יעל שטיינברג התמקדה בהישגים 
ובאתגרים של הסיעוד הנוגע לאימונותרפיה, בנבדל 

מטיפולים אחרים כנגד סרטן. 
 ,Krista Rubin יעל את  זה, הזמינה  לערב עיון חשוב 
תחום, מהמרכז למלנומה בבית החולים  אחות מומחית בַּ
במסצ'וסטס, מבוסטון. קריסטה רובין נתנה הרצאה חשובה 
 .Interface between hospital and community בנושא: 
קריסטה סיפרה על שיתוף הפעולה בין בית החולים 
והקהילה, דוגמת קבלת החלטות משותפת, הכוללת גם 
ישיבות ודיונים משותפים, טלא-מדיסין, ערכות מידע 
ומעקב למטופל וכן פיתוח וניסוח הנחיות מקצועיות 

לאחיות. 
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בפאנל השתתפו, מלבד קריסטה רובין: חני שטיינברג, אחות 
מתאמת מלנומה ממכון שרת במרכז הרפואי הדסה ע"כ, 
רוסי נבון, אחות מתאמת סרטן ריאות ומומחית בטיפול 
תומך במרכז הרפואי שיבא ואחות הקהילה, אשירה בן 
שחר. הפאנל דן באתגרים הקיימים בארץ בכל הנוגע 

לאימונותרפיה ובעיקר הקשר בין הקהילה ובית החולים.
ערב עיון זה היה מיועד לעוסקות בניהול מבתי החולים 
והקהילה, מתוך מטרה להתחיל תהליך משמעותי של 
שיתופי פעולה בין בית החולים לקהילה. בעקבות ערב 
העיון הותחל פרויקט חדש של שיתופי פעולה בית חולים 
קהילה ביוזמתה וריכוזה יעל שטיינברג סילמן. התקיימה 

פגישה ראשונה בין מספר אחיות קהילה על מנת לחשוב 
ביחד על האתגרים העומדים בפניהם וכיצד ניתן למדוד 
את המצב הקיים כיום, טרם קבלת החלטות על הפעולות 

שעלינו לנקוט לקידום הנושא.
ערב העיון התקיים במלון שרתון סיטי טאוור ברמת גן 

.BMS באדיבות חברת

יום עיון בנושא אימונותרפיה
יום עיון בנושא אימונותרפיה שיועד לכלל חברי/ות 
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי התקיים ב- 31.1.19. 
דליה גורדון, אחות מתאמת  יום העיון בנו וריכזו  את 
אונקולוגית אישית מהמרכז הרפואי הדסה עיון כרם וחני 
שטיינברג, אחות מתאמת מלנומה ממכון שרת במרכז 

הרפואי הדסה עין כרם. יום העיון נפתח בהרצאתה של 
פרופ' מיכל לותם, מומחית במלנומה ורופאה בכירה במכון 
שרת במרכז הרפואי הדסה עין כרם, בנושא: "אימונותרפיה 
מהיסוד ועד פרס נובל". פרופ' לותם הציגה ופרטה בין 
השאר מדוע מלנומה טובה לחקר האימונולוגיה, מה הם 
המנגנונים של הטיפול האימוני ולמי מתאים לקבל טיפול 
כזה. חני שטיינברג הסבירה על ניהול המפגש עם מטופל 
ובני משפחה, כולל הצגת כלי עזר להדרכה. לאחר הרצאתה, 
משתתפי יום העיון תרגלו בקבוצות מפגש עם מטופלים 
המקבלים אימונותרפיה באמצעות מקרים והציגו את תוצאי 
הדיון במליאה. בנוסף נערך דיון במקרים מהשדה הקליני 
על ידי אנשי מקצוע בהנחיית חני שטיינברג. המשתתפים 
בדיון היו: בלה אליגולשווילי, מנהלת היחידה האונקולוגית 
הפליאטיבית במחוז מרכז של שירותי בריאות כללית, מישל 
פלג, אחות באשפוז יום אונקולוגי במרכז הרפואי הדסה עין 
כרם ומיכל בלוך, עובדת סוציאלית באשפוז יום אונקולוגי 
במרכז הרפואי הדסה עין כרם. הרצאת ההעשרה המרתקת 
ניתנה על ידי ד"ר תום רן, מדען ממכון ווייצמן )לשעבר( 
בנושא: "מדע )כבר לא כל כך( בדיוני". ד"ר תום רן היווה 
אחד ממובילי פרויקט המחשב הביולוגי במכון ווייצמן 
למדע, הנראה כטיפת מים. ד"ר תום סיפר על פרויקטים 
יישומיים מעוררי פליאה דוגמת הכנסת גנים של גחליליות 
לצמחים כדי שאלה ישמשו לתאורה. בעולם האופנה, יצרו 
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שמלות זוהרות בצבע פלואורסצנטי תוך שימוש בתולעי 
משי ובגנים של מדוזה. ד"ר תום רן הסביר על שימוש 
בהשתלות צואה, על הדפסת רקמות בתלת מימד, על 

פרויקט של ניסיון להחיות זנים של חיות שנכחדו ועוד. 
יום העיון התקיים במלון קראון פלזה במרכז עזריאלי בתל 

