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אבחנה של מחלה ממארת, יכולה לגרום למשבר אישי א
ומשפחתי ואף ללחץ מוגבר בקרב אנשים המאובחנים 
לראשונה. סרטן המאובחן לראשונה במהלך ההיריון, 
אשר מסמל בריאות ופריון, מציב בפני המטופלת, 

משפחתה ואנשי הצוות, אתגרים רבים. 
מבדיקת הספרות בנושא, אודות אפשרויות הטיפול, 
היבטים אתיים ונושאים הקשורים לבריאות פיזית 
ונפשית של האישה והעובר, לא נמצאה כמעט ספרות 

הנוגעת לחוויות ולהתנסויות של הצוות המטפל.
על כן, עלה הרעיון לבחון ולזהות את צרכי הצוות 
הרפואי, המטפל באישה ההרה המאובחנת לראשונה 

בסרטן המטולוגי, ולבדוק את התמודדות הצוות 
המעורב בהחלטות לגבי האישה והעובר.

שלושים אנשי צוות מלאו שאלונים חצי מובנים. 
השוואת התשובות בין רופאים ואחיות יתוארו במאמר.
נמצא מגוון רחב של התייחסויות הצוות, כלפי 
הטיפול באישה ההרה. קיים לחץ, מעבר ללחץ הרגיל, 
בקרב רופאים ואחיות בטיפול באישה הרה החולה 
בסרטן. חלק מאנשי הצוות דיווחו על הקושי בלטפל 
בשתי ישויות – האם והעובר, לעומת המצב המקובל 

של טיפול ביישות אחת של האדם החולה.

אם או תינוק?
התנסויות של צוות רפואי וסיעודי המטפל 

 באישה בהריון עם אבחנה ראשונית
של מחלה המטולוגית ממאירה
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ם  החולי בית  שרת,  ן  מכו גיה,  להמטולו המחלקה 

האוניברסיטאי, הדסה עין כרם.

השפעת הסביבה בה האישה גדלה, האם הריון נתפס 
כדבר חיובי או שלילי. האם ההיריון נתפס כאירוע טבעי, 
האם בילדותה קיבלה האישה חיזוקים חיוביים של אהבה 
והערכה, אשר מצביעים על זוגיות מאושרת וחיי משפחה 
טובים, האם ההיריון היה רצוי והלידה תהיה בזמן לה ולבן 
זוגה. ולבסוף, מהן ההשלכות החברתיות על ההיריון בנוגע 
לקשיים וסיבוכים בעבר, שלהם יכולים להיות השפעות 

חיוביות ואף שליליות על חוויית ההיריון. 
ההתייחסויות החברתיות להריון השתנו בחמישים השנה 
האחרונות. בעבר, הריון דרש מנוחה, ירידה בפעילות 
הפיזית ובלחץ. אחרי הלידה היולדת נשארה בבית החולים 
כעשרה ימים עד שבועיים. בימינו, היריון נראה כמצב של 

בריאות המחייב המשך בפעילות. 
הריון וסרטן, שניהם אירועים שמשפיעים על המשך החיים. 
לכן, אפשר להניח, כי כאשר אירועים אלה מופיעים בצמידות 

הם מגבירים את הלחץ הנפשי על האישה ומשפחתה.
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 0.02 0.01 ל-  סרטן בהריון הינו מצב נדיר, הקורה בין 
 .)Pereg, Koren, & Lishner, 2008( אחוזים מהמקרים בשנה
האבחנות השכיחות בהריון הן: סרטן השד, סרטן הרחם, 
 Pereg, Koren, & Lishner,( סרטן בלוטת התריס ולימפומות
2008(. שיעור הלימפומות בנשים בהיריון הוא בין 1:1000 עד 
 Pentheroudakis, Orecchia,( 1:75,000 1:6000 ולוקמיה

