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השימוש ברפואה משלימה בקרב חולי סרטן בישראל, מקיף ה

כיום כמחצית מהמטופלים בכימותרפיה. שילוב רפואה 

משלימה בטיפול האונקולוגי התומך מקובל כיום במרכזים 

אונקולוגים מובילים בארה”ב, אירופה ובישראל. בשנת 2008 

הוקם במסגרת השירות האונקולוגי, במרכז הרפואי לין, במחוז 

חיפה של שירותי בריאות כללית, מערך המשלב טיפולים 

ברפואה משלימה ומשולבת, המיועד לשפר את איכות החיים 

של המטופלים בכימותרפיה. המערך האינטגרטיבי מנוטר 

באמצעות פרוטוקול רישום מחקרי, המתעד את ההתוויות 

לייעוץ וטיפול משולב ואת יעילות הטיפול במצוקות המטופל. 

במאמר זה נציג את מקומו של הסיעוד בבניית מערך רפואה 

משולבת ובהפניה מובנית של מטופלים חולי סרטן, לטיפול 

תומך ברפואה משלימה.

מבוא 
בשני העשורים האחרונים מתרחש בישראל ובמדינות המערב שינוי 

מהותי בהתייחסות למושג רפואה לא-קונבנציונאלית, במיוחד בהיבט 

של הטיפול התומך בחולים בסרטן. המינוח “רפואה חילופית-

אלטרנטיבית”, המתייחס לעמדה המסתייגת מהרפואה המקובלת, 

פינה מקומו למושג “רפואה משלימה”. שיטות הטיפול ברפואה 

משלימה הנן רבות וכוללות שימוש בצמחים, תוספי מזון והיבטים 

ייחודיים של גישה לתזונה, רפואה מסורתית, רפואת גוף-נפש 

(Mind-body medicine) - הכוללת שיטות הרפיה, דמיון מודרך, יוגה 

ומדיטציה), שיטות טיפול במגע ותנועה, ושיטות טיפול מערכתיות, 

למשל: הומיאופתיה ורפואה אנתרופוסופית המתייחסות לזיקה של 

גוף, נפש ורוח. החל משנות ה- 90 של המאה הקודמת, התפתחה 

 ,(Integrative medicine( תפיסה חדשנית המכונה רפואה משולבת

החותרת לשלב רפואה משלימה במסגרת מערכות הבריאות 

והמוסדות האקדמיים, על בסיס מצוינות מדעית וקלינית )רפואה 

מבוססת ראיות). תפיסת הטיפול ממוקדת במטופל על בסיס 

חשיבות הסיעוד בבניית מערך רפואה 
משלימה המשולב בשירות האונקולוגי

משלב גופני-נפשי-חברתי-רוחני, תוך הקפדה על בטיחות הטיפול 

ותקשורת מובנית עם הצוות הקונבנציונאלי. רפואה אינטגרטיבית 

הנה בבחינת “דור שלישי” השונה מהותית מרפואה אלטרנטיבית 

או משלימה, בעיקר במיקום הפעילות בתוככי קופות החולים, 

במחלקות בבתי החולים ובמרפאות בקהילה. 

