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ברצלר, הדר, נתנזון-ברכה

הטיפול בסרטן בילדים, מפר את שגרת חיי הילד ה
תכופה  בהגעה  הצורך  משפחתו.  ובני  החולה 
ואינטנסיבית לבית החולים מעלה קשיים בהתארגנות 
המשפחתית, בנוסף לאתגרים האחרים הטמונים 

בסוג זה של התמודדות.
במטרה להקל על המשפחות, הוקם במרכז שניידר 

לרפואת ילדים "פרויקט דניאלי". קיום הפרויקט 
מאפשר, במקרים מסוימים, הענקת טיפול כימותרפי 
ביתי עבור הילד החולה על ידי צוות בית החולים. 
הילד בסביבתו הטבעית, המוכרת  על  שמירה 
והבטוחה, עשויה להקל על ההתמודדות  ולתרום 

לשיפור רווחתם של הילד החולה ובני משפחתו.

ביתו הוא מבצרו
טיפול כימותרפי ביתי לרווחת הילד 

החולה ומשפחתו במרכז שניידר 
לרפואת ילדים 

מבוא
הטיפול בסרטן, במיוחד בילדים, מלווה בחרדות רבות 
מרגע האבחנה ולאורך כל תקופת הטיפולים הממושכת. 
הילדים סובלים מתופעות לוואי פיזיות רבות, כגון: כאבים, 
בחילות, פצעים בפה, אובדן משקל והתקרחות. תופעת 
לוואי נוספת היא ירידה בספירת הדם, אשר מעלה את 
הסיכון לזיהומים, לאנמיה ולדימום ומצריכה בידוד חברתי 

 .)Lashlee & O’Hanlon-Curry, 2007(
תקופת הטיפול בסרטן, גורמת להפרה בשגרת החיים 
ובאיכותם, לחולה ולמשפחתו כאחד. המשפחה כולה חווה 
 Lashlee & O’Hanlon-Curry,( בדידות, עצבנות וחרדה

.)2007; Lippert et al., 2017

החולה  הילד  את  מאלצת  הטיפולים,  אינטנסיביות 
ומשפחתו להגיע לבית החולים לעיתים תכופות, לצורך 
ביצוע בדיקות וקבלת טיפולים כנגד מחלת הסרטן. עובדה 
זו, עלולה להקשות על ניהול חיי השגרה המשפחתית 

וטומנת בחובה קשיים יומיומיים נוספים.
בניסיון להקל על ההתמודדות הקשה של הילד ומשפחתו 
ולשמור על איכות חייהם והשגרה היומית, הופעלה במרכז 
שניידר לרפואת ילדים בישראל תוכנית, שמטרתה לשלב 
חלק מן הטיפול במחלה במסגרת ביתית. במאמר הנוכחי, 
נסקור את סוגיית הטיפול הביתי ונתאר את הנעשה במערך 

ההמטולוגי אונקולוגי במרכז שניידר. 

טיפול ביתי באונקולוגית ילדים - בעד ונגד
ההתעניינות ההולכת וגוברת במתן טיפול כימותרפי בבית 
מעלה מספר שאלות: האם המטופל מעדיף אופן טיפול זה? 
האם הטיפול עצמו בטיחותי למטופל ולמטפל? האם טיפול 

              .)Young & Kerr, 2001( ?ביתי חוסך עלויות
מנקודת מבטו של החולה ומשפחתו, מחקרים הוכיחו 
למשפחה  מאפשרת  בבית,  כימותרפיה  קבלת  כי 
 כולה לשמור על שגרת חייה בסביבה מוכרת ואהובה

רחלי ברצלר, RN, MA - אחות, אשפוז יום אונקולוגי מרכז 
racheli.brezler@gmail.com שניידר לרפואת ילדים בישראל

רינה הדר, RN, MA - מנהלת הסיעוד באשפוז יום אונקולוגי, 
מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל.

RN, MA - מפקחת קלינית המערך  תמר נתנזון ברכה, 
ההמטולוגי אונקולוגי מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל.