 .)Hoekstra & Pavlidis, 2010
כל מטופל מאובחן עם מחלה המטולוגית חדשה נמצא 
ב"מירוץ נגד השעון", כלומר יש חשיבות רבה להתחיל 
ברוב המקרים טיפול אגרסיבי באופן מידי, או לפחות תוך 
24 עד 48 שעות. תגובת המטופל )ברמה המולקולרית 
והמורפולוגית( בדרך כלל קובעת חומרת המחלה ואת 
הטיפול בהמשך. הספרות המקצועית בתחום "אישה הרה 
וחולה" דנה באפשרויות הטיפוליות, שכוללות את מועד 
הטיפול, סוג הטיפול המועדף, ההשפעה של הטיפול על 
האם וההשפעה על העובר, שאמורה להיכלל כאשר האישה 

בהריון מאובחנת עם סרטן המטולוגי.
קיימות ארבע אפשרויות לאישה בהריון המאובחנת עם 
2. להתחיל בטיפול כימי על פי  1. לבצע הפלה  סרטן: 
פרוטוקול, עם ידיעה שאולי יסכן את העובר. 3. לבצע זירוז 
4. לחכות  הלידה עם כל ההשלכות של לידה מוקדמת. 

 .Watchful Waiting - ולראות
על אף שצוות המחלקה הינו רב מקצועי, ההחלטה של מתן 
הבשורה על האבחנה החדשה למטופלת היא של הרופאים. 
אולם, גם לצוות אחריות ותפקיד חשוב בתהליך זה, כל אחד 
בתחום עיסוקו, לסייע למטופלת וליקיריה ולתת דרכי 
התמודדות עם האבחנה החדשה. ישנן תגובות רבות לקבלת 
האבחנה, שכוללות הלם, כעס ואף התדיינות. על הצוות 
המטפל לקבל ולאשר ואפילו להפנים, את התגובות של 
המטופלת ומשפחתה. במקרים רבים הצוות מציין, שקשה 
ללכת לחדרם ולהתחיל בשיחה במיוחד כשהמטופלת היא 

בהריון עם אבחנה של מחלה המטולוגית.
במהלך העשור האחרון, המחלקה ההמטולוגית ב"הדסה" 
  Myeloprofilative טיפלה בנשים בהריון, שרובן סבלו מגידול
או מלימפומה. חלקן, כ- 17%, אובחנו בלויקמיה מיולואידית 
 ,)AML( וחלקן בלויקמיה מיולואידית אקוטית )CML( כרונית

.)ALL( כ- 9% לקו בלויקמיה חריפה
בקיץ שנת 2015 אובחנו חמש נשים הרות עם ממאירות 
המטולוגית ואושפזו במחלקה ההמטולוגית. למטופלת א', 
שהייתה בשבוע ה- 32 להריון, הוחלט להתחיל בטיפול כימי 
 cytarabine :אינטנסיבי עם פרוטוקול בשם 3 + 7, שכולל
.100 mg/m2 for 7 days plus and doxorubicin for 3 days
על אף שהספרות דנה באישה בהיריון המאובחנת עם 
מחלה אונקולוגית/ המטולוגית, בהקשר לאפשרויות 
הטיפוליות, לזמן הטיפול, להיבטים פסיכו-סוציאליים, לבן 
זוגה ולמשפחתה, לא נמצאה ספרות שמתייחסת לעמדות 

הצוות המטפל באישה בהיריון, המאובחנת עם מחלה 
המטולוגית חדשה.

האחות שנתנה את הטיפול הכימותרפי הראשון למטופלת 
א' אמרה: "אני מרגישה נורא, אני נותנת כימותרפיה לעובר 
בריא". אמירה זו הייתה הכוח המניע לזהות ולבדוק את 
עמדות הצוות הרפואי המטפל באישה בהריון, המאובחנת 

לראשונה במחלה המטולוגית ממאירה.

