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מה חדש?
חדשות מהארץ ומהעולם

חדשות מהארץ ומהעולם

פרסי הצטיינות בכנס השנתי

פרס על פיתוח שירות

באדיבות האגודה למלחמה בסרטן 

נורית אשל - אחות מתאמת בריאות השד ומנהלת התחום 

הפליאטיבי, במחוז שרון שומרון, שירותי בריאות כללית.
תחה את תפקיד אחות בריאות השד בקהילה  נורית בנתה וִפּ
בשירותי בריאות כללית, מחוז שרון שומרון לפני כשלוש 
שנים, תפקיד שמומן בתחילת דרכו ע"י האגודה למלחמה 
בסרטן. שירות חדש זה מאפשר תהליך של בירור ואבחון 
מהיר ויעיל בקהילה וכן ליווי המטופלות, המטופלים ובני 

המשפחה במקצועיות וברגישות.
פטריסיה צימרמן, מנהלת הסיעוד במחוז שרון שומרון 
מציינת, שעל מנת שיהיה אפשרי להגיע לרוב קהל היעד, 
נורית בנתה תפקיד של "אחות נאמנת בריאות השד" 
בכל המרפאות היועצות במחוז, במסגרתן הן משמשות 
כמנווטות )Navigator( של המטופלות, עוקבות ומלוות 
אותן ותומכות בהן ובבני משפחותיהן במטרה ליצור אמון 
במערכת המטפלת ולתת שרות מיטבי. נורית מובילה את 
הקבוצה הזו של נאמנות סרטן השד במרפאות היועצות, 

המונה כ-10 אחיות והיא אחראית על הכשרתן, גיבושן 
והדרכתן השוטפת. 

איריס אזולאי, מנהלת הסיעוד במרפאה המקצועית בכפר 
סבא כותבת בין השאר: "עשייתה של נורית בתחום בריאות 
השד )בקהילה( הינה חדשנית ופורצת גבולות. ההירתמות 
של האחיות והמסירות שלהן לעשייה זו הינן תולדה של 

ההתלהבות של נורית ומחויבותה לנושא".
ד"ר שפינדלר, רופא מומחה בכירורגיה כללית בבי"ח מאיר 
כותב: "גיליתי אחות מדהימה, שמסורה למטופלים וממלאה 
תפקידיה במחויבות אין קץ. אין ספק שנורית מייצגת לא 

רק את הטוב שבמקצוע הסיעוד, אלא את הטוב שבאדם".

פרס על קידום הסיעוד האונקולוגי באמצעות מחקר

באדיבות האגודה למלחמה בסרטן

חני גלקופ - אחות מחלקה אונקולוגית, מרכז שניידר 

לרפואת ילדים.
נושא מחקרה החלוצי של חני הוא: הקשר בין אינטליגנציה 
רגשית וחמלה בטיפול בילד שחלה בסרטן לבין רמת 
הטיפול הסיעודי, כפי שנתפסת על ידי ההורים והצוות. חני 
מבצעת את מחקרה במסגרת לימודיה לתואר שני במסלול 
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תזה באוניברסיטת תל אביב.
ד"ר איליה קגן, מרצה בכיר בחוג לסיעוד ומנחה המחקר של 
חני גלקופ כותב: "מדובר במחקר יצירתי ומורכב, שמאפשר, 
לראשונה בישראל לבחון תופעות אלו באופן כוללני. חני 
ידעה לשאול שאלות מאתגרות ולמצוא להן פתרונות, 
הן ברמת ההמשגה והן ברמת המדידה המדעית. תוך 
כדי ההנחיה נחשפתי לאדם מיוחד במינו, אחות מיוחדת 
שמשלבת נועם הליכות, חשיבה ביקורתית, מוטיבציה אין 

סופית, מוכוונות וחתירה למטרה".
תמר נתנזון ברכה מפקחת קלינית, כותבת בין השאר: "חני 
רואה חשיבות רבה בשילוב בין מחקר ועשיה מבוססת 
ראיות. באמונתה ניתן להעניק טיפול מיטבי רק מתוך חקר 
לעומק ומוטיב זה מלווה אותה ומאפיין את דמותה. חני 

יוזמת, שואלת, מאתרת פערים ופועלת לגשר עליהם.
ד"ר עירית שוורץ, מנהלת הסיעוד במחלקה האונקולוגית, 
מרכז שניידר לרפואת ילדים כותבת בין השאר: "חני היא 
דמות של אחות מלאת מרץ ומוטיבציה, שמעבר לאהבתה 
למחקר והאמונה בחשיבותו, היא מצליחה ליישמו הלכה 
למעשה. אין לי ספק כי יכולותיה האקדמיות, לצד יכולות 

קליניות, יקדמו את עולם האונקולוגיה הפדיאטרית".

