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תוכן העניינים

ועד “העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל”

יו"ר: ליויה כסלו - אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן, גבעתיים.

גזברית העמותה:

שרה גרדין - אחות אחראית יחידת קרינה, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

שרית אשכנזי - אחות אחראית מרפאה המטו-אונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

ועדת ימי עיון והשתלמויות

יו"ר: שרית אשכנזי - אחות אחראית מרפאה המטו-אונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.
בלה אליגולשווילי - מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

מיכל גולפור- אחות אחראית מחלקה אונקולוגית, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר.

ענת פק - אחות אחראית המטולוגיה והשתלות מח עצם, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

יעל בן גל - מומחית קלינית בטיפול תומך, אחות מרכזת תחום טיפול תומך, מרכז שניידר לרפואת ילדים.

ד"ר אילנה קדמון - יועצת אקדמית בחטיבה האונקולוגית בשירותי הסיעוד, הדסה עין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 
של הדסה והאוניברסיטה העברית.

קרן ארפי - אחות מומחית קלינית בטיפול תומך.

ועדת מלגות ופרסים

יו"ר: קרן ארפי - אחות מומחית קלינית בטיפול תומך.
דליה גורדון - אחות מתאמת אונקולוגית אישית, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

שרית כדורי - מתאמת קלינית באגף להמטואונקולוגיה ילדים, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

בלה אליגולשווילי - מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

ענת פק - אחות אחראית המטולוגיה והשתלות מח עצם, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

 ועדת ביקורת
אפרת לוין - אחות מנהלת תורנית, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם.

רותי אלקיים - הנהלת מערך הטיפול התומך, מרכז הסרטן, מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר.

תמי מקל מודיאנו - אחות מתאמת ביחידת השד, מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר.

ועדת קשרי חוץ

ד"ר אילנה קדמון - יועצת אקדמית בחטיבה האונקולוגית בשירותי הסיעוד, הדסה עין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 
של הדסה והאוניברסיטה העברית.

יעל בן גל - מומחית קלינית בטיפול תומך, אחות מרכזת תחום טיפול תומך, מרכז שניידר לרפואת ילדים.

חיזוק הקשר עם ִמנהל הסיעוד במשרד הבריאות

רותי רדיאנו - מנהלת הסיעוד, בית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים.

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
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דבר העורכת

לכל שותפי האחים והאחיות האונקולוגיות

שלום לכולכם אחים ואחיות אונקולוגים נפלאים ושנה טובה,

עברה על כולנו תקופה מאתגרת מאד – הן בעשייה, הן בהוראה ובניהול. ללא ספק החיים השתנו ברמה 
האישית, הזוגית, המשפחתית והמקצועית

לחלקינו ישנם הורים מבוגרים שעלינו, יותר מתמיד, לדאוג להם. גם הילדים והנכדים הזקוקים ליותר 
תשומת לב מהרגיל, מאז משבר הקורונה... וכמובן גם בני הזוג שלנו... וכל זאת מעבר לדאגה למטופלים 

שלנו ולעמיתינו בשטח. 

חלק מאיתנו עבדו במחלקת היעד שלהם, וחלקנו נקראו לסייע במחלקות של חולי קורונה לפי הנחיות 
הנהלת המוסד הרפואי ומשרד הבריאות. 

בתוך כל המציאות הזו, אני מודה מקרב לב למי שנרתם לכתוב לעיתון שלנו. העיתון יכלול מאמרים 
מגוונים, כאשר אחד מהם מתייחס למרפאת צעירים בעקבות המשבר הנוכחי.

כמו כל שנה, יהיה לנו לקראת סוף השנה האזרחית עיתון נושא עם עורכת אורחת. הפעם נבחרה גברת 
רינה דיכל – אחות בטיפול פליאטיבי באגודה למלחמה בסרטן, לערוך עיתון מיוחד בנושא הקשור 
להפרעות נפשיות וסרטן. רינה עובדת במרץ כבר זמן רב על העיתון שיהיה כתוב על ידי חוקרים מהשטח. 

תודה לרינה בשמי ובשם כל העמותה על ההשקעה האין סופית.

לסיום, כתמיד, אני מרגישה צורך מיוחד להודות לרונית גולד עורכת המשנה המלומדת והיקרה, לגלית 
אזולאי, המעצבת הגרפית של העיתון שבלעדיה לא היה ניתן בכלל להוציא עיתון מפואר שכזה, וכמובן 

לליויה כסלו יושבת הראש שלנו על העזרה והייעוץ. 

