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אובדן השד בעקבות ניתוח להסרת גידול סרטני, א
מהווה מצב גופני ורגשי משמעותי עבור האישה. 
מטופלת שאובחנה בסרטן השד מתמודדת עם 
ולעיתים גם עם הצורך להסיר  בשורת הסרטן, 
את השד ולשחזר אותו. תהליך זה מתרחש בפועל 
במהירות ולמטופלת לא מוקדש מספיק זמן, עקב 
אילוצי העומס במערכת הרפואית והסיעודית. עם 
הבשורה המרה, צריכים להתמודד גם משפחתה 

וסביבתה הקרובה של המטופלת.
שחזור השד נתפס כשלב בעל משמעות חיובית 
בתהליך הריפוי והשיקום, אשר משפר את דימוי הגוף. 
בשנים האחרונות מתבצעים יותר ויותר שחזורי שד, 
בעיקר לאחר הסרה מלאה, אך לעיתים גם אחרי 
הסרה חלקית נרחבת. תהליך השחזור כולל מספר 
ניתוחים לאורך תקופה ממושכת. שביעות הרצון 
של המטופלות מהשחזור מושפעת מגורמים שונים, 

כגון: מידע וידע אודות השחזור והשלכותיו, סיבוכים, 
פער בתאום ציפיות, מידת ההכנה לקראת הניתוח 

והשחרור מבית החולים.
במהלך השנים האחרונות, תחום הסיעוד בסרטן 
השד התפתח רבות בשל מספרן הרב של הנשים 
המאובחנות, מורכבות הטיפולים והמודעות לצרכים 
השונים של המטופלות. לפיכך, דרוש גורם מקצועי 
הבקיא בנושא שחזורי השד, שיעביר את המידע, 
יתמוך במטופלת וסביבתה וירכז את הטיפול הסיעודי 
לאורך התהליך: אחות מתאמת שחזורי שד, אשר 
תפגוש את המטופלות במרפאה ובמחלקה, תעניק 
הדרכה על התהליך, תתמוך במטופלות ותהווה גורם 
מקשר לאנשי מקצוע נוספים וכתובת למענה על 

צרכי המטופלות, גם לאחר שחרורן.
מטרת המאמר היא להציף את חשיבות וייחודיות 

התפקיד ולהעלות את הצורך במומחיות זו.
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רקע
סרטן השד הינו הסרטן השכיח ביותר בנשים בישראל. על 
רצף הטיפול במחלה - שחזור השד מהווה חלק משמעותי 

בטיפול הניתוחי בסרטן השד )זוהר, שוגר-סוכי, 2008(.
בבית החולים בילינסון מתבצעים כ- 70-40 שחזורים מיידים 
מידי שנה, בנוסף, כ- 110 מטופלות עוברות שחזור מאוחר 
ועוד כעשרות מטופלות מתאשפזות עקב סיבוכים של 
השחזור. בבית החולים הדסה בירושלים מתבצעים כ- 80 

שחזורי שד בשנה.
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מחקרים רבים הוכיחו, שאובדן השד מהווה נזק פסיכולוגי 
משמעותי עבור האישה ומתבטא בירידה בערך העצמי, 
פגיעה בדימוי הגוף, אובדן תחושת הנשיות, פגיעה 
באימהות ובמיניות. בנוסף, מדווח גם על עליה בשיעור 
מקרי הדיכאון ועל פגיעה בתפקוד המיני. אל הסוגיות הללו 
מתלוות התחושות הקשות המגיעות עם בשורת הסרטן 
- חרדה, אי ודאות, אובדן פיזי וקיומי, ואף פחד מהמוות 

  .)Göktaş ,2015; 2008 ,רבינוביץ(
בעת האבחון, המטופלת מתמודדת עם בשורת הסרטן, 
ועם ההחלטה  השד  את  להסיר  לעיתים  הצורך  עם 
לגבי שחזור השד. מטופלות רבות רואות בשחזור השד 
שלב שיקומי, ולכן השחזור נתפס כשלב בעל משמעות 
חיובית. השחזור יכול להסב את תשומת הלב מהמחלה 
 .)Göktaş, 2015( להחלמה ולשפר את תחושת דימוי הגוף
 Golshan et al., 2016; Harcourt( לפי מחקרים נוספים
יש פחות  בנשים העוברות שחזור שד   )et al . , 2001
שיעורי חרדה, דיכאון והפרעות בדימוי הגוף. בשנים 
האחרונות, מתבצעים יותר ויותר שחזורי שד. בעקבות 
ישנה עליה במגמה של בחירה בשחזור המיידי  כך, 

.)Holtzmann & Timm, 2005 ;2008 ,זוהר, שוגר-סוכי(
קיימות שתי דרכים עיקריות לשחזור השד:

שחזור על-ידי שתלים )בנפח קבוע/מותחן( . 1
שחזור על-ידי רקמה עצמונית )אוטולוגי( . 2

ההחלטה על סוג השחזור נעשית במשותף, בין המנתח 
 .)Stermer, 2010 ;2008 ,הפלסטי למטופלת )זוהר, שוגר-סוכי
לשתי השיטות יתרונות וחסרונות, אשר מוצגים בטבלה 1.

רצון  שביעות  על  מצביעים  מחקרים  כללי,  באופן 

שחזור אוטולוגי / עצמונישחזור ע”י שתל 

העברת מתלה של שריר/עור שומן וכלי דם מותחן/משתל המוכנס תחת שריר החזה.טכניקה ניתוחית
מהבטן/גב אל החזה

עמיד לטיפול קרינתי 	ניתוח קצר יתרונות 

	 מראה טבעי

	מתיחת בטן

גוף זר )נטייה לזיהומים(	חסרונות

	ביקורים חוזרים במרפאה

	 צורך בניתוח נוסף

	 סיבוכים: היווצרות קופסית, תזוזת
השתל, סרומה, חשיפה של השתל 

	 ניתוח ארוך

	משך אשפוז ארוך

	התאוששות ממושכת

	כאבים

	חולשה בדופן הבטן

	צלקת ניתוחית נוספת באתר התורם

טבלה 1: יתרונות וחסרונות בשיטות לשחזור שד

משחזורי שד, אך שביעות הרצון מושפעת באופן ישיר 
 ;2008 )רבינוביץ,  מגורמים שונים הקשורים לתהליך 
Holtzmann, 2005; Wolf, 2004; ;Harcourt, 2001(. גורמים 
לפי מחקרים ובחו"ל.   בארץ  נבדקו במחקרים   אלו 
)רבינוביץ, Harcourt, 2001 ;2008( שבהם נשאלו נשים על 
שביעות רצונן, נראה היה כי חוסר שביעות הרצון קשור 
לחוסר ידע. לפי מחקר גדול שנערך בבי"ח הדסה )רבינוביץ, 
2008( נמצא כי 80% מהנשים שעברו שחזור היו מעוניינות 
לקבל יותר מידע בנושאים הבאים: תוצאה אסתטית; מידע 
מנשים אחרות שעברו שחזור, עיון בתמונות/אלבומים של 
שחזורי שד; מידע הקשור לרדיותרפיה/כימותרפיה בסמוך 
לזמן השחזור; מידע מפורט לגבי התהליך ומידע נוסף 
לגבי שחזור פיטמה; חלקן ביקשו אף פגישה נוספת לפני 

השחזור.
במחקר שהוצג בכנס השני של הסיעוד בביה"ח רבין, ע"י 
תמי חי סוויסה ושותפיה, בנושא "השפעה של שחזור שד 
על איכות חיים, זוגיות ויחסי מין ושביעות רצון של האישה 
ובן זוגה" בשנת 2012, נמצא כי מטופלות שעברו שחזור שד 

ובני זוגן היו מעוניינים לקבל מידע בנושאים הבאים:
מידע לגבי הסרת שד, שחזור שד ונשיות. 	 
כיצד לערב את בן הזוג בתהליך. 	 
איך להסביר שינויים פיזיים לבן הזוג. 	 
התמודדות עם שינויים ביחס של בן הזוג. 	 
שותפות בן הזוג במטלות היום יום.	 
שיתוף אחרים וקידום מקורות לתמיכה.	 
מידע על זוגיות ויחסי מין.	 
שדהזמן הנכון לחדש יחסי מין לאחר השחזור.	 
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תמונות לפני ואחרי שתלים

תמונות לפני ואחרי רקמות עצמוניות
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על פי מחקר אחר של Lee ואחרים )2014(, מטופלות אף 
דיווחו, כי אילו ידעו שהתהליך יהיה כמו שהוא, יתכן שהיו 

שוקלות שוב את תהליך השחזור. 
נושאים נוספים שהועלו היו: סיבוכים לאחר ניתוח; פער 
 ;)Harcourt, 2001;  2008 )רבינוביץ,  בתאום ציפיות 
והפוסט- הניתוחי  חוסר הכנה הולם לקראת השלב 
ניתוחי, הופעת קשיי התמודדות לאחר השחרור מביה"ח, 
בטיפול המשכיות  וחוסר  וריקנות  פגיעות   תחושת 

