
34 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך כ״ט חוברת מס' 3 | דצמבר 2017 |

ברייננברג

הרפואה האינטגרטיבית רואה את המטופל במרכז, ה
ומדברת על שילובם של מגוון טיפולים להקלה 
על תלונות מטופלים המתמודדים עם חולי – החל 
מהטיפול הקונבנציונאלי, דרך הטיפול הפסיכו-

סוציאלי, לטיפולים תומכים אחרים, כמו טיפול תומך 

בכאב, וכלה בטיפולי רפואה משלימה-משולבת: 
וכדומה. כולם  יוגה  דיקור סיני, שיאצו, טווינה, 
מתבצעים בנוסף לטיפול השגרתי במחלה, מתוך 
מטרה לסייע באיזון תסמינים ולשפר את איכות 

החיים למטופלים.

עיצוב מערך רפואה 
אינטגרטיבית 

 המשלב טיפולי רפואה משלימה
במערך האונקולוגי

Integrative Oncology - Improving the care in oncology patients

מבוא
תפיסת הטיפול המשולב ממוקדת במגוון תחומים, 
שבבסיסם עומד עיקרון השילוב הגופני-הנפשי-הרוחני 
והחברתי של האדם, תוך הקפדה על תקשורת מובנית 
עם כלל הצוות המטפל, שיובילו לשיפור השירות הניתן 
2013(. חשוב  למטופלים )בן אריה, לוי, טפירו ושטיינר, 
להדגיש, כי הרפואה האינטגרטיבית אינה אלטרנטיבית – 

יתרונותיה מבוססים על כך שמדובר בטיפול משולב.
מרבית האוכלוסייה החיה בעולם המערבי, פונה לרפואה 
הקונבנציונלית כדי לטפל בבעיות רפואיות. הדבר נובע 
מהרגלים קיימים ואמונות, שבסיסן מושרש עוד מילדות. 
בעת תלונה או בעיה המתעוררת בקרבם, פונים לקבלת 
סיוע רפואי ותרופתי שגרתי. אולם, חרף תרבות זו, חשוב 
להיות פתוחים במחשבה ומודעים גם להשפעותיהן 

החיוביות של טיפולים נלווים נוספים.

הראייה ההוליסטית, לפיה "אדם כשלם הינו יותר מסך 
כל חלקיו", מדגישה כי שילוב של מגוון טיפולים שונים 
יכול לסייע רבות לשיפור ההרגשה. הטיפולים ברפואה 
 )well being( משלימה-משולבת, יכולים לשפר את הרווחה
של המטופלים, באמצעות שיפור המודעות לגוף, חיבור 
בין גוף לנפש, הגברת תחושת רוגע ותחושת הרפיה כללית 
הנלווית למגע, סיוע בהפחתת כאב, בהפחתת לחץ וחרדה 

ועוד.  

סוגי טיפולים נפוצים
עולם הרפואה המשלימה-המשולבת הינו רחב היקף וכולל 
בתוכו תחומים רבים ושונים:  דיקור, שיאצו, רפלקסולוגיה 
ועוד. יתרון בולט של הטיפולים ברפואה משלימה, הוא 
היכולת לטפל בתלונות המטופל באופן פרטני, ממוקד 
ולפי אנמנזה אישית, בהתאמה לצרכי המטופל המשתנים 

ולמצבו הבריאותי.
המאמר הנוכחי יתאר באופן חלקי, מספר תחומים מעולם 
טיפולי זה, תוך הצגת תרומותיהם לטיפול הרפואי. את 

עינת ברייננברג, MPH ,RN - אחות אונקולוגית, מרכז רפואי 
einat.brinenberg@sheba.health.gov.il .ע"ש שיבא

עינת ברייננברג
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יתרונותיהם ננסה להמחיש באמצעות דוגמאות, אשר נצברו 
בשדה הקליני, במרכז טל לרפואה משולבת, הממוקם במכון 

האונקולוגי במרכז הרפואי שיבא בתל השומר.