שנה טובה ומתוקה לכולכם ויקיריכם והאיחול הכי טוב שאני מוצאת לאחל לכולנו - שנדע ביחד להתגבר 
על כל מה שעברנו בשנה האחרונה. העיקר זה ה-ב-י-ח-ד!

נשיקות וירטואליות מרחוק אבל מכל הלב,

 שלכם כתמיד,
בהערכה ובאהבה,

ד”ר אילנה קדמון
עורכת ראשית

ביטאון הסיעוד האונקולוגי
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חברי וחברות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי היקרים,

שיגרת חיינו הופרה, הן במסגרת העבודה והן במסגרת המשפחתית. אנחנו ניצבים בתוך תקופה שלא הכרנו 
כמוה: החשש התמידי מהדבקה והידבקות בקורונה, ותחת זאת התמדה בטיפול, בליווי ובתמיכה במטופלים 

החשופים ביותר לסכנה הכרוכה בהידבקות.

אבל ניסיון החיים שלנו לימד אותנו לעמוד מול קשיים, ואנו תקווה, שהניסיון הזה פועל בעדנו גם היום, והוא 
מלמד אותנו יום אחר יום למצוא את האיזון שבין השמירה על בריאות עצמנו ובריאות הקרובים לנו, לבין 

ההכרח עליו מצווים אנו, בשמירה על מטופלנו, וכל זאת חרף תנאי העבודה הלא פשוטים.

מכורח הנסיבות, אנו נאלצים להקפיא זמנית את המפגשים הדידקטיים, ההשתלמויות וימי העיון המהווים 
בדרך כלל גם הזדמנות לפסק זמן משיגרת העבודה השוחקת ולמפגש עמיתים פורה. כך גם לגבי הכנס השנתי, 

שהיה אמור להתקיים בחודש יוני הקרוב. 

מידי שנה מתכנסים אנו לחגוג את מעשה ידנו לטובה בכנס השנתי, ללמוד וללמד בצוותא ולהדגיש את 
חשיבות מעשה היצירה בעבודה היום יומית שלנו. השנה אנו נאלצים לדחות את החגיגה למועד שטרם נקבע.

בינתיים אנו מנסים למצוא חלופות חלקיות רלוונטיות למצב העכשווי.

יחד נדע לפצות עצמנו על החסר הזה ולהמשיך מהנקודה בה סטינו.

חברות הוועד המנהל פועלות לכך, שפסק הזמן הזה יהפוך לנו לפתח להתחדשות. ובינתיים מכורח אותן 
הנסיבות כל אחד מאיתנו מצווה מטעם עצמו לגלות יום יום מחדש את הכוחות הפנימיים המצויים בתוכו 

המאפשרים לו לפעול מתוך השקט והסבלנות.

קריאה מהנה,

ליויה כסלו

יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל, 
האחות הראשית, האגודה למלחמה בסרטן

דבר היו"ר
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נא להכיר: חברי הועד החדש של העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי 2020-2024

השנה היא שנת בחירות לועד העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי. אחת לארבע שנים מתחלפים חלק מחברי הועד, כך 
שבכל קדנציה מכהנים חברי ועד ותיקים בעלי ניסיון לצד חדשים המביאים עמם רוח רעננה ורעיונות חדשניים. 

השנה תשעה מועמדים ענו על הקריטריונים. לאחר התייעצות עם עורך הדין של העמותה, כיוון שעל פי תקנון העמותה 
יכולים לכהן עד 14 חברי ועד, וסך חברי הועד )המועמדים והממשיכים( היה 12, לא היה צורך בביצוע בחירות וכל תשעת 

המועמדים שענו על הקריטריונים נבחרו. 
העבודה בועד העמותה הינה עבודה התנדבותית שאין לה תמורה הנראית לעין. על פי הפרטים המצומצמים המובאים להלן 
אודות כל חבר ועד, אפשר להתרשם שהם מייצגים מגוון רחב של ממדים מקצועיים. בכוונתנו לבנות וליצוק תכנים חדשניים 

לפעילות העמותה ולממשם.  