 .Astrazenica אביב באדיבות חברת

השתלמות בניהול לאחים ואחיות מנהלים/ות 
ולמתאמות/מרכזי תחום באונקולוגיה

השתלמות שכללה תכנים ניהוליים התקיימה עבור אחיות 
ואחיות העוסקים בניהול ועבור מתאמות ומרכזים מכל 
התחומים באונקולוגיה )שד, ריאה, ראש צוואר, מלנומה, 
מערכת עיכול, מערכת שתן וכדומה( התקיימה בתאריכים 
11.12.18 ו- 13.11.18. ריכזו את ההשתלמות פרידה אוחיון, 
אחות בריאות השד במרכז דוידוף ואירית דינור, אחות 

בריאות השד בבית החולים אסף הרופא. 
מלבד עדכונים וחידושים בטיפול במחלות סרטן דוגמת 
סרטן שד מוקדם, שניתן על ידי פרופ' רינת ירושלמי, מנהלת 
מכון השד במרכז דוידוף, בלינסון וסרטן ריאה שניתן על ידי 
ד"ר סיוון שמאי, רופאה בכירה במערך האונקולוגי במרכז 
הרפואי תל אביב, נכללו בהשתלמות נושאים מגוונים 
רלוונטיים לכל הלומדים. למשל, "מוות בעידן הדיגיטלי", 
נושא חשוב ונחוץ ניתן על ידי חדווה שיינמן יופה, מומחית 
קלינית בטיפול תומך מהקריה הרפואית לבריאות האדם, 

רמב"ם.
דני ינאי, מרצה וצלם אתנוגרפי לימד על עקרונות לשינוי 
ארגוני מוצלח באמצעות מבט על הדרך בה תרבויות 
שינויים  לחולל  הצורך  עם  מתמודדות  מסורתיות 

משמעותיים. דני ינאי סיפר בהרצאתו על תהליך מרתק, 
מובנה, ארוך ומאתגר של שינוי, בו הופסק מנהג קדום של 
הרג ילדים שנתפסו כמקוללים בשבט המינגי באתיופיה. 
השלבים הדומים של תהליך המביא לשינוי, המתקיימים הן 
בשבטים המסורתיים והן בחברה המערבית כיום כוללים: 
התמודדות עם התנגדויות, שיתוף פעולה, מתן כבוד לזולת 
המתנגד ולפחדיו, נטרול איומים, רתימת המתנגדים מתוך 
תחושת הבנה, כבוד ושיתוף, יצירת לחץ חיצוני לשינוי, 
חיפוש פתרון תוך שיתוף וכל זאת תוך הימנעות מכפיה 

ובניית הפתרון, כך שהמתנגדים יחושו שהשינוי בא מהם.
זרקור אל "המסע אל הגנום" ניתן על ידי ד"ר שרון פלס, 
רופאה בכירה במרפאה האונקולוגית מהמרכז לטיפול 
בגידולי מערכת העיכול בבית החולים תל אביב. ההרצאה 
כללה התייחסות לסוגי שינויים גנטיים, לאמצעים לאיתור 
השינויים הגנטיים ולבדיקות גנומיות שונות הקיימות כיום. 
רותי רדיאנו, מנהלת הסיעוד של המרכז הרפואי הדסה הר 
הצופים, ריתקה את המאזינים בהרצאתה אודות ניסיונה 
האישי בניהול. הרצאתה התמקדה בדרכים אפקטיביות 
להעצמת עובדים, בגיבוש צוות, יצירת תחושת שייכות 
ונכונות להשקיע מעבר לנדרש, ניהול קונפליקטים, בקשת 
עזרה, הדרכה ועוד. ה"רביעיה" המנצחת לדבריה היא: 
"ההנאה שבהנעה", גבולות וסטנדרטים, דוגמא אישית 

ועקביות. 
ד"ר דינה ניר, ראש ה-MBA בקריה האקדמית אונו, יועצת 
ארגונית בכירה וחוקרת בתחום הפסיכולוגיה החיובית, 
מנהיגות וקבלת החלטות, התמקדה במנהיגות חיובית 
בניהול במערכת הבריאות. היא הסבירה על ההבדל בין 
אושר הדוני לאושר יודמוני ועל הטיית השליליות כאשר 

חדשות מהארץ ומהעולם
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אנו שואפים לאושר, אבל נוטים לחשוב מתוך נקודת מבט 
שלילית. ד"ר דינה ניר כללה בהרצאתה תרגילים אפקטיביים 
כדי להתרגל לחשוב במונחים חיוביים וכן נקודת מבט 
חומלת על עצמנו, תוך לקיחת אחריות על טעויות ושחרור.
ד"ר רוית גבע, מנהלת המרכז לגידולי מערכת העיכול 
ומנהלת יחידת מחקרים קליניים בבית החולים תל אביב 
נתנה הרצאה חשובה ובהירה בנושא: "כל אחת יכולה 
להבין סטטיסטיקה מדעית: כיצד לקרוא ולהבין תוצאות 

