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גורדון

יכולה להביא ה אונקולוגי,  יום  העבודה באשפוז 
לשחיקה ולמצוקה בקרב הצוות המטפל. בתחילת 
2017, הוקדש חלק מיום העבודה למפגש  שנת 
מוסיקלי שבועי, לכל הצוות הרב מקצועי. המפגש 
יועד לכלל הצוות המטפל וכלל הקשבה לקטעי נגינה 

ולשיח משותף ומזמין. הנושאים אשר נדונו במפגשים 
כללו: זמן, סליחה, פרידה, תקווה, אור, תודה, אמונה 

וכוח.
מאמר זה ידון בתמיכה מוסיקלית לצוות, על כל 

היבטיה, ויכלול סקירת ספרות שנמצאה בנושא. 

לטפל במטפל:
מפגש מוסיקלי לצוות אשפוז 

יום אונקולוגי

רקע
אשפוז יום אונקולוגי בהדסה עין כרם, מטפל בכ-90 
מטופלים ביום. מספר המטופלים יוצר עומס רב על 
הצוות, והופך את סביבת העבודה לקשה, שוחקת ומורכבת, 
הדורשת עמידה בסטנדרטים גבוהים ברמת המקצוענות 

והבטיחות. 
על האחיות העובדות תחת העומס הרב, מוטלת אחריות 
כבדה. עליהן לעבוד על פי כללי בטיחות דקדקניים, 
ולוודא כי אינן עושות טעויות במתן הטיפול. עליהן לשדר 
כל העת מקצועיות ולפנות זמן להדרכה, להכלה ולגילוי 
אמפתיה ורגישות, תחת העומס הכבד בו הן שרויות. 
פעמים רבות עליהן להתמודד עם לחצים המופעלים גם 
מצד המטופלים ובני משפחותיהם, הדורשים לקבל את 
הטיפול המגיע להם במהירות המירבית. בנוסף למטלות 
הקשורות ישירות למטופל, על האחיות לתעד את עבודתן 

במחשב, עובדה המצריכה מהן זמן רב ויקר. עבודה מסוג 
זה לאורך זמן, עלולה לעורר בקרב העובדים תחושות 
של שחיקה ותשישות עם כל ההשלכות הנובעות מהן. 
במאמר שבחן התנהגויות של אחיות לקידום בריאותן, 
בקרב אחיות בבית חולים כללי בארצות-הברית נמצא, 
כי ככל שגיל האחיות עולה, כך עולה גם הצורך לתמוך 
בבריאותן ובאיכות חייהן. במאמר צוין, כי הטיפול בתשישות 
ובעייפות של האחיות הועיל לא רק לאחיות עצמן, אלא 
 גם למטופלים שלהן, למנהלים ולארגון בו הן עובדות

   .)Kurnat, Banna, Oakcrum & Tyroler, 2017(
מתוך דאגה ורצון לשמור על רווחת הצוות, נעשה חיפוש 
בלתי נלאה, בנוגע לדרך בה יוכלו אנשי הצוות  לפרוק את 
הקשיים היומיומיים ולמלא מצברים. אחד הרעיונות שעלו, 
היה טיפול באמצעות מוסיקה. מוסיקה ידועה ביתרונותיה 
הרבים על נפשו ורוחו של האדם, ומכאן הרעיון לטיפול 

באמצעות מוסיקה קיבל חיזוקים חיוביים מהצוות. 
בסקירת ספרות שנעשתה בנושא, נמצאו מאמרים רבים 
הדנים ביתרונות השימוש במוסיקה בקרב מטופלים 
אונקולוגיים פליאטיביים )O’kelly & Koffman, 2007(, אך 
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מעטים עסקו בהשפעת המוסיקה על הצוות הסיעודי.
מחקר רנדומלי השוואתי, שבדק את השפעת הטיפול 
במוסיקה על סטודנטים לסיעוד שדווחו על מצב רוח 
ירוד, מצא כי המוסיקה הפחיתה את רמות הדיכאון 
בקרב הסטודנטים. הסטודנטים טענו,  שמוסיקה יכולה 
להביאם לרגיעה, על ידי מיסוך רעשים ומיקוד תשומת 
הלב של האדם לסביבה רגשית נעימה יותר. למוסיקה 
יכולת הסחת דעת ממצב דחק או מאי נוחות קיימת. 
במאמר עלה, כי המוסיקה יכולה לעזור להפחית רגשות 
 שליליים, להגביר רגיעה ולמנוע בעיות רגשיות נוספות