שיטות
נבנה שאלון חצי מובנה, שמטרתו להעריך את הדעות 
לאישה הרה עם מחלה  בנוגע  הצוות,  והרגשות של 
המטולוגית ממאירה. החלק הראשון של השאלון בדק את 
העמדות והרגשות של הצוות, אודות טיפול באישה הרה 
עם מחלה המטולוגית. החלק השני של השאלון התבסס 
על שאלה פתוחה, בה התבקשו לתאר במשפט אחד מה 
הרגשות שלהם בטיפול באישה בהריון, המאובחנת בפעם 
הראשונה בסרטן. החלק האחרון של השאלון עסק בשאלות 
דמוגרפיות לגבי איש הצוות. סקר זה קיבל אישור מהוועדה 

האתית המוסדית.
שלושים אנשי צוות ענו על השאלון: 57% אנשי הסיעוד, 43% 
רופאים. שני שליש נשים ושליש גברים, 83% נשואים, השאר 
רווקים וכמחצית מאנשי הצוות היו אמהות שילדו לפחות 

ילד אחד. 

ממצאים
שישים אחוזים מהמשיבים על השאלון "הסכימו" ו- 30% 
"הסכימו חלקית", עם האמירה שיש לטפל באישה בהריון 
"אחרת" ובאופן שונה, עם התייחסות מיוחדת, בין אם היא 
אושפזה או לא. באופן מעניין, 88% מאנשי הצוות הסכימו 
שכל מטופלת מקבל התייחסות מיוחדת במחלקה, בין 
אם היא בהריון או לא. שמונים וחמישה אחוזים מאנשי 
הצוות הסיעודי, חשבו שהבריאות הפיזית של האישה הוא 
הדבר החשוב מכל בהחלטות לגבי התזמון וסוג הטיפול 
שהמטופלות מקבלות, כמו גם 70% מהרופאים )תרשים 
1(. המצב הנפשי של המטופלת, בגלל המהירות בה צריך 
להגיע להחלטה הנכונה אינו פקטור חשוב, לעומת הבריאות 
הפיזית של האישה, לדעת הצוות המטפל. מעבר לכך, 
הסיכון לעובר אינו גורם משמעותי בהחלטה, בין אם זו 

החלטה של הרופאים או של הצוות הסיעודי. 
בנוסף, נמצאה הסכמה מוחלטת )91%( של אנשי הצוות, 
לגבי הלחץ הנוסף של הטיפול באישה בהריון שהיא גם 
חולה. הם חשבו שהם מטפלים בשתי ישויות ושההחלטות 
הטיפוליות הטובות לאם, אינן בהכרח טובות גם לעובר. 
ידי הצוות  יותר על  זו התבטאה באופן מרשים  דעה 
הסיעודי )95%( לעומת הרופאים )81%(. זה יכול להיות 
מוסבר על ידי הבנת התפקידים השונים של כל אחד מהם. 
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האחים והאחיות דואגים למתן הטיפול ומרגישים יותר 
"קרובים" למטופלת. הרופאים, אמנם גם מרגישים קרובים 
למטופלות, אבל זקוקים גם ל"מרחק" מסוים על מנת להגיע 

להחלטות הנכונות בזמן הנכון. 
לסיכום, נמצאה הסכמה מלאה )88%( של אנשי הצוות, 
קבלת  בתהליך  שונים  קונפליקטים  קיימים  שאכן 
ההחלטות לגבי אישה הרה שהיא גם חולה המטולוגית. 
הניגוד נבע מהשפעות הכימותרפיה וטיפולים נוספים 
על העובר. אמנם, ישנו שוני מהותי בין עוצמת הטיפול 
הכימי והשפעתו על האם והעובר, וזה כנראה מהותו של 

הקונפליקט שבפניו עמדו אנשי הצוות.
החלק השלישי של השאלון, ביקש לענות על שאלה פתוחה 
שעל המשיב לתאר במשפט אחד את הרגשות שלו, לגבי 
הטיפול באישה בהיריון המאובחנת לראשונה בסרטן 

המטולוגי. להלן חלק מהתשובות: 
"מצב אמיתי של שוק, באותו מצב שבו יש שמחה ואושר 
על חיים שנוצרו יש מצב של אובדן עד כדי מוות. מצב 