של מחקרים". 
על שיתופי פעולה בין אחיות בריאות השד בבית החולים 
ובקהילה סיפרו והדגימו אתי אוחיון, רכזת אונקולוגיה 
ואחות בריאות השד במחוז דרום של שירותי בריאות כללית 
ונילי אוחנה, אחות בריאות השד במרכז הרפואי ברזילי 

באשקלון. 
בנוסף התקיים דיון רב מקצועי אודות ניהול הטיפול באדם 
שחלה בסרטן ובני משפחתו באמצעות הצגת שני מקרים 
מורכבים שנוסחו על ידי מרכזות הקורס, פרידה אוחיון 
ואירית דינור. את המקרה הראשון בנושא סרטן השד 
הנחתה דינה פלג, אחות בריאות השד מבית החולים תל 
אביב. השתתפו בדיון: ד"ר עינב גל ים, מנהלת יחידת אשפוז 
יום במרכז הרפואי שיבא, תמי מקל מודיאנו, אחות בריאות 
השד במרכז הרפואי שיבא ושירלי אלון, פסיכו-אונקולוגית 

מבית החולים מאיר בכפר סבא. 
את המקרה השני בנושא סרטן ריאה הנחתה רוסי נבון, 
אחות מתאמת ריאה מהמרכז הרפואי שיבא. השתתפו 
בדיון: ד"ר דיימיאן אורבן, מנהל מחלקה אונקולוגית ומנהל 
המרכז לאבחון מהיר של סרטן במרכז הרפואי שיבא, טובה 

שחר, אחות מתאמת ריאה מהקריה הרפואית לבריאות 
האדם, רמב"ם, ושירלי אלון, פסיכו-אונקולוגית מבית 

החולים מאיר בכפר סבא. 
ההשתלמות התקיימה באדיבות חברת רוש. 

יום בריאות השד בכנסת ישראל
בתאריך 14.11.18 התקיים יום בדיקות שד בכנסת על ידי 
אחיות הכנסת, האחות הראשית של מרפאת הכנסת, ריטה 
ארמן, ושותפתה לריסה פריצקר, בתמיכת רופא הכנסת, ד"ר 

יצחק ליפשיץ.
ליום זה הוזמנו שרות וחברות הכנסת וכל עובדות הכנסת 
בכל אגפיה השונים דוגמת האחראית על תקציב הכנסת, 
מנהלת לשכת קצין הכנסת, אחראית הארכיון ואחראית על 

עיצוב מוזאון הכנסת שיוקם בעתיד. 
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ליום זה הגיעו כ–150 נשים מהמשכן בין השעות 9.30 ל- 
14.30. הנשים נבדקו על ידי אחד משלושה רופאים, שהגיעו 
בהתנדבות לבדוק את הנשים. הנשים זכו גם לייעוץ פרטני 
מד"ר אילנה קדמון, שבעברה היתה אחות בריאות השד 
הראשונה בארץ מבית החולים הדסה עין כרם ירושלים. 
יום זה זכה לתמיכה מהאגודה למלחמה בסרטן, שנציגותיה 

מהסניף הירושלמי הגיעו לסייע.
מה שהיה ייחודי ביום זה הוא ההתמקדות בנשים צעירות, 
שחלקן שאלו ורצו מידע על הריון ולידה בהקשר לבדיקות 
שד, על בדיקות גנטיות ועל סיפור משפחתי אותו הן חוו. 
אחד הגברים, עוזר פרלמנטרי של אחד השרים, שאל לגבי 
אשתו המניקה המרגישה גוש בשד. ד"ר קדמון סיפקה 
תשובות ואיפשרה יצירת קשר בהמשך אם יעלו שאלות 

נוספות.
יום זה עבר בהצלחה וניכר שהשיג את מטרתו - העלאת 
המודעות לסרטן השד, נושא חשוב לכולנו בכל ימות השנה 

ומצוין במיוחד בחודש המודעות לסרטן השד.
כתבו וסיכמו: ריטה ארמן וד"ר אילנה קדמון

יום עיון לצוות הסיעודי במחלקות 
ההמטואונקולוגיות בהדסה

גם השנה, למרות כל השינויים שעברו על חטיבת שרת 
בבית החולים הדסה, הצלחנו להרים את הכנס השנתי של 

אחיות החטיבה. הכנס השנתי הינו מסורת בת 15 שנה. 
הכנס התקיים ב- 10.12.18 במשכנות שאננים, בו השתתפו 
כ- 130 אחיות העוסקות בתחום ההמטו-אונקולוגי. השנה 

הנושא היה "הסיעוד ההמטו-אונקולוגי בעידן הדיגיטלי". 
מדי שנה האחיות בחטיבה מצפות ליום עיון זה וחוות 
אותו כאירוע מיוחד, המשלב למידה ועדכון ידע עם 
מפגש חברתי-מקצועי. הכנס מאפשר מצד אחד ללמוד 
על החידושים בתחום ההמטו-אונקולוגי, ומצד שני נותן 
הזדמנות להביע את הערכתנו ולהודות לאחיות על עבודתם 
המסורה, על העשייה היומיומית המקצועית, איכותית 

