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 ק‘שפרינצ-גליה גולן -יום בחיי אחים ואחיות"  "

 הנ"ל מתייחס גם לגברים.*

אני רוצה שתבחרי יום טיפוסי שבו את עובדת ותכתבי מהרגע שקמת עד 

שהלכת לישון, מה את עושה, חושבת, מרגישה... לא בכל דקה, אבל ככה כל 

שעתיים. ולצלם כמה תמונות שמוסיפות עניין. כמובן גם תמונה אחת  –שעה 

שלך שתהיה בראש הפוסט. ולהכניס גם את החיים האישיים )משפחה, כושר, 

 בישולים, ניקיונות, הורים וילדים...(

//:https את הרעיון קיבלתי מהבלוג של סיון קלינגבייל )]

www.haaretz.co.il/blogs/sivanklingbail[) https://

www.haaretz.co.il/blogs/sivanklingbail?

fbclid=IwAR32TXlxUGQatiO5HSNAZzJ2l-

7uZPPD85claKEhD2fDOFiJNp1hG_4_7Mg((. 

אני רוצה להתמקד רק באחים ואחיות )ואיני קשורה לעיתון הארץ(. תודה לכל 

 מי שתשתתף.

 galiagolan@gmail.comאת החומר יש לשלוח במייל לגליה  

 ימים בשנה. 365ימים שלכם. כי אתם עובדים  365אני רוצה 

 .365 -אז בואו ונגיע ל  8בינתיים יש לי 

 
 

 שלומית דובובי —שיתופי פעולה ושיתוף בידע

 

 

 

 

 

 

אחות שמסיימת קורס על בסיסי בסיעוד אונקולגי 
 מסיימת ללא כל הרשאות אישיות .

 בפועל אחות אונקולוגית מבצעת פעולות רבות הייחודיות לה. 

 הנושא בלט כאשר התבצע סקר מנהל הסיעוד למיצוי פוטנציאל האחות,

התברר שסמכויות האחיות האונקולוגיות רחבות והן מנהלות את הטיפול 
 במגוון תחומים, לשם כך נאלצות לבקש הרשאות אישיות.

 על מנת לתקן מצב זה:

האחות הראשית של האגודה למלחמה בסרטן   -קיימנו מפגשים משותפים של
ויו"ר' הסיעוד האונקולוגי בשיתוף מנהל הסיעוד ומגוון אחיות אחראיות 
 ממוסדות שונים מרחבי הארץ, רכזת קורס על בסיסי בסיעוד אונקולוגי.

במפגשים הועלו פעולות סיעוד שאותן מבצעות האחיות האונקולוגיות. 
הותאם לקיים אצל בוגרים של קורסים אחרים, וכן פעולות שייחודיות 

 לאונקולוגיה

הותאם לנלמד במסגרת קורס על בסיסי באונקולוגיה. נכתב נייר עמדה 
מפורט ומנומק והוגש לאישורים. העבודה התקיימה בשיתוף פעולה תוך 

 הפריה הדדית וחילופי מידע פתוחים

 התהליך טרם הושלם.
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מרכזת תחום מדדי האיכות והנהלים במרכז  -שמי מלי בן אדיבה. אני אחות

 הרפואי הלל יפה, חדרה.

כחלק מחיזוק האג'נדה בנושא "מנהיגות משתפת", פועל במנהל הסיעוד 

 העוסק בנושאים שונים ומגוונים בסיעוד. מערך רחב של קבוצות עבודה,

הקבוצה בה אני משתתפת משתייכת ל"מחלקה להנחיות מקצועיות" 

האחראית על "קביעה ושמירה על  בראשותה של גב' לימור אייזנברג,

סטנדרטים מקצועיים מחייבים לאחיות ואחים במדינת ישראל, באמצעות 

)קביעת גבולות העשייה המקצועית, פיתוח  הנחיות מקצועיות ובקרתן"

הנחיות מקצועיות בתחומים נדרשים לקידום איכות הטיפול הסיעודי ולשמירה 

 על בטיחות החולה, קיום בקרות ליישום הסטנדרטים והטמעתם ועוד(.

חברים אחיות/ים, נציגים מכל בתי  זוהי קבוצה ייעודית וייחודית. בקבוצה

החולים בארץ, העוסקים בנושאי איכות והנחיות מקצועיות בארגונם. מעבר 

למפגשים שמתקיימים במהלך השנה, מקיימים חברי הקבוצה תקשורת 

אלקטרונית פעילה מאוד )וואטסאפ, אימייל(. באופן זה, מועלות סוגיות שונות 

בנושא פרוטוקולים קליניים וסטנדרטים מקצועיים, מעבירים חומרים כתובים, 

 שואלים שאלות ומקבלים מענה מקצועי ומהימן, באופן מידי.

שותפות  החברים פועלים מתוך ההיענות היא מבורכת ומחממת את הלב.

 מלאה וזה נותן תחושת שייכות וערך ומעלה את הביטחון המקצועי.

אין ספק שהדבר מהווה עבורי חידוש מרענן ומקדם וכלל לא מובן מאליו, 

בסביבת עבודה מאתגרת ומורכבת 

  מאליה. 

 ממליצה להיות שותפים ולשתף

 מלי