Acupuncture - דיקור

)pungere - מחט, לדקור - acus בלטינית(

שיטת טיפול רחבת טווח, שמקורה בעולם הרפואה הסינית, 
הפועלת בטכניקה של החדרת קצוות מחטים דקיקות 
 )meridians( בנקודות ייחודיות, על פני מרידיאנים בגוף
המייצגים "ערוצי אנרגיה" פנימית. הדיקור עצמו הוא שטחי 
על פני העור ומורגש רק מעט, אך עם זאת בעל אפקט 
טיפולי, שיכול לסייע ולהקל במגוון תסמינים, ולרוב תורם 

לתחושת שחרור ורוגע.
באופן כללי, הדיקור מיועד לכולם, מסייע בטיפול בבעיות 
כמו כאבי שריר ושלד, כאבי ראש ומיגרנות, כאב עצבי 

)נוירופתיה(, אלרגיה, מצבי לחץ וחרדה ועוד.
באונקולוגיה נעשו מחקרים, שהוכיחו כי הדיקור מועיל 
בתחום הקלה על כאב ממקור סרטני, כמו גם בזמן בחילות 

.)Deng et al., 2009( והקאות מטיפולי כימותרפיה
מקרה לדוגמה - מטופלת בת 37, החלימה מסרטן שד לאחר 

שטופלה בכימותרפיה וקרינה לפני כשנה. כיום מטופלת 
בטיפול אנטי-הורמונלי, המהווה חלק בלתי נפרד מהטיפול. 
המטופלת הגיעה למרפאה כשהיא סובלת מגלי חום קשים 
והזעה, המדירים שינה מעיניה בלילות. לטענתה, תופעה זו  

קשה לה יותר מכל הטיפולים הכימותרפיים שעברה.
גלי החום הללו הינם תופעת לוואי שכיחה, של מחלימות 

מסרטן שד המקבלות טיפול אנטי הורמונלי. 
הוכח מחקרית, כי הטיפול בדיקור במטופלות אלו, מסייע 
בשיפור האיזון ההורמונלי בגוף ומפחית את הסבל מתופעת 

.)Walker et al., 2010( לוואי זו ללא נזק - ומכאן יעילותו
לאחר סדרת טיפולי דיקור, אחת לשבוע, למשך כשלושה 
חודשים, המטופלת הגיעה למרכז ובישרה לי בהתרגשות 
רבה, כי מאז שהחלה בטיפולים חל שיפור ניכר בגלי החום 
ובאיכות השינה שלה. לדבריה, עדיין סובלת מהתופעות, אך 

באופן קל יותר מבעבר. 
ראוי לציין, כי האפקט הטיפולי של הדיקור משתנה מאדם 
לאדם. ישנם מקרים בהם התועלת מהטיפולים היא רבה, 
וישנם מקרים שפחות, לכן מומלץ לנסות - אם לא ננסה 

לא נדע. 

שיאצו - Shiatsu  )"שי" - אצבע, "אצו" - לחץ( 

שיאצו היא שיטת טיפול העוסקת במגע, תנועה וחיבור 
גוף-נפש. טיפולי השיאצו מקדמים מודעות ותשומת-לב 
לגוף ולתנועה, במטרה לטפל במגוון רחב של סימפטומים. 
השיאצו יכול לסייע במגוון בעיות אורתופדיות )שריר ושלד( 
בעיות פנימיות )נוירולוגיה, מערכת העיכול, גינקולוגיה 

ועוד( וכן בבעיות רגשיות, כמו מתח, חרדה, דיכאון וכדומה.  
במטופלים אונקולוגים מומלץ לשלב טיפולי מגע, בפרט 

.)Deng et al., 2009( להקלה על חרדה וכאב
מקרה לדוגמה - מטופל בן 67 הסובל מסרטן המעי, התלונן 

על כאב עז, במיוחד באזור הגב העליון. מאז אבחנתו 
נראה מכווץ וכעוס, לדבריו מתקשה לקבל את האבחנה 
ואת מצבו. התרשמות הצוות העידה על אדם כאוב, כעוס 
ואינו רגוע. לשמחתנו, לאחר סדרת טיפולי שיאצו ודיקור 
שנמשכו כחודשיים, בתדירות של אחת לשבוע, ניכר שיפור 
במצבו הגופני והרגשי. לדברי המטופל, הטיפולים סייעו לו 
להירגע מעט ואף לשתף את הצוות בתחושותיו, גם בשיחות 
שהתקיימו במהלך הטיפולים וגם לאחריהם. כבר לאחר 
מספר טיפולים בודדים, ניתן היה לחוש בשינוי החיצוני: 