ומלאת חמלה למען המטופלים. 
יום העיון חולק לשלושה חלקים: החלק הראשון כלל 
הרצאות רפואיות בתחומים שונים כגון הטיפול בחולה 
ההמטולוגי, האלגוריתם הטיפולי בחולי סרטן הריאה 
מסוג NSCLC, חידושים באימונותרפיה וחידושים בסרטן 
שד מוקדם. בחלק השני שמענו הרצאות בתחום הסיעוד: 
הרצאה שניתנה על ידי מר יעקב ז'יטומירסקי, אח המוביל 
את הנושא של תחום הניו מדיה בסיעוד. זהו נושא חדשני 
של "הדסה שלי". המשמעות היא שכל הרשומות הרפואיות 
של המטופל נשלחות אליו בצורה דיגיטלית. בהמשך הציגה 
האחות גב' דליה גורדון את התפקיד החדש והייחודי שהיא 
הקימה רק לאחרונה, בנושא אחות מתאמת אונקולוגית, בו 
היא מלווה את החולים בכל מערכת הבדיקות טרום אבחון, 

הנעשה גם באופן דיגיטלי. ד"ר סיגל שפרן תקוה, מנהלת 
מרכז הדסה למחקר וחדשנות בסיעוד, סיימה את החלק 
השני בהרצאה מרתקת בנושא האחות הרובוטית. בחלק 
השלישי נערכה הרצאה מרתקת מפי מר פרדריק בלסן, 
מרצה לחדשנות, דיגיטל ושינוי, יועץ לארגונים ומותגים 

גדולים בארץ ובעולם. 
כמידי שנה יום העיון המיוחד הזה כלל אירוח למופת של 
מרכז הכנסים משכנות שאננים, שאפשר לכל הצוות הסיעודי 
להיפגש ולחלוק בחוויות השונות. את יום העיון ניהלה 
המנהלת החדשה בסיעוד של החטיבה ההמטו-אונקולוגית 
והדיאליזה בהדסה עין-כרם - גב' מוריאל כהן. על פי המשוב 

שהתקבל מהמשתתפים, הכנס נחל הצלחה רבה.
לסיכום, אנו מודים לחברת "רוש" על החסות ליום העיון 
השנתי ולכל המרצים, וכמובן לכל האחים והאחיות בחטיבה 
שלקחו חלק ביום העיון. תודות להנהלת הסיעוד בהדסה על 

התמיכה ביום העיון הנפלא, המושקע והמלמד הזה.
כתבה וסיכמה – ד"ר אילנה קדמון

"צועדים לעבר עתיד טוב יותר עם סרטן שד" 
- יום עיון לנשים וגברים שחלו בסרטן שד 

במרכז הרפואי וולפסון
מדי שנה, זו הפעם השלישית, במרכז רפואי וולפסון, 
מתקיימים ימי עיון עבור נשים וגברים שחלו בסרטן שד 
ביוזמת צוות מרכז בריאות השד, בהובלתם של ד”ר אריה 
יודיץ ומתאמת בריאות שד מוסדית גב' דיאנה מושייב 
בשיתוף פעולה עם הנהלת בית החולים וולפסון, יו”ר 
הוועדה המוסדית לקידום הבריאות פרופ' חוליו ויינשטיין, 
מרכזת קידום בריאות מוסדית גב' יוליה ירושלימסקי, 

הנהלת בית הספר לסיעוד והאגודה למלחמה בסרטן.
ד"ר נטליה קרמינסקי, מנהלת יחידת אשפוז יום אונקולוגי 
ואחראית על תחום סרטן השד במרכז הרפואי וולפסון, 
סיפרה על חידושים ביולוגיים בסרטן השד. עינת ברייננברג, 
אחות אחראית במרכז טל לרפואה אינטגרטיבית במרכז 

חדשות מהארץ ומהעולם
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הרפואי ע"ש שיבא התמקדה ברפואה משלימה: מהי, למי 
היא מיועדת ובאילו מצבים. על סוגיות בנושא תזונה וסרטן 
שד סיפרה לירון טורקל, דיאטנית קלינית מהמרכז הרפואי 
וולפסון בהרצאתה: כיצד אני יכול להשפיע על בריאותי? על 
חשיבות תזונה מאוזנת ופעילות גופנית. לנה קורץ-אלמוג, 
יועצת התחום המיניות באגודה למלחמה בסרטן התמקדה 
בהרצאתה במיניות לצד מחלת סרטן השד. לסיום, יאנה 
דרום, מתנדבת "יד להחלמה" באגודה למלחמה בסרטן נתנה 
הרצאה בנושא: "סטיילינג - משמעות החיים לאחר מחלה". 

כמידי שנה, ניכר שהושקעו זמן, מחשבה וכוונה, הן בתכנית 
והן בעיצוב האולם בצבעי ורוד. מי שהשתתף ביום העיון 
חש באווירה נינוחה ונעימה. יום העיון זכה להדים חיוביים 

ונלהבים.
יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש. 

