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לחבוש שני כובעים
ניהול טיפול אונקולוגי בקהילה: 

להיות מטפלת של אחרים ושל עצמי

רוני נוה, RN, BA - אחות אונקולוגית, קופת חולים מאוחדת, מחוז 
roni@gbrener.org.il .יהודה דרום

כאחות אונקולוגית בקהילה, ראיתי את האתגרים העומדים 
בפני אחיות המרפאות הראשוניות, אשר מצופה מהם לתת 
מענה הולם למצבים מגוונים עמם מתמודדים אנשים שחלו 
בסרטן. זאת, על רקע הידיעה שמדובר בעשרות מחלות 
סרטן שונות, בטיפולים חדשניים עם תופעות לוואי ייחודיות, 
הדורשות ידע נרחב ולמידה מתמדת, בעוד שרוב האחיות 
לא קיבלו הכשרה ייעודית באונקולוגיה. מתוך כך, עלה 
הצורך בפיתוח כלי עזר עבור אחיות המרפאות הראשוניות. 
כדי לפתח כלי כזה, בשלב ראשון גובשו הנחיות וקווי 
יסוד לניהול טיפול סיעודי במטופל עם מחלה אונקולוגית 
בקהילה. קווי יסוד אלה גובשו בהשראת מודל טיפולי של 
 .)Macmillan cancer relief, 2004( אחיות ממקמילן באנגליה
הרעיון המרכזי במודל זה הוא ניהול הטיפול לפי השלב בו 

נמצא המטופל ולא לפי סוג המחלה. 
בשלוש השנים האחרונות, מודל זה התחיל להיות מיושם 
במסגרת פיילוט, על ידי הצוות לליווי תומך במרפאה במחוז 
יהודה של קופת חולים מאוחדת, שכלל: מזכירה, עובדת 
סוציאלית, דיאטנית, אונקולוג ואחות. על פי המודל, כאשר 
מטופל נקלט במחשב ב"רשם אונקולוגי", הוא מסווג לפי 
מצבו ומקבל התערבות מקצועית בהתאם לפרוטוקולים 

הטיפוליים שנוסחו. 
לרוע מזלי אובחנתי לפני מספר חודשים כחולה אונקולוגית. 
במאמר זה, אשתף אתכם בחוויה המוזרה, להיות מטפלת, גם 

של אחרים וגם של עצמי. אתאר כיצד אותו כלי סיעודי שנוסח 

במסגרת עבודתי כאחות אונקולוגית בקהילה ומסייע לי לנהל 

את הטיפול של מטופַלי, מסייע לי לנהל גם את הטיפול האישי 

שלי. זאת בצרוף סיפורי מקרה מהשטח, אשר משקפים את 

המארג העדין כל כך בין שני הכובעים: המקצועי והאישי. 

פתאום נחתה על ראשי הפצצה - הצטרפת למועדון - גם לך 
יש סרטן!!! מיד התלוותה לידיעה המחשבה: איזה מטופלת 
אני של עצמי? הלא ברגע שראיתי את תוצאות הביופסיה, 
הפרוטוקול הטיפולי היה ברור כשמש - כימותרפיה, ניתוח 
הקרנות. ידעתי - המחלה לא בידיים שלי. הטיפולים אינם 
בידיי - יש פרוטוקול טיפול, שנקבע ע"י הרופאים. מה שכן 
בידיי - זו ההתנהלות שלי. מה שאני קוראת "הדרך". לא, לא 
הייתה לי סבלנות ל"קובלר רוס" - יכולתי להכחיש, לכעוס 
)למה לא גילו בזמן למרות שאני מבצעת בדיקות?(, יכולתי 
להאשים, להתאבל וכולי. לנגד עיני היו כ-200 מטופלים, 
שכל אחד מתמודד אחרת. ידעתי את  מי ממטופלי ארצה 

לאמץ   לעצמי כמודל חיקוי...
הלא המציאות נתונה, הפרשנות שאנחנו נותנים לה - היא 
למעשה, ההתמודדות שלנו איתה והדרך שבה בחרתי 
היא למקסם כל עובדת חיים, להפוך אותה על כל צדדיה, 
ולהפיק ממנה את הטוב ביותר האפשרי לחיים שלי כאן 

ועכשיו.