המטופל נראה זקוף יותר, נינוח ומחויך.
כאב הוא סימפטום שכיח בקרב מטופלים אונקולוגים. 
מחקרים רבים חשפו כי 40%-30% מהמטופלים האונקולוגים 
חווים כאב במהלך המחלה והטיפולים, בעוד שאחוזים אלו 
נוסקים לכדי שיעור של 90%-70% ככל שהמחלה מתקדמת 
)Everdingen et al., 2016(. הטיפול האנלגטי התרופתי 
השגרתי בכאב, עשוי להוביל להקלה ולשיפור ניכר, אך לא 
תמיד ביעילות מספקת הנמשכת לאורך זמן. שילוב הטיפול 
עם דיקור ו/או עם טיפולי מגע, יחד עם הטיפול התרופתי, 
עשוי לשפר את התגובה לטיפול ולסייע בניהול כאב ממקור 

.)Paley, Johnson, Tashani, & Bagnall, 2015( סרטני

 Reflexology  - רפלקסולוגיה

תורת טיפול המתייחסת לכפות הרגליים, כמייצגות את כלל 
מערכות הגוף ואיבריו. הרפלקסולוגיה מהווה אחד מטיפולי 
המגע השכיחים והיעילים לשיפור איכות החיים. טיפול זה 
יכול להביא להקלה על סימפטומים שונים, כגון: מצבי 
סטרס וחרדה, תלונות במערכת העיכול, קשיים בשינה 
ועוד. עיסוי זה הוא בעל אפקט מרגיע, מפחית חרדה, מרפה 
שרירים, משפר תסמינים ומסייע בהחזרת האיזון הפנימי 

 .)Stephenson, Dalton, & Carson, 2003( לגוף
מקרה לדוגמה - מטופלת בת 60 החלימה מסרטן השד, ומאז 

לדבריה, חשה לחץ וחרדה באופן מתמיד וטוענת כי "טיפול 
המגע ברפלקסולוגיה מצליח לעשות לה מה שהתרופות לא 
הצליחו. הטיפול ברפלקסולוגיה, לדבריה, תורם לתחושת 

הרוגע ומשפר את הרגשתה הכללית. 

טווינה -Twina  )"טווי" – למשוך, "נה" - לתפוס(

טווינה היא שיטת טיפול, המתבצעת במגע דינמי, ומשלבת 
טכניקות עיסוי לרקמות הרכות, לשרירים ולגידים, יחד 
עם אקופרסורה, שמשמעו לחץ סטטי בנקודות אנרגיה 
ספציפיות לאורך "ערוצי אנרגיה" בגוף. מגע זה משפר 
זרימה באותם מרידיאנים ומסייע בשחרור אזורים "תקועים" 
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ונוקשים, בדומה מאד לפעולה הנעשית בדיקור, רק שכאן 
הטיפול הוא ללא מחטים אלא באמצעות מגע.  

ניתן לעשות טווינה לכל מטופל - טיפול זה יכול לסייע 
רבות למצבי כאב אורתופדי, חולשה, כאב עצבי ועוד. 
אולם יש להתאים את עוצמת המגע ואופי העיסוי למצבו 
הרפואי של המטופל - במטופלים אונקולוגים נבצע טיפול 

מגע עדין יותר.
מקרה לדוגמה – מטופלת בת 54 מאובחנת עם סרטן ריאה 

גרורתי, טופלה בכימותרפיה, וכעת מקבלת טיפול ביולוגי. 
המטופלת מדווחת על חולשה, קושי בתנועה, תשישות 
ואנהדוניה. כבר לאחר הטיפול הראשון בטווינה, דיווחה על 
שינוי קל במצבה ולאחר סדרת טיפולים, דיווחה על שיפור 
בעייפות ובתחושת הרוגע. כעת, על אף מצבה הקשה, 
אינה מוותרת על הטיפולים הללו שלדבריה "עושים לה 

טוב בנשמה...".