הקשה להבנה"
"אני נותנת כימותרפיה לאישה בהריון ואני מרגישה כמו 

שכדור נופל על ראשי”
“זה מצב שאף אחד הוא לא המנצח – מישהו בטוח יפגע”

"לפני כמה שנים, טיפלתי באישה בהריון עם תאומים 
שאובחנה עם לימפומה. היה לי קשה מאד והייתי קרובה 
מאד לאותה האישה. התינוקות נולדו בריאים ושלמים, 

אולם לצערי הרב האישה נפטרה כחצי שנה אחר כך”
"מצב של עצבות ודאגה ותפילה שזה לא יקרה לבת שלי"

דיון וסיכום
מחלת הסרטן, מאופיינת לרוב כאירוע המעורר לחץ 
ואף כמשבר אישי ומשפחתי. הריון נתפס כמצב של 
בריאות ופריון. השילוב של הריון וסרטן יוצרים דילמות 
וקונפליקטים שעל האישה, בן זוגה, משפחתה והצוות 
המטפל להתמודד איתם. ההחלטות שעל הצוות המטפל 
לקבל הן גורליות ומשמעותיות, ועוסקות בסוגיות של 
חיים ומוות. הדבר מחייב את הצוות להיות בעל ידע רחב 
ועדכני בתחום עיסוקם, בעל מיומנויות של עשייה קלינית 
ברמה גבוהה ובעל יכולת לבנות אסטרטגיות לטיפול עצמי, 
למטופלת ולבני המשפחה בתחום הפיזי, הנפשי והחברתי, 
כמו גם להעניק את הטיפול הטוב ביותר לאישה ולעובר 
שברחמה. הדבר דורש רמה גבוהה של מודעות והבנה: 
מעבר לצורך לטפל במטופלת עם בעיה בריאותית אחת 
– למצב חדש המצריך טיפול במטופלת עם מספר בעיות 

בריאותיות קשות ומורכבות. 
גורם נוסף שמגביר את הקונפליקטים של הצוות הוא הזמן, 
או למעשה חוסר הזמן. ההחלטות צריכות להיעשות מהר 
ובאופן מיידי. ההשלכות של אותן החלטות יכולות להיות 
רדיקאליות והן כאמור אחת מהארבעה: הפלה, טיפול כימי, 
זירוז הלידה או המשך מעקב. לכל החלטה יש משמעות 

אחרת לאם ולעובר. 
במהלך קיץ 2015 ניהל צוות המחלקה שיחות פורמליות ולא 
פורמליות רבות, שכללו נושאים מאתגרים ומורכבים בקשר 
לתהליך קבלת ההחלטות לגבי המטופלת א' ומשפחתה. 
במקרה זה היו מעורבים אנשי צוות מתחומים שונים, כגון: 

תרשים 1: התייחסות הצוות המטפל כלפי הטיפול באישה הרה החולה בסרטן
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לוי, מתאני, בן יהודה

רופאים גינקולוגים והמטולוגים, צוות סיעודי ומילדות, 
עובדים סוציאליים, פסיכולוגים ואנשי דת.

הסקר שנערך תרם להבנה של הקושי והקונפליקטים של 
הצוות המטפל, בעת הטיפול באישה הרה חולת סרטן. 
הסקר לא שינה את תהליך קבלת החלטות של הצוות, אולם 
שפך אור על דעות הצוות והחוויה הטיפולית במטופלת 
הרה הלוקה בסרטן. ניתן, בעזרת ממצאי הסקר, לחשוב 
על אסטרטגיות תמיכה בצוות, תוך התמקדות בבעיות 
הקריטיות בעת קבלת ההחלטות הרפואיות ומתן הטיפול 

על ידי הצוות.
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תודה
לאגודה למלחמה בסרטן

על הסיוע בהפצת העיתון ובקיום פעולותיה השונות של העמותה