פרס על מצוינות באונקולוגיה

מטעם העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

ד"ר ורד דלבר - גמלאית המחלקה לסיעוד, הפקולטה למדעי 

הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר ורד דלבר, אחת האחיות האונקולוגיות הוותיקות בארץ, 
אשר זרעה את הזרע והטמיעה את הגישה ההוליסטית 

והעצמת האחות האונקולוגית. למעשה היא ייסדה את 
הסיעוד האונקולוגי בדרום והשפיעה עליו גם בקרב אחיות 
שהגיעו מהמרכז והצפון ללמוד בדרום. כבר בשנת 1992 
ורד פיתחה וריכזה את הקורס העל בסיסי הראשון בסיעוד 
אונקולוגי, וגם קורסים רבים בשנים הבאות. הקורס לווה 
בפרויקט גמר, בו נמדדו תוצאות ההתערבות הסיעודית, 
אשר כללה איזון תסמינים שיטתי וניהול הטיפול ע"י 
האחיות. גם כאשר ריכזה את לימודי התואר הראשון והשני 
באוניברסיטת בן גוריון, שילבה את הסיעוד האונקולוגי 

במסגרתם.
בנוסף לפעילותה הנרחבת, גם בעמותה שלנו וגם בביטאון, 
היא יזמה קשרי חוץ וקיימה מפגשים מקצועיים עם עמיתים 
מגרמניה וארה"ב לצורך ביצוע מחקרים משותפים בתחום 

הסיעוד האונקולוגי.
המערך  של  לשעבר  ומנהל  מקים  כהן,  יורם  פרופ' 
האונקולוגי במרכז רפואי סורוקה כותב: "נראה לי שחד 
משמעית, ד"ר ורד דלבר זכאית לאות הוקרה על פעילותה 
לקידום הטיפול בחולי הסרטן בדרום. אני מלא הערכה 

והערצה לפעילותה לקידום הטיפול בחולי הסרטן".
ריקי בוקובזה, אחות אחראית במחלקה ההמטו-אונקולוגית 
בסורוקה כותבת: "ורד מורה, מלווה, מנחה, חלוצה באזורנו 
במינוף ובפיתוח הסיעוד האונקולוגי. ַאת ִהלהבת אותנו 
ולימדת אותנו לאהוב את התחום. מעבר לכך, בקורסים 

שלך קיבלתי ידע נרחב, כלים מעשיים, חכמה ודרך ארץ.
חני פיליפ, אחות קרינה ואחות בריאות השד לשעבר 
בסורוקה כותבת: "ורד התעקשה שאלמד בקורס על 
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בסיסי באונקולוגיה בבאר שבע. אין ספק שזו היתה אחת 
ההחלטות החשובות בחיי. ורד הובילה את משתלמי הקורס 
באחריות, התחשבות, מקצועיות ורצינות. מה שהוטמע 
באותו הקורס מלווה אותנו עד היום. היא מהווה עבורי 
מודל ומנטור עד היום. ורד היא אישה חכמה, ראויה, ישרה, 
אכפתית, מעצימה ומלמדת, פורצת דרך בתחום ועל כך 

מגיעה לה תודה והוקרה". 
אסתר קנר, אחות אחראית לשעבר במכון האונקולוגי, 
מרכז רפואי סורוקה, וכיום מרכזת תחום מחלימים של 
מוקד שירותי בריאות כללית מוסיפה בין השאר: "שאבתי 
מוורד ידע רב, ליווי וייעוץ, גישה וכלים. ורד הלהיבה 
אותנו והחדירה בנו אהבה למקצוע, וכן מוטיבציה לביצוע 

פרוטוקולים ומחקרים".

פרס על מצוינות באונקולוגיה

באדיבות חברת ניאופרם ישראל

קציעה כהן - אחות השירות הפליאטיבי, מרכז רפואי העמק.

קציעה כהן, אחות מומחית קלינית ברפואה פליאטיבית, 
השירות הפליאטיבי, מרכז רפואי העמק. מומנה ע"י האגודה 

למלחמה בסרטן בשנים הראשונות לתפקידה זה. 

יעל בלייך, מנהלת הסיעוד והמערך הטיפולי בהוספיס 
גליל עליון כותבת: "קציעה השתלמה אצלנו במשך שלושה 
חודשים. הצוות הבין-מקצועי שלנו מלא בשבחים עליה 
וחש שהיא תרמה לו רבות במאור פנים כובש לב ושקט, 
בענווה וסקרנות ללמוד ולדעת, בחריצות, בתבונה, רכות 

ונועם, בראיית התמונה הגדולה, כמו גם הפרטים הקטנים.
ֶשִלי רדו, האחות הפליאטיבית מביה"ח הלל יפה כתבה 
על קציעה, כמדריכה וכמנטורית: "בפתיחות יוצאת דופן, 
קציעה נתנה לי כלים, ייעצה, לימדה ועודדה אותי לצעוד 
קדימה. בזכותה הגעתי לתפקיד האחות הפליאטיבית של 

בית החולים".
יוליה אסטרין, אחות טיפול פליאטיבי מביה"ח בני ציון מכנה 
את קציעה כ"עמוד התווך" שלה בשל האפשרות להיעזר בה 

בכל עת. אפשרות כזו יקרה מפז עבורה.
מאיה דסקלו, אחות מתאמת פלורקס בביה"ח העמק רואה 

בקציעה "מודל אדיר לחיקוי".
זיו ראי קורן, המלָווה הרוחנית, מדגישה שקציעה מקדישה 
תשומת לב להסביר לאנשי הצוות את השיקולים שהביאו 
אותה לייעוץ, תוך ייצוג רצונות האדם החולה ומשפחתו 
ומוסיפה: "אם אני או מי מבני משפחתי יזדקקו לייעוץ 

פליאטיבי, ארגיש בידיים בטוחות בטיפולה של קציעה".

פרס לסטודנטית לסיעוד על עבודה מקורית בסיעוד אונקולוגי

מטעם העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי

ג'ומאן עבד אלקאדר - סטודנטית בבית הספר האקדמי 

לסיעוד, הדסה עין כרם
ג'ומאן עבד אלקאדר, סטודנטית בבית הספר לסיעוד של 
הדסה והאוניברסיטה העברית, מקבלת פרס על עבודתה 

חדשות מהארץ ומהעולם
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בנושא "בדיקות סקר לסרטן לאוכלוסייה עם הפרעות 
מנטליות וקוגניטיביות". 