רחלי ברצלר, רינה הדר, תמר נתנזון-ברכה
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 Corbett, Heirs, Rose, Smith, Stirk, & Richardson,(
2015(. כמו כן, בני המשפחה דיווחו על קשרים חברתיים 
 .)Lippert et al., 2017( שנשמרו הודות לטיפול הביתי
יתרונות נוספים כוללים: הפחתת הנסיעות לבית החולים, 
הפחתת אשפוזים וכפועל יוצא הפחתת הסיכון לזיהום 
נרכש בבית החולים, שיפור באיכות החיים והרגשת שליטה 
 Hansson, Hallström, Kjaergaard,( בטיפול במחלה

.)Johansen, & Schmiegelow, 2011
מנגד, נמצא במאמרם של Corbett ועמיתים )2015(, כי 
קבלת טיפול כימותרפי בבית מגבירה את תחושת הבדידות, 
ומפחיתה את הקשרים החברתיים עם קבוצת השווים להם, 
החולים האחרים. בנוסף, קיימת תחושה של חוסר ביטחון 
והעדר תמיכה, בשל הריחוק מבית החולים ומהצוותים 
המטפלים: רופאים, אחיות מומחיות, עובדים סוציאליים, 

פסיכולוגים, מתנדבים.
בטיחות במתן כימותרפיה, נחשבת לסוגיית מפתח בדיון 
בנושא. זאת בשל הרעילות של התרופות, העלויות הרבות 
והצורך במיומנות מיוחדת במתן הטיפול ובמעקב לאחר 
מכן. בעבר הלא רחוק, רופאים סירבו להפנות חולים 
 לקבל טיפול כימותרפי בביתם, בשל הדאגה לבטיחותם
)Corbett et al., 2015(. כיום, המחקרים מצביעים על 
וחלופה  הינו בטיחותי  כימותרפי בבית  כך, שטיפול 
אפשרית לבית החולים. במחקר שנעשה בסין, שהשווה 
מתן כימותרפיה מסוג Fluorouracil-5 לחולי סרטן המעי, 
בבית ובבית החולים, נמצא כי מתן כימותרפיה בבית 
לווריד, על ידי אחות מיומנת, היווה חלופה בטיחותית 
ומקובלת ושיפר את ההיענות לטיפול ואת שביעות רצונם 
 של החולים, בהשוואה לקבלת הטיפול בבית החולים

 .)Borras et al., 2001(
יש חשיבות רבה לכך, שכימותרפיה תינתן על ידי צוות 
מיומן בשל תופעות הלוואי שעלולות להיות מטרידות מאד 
ולהשפיע על המשך הטיפול. על מנת להתגבר על חשש 
זה, במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, טיפול כימותרפי 
ראשון תמיד יינתן במסגרת בית החולים, כדי לאפשר לצוות 
לזהות ולאתר מוקדם תופעות לוואי מהטיפול ובמיוחד 
רגישות לתרופות. רק לאחר שהטיפול הראשון עבר באופן 
בטיחותי וללא תופעות לוואי מסוכנות, ניתן לשקול מעבר 
למסגרת ביתית. בנוסף, כל טיפול ביתי מתחיל באנמנזה, 
מתן תרופות מקדימות והדרכת המטופל ובני משפחתו 

אודות הטיפול והתופעות הצפויות. 
דרך נוספת להבטיח מתן טיפול בטיחותי בבית, היא 
בחירת תרופות בעלות פוטנציאל נמוך לגרימת נזק לווריד 
ולרקמות, המסווגות כ- Non vesicant במקרה של דליפה 

 .)Extravasation( מחוץ לווריד
 Cytosar לרוב, התרופה שניתנת כיום בתוכנית הביתית היא
IV. לתרופה זו יתרון במתן ביתי, משום שגם אם ההליך 

ישתבש חלילה והתרופה תסטה מהווריד לתת עור, לא 
ייגרם נזק לרקמות, בניגוד לתרופות אחרות העלולות לגרום 

לכוויות ולנזקים בלתי הפיכים. 