השיער שלי כמשל 
הקרחת היא עובדה. אפשר להתאבל על אובדן השיער, 
לדחות ככל האפשר את הקרחת ולהתאבל על כל שערה 
שנופלת. אפשר לבחור פאה לא מוצלחת, ולהרגיש פחות 
יפה, לכאוב את דימוי הגוף הפגוע. אני בחרתי לראות את 
הקרחת כהזדמנות. לא אהבתי את השיער שלי, שהיה 
בכמויות אדירות, אינדיבידואליסט, עושה מה שבא לו. לכן 
ב-30 השנים האחרונות, קיצצתי לשיער קצר וממושמע. 
ופתאום נקרתה על דרכי ההזדמנות לקבל את השיער 
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נוה

שתמיד רציתי... והפאה שרכשתי, העניקה לי הזדמנות 
להיראות לא פחות טוב, אלא אף יותר טוב.

החלטות בזמן מחלה 
)2019( שמתמודד עם  קראתי את מה שכתב עדי שי 
מיאלומה נפוצה. הוא כתב על שישה תחומים בהם אנו 
נדרשים לקבל החלטות, מרגע שהבשורה הרעה בדבר קיום 
המחלה נוחתת עלינו, ולאחר מכן לאורך כל הדרך. להלן 
אתאר את ההתמודדות שלי בהתייחס לחלק מהתחומים, 

מתוך נקודת מבטי בשני הכובעים. 

החלטות באשר למערכות יחסים - עד כמה נרצה לשתף את 

הסביבה?

מניסיונם של מטופַלי, ידעתי שהסתרה דורשת אנרגיה 
רבה. אני עצמי החלטתי לשתף ולהימנע מהסתרה. ברגע 
שפתחתי את הנושא - למשפחה, לעמיתי לעבודה, לחברי 

הקיבוץ בו אני גרה ואף למטופלי, קיבלתי תמיכה רבה.
בסופו של היום שבו השתילו לי את הפורט, חיכתה לי 
בביתה מטופלת, שהייתי צריכה לנתק מאינפיוזר של 
כימותרפיה וגם לתת לה עירוי. היא הייתה קצרת רוח 
והתקשתה לחכות, רצתה שאבוא כאן ועכשיו. לאחר הניתוק 
מהטיפול הכימי והחיבור לעירוי, מצאתי את עצמי בהיפוך 
תפקידים מוזר. היא הרגישה צורך לפנק אותי במילקשייק 
בריאות. במצב רגיל, הייתי מסרבת להצעה, אבל פתאום 

הרשתי גם לה "לטפל" בי.

אהבה חדשה - האם ניתן ליצר מערכת יחסים משמעותית עם 

בן זוג? איזה אופק או הבטחה יש למערכת יחסים כזו? האם זה 

בכלל נכון עבורי?

עצם העובדה שעדי שי )2019( העלה את השאלות הללו, 
היה עבורי באופן אישי פעמון השכמה. הייתה לי בעבר 
מערכת יחסים עם בן זוג, שנפרד ממני בכל פעם על רקע 
נטייתי ל"התמכרות" לעבודה. והנה פתאום, העבודה הופכת 
בחיי ממקצוע לתחביב, פתאום יש לי מה להציע. בן זוג 
שמכיר אותי, יודע מה מצבי ועדיין מעוניין בזוגיות איתי 
– זו הוכחה שהוא שותף אמיתי לחיים. ואני מצידי, לומדת 

להעביר את העבודה למושב שלצד הנהג...

התנהלות כלכלית

חלק גדול מהקושי הבריאותי הוא, שלעיתים, אם לא מתנהלים 
נכון, יש אבדן הכנסה משמעותי. ולצד כל החולשה והבלבול 
צריך לנהל את הדברים כך, שאמשיך להיות מוגנת מבחינה 
כלכלית. פתאום אני מוצאת את עצמי מיישמת את כל מה 

שלימדתי את מטופלי, על ביטוח לאומי ומס הכנסה.

