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קבוצת המתבגרים חולי סרטן מהווה קבוצה בעלת 
צרכים ייחודיים, הדורשת התייחסות מיוחדת. קבוצת 
מטופלים זו מאתגרת את הצוות המטפל, הן מבחינה 
רפואית והן ריגשית. קבוצת גיל זו כשלעצמה טומנת 
בחובה משימות חיים רבות ושונות, ביניהן החיפוש אחר 
האני, זהות, עצמאות, שייכות לקבוצת השווים ועוד. מחלת 
הסרטן בגיל ההתבגרות, שוללת מהמתבגר החולה את 
היכולת להתמודד עם משימות חיים אלו ובנוסף, נאלץ 
הוא להתמודד עם תופעות לווואי רבות ושונות הקשורות 
למחלה ולטיפולים. האתגר בטיפול בקבוצת גיל זו, נובע 

לעיתים, בשל טשטוש הגבול בין הילדות לבגרות. 
מתן מענה לצרכיהם הרגשיים דורש מיומנויות וגישות 
תואמות גיל ומחייב הפגנת יצירתיות, שיובילו ליצירת 

פתיחות, אמון  ומורל גבוה מצד קבוצת גיל זו.
במחלקה האונקולוגית במרכז שניידר לרפואת ילדים 
בישראל, מאושפזים יחדיו ילדים ומתבגרים בטווח גילאי 
רחב. מתוך רצון לעודד ולשמח את הילדים המאושפזים, 
מתקיימות במחלקה פעילויות רבות ומגוונות, אולם לא 

תמיד הן מותאמות לקבוצת הגיל הבוגרת.
במטרה להעניק למתבגרים החולים התייחסות ראויה 
לגילם, לפתח בקרבם ציפייה והתרגשות, לחבר ולאחד 
מהאשפוז  חיוביות  תחושת  בקרבם  וליצור  ביניהם 
ומההתמודדות בכלל, הוחלט לקיים פרויקט  שנקרא 

"התקווה" שחלק ממנו כולל את מועדון ההופעות החיות.
במסגרת פרוייקט זה, תוכננה הופעה של להקת "התקווה 6" 
בתוך כותלי המחלקה. הוגדר מראש, כי ההופעה מיועדת 
לילדים מגיל 10 ומעלה ותתקיים שלא בנוכחות ההורים. 
ברחבי המערך ניתלו פוסטרים הכוללים את פרטי ההופעה. 
בנוסף, נוצר קשר טלפוני עם מתבגרים שאינם מאושפזים, 
כדי להזמינם להופעה. נמסר לכולם כי יש צורך בהרשמה 
מראש. כל מתבגר שהביע נכונות להשתתף בהופעה, היה 
צריך להשיג כרטיס כניסה )בחינם(. המטרה היתה לדמות 
ארוע מהעולם האמיתי- גם שם לא ניתן להיכנס להופעה 

ללא כרטיס.
בערב המופע, ההתרגשות היתה בשיאה ויצרה שיח בין 
המתבגרים בנוגע לזמן ההגעה, פרטי לבוש וכדומה. כל 
המתבגרים חיכו מחוץ לחדר ההופעה והאווירה במחלקה 
היתה של ציפייה והתרגשות. כל המתבגרים היו יחד, צחקו 
והחליפו חוויות. במהלך ההופעה הם שרו, רקדו, שמחו 
ונראה על פניהם שהיו מאושרים. כפי שאמר לנו אחד 

המתבגרים: "רק שלא יגמר הערב הזה...".
המופע של להקת "התקווה 6" היה זה שפתח את פרוייקט 
התקווה שלנו, למען מתבגרים חולי סרטן. נוכחנו לראות 
עד כמה ארוע כזה, יכול להגביר תחושות חיוביות ולהעניק 

אנרגיה חיובית ואהבה.
הכניסה שלא בנוכחות הורים, לוותה בהתחלה בחשש מצד 
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ד״ר עירית שוורץ אטיאס, תמר נתנזון ברכה, מיכל אדירי, פרופ' יצחק יניב

נקודת         אור

ארוע שכולו תקווה למען מתבגרים חולי 
סרטן במחלקה האונקולוגית במרכז 

שניידר לרפואת ילדים בישראל

ד״ר עירית שוורץ אטיאס, מנהלת הסיעוד מחלקת האשפוז 
במערך המטולוגי אונקולוגי.