.)Chen, Sung, Lee & Chang ,2015(
מחקר נוסף בו טיפול במוסיקה ניתן לאחיות כאמצעי 
לטיפול במטופלים בסוף החיים, מצא כי מוסיקה היא 
כלי טיפולי יעיל, שעשוי לשפר איכות חיים לאנשים בסוף 
חייהם, להפחית כאב, חרדה ובחילות ולשפר את איכות 
השינה )Halstead & Roscoe, 2002(. בסיום המאמר 
המחברים מצטטים מאמר אחר של Lane )1994(, שכתב: 
 Music has the unique power to do what often seems“
 impossible: to open us precisely where we had shut
 down, to touch us where nothing had ever moved,
 to heal us with a blood red chorus in an approaching
 dusk, to sear us with a beauty or a longing that runs
 up and down the spine” )as cited in: Halstead &

.)Roscoe, 2002, p. 215

מן הכוח אל הפועל
במסגרת הרעיון להעביר לצוות סדנת נגינה, נוצר קשר 
עם שני נגנים השייכים לעמותת "חברות" ומלווים את 
המטופלים באשפוז יום אונקולוגי ובמחלקה האונקולוגית 
בהדסה עין כרם. הם מנגנים ושרים למטופלים בשקט 
וברגישות בשפות שונות: עברית, אנגלית וערבית. יש להם 
יכולת מופלאה להשרות רוגע במחלקות דרך ניגון הכאב, 
העצב והשמחה. בזמן נגינתם, הצוות נמשך למוסיקה, אך 

אין לו פניות להקשיב ברוגע ולהתחבר אליה.
פניה ליו"ר עמותת "חברות" ולנגניה, בבקשה להקצות זמן 
ייחודי לצוות הרב מקצועי באשפוז יום אונקולוגי, הכולל:  
אחיות, רופאים, מזכירות פסיכולוגיות ועובדות סוציאליות, 

נענתה בחיוב. 
בפגישה משותפת התקבלה ההחלטה, בנוגע לתזמון 
המתאים ביותר למפגשים מעין אלו, שתוכננו להימשך 
כחצי שעה. קהל המטופלים עודכן בידיעה, כי ביום הסדנה 

המכון יפתח כחצי שעה מאוחר יותר מהרגיל. 
במפגשי הסדנה הראשונים, התכנס הצוות באחת מעמדות 
הטיפול והנגנים החלו בנגינתם בכלים שונים כמו גיטרה, 
חליל צד או סיטאר, כאשר הצוות הצטרף לנגנים בשירה. 
בהמשך, נראה היה כי המפגש הופך למעין שירה בציבור 

גורדון
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ולא כל הצוות הצטרף, ועל כן הוחלט לשנות את רעיון 
המפגשים. הוחלט כי כל מפגש ידון או יסמל  נושא מסויים. 
האחות הראשית תישא דברים על הנושא ומשם יתקדם 
המפגש. כל משתתף התבקש לומר משהו לגבי הנושא 
שעלה, כמו למשל: מידת ההתחברות שלו אליו והרגשות 
המתעוררים בקרבו. הנגנים, תוך כדי שיח ניגנו שירים 

המתאימים לנושא ולאווירה.  
נושאים רבים עלו במפגשים, ביניהם: זמן, סליחה, פרידה, 
תקווה, אור, תודה, אמונה, כוח, אושר ושמחה. מרבית 
הצוות הצטרף למפגש הבוקר ומידת השיתוף היתה רבה. 
המפגשים נמצאו כמשמעותיים ביותר ומסייעים לצוות 
לשתף בקשיים, בחוויות ובמחשבות, לצד מוסיקת רקע 

שיוצרת אווירה נעימה, מקבלת ורגועה. 

מתוצאות הסדנה
מספר חודשים לאחר תחילת הסדנה, המתקיימת אחת 
לשבוע, התבקשו כמה אנשי צוות לתאר את תחושותיהם: 

"המפגש נותן לי כוחות להתחיל עוד יום לא קל במחלקה 
ומאפשר לי לתת למטופלים ראייה טובה על כל הקורה 
להם. אני ממש מאושרת שאני יכולה לשיר בבוקר. זה דבר 

נפלא".
"מחצית השעה הזו, היא קודם כל מפגש נעים ורגוע עם 
שאר אנשי הצוות, בהרכב כזה או אחר, לאחר שבוע של 
עומס עבודה ולעיתים מתחים פנימיים ורגעים לא פשוטים 