בריאות

נזקיו? מה משמעותו  יעילות הטיפול מול  מה מידת 
השלילית על איכות חיינו הנוכחית והעתידית? מצד אחד, 

ברור שרוב המטופלים, בייחוד בשלבי המחלה הראשונים, 
חשים רע ואיכות החיים נפגעת מאד, לא בגלל המחלה, 

אלא בגלל הטיפול.
אילו טיפולים חלופיים עלי לשקול? מי מנהל את קבלת 
החלטת ההחלטות הרפואיות? ומצד שני, כאחות שתומכת 
במטופלים אונקולוגיים בקהילה, ליוויתי גם מטופלים 

שלתפיסתי, נטלו על עצמם יתר אחריות.
כתמרור אזהרה, ניצבה לפני מטופלת עם סרטן שד המגיב 
להורמונים ול-HER-2, שבחרה "לטפל" בקנאביס רפואי 
בלבד במשך שנתיים והסכימה לקבל טיפול קונבנציונאלי 

רק לאחר שהגרורות התפשטו בכל גופה.
הרי מרגע שראיתי את תוצאות הביופסיה, היה לי ברור 
כשמש הפרוטוקול הטיפולי שאקבל. כולל כמובן כל 
תופעות הלוואי... אודה ואתוודה, פחדתי מאד. בעיקר 
מתופעות הלוואי. אבל ידעתי, שאם חפצת חיים אני, עלי 
לדבוק בפרוטוקול. אם הופתעתי ממשהו, הרי זה מהטיפול 
התומך שהשתפר פלאים בשנים האחרונות. זו הייתה חוויה 

"חוץ גופית" מוזרה.
הרי כבר לפני שלוש שנים כתבתי פרוטוקול של ניהול 
טיפול סיעודי - מה אחות בקהילה צריכה להנחות מטופל 
מרגע היוודע הבשורה המרה. לא תמיד אנחנו כמטפלים 
עושים מה שאנחנו אומרים לאחרים, איזו מין מטופלת אני 
של עצמי? החלטתי להיות "ילדה טובה רוני" וליישם את 
כל מה שכתבתי. החל מהבאת תוצאות הביופסיה למזכירה, 
ווידוא שאכן נכנסתי לרשם האונקולוגי, דרך ביצוע חיסונים 
וטיפול בשיניים לפני הכימותרפיה, ביצוע כל בדיקות הדם 
הדרושות לPET CT - וביצוע סמנים, וכלה בביצוע פעילות 
גופנית, תזונה בריאה, גיוס מערכות תמיכה, סידור הבית 

למניעת נפילות ועוד. 
כמתבוננת מהצד, אמרתי לעצמי "הלוואי שהפרוטוקול הזה 

היה מונח בידיים של כל אחות בקהילה! הרי כל כך הועיל לי, 

כמטופלת, האחות הזו רוני, שישבה לי על הכתף וניהלה לי 

את הטיפול".

קריירה - כותב עדי שי )2019(: "מתי ועד כמה לחזור לעבוד?

בהיבט של ניהול זמן פנוי, במישור הכלכלי והדאגה לעתיד 
המשפחה, במישור הסיפוק והגשמת מטרות וחלומות, 
בתועלת הנפשית - שהרי כשאני מייצר ותורם, אני קיים, 

נורמלי, בריא".
חווית העבודה – מצד אחד, חוסר האנרגיה, ההכרח הפיזי 
להפחית את מספר השעות המטורפות ששהיתי בעבודה. 
מצד שני, יש עוצמה בדו-שיח המתנהל עם המטופלים, 
דווקא משום שאני נמצאת בנעליהם. יש יתר עוצמה ויתר 
כוח ביכולת שלך כמטפל לסייע למטופל, דווקא משום 
שאתה מבין אותו "עד העצם". הרציונל לחלוקת ניהול 
הטיפול בקהילה לפי שלבים הוא, שאין למעשה הבדל 
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מהותי בחוויה הסובייקטיבית של המטופל: אם הבשורה 
המרה היא סרטן שד או סרטן דם, או גידול אחר, ה"פטיש 
על הראש" הוא אותו פטיש: הבלבול, מה אני עושה עם זה? 
לאן אני הולך? טפסי ה-17 הבלתי נגמרים, בחירה של מקום 
הטיפול, הבירוקרטיה, הזכויות בביטוח לאומי ומס הכנסה, 

גיוס מערכות תמיכה ועוד.