טיפול ביתי באונקולוגית ילדים בארץ ובעולם
במקומות רבים בעולם, טיפול כימותרפי במסגרת ביתית 
מהווה חלופה קיימת לאשפוז בבית חולים. בישראל שירות 
זה קיים כיום במבוגרים בלבד. אחיות הקהילה אינן ערוכות 
לטפל בילדים החולים במחלת הסרטן, עובדה המעלה 
את הצורך בהתערבות אחיות בית החולים, במסגרת 
ביתו של הילד החולה. בעולם קיימים מודלים, בהם צוות 
בית החולים משתלב בבית הילד. בבית החולים לילדים 
 אלברטה שבמזרח קולומביה, הוקמה תוכנית לטיפול ביתי
" H o s p i t a l  a t  H o m e  p r o g r a m  H @ H " 
(Lippert et al., 2017). לתוכנית צוות מיוחד, הכולל: 
מנהל, אחות מומחית באונקולוגיה, אחות מדריכה קלינית, 
רוקח, אונקולוג ונציג ממשפחות החולים. צוות זה בנה את 
יעדי התוכנית וזיהה את סוג השירות שיינתן בבית. כמו 
כן, נבנו קווים מנחים לתוכנית, השומרים על אחידות עם 
הסטנדרטים של בית החולים. בנוסף, קיים אונקולוג זמין 
לכל אחות בעת מתן הטיפול בבית, לכל בעיה או שאלה 
דחופה. הרוקח שבצוות מבטיח שהתרופות יסופקו ויישלחו 
לבית בצורה הבטוחה ביותר. השרות שניתן בבית בתוכנית 
זו כולל: מתן כימותרפיה דרך הווריד של תרופות כגון: 
 Cytosar, Dactinomycin, Vinblastine, Doxorubicin,
 Ganciclovir, :מתן אנטיביוטיקות כדוגמת ;Topotecan
Ceftriaxone; הזנה דרך זונדה; לקיחת בדיקות מעבדה ומתן 
זריקות של גורמי צמיחה )GCSF(; שירות נוסף הוא מתן 
נוזלים תוך ורידיים, לאחר שחרור מאשפוז לצורך מתן של 
High dose Methotrexate. לאפשרות זו השפעה עצומה 
על הפחתת ימי האשפוז במחלקה. מטופלים שקיבלו שירות 
זה בבית, דיווחו על צריכה נמוכה יותר של תרופות נוגדות 
בחילה, הפחתה בתחושה של מלאות וכבדות הקשורה 
באגירת נוזלים )בשל הניידות בבית(, שינה טובה יותר, 
ויכולת לקחת חלק בפעילויות חברתיות. רמות התרופה 
 .)Lippert et al., 2017( היו תקינות ולא נצפו תופעות לוואי
משתתפי התוכנית של Lippert ועמיתים )2017(, דיווחו 
על עליה באיכות חייהם וירידה ברמות החרדה. תשעים 
ושניים אחוזים הצליחו לשמר את השגרה היומית שלהם 
והיו מרוצים מאד לקבל את הטיפול בבית, על ידי אחיות 

אונקולוגיות. 
במערך ההמטולוגי אונקולוגי במרכז שניידר לרפואת ילדים 
בישראל, נעשתה פריצת דרך בתחום. הטיפול האונקולוגי 
הביתי מוצע למשפחות, אשר נמצאו מתאימות ביותר 
להיכלל בתוכנית, כגון: משפחות לאחר לידת תינוק או 
משפחות שהטיפול הביתי מאפשר לילד החולה להישאר 
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במסגרת החינוכית אליה הוא שייך. 
התוכנית כיום מצומצמת וניסיונית, עקב העלויות הכספיות 
הכרוכות בהפעלתה, שכוללות: הקצאת כוח אדם, שכר 
לצוות המטפל, הסעות לבית המטופל ועוד. במרכז שניידר 
לרפואת ילדים בישראל, התאפשרה התוכנית, בזכות 
תרומתה הנדיבה של משפחת זוננפלד, אשר שכלה את 
בתה דניאלי בתאונת דרכים. דניאלי שירתה כבת שירות 
לאומי במערך ההמטולוגי אונקולוגי במרכז שניידר לילדים 
בישראל, ועשתה לילות כימים בסיוע ובתמיכה במשפחות 
ובחולים. משפחת זוננפלד שמה לה מטרה להמשיך במעשי 
החסד ובזכות "קרן דניאלי" התאפשר קיומו של הפרויקט 

כולו.