ד"ר אילנה קדמון, אשר מדריכה אותה במסגרת הסמינר 
"אספקטים פסיכוסוציאליים של מחלת הסרטן" כותבת 
עליה: "ג'ומאן הינה סטודנטית בולטת במיוחד, מתחשבת, 
משקיעה ולמדנית, שמתייחסת ברצינות, מתוך ראייה רחבה 
ובתשוקה ללימודים ולמחקר. היא אהודה על כל עמיתיה 

לספסל הלימודים ועל צוות המורים ומוערכת על ידם".
מלבד הלימודים, לג'ומאן תעודות הוקרה רבות על עשייתה 
והתנדבותה במסגרות שונות, המעידות על אישיותה 

המיוחדת. 

השתלמות בנושא פצעים אונקולוגיים
בחודשים פברואר עד אפריל 2019 התקיימה השתלמות 
בנושא פצעים אונקולוגיים עבור כ-60 חברות העמותה 
לקידום הסיעוד האונקולוגי בשיתוף האגודה למלחמה 
בסרטן. ההשתלמות כללה חמישה ימי לימוד והתקיימה 

וריכזו את  בנו  באגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים. 
ההשתלמות מיכל גולפור, אחות אחראית של המחלקה 
האונקולוגית במרכז הרפואי ע"ש שיבא ובלה אליגולשווילי, 
היחידה  ומנהלת  תומך  בטיפול  קלינית  מומחית 
האונקולוגית לטיפול בית תומך והוספיס בית, שירותי 
בריאות כללית מחוז מרכז. סייעה בבניית הקורס, בייעוץ 
מקצועי ובהוראה בקורס, נטליה פרסלר, אחות מתאמת 
טיפול בבעלי סטומה במרכז הרפואי ע"ש שיבא. ייחודו 
של הקורס הוא בהתמקדות בהיבט הפיזי, כמו גם הנפשי, 
בטיפול בסוגי פצעים שונים אצל אנשים שחלו בסרטן. הוא 
כלל מגוון נושאים דוגמת: אנטומיה ופיזיולוגיה של העור, 
שלבים בריפוי פצע, פצעי לחץ, פצעי קנדי, קרעי עור, פצע 
אונקולוגי פורץ, השלכות עוריות של טיפולים אונקולוגיים, 
נזקי קרינה, פצעים וסקולריים, סטומה, פיסטולות ונקזים, 
פצעים כתוצאה משלשולים ו-GVHD. כמו כן נלמדו בקורס 
עקרונות באומדן פצעים, עקרונות בטיפול והתאמת סוגי 
חבישות מתקדמות, מוצרים ותכשירים שונים לטיפול. בין 
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חדשות מהארץ ומהעולם

השאר ניתנו דגשים על התמודדות פרקטית עם ריח רע, 
דימום וזיהום. כמו כן נכללו הרצאות העשרה נוספות כמו: 
תפקיד התזונה בהתערבות מקצועית בפצעים וסוגי עזרים 

ומשטחים תומכים כמו מזרנים. 
על הפן הרגשי הטמון בטיפול בפצע התקיימה שיחה 
פתוחה במסגרת סדנא בהנחייתו של עמיעד אברהמס, 
פסיכולוג המתמחה בפסיכולוגיה רפואית במרכז דוידוף, 
במרכז הרפואי רבין. במסגרת הסדנא נידונו סוגיות דוגמת 
תחושותינו בעת טיפול בפצע, התמודדות עם תחושות 
כדחייה או גועל, הועלו שאלות מגוונות, למשל: האם עלי 
לשים מסיכה בעת טיפול בפצע משום שהוא מעורר דחייה, 
כיצד ניתן לראות את האדם החולה כאותו אדם ולדעת 
שהפצע שלו, הוא זה שמעורר דחייה ולא האדם עצמו 

שנותר אותו אדם וכדומה.

במבדק ידע שניתן ללומדים נמצא שממוצע הציונים עלה 
מ-47.8 טרם תחילת ההרצאות ל-73.47 עם סיום הקורס. 
בהשתלמויות הבאות יש לתת את הדעת על הנושאים שלא 
הופנמו מספיק על פי תוצאות המבדק שניתן. באופן כללי 
הלומדים הביעו מילולית עד כמה הקורס היה נחוץ וחשוב 

לעבודתן היומיומית בשדות הקליניים המגוונים. 
כל המעוניין, יכול לקרוא מאמר של גולפור, גונן, פרסלר ובן 
עמי בביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל, כרך ל', חוברת 
מס' 1, מרץ 2018 בנושא פצעים אונקולוגיים )המאמר נמצא 

באתר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי(. 
לאגודה למלחמה בסרטן על שיתוף הפעולה  תודה 
בקיום ההשתלמות. חברות הציוד שהשתתפו במתן 
חסות להשתלמות הן: לה רוש, ניאופרם ישראל, פילטל 

וקולופלסט.
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יום עיון בנושא קנביס רפואי: הרפורמה 
החדשה בישראל - מהפרח, לייצור, לבית 

