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מבט על: אתגרי 
הטיפול בחולי סרטן 

בקהילה

"הסיעוד  המאמר  על  להוסיף  בא  זה  מאמר 
האונקולוגי בקהילה - מהיכן ולאן?" )דיכל וגולן, 
2016(, שנכתב בביטאון הסיעוד האונקולוגי, בגיליון 
לציון 30 שנה לעמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי, 

ומפורסם שנית בגיליון הנוכחי. מטרתו היתה לשקף 
את המגמות של השנים האחרונות באונקולוגיה 
המשפיעות על העשייה הסיעודית, לא רק בבית 

החולים, אלא גם בקהילה.  
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בעבר, הטיפול האונקולוגי התבסס בעיקר על מערך 
הטיפולים הקיים בבתי החולים. הטיפולים שניתנו בבתי 
החולים התבססו על כירורגיה, כימותרפיה וקרינה. שאלת 
תיאום הטיפול המשולב בין בית החולים והקהילה כמעט 
שלא נדונה. הקשר בין בית החולים לקופת החולים היווה 
חוליה חלשה, שהתבטאה ברצף טיפול חסר הניתן לאדם 

החולה.
לפני כעשור, במקביל למיפוי הגנום האנושי, החלה 
התקדמות מואצת בפיתוח טכנולוגיות טיפול נוספות 
ביולוגיות  תרופות  נוספות  שנה  מידי  וחלוציות. 
ואימונותרפיות, המשפיעות על יכולת שרידות המטופלים, 
מגדילות את אחוזי הריפוי ומאריכות את משך ההישרדות. 
בהקשר לכך, לפי הדו"ח של Globocan )2018(, עולה כי 
בהשוואה בינלאומית, שיעור התמותה מסרטן בישראל 

90 בעולם, למרות היארעות גבוהה יחסית  הוא במקום 
שהינה במקום ה-50 בעולם. בנוסף למאובחנים חדשים 
הנוספים מידי שנה, מערכת הבריאות מתמודדת עם 
מטופלים רבים הסובלים ממחלה גרורתית מתקדמת, 
כאלה שבעבר לא שרדו. מכאן, שמספר המטופלים הולך 
ועולה והצפי הוא שבעתיד מספרם אף יגדל. זאת ועוד, 
כשמדובר על עלייה בתוחלת החיים, יש לתת את הדעת 
גם למטופלים המבוגרים, אשר בנוסף למחלת הסרטן, 
מהווים אתגר מיוחד, הן בקהילה והן בבתי החולים. למותר 
לציין, שהטיפול בהם מורכב מאד עקב תחלואה נוספת 
ומרובה. סוגיות בתחום הפסיכו-גריאטריה תופסות, אם 
כן, מקום משמעותי בחקר הנושא ובדילמות המקצועיות 
עמן מתמודדים המטפלים. נושא המחלימים מסרטן 
)survivorship( ותופעות הלוואי ארוכות הטווח נחקר גם הוא 
בשנים האחרונות, ומהווה אתגר לצוותים הרב מקצועיים.   

עם הגידול באוכלוסייה והתפתחות הטכנולוגיות הרפואיות 
השונות, המערך האונקולוגי בבתי החולים התרחב 
נוספו שירותים שונים וחדשניים, דוגמת  והתמקצע. 

דן עזרא
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מרפאות מחלימים הנותנות מענה לתופעות לוואי מאוחרות 
)עד עשרות שנים(, מתן תמיכה פסיכו-גריאטרית, מרפאות 
ייעודיות לרפואה אינטגרטיבית ולטיפול פליאטיבי. במערך 
האונקולוגי נוספו תפקידים ייחודיים, כגון אחיות מרכזות 
נושא ומתאמות: סרטן שד, סרטן ריאה, סרטן ראש צוואר, 
מלנומה, מערכת עיכול, מערכת שתן ועוד. שינויים אלה 
בתוך בתי החולים מסייעים לאדם החולה ולמשפחתו לקבל 
טיפול בסטנדרטים מקצועיים מיטביים, מותאמים אישית 

למצבו ולמגמות שתוארו לעיל. 
למעשה, האדם שחלה בסרטן, נמצא במערכת אשפוזית 
תקופה מוגדרת ומוגבלת. המטרה היא לאפשר לו להיות 
פרק זמן קצר בבית החולים ושהייה לפרק זמן מרבי 
בביתו, גם במהלך הטיפולים האקטיביים. מכאן קיים 
הצורך בפיתוח שירותים בקהילה עבור אוכלוסיית החולים 
המגוונת, כולל מחלימים, אנשים עם מחלה גרורתית 

השורדים לאורך שנים ואלה הנוטים למות. 

מדיניות קופות החולים והאתגרים 
המשפיעים על השטח

קיימת שונות בין קופות החולים, בכל הנוגע לתקינת אחיות 
אונקולוגיות והפעלת שירותי הוספיס בית ויחידות להמשך 
טיפול. למרות השונות, בכל קופות החולים ניכר חוסר בין 
צרכי השטח לבין המציאות הקיימת, על אף ההתאמות 
שנעשו עד כה. מספר דוגמאות לשירותים שהוקמו במטרה 
לשמור על הרצף הטיפולי ב"מכבי שירותי בריאות": יחידות 
"מצפן" המהוות גורם מקשר ומתאם עם אחיות מכבי בבית 
החולים והמחלקות בבתי החולים. יחידת "מצפן" מהווה 
צינור המקשר בין בית החולים והקהילה ובתוך הקהילה 
עצמה לגורמים השונים. בנוסף, קיימות מרפאות גנטיות 

לייעוץ ומעקב ומרפאות אינטרגטיביות.