צמחי מרפא

אחד הנושאים המורכבים ביותר, והשנויים במחלוקת 
בתחום הרפואה המשלימה הינו הטיפול בצמחי מרפא. 
מטופלים אונקולוגים רבים צורכים צמחי מרפא שונים 
בלא ידיעת הצוות המטפל, בעקבות המלצות של מכרים, 

מטפלים שונים, בני משפחה ועוד.  
הבעייתיות הגדולה מתייחסת ליעילותם של הצמחים הללו, 
שאינה ברורה, ומהחשש שחלילה לא יגרמו לנזק, בפרט בעת 
קבלת טיפולים כימותרפיים. לפני כל שימוש בצמחי מרפא, 
חשוב להביא בחשבון את האפשרות להשפעות לוואי, בין אם 
באופן ישיר כתוצאה מהמרכיבים הצמחיים עצמם, ובין אם 
בעקבות יחסי הגומלין עם הטיפול התרופתי הקונבנציונלי 

למחלה )סמואלס, מורג ומימון, 2015(.
בהיבט המקצועי, יש להנחות מטופלים אונקולוגים שלא 
ליטול תכשיר טבעי ידוע, ללא התייעצות עם האונקולוג 

המטפל ובמידת הצורך ייעוץ רופא אינטגרטיבי. 
כדי לקבל החלטה מושכלת בכל הקשור לטיפול בצמחי 
מרפא בחולי סרטן, נדרשים מחקרים קליניים מעמיקים 

יותר מהקיימים כיום.

תרומת הסיעוד לקידום תחום הרפואה 
המשולבת

ליבת העשייה בסיעוד בכלל ובסיעוד האונקולוגי בפרט, 
ורווחתו.   חייו של המטופל  מכוונת לשיפור באיכות 
תחום הרפואה המשולבת עשוי לשמש כלי טיפולי נוסף 
ומשמעותי, בעל תרומה אפשרית בהתמודדות מול תופעות 
הלוואי הרגשיות והגופניות של המחלה והטיפולים בה, על 
כן חשוב לבחון הכללתו בבניית תכנית טיפול מותאמת 

אישית למטופל.
הסיעוד הינו סקטור מוביל בבריאות בישראל. מעורבותן 

והשתתפותן של האחיות בבניית תכנית הטיפול עשויות 
לשפר, הן את היענות המטופל לטיפול והן את הצלחת 

הטיפול.
בן אריה, לוי, טפירו ושטיינר )2013( מציינים במאמרם, כי 
חשיבות הסיעוד בקידום תחומי בריאות הינה רבה. לפיהם, 
בין יתרונות הייעוץ של האחות האונקולוגית, ניתן למנות 
את הכרת מנגנוני הפעולה של הטיפולים התרופתיים 
השונים וכן את תופעות הלוואי השכיחות מהטיפול. בנוסף, 
המטופלים לרוב מרגישים נוח יותר לשתף את האחות 
בתחושותיהם ולשאול לדעתה. "האחות מטבעה מכילה, 
מבינה, נטולת מניע אישי, ובעלת יכולת לראות את התמונה 

בשלמותה" )בן-אריה, לוי, טפירו ושטיינר, 2013(. 
לאור הדברים הללו, נראה כי שילוב מקצוע הסיעוד 
ברפואה המשולבת - הסיעוד האינטגרטיבי - יוכל לקדם 
מערך רחב של טיפול שלם ומקיף, ממוקד במטופל 

ובמשפחתו, לאורך כל שלבי מחלתו. 

מרכז טל 
קיימת חשיבות לקיומו של מרכז טיפולי אינטגרטיבי, אשר 
מאגד סביבו את אפשרויות הטיפול הקיימות, לצד שירות 
ייעוץ ופיקוח מקצועי, על ידי אנשי טיפול מעולם הרפואה 

הקונבנציונלית.
ייחודו של מרכז טל בשיבא, בכך שהוא ממוקם בתוך 
המערך האונקולוגי של ביה"ח, ומציע טיפולי רפואה 
משלימה לסיוע ולהקלה על תסמינים, כחלק משירותי 

המכון האונקולוגי.  
מרכז טל, ע"ש טל יעקובסון ז"ל - שם דגש על תחום 
הטיפול המשולב לחולי סרטן, ומדבר על שינוי תרבות 
הטיפול במטופלים אונקולוגים. מהות העבודה במרכז 
מבוססת על האמונה, הידע וההבנה, כי גוף-נפש פועלים 
יחדיו בקשר חזק ומשמעותי, ולשניהם השפעה על בריאות 

