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 2018 י  נ ו י בתחילת 
הוקם השרות החדש 
והייחודי של מתאמת 
אישית  גית  אונקולו
 . ם ר כ ן  י ע ה  ס ד ה ב
שרות המותאם לעידן 
המערכת  הדיגיטלי. 
נותנת מענה למטופלים 
הפונים באופן דיגיטלי 
במגמה  ומשתלבת 
ת  ב ח ר ה ל ת  י ל ל כ ה
השירותים הדיגיטליים 
ת  כ ר ע מ ב ם  י נ ת י נ ה
הבריאות. מטופלים עם 
חשד שמתעורר לסרטן, 
ת  באמצעו ם  עי י מג
חיפוש רלוונטי בגוגל 
נחיתה,  לדף  לקישור 
להשארת פרטים לצורך 
יצירת קשר וליווי אישי 

ע"י אחות מתאמת.   
מגיעות  הפניות  כל 
למערכת ניהול הפניות 
האחות  של  במחשב 
המתאמת האונקולוגית 

האישית, והיא חוזרת לפונים תוך 24 שעות ומזמנת אותם, 
לפי הצורך, לבדיקות המתאימות ומלווה אותם עד האבחנה 
וההפניה לטיפול המתאים.הפרויקט אשר נולד ביוזמת 
ההנהלה, הינו פרי שיתוף פעולה של האגף האונקולוגי, 

מערכות מידע, מחלקת השיווק ושירותי הסיעוד.

החשיבות בתפקיד זה 
המטופל  בליווי  הינו 
באופן אישי, מתן מידע 
קשר  יצירת  ראשוני, 
מטפל מטופל, קיצור 
תהליכים ושלבי טיפול 
לקראת אבחון מהיר, 
ותמיכה  ליווי  עזרה 
ה  ל א ל  כ  . ל פ ו ט מ ב
כניסה  אפיק  מהווים 

נוח ונגיש לביה"ח.
והבנה  פיילוט  לאחר 
ל  ש ר  ת ו י ה  ר ו ר ב
הצורך הקיים, הורחבה 
י  מ ו ח ת ל ת  ו ל י ע פ ה
פנייה  ואפיקי  סרטן 
נוספים. השרות פורסם 
בכל בית החולים וברוב 
כך  החולים,  קופות 
שמתאפשרת הפנייה 
הצוותים  ע"י  ישירה 
הרפואיים לצורך מתן 
ומיטבי  ן  זמי מענה 

עבור המטופלים.
עד כה התקבלו פניות 
של כ-600 מטופלים, כאשר כ-40 אחוז מהם היו פניות 
שהצריכו המשך ליווי אישי. מכתבי התודה והשבחים הרבים 
של המטופלים, מעידים על חשיבות השירות ועל שביעות 

הרצון הגבוהה של המטופלים ממנו.

מדברים מהשטח
מתאמת אונקולוגית אישית בעידן הדיגיטלי – 

שרות חדש בהדסה עין כרם
 

דליה גורדון, RN, MSc - מתאמת אונקולוגית אישית, הנהלת הסיעוד בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם
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 התקופה שבין החשד הראשוני להימצאות סרטן ועד לבירור המצב הינה אחת המורכבות
 והרגישות בקרב מטופלים. אל הבירוקרטיה המורכבת נוסף לחץ נפשי כבד ולא אחת גם בדידות,

ההופכים את ההתמודדות לקשה במיוחד.

חדש במרכז הרפואי הדסה:
<< אחות מתאמת אישית

<< שירות משלים לקופת החולים הכולל סיוע מקיף ומקצועי למטופל
<< ליווי מהרגע שבו עלה חשד ע"י רופא המשפחה או חבר צוות מטפל אחר

<< קביעת תורים ותיאומים, הכוונה לאורך התהליך, אוזן קשבת ותמיכה

מרגישים הדסה חדשה
מרגישים הדסה חדשה

השירות ללא עלות! | מענה תוך 24 שעות | תהליך אבחון מהיר, רגיש ונוח!

 רופאים ורופאות, אחים ואחיות,
הדסה מסייעת לכם בתמיכה בחולי סרטן

ליצירת קשר:
אנשי צוות בלבד: דליה 050-5172185 

bit.ly/metaemet מטופלים: באתר הדסה
daliag@hadassah.org.il או במייל

כשמטופל שלך 
צריך כתף, 
אנחנו כאן 

בשבילו
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עליתי ארצה בשנת 1991 יחד עם אמא שלי וארבעה אחים. 
1990 עם סבתנו  אחותנו הגדולה עלתה לפנינו בשנת 
שהייתה זקוק לעזרתה. אני גאה להיות אם לחמש בנות 

מקסימות שדורשות גם תשומת לב ממני ומבעלי.
אחרי שרות לאומי החלטתי ללמוד סיעוד בבית הספר 
לסיעוד ע”ש רבקה זיו שבצפת. במהלך הלימודים גרתי 
בצפת ולאחר מכן התקבלתי לעבודה בהדסה עין-כרם 

במחלקה האונקולוגית.

במחלקה הזאת למדתי סיעוד מהו!

הנתינה של אחיות אונקולוגיות והחלק הנפשי והרגשי של 
הסיעוד בתחום זה הוא חשוב מאד, באותה מידת חשיבות 
של הפן הרפואי. אין ספק, שהסיעוד באונקולוגיה משפיע 
גם על האחיות עצמן ועל חייהן האישיים מעבר לעבודה 

היום יומית.
כעולה מאתיופיה בגיל מבוגר יחסית, ללא למידה בבית 
ספר יסודי בארץ, הצורך להתחיל הכול מאפס ולהגיע למצב 
שאני אחות מוסמכת עם תואר )שדורש גם ידע באנגלית( 

גורם לי להרגשה מקצועית מספקת ללא ספק.
לאחר זמן מה, עקב מגורי בגן יבנה, החלטתי לעבור 
לעבודה בקהילה בקופת חולים כללית. בהמשך, הגשתי 
את מועמדתי להיות אחות בריאות השד הראשונה באסותא 
אשדוד ציבורי. לתחום זה התחברתי מאוד, בעקבות עבודתי 
במחלקה האונקולוגית. עבודה זו בעיני היא שליחות שאין 

כמותה.
במקרים שבו אני פוגשת אישה מהעדה שלי, עושה לי רושם 
שאני יכולה לתת לה תמיכה רבה יותר בגלל נושא השפה 
והתרבות, כולל מענה בירוקרטי. חלקן הגדול עלו ארצה 
אחרי והעברית פחות שזורה בפיהן. גם לגבי מתן מידע, שכן 

לצערי אין חומר בכתב באמהרית. 
לסיכומו של עניין, כאחות שד ישראלית היחידה ממוצא 
אתיופי, אינני מרגישה שונה מכל אחות שד אחרת. חברותי 
אחיות השד האחרות הן בידע ובהשכלה שלהן ובנתינה 
שלהן ממש כמוני, ואנחנו דואגות להעצים אחת את השנייה 
במפגשים המשותפים שלנו באגודה למלחמה בסרטן 
בניהולה של גברת ליויה כסלו, האחות הראשית של האגודה 
למלחמה בסרטן. החברות והשותפות של כולנו נותנים לי 

את הכוח להמשיך בסיפוק ואהבה בתפקיד המיוחד הזה!

 הסיפור האישי שלי כאחות מתאמת בריאות השד
מהעדה האתיופית

 
פטיגה מנגסטו, RN, BA - אחות מתאמת בריאות השד באסותא אשדוד הציבורי

Fetigym@assuta.co.il