מפגש מקצועי בנושא לימפומה
מפגש מקצועי בנושא לימפומות התקיים ב- 19.12.18. את 
יום העיון בנתה וריכזה נורית גורדון שוסטר, סגנית אחות 
אחראית של אשפוז יום המטו-אונקולוגי במרכז דוידוף אשר 

במרכז הרפואי רבין. 
ד"ר חוה פרי, מנהלת היחידה ללימפומה מהמרכז הרפואי 
ע"ש סוראסקי בתל אביב פתחה את יום העיון בהרצאה 
מדעית מעמיקה בנושא: "לימפומה אנפלסטית של תאים 
 .")T )CTCL ולימפומה עורית של תאי )SALCL( גידוליים
ד"ר לביא דוד, המטולוג בכיר מהמרכז הרפואי הדסה עין 
 Hodgkin -כרם המשיך בהרצאה מדעית על עדכונים ב

.Lymphoma
לאחר העדכונים והחידושים המדעיים נערך דיון במקרה 
מורכב, בו השתתפו מספר אנשי מקצוע: ד"ר דוד לביא, 
נורית גורדון שוסטר, ועמיעד אברהמס, פסיכולוג ומתמחה 
בפסיכולוגיה רפואית ממרכז דוידוף בבית חולים בלינסון. 
את הדיון הנחתה רשל קריז'נר, אחות אחראית באשפוז יום 
ומרפאה המטולוגית מבית החולים מאיר בכפר סבא. הדיון 
כלל סוגיות של טיפול בפרסונל, חזרת מחלה - המשמעות 
למטופל, למשפחה ולצוות המטפל, התמודדות עם סירוב 
של מטופל לטיפול, בשיחת סוף חיים ועוד. בהמשך, גב' 
אירית אבישר, אחות ועורכת דין, הרצתה על "קנאביס 
רפואי: מצמח מרפא לתרופת מדף". הרצאתה כללה בין 
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השאר: מנגנוני פעולה של קנאביס, התוויות, משפחות של 
חומרים ואופני מתן.

גב' ליבי גולדשטיין, אחות  לסיום המפגש המקצועי, 
במחלקת יולדות ותינוקות ומאמנת אישית מוסמכת, 
כותבת הבלוג "מיומנה של מחלימה", שיתפה את המאזינים 
בסיפורה האישי המטלטל והמלמד על ההתלבטות כיצד 
לבשר בשורה מרה, על טעויות והתנצלויות, על הנוסחה 
שלה לסיעוד מקצועי: "זיק"ה", שפרושו- זמן, יחס, קשר 
והקשבה. המסר העיקרי של ליבי היה: "כל מה שמטופל 

צריך, הוא מטפל אחד שיאמין בו. תהיו אתם אותו אחד".
המפגש המקצועי התקיים במלון קראון פלאזה במרכז 

 .Takeda עזריאלי בתל אביב באדיבות חברת

נאמנות נושא סרטן השד במרפאות יועצות 
במחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית

לפני כשנתיים הוקמה קבוצת עניין של אחיות נאמנות נושא 
סרטן השד במרפאות היועצות במחוז שרון שומרון של 
שירותי בריאות כללית. את הנחיצות בנאמנות נושא סרטן 
השד ראתה ויזמה נורית אשל, אחות מתאמת בריאות השד 
במחוז שרון שומרון, תפקיד שמומן בתחילת הדרך על ידי 

האגודה למלחמה בסרטן. 
נורית מסבירה: אין לי ספק שאינני 
הנשים  לכל  מענה  לתת  יכולה 
והגברים שחלו בסרטן שד לאורך 
שהאונקולוגיה  ון  כי הדרך.  כל 
בכללותה עם הפנים לקהילה, והיקף 
התפקידים של אחות אונקולוגית 
בכלל ואחות בריאות השד בפרט, 
הולך ומתרחב, עולה צורך להרחיב 
את תפקידן של האחיות במרפאות 

הראשוניות ובמרפאות היועצות.
ד  ש ה ת  ו א י ר ב ת  נ מ א נ ת  ו ח א "
ת  ר ג ס מ ב  , " ת צ ע ו י ה ה  א פ ר מ ב

תפקידה משמשת כ"אחות מנווטת" 
)Nurse Navigator(, העוקבת אחר 
המטופלות אשר הופנו ע"י כירורג 
בחשד  בדיקות  לביצוע  מטפל 
ודאגה לסגירת המעגל  לממצא, 
יצירת  תוך  במהירות,  האבחנתי 
אמון וביטחון במערכת המטפלת. 
מדובר בתפקיד שבמרכזו תמיכה, 
סיוע וליווי הנשים בתהליך האבחון, 
דגש על רצף הטיפול באיתור ואבחון 
הסתכלות  הדורש  השד  סרטן 
כוללנית עם דגש על רצף מידע, 

התקשרות וניהול הטיפול .