תיאורי מקרה
כ"א, בן 3, אובחן בינואר 2013 עם Neuroblastoma, גידול 
שמקורו ממערכת העצבית ההיקפית. ילד ראשון לזוג צעיר. 
בזמן הטיפול הכימותרפי האם נכנסה להיריון שני ולידת 
האחות היתה בסמיכות להשתלת מח עצם עצמית שעבר 
כ"א. המשך הטיפול כלל טיפול בנוגדנים ספציפיים כנגד 
Neuroblastoma: סך כל הטיפול בנוגדנים כלל חמישה 
סבבים, כשכל אחד מהם נמשך 10 ימים, 24 שעות ביממה. 
בזכות התוכנית לטיפול ביתי, ניתנה למשפחה משאבה 
מיוחדת המזרימה את הטיפול בנוגדנים ואפשרה להם 
להיות בבית למשך שבעה ימים בכל סבב טיפולי, במקום 

להיות מאושפזים במחלקה. 
ש"א, בן 9, אובחן בשנת 2008 עם Optic Glioma ובשנת 
2016 אובחן בנוסף גם כחולה ב-Leukemia. בשל הגידול 
המוחי סובל הילד מאיחור התפתחותי ניכר: מתנייד בכיסא 
גלגלים ואינו שולט על סוגריו, לילד ישנן בעיות התנהגות, 
 Leukemia פרכוסים ובעיות אנדוקריניות. הטיפול ב- 
מצריך אשפוזים רבים וטיפול במסגרת אשפוז יום, לפחות 
פעמיים בשבוע, למשך תקופה ארוכה. בזכות התוכנית 
קיבל ש"א מספר טיפולים בביתו, ובכך נחסכה הגעתו 
לבית החולים. הוא נשאר בסביבתו הטבעית, הקלה יותר 
עבורו ועבור בני משפחתו. בני המשפחה סיפרו, כי הטיפול 
הביתי מאפשר להם אוורור ומקל מאוד בשגרה הלחוצה בה 
הם חיים. אחת האחיות שחזרה מביקור בית שם, סיפרה כי 

הילד "אחר לגמרי", רגוע וחייכן בביתו. 

סיכום
הטיפול בילד החולה בסרטן, דורש אשפוזים רבים ומפר 
את שלוות חייה של המשפחה כולה. השאיפה למזער את 

ההפרעה לחיי הילד ומשפחתו הובילה להקמת תוכנית 
לטיפול ביתי בכימותרפיה. תוכנית זו נמצאה בטיחותית, 
יעילה, אמינה ומאפשרת איכות חיים מיטבית. צעדים 
עתידיים שיינקטו, עשויים להרחיב את מספר המטופלים 
נוספים ולמגוון מחלות  שיכללו בתוכנית, לטיפולים 
אונקולוגיות וכתוצאה מכך יצומצמו ימי האשפוז ואולי 
גם העלויות בבתי החולים. כמו כן, נדרש מחקר בתחום, 
אשר ירחיב את גוף הידע בנושא הטיפול הביתי, השלכותיו 
ויתרונותיו. אנו תקווה, שהוכחת היתכנות טיפול כימותרפי 
ביתי בילדים, תביא את מערכת הבריאות לבחון אפשרות 
הטמעת צורת טיפול זו, כחלק מסל השרותים לרווחת 
הילדים המטופלים ובני משפחותיהם, וכחלק מהמגמה 
בעולם המערבי להעביר טיפולים מבית החולים לסביבתו 

הטבעית של המטופל, ככל שניתן.
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