הוועד המנהל של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי לשנים 2020-2016

תקציר פעילויות תפקיד ומקום עבודה שם
מקצועיות 

ופרטים נוספים

נושאים שהמועמדת 
מעוניינת לקדם 

בעמותה 

הערות

רותי אופיר

אחות אחראית 
המערך להמטו-

אונקולוגיה ילדים, 
הקריה הרפואית 
לבריאות האדם, 

“רמב”ם”

תפקיד ניהולי	 

עברה הכשרות 	 
מרובות ומגוונות

עוסקת בקליניקה, 	 
בניהול, בהוראה 
ובמחקר )הייתה 
שותפה בשבעה 

מחקרים קליניים(

מציגה עבודות 	 
בכנסים בארץ 

ובחו"ל )סה"כ 31 
פעמים(

פרסמה מאמרים 	 
בכתבי עת

שימשה כעורכת 	 
אורחת בביטאון 
העמותה בנושא 

"פדיאטריה 
אונקולוגית"

מרכזת קבוצת 	 
עניין של אחיות 

פדיאטריה 
אונקולוגית 

במסגרת העמותה 
לקידום הסיעוד 
האונקולוגי מזה 

מספר שנים

קידום נושאים 	 
באונקולוגית ילדים

ארגון ותכנון ימי 	 
עיון לאחיות

גיוס תומכים 	 
לעמותה

חברת ועד 	 
מצטרפת

חברה בעמותה 	 
מ- 1998

עובדת באונקולוגיה 	 
מ-1994

ארגנה באופן 	 
עצמאי מספר 

ימי עיון בנושא 
פדיאטריה 
אונקולוגית

פעילות במסגרת 	 
העמותה: מרכזת 

קבוצת עניין, ארגנה 
ימי עיון, שימשה 
שעורכת אורחת 

בביטאון העמותה

מציגה עם אחיות 	 
במחלקתה עבודות 

בכנסי העמותה

חברי הועד החדש
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חברי הועד החדש

תקציר פעילויות תפקיד ומקום עבודה שם
מקצועיות 

ופרטים נוספים

נושאים שהמועמדת 
מעוניינת לקדם 

בעמותה 

הערות

נטלי גרקוב

אחות אחראית מכון 
אונקולוגי, המטולוגי 

ורדיו-תרפי במרכז 
הרפואי “אסותא 

אשדוד”

תפקיד ניהולי	 

הקמת מערך 	 
סיעודי אונקולוגי-
המטולוגי-קרינה 
בבית חולים חדש

עובדת בתחום 	 
האונקולוגי מ-2005

הייתה מרכזת 	 
קורס על בסיסי 

באונקולוגיה

ניסיון בהוראה	 

קידום נושא טיפול  	 
פומי בהמטולוגיה 

ואונקולוגיה

קידום המחקר 	 
בסיעוד אונקולוגי  

)למשל בתחום 
קנאביס רפואי(

חברת ועד 	 

מצטרפת

סטרוביצ'יק עידן

אח אונקולוגי, מדריך 
קליני במחלקה 

להמטולוגיה 
והשתלות מח עצם, 

מכון דוידוף, מרכז 
רפואי “רבין”

תואר ראשון 	 
בתקשורת, מסלול 

התמחות בתקשורת 
שיווקית )דוברות, 

פרסום, שיווק(

ידע ושליטה 	 
במערכות מידע

ימי עיון מקצועיים 	 
לריענון וחידוש 
הידע בתחומי 

המטולוגיה 
והשתלות מח עצם

צירוף אחים 	 
ואחיות נוספים 

לעמותה, יצירת 
מודעות לעמותה 

ולפעילויותיה

חבר ועד מצטרף	 

מרינה פורר

אחות אחראית מכון 
המטולוגי הקריה 

הרפואית לבריאות 
האדם “רמב”ם”'

התמחות בניהול 	 
ציבורי

הכשרות בנושא 	 
ניהול

מרצה באקדמיה	 

ריכזה קורס על 	 
בסיסי באונקולוגיה

חברה בפורום 	 
אקרדיטציה

הציגה בכנסים 	 
בארץ ובעולם

קידום והעשרה של 	 
צוותים רפואיים

קידום המחקר 	 
בסיעוד אונקולוגי

קידום פעילות 	 
למען העשרת 

האחיות 
האונקולוגיות 

במיומנויות של 
התערבות רגשית

חברת ועד 	 

מצטרפת
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תקציר פעילויות תפקיד ומקום עבודה שם
מקצועיות 

ופרטים נוספים

נושאים שהמועמדת 
מעוניינת לקדם 

בעמותה 

הערות

מוריאל כהן

מנהלת חטיבת המטו-
אונקולוגיה, הנהלת 

הסיעוד, המרכז 
הרפואי “הדסה עין 

כרם”

השתלמה בנושאים 	 
מגוונים דוגמת: 
מנהיגות, ניהול, 

הנחיית קבוצות, 
אתיקה ועוד.