המרקחת ועד המוצר בבית המטופל
ב- 28.5.19 התקיים יום עיון בנושא קנאביס רפואי. השתתפו 
בו כ-60 אחיות מבתי החולים ומהקהילה. יום העיון התקיים 
במתחם חברת BOL ובאדיבותה. היתרון היה שהמשתתפים 
יכלו לראות ולהבין את המסלול בכללותו, החל משלב 
הגידול של הקנאביס תחת רגולציית פארמה מוקפדת, דרך 
שיטות הייצור הייחודיות במפעל ואופני הסטנדרטיזציה 
למוצרי קנביס ועד שיווקם. ניתנה סקירה כללית שכללה 
הבנת מושגי היסוד בתחום הקנאביס, הבנת הרגולציה 
המורכבת בארץ בכל הנוגע להליך הגידול, הייצור, הפיתוח 
השיווק וההדרכה, מה ההבדלים בין הזנים והמוצרים 
השונים, מרכיביהם והחומרים הפעילים שבהם, מה הם דרכי 
השימוש המאושרות כיום, כיצד מתאימים את המוצר לאדם 

באופן אישי וכן מבט לעתיד.
לסיום, שרית אשכנזי, מומחית קלינית בטיפול תומך במרכז 
דוידוף ויעל בן גל, מומחית קלינית בטיפול תומך במרכז 

שניידר הרחיבו על הפן הפרקטי של השימוש בקנאביס 
בקרב מבוגרים וילדים, כולל גם מתן דגשים חשובים בעת 
מתן קנאביס כמו למשל אינטראקציות בין תרופות ובין 

קנאביס.

יום העיון השנתי של העמותה לקידום 
הסיעוד האונקולוגי 

יום העיון השנתי של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
התקיים השנה ב-25.6.19. מרכזת יום העיון ומנחת הכנס 
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הייתה קרן ארפי, זו השנה השלישית ברציפות.
יום העיון נפתח בברכות חמות ובהקרנת סרטון הכרת 
תודה למירי זיו, מנכ"לית האגודה למלחמה בסרטן, לרגל 
פרישתה לגמלאות. כידוע, האגודה למלחמה בסרטן היוותה 
כל השנים בית חם לעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
מרגע היווסדה, כאשר עליזה יפה היתה היו"ר הראשון של 
העמותה. האגודה למלחמה בסרטן נותנת תמיכה מלאה 
לעמותה שלנו. התמיכה באה לידי ביטוי בין השאר בהענקת 
שני פרסי הצטיינות מדי שנה לאחיות אונקולוגיות - אחד 
על מחקר בסיעוד אונקולוגי והשני על פיתוח שירות. בנוסף 
מתקיימים קורסים, ימי עיון, סדנאות וקבוצות עניין עבור 
חברי/ות העמותה שלנו. האגודה למלחמה בסרטן מממנת 
תקנים ופרויקטים של אחיות אונקולוגיות, מעניקה מלגות 

חדשות מהארץ ומהעולם

למחקר בסיעוד אונקולוגי, משתתפת בהכשרות בחו"ל, 
משתפת פעולה בקיום ימי עיון או סדנאות מחלימים 
עבור מטופלים ובני משפחה, ועוד ועוד. על התעודה 
שהוענקה למירי נכתב: "הכרת התודה על כך שהבנת 
והכרת בייחודיות של הסיעוד האונקולוגי, ושידעת לתרגם 
את ההבנה הזאת לשפת המעשה בנדיבות רבה ובעקביות. 
דרכנו נסללה בעזרתך ובתמיכתך באופן כזה, שגם בעתיד 

נוכל להמשיך לצמוח מתוכה". 
כפי שאנו נוהגים בשנים האחרונות, עיקר הכנס הוא בהצגת 
חברי/ות העמותה את עבודותיהן המשקפות את העשייה 
הנרחבת בשדות הקליניים השונים. השנה הוצגו 15 עבודות, 
TED. אחת העבודות שפתחה את סדרת  כולן בסגנון 
הרצאות ה-TED הועברה למעשה באמצעות הצגה. נושא 
העבודה היה "הלב מאחורי הבידוד - התמודדות משפחה 
שהתבשרה כי בנה חולה הסרטן נשא של חיידק עמיד". 
העבודה הוצגה על ידי ד”ר עירית שוורץ, זהבית גולברי, 
ריקי מנדלס, דלאל אבו עאמר, אדרת קופ ואריאלה מיטרני 
ממרכז שניידר לרפואת ילדים. העבודה זכתה לתגובות 
נלהבות משום שהמסרים אודות חוויית משפחת הילד 
הועברו בצורה מקורית ונוגעת ללב. לאחר מכן המשתתפים 
יכלו להעלות על הכתב את רעיונותיהם, כיצד להתמודד עם 

המצב המורכב שעלה בהצגה. 
ביום העיון השתתפו כ-350 אחים ואחיות מכלל בתי החולים 
ומהקהילה. השנה הבאה תהיה שנת בחירות, בה נכריז 
ביום העיון השנתי על חברי הוועד המנהל וועדת ביקורת 

היוצאים והנכנסים. 