צרכים  זיהוי  למידה,  כדי  תוך  ונבנה  פותח  התפקיד 
ומטרות והכנת תכנית הכשרה ייעודית מותאמת: למידה 
של תהליכים הנוגעים לאבחון הראשוני, סיוע בירוקרטי 
למטופלות וייצוגן מול המערכת הטיפולית, עבודה על פי 
סטנדרטים מקצועיים, הדרכת המטופלת, קבלת "בשורה 

קשה " ועוד.
במסגרת הרחבת תפקידן והצורך בהעצמתן, מתקיימים 
מפגשים של האחיות נאמנות הנושא עם האחיות האחראיות. 
לאחרונה )11.3.19( התקיים מפגש באגודה למלחמה בסרטן, 
בו השתתפו 14 אחיות מרפאות יועצות מרחבי המחוז. במוקד 
המפגש הייתה סדנא בנושא: אחות נאמנת בריאות השד - 
פנינו לאן? הסדנא הונחתה על ידי שירי בן ארצי, מאמנת 
ומדריכה בתחום הרפואי. במהלך הסדנא נערכו דיונים 
אודות מה מאתגר אותנו כאחיות, מה הן המשימות הכלולות 
בעבודתנו כנאמנות נושא ומהו הערך המוסף של עבודתנו. 
במסגרת המפגש ניסחו האחיות והבהירו לעצמן מי הן ומה 
תפקידן. בנוסף, למדו האחיות על שירותי האגודה למלחמה 
בסרטן למען המטופלים, משפחותיהם ואנשי המקצוע. לסיום 
צפו המשתתפים בסרט "Pieces of me" אודות משפחה שבה 
כל הנשים נשאיות הגן BRCA והאופן בו כל אישה מתמודדת 

ומקבלת החלטות.

חדשות מהארץ ומהעולם
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ההרצאה התקיימה באדיבות חברת פייזר.
נורית אשל, אחות מומחית קלינית בטיפול תומך, מנהלת 

תחום סיעוד אונקולוגי ופליאטיבי, מתאמת בריאות השד 
בקהילה, מחוז שרון שומרון
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אחראית במכון האונקולוגי בבית החולים יוספטל באילת, 
במקום הראשון על עבודתה שהתמקדה בהפחתת פניות 
למלר"ד של אנשים עם מחלה אונקולוגית לצורך איזון 
תסמינים. עבודתה זכתה במקום הראשון מתוך 220 עבודות 

שנשלחו. 
הפרויקט כולו מתואר ומפורט בביטאון הסיעוד האונקולוגי 
בישראל מספטמבר 2018, כרך ל' חוברת 2 עמ' 23 במאמר 
הנקרא: "לחלום, ליזום ולבלום בדרום: הפחתת פניות 
למלר"ד לצורך איזון תסמינים במטופלים אונקולוגיים 

באילת". 

קורס פליאטיבי למאובחן, למחלים ולנוטה 
למות בהדסה עין כרם

בינואר 2019 נפתח קורס פליאטיבי, לאחיות המרכז הרפואי 
הדסה עין כרם בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן.

במסגרת זו השתלמו כ-50 אח/יות מכל השדות הקליניים: 
המטואונקולוגיה, פנימיות, כירורגיות, נשים, מיון, טיפול 
נמרץ ועוד, מתוך תפישת עולם שהיום מטופלים הזקוקים 
למענה פליאטיבי נמצאים בכל שדות העשייה בבית 
החולים ומחוצה לו. מתוך הניסיון שלנו בשטח )האונקולוגי 
וההמטואונקולוגי(, אנו רואים את הזכות לחלוק את הניסיון 
שנצבר עם השנים, להוות גוף ידע לשיתוף עמיתים, ובכך 

להרחיב את המענה ליתר התחומים ולעוד מטופלים.

ערב עיון בנושא סרטן שד
ערב עיון בנושא סרטן השד התקיים ב- 27.12.18. את ערב 
העיון פתחה הרצאתו של ד"ר איתי עמית, אונקולוג בכיר, 
מנהל המיון האונקולוגי ממרכז הסרטן בבית החולים ע"ש 
שיבא, תל השומר. בהרצאה הוסבר בפירוט על מנגנון 
האוסטאופורוזיס ועל הקבוצות השונות של התרופות 

לטיפול באוסטאופורוזיס. 
לימור מרדי טילבור, דיאטנית אונקולוגית, מנהלת היחידה 
לתזונה במרכז הרפואי אסותא, התמקדה בהרצאה "מחלב 
ועד סויה - כל האמת על תזונה בסרטן שד" בהמלצות 
והנחיות מבוססות מחקר ומעודכנות. הרצאתה היתה 
בנויה מהתייחסות להיגדים נפוצים - תמיכה בהם או 
הפרכתם. לדוגמא: הימנעות ממוצרי חלב- לא! צריכת סויה 
- בטוחה עד שלושה מוצרים )יש לסויה אפקט סינרגיסטי 
עם טמוקסיפן(. תוספי תזונה לחיזוק ומניעה - אין מחקר 

מספק, ונושאים נוספים.
הרצאת העשרה ניתנה על ידי אבי רט, סופר ומרצה ועורך 
התלמוד הישראלי, בנושא: "יד מושטת פוגשת יד אחות - 
על קדושת החיים וכבוד האדם, חמלה ותמיכה, העצמה 

וצמיחה". 
ערב העיון התקיים במלון סיטי טאוור ברמת גן באדיבות 

חברת מדיסון. 