ביצעה 	 
תפקידי ניהול 

בתחומים רבים 
)המטואונקולוגיה 

ילדים, מחלקה 
פנימית, מחלקה 

סיעודית בבית 
אבות(

הציגה עבודות 	 
בכנסים רבים בארץ

קיבלה פרס ע"ש 	 
איתי רמון

קידום הרצף 	 
הטיפולי בין בית 
החולים לקהילה

הרחבת סמכויות 	 
האחות בתחום 

האונקולוגיה

העצמת אחיות 	 
אונקולוגיות בתחום 

הניהול

חברת ועד 	 
מצטרפת

הדס ספיר

אחות ראשית, מחלקה 
אונקולוגית, המרכז 
הרפואי “הדסה עין 

כרם”

ניסיון בהובלת 	 
מחקר

ניסיון בהובלת צוות 	 
למצוינות

ניסיון בחינוך, 	 
הדרכה קלינית 

והוראה באקדמיה, 
כולל לימוד נושא 

כתיבה מדעית

קידום המחקר 	 
בסיעוד אונקולוגי

קידום הידע 	 
בפליאציה

חברת ועד 	 
מצטרפת

ורוניקה ליפשיץ

מרכזת השתלמות 
מוכרת בסיעוד 

באונקולוגיה )קורס 
על בסיסי 

באונקולוגיה(
ואחות ומדריכה 

קלינית במחלקה 
האונקולוגית במרכז 

דוידוף, המרכז הרפואי 
“רבין”

בעבר: ראש צוות, 	 
מדריכה קלינית 

במחלקות נוספות. 

בנייה וריכוז של 	 
קורסים, ימי עיון 

ופעילויות במסגרת 
העמותה

חברת ועד 	 
מצטרפת

חברי הועד החדש
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תקציר פעילויות תפקיד ומקום עבודה שם
מקצועיות 

ופרטים נוספים

נושאים שהמועמדת 
מעוניינת לקדם 

בעמותה 

הערות

יעל בן גל

מומחית קלינית 
בטיפול תומך, מרכזת 

התחום הפליאטיבי 
בבית החולים 

“שניידר”

השתלמה בנושאים 	 
מגוונים דוגמת: 

מיניות, פליאציה, 
טנטולוגיה, הנחיית 

קבוצות, בטיחות 
וניהול סיכונים(

שימשה בתפקידים 	 
מגוונים דוגמת:  

מנהלת סיעוד 
מחלקת אשפוז, 
סגנית, מתאמת 

לויקמיה.

שימשה שתי 	 
קדנציות כיו"ר 
ועדת מדיניות, 
כחברת הנהלה 
בארגון האחיות 

האונקולוגיות 
ISNCC

קידום הידע 	 
והמחקר בתחום 

הפליאציה 
באונקולוגיה

קידום הידע 	 
והמחקר בתחום 

הפדיאטריה 
האונקולוגית

חברת ועד 	 
ממשיכה לאחר 

שתי קדנציות

בלה אליגולשווילי

מנהלת היחידה 
האונקולוגית והוספיס 

בית
“שירותי בריאות 

כללית” מחוז מרכז

נושאים בהם 	 
התמחתה: סטומה 
ופצעים, פליאציה, 

ניהול

פרסום עבודות / 	 
מאמרים בארץ

הייתה עורכת 	 
אורחת של גיליון 

נושא "קהילה" של 
ביטאון הסיעוד 

האונקולוגי 

קיבלה פרסי 	 
הצטיינות

ארגון וריכוז ימי עיון 	 
והשתלמויות

קידום נושאים 	 
הקשורים לקהילה

עידוד צירוף חברים 	 
חדשים לעמותה

חברת ועד 	 
ממשיכה לאחר 

שתי קדנציות

חברי הועד החדש
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תקציר פעילויות תפקיד ומקום עבודה שם
מקצועיות 

ופרטים נוספים

נושאים שהמועמדת 
מעוניינת לקדם 

בעמותה 

הערות

רותי רדיאנו

מנהלת הסיעוד של 
המרכז הרפואי “הדסה 

הר הצופים”