ההיגד האינטגרטיבי קבל משנה משמעות בשדה האונקולוגי עם 

הקמתה ב-1998 של תוכנית ייעודית למחקר ברפואה משלימה 

במסגרת ה NCI- National Cancer Institute, המכונה OCCAM, בהיקף 

תקציבי של כ- 130 מליון דולר בשנה. במקביל לכך, הוקמו מרכזי 

טיפול אונקולוגים אינטגרטיביים בבתי החולים המרכזיים בארה”ב 

)M.D. Anderson בטקסס, Sloan Kettering בניו-יורק ועוד) ונוסדו 

מסגרות אקדמיות-מקצועיות כגון החברה האמריקאית לאונקולוגיה 

 Frenkel, Cohen, Peterson, Palmer, Swint&, Bruera,( אינטגרטיבית

2010). במהלך אינטגרטיבי זה בלטה במהלך השנים מעורבות 

של הסיעוד, הן בהיבט המחקרי–קליני )לדוגמה, מחקר טורקי על 

הערכת השפעה של יוגורט קפיר על איכות החיים של חולים עם 

 (Can, Topuz, Derin, Durna, Aydiner, 2009( ממאירות במעי הגס

 .(Bauer-Wu, Decker, 2012( והן בהיבט האקדמי-הוראתי

היקף השימוש ברפואה משלימה באונקולוגיה בישראל נרחב 

ביותר וכולל כיום כמחצית מהמטופלים, לרבות בתקופת הטיפול 

 Ben-Arye, Bar-Sela, Frenkel, Kuten, Hermoni,( הכימותרפי

2006). בד בבד עם העלייה בהיקף השימוש ברפואה משלימה 

 Journal of Clinical פורסמו בספרות האונקולוגית המובילה, בעיקר

Oncology,  מחקרים שהצביעו על היעילות של חלק משיטות הטיפול 

 Crew( ברפואה משלימה בהטבת איכות חיים של חולים בסרטן
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et al., 2010) לצד מאמרים המצביעים על צורך בגישה ביקורתית 

ומאוזנת ביחס לשימוש בצמחים ובתוספים, במיוחד בהיבט של 

 Sparreboom,( מניעת אינטראקציות בין תוספים לכימותרפיה

Cox, Acharya, & Figg, 2004). בשדה הקליני התבקשו רופאים 

ואחיות להתמודד עם אתגרים תקשורתיים מורכבים בשיחות עם 

מטופלים על שימוש ברפואה משלימה: מה עשוי לעזור או להזיק? 

כיצד ניתן לאתר מידע אמין? האם ישנו גורם מקצועי אמין היכול 

לייעץ למטופל ולאנשי הצוות? כיצד לאזן בין מסד מחקרי, תפיסת 

העולם של המטופל, פוטנציאל לכאורה של טיפולים העשויים לסייע 

או להזיק למטופל ומחויבות אתית ותקשורת בלתי אמצעית בין 

המטפל והמטופל? אחד הצעדים הראשונים בכיוון האינטגרטיבי 

בישראל התבטא בהוראה של קורסים ייעודיים בנושא רפואה 

משלימה ומשולבת לרופאים ואחיות בשירות האונקולוגי במרכז 

 Ben-Arye, Frenkel, Bar-Sela, Margalit, Hermoni, &( הרפואי רמב”ם

Kuten, 2008) ולרופאי משפחה במסגרת התמחות ולימודי המשך 

 .(Ben-Arye, Frenkel, 2004( בפקולטה לרפואה בטכניון

בשנת 2007 נערכה במסגרת השירות האונקולוגי, במחוז חיפה 

של שירותי בריאות כללית, בחינה מדוקדקת של אפשרות הקמת 

מערך המשלב רפואה משלימה בטיפול התומך בחולים בסרטן. 

התוכנית לשילוב רפואה משלימה בשירות האונקולוגי הושקה 

בשנת 2008 והחל משנת 2009, הופעלה על בסיס מחקרי לרבות 

בקרת איכות לגבי מאפייני ההפניה, ההערכה ותוצאי הטיפול. 

במאמר זה אנו מציגים את תרומת הסיעוד לפיתוח והפעלה של 

המערך האינטגרטיבי בשני שלבים: בשלב תכנון ובניית המערך 

האינטגרטיבי ובמהלך 3 השנים הראשונות לפעילותו.  

מעורבות הסיעוד בשלב תכנון ובניין המערך 
האינטגרטיבי

פיתוח הפרויקט לשילוב רפואה משלימה בשירות האונקולוגי, 

התבסס על ממצאי מחקרים שנערכו במסגרת היחידה לרפואה 

משלימה ומסורתית, במחלקה לרפואת המשפחה )הפקולטה 

לרפואה, הטכניון). המחקרים כללו ראיונות עם 3,840 מטופלים 

ב- 7 מרפאות בקהילה במחוז חיפה והגליל המערבי ובמחוז צפון 

 Karkabi, Karkabi, Keshet, Haddad,( של שירותי בריאות כללית

Frenkel, 2009). מחקרים אלה הצביעו על היקף שימוש נרחב 

ברפואה משלימה )למעלה מ- 40%) בקהילות שונות באוכלוסייה 

היהודית והערבית, ועל הציפייה של מטופלים לשילוב של רפואה 

משלימה כחלק בלתי נפרד מעבודת המרפאה. בעקבות ממצאים 

אלה יזמה הנהלת מחוז חיפה והגליל המערבי של ה”כללית” דיון 

מעמיק במשמעות הממצאים, והוחלט לבחון תהליך אינטגרטיבי 

ראשון מסוגו בארץ, של שילוב רפואה משלימה בשירות האונקולוגי. 

ההחלטה למקד את הפיתוח בתחום האונקולוגי התבססה על 

הערכת צרכים, שיקולי יעילות )במה רפואה משלימה יכולה לשפר 

איכות חיים של מטופלים בכימותרפיה?), שיקולי בטיחות )לדוגמה: 

מניעת אינטראקציות בין צמחים ותוספים לתרופות אונקולוגיות) 

ואתיקה )מתן יייעוץ מושכל ומדעי הממוקד בטיפול תומך במקום 

ייעוץ לא-מקצועי או שרלטנות). 

תהליך התכנון והבנייה של המערך האינטגרטיבי החל ביולי 

2007 והסתיים בספטמבר 2008 והתבסס על עבודה משותפת 

של רופא אינטגרטיבי, מומחה ברפואת משפחה ובעל הכשרה 

ברפואה משולבת, עם המנהלים הרפואיים ומנהלות הסיעוד 

)במרכזים הרפואיים לין וזבולון), המנהל והעבודה הסוציאלית 

בשירות האונקולוגי בשירות האונקולוגי ובמרכז הרפואי לין. לצוות 

הפיתוח חברו גם יועצת ארגונית ורופא נוסף עם הכשרה ברפואה 

אינטגרטיבית. 

התהליך הפתוח נערך ב- 3 שלבים:

סקירת ספרות	.  הממוקדת במחקר ברפואה משלימה לגבי 

יעילות ובטיחות הטיפול במטופלים בכימותרפיה וממאירות 

מתקדמת, בדגש על שיפור איכות חיים ועל הפחתת תופעות 

הלוואי של טיפול כימותרפי. 

93 ר	יונות מובנים למחצה עם 24 מטופלים, 25ב.  אנשי צוות 

בשירות האונקולוגי )9 אונקולוגים, 7 אחיות אונקולוגיות, 5 

עובדות סוציאליות בשירות הפסיכו-אונקולוגי, 4 מזכירות) 

ו- 44 אנשי מקצוע מחוץ לשירות האונקולוגי, בעלי ניסיון 

בעבודה עם חולי סרטן )3 רופאי משפחה, 3 מרפאות בעיסוק, 

2 פיזיותראפיסטיות, דיאטנית קלינית, 9 מנהלים רפואיים, 8 

מנהלים של תכניות רפואה אינטגרטיבית באונקולוגיה בארץ 

ובעולם, 6 מטפלים ברפואה משלימה שאינם רופאים ו-12 

רופאים המטפלים ברפואה משלימה).

ניתוח פעילות 7 מודלים	.  ברפואה משולבת בטיפול האונקולוגי 

בבתי חולים ובקהילה, בהיבטים של מערך ההפניה, בניית 

תוכנית טיפול, תקשורת עם הצוות המטפל, הבטחת איכות 

ובטיחות. 

החל מהשלבים הראשונים של תכנון המערך האינטגרטיבי הסתמן 

הצורך במעורבות משמעותית של הסיעוד, הן בהפניה לטיפול 

ברפואה משולבת והן בתקשורת בין הרופא האינטגרטיבי לאחות 

במהלך גיבוש תוכנית הטיפול. גיבוש תובנות אלה התבסס על 

מפגשים עם מנהלות הסיעוד בשירות האונקולוגי במרכזים הרפואיים 

לין וזבולון, מפגשים פרטניים עם חמש אחיות אונקולוגיות נוספות, 

אחות ראשית במרפאת השד ושתי אחיות עם הכשרה ברפואה 

משלימה ומפגשים קבוצתיים עם האחיות האונקולוגיות בשירות 

האונקולוגי. 

בסיום תהליך התכנון, גיבש הצוות המוביל בשירות האונקולוגי 

בשיתוף מנהל התוכנית האינטגרטיבית את הקווים המנחים הבאים 

לפעילות התוכנית לרפואה משולבת:

מערך היייעוץ והטיפול ברפואה משולבת יוצע למטופלים בשלב  1 .

הכימותרפיה ו/או במצב מממאירות מתקדמת, ללא תשלום 

.(registry protocol( ועל בסיס פרוטוקול רשום מחקרי

היייעוץ והטיפול האינטגרטיבי ימוקדו בשיפור איכות החיים של  2 .

המטופל, לרבות הפחתת תופעות הלוואי של טיפול כימותרפי 
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תרשים 1 מציג את אחוז ההפניות של הסיעוד, בהשוואה לסקטור 

האונקולוגים ולעובדות הסוציאליות במהלך 3 שנות פעילות המייצגות 

את שלבי ההרצה, ההטמעה והפעילות השוטפת בתהליך השתלבות 

צוות הרפואה האינטגרטיבית כחלק מהשירות האונקולוגי. בתרשים 

בולטת העלייה המרשימה בשיעור ההפניות היחסי של הצוות הסיעודי 

מ 33.9% )2009), ל- 43.3% )2010) ו- 48.2% )2011). ממצא זה 

בולט גם בהשוואה להפניות האונקולוגים והעובדות הסוציאליות. 

תרשים 2 מציג את ניטור איכות ההפניה של האחות ומתייחס ל- 

122 התוויות שאוזכרו בהפניה של 100 החולים. ב- 76% מההפניות 

האחות ציינה התוויה קלינית כללית לשיפור תופעות הלוואי של 

הטיפול הכימותרפי )29% מההפניות) או פרטה במכתב ההפניה 

התוויות ספציפיות )47% מההפניות). מבין ההתוויות הספציפיות 

בהפניות האחות בלטו המצוקות הבאות: הפרעות במערכת העיכול 

)22%) לרבות בחילות, כאבי בטן, שלשולים/עצירות, פצעים בפה, 

שינוי במשקל ובתאבון, חולשה )17%), כאב/נוירופתיה )6%), 

התוויות המטולוגיות )6%), מצוקה רגשית-רוחנית )5%) וצורך 

ביייעוץ לגבי צמח/תוסף תזונה ספציפי )5%). 

וביולוגי. השירות יינתן בשטח השירות האונקולוגי במרכז רפואי 

לין )לכלל המטופלים בשירות) באמצעות רופא אינטגרטיבי 

וצוות מטפלים, שיעבור הכשרה ייעודית בטיפול תומך ברפואה 

משלימה בתחום האונקולוגי ושיועסק על בסיס שכר או שעות 

עבודה המוקצות לפרויקט. 

הפנייה לייעוץ אינטגרטיבי תחויב בהפניה של האונקולוג, האחות,  3 .

או העובדת הסוציאלית תוך פירוט התוויות ספציפיות הכוללות 

אחת או יותר מהמצוקות הבאות: תסמינים במערכת העיכול, 

כאב, נוירופתיה, חולשה, קוצר נשימה, מצוקות רגשיות-רוחניות, 

הפרעה בשינה, הפרעה במדדים המטולוגיים )אנמיה, לויקופניה, 

טרומבוציטופניה), הפרעות בתפקוד מערכות מין ושתן ועוד. 

היייעוץ האינטגרטיבי יתועד בגיליון ייעודי בתיק הרפואי של  4 .

המטופל תחת הכותרת “רפואה משולבת”, כך שתתאפשר 

חשיפה מלאה של התיעוד לצוות הרפואי המורשה לעבוד במערכת 

הרישום האלקטרונית. בנוסף, הוחלט כי התקשורת בין הצוות 

הרפואי )לרבות האחות האונקולוגית) והרופא האינטגרטיבי 

תועצם באמצעות מכתבי סיכום של הרופא האינטגרטיבי 

לצוות המטפל, בסיום מפגש ההערכה הראשון עם המטופל 

ובאמצעות מפגשי צוות אד-הוק, המכוונים לשיפור הטיפול 

במטופלים ספציפיים. 

מעורבות הסיעוד בהפניה לייעוץ וטיפול 
ברפואה משולבת

מעורבות הסיעוד בהפניה של מטופלים לרפואה משולבת תועדה 

החל משנת 2009 בפרוטוקול רישום מחקרי, שאושר על-ידי 

 ועדת הלסינקי במרכז הרפואי כרמל. הנתונים הבאים מתייחסים

ל- 243 המטופלים הראשונים שטופלו בתוכנית לרפואה משולבת 

בין השנים 2011-2009. 

מספר ההפניות הרב ביותר ניתן על-ידי אחיות אונקולוגיות )100 

מטופלים, 42.7% מההפניות) ורופאים אונקולוגים )41%) ומקצתן 

ביוזמת עובדות סוציאליות )16.2%) במחלקה.

תרשים 1: הפניות אחיות, אונקולוגים ועובדות סוציאליות לייעוץ 

ברפואה משולבת ב-3 תקופות פעילות )הנתונים מוצגים ב % 

מבין כלל המופנים באותה תקופה)
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תרשים 2: ניתוח התוויות ספציפיות שכיחות המפורטות בהפניות אחיות לייעוץ ברפואה משולבת 

בן-אריה, לוי, טפירו, שטיינר
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בתרשים 3 מוצגים ממצאי המתאם בין ההתוויות שפרטה האחות 

בהפניה לרפואה משולבת ובין ציפיות המטופל, כפי שהובעו בראיון 

עם הרופא האינטגרטיבי. ממצאים אלה מתייחסים ל- 100 ההפניות 

של הסיעוד במחלקה ובוחנים מצוקות במערכת העיכול, חולשה 

ומצוקה רגשית-רוחנית. נמצא כי קיים מתאם נמוך בין סיבת 

ההפניה שציינה האחות לבין ציפיות המטופל, כפי שהובעו במפגש 

עם הרופא. בכל אחת מ- 3 המצוקות, מטופלים ציינו ביתר שאת 

את מצוקתם והביעו רצון שהטיפול האינטגרטיבי יסייע להם במיתון 

התסמינים והקשיים. המתאם הגבוה ביותר בין הפניות האחיות 

לבין ציפיות המטופלים, נמצא לגבי מצוקות במערכת העיכול 

.(Contingency Coefficient=0.34(

דיון ומסקנות 
במאמר זה אנו מציינים את חשיבות הסיעוד בעיצוב ובהפעלה של 

מערך הפניה מושכל ליייעוץ וטיפול ברפואה משלימה, המשולב 

בטיפול האונקולוגי התומך בשירות האונקולוגי בקהילה. סוגיית 

השילוב של מערך אינטגרטיבי בטיפול האונקולוגי הציבורי זוכה 

בשנים האחרונות לדיון ער על רקע פעילותן של מרפאות ותוכניות 

טיפול המשלבות רפואה משלימה במסגרת מחלקות אונקולוגיות 

נוספות בישראל, לרבות בקריה הרפואית רמב”ם, במרכז דוידוף 

במרכז הרפואי רבין ובמרכז רפואי תל-אביב ע”ש סוראסקי. יוזמות 

אינטגרטיביות בשלבי פיתוח מיושמות כיום גם במרכזים אונקולוגים 

נוספים במרכז רפואי כרמל, מרכז רפואי מאיר,  בית החולים הדסה 

עין כרם ועוד. מקומו של הסיעוד בפיתוח המערך האינטגרטיבי 

איננו מובן מאליו, ונגזר לעתים מאופי העבודה במחלקות השונות. 