פרס הצטיינות בכינוס השנתי לאיכות 
ברפואה לאורית טמסות מהמכון האונקולוגי 

בבית החולים יוספטל באילת
במסגרת הכינוס השנתי ה-25 של החברה הישראלית 
ן  במלו  14 .11 .18 ב-  ים  שהתקי ברפואה,  לאיכות 
אינטרקונטיננטל בתל אביב, זכתה אורית טמסות, אחות 
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חדשות מהארץ ומהעולם

הקורס כלל שמונה מפגשים, ופתוח לאחיות הדסה ומוסדות 
נוספים. בקורס שמנו דגש על עבודה בקבוצות קטנות 
לצורך שיפור מיומנויות, על חיבור הקורס לעבודה היום-
יומית באמצעות מטלות הדורשות מהמשתתפים לתכנן 
פרויקט אישי בתחום הפליאטיבי. בנוסף, הלומדים בקורס 
משתתפים במחקר איכותני הבודק את השפעת הקורס 
על רמת הידע והעמדות של האח/יות בקשר לטיפול 
הפליאטיבי, כדי לאפשר לנו לבחון את התועלת של הקורס 
ולתכנן שיפורים בהמשך. כשיתפרסמו הממצאים נשמח 

לחלוק אותם בביטאון זה.
מרכזות הקורס

טובי דימנטמן, RN ,MA, מ"מ אחות ראשית, המטולוגיה 
מיקי קובליו, RN ,MA מומחית קלינית טיפול פליאטיבי 

ליווי והנחייה מקצועית

ד"ר אדיר שאולוב, רופא מומחה במחלקת המטולוגיה וחבר 
צוות בשירות הפליאטיבי, הדסה עין כרם 
גב' רינה דיכל, האגודה למלחמה בסרטן 

גב' ליויה כסלו, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן                  
סיכמה: טובי דימנטמן

כנס בינלאומי בנושא טיפול תומך בתסמיני 
חלל הפה בעקבות מחלת הסרטן והטיפולים

בתאריכים 1-2.11.18 התקיים כנס בינלאומי בנושא טיפול 
תומך באנשים שחלו בסרטן, שהתמקד בתסמיני חלל 
הפה. הכנס היה משותף לאיגוד הישראלי לרפואת הפה, 
האיגוד הבינלאומי לטיפול תומך בסרטן, האיגוד הבינלאומי 
לאונקולוגיה אורלית והאיגוד הישראלי לאונקולוגיה 
קלינית ורדיותרפיה. הוזמנו מרצים מן השורה הראשונה 

כידוע, הרפואה הפליאטיבית בישראל עדיין נמצאת בחיתוליה. לשמחתנו, אנחנו פוגשים ביותר ויותר גרעינים 
חלוציים בתחום הרפואה הפליאטיבית בבתי החולים, בקהילה ובבית. מרביתם עובדים מתוך תחושת  שליחות, 
בשקט ובצניעות האופיינית לתחום. לא פעם אנו נתקלים בהתמודדויות כמו מיעוט משאבים, חוסר הבנה של מהות 
התפקיד של הצוות הפליאטיבי על ידי צוותים רפואיים ומטופלים כאחד. אלו שרואים ברפואה הפליאטיבית תפיסת 
עולם, לרוב מרגישים כי המפגש עם קולגות בתחום פותח את העיניים, הראש והלב לרעיונות חדשים, מאפשר 

פתרונות לבעיות ישנות ובעיקר נותן אוזן קשבת.
קבוצת הפייסבוק "לתמוך תמיד" בשיתוף עם עמותת "תמיכה" נועדה לחבר בין אנשי מקצוע בתחום הפליאטיבי 
ולאפשר במה איכותית ומקצועית לשיתוף חומרים, מידע וחוויות. היכולת ללמוד מניסיונם של אחרים, הצלחות 
ואי הצלחות יכולים להביא להפריה הדדית ושינוי. בקבוצה אפשר למצוא הזדמנות לכנסים, דיונים על מאמרים 
עדכניים, מצגות לתועלת אחרים, התייעצויות על מקרים קליניים מהשטח, שיתוף חוויות ועוד. חשוב לנו 
לשמור על אינטימיות וכבוד הדדי לתכנים שיועלו על ידי המשתתפים, ולכן הקבוצה הינה קבוצה סגורה. אנו 

שואפים שהקבוצה תגדל במספר החברים ובשימוש שמוצאים בו חברי הקבוצה.