העמותה הישראלית לסיעוד קנאביס רפואי

העמותה הישראלית לסיעוד קנאביס רפואי )ע”ר( מספר 
580661221 הינה ארגון ללא מטרות רווח, שהוקם ב 18 במרץ 
2018 במטרה לשפר את איכות הטיפול במטופלים הצורכים 
קנאביס רפואי ולספק סיעוד מקצועי עם ידע בקנאביס 
והכשרה מתמשכת. מייסדות העמותה הן עורכת הדין 
אירית אבישר והאחות רחל מייברי. מדובר בארגון שמטרתו 
להעלות את הסטנדרטים בעבודה, לקדם מחקרים קליניים 
ולשפר את איכות החיים של המטופלים הנזקקים לקנאביס 

רפואי בישראל.
בשנים האחרונות אנו ערים להתפתחות בתחום הקנאביס 
וההתוויות לקבלת רישיון רפואי בהתאם לנוהל 106 של 
משרד הבריאות ההולכות ומתרחבות. מספר המטופלים 
עומד על קרוב ל-46,000 כיום, והוא גדל מיום ליום. בין 
תפקידיו הרבים של הסיעוד לקדם מצוינות, חינוך, מחקר 
ופיתוח מדיניות ולכן טבעי כי מקצוע הסיעוד ישתלב 
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גם בטיפול בקנאביס. בהמשך להכשרת רופאים לתחום 
הקנאביס, חשוב שגם האחים והאחיות ילמדו על הנושא. 
הסיעוד נמצא בקרבת המטופל יותר מכל איש צוות אחר 
ומדריך את המטופלים ובני משפחותיהם במגוון תחומים. 
רבים מהמטופלים בקנאביס אינם מאושפזים ונמצאים 

במעקב בקהילה ולפיכך האחות נמצאת במרכז הטיפול. 
 מטרות העמותה - חינוך לאחים ואחיות, צוות רפואי 
ומטופלים. על הסיעוד להכיר בהתוויות  של נוהל 106, 
תופעות הלוואי ושימושן באחריות. משרד הבריאות וקופות 
החולים עדיין מתעכבים בהכרה בתפקיד "אחות קנאביס", 
אף על פי שבפועל אחיות מדריכות את המטופלים 
2010, עם הקמתה של מרפאת  בקנאביס עוד משנת 
האחיות הראשונה של ארגון "תיקון עולם". גם בעולם 
הנושא מתקדם, כמו בארצות הברית, העמותה של אחיות 
קנאביס רפואי פנתה לעמותה הלאומית של האחיות להכיר 
בתפקיד אחות קנאביס כתחום נפרד. בחלק מהמדינות 
בארצות הברית, אחיות יכולות להוציא למטופלים רישיונות. 
לדעתנו על אחות קנאביס להיות תחת תחום שכולל 
אחיות אונקולוגיות, נוירולוגיות, גסטרו-אנטרולוגיות, 
פסיכיאטריות, גריאטריות ועוד. הארגון שלנו לא בא 
לקדם לגליציה לקנאביס, אך הרבה מטופלים משתמשים 
בקנאביס לצורך רפואי ללא אישור ממשרד הבריאות. 
במהלך העבודה, בשיחה עם המטופלים, אנו עדים למקרים 
רבים של מטופלים הצורכים קנאביס למטרה רפואית, 
ומודרכים על ידי אחות מוסמכת, בוגרת קורס קנביס רפואי. 
אירית אבישר כרגע בעיצומו של הקורס הרביעי לסיעוד, 
המתקיים בביה"ס לסיעוד שבמרכז הרפואי קפלן ברחובות.  
יש חשיבות גדולה ללימוד על צמח הקנאביס והמערכת 
האנדוקנאבינואידית בבתי הספר לסיעוד ולא רק בקורס 
הייעודי לטיפול בקנאביס רפואי. הכנס הראשון בחודש 
ינואר השנה היה מוצלח  ובהמשך נשמח לשיתוף פעולה 

עם העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי.
נכתב על ידי מייסדות העמותה והובא לפרסום ע"י ד"ר 

אילנה קדמון.

מינוי חדש לגזברות העמותה
מכירים תודה לשרה גרדין ומברכים את שרית אשכנזי

לאחר כמעט עשרים שנה, שרה גרדין מסיימת את תפקידה 
כגזברית העמותה. בכל אותן השנים, שרה ביצעה את 
תפקידה בשעות הערב במהלך השבוע, בימי החופשה 
שלה ובסופי שבוע, בקפדנות רבה, בסדר ובדייקנות 
מופתיים. תפקידה כלל ניהול שוטף של הוצאות והכנסות 
העמותה, ביצוע תשלומים וכתיבת דוחות כספיים לרשם 
העמותות מדי שנה. הוצאות העמותה כללו בין השאר מתן 
מלגות לאחים/יות, פרסי הצטיינות, הפקת הביטאון, הקמה 
ותחזוקה של האתר, שירותי מזכירות, עלות הכנס השנתי, 
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תשלום חברּות בארגונים בינלאומיים ועוד. ההכנסות 
הורכבו בעיקר מפרסומים של חברות תרופות בביטאון 
ובכנס השנתי ומדמי החבר. שרה הקדישה זמן רב לרישום 
הצ'קים, הפקדתם ומעקב אחר כל הכספים הנכנסים 
והיוצאים, בסיועה של סילויה אלשווילי מזכירת העמותה 
וכן לכתיבת דוחות כספיים מפורטים ומדויקים לרשם 
העמותות. בשנת 2010 הוחלט לגייס רואה חשבון מקצועי 
לצורך ניהול כספי העמותה. ב- 2016 העמותה החלה לרכוש 
שירותי מזכירות ומאז, רוני ברנע, מזכירת העמותה שהינה 
כבר חלק בלתי נפרד מהעמותה שלנו. רוני קיבלה בהדרגה 
גם תפקידי גזברות, ואלה מתנהלים על ידה במקצועיות 

רבה, באחריות ובמאור פנים תמידי הראויים לציון. 
שרית אשכנזי, חברת הוועד המנהל של העמותה לקידום 
הסיעוד האונקולוגי הסכימה להחליף את שרה גרדין ולקחת 
על עצמה את תפקיד גזברית העמותה, החל מחודש יולי 