לדוגמה: במודל האינטגרטיבי המתואר על-ידי פרנקל ועמיתיו 

 Frenkel( במרכז האונקולוגי מ.ד. אנדרסון בטקסס ארצות-הברית

et al., 2010) ההפניה לייעוץ האינטגרטיבי ניתנת על-ידי האונקולוג 

ולא על-ידי האחות. בניגוד לכך, בתהליך עיצוב המודל האינטגרטיבי 

במרכז הרפואי לין הוחלט לשתף את האחות בתהליך ההפניה על 

בסיס המודל הרב מקצועי המקובל בשירות והתובנה לגבי חשיבות 

העצמתה של האחות כגורם מוביל באינטגרציה, הן מנקודת מבטו 

של החולה והן ברמה הקלינית. 

נתוני ההפניה של האחות בהשוואה להפניות האונקולוג והעובדת 

הסוציאלית, מאמתים את ההשערה בדבר חשיבות האחות בהפעלת 

המערך האינטגרטיבי. בהיבט של הפניה לרופא האינטגרטיבי, 

הסיעוד אינו רק סקטור מוביל )או לפחות שווה ערך לרופאים), 

אלא גם הסקטור הבולט ביותר מבחינת העלייה בשיעור ההפניה 

היחסית משלב ההרצה )שנת 2009 כ- 34%) דרך שלב ההטמעה 

)2010, כ- 43%) ושלב הפעילות השוטפת )2011, כ- 48%). 

מעבר לשיעור ההפניה הגבוה בולטת גם איכות ההפניה של 

האחות האונקולוגית, כפי שמשתקפת בשיעור הגבוה של ציון 

סיבה קלינית להפניה )76%). עם זאת, רק ב- 47% מההפניות 

האחות פרטה התוויה ספציפית )לדוגמה: הקלת פצעים בפה או 

הפרעות תחושתיות בעקבות כימותרפיה). יתרה מכך, טבלה 3 

מדגישה את המתאם הנמוך שבין ההתוויות הספציפיות בהפניה 

לבין ציפיותיו ומצוקותיו של החולה, כפי שתועדו במפגש עם הרופא 

האינטגרטיבי. נתונים אלה מצביעים על חשיבותה של הפניה מובנית 

ומפורטת של מצוקות החולה, העשויה לספק לרופא האינטגרטיבי 

תמונה עדכנית לגב איכות חייו של המטופל וציפיית האחות לגבי 

שיפור תסמינים ספציפיים.

מגבלות והמלצות המחקר
המאמר מציג נתונים המאפיינים את מרקם העבודה, התקשורת 

והמערך הקליני בשירות האונקולוגי בקהילה, ואת הקמתה של 

תוכנית אינטגרטיבית שהותאמה למארג ייחודי זה הפועל במסגרת 

הקהילה. מומלץ, כי הקמה של פרויקטים אינטגרטיביים במחלקות 

אונקולוגיות נוספות, תותאם על פי המאפיינים הייחודיים של כל 

מחלקה ומחלקה. כמו כן, מאמר זה משקף את שלוש השנים 

הראשונות של הפרויקט ומתבסס על מספר מוגבל של הפניות. 

עם זאת, להערכתנו, יש צורך במחקרים נוספים שיבחנו את הקשר 

שבין הסיעוד ושילובה של הרפואה המשלימה במערך האונקולוגי 

הציבורי, הן לגבי הפניה והן לגבי מתן טיפול אינטגרטיבי בפועל, 

על-ידי אחות במחלקה האונקולוגית שעברה הכשרה ייעודית 

ברפואה משולבת בתחום האונקולוגי. 

לסיכום, אנו ממליצים על שיתוף הסיעוד בתכנון ובהפעלת מערך 

אינטגרטיבי במחלקות אונקולוגיות החל מהשלבים הראשונים. 

לסיעוד תפקיד מרכזי בהפניה לייעוץ ברפואה משולבת ויש לכוון 

ליישום הפניה מובנית ומפורטת של האחות האונקולוגית ליייעוץ 

האינטגרטיבי. 
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