שלב הגילוי 
איך לסייע למטופל להתמודד עם הדחקה, כעס, האשמה 

ולשתף פעולה באופן פרודוקטיבי?
בערך במועד בו נודעו לי תוצאות הביופסיה שלי, הנחתי 
טלפונית מטופלת במצבי לפנות לכירורג לקבלת תשובת 
ביופסיה, רצוי בליווי בן משפחה. באותו החודש, הייתי 
עסוקה בניהול הטיפול של עצמי, לפי הפרוטוקול שכתבתי. 
הנחתי את המטופלת לבוא עם תוצאת ביופסיה למזכירה 
רפואית בכדי להיכנס לרשם האונקולוגי, פגשתי אותה 

כעבור חודש.
המטופלת הגיעה עם ביתה, כועסת מאד על התנהלות 
הקופה... )קובלר רוס כבר אמרנו?( ולתדהמתי נוכחתי, שאני 
כבר בטיפול והיא עוד טובעת בים הבירוקרטיה, ועדיין לא 
הגיעה לטיפול. דומה שבאותה מציאות חווינו חוויה שונה. 
איך מגיבים כשמטופל חווה כעס ואשמה? האם נחוץ 
להוציאו מהרגשות שהוא חווה? איך מנסים להביאו לידי 

עבודה פרודוקטיבית?
פתאום כמטפלת, היה לי כלי עבודה נוסף - אנחנו כל 
כך דומות בנתוני הפתיחה, לכן השוני זעק לעין: היא – 
שהפסיקה לעבוד מיום הבשורה כדי לטפל במחלה, עדיין 
לא הגיעה לתוכנית טיפול. ואני, שעובדת ומטפלת בה, כבר 
בשלב הטיפולים... ותופעות הלוואי אצלי בלטו לעין. עצם 
העובדה, שהיא ראתה אותי בעבודה עם החולשה, העייפות 
והפאה הנכרית, נראה שהצבתי לעיניה ללא מילים מודל 
לחיקוי. ייתכן שעובדה זו סייעה לה בהפחתת הכעס וחיפוש 

האשמים, ובמעבר לעבודה הפרודוקטיבית, למען עצמה.

שלב הטיפולים
כשמטופל מקבל את שלל הטיפולים הנוגעים למחלת 
הסרטן המסוימת שלו, לרוב הוא עדיין נמצא פיזית יותר 
זמן בקהילה. אמנם איזון הסימפטומים נעשה לרוב בבית 
החולים, אך הליווי נדרש גם בקהילה: המטופל זקוק 
לתמיכה נפשית, לעיתים התאמת דיור, גיוס מערכת תמיכה 

וכמובן התמודדות עם בירוקרטיה. 

טובעים בבירוקרטיה, אחות הקהילה כדון 
קישוט

מטופל דובר רוסית, עברית מגומגמת ואלמנטרית. לפני 
שלושה חודשים, אונקולוג בבית חולים ביקש ביצוע בדיקות. 

המטופל נואש, יודע שנדרש קוד התחייבויות )טופס 17( 
בכדי לבצע את הבדיקות הנדרשות. הוא נמצא בקשר 
עם שני בתי חולים. הוא מביע תסכול רב שאינו מבין מה 
מבקשים וממי. נראה שגם המזכירה הרפואית ב"מאוחדת" 

איבדה ידיים ורגלים. מה זה? ממי לבקש? איזה קוד? 
כל אחות תשאל: מה פתאום שאחות תעסוק בזה? זה שייך 
למזכירות. במקרה הנוכחי ראיתי את המטופל מול עיני, ורק 
לאחר בירור יסודי ועקשני, הנחתי את הפקידה וכמובן גם 
את המטופל כיצד לפעול, כדי שהבדיקות הנדרשות יעברו 

סוף סוף, לידי הרופא, לשם ביצוע המשך טיפול.
כל אחות בקהילה יודעת "כשכולם הולכים לאיבוד, בסוף 
אנחנו יודעות ועושות הכול...". על בשרי כמטופלת הרגשתי, 
כשאחות הקהילה אצלי בקיבוץ "נלחמה" עבורי ב"מפלצת 
הבירוקרטית", כדי שאקבל אישור לתרופת האקינזאו. מול 
כל המערכת אני יודעת שרק בזכותה, בשעה 20:45 בערב, 