עם המטופלים. מעבר למפגש, השילוב המוזיקלי, מעניק 
כמה דקות של ניתוק מהמציאות היומיומית הלא פשוטה 
של אשפוז יום ומאפשר מעט שלווה, רוגע, שקט, הזדמנות 
להתבוננות עצמית וחשיבה נטו על נושא כזה או אחר.  
בזכות המפגש, המעבר בין העבודה לבית לקראת סופשבוע 
הוא רגוע יותר, נכון יותר ומאפשר באמת הזדמנות להפיק 
מהסופ"ש את המירב ולצבור אנרגיות ויכולות להתמודדות 

עם השבוע החדש".
"המפגש נותן מקום חשוב מאד למוסיקה, בהקשר לעולם 
הטיפולי שבו אנחנו נמצאים, ונותן גם זמן איכות לצוות, 

שבלי ספק משפיע לטובה על עבודתנו".
"המפגש נותן לי כוחות חיוביים להתחיל ולגשת בשמחה 
למטופלים. פשוט מרגישה מאושרת יותר אחרי המפגשים".
"עבורי המפגש הזה עם  אחת הפסיכולוגיות בצוות: 
המנגנים, אבשלום ונבות, הוא עוגן יציב בעבודה שהיא 
במהותה דינמית ומשתנה. הנגינה של אבשלום ונבות 
רגועה ושמחה, מגוונת ומעניינת, מתלהבת ומרוגשת. 
מאפשרת לי חיבור לעצמי, כמו גם לצוות. הזמן הזה, 
האי הזה, אני מקפידה שלא להפסיד אותו. זו חצי שעה 
שממלאת אותי מבחינה אישית ומבחינת החיבור לצוות. 
חצי שעה שמשפיעה על כל שאר השבוע. לגבי הצוות, אני 
חושבת, שהרעיון שאפשר לשבת חצי שעה הוא חידוש 
בסגנון העבודה העמוס שהצוות נדרש אליו. החצי שעה הזו 
מסמנת: "אעשה טוב אם אקדיש זמן גם לעצמי". וכמובן 
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גם תורם לחיבור בין אנשי הצוות, ומאפשר התבוננות על 
דברים שעוברים לידם ללא מחשבה רבה. יש צורך עצום 
לטפל במטפלים. בגלל תנאי העבודה הקשים, יש צורך 
להקדיש זמן בשבוע למלא להם את המצברים. לתת 
להם לשתף בקשיים, במצבי הלחץ. השילוב של המוסיקה 
והדיבור מאפשר זאת, ודברי הצוות מוכיחים את חשיבות 
המפגשים והטיפול במטפלים, על מנת שיוכלו לתת שרות 

טוב יותר למטופלים".

לסיכום  
מניעת שחיקה בצוות ושמירה על שביעות רצונו, על 
הרגשות החיוביים ועל רווחתו - היא חלק ממטרותיהם 
העיקריות של המנהל והארגון. נושאים אלו יעמדו תמיד 
על שולחן הדיונים, במיוחד בימים של איכות, בטיחות, 
מגנטיזם ושאיפה למצויינות. על המנהל לגלות חשיבה 
יצירתית ולפעול כל העת למזעור התופעות ההרסניות, של 
עבודה תחת לחץ מתמשך. במאמר הנוכחי הוצגו המפגשים 
המוסיקליים, שנוצרו מתוך הצורך לטפל במטפל ולהעניק 
לו מעין הפוגה מנטלית, בתוך העומסים היומיומיים 
המתמשכים. מדברי הצוות, אכן ניתן לראות שהמפגשים 
ממלאים אחר המטרה. שימוש במוסיקה ככלי טיפולי עבור 
הצוות, הוא רק דרך אחת להשגת המטרה הנעלה. יש לפעול 
כל העת בחיפוש דרכים שונות ויצירתיות שימנעו שחיקה 
בצוות, יגבירו רווחה ויאפשרו לאנשי הצוות העובדים עם 
מטופלים אונקולוגיים, להמשיך לעבוד בתחום מיוחד זה 

לאורך זמן. 

תודות 

תודה לעמותת "חברות" ולנגנים אבשלום ונבות. תודה 
למנהלת החטיבה הגב' רותי רדיאנו, מנהלת חטיבת שרת 
ודיאליזה. תודה לד"ר אילנה קדמון, היועצת האקדמית 

במכון שרת על הליווי בכתיבת המאמר. 
תודה לכל הצוות הרב מקצועי באשפוז יום אונקולוגי 
בהסתדרות מדיצינית הדסה.  ולסיום, תודה לכל המטופלים 
שלנו, שנאותו להמתין בסבלנות עד לסיום המפגשים 
יו"ר עמותת חברות  המוסיקליים. תודה לרחל אטון, 

שאיפשרה לקסם לקרות.
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