שלמה.
טיפולים אלה אינם מהווים חלופה לטיפול רפואי ואינם 
מטפלים במחלה, אלא מסייעים לטיפול בתסמינים שונים 
בזמן הטיפולים וההתמודדות. המרכז זמין ונגיש עבור 

המטופלים, במהלך כל תקופות הטיפול. 
הטיפולים במרכז טל נעשים באופן מפוקח ומבוקר, כאשר 
המטפלים נבחרים בקפידה והינם בעלי ניסיון בטיפול 
בתחום זה. קבלת המטופל למרכז נעשית על ידי רופא 

אינטגרטיבי מומחה ואחות אונקולוגית.
נושא מרכזי נוסף בפעילות המרכז הוא התחום האקדמי - 
ניהול מחקרים ופרסום מאמרים באונקולוגיה אינטגרטיבית, 
מתוך הבנה שככל שהפעילות האקדמית והמחקרית תגדל 
- כך תעלה המודעות לעשייה בתחום, בתקווה שבעתיד 

טיפולים אלה יהוו חלק מהטיפול השגרתי במטופלים.

ברייננברג
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מגבלות התחום 
הבעיה המרכזית בתחום האונקולוגיה האינטגרטיבית, 
היא הקושי להעריך את יעילות הטיפולים. מחד, עדיין לא 
נעשו מספיק מחקרים קליניים-מדעיים בתחום זה, ומאידך, 
המחקרים שנעשו בארץ ובעולם, גם אם הוכיחו יעילות, 
לרוב אינם מקובלים בעולם הרפואה כמובהקים, כיוון 
שלרוב אינם מדעיים דיים. חלקם ללא "סמיות כפולה", לרוב 
אינם רחבי היקף מבחינת כמות הנחקרים וכמו כן מכילים 
מרכיבים סובייקטיביים המתבססים על מדדים שלא קל 
לכמת, לפיכך נתפסים כ"מחקרים חלשים". מטרתנו לנסות 
לצמצם מגבלות אלה בעתיד, עם הסדרת התחום וניהולו 

באופן מקצועי בהמשך. 

המלצות וחזון
על מנת לבסס תחום זה של רפואה משולבת באונקולוגיה, 
ולהטמיע את הטיפולים הללו כחלק משירותי הבריאות 
הניתנים למטופלים, יש לקדם בסיס מקצועי לעשייה, לקדם 
ביצוע מחקרים קליניים בתחום, וכן לקדם איכות ומקצועיות 
תוך הקפדה על בטיחות הטיפול שהיא קודמת לכל - בפרט 

באונקולוגיה.
יש לזכור שהמילה "דוקטור" בלטינית משמעותה "מורה" 
ולא בכדי. החינוך לבריאות הינו המקום המרכזי בו יש לקדם 
תהליכים, ליצור מעורבות גדולה יותר של החולים, תוך 
שיתוף באפשרויות הטיפול הקיימות והפעולות הניתנות 
לביצוע, במטרה לשמר ולשפר את מצב בריאותם. שיפור 
התקשורת בין מטפלים למטופלים, בפרט בנושאים הללו, 
יאפשר שיח גלוי ופתוח - שעשוי למנוע נזק ולתרום לניהול 

הטיפול ולבריאות המטופל.
לשם השגת החזון, לעתיד בו הרפואה המשולבת תהיה 
חלק בלתי נפרד מהטיפול בחולה האונקולוגי, אנו מאמינים 
כי יש לפעול יחד, בדיאלוג והבנה, תוך הקדשת תשומת 
לב אישית למטופל, לדרישותיו, ליכולותיו הקוגניטיביות 
והתקשורתיות, למצבו הכללי הנפשי והפיזי, ולנסות להקיפו 
במגוון אפשרויות הטיפול הקיימות, על מנת לעזור לו ללא 

משוא פנים, ללא שיפוט, אלא בדרך משותפת.  

“When you treat a disease you win, or you lose. 
When you treat a person - you’ll win - no matter 
what the outcome is”
 (Patch Adams)
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