התרופה הייתה סוף סוף בידי!
כמטפלת, ברור לי איך הייתי מרגישה אחרי כימותרפיה 
ללא התרופה. אנחנו אחיות הקהילה לעיתים הדון קישוטים 
של המטופלים. נכון שלפעמים זה דורש מאיתנו להתערב 
ולפעול במקומות לא לנו, אבל כשהמטרה שהמטופל 
יקבל את הדרוש - המטרה מקדשת את האמצעים! ידעתי 

להעריך את העובדה, שגם לי יש דון קישוט פרטי משלי.

שלב הרמיסיה 
פעמים רבות, שלב  זה מאופיין בתופעות לוואי מאוחרות 
כתוצאה מהטיפולים השונים. המטופל זקוק לטיפולים 
משלימים, יש צורך לוודא שהוא מתמיד במעקבים. ומי 
כמונו, אחיות הקהילה, עוזרות לו לא אחת להימנע מנפילה 
בין הכיסאות. מובן שגם שאם הגידול חוזר, נדרשים תמיכה 
נפשית, הדרכה והכוונה. באופן פרדוקסלי, חלק הארי של 
המטופלים ברמיסיה נמצא בקהילה.  עם זאת, זו אוכלוסיה 

בסיכון, שנמחקת מהרישומים, ויש נטייה להתעלם ממנה.

חזרת הגידול
"אני בוחרת בעיניים פקוחות לטמון את הראש בחול"

מדובר במטופלת עם סרטן מעי, שבעבר טופלה בניתוח 
וכימותרפיה )כשבקהילה בוצעו על ידי ניתוקים מאינפיוזר 
ובהמשך שטיפות פורט פעם בשישה שבועות(. נאמנה 
לפרוטוקול שכתבתי למטופלים ברמיסיה כאחות קהילה, 
אני מנצלת מפגשים אלו למעקב אחר סיבוכים מאוחרים 
של טיפול ווידוא שהמטופל אכן מקיים מעקב סדיר אצל 
אונקולוג בבית החולים. באחד המפגשים, המטופלת סיפרה 
שהיא מעוניינת להסיר את ה"פורט" שנה וחצי לאחר גמר 
הטיפול הכימי. הערתי את תשומת ליבה, שאם כך, היא 
חייבת לבצע בדיקות כדי לוודא שאין חזרת מחלה, וגם 
אז להתייעץ עם האונקולוג. במפגש שאחריו היא סיפרה, 
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שעשתה בדיקות ויש ממצא בריאה, ממצא זה עבר שינוי. 
עם זאת, היא אמרה "אין לי כוח לעוד סבב טיפולים. בפעם 
הבאה שאכניס את עצמי לטיפול, אני יודעת שלא אנצח 
את המחלה, אני בוחרת בעיניים פקוחות לטמון את הראש 
בחול". עוד אמרה, שהיא מתכננת לבצע בדיקות בעוד שנה, 
ורק אז, אם הגידול יגדל לבצע את מה שהרופאים מציעים.

בכובע המטופלת, יכולתי להבין אותה במלוא מובן המילה, 
הרי גם אני מרגישה חולה, לא בגלל המחלה, אלא בפועל 
בגלל הרעל הזה שהזריקו לי לוורידים. גם אני יודעת, שאחרי 
כל ה"ויה דולורוזה" של הטיפול, יכול לבוא היום שבו יבשרו 