תמר נתנזון ברכה, מפקחת קלינית מערך המטולוגי 
אונקולוגי.

מיכל אדירי אלוש, פסיכולוגית קלינית מומחית, פסיכולוגית 
אחראית, המערך ההמטולוגי אונקולוגי.

פרופ' יצחק יניב, מנהל המערך ההמטולוגי אונקולוגי.

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל.
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חלק מההורים, אך בדיעבד עשתה מאד טוב. כפי שאמרה 
אחת האמהות בסיום המופע: "בהתחלה לא רציתי לעזוב 
אותו לבד. אבל תודה רבה שהכרחתם אותי לצאת. זה עשה 
לו כל כך טוב. הוא נהנה מכל רגע. לידי זה היה אחרת, אני 
בטוחה. ההימצאות לבד עם ילדים בני גילו, איפשרה לו 
להרגיש עצמאי וזה כל כך חסר לו בתקופה הזו. לידי הוא 

כל הזמן מקטר ומתפנק. עכשיו לא היה לו למי...".
אין ספק, שהמופע המיוחד של להקת "התקווה 6", איפשר 
למתבגרים לחוש עצמאיים, לשמוח ולשכוח ולו לזמן מה 
את המציאות הלא פשוטה עימה הם מתמודדים. המופע 
הוכיח שוב לצוות המטפל, עד כמה חשוב לתת מענה 
לאוכלוסיה זו. עד כמה זה תורם לרווחתם, לשביעות 
רצונם ולאושרם. ככל הנראה הזיכרון המתוק שנשאר 
להם מהמופע, ילווה אותם לאורך זמן ויוכיח להם, כי לצד 
הזכרונות הפחות נעימים מהמחלקה, קיימים גם זיכרונות 

של אושר ושמחה.

מעבר לשמחת המתבגרים והתרומה החיובית לרווחתם, גם 
בקרב הצוות המטפל התעוררו והתעצמו תחושות חיוביות 

של התרגשות, סיפוק ואושר.
הערב המרגש נחתם בשיר "מה שיהיה יהיה" שמילותיו 

מהדהדות באוזננו עד היום:
 "...יש כל כך הרבה תמונות ניצחון 

 ומעט מדי כשלונות מפוארים 
 האש שבי עולה עולה גבוה 
 בעוד כולם לידי מסתכלים 

והשעה טובה ובשעה טובה אני יוצא עם התקוות לנצח... 
 מה שיהיה יהיה 

 אין לנו יד בזה 
 הגורל יסתדר עם עצמו 

 אנחנו כאן כדי לחיות עם זה 
ועם כל מה שבא ויבוא ..." 

)ביצוע: התקווה 6, מילים ולחן: עמרי גליקמן(
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Caring  for  the  professional 
caregiver - Music therapy for the 
oncology daycare staff

Dalya gordon BsA, MSC, Head nurse of Oncology 
Daycare, Hadassah University Medical Organisation 

At the Oncology daycare the burden is very high. Many 
patients, lots of noise, big responsibility and so forth. The 
staff arrives home exhausted day after day. 
As the head nurse, my job is to take care of the nurses. 
My aim was to create a space for calmness, sharing and 
releasing of tensions.
We dedicated, therefore, a special time every Thursday 
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morning for the whole staff at the day care. 
Half an hour, accompanied by two musicians who play, we 
sing, and we talk about a certain topic each time. Every 
staff member shares his or her thoughts and feelings. 
Subjects such as: hope, time, forgiveness, thanks, strength 
as well as happiness. 
Some of the Nurse's comments: “the meetings give me 
strength to begin another working day… " “The meeting 
gives me positive power to start working and approach 
the patients happily…” . It seems that taking care of the 
caregiver enables them to give better care for their patients.
The present article describes the unique music therapy for 
the staff at the oncology day care.

תודה
לאגודה למלחמה בסרטן

על הסיוע בהפצת העיתון ובקיום פעולותיה השונות של העמותה