2019. שרה תלווה את שרית במהלך כשנה. 
בשם כל חברי/ות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי, 
אנו רוצים להביע את הערכתנו ותודתנו לשרה על שנים כה 
רבות של אכפתיות, השקעת זמן אינסופית שלא ניתן לכמת 
אותה, מסירות ונאמנות אין קץ לעמותה ולחבריה, חריצות 
שבאה לידי ביטוי בעבודה קפדנית ומדויקת להפליא. כל 
אלה באו לידי ביטוי בסופו של דבר בקבלת אישור מידי 
שנה, מרשם העמותות, על ניהול תקין של העמותה שלנו. 
אפשר לסכם ולומר שתמיד הרגשנו ביטחון בעבודתך, שרה, 
וסמכנו עלייך. ולשרית אשכנזי, אנו שמחים על תפקידך 
החדש כגזברית העמותה ומאחלים לה מציאת סיפוק 

בתפקיד אחראי וחשוב זה.
ניתן לקרוא על תפקיד הגזבר במאמר שכתבה שרה גרדין, 
בביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל, שיצא לכבוד 30 שנה 
לעמותה, כרך כ"ח, חוברת מס' 3 מדצמבר 2016. המאמר 

נמצא גם באתר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי. 

 Memorial Sloan השתלמות במרכז הרפואי
Kettering Cancer Center בארה"ב

נטלי קצמן, RN, MA - מתאמת הטיפול בחולי לויקמיה 

וסגנית אחות אחראית במחלקה להמטולוגיה-מח עצם, 
מרכז רפואי רמב"ם

בפברואר 2019, נשלחתי להשתלמות בת שבועיים במרכז 
 Memorial - הרפואי הפרטי הגדול והוותיק ביותר בעולם
Sloan Kettering המטפל בחולי סרטן למעלה מ-130 שנים, 
במטרה לפתח ולהרחיב את תפקיד מתאמת הלוקמיה 
זו.  ולשפר תהליכי הטיפול וההדרכה בקבוצת חולים 
במהלך השבוע צפיתי בעבודת צוות רב-מקצועי ביחידת 
לויקמיה, בליווי והדרכה של אחות מרכזת הטיפול בחולים 

 .Nurse Practitioner עם לויקמיה שהיא בהכשרתה
אחות ברמת Nurse Practitioner עובדת באופן עצמאי 

בשיתוף פעולה עם רופא, המפנה אליה מטופלים להמשך 
טיפול ומעקב. היא מוסמכת לבצע בדיקה גופנית, לאבחן 
בעיות על-פי המודל הביו-פסיכו-סוציאלי, להמליץ על 
ביצוע בדיקות אבחון, לקבל החלטה על אשפוז או שחרור, 
להתחיל טיפול תרופתי ולרשום מרשם, וכן, לתת הוראות 
להמשך טיפול במרפאת האם בקהילה במטרה לשמור 
על רצף טיפולי. היא מורשית לבצע טיפולים או פעולות 
רפואיות, כגון ביופסיית מח עצם, הכנסת צנתר מרכזי מסוג 

פיק ליין ופעולות כירורגיות בסיסיות.
בנוסף לעבודתה מול רופאים, היא עובדת בשיתוף פעולה 
 Office Nurse, מלא עם אחיות בתפקידים נוספים כגון: 
 ,Education Nurse, ,Clinical Nurse Researcher Nurse
נותנת הוראות סיעודיות ובונה תכנית טיפול סיעודית עבור 
המטופלים. במסגרת עבודתה האמבולטורית, היא מקבלת 
עזרה מ- Nurse Assistant במדידת סימנים חיוניים, לקיחת 
בדיקות מעבדה ומילוי אנמנזה ראשונית בקבלת המטופל. 
הצוות הסיעודי פונה אליה בבקשת ייעוץ באמצעות 
המערכת הממוחשבת. היא כפופה לאחות הראשית 
ומנהל מחלקה ועובדת על פי נהלים אחידים ותוכניות 
טיפול מבוססות ראיות, אשר נקבעו על ידי יחידה קלינית 
המורכבת מנציגי הנהלה סיעודית ורפואית, רופאים ואחיות 

אקדמיות. 
במהלך ההשתלמות הצטרפתי לביקור סיעודי ליד מיטת 
החולה במחלקות ובמרפאה, הרחבתי ידע תיאורטי בתחום 
ההמטו-אונקולוגי, למדתי איך הם מתעדים ברשומה 
הסיעודית, השתתפתי בביקור רופא, ראיתי קבלת חולה עם 
אבחנה חדשה, תהליך של מסירת בשורה מרה, הוזמנתי 
לישיבת צוות רב-מקצועי ושמתי דגש על הכרות עם 

תוכניות הדרכה למטופלים.
דגש רב מושם על הדרכת המטופלים כאמצעי חיוני לקידום 
בטיחות הטיפול, מניעת אשפוזים חוזרים, ניהול רצף טיפולי 
 Nurse Practitioner .והשפעה על איכות החיים של המטופל
מדריכה מטופלים על-פי הנחיות ודפי מידע הכתובים על 
ידי מחלקת הדרכה של בית חולים ובודקת רמת ההבנה של 