לי שהמחלה חזרה. אני תוהה, איך אני אקבל בשורה כזו?
ומצד שני, בכובע של המטפלת, היה לי ברור שאני צריכה 
לגייס אותה ל"מלחמה" מחדש. ראשית, השתמשתי בכוח 
שבחולשה. הבעתי הבנה מלאה וגם הזדהות לנקודת 
השקפתה כחולה, ומצד שני שיקפתי לה גם את היתרון 
שהיא נותנת לסרטן; היא נותנת שנה במתנה למפלצת, 
שנה לשלוח גרורות למקומות אחרים במידה וזה סרטן 
חדש אחר. במידה שאלה גרורות של הסרטן שהיה, שנה 
להתפשטות מוגברת. בדיעבד, לשמחתי, השיחה הקטנה הזו 
הצליחה לתת לה את האנרגיה "להוציא את הראש מהחול".
מערכות תמיכה למטופל אונקולוגי נדרשות לאורך כל 
שלבי הטיפול. גם למטופל שהתחיל טיפולים למטרת ריפוי, 
כמוני. וכמובן למטופל סיעודי. חלק מתפקידנו כאחיות 
קהילה, הוא לאתר מערכות תמיכה וללמד את המטופלים 
לבקש עזרה. יש חשיבות רבה בהעצמת מערכות התמיכה 
ומתן משוב מחזק לגורמים התומכים. עם זאת, מניסיוני 
האישי, האמירה "אני צריך עזרה", מצריכה לעיתים ממש 

מהפך אישיותי. 

העצמת המטפל עיקרי
שוחחתי טלפונית עם אשתו של מטופל. המשימה שעמדה 
בפני - להזריק פעם ראשונה לבעלה ניופוגן. היא הביעה 
באוזניי את החשש שהיא "לא יודעת להזריק" )למרות 
שקיבלה הדרכה מאחות(. שיתפתי אותה שגם אני לא 
"נולדתי עם המחט ביד", ובכך שגם אני כאדם וכמטופלת 
בעצמי פתאום נאלצת לעבור את המחסום של להכאיב 
לעצמי, היות שגם אני נדרשת ליטול את התרופה. שוחחתי 
איתה על מחסום הפחד והרתיעה מלהכאיב לאדם אהוב. 
האישה העלתה בפני את האפשרות "אולי אדקור את עצמי, 
כדי שאדע איך זה?" דנתי איתה על הקושי בלהיות מטפל, 
על כך שכדי להיות מטפל אפקטיבי כדאי לשים מחסום 
ולהימנע מהזדהות יתר. עוד הוספתי, שאין זה מתפקידה 
לחלוק עם המטופל את כאביו, ולא מגיע לה עונש על 
כך שהיא מטפלת. הזמנתי אותה לראות שהיא מקלה על 
המטופל, ושוחחתי איתה על הרווח שיהיה לבן זוגה מכך 

שיקבל טיפול בבית ולא ייאלץ להגיע למרפאה.

סיכום
רבות מאיתנו, אחיות הקהילה, ובפרט אחיות המרפאות 
הטיפול  ניהול  עם  להתמודד  הראשוניות, מתקשות 
במטופלים עם מחלות גידוליות. אחות שלא עברה הכשרה 
בקורס על בסיסי לאונקולוגיה, חשה פעמים רבות שאין 
בידיה את הכלים הדרושים לניהול הטיפול. ברוב קופות 
החולים, וגם אצלנו ב"מאוחדת", המטופלים מוצאים מענה 
הולם, במסגרת היחידות השונות לטיפולי בית. עם זאת עלה 
הצורך בשיפור ניהול הטיפול גם בשאר השלבים. כדי לשפר 
את המענה בכל שלבי הטיפול וההחלמה, הוקם לאחרונה 
רשם אונקולוגי וחשוב שהוא יהיה גלוי לעיני כל המטפלים. 
כמו כן נוסח כלי מובנה לניהול, לאומדן, לטיפול ולמעקב 
סיעודיים עבור אחיות המרפאות הראשוניות. הכלי נוסח על 
 Macmillan cancer( סמך הנחיות אחיות ממקמילן, אנגליה
relief, 2004( ויושם כפיילוט וכמודל במחוז יהודה של קופת 
חולים מאוחדת )טבלה 1 מתארת את המודל הטיפולי(. 
אין ספק, שכלי זה עשוי להגביר גם את הידע ואת תחושת 
הביטחון והמשמעות של הצוות הסיעודי. אני מקווה 
שפרויקט זה יורחב, כך שתוכניות ניהול הטיפול הסיעודיים 
יכנסו לתוכנות הממחשבות, ויצורפו להן הדרכות מובנות 
שתהיינה זמינות לאחיות בשטח. החזון שלי הוא, שכלי זה 
יימצא בידיה של כל אחות במאוחדת ויונגש ככלי עבודה 
לכל אחות בבואה לנהל טיפול במטופל אונקולוגי בקהילה. 
חשוב שבכל מרפאה עם ריבוי מטופלים אונקולוגיים 
יהיה צוות רב מקצועי עם ידע ומחויבות, כדוגמת הצוות 
במרפאה בה אני עובדת ושב"מגה" מרפאות כשלנו תוקם 