עברה הכשרה 	 
מתקדמת בניהול 

שימשה במספר 	 
תפקידים 

ניהוליים כאחות 
ראשית במחלקת 

השתלות מח עצם 
וכמנהלת הסיעוד 

של החטיבה 
האונקולוגית במרכז 
הרפואי "הדסה עין 

כרם"

פרסמה בכתבי 	 
עת בחו"ל והציגה 

עבודות בעולם 
ובארץ

קיבלה פרסים עבור 	 
פיתוח מנהיגות 

ומצוינות בסיעוד 

הייתה חברה 	 
בוועדות מוסדיות 

שונות לקידום חוק 
הנוטה למות, זכויות 

החולה, אתיקה, 
מניעת זיהומים

לימדה במסגרות 	 
לימודיות אקדמיות 

שונות

קידום וחיזוק הקשר 	 
עם מנהל הסיעוד 
במשרד הבריאות

הגברת שיתופי 	 
פעולה בין 

הממשקים השונים 
)למשל: אחיות בתי 

החולים והקהילה 
/ אחיות ממרכזים 

רפואיים שונים...(

קידום המחקר 	 
הסיעודי- מחקרים 

סיעודיים רב 
מרכזיים

חברת ועד ממשיכה 
לקדנציה שניה

דר' אילנה קדמון

יועצת אקדמית 
בחטיבה האונקולוגית 

בשירותי הסיעוד, 
המרכז הרפואי “הדסה 

עין כרם”,
מרצה בכירה בבית 
הספר לסיעוד של 

הדסה והאוניברסיטה 
העברית, בית הספר 

לרפואה

עורכת ראשית של 	 
ביטאון הסיעוד 

האונקולוגי בישראל 
של העמותה 

לקידום הסיעוד 
האונקולוגי

היתה בוועד המנהל 	 
EONS-של ה

פירסמה מחקרים 	 
בכתבי עת בעולם 

ובארץ

הציגה בכנסים 	 
בעולם ובארץ

הכשרת אחיות 	 
בארץ ובחו”ל

קידום קשרים 	 
בינלאומיים

כתיבה מקצועית 	 
לכתבי עת, כולל 
פרסום עבודות 

בביטאון העמותה

חברת ועד ממשיכה 
לקדנציה שניה

חברי הועד החדש
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וועדת ביקורת של העמותה לקידום הסיעוד 
האונקולוגי 2016-2020

דר' ג'סיקה ליבנה 

אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי,
המרכז הרפואי תל השומר

חברת ועדת ביקורת חדשה
הייתה בעבר חברת הועד המנהל של העמותה לקידום 

הסיעוד האונקולוגי במשך שתי קדנציות.

ג'יהאן עמריא אבו קאמיר

סגנית אחות אחראית המטולוגיה והשתלות מח עצם, 
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ומרכזת קורס על 

בסיסי באונקולוגיה.

חברת ועדת ביקורת חדשה

אפרת לוין

אחות כללית, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם

חברת ועדת ביקורת ממשיכה לקדנציה נוספת.

גזברית העמותה

שרית אשכנזי 

השירות  פליאטיבי,  בטיפול  קלינית  מומחית  אחות 
הפליאטיבי )טיפול תומך( ושיכום כאב, המרכז הרפואי 

בלינסון. 

סיימה שתי קדנציות כחברת הוועד המנהל של העמותה. 
 

ועדת ביקורת של העמותה
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מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן

אחים ואחיות יקרים, 

אני שמח לברך אתכם בפעם הראשונה כמנכ”ל. העולם שלנו השתנה, ומי תיאר לעצמו שאצטרך לשאת ברכה 
בכתב במקום לעמוד מולכם ולהתרגש יחד אתכם מהמעמד וההיכרות.

נכנסתי לתפקידי כמנכ”ל ביולי 2019, לאחר ניסיון של 20 שנים באגודה כחשב. אני רואה בתפקידי הזדמנות 
נפלאה להצעיד קדימה ארגון עם עשייה ענפה למען החולים, המחלימים ובני משפחותיהם, והציבור כולו. בין 
שלל פעילויותיה, האגודה משקיעה זה שנים רבות בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי, ובפרט באחים ובאחיות 
האונקולוגיות: אנחנו מממנים תקנים ופרויקטים של אחיות אונקולוגיות, מקיימים השתלמויות מקצועיות, 

כנסים וימי עיון וכן מפגשים תקופתיים של אחיות מ’קבוצות עניין’ לדיונים בנושאים ספציפיים.

