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סימון, ולודבסקי, כהנא, כדורי

יחסית משאר מ מכון הקרינה הוא מקום מבודד 
המחלקות בבית החולים. לרוב, גם אחות עם ניסיון 

וידע, אינה בקיאה בעבודה הנעשית במכון קרינה.
קרינה - מושג לא ברור וערטילאי עבור החולה, יותר 

מאשר תחומים וטיפולים אונקולוגיים אחרים.
אחיות העובדות במכון הקרינה, מלוות את המטופל 
לאורך הטיפול, כאשר יש התייחסות מיוחדת למצבו 
הנפשי של החולה ולסימפטומים המופיעים כתוצאה 

מקבלת ההקרנות.
רבים הסימפטומים המלווים חולה המקבל קרינה 
והם כוללים: תגובות עוריות, עייפות, פצעים בפה, 

בחילות והקאות, שלשולים וכדומה. הסימפטומים 
הם בהתאם לאזור בגוף המקבל קרינה. ניתן למדוד 

אותם ולעקוב אחריהם. 
כל חולה אונקולוגי סובל מחרדה קיומית עקב 
המחלה בה חלה. בנוסף, קיימת חרדה המלווה את 
הטיפול בקרינה. החרדה משפיעה על מטופלי קרינה 
בהיקף של 40%-10%, כמו כן כ-11% מהטיפולים במכון 

הקרינה מופסקים כתוצאה מחרדה. 
מטרת המאמר היא לבחון ולהבין את נושא הפחד 

והחרדה, על מנת לקבל כלים לעבודה המעשית.

פחד וחרדה
במכון הקרינה  

מבוא
חרדה היא שם כללי למצבים נפשיים המעוררים מתח, 
עצבנות דאגה וחשש. החרדה של המטופלים במכון הקרינה 
נובעת משתי סיבות עיקריות: חרדה ממחלת הסרטן בכלל 
 .)Holland & Alici, 2010( וחרדה מטיפולי הקרינה בפרט
נדון בסיבות האפשריות לחרדה, בגורמים  זה  בפרק 
המשפיעים עליה ובדרכים האפשריות, שבאמצעותן ניתן 

להקל עליה.

חרדה ומתח נפשי כתוצאה ממחלת הסרטן

ההתמודדות עם מחלת הסרטן מציבה אתגרים נפשיים 
לחולה בכל שלבי המחלה. כל חולה סרטן חווה רמה 
מסוימת של מתח נפשי בכל שלבי המחלה. עשרים עד 
ארבעים אחוזים מחולי הסרטן חווים רמה משמעותית של 
 Holland & Alici,( מתח, כתוצאה מההתמודדות עם המחלה

 .)2010
התגובה הרגשית הנפוצה לאבחנה של מחלת הסרטן, 
נובעת מהידיעה של החולה, כי ניצבת בפניו מחלה מסכנת 
חיים. הוא נמצא במצב של אי ודאות, והחשש מהמוות 
הופך להיות מוחשי. התגובה הנפשית למחלת הסרטן 
עלולה לנבוע גם כתוצאה מסימפטומים פיסיים, כגון כאב 
או נשירת שיער, הנגרמים על ידי המחלה, או כתוצאה 
מהטיפולים. מטופלים מסוימים חוששים בעיקר מהמחלה 
עצמה, אחרים חוששים מהטיפולים ושואלים עצמם, האם 
יוכלו לעמוד בהם. חשש מרכזי אחר, הוא החשש מתגובת 
הסביבה למצב החדש. שאלות כגון, האם המשפחה תוכל 
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לעמוד בנטל שייפול עליה, והאם יש  אפשרות שגם הם 
יחלו, מוסיפות למתח הנפשי בו מצוי המטופל. תחושות 
אשמה וביקורת עצמית גם הן נפוצות בשלב האבחנה, 
כאשר המטופל נוטה לשאול עצמו, האם המחלה קשורה 
לאורח חייו וכיצד לא הבחין בסימפטומים שלה בשלב 
מוקדם יותר. המצבים הללו עלולים לעורר מגוון של תגובות 
 נפשיות, כגון פחד, כעס, הכחשה, חוסר תקווה ותלותיות יתר

 .)Faye et al., 2016(
רבים מחולי הסרטן, חווים, כבר בשלב האבחנה, תחושה 
של אובדן. האובדן הראשון הוא אובדן החיים הקודמים 
והצורך להסתגל לעובדה, שאינו יכול לתפקד תפקוד מלא 
כפי שהיה רגיל. לעיתים הוא מאבד גם את העצמאות 
הפיסית שלו, את היכולת להתנייד, לעבוד ואת הביטחון 
הכלכלי הנלווה לעבודה. אולם, האובדן החשוב ביותר הוא 
אובדן הביטחון. אובדן תחושת ה”לי זה לא יקרה”. אובדן 
התחושה והאמונה שהכל יהיה בסדר. במקום זאת, עולמו 
של המטופל מתערער ועליו להתמודד באחת עם אי ודאות 

 .)Faye et al., 2016( קיומית
חרדה היא התגובה הנפוצה ביותר למחלת הסרטן ככלל 
והיא באה לידי ביטוי במגוון סימפטומים, כגון: חוסר 
שינה, עצבנות יתר, מחשבות טורדניות, הזעה, דפיקות לב 

  .)Holland & Alici, 2010( מואצות, השתנה מרובה ועוד
בין 10% ל- 30% מחולי הסרטן, סובלים מהפרעות חרדה 
משבשות חיים ברמות שונות. הפרעת חרדה חמורה 
)Acute stress disorder( כרוכה בחשיפה לאירוע מסכן 
חיים, כגון האבחנה של מחלת הסרטן, ועלולה לבוא לידי 
ביטוי במגוון של סימפטומים, כגון: הימנעות מוחלטת מכל 
מה שקשור למחלה או לטיפול בה, ערנות יתר, חוסר ריכוז, 
סיוטים ועוד. כאשר מצבים אלו נמשכים מעל לחודש, 
 Post traumatic -החווים אותם מאובחנים כסובלים מ
stress disorder (PTSD) על פי ספר האבחנות הפסיכיאטרי 
DSM-5. כאשר סימפטומים דומים נמשכים מעל שישה 
חודשים, מאובחנים החווים אותם, כסובלים מהפרעת חרדה 
מוכללת. מקרים אלו נפוצים פחות במחלת הסרטן. לעומת 
זאת, התקפי חרדה, דהיינו אירועים קצרים של פחד מוגבר, 
תחושת שיתוק ואובדן שליטה המלווים בסימפטומים 
 גופניים, כגון קוצר נשימה או כאב בחזה, נפוצים מעט יותר

 .)Holland & Alici, 2010(
לאור האמור לעיל, חרדה ברמות מסוימות נחשבת לתגובה 
נורמלית לחלוטין לאיום החדש. החרדה הופכת להיות 
בעיה, כאשר היא פוגעת בתפקוד היומיומי של האדם, אינה 
פרופורציונאלית ומעיבה על היכולת שלו לקבל החלטות. 
החרדה ממחלת הסרטן ככלל, היא רק גורם אחד לחרדה 
של מטופלים במכון הקרינה. סיבה נוספת, היא החרדה 

מטיפולי הקרינה עצמם.

חרדה מטיפולי הקרינה
לא פשוטה עבור מרבית  חוויה  טיפולי הקרינה הם 
המטופלים, משום שהיא מפריעה לשגרת יומם והם אינם 
יודעים כיצד יגיב גופם לטיפול. כ-20%-10% מהמטופלים 
חשים חרדה לפני הטיפול הראשון, בעיקר בגלל שאינם 
יודעים למה לצפות. הם חסרי ידע בנושא, והציפיות שלהם 
מתבססות על חוויות של אחרים שעברו טיפול דומה. גם 
החרדה הכללית שרווחת היום בציבור מקרינה, כגון קרינה 
סלולארית או קרינה רדיואקטיבית, כדוגמת זו שהשתחררה 
המטופלים חרדת  את  מעצימה  צ’רנוביל,   באסון 

.)Halkett et al., 2008(
Halkett ואחרים )2008(, גורמים נוספים לחרדה  לפי 
מטיפולי הקרינה הם החשש מכוויות בעור ומנזקים ארוכי 
טווח בהקשר זה, החשש שמא הטיפולים יפגעו באיברים 
נוספים שלא לצורך, החשש כי הטיפולים יפריעו לטיפולים 
נוספים כנגד המחלה, כגון טיפולי הכימותרפיה, והחשש כי 
תופעות הלוואי של הטיפולים ישבשו לחלוטין את שגרת 

יומם של המטופלים. 

האם ניתן לחזות מראש מטופל חרד? 

במכונים אונקולוגים רבים ברחבי העולם, מטופלים 
ממלאים שאלונים בתחילת הטיפול, על מנת להקל על 
הצוות לאתר מראש את אלו שזקוקים לתמיכה ולסיוע 
נפשי. מחקרים שנערכו בנושא, מראים כי מספר משתנים 
משפיעים על רמת המתח הנפשי והחרדה של המטופלים. 
כך למשל, מי שמחלתו בשלב מתקדם יותר, או שסובל 
יזדקק ליותר סיוע  יותר,  ממחלה עם פרוגנוזה קשה 
נפשי, כמו כן מומלץ לאתר מראש מטופלים עם קשיים 
שקדמו לטיפול הנוכחי, שלא בהכרח קשורים אליו, כגון: 
בעיות נפשיות, בעיות בריאותיות, הזנחה, התעללות, 
סכסוכים במשפחה, שכול וכדומה. מטופלים אלו, סביר 
 שיצטרכו תמיכה רבה יותר ביחס למטופלים אחרים

 .)Holland & Alici, 2010(
גם מטרת הטיפול, קוראטיבי או פליאטיבי, נמצאה 
כמשפיעה על רמת המתח הנפשי והחרדה, כאשר מטופלים 
פליאטיביים סבלו יותר מחרדה, בהשוואה למטופלים 
קוראטיביים. מטופלים פליאטיביים חוו רמה גבוהה יותר 
 של כאב, שגם היא השפיעה על רמת החרדה שלהם

.)Bodnarchuk, Stavrou & Gantefoer, 2014(
מידת התמיכה החברתית המקיפה את המטופל, נמצאה 
 Mehnert .גם היא קשורה לרמת המתח הנפשי והחרדה
ואחרים )2010(, סקרו במאמרם מחקרים רבים, שהראו 
כי תמיכה חברתית משמעותית מאד לקידום הבריאות 
הנפשית והפיסית של המטופל, והיא משמשת כמעין בולם 
זעזועים לסרטן ולהשלכותיו. מנגד, בדידות ורשת חברתית 
רעועה, הוכחו כמשפיעים לרעה על בריאותו הנפשית של 
המטופל. משתנה נוסף המשפיע על רמת החרדה, הוא 

סימון, ולודבסקי, כהנא, כדורי
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המעמד הסוציו-אקונומי של המטופל. מטופלים ממעמד 
סוציו-אקונומי גבוה, נוטים להזדקק פחות לתמיכה נפשית. 
גורם ספציפי המשפיע על רמת החרדה, במיוחד במכון 
הקרינה, הוא זמן הטיפול. רמת החרדה משתנה בהתאם 
Lewis ואחרים )2014(, הראו כי רמת  לשלביו השונים. 
החרדה הגבוהה ביותר נמדדת לפני ההקרנה ובמהלך 
הטיפולים הראשונים. ככל הנראה, בשל אי הוודאות וחוסר 
הידע העומד בפני המטופלים. ככל שמתקדמים הטיפולים 
החששות מתמעטים והחרדה שוככת, ועלולה לשוב ולעלות 
דווקא לאחר סיומם, כאשר המטופל נדרש לשוב לחייו 
הקודמים, ללא רשת התמיכה שבמכון הקרינה. הוא נדרש 
להתמודד עם שאלות, כגון החזרה לשגרה, החשש מפני 

העתיד לבוא וסיכויי חזרת המחלה.

כיצד ניתן לסייע למטופלים?

כאמור, חוסר הידע ואי הוודאות בפניהם עומדים מטופלי 
מכון הקרינה בתחילת הטיפול, הם גורמים מרכזיים 
כי  ניתן להסיק,  המשפיעים על רמת החרדה. מכאן 
מטופלים עשויים להפיק תועלת מתקשורת מיטבית עם 
צוות מכון הקרינה, על מנת שאלו ייענו לצרכים הפרקטיים 
שלהם, יתנו מידע טוב, אמין ומדויק לגבי העתיד לבוא 
 Lewis .ויספקו תמיכה נפשית למטופלים לאורך הטיפול
ואחרים )2015( הראו, כי רוב המטופלים אינם מבקשים 
תמיכה כזו מהצוות ועל הצוות ליזום את ההתקשרות. 
הצוות הסיעודי והפסיכו-סוציאלי במכון הקרינה בהדסה 
עין-כרם, פועל לאור עקרונות אלו. הצוות הסיעודי מקיים 
פגישת הדרכה עם כל מטופל חדש בתחילת הטיפול. הצוות 
הפסיכו-סוציאלי מאתר מראש מטופלים, שייתכן ויזדקקו 

לתמיכה ומציע להם תמיכה נפשית. 

הגישה הסיעודית
הרפואה המודרנית לא תמיד רואה את החולה בצורה 
הוליסטית. המכשירים המתקדמים במכון הקרינה לא 
בהכרח ידידותיים לחולה. במכון הקרינה יש דגש על תאי 
גידול, שדות קרינה ושכלולים, שיביאו את החולה לתוצאות 
טובות יותר. במיוחד בטיפולים הדורשים אביזרים, כגון 
מסיכות למטופלי ראש צוואר, קיים חשש שהחולה יהיה 

חרד מאד מסביבתו.
 Person של  לכיוון  היא  הקרינה  במכון  השאיפה 
Centered Care. החולה נמצא במרכז, והצוות צריך 
אישי  אליו באופן  והגישה  להתאים את ההתייחסות 
 Mullaney  ;2015 וכדורי,  2009; סימון, שוורץ  )כדורי, 
et al., 2012(. כמחצית מהמטופלים אינם מעוניינים 
בנושא החרדות שלהם,  הרופא המטפל  לשוחח עם 
זה בנושא  מענה  למתן  הכתובת  הוא  הסיעוד   ולכן 

 .)Mackenzie et al., 2015 ;2014 ,גרדין ואחרים(

אומדן והדרכה

מטופל מגיע למכון הקרינה להתחלת הטיפול ומקבל 
ידי האחות. תחילה עושים אומדן וחשוב  הדרכה על 
להתרשם מהחולה היושב מולנו - מהי התמיכה שחולה זה 
מקבל ממשפחתו, מחבריו ומהסובבים אותו. אנו מתייחסים 
לבעיות רקע גופניות ונפשיות, שיכולות להשפיע על מידת 
ההיענות ועל שיתוף הפעולה של החולה עם הצוות המטפל 
)כדורי, 2009(. לא פחות חשוב, להתרשם ממידת הפתיחות 
של החולה, האם הוא משתף פעולה, או מנותק וקשה 
להתקרב אליו. על סמך האומדן הראשוני, הקבלה וההדרכה 
הסיעודית הנעשית על ידי הצוות, ניתן לעיתים לנבא קושי 
של החולה לשתף פעולה ולגלות גורמים וסיבות שיהוו 

מכשול בהמשך הדרך.
בעזרת תהליך האומדן וההדרכה, אנו יוצרים אינטראקציה 
דינמית ארוכה ומורכבת בין האחות לבין המטופל. תהליך 
זה נמשך לאורך הטיפול, לפי הצורך של המטופל ואף מעבר 
לכך. בסיום הטיפול אנו עורכים שיחת סיכום והמלצות 
להמשך טיפול בבית, במידת הצורך. אנו גם פותחים דלת 
לחולה, ליצור קשר עם האחות ברדיותרפיה בגמר הטיפול. 
מתן מידע כתוב ושיחת סיכום תורמים אף הם להורדת 
החרדה )גרדין ואחרים, 2014; כדורי, 2009; סימון, שוורץ 

וכדורי, 2015(. 
שאינם  בחולים,  הטיפול  הוא  ביותר  הקשה  האתגר 
משתפים את הצוות הסיעודי בתחושות ובפחדים שלהם. 
החולים שאינם מדווחים על חרדה, מתבודדים בתחושות 
שלהם ואינם מושיטים יד לקבל עזרה. תהליך של יצירת 
אמון, יכול להיווצר רק בהמשך הטיפולים במכון הקרינה 
ולהקל על קשיי ההתמודדות עם הטיפול. כפי שתואר לעיל, 
חולה הסובל מחרדה עשוי להביע את חרדתו במגוון של 
התנהגויות חריגות ואנו, כצוות סיעודי, אמונים על זיהוי 

מצבים אלו.

סיבות לחרדה בקרב המטופלים בקרינה

המטופל נמצא לבד בחדר. בדרך כלל מלווה המטופל 	 
וגם בטיפולי  במשפחה או חברים, גם במחלקה 
נאלץ  הרדיותרפיה,  במכון  אולם  הכימותרפיה, 
המטופל להישאר לבד בזמן הקרינה וגורם זה מגביר 

חרדה.
המכשור לא מוכר ומאיים על המטופל.	 
חוסר מידע. כאשר המטופל מגיע בפעם הראשונה 	 

למכון הקרינה, הוא בדרך כלל אינו מודע למהות 
הטיפול.

תופעות הלוואי גורמות לחרדה אצל המטופלים.	 
קיימים פחדים הקשורים לקרינה, שנובעים מדעות 	 

קדומות ומסטיגמות.
.)Mullaney et al., 2016(
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פתרונות

מתן אינפורמציה במידה הנכונה. לאחר האומדן, ניתן 	 
לקבל רושם על המטופל ועל הבנתו, יכולתו ורצונו 
לקבל מידע מהצוות. מתן המידע מוריד את רמת 
החרדה של החולה )כדורי, 2009; סימון, שוורץ וכדורי, 

  .)2015
יש 	  הנדרש.  פי  על  הסיעודי  הצוות  תמיכה של 

מטופלים הזקוקים לפגישות שבועיות עם אחות, יש 
מטופלים הזקוקים לליווי צמוד יותר, ויש מטופלים 
אשר אינם זקוקים לתמיכה ומתמודדים בהצלחה 
וחברים משפחה  בני  ובעזרת  עצמם   בכוחות 

)כדורי, 2009; סימון, שוורץ וכדורי, 2015(.
ליווי המטופל לפי הצורך, לעיתים יהיה זה ליווי רוחני 	 

ולעיתים יהיה זה ליווי פיזי, או שילוב של שניהם 
)כדורי, 2009(.  

יכולים לעזור להתמודד עם 	  יצירתיים  פתרונות 
מצבי חרדה ופחד. יש מטופלים הזקוקים למוסיקה 
בזמן הטיפול, והשמעה לפני ובזמן הטיפול מסייע 

  .)Chen et al., 2013( בהפחתת החרדה
פתרונות נוספים שמצאנו בשדה הקליני: כאשר קיים 	 

חשש לבריחת שתן בזמן הקרינה, ניתן לשים למטופל 
חיתול. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם המטופל דרך 

האינטרקום ולשוחח עמו תוך כדי טיפול. 
 פתרונות אלו מתקבלים ביחד עם המטופל בזמן ההיכרות, 

האומדן, הקבלה והשיחה הראשונית.

הדרכה

תהליך ההדרכה מתחיל במפגש בין האחות למטופל, ביום בו 
הוא מגיע ליחידה לרדיותרפיה. ההדרכה היא בעצם תהליך 
דינמי וארוך טווח, אשר כולל קשר עם המטופל שנבנה לאחר 
אומדן ואיסוף נתונים, ומותאם אישית לכל מטופל, בהתאם 

למצבו הקוגניטיבי, הרגשי ורצונו לדעת ולהבין. 
ההדרכה כוללת אוריינטציה ביחידה, אופן הטיפול, הכרת 
אנשי המקצוע ושותפי הטיפול, התמקדות במחלה והטיפול 
הספציפיים של החולה ובהתאם לטיפול, גם הסבר על 

תופעות הלוואי. 
יש מטופלים הזקוקים למעקב צמוד – פיסי ו/או נפשי, אשר 

עבורם תיבנה תכנית טיפול ומעקב.
כל מטופל העובר הדרכה פרטנית, יוצא מהמפגש עם 
חוברת מידע. כמו כן, למטופל ולבני משפחתו ניתנת 

אפשרות לפנות לצוות עם שאלות נוספות.

ליווי בסיום הטיפול

 95.5% כי   , במחקרן הוכיחו   )2014 ( ואחרים  גרדין 
מהמשתתפים ענו כי קיים צורך במתן הסבר, הדרכה 
וסיכום בסיום טיפולי הקרינה. אחוז גדול העדיף לקבל 

מידע זה מהאחות.

המטופל עלול להרגיש שהוא “נופל בין הכיסאות” או נשאר 
ללא “אבא ואמא”. חלק מביעים פחד מכך שלא תהיה להם 
כתובת למענה לאחר סיום הטיפולים. העובדה שמטופל 
יודע שניתן לפנות לצוות הסיעודי בכל שאלה והתלבטות 
בכל שלב, כולל בסיום הטיפול ואחריו, מפחיתה את רמת 

החרדה. 

הפחתת חרדה בקרב חולים העוברים הקרנות 
באמצעות טיפול קוגניטיבי התנהגותי

 Cognitive Behavioral( הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי
Therapy - CBT( הינו טיפול פסיכולוגי המשלב בתוכו 
עקרונות משתי גישות טיפוליות - הטיפול ההתנהגותי 
והטיפול הקוגניטיבי. מבחינה היסטורית, שיטת טיפול 
זו צברה תאוצה במהלך אמצע המאה ה-20, בין השאר 
כתגובת נגד לפסיכואנליזה, שהיתה דומיננטית ביותר 
זו. בשונה מהפסיכואנליזה, הטיפול  מתחילת מאה 
הקוגניטיבי התנהגותי הינו קצר מועד, וממוקד מטרה 
בהקלה על הסימפטומים הגורמים מצוקה למטופל 
בהווה. יעילותו של ה-CBT בטיפול בחרדות, מבוססת 
 Sadock &( על מחקרים רבים שנעשו לאורך שנים רבות
 CBT-בגלל משכו הקצר ומיקודו של ה .)Sadock, 2011
בסימפטומים ובמצוקה הגלויה לעין, שיטת טיפול זו 
הינה מתאימה ביותר לטיפול בחרדה בקרב מטופלים 

אונקולוגיים, במהלך תקופת ההקרנות שעליהם לעבור. 
הרציונל שעומד בבחירת טיפול זה, מתבסס על ניסיון 
להשפיע או להקל על מרכיב של רגש, באמצעות שני 
המרכיבים של מחשבה והתנהגות. ההשפעה על הרגש 
אינה באופן ישיר, אלא באמצעות ביצוע עבודה משותפת 
על הקוגניציות וההתנהגויות של המטופל, שדרכן אנו 
משפיעים בצורה מיטבית על הרגשות שמעוררים את 

מצוקתו הנפשית. 
המרכיב הקוגניטיבי - כאשר אנשים סובלים מחרדה, 

פעמים רבות הם מתחילים לחשוב בדרכים קיצוניות ובלתי 
מועילות. דפוס חשיבה זה, במונחים של ה-CBT, נקרא 
unhelpful thinking styles. דפוס חשיבה זה יכלול, בין 
השאר: חשיבה ביקורתית כלפי עצמם, שקיעה במחשבות 
על הבעיות ועוד. חשוב להדגיש, כי למטופלים העוברים 
הקרנות ישנן סיבות הגיוניות ביותר למחשבות מעוררות 
חרדה. עם זאת, גם כאן חשובה מאד הפרופורציה של 
מחשבות אלו בין שאר המחשבות, והפניית תשומת הלב 
לכך, שלמרות ההיגיון הרב שבבסיס מחשבות אלו, פעמים 
רבות הן גורמות למצוקה רבה, ויכולת שליטה בהן עשויה 
להוביל להקלה משמעותית. כאשר עוסקים רק בבעיות, 
הן נוטות לצאת מפרופורציה, והמטופל חושב שאין בו את 
הכוחות והיכולת להתמודד עמן, מה שמגביר את מצוקתו 

.)Williams & Garland, 2002(

סימון, ולודבסקי, כהנא, כדורי
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צעד ראשון ומרכזי בדרך לשינוי, הוא בעצם לעזור למטופל 
לזהות את דפוסי החשיבה הבלתי מועילים, ובהמשך לצעד 
זה בונים יחד איתו תכנית, שבאמצעותה המטופל מתמודד 

עם דפוסים אלו, ומאמץ דפוסי חשיבה אדפטיביים יותר.  
המרכיב ההתנהגותי - ההשפעה על רגשות המעוררים 

חרדה דרך עבודה התנהגותית בטיפול CBT, דומה לעבודה 
המתבצעת עם מטופלים הסובלים מדיכאון. פעמים רבות, 
מטופלים השרויים במצב דיכאוני יתקשו להניע את עצמם 
לבצע פעולות בסיסיות, עד כדי הסתגרות בביתם וכך נוצר 
מעגל שלילי, בו הם לא מבצעים פעולות רבות, שלפני 
המצב הדיכאוני גרמו להם לתחושות טובות ומספקות. 
בשונה מטיפולים פסיכולוגיים אחרים, ב- CBT נבנית באופן 
אקטיבי, יחד עם המטופל, תכנית, בה הוא מבצע מספר 
התנהגויות מהן הוא נמנע, כגון יציאה מהבית/פעילות 
גופנית בסיסית ועוד. בצורה זו, למרות שההתנהגויות 
מתבצעות ללא הנעה פנימית של המטופל, המעגל השלילי 
נשבר, וכך, באמצעות ביצוע הפעולות, מאפשרים להחזיר 
למטופל חלק מביטחונו העצמי והתחושות הטובות להן 
היה רגיל לפני המצב הדיכאוני. באופן דומה, גם חרדה 
עלולה לגרום למטופלים להפחתת פעילות או להימנעות 
מפעילויות מסוימות, מה שגורם למעשה רק להתגברותם 
של הרגשות מעוררי החרדה. גם כאן, הצוות המטפל מנסה 
לשבור את המעגל השלילי, לזהות יחד עם המטופל את 
ההתנהגויות הללו, וליצור יחד איתו תכנית, שבעזרתה 
   .)Williams & Garland, 2002( יפחתו הרגשות השליליים

המרכיב הרגשי - כאשר בוחרים לסייע למטופל באמצעות 

טיפול קוגניטיבי התנהגותי, לא מנסים לדבר ולהשפיע 
ישירות על הרגשות מעוררי החרדה, אלא מנסים להביא 
להקלה משמעותית באמצעות השפעתם של המחשבות 