 .Teach-Back -המטופל בדומה לשיטת ה
המערך  מבנה  על  גם  למדתי  ההשתלמות  הלך  במ
האונקולוגי בבית חולים, הכרתי תפקידים מגוונים של 
אחיות בארצות הברית, גיליתי שאחות קלינית בארצות 
הברית מתקדמת בסולם דירוג מ- 1 עד 3 על פי קריטריונים 
הדומים לקריטריונים המוגדרים בסולם קליני אצלנו 
בסיעוד, בבית החולים רמב"ם. נחשפתי להבדלי תרבות 
המשפיעים על קבלת ההחלטות, רכשתי כלים נוספים 
צוות רב-מקצועי  להדרכת מטופלים, ראיתי עבודת 
המבוססת על הכרות עמוקה של צרכי המטופל ונחשפתי 
לדילמות אתיות רבות. הגעתי עם סקרנות עצומה ויצאתי 

עם כלים רבים לעבודה וגירוי לעוד. 
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ובנימה אישית, מערכת בריאות פרטית בארצות הברית 
סובלת פחות מבעיות כלכליות ובעיות כוח אדם. אחיות 
הן כוח אדם מבוקש ומתוגמל, מקצועי מאד, משמעותי 
ומשפיע. אין לי ספק שאחות בישראל מבצעת עבודה 
ייחודית, מקצועית ואיכותית לא פחות מאחות בארצות 
הברית ובצורה רגישה, אנושית ואמפטית בתנאים קשים 
ביותר. אני מרגישה צורך להגיד שבמהלך ההשתלמות 
בישראל,  וגאווה באחיות  גדולה  הרגשתי התרגשות 
הממשיכות לשמור על סטטוס טיפולי גבוה ביותר בתנאים 
קשים מאד ולהשקיע מאמצים רבים במטרה לקדם, לחזק 

ולהעצים את התפקיד שלנו.
תודות מיוחדות לתומכים, למלווים ולתורמים:

לאגודה למלחמה בסרטן על סיוע ברכישת כרטיס טיסה לד"ר 
ישי עופרן - מנהל אשפוז המטולוגי ומנהל שירות לויקמיה, 
מרכז רפואי רמב"ם, לגבי גילה היימס - מנהלת מערך הסיעוד, 
מרכז רפואי רמב"ם, לגב' אורנה בן יעקב- מנהלת הסיעוד 

בחטיבה המטו-אונקולוגית, מרכז רפואי רמב"ם.

ארגון התנדבותי לנשים שחלו דוברות אנגלית
הארגון Thrivacious )"משגשגות בחיוניות"( הוא התארגנות 
וולונטארית המיועדת לסייע לנשים דוברות אנגלית 
המתגוררות בישראל, "לשגשג ולפרוח" לצד התמודדותן עם 
מחלת הסרטן. הארגון, שנוסד בשנת 2017 בידי אלונה מץ, 

היא בעצמה אישה שחלתה בסרטן שנותנת השראה לנשים 
שחלו להגשים את חלומותיהן ושאיפותיהן.

הארגון זכה בפרס IZI מטעם ארגון "נפש בנפש" לשנת 2019 
עבור פיתוח קהילתי. הוא שואף לתמוך בנשים דוברות 
אנגלית שחלו בסרטן באמצעות מגוון פעילויות ברחבי 
הארץ. בזכות הפרס הצליח הארגון לשפר את התמיכה 
ולספק אותה גם במפגשים "אחת-על-אחת" באנגלית 

לנשים הזקוקות לכך.
הפעילויות כוללות בין השאר סדנאות חודשיות במגוון 
נושאים וכן תוכנית דיגיטלית קהילתית המקשרת בין 
הנשים. מתקיימת גם התכנסות שנתית בת שלושה ימים, 
המספקת חוויה במקום שליו ופסטורלי. כל הפעילויות 
מתקיימות באנגלית וכך יוצרות סביבה בטוחה מתוך מטרה 

לאפשר לנשים לבטא עצמן בשפת ִאמן. 
 Kathy( לפרטים: ניתן לפנות למנהלת הארגון, קתי פודיאק

kathy@thrivacious.org )Poodiack, טל' 052-603-0446

קשרי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
עם הארגון האירופאי לסיעוד אונקולוגי - 

EONS
כחברת הוועד של ארגוננו, אני אחראית על הקשר עם 

הארגון האירופאי לסיעוד אונקולוגי - 
.)EONS( European Oncology Nursing Society
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במשך שנתיים בין השנים 2005-2007, הייתי חברת הוועד 
של הארגון האירופאי לסיעוד אונקולוגי. זאת הייתה חוויה 
מרתקת שאי אפשר לתאר במילים, אבל אנסה. היינו 
נפגשים, חברי הוועד ומזכיר הארגון כשלוש פעמים בשנה, 
לרוב באזור נגיש לכולם כגון במשרדי הארגון בבריסל 
או במלון בשדה התעופה של בריסל. הפגישות היו מאד 
מאורגנות ותמציתיות ונערכו כיום שלם – מה שנתן לאנשים 
כמוני להגיע בטיסת לילה ולחזור בטיסת ערב באותו היום. 
בוועד היו אנשים מקצועיים ומרשימים – יושב הראש העוזב 
מבריסל ויושבת הראש הנבחרת שלאחריו מנורבגיה, כמו כן 
חברת ועד אחת מבריטניה, אחת מטורקיה, אחת מפינלנד 

ואחת מספרד ואנוכי. 
כל אח ואחות החברים בעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
חברים אוטומטית באופן קולקטיבי גם בארגון האירופאי. 
הדבר מזכה הנחה בכנסים וגם אפשרות להירשם לקורס 
 – Masterclass הנפלא שהם עורכים פעם שנה שנקרא 
שנערך כל פעם באזור אחר באירופה. כמה נציגות שלנו 
כבר השתתפו בקורס וחזרו נלהבות ומלאות מידע. אפשרות 
אחרת היא להירשם לארגון האירופאי באופן פרטני. בדרך 
זו ניתן לקבל באופן שוטף מידע במייל מהארגון וגם לקבל 
את הביטאון שלהם בעותק קשיח או דרך המייל שזה מוזיל 
 European Journal of :מעט את המחיר. הביטאון נקרא