מרפאה לליווי תומך.
כפי שניסיתי להדגים במאמר שלפניכם, אם נשכיל לראות 
את הדרך שעל המטופל האונקולוגי לעבור ולבנות את 
ניהול הטיפול בקהילה לפי שלבים, נוכל ללוותו לאורך כל 
המסע הלא קל הפרוש לפניו - מגילוי המחלה, דרך שלב 
הטיפולים, שלב הרמיסיה וכן ניהול תופעות לוואי מאוחרות. 
לחלק מהמטופלים יידרש ליווי גם בחזרת הגידול ואף בסוף 

החיים.
ולבסוף, מה יש שם במצב החדש שנגזר עלי?

עם כל הקושי בהתמודדות עם הסימפטומים של הטיפולים 
ועם הידיעה שיושבת כל הזמן במוח - שאחרי הכל יתכן 
רואה את האור בתוך החושך,  אני  שהמחלה תחזור, 

מסתכלת על החיובי. ממשיכה  לחלום. 
המאמר הנוכחי משקף את מצבי בתקופה זו שלי חיי: שילוב 
הדוק ובלתי נפרד בין המקצועי לאישי. למרות המחלה 
והטיפולים, יש בי תחושת שליחות להמשיך ללוות מטופלים 
שחלו בסרטן ולממש את הכלי שניסחתי במסגרת עבודתי. 
זאת, מתוך ידיעה שיש ערך מוסף לחוויה האישית שחוויתי 
ועודני חווה, הן משום שאני מוצאת את עצמי רגישה יותר 
ויכולה להבין את רגשות המטופלים וחוויותיהם, והן משום 

נוה
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תהליך סיעודי במטופל אונקולוגי בקהילהתהליך

האם המטופל מבצע בדיקות סקראומדן
גיל המטופל )שבריריות(

מערכות תמיכה של המטופל+ טלפון מטפל עיקרי+ אישור למסור מידע-כן\לא
סוג הגידול + שלב המחלה )לבקש להכניס לאבחנות(

אלו טיפולים צפויים למטופל+ תאריך טיפול אחרון
תופעות לוואי צפויות של טיפולים

פרוגנוזה
איפה מטופל + טלפון מרפאה אונקולוגית

ידע של המטופל
האם מאוזן: שאלות בכן ולא לגבי: כאב, עצירות, שלשול, בחילה, הקאות, בצקות, תשישות ועייפות, 

בעיות שינה, שלמות העור, פטרת בפה
משקל BMI )אומדן תזונתי(

צנתר מרכזי/ סטומה )לבקש להכניס לאבחנות(

לאיזה טיפול תומך בקהילה זקוק המטופל?תכנון
בשלב הבשורה: גיוס מערכות תמיכה+ אינפורמציה על שירותים בקופה. קוד אונקולוגי במשרד הבריאות.

האם כדאי לערב גורמים נוספים בקופה )אחות סטומה, עו"ס וכד'( 
בשלב הטיפולים: האם מאוזן, לברר מה צפויות להיות תופעות הלוואי של הטיפולים. האם נדרשת 

התערבות של גורמים רב מקצועיים.
תמיכה במשפחת המטופל.

בשלב ההחלמה: לוודא שהמטופל מתמיד במעקבים +אילו תופעות לוואי צפויות בקשר לטיפולים 

שקיבל:
טיפול בסרטן שד –אוסטופורוזיס, לימפאדמה, בעיות בדימוי גוף, עייפות, כאב, קוצר נשימה.

בסרטן הערמונית- בעיות במיניות, עייפות, קושי במתן שתן.
תום טיפול בגידולי מעי גס- הפרעות בדימוי גוף, מיניות, עייפות ובעיות תזונה.

