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דבר העורכת ודבר העורכת האורחת

שלום ושנה טובה אזרחית לכולם,

בתקווה שהשנה הבאה עלינו תהיה אופטימית ומלאת תקווה, שנוכל להתאחד ללא ריחוק חברתי, וגם 
שנתחסן כולנו עם כנגד הוירוס ששינה את חיינו לגמרי.

את הגיליון האחרון לשנה זו, נבחרה כעורכת אורחת גב' רינה דיכל, מומחית קלינית בטיפול תומך 
במסגרת שרותי הבית של האגודה למלחמה בסרטן, לרכז את המאמרים בנושא בריאות בנפש.  אני 
מודה לרינה, לכותבים, לסוקרים ולחברות המערכת שלנו – במיוחד לרונית גולד עורכת המשנה ולגלית 
אזולאי המעצבת ולכל שאר השותפות והשותפים הנהדרים וכמובן,  לליויה כסלו, יושבת ראש העמותה 

שבזכותה הביטאון יוצא.

 שלכם כתמיד,
בהערכה ובאהבה,

ד”ר אילנה קדמון
עורכת ראשית

ביטאון הסיעוד האונקולוגי

דבר העורכת האורחת

לאחים ולאחיות הקולגות בתחום האונקולוגיה שלום רב,

אני שמחה ומודה על ההזדמנות שניתנה לי להיות עורכת אורחת של הגיליון הנוכחי של ביטאון הסיעוד 
האונקולוגי שלפניכם, בנושא "אונקולוגיה ובריאות הנפש". בעת עריכת הגיליון, התחזקה בי הידיעה 
שנושא זה רב ממדים ומורכב מאד. הגיליון יכלול מקבץ של מאמרים בנושאים מגוונים, אשר מטרתם 
בין השאר, לעורר סקרנות ולעודד קריאה נוספת ולמידה מעמיקה של הנושא. תכני המאמרים כוללים: 
סקירה קצרה של המחקר העכשווי בתחום, הצגת מקרים וניתוחם, ניסיון לעשות סדר בהבדלים בין מגוון 

של תופעות נפשיות, דוגמאות של טיפולים פרמקולוגיים וגישות טיפוליות שאינן תרופתיות ועוד. 

בראש ובראשונה ברצוני להודות לצוות הרב מקצועי על השקעת הרבה מחשבה, זמן וכוונה לכתוב 
בנושא חשוב זה הרלוונטי עבור כולנו: לאחיות גליה לוין, ליזה מונס ולנה קורץ אלמוג, לרופאים דר' פנינה 
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דבר העורכת

תוכן העניינים

דבר העורכת האורחת

דורפמן אתרוג ודר' אלכסנדר וולר ולפסיכולוגים מורן הר אבן, דר' מיכל שדה, עמיעד אברהמס ודר' נעמי 
באום. תודה לכל אלה שחלקו עמנו מניסיונם רב השנים והידע שלהם. מגוון הכותבים משקף למעשה את 
הצורך בעבודת צוות רב מקצועית ובינתחומית ובשיתוף פעולה מתמשך ביניהם, הן בתוך בתי החולים 

והן בקהילה, כמו גם בין הצוות הפסיכיאטרי והאונקולוגי.

בנוסף ברצוני להגיד תודה לסוקרות: אפרת לוין, ולדה שור. כמו כן אני מודה לליויה כסלו, אחות ראשית 
של האגודה למלחמה בסרטן, יו"ר של העמותה לקידום סיעוד האונקולוגי וחברת מערכת הביטאון על 
ליווי, הכוונה ועזרה שוטפים. וכמובן, לעורכת הראשית דר' אילנה קדמון ועורכת המשנה רונית גולד – על 

העבודה הרבה וההשקעה הבלתי ניתנת לכימות בגיליון.

בגיליון הנוכחי ניסינו כולנו לפתוח מעט מהנפש - מתוך ניסיון להביט אל נפשו של המטופל שחלה 
בסרטן ושל המטפל בו וכן אל נפשנו שלנו. אז כל שנותר הוא להוסיף מילות ברכה לבריאות, כוח ותחושת 

משמעות, שתתחדש שוב ושוב מתוך עבודתנו המתמדת. 

ברצוני לצרף כפתיח לגיליון ייחודי זה, שיר של המשוררת הפולניה, כלת פרס נובל בספרות, ויסלבה 
שימבורסקה- "קצת על הנפש" )תרגם מפולנית דוד וינפלד, רגע, הוצאת כרמל 2011(.

נפש יש בנו - מדי פעם.

אין לך אדם שהיא שורה בו בלי הפוגה

ולתמיד.

יום אחר יום

שנה אחר שנה

יכולים לחלוף בלעדיה.

לעתים תקנן לזמן-מה

בהתפעלות ובפחדים

של הילדות.

לפעמים רק בתימהון

שאנו זקנים.

לעתים רחוקות תתלוה אלינו

בעיסוקים מיגעים

כמו הזזת רהיטים

סחיבת מזוודות

או הליכה בנעליים צרות.

בזמן מילוי שאלונים

וכתיתת בשר

היא, לרוב, מחוץ לבית.

מבין אלף שיחותינו

היא נוטלת חלק באחת,

אם בכלל,

מפני שהיא מעדיפה שתיקה.

כאשר גופנו מתחיל לכאוב ולכאוב

היא חומקת חרש מהמשמרת.

היא בררנית:

לא לרצון לה לראותנו בקרב ההמון.

מחליאים אותה מאבקי הכוח שלנו על

זוטות

וטרטורי תגרנות.

השמחה והעצב

אינם בשבילה שני רגשות נבדלים.

היא פוקדת אותנו

רק כשהם מחוברים.

אנו יכולים לסמוך עליה

כשאיננו בטוחים בדבר

אבל סקרנים אנחנו לגבי הכל.

מבין העצמים החומריים

חביבים עליה שעונים עם מטוטלת

ומראות שעמלות בהתמדה

אפילו כשאין איש מביט בהן.

היא לא אומרת מאין תבוא

ומתי תעלם לנו שוב,

אבל ברור שהיא מחכה לשאלות כגון

אלה.

נראה

כי כשם שאנו צריכים אותה,

אף כי היא צריכה אותנו,

בשביל משהו. 