 .)EJON( Oncology Nursing
מעבר לכל מה שתיארתי בקצרה, חשוב מאוד המשך 
הקשר שלנו כארגון עם עוד ארגונים בינלאומיים בסיעוד 
אונקולוגי ברחבי העולם. ישנו גם ארגון יחסית חדש באסיה 
 Asia Pacific Journal of שגם לו ישנו ביטאון מקצועי בשם

.Oncology Nursing – APJON
לסיום אני מצרפת תמונה של פגישה שנערכה לכבוד 30 
 Royal – שנה לארגון, בבית החולים הידוע לסרטן שבלונדון
Marsden Hospital שבה נכחו כמעט כל חברי הוועדים 
הקודמים וכמובן יושבי הראש של אז. בפגישה זו השתתפו 

ליויה כסלו ואנוכי. 
רשמה: ד"ר אילנה קדמון

חברות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי 
ISNCC-בארגון ה 

יעל בן גל, RN, MSN, MHA - מרכזת תחום טיפול תומך, 

מומחית טיפול תומך, מרכז שניידר לרפואת ילדים 
בישראל. חברה בוועד המנהל של ה-ISNCC. ארגון 
International Society of Nurses in Cancer Care-ה 

)ISNCC( הוא ארגון האחיות האונקולוגי הבינלאומי שנוסד 
ב-1984. הארגון מאגד בתוכו חברות של:  

איגודי אחיות אונקולוגיות כלל עולמיים	 

איגודי אחיות אונקולוגיות מקומיים/ של מדינות	 

מוסדות רפואיים אונקולוגים	 

אחיות אונקולוגיות ללא שייכות לארגון/מוסד, חוקרים 	 
ומרצים בתחום האונקולוגיה

כ-60 אלף אחיות מיוצגות בארגון זה.

  Patsy Y לארגון הנהלה הכוללת את הוועד המנהל - 
הנשיאה נוכחית, Stella B הנשיאה יוצאת,  Janice S מנכ"ל 

כספים. 
מטרת הארגון – להוביל את קהילת האחיות הבינלאומית 

לקידום הטיפול בסרטן.
חזון הארגון - מיקסום השפעת האחיות על הפחתת נטל 

מחלת הסרטן והנלווה אליו. 
  )Equity( ערכים המובילים את הארגון – מצוינות, יושרה

לארגון שבע ועדות הכוללות: פיתוח ידע מקצועי, מדיניות, 

תקשורת, כנסים, קשרי חוץ ותרומות, ופיתוח שימור חברי 
הארגון. בכל ועדה משתתפים כשבעה חברים. 

תפקידי ועד ההנהלה, יו"ר הוועדות והחברים בוועדות הינם 
בהתנדבות. 

במסגרת תפקידי כיו"ר ועדת Policy & Advocacy, אנו 
 ISNCC אחראים על פיתוח ניירות עמדה בנושאים אותם
כארגון מעונין לקדם. נושאים לדוגמא: מודלים בטיפול 
פליאטיבי, קרינה וסיעוד, הסיעוד בטיפול אנטי סרטני, כאב 

אונקולוגי ועוד.
ארגונים בינלאומיים שותפים

 Asian Oncology ארגון האחיות האונקולוגי האסייתי 
)AONS) Nursing Society

 European Oncology ארגון האחיות האונקולוגי הארופאי
)EONS( Nursing Society

International Psycho- ארגון הפסיכואונקולוגי הבינלאומי
)IPOS( Oncology Society

ן  ט ר ס ב ל  ו פ י ט ב ה  כ י מ ת ל י  ע ו צ ק מ ב  ר ה ן  ו ג ר א
 Multidisciplinary Association of Supportive Cancer Care

)MASCC)
חברים בארגון :

Union for International Cancer Control - UICC 
International Council of Nurses - ICN

יתרונות עבור חברי הארגון:

ICCN, מינוי  גישה לאתר ה-ISNCC,  גישה למידע של 
 ,Sosido גישה לקהילת המידע ,CANCER NURSING לעיתון
תשלום מופחת ברישום לכנס. כנסיי הארגון נערכים אחת 
לשנתיים, יש אפשרות לשיתופי פעולה מחקרים עם קבוצות 

מחקר.
במסגרת שיתופי הפעולה, יש אפשרות שחברי/ות מהעמותה 

לקידום הסיעוד האונקולוגי יכתבו בלוג בכל נושא מקצועי 

מהשטח )דוגמת פרויקט, מחקר, דילמות וכדומה(.

חדשות מהארץ ומהעולם
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העמותה לקידום הסיעוד 
האונקולוגי בישראל חובקת 

אתר רשמי של העמותה, 
אשר נותן מידע על פעילויות 

העמותה ומציג תכנים, מקורות 
מידע, מצגות ועדכונים.

אנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר 
ולהתעדכן בנעשה בתחום:

תכנים מקצועיים והנחיות קליניות, מרכזי 
תחום בסיעוד האונקולוגי, מלגות, כנסים 
וארועים, הצעות עבודה בתחום, גליונות 

ביטאון הסיעוד האונקולוגי הקודמים, 
ההסטוריה של העמותה וגלריית תמונות.

שרית כדורי, מנהלת אתר העמותה

www.ions.org.il