הקבוצה מנוהלת על ידי טובי דימנטמן, חני איטנברג וד”ר אדיר שאולוב

קבוצת הפייסבוק – “לתמוך תמיד”

והכרחיים  בנושאים חשובים  בעולם, אשר התמקדו 
לעבודתנו היומיומית דוגמת: הנחיות חדשות ומעודכנות 
לטיפול במוקוזיטיס, בדיקות גנטיות לניבוי הסיכון לסבול 

ממוקוזיטיס, אוסטאונקרוזיס ועוד. 
ד"ר נועם ירום, מנהל היחידה לרפואת הפה במרכז הרפואי 
ע"ש שיבא ויו"ר האיגוד הישראלי לרפואת הפה וממארגני 
הכנס, פנה לעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי להשתתף 
בכנס חשוב זה ואף לקיים מושב סיעודי. העמותה מודה 
לד"ר ירום על היוזמה המבורכת ועל ההזדמנות לקחת חלק 

בכנס חשוב וחיוני זה.
את המושב פתחה הרצאתו של ד"ר נועם ירום, מנהל 
היחידה לרפואת הפה במרכז הרפואי ע"ש שיבא בהרצאה 
בנושא: הגישה הקלינית לזיהומים בחלל הפה בחולה 
האונקולוגי )אבחנה מבדלת וטיפול(. לאחר מכן, פרופ' 
שרון אלעד, מנהלת המחלקה לרפואת הפה, אוניברסיטת 
רוצ'סטר, ניו יורק, ארה"ב, ויו"ר קבוצת המחקר למוקוזיטיס 
ב- MASCC, האיגוד הבינלאומי לטיפול תומך בסרטן, הציגה 
את הגישה הפרקטית למניעה וטיפול במוקוזיטיס על בסיס 

ההנחיות המקצועיות המעודכנות ביותר. 
לסיום התקיים דיון במקרה מורכב בהנחיית קרן ארפי, 
מומחית קלינית לטיפול תומך במרכז רפואי ע"ש שיבא. 
השתתפו בדיון: ד"ר איריס גלוק, מנהלת היחידה לטיפול 
תומך מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא, גילי רוזין, אחות קרינה, 
מרכזת תחום ראש צוואר מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא, 
שירה שוהמי, מלווה רוחנית מהמרכז הרפואי ע"ש שיבא, 

ואסנת שר, אחות אינטגרטיבית מהמרכז הרפואי מאיר.
מרכזות המושב הסיעודי: 

קרן ארפי, מומחית לטיפול תומך, המרכז הרפואי ע"ש שיבא
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רותי אלקיים, היחידה לטיפול תומך, מרכז רפואי ע"ש שיבא

גילי רוזין, אחות קרינה, מרכזת תחום ראש צוואר, מרכז 

רפואי ע"ש שיבא 
 MEDISON המושב הסיעודי התקיים באדיבות חברות 

 .PERRIGO-ו

יום עיון לנשים וגברים שחלו בסרטן שד 
במרכז הרפואי אסותא רמת החייל בתל אביב

במרכז הרפואי באסותא התקיים יום עיון שנתי )השני 
ברציפות( לנשים וגברים שחלו בסרטן ובני משפחותיהם 
בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן. השנה לקחה על עצמה 
לרכז את יום העיון סנז'אנה )סוזאנה( סודאר פשינסקי, אחות 
אחראית המכון האונקולוגי באסותא רמת החייל בתל אביב.
בתחום  על  יועץ  ענבר,  פרופ'  פתח  העיון  יום  את 
האונקולוגיה של 'אסותא מרכזים רפואיים' עם סקירה 
רפואית על סרטן השד. מרים רוזן צבי, אחות המרפאה 
האונקולוגית, התמקדה בטיפולים אנדוקריניים בסרטן 
השד. הרצאה אודות דיקור ועיסוי לימפתי כמניעה וטיפול 
בסימפטומים אונקולוגיים ניתנה על ידי אייל גבאי, מטפל 
ברפואה משלימה ויפעת קליין, מטפלת לימפתית, מרכזת 
תחום השד ופיזיותרפיה באסותא רמת החייל. דפנה לוין, 

פיזיקאית ראשית במכון לרדיותרפיה סיפרה על פעילות 
לקידום הבריאות באסותא: פילטיס, יוגה, ריצה ורכיבה על 
אופניים. היא עצמה מובילה ומשתתפת בריצה ובתחרויות 
ריצה לצידן של הנשים והגברים המטופלים. שירה דר 
קמה, אחות בריאות השד סיפרה על עבודה בליווי נשים 
וגברים שחלו בסרטן שד. כלים להתמודדות והסתכלות 
על המציאות מזווית אחרת הציגו עמית לרון, פסיכולוג 
ומאיה לבנר, עובדת סוציאלית באסותא רמת החייל. יש 
לציין, שמאיה ליבנר מובילה ומדריכה קבוצה הטרוגנית 
של מטופלים ואנשי צוות בנושא Mindfulness. ליויה כסלו, 
האחות הראשית באגודה למלחמה בסרטן הציגה את 
פעילויות האגודה למלחמה בסרטן למען המטופלים, בני 

המשפחה ואנשי הצוות. 
עם סיום ההרצאות, התקיים מושב של תשובות לשאלות 
המשתתפים. המענה לשאלות ניתן על ידי המרצים עצמם. 
ד"ר אירנה ז'בליוק, המנהלת הרפואית של הכימותרפיה 

הצטרפה לפאנל המרצים כדי לענות על שאלות רפואיות.
ביום העיון נכחו מספר עשרות משתתפים, אשר הביעו את 

שביעות רצונם הרב ממגוון התכנים שנחשפו אליהם.
יום העיון התקיים באדיבות חברת רוש.
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