.)Hill & White, 2008; Holtzman, 2005(
איכות  בהערכת  מכריע  גורם  מהווה  רצון  שביעות 
הטיפול. על מנת לשפר את איכות הטיפול באופן כללי 
נבנים פרוטוקולים טיפולים. דוגמא לכלי לניהול הטיפול 
 על-ידי צוות מקצועי רב תחומי בקבוצת מטופלים הינו
Clinical Pathway שמטרותיו העיקריות הן: אחידות 
ראיות על  המבוססת  התערבות  הטיפול;   במתן 
)Evidence based practice(; העלאת שביעות הרצון; 
וקידום איכות הטיפול. הכלי נמצא כתורם ליעילות הטיפול, 
 Batdorf et al., 2015;( מוריד עלויות ומקצר ימי אשפוז

         .)Gnaneswaren et al., 2016

תרומת הסיעוד לקידום איכות הטיפול 
בתהליך שחזור השד - הטמעת תפקיד 

מתאמת שחזורי שד
תחום הסיעוד בסרטן השד החל להתפתח בשנות ה-80, 
בעקבות כך במהלך השנים האחרונות, פותחו במערכת 
הבריאות תפקידים ייחודים של אחיות מומחיות ומתאמות, 
הפועלות בזמן אשפוז ובזמן ביקור במרפאה, על מנת 
לשפר ולתת מענה טוב יותר לצרכי המטופלים. כמו 
כן, הוקמו מרכזי שד בבתי החולים. בעשרים השנים 
האחרונות תפקידי מתאמת השד גדלו והתרחבו. בד בבד, 
עם התפתחות תחום השחזורים הפלסטיים, גדל מספר 

המטופלות הבוחרות בשחזור שד.
 )Osborne et al., 2010; Wolf, 2004( על פי מחקרים
שביעות רצון המטופלות תלויה בציפיות האישה, בנותן 
המידע אודות השחזור, בזמינותו ובמקצועיותו. עם קבלת 
בשורת האבחון, התהליך מתרחש מהר ולמטופלת אין 
מספיק זמן ויכולת לקלוט את כל המידע הרלוונטי לגבי 
אפשרויות השחזור, כך גם לבני המשפחה. כמו כן, קיים 
קושי במענה על הצרכים במסגרת העמוסה של המרפאה 
והמערכת. לפיכך, דרוש גורם מקצועי המכיר את הנושא 
מקרוב ויכול לתת מענה באופן כוללני. במחקרים נמצא, 
כי דרושה אחות מתאמת שחזורי שד בכירורגיה פלסטית, 
אשר מרכזת את הטיפול לאורך התהליך. התפקיד קיים 
בעולם זה מספר שנים ונכנס כבר לכלי ניהול הטיפול - 
 Batdorf et al., 2015;( של שחזורי השד Clinical Pathway

 .)Hwang et al., 2000

בעקבות מחקרים אלו, נמצא שתפקיד מתאמת שחזור 
השד ומתאמת השד נתפס בעיני המטופלות כבעל ערך 
גבוה ומשמעותי ביותר בתהליך, מבחינת מתן המידע 
המקצועי, הזמינות, והתמיכה לאורך התהליך ולאחריו. לפי 
מחקרים אלו, קיימת המלצה על פגישה עם המתאמת מיד 
לאחר הפגישה הראשונה עם הכירורג הפלסטי. כמו כן, 
דווח על קיצור ימי אשפוז בזכות ההדרכה הטרום ניתוחית 
 Batdorf et al., 2015; Hwang( שניתנה על ידי המתאמת
et al., 2000(. מתאמת שחזורי השד משתלבת בתהליך, 
כדי לשפר שביעות רצון של המטופלות ומשפחתן על 
ידי: מתן מידע, הדרכה, הכנה לקראת ניתוח, מעקב לאחר 

הניתוח ומעקב לאחר השחרור. 

מטרות תפקיד מתאמת שחזורי שד

שיפור שביעות רצון ואיכות הטיפול, שיפור השרות 	 
הניתן למטופלות שד. 

הפחתת חרדה סביב התהליך. 	 

מתן מענה הולם וכוללני למטופלות.	 

הדרכה וגישור על פערי מידע, ידע והבנה. 	 