האתגרים העומדים היום בפני האחיות 
האונקולוגיות בקהילה 

ניהול צוותים, הדרכה וקידום ידע הם חלק מהאתגרים 
הבולטים עמם מתמודדות אחיות הקהילה. ברוב המחוזות 
הוקמו צוותים בסניפים, המורכבים מאחות, עו"ס ומתאמת 
שרות לחולים קשים. צוות זה פועל לאיתור מטופלים 
מקבוצות סיכון, כגון: אימהות חד-הוריות, קשישים ללא 
מעטפת תומכת ומצבים בריאותיים פסיכוסוציאליים 
ומשפחתיים מורכבים. צוותים אלה אינם נתמכים ע"י 

הקצאה נוספת של משאבים בתקן.
משימות הצוותים:

לימוד ידע עדכני אודות הטיפולים והטכנולוגיות 	 
החדשות, ובמקביל התמקצעות במענה לתופעות 

לוואי שחלקן לא ידועות.

זיהוי מצבי חרום.	 

התמודדות עם דרישות מערכת הבריאות, רישום, דיווח 	 
ובקרה.

התמודדות המטופל ובני משפחתו עם עתיד בלתי ידוע 	 
בעקבות טיפול בטכנולוגיות חדישות.

אתגר מתן שרות אחיד, המספק מענה הולם ומקצועי, 	 
בכל המחוזות ובמיוחד בפריפריה המרוחקת משירותי 

החירום.

התארכות פרקי הזמן בשלבי מחלה גרורתית – כרונית. 	 

ליווי חולים אונקולוגים קשישים.	 

ניטור חולים עם תחלואה נוספת המקבלים טיפולים 	 
אונקולוגיים.

לאחרונה הופרדו ב"מכבי שירותי בריאות" תפקיד האחות 
האונקולוגית מתפקיד האחות הפליאטיבית, מתוך שאיפה 
להתמקצעות. מתן אפשרות טיפול לאדם הנוטה למות 
בביתו, נובעת מהשאיפה לספק טיפול פליאטיבי איכותי 
המאפשר לו ולמשפחתו לקיים אורך חיים סביר בסביבתו 
הטבעית לצד צפיפות, מחסור במיטות אשפוז ורצון 
להפחית בעלויות האשפוז. על-מנת לעמוד בדרישות חוק 
החולה הנוטה למות )2005( ובמטרה לספק למטופלים 
ובני משפחתם טיפול פליאטיבי איכותי, יש לספק הכשרה 
ייעודית לאנשי הצוות השונים ולהקצות משאבים לטובת 
התמחות בפליאציה. הפליאציה הוכרה כמומחיות בפני 
עצמה, אך כיום ברוב המקומות בקהילה, התחום עדיין 

מוגדר במסגרת תפקיד האחות האונקולוגית המחוזית. 

שאיפות לעתיד

נדרשת תוכנית רב שנתית המגובה בתקציב ייעודי, 	 
המתעדכנת ומותאמת למגמות המשתנות לטווח 
עתידי של חמש שנים, שתכלול ראייה רב-תחומית. 
יש להתחשב בשיעור גידול האוכלוסיה בישראל, 
יות  ההתפתחו ואת  החיים  תוחלת  התארכות 
הטכנולוגיות בטיפול - על מנת לספק מענה הולם 
לחולים אונקולוגיים בקהילה, המגובה בתקציב ייעודי.

ביסוס מרפאות אונקולוגיות בקהילה, מתן טיפול 	 
ומענה לחולים בקרבת ביתם. 

קידום תוכניות מעקב משותפות בין בית החולים 	 
והקהילה אחר מטופלים המקבלים טיפול פומי.

לרופא 	  מענה  למתן  ניידת  פליאטיבית  מרפאה 
המשפחה ולמטופל האונקולוגי הכרוני במרפאה/

בביתו. 

הקמת מרפאת מחלימים.	 

קו חם - מוקד טלפוני ייעודי לייעוץ ותמיכה טלפונית 	 
על ידי אחיות לחולים אונקולוגיים פליאטיביים ובני 

משפחותיהם.
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טיוב מערכות ממוחשבות לניהול תיק החולה, לקידום 	 
והתייעלות התקשורת בין גורמי הטיפול, בתוך הקהילה 

ומחוץ לה. 

הטמעת הטיפול התומך בקרב המטפלים השונים.	 

נגישות לרפואה אינטגרטיבית בבית החולה.	 
השינויים וההתפתחויות שהוזכרו מחייבים שיתוף פעולה 
הדוק בין המטפלים השונים, בקופת החולים ומחוצה לה, 
לצד ההכרה בצורך ההולך וגובר של מעורבות הקהילה 

והקצאת משאבים מותאמים.
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על הסיוע בהפצת העיתון ובקיום פעולותיה השונות של העמותה
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1.  Wilke H, Muro K, Van Cutsem E, et al; Ramucirumab plus 
paclitaxel versus placebo plus paclitaxel in patients with previously 
treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction 
adenocarcinoma (RAINBOW): a double-blind, randomised phase 3 
trial. Lancet Oncol.2014;15(11): 224-1235
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In the placebo plus 
paclitaxel arm (n=335), 
OS rate was 30.2%  
(25.1, 35.3) at 1 year.1

1-year
overall 

survival rate 40%
40.1% (34.7, 45.5)9

(n=330)
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CYRAMZA in combination with Paclitaxel or as CYRAMZA monotherapy: 
a new standard of 2nd-line treatment for advances gastric cancer and GEJ 
adenocarcinoma patients2

CYRAMZA in combination with docetaxel is the first and only VEGF receptor - targeted antibody for the broad population of mNSCLC 
patients, including nonsquamous and squamous histologist2

CYRAMZA in combination with FOLFIRI: an additional option for the 2nd -line treatment of mCRC patients2