שלב גרורתי: מתן מידע + האם נדרש שיפור איזון. האם  נדרש גיוס מערכות תמיכה

בשלב המניעה: הדרכה לביצוע בדיקות סקרהתערבות

בשלב הבשורה: מתן חוברת עם אינפורמציה מעודכנת 

ערוב גורמים רב מקצועיים
מתן מידע על העמותות השונות

בשלב הטיפולים: סיוע באיזון סימפטומים )כאב, מניעת עצירות, שלשול, בחילה, הקאות, בצקות, 

תשישות ועייפות, בעיות שינה, כוויות בעור, פטרת בפה ועוד(
לערב צוות רב מקצועי, תקשורת לפתרון בעיות עם רופא המשפחה, מרפאת הכאב, עו"ס, דיאטנית וכו'

חיזוק והעצמה, לא רק של המטופל, אלא גם של בני המשפחה ומערכות התמיכה שלו. בשלב ההחלמה: 
עידוד והעצמה להתמדה במעקב, הפניה לדיאטנית, ניקוז לימפתי, פיזיותרפיה, אורולוג, הדרכה למיניות 

)יש גם באגודה למלחמה בסרטן(, עו"ס, פסיכולוג, אורולוג או רופא המשפחה
בשלב הגרורתי - מתן מידע-יחידה לטיפולי בית. שרותי הוספיס בית, אפשרות להשאיר הוראות 

מקדימות +הפניה לעו”ס, גיוס מערכות תמיכה, איזון כאב, שיפור מצב תזונתי, ושאר סימפטומים

טבלה 1: ניהול  תהליך סיעודי במטופל אונקולוגי בקהילה )מבוסס על ההנחיות הסיעודיות שנוסחו במקמילן, אנגליה 

)Macmillan cancer relief, 2004(
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בשלב המניעה - האם המטופל ביצע את בדיקות הסקרהערכה

 בשלב הבשורה - האם המטופל יודע את הצפוי, האם הוא מקבל את האישורים הדרושים, האם יש 

מערכות תמיכה
בשלב הטיפולים - האם המטופל מאוזן, האם צריך יחידה לטיפולי בית?

בשלב ההחלמה - האם המטופל מתמיד במעקבים ומוודא שאין חזרת מחלה. האם מתמודד עם תופעות 

לוואי מאוחרות של הטיפול,
בשלב הגרורתי - האם יש צורך בהעברה ליחידה לטיפולי בית או צבר. האם הושג שיפור באיזון

תיעוד ההדרכות בתוכנת האחיות. צריך שהתוכנה תהיה ידידותית לאחות המדריכה )יותר תכני הדרכה תיעוד
מותאמים לחולה האונקולוגי( וגם יותר ידידותית לאחות המתעדת

שאני עצמי יכולה ללמוד מחלקם על דרכי התמודדות 
שלהם, שעשויים להתאים עבורי. 

מרקם עדין זה, בין תפקידי כמטפלת ובין תפקידי כמטופלת 
יכול להעלות שאלות, תהיות ומחשבות. יש אולי שישאלו 
את עצמם, האם ובאלו מצבים נכון לשתף את המטופלים 
בחוויה האישית שלי כמטופלת וכיצד אדע לזהות את 
אותם המצבים? באילו מצבים שיתוף כזה יכול להוות מודל 
להתמודדות עבור מטופלים או בני משפחה, כפי שהצגתי 
בחלק מהמקרים במאמר הנוכחי? האם יש מטופלים, 
ששיתוף כזה יכול לגרום להם לתחושה שהם צריכים 
לחמול עלי ולטפל בי? כיצד אדע לזהות מה נכון לעשות 
ברגע החי? מומלץ לדון בסוגיות אלה במסגרת הדרכות 
מקצועיות וסדנאות ייעודיות ולבדוק אותן במסגרת מחקר 
עתידי. כמו כן, מומלץ לבדוק כיצד ניסוח כלי כגון זה 
שהוצג בעבודה הנוכחית עבור אחיות הקהילה, משפיע על 
שביעות רצון המטופלים ומשפחותיהם, וכן על מידת הידע, 
הביטחון ושביעות רצון האחיות במרפאות הראשוניות ואף 

על מדדים כלכליים כמספר פניות למיון ואשפוזים.  
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