הורדת עומס במרפאה, על מנת לאפשר התחלת 	 
טיפול במטופלות אלו ומאובחנות חדשות הממתינות 

לשחזור שד. 

מהות התפקיד 

מתן מידע בפגישה משותפת עם הכירורג הפלסטי . 1

במרפאה ובפגישה אישית פרטנית עם המטופלות, 
מענה לשאלות והרחבת הידע ותאום ציפיות לגבי 

תוצאת השחזור. 

מידע על שלבי הניתוח - סוג הניתוח וטכניקה, 	 

סיבוכים, הליך האשפוז.

השלב הפוסט ניתוחי - כאבים, נקז, החלפת 	 

חבישה, לבוש, מיניות, חזרה לשגרה ולפעילות, 
כיצד יראה השד המשוחזר ואזור הניתוח.

שלב ההחלמה מהניתוח - ניפוחי המותחנים, 	 

ניתוחים נוספים ושחזור פיטמה ועטרה. 

הפניה למקורות מידע נוספים - הפנייה למרכזי מידע . 2

בבית החולים, פגישה עם מטופלות שעברו את 
התהליך, תמונות, חוברות ,אינטרנט, מרכז המידע של 
האגודה למלחמה בסרטן, הדגמה והמחשה עם שתל, 

מותחן ונקז. 

מתן תמיכה נפשית ומעשית.. 3

תיאום ושיתוף - האחות המתאמת בנושא שחזורי השד . 4

מהווה גורם מקשר לתיאום ושיתוף צוות רב-מקצועי 
הכולל גם פיזיותרפיה, שרות סוציאלי וריפוי בעיסוק.
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הדרכה לקראת שחרור ופגישה במחלקה לאחר הניתוח. . 5

מעקב טלפוני וזמינות לשאלות, . 6  - לאחר השחרור 

פגישת מעקב וביקורת במרפאה. 

האחות המתאמת מהווה כתובת בתהליך ונותנת מענה . 7
לצרכים השונים. 

 Dell, Weaver, Kozempel, & Barsevick, 2008; Hughes,(
.)Edward & Hyett, 2011; Sandham & Harcourt ,2007

סיכום
ניתוח שחזור שד הינו מורכב ומלווה לעיתים בסיבוכים 
נשים  ממושך.  ההחלמה  תהליך  בנוסף,  אפשריים. 
המחליטות על ביצוע שחזור שד, נמצאות בעיצומו של 
תהליך פסיכולוגי קשה, עם היוודע גילוי מחלת הסרטן 
וההחלטה על הסרת השד. השחזור יכול לתרום לשיפור 

דימוי הגוף, לתחושת הנשיות ולהחלמה. 
על מנת לשפר שביעות רצון ואת איכות הטיפול, יש לדאוג 

להמשכיות הטיפול ולבנות הנחיות קליניות. 
לאחות מתאמת שחזורי השד יש תפקיד חשוב ומכריע 
לאורך התהליך, החל משלב גילוי המחלה, טרם ההחלטה 
על השחזור ולאורך הרצף הטיפולי. התפקיד בא לידי ביטוי 

בהתערבויות שונות: 

במרפאה הפלסטית בשלב הטרום ניתוחי.	 

מעקב תוך אשפוז ולקראת שחרור. 	 

מעקב טלפוני לאחר שחרור.	 

מעקב והמשך הדרכה במרפאה.	 
ניהול הטיפול בשיתוף מתאמת שחזורי שד, יאפשר מתן 
תחושת ביטחון למטופלות ויקדם שביעות רצון ואיכות 
הטיפול, ולכן יש לקדם תפקיד זה במרכזים הרפואיים על 

רצף הטיפול בסרטן השד.    

תודה לכל המטופלות ששיתפו עמנו פעולה על מנת שנכיר 

את התפקיד עליו נכתב מאמר זה.
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Spray the pain away

Breakthrough cancer pain relief 

in as little as 5 minutes1-3

PecFent® is indicated for the management of breakthrough pain (BTP) in adults who are already receiving maintenance opioid therapy for chronic cancer pain. Breakthrough pain is a transitory exacerbation 
of  pain that occurs on a background of otherwise controlled persistent pain. Patients receiving maintenance opioid therapy are those who are taking at least 60 mg of oral morphine daily, at least 25 
micrograms of  transdermal fentanyl per hour, at least 30 mg of oxycodone daily, at least 8 mg of oral hydromorphone daily or an equianalgesic dose of another opioid for a week or longer.

For further information please refer to the full prescribing information as approved by the Israeli MoH 
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