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עורכת ראשית:

 RN ,PhD ,ד״ר אילנה קדמון
יועצת אקדמית בחטיבה 

האונקולוגית בשירותי הסיעוד, 
הדסה עין כרם ומרצה בכירה 

בבית הספר לסיעוד של הדסה 
והאוניברסיטה העברית 

עורכת משנה:

RN ,MPA רונית ר. גולד 
מתאמת תרפיה תאית והבטחת 

 איכות, השתלות מח עצם.
מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי

רשימת סוקרות:

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

מומחית טיפול תומך, מרכז 
שניידר לרפואת ילדים בישראל    

לימור בן חיים, BA - דיאטנית 
קלינית, המחלקה לתזונה 

ודיאטה, מרכז רפואי תל אביב 
ע"ש סוראסקי 

רותי אלקיים, RN ,MPA - מערך 
טיפול תומך, המרכז הרפואי ע"ש 

שיבא

 - RN ,MA ,רותי שחל-גסנר
מנהלת ההוספיס בהדסה הר 

הצופים לשעבר 

שרה בן עמי RN ,MA - מנהלת 
הסיעוד, החטיבה האונקולוגית, 

המרכז הרפואי ע"ש שיבא

שרה גרדין RN, MA - אחות 
אחראית יחידת קרינה, מרכז 

דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז 
רפואי רבין

חברות המערכת:

RN ,MA ליויה כסלו 
אחות ראשית, האגודה למלחמה 

בסרטן, גבעתיים

RN ,PhD ד״ר עירית שוורץ אטיאס 
מנהלת הסיעוד במחלקת 

האשפוז במערך ההמטולוגי 
אונקולוגי. מרכז שניידר לרפואת 

לדים בישראל

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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