וההתנהגויות על רגשות. 
קוגניטיבי  מטיפול  חלק  שהינן  טיפוליות,  טכניקות 
התנהגותי, אשר נמצאו כמסייעות מאד בטיפול במטופלי 
קרינה הסובלים מחרדות, ובכלל באנשים הסובלים מחרדה, 
הינן אימון נשימות והרפיית שרירים. חלק משמעותי 
ממטרתן של טכניקות אלו, הינו יצירה של הסחת דעת מן 
המחשבות מעוררות החרדה שהולכות ומתעצמות בראשו 
של המטופל, כאשר באמצעות כך מוענקת למטופל 
תחושה מסוימת של חזרת תחושת שליטה, גם אם חלקית 
מאד, על גופו ומחשבותיו. במפגש שקיימנו עם האחיות 
מכלל מכוני הקרינה בבתי החולים בארץ, ביצענו הדגמה 
קצרה של הרפיית שרירים. בטכניקה זו המטופל מרפה 
את שרירי גופו בהדרגה, תוך הקשבה להנחיות המלוות 
של המטפל, כאשר יחד, הם מרפים אט אט את שרירי 
הגוף, אך במקביל גם המחשבה שעסוקה כעת בביצוע 
ההרפיה ובהקשבה למטפל, משוחררת לכל הפחות לזמן 
ההרפיה עצמו מן המחשבות הטורדניות ומעוררות החרדה 

שעולות ומתעצמות במטופל מיום ליום. תחילה, המטופל 
מתרגל את הטכניקות הללו רק במפגשיו עם המטפל, אך 
פעמים רבות בהמשך הדרך, המטופלים לוקחים איתם 
את הטכניקות הללו ונעזרים בהם במצבים רבים. לעיתים 
המטופלים מבקשים להקליט את המטפל בשעת ההרפיה 
והם ממשיכים לתרגל בזמנם החופשי, או מקשיבים 
להקלטה בזמנים בהם מתעוררת החרדה. פעמים אחרות, 
המטופלים פשוט מפנימים את הכלים הללו בזמן הטיפול 

ומשתמשים בהם כרצונם. 

סיכום
בחרנו להתמקד בנושא זה, בגלל הקשר ההדוק של האחות 

במכון הקרינה עם המטופלים. 
הסיעוד יכול להוות תפקיד משמעותי, תוך שיתוף פעולה 
עם שותפי התפקיד הנוספים ביחידה לרדיותרפיה, בדאגה 

לרווחה הנפשית של המטופל.
למדנו לזהות התנהגויות ותגובות שונות וקיבלנו כלים 

מקצועיים לצורך עזרה למטופלים. 
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“נפלתי לתוך תהום, קור וחושך. חדר ההקרנות 
גדול, בעל תקרה גבוהה ומלאה במכשירים. 
נחשפתי לכל רגעי הפחד והחרדה, לכל התחושות 
והן הנפשיים. הדמיון  והכאבים הן הפיסיים 
עובד שעות נוספות ואני חושבת על הירושימה, 
צ’רנוביל וכל סיפורי הזוועה. כולם עוזבים את 
החדר, שוב לבד. שומעת ברמקול את האחות 
שמדברת אלי, זו שהדריכה אותי לפני ההקרנה. 
סיפרתי לה שעולמי נחרב עלי, שאני פוחדת והיא 
- הגיעה לחדר הסמוך לחדר ההקרנה ודיברה אלי 
ללא הפסקה: נשמי עמוק, אנחנו איתך, שומרים 

עליך, רואים אותך” )ציטוט מפי מטופלת(.

“באתי לביקורת, קיבלתי הקרנות לראש צוואר. 
האחות קיבלה אותי ודיברה איתי. זה היה לפני 
כ-3 שנים. כבר לא זוכר מה אמרה, לא זוכר מה 
עברתי, לא זוכר אם באתי להתייעץ אתה במהלך 
הטיפולים. אני זוכר רק שהשיחה שלנו שינתה 
הכול. מאדם חרד ובודד, הפכתי לרגוע, הרגשתי 
שיש למי לפנות ויש מישהי באחד החדרים של 
מכון הקרינה, שמאד אכפת לה ממני” )ציטוט מפי 

מטופל(.
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