זה שנים רבות שהאגודה מעניקה שני פרסי הצטיינות בשנה לאחים או אחיות מצטיינות, תוך הכרה בחשיבות 
ההתפתחות המתמדת, השאיפה למצוינות והמקצועיות בתחום - עבודתכם היא עבודת קודש.

התקופה המאתגרת שאנו חווים כולנו בחודשים האחרונים בשל התפרצות וירוס הקורונה, הורגשה ביתר שאת 
על ידי חולי הסרטן, העלולים להיות בסיכון גבוה יותר לתחלואה ולסיבוכים. במאבק בסרטן אין פסק זמן, 
ופעילותה של האגודה נמשכה גם בתקופת ההגבלות – סיפקנו לחולים מידע עדכני ומהימן, הכוונה, תמיכה 
נפשית ראשונית, קבוצות תמיכה מקוונות בהן מומחים ענו לשאלות של חולי סרטן והציבור הרחב. הנגשנו את 
המידע בכלים דיגיטליים שונים ועוד. עם זאת, אנו כבר משתוקקים לחזור לפעילות מלאה, ובכלל זה מפגשים 

פנים אל פנים עם שותפינו השונים לפעילות, דוגמת העמותה לסיעוד האונקולוגי.

אני סמוך ובטוח שתדעו לעמוד מול הקשיים הניצבים בדרך, במיוחד בתקופה זו בה המקצוע שלכם הופך 
למאתגר במיוחד, לנוכח הרצון לספק לחולים טיפול מיטבי תוך שמירה על בריאותכם ובריאות הסביבה. 

דלתי תמיד פתוחה בפניכם ואני קשוב לכל צורך או בקשה. 

עם פרוס השנה הבאה עלינו לטובה, אני מקווה שנדע להביס את המגיפה במהירות וביעילות ולחזור 
לפעילותנו הברוכה. ברצוני לאחל לכולכם שנה טובה, שנת בריאות, שנה של התחלות חדשות, ולחזק את 

ידיכם שתמשיכו לבצע עבודתכם נאמנה. 

בברכה,
משה בר-חיים 

מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן
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לחברותינו ולחברינו בסיעוד האונקולוגי

איזו שנה זו היתה? איזו שנה מצפה לנו?

ההתמודדות עם מגפת הקורונה הציבה אתגרים מורכבים למטופלים שלנו ולנו. האיום החדש ודרכי 
ההתמודדות עימו לקחו מאתנו את תחושת השגרה, שכל כך הורגלנו אליה. פגשנו יותר מטופלים שהיו 
להם מקורות תמיכה דלים בשל הריחוק החברתי, פגשנו מטופלים חרדים יותר ובודדים יותר, נאלצנו להפגין 
גמישות וללמוד דרכים חדשות בטיפול, לעבוד במשמרות אינטנסיביות, לשמור על בטיחות המטופלים, אבל 
גם להכיר בפגיעות שלנו, לשמור על עצמנו, לשמור על משפחותינו ולנהל שגרת חירום גם מחוץ לשעות 

העבודה. 

אבל השנה הזו גם הדגישה את הרצון הטוב. המסירות למטופלים לימדה אותנו את היכולת להתמודד עם 
מצבים שונים במהירות, היא קרבה בין אנשי צוות וחיזקה את העבודה הרב-צוותית, ומעל לכל חידדה את 

תחושת המשמעות של עבודתנו היומיומית.

בשם חברי האגודה לפסיכו-אונקולוגיה, ברצוננו לברך אתכם לקראת ראש-השנה ובפרוס השנה החדשה.

אנו מאחלים לכם שתצליחו לשמור על הכוחות שלכם כדי להמשיך ולסייע לחולים, עם אנרגיות חיוביות, 
חמלה, אהבה, סבלנות ותקווה, כפי שאתם נוהגים לעשות. 

אנחנו מאחלים לנשות ואנשי הסיעוד ולנו אנשי הפסיכו-אונקולוגיה המשך של שיתוף פעולה והעבודה 
המשותפת ביום-יום של הטיפול בחולים, כמו גם המשך פעילות משותפת של האגודות שלנו לשם למידה 

והעשרה משותפת.

שנה טובה, המשך עשייה ברוכה, והרבה בריאות
פרופ' מירי כהן ונעם פיזם

יו"ר שותפים
האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה

יו"ר שותפים - האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה


