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קראוס עבודי

ב
ייחודיות הריפוי בעיסוק 

בשירות אנשים המתמודדים 
עם מחלת הסרטן

בעשורים האחרונים חלה התקדמות ניכרת באבחנה 
ובטיפול בסרטן, אשר הביאה לעלייה בשיעור 
המחלימים. רבים מן המתמודדים עם סרטן, חווים 
ירידה תפקודית ופגיעה באיכות החיים בעקבות 
המחלה והטיפולים, גם שנים לאחר ההחלמה. עם 
זאת, יש חוסר מודעות בקרב נותני השירות התומך 
למטופלים אלו, ואף בקרב המטופלים עצמם, מהו 

ריפוי בעיסוק וכיצד הוא יכול לתרום כדי לשפר את 
התפקוד היומיומי ואת איכות החיים. במאמר זה נציג 
מהו ריפוי בעיסוק, ואת ייחודיות תרומתו בטיפול 
באדם שחלה בסרטן בשלבי המחלה השונים כחלק 
מצוות רב מקצועי, ועל בסיס ראיות מהספרות 

המקצועית העדכנית.  
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מבוא 
אנשים המתמודדים עם מחלת הסרטן והשלכותיה מדווחים 
על מגוון בעיות גופניות, פסיכולוגיות וחברתיות, כתוצאה 
מהמחלה ואופני הטיפול השונים בה, המשפיעים לרעה על 
איכות חייהם. תסמינים אלו עשויים לכלול עייפות, ירידה 
בתפקוד קוגניטיבי, נוירופתיה היקפית, כאבים, לימפאדמה 
ושאר ליקויים גופניים, כמו גם דיכאון וחרדה. רבות מבעיות 
אלה עשויות להגביל את היכולת להשתתף בפעילויות 
יומיומיות )Sleight & Duker, 2016(. ולכן, רבות מהתלונות 
העולות בפנייה לקבלת שירות תומך קשורות לקושי 

ביכולתם להיות מעורבים במטלות של תפקוד יומיומי. 
עם זאת, יש חוסר מודעות בקרב נותני השירות התומך 
בקרב המטופלים עצמם, מהו  ואף  אלו,  למטופלים 
ריפוי בעיסוק וכיצד הוא יכול לתרום כדי לשפר את 
התפקוד היומיומי ואת איכות החיים לאוכלוסיית החולים 
והמחלימים מסרטן. מטרת מאמר זה, היא להציג את 

תרומת הריפוי בעיסוק בטיפול באדם שחלה בסרטן בשלבי 
המחלה השונים, בהתבסס גם על ראיות מחקריות זמינות 

בספרות העדכנית, שתוצגנה להלן. 

מהו ריפוי בעיסוק?

ריפוי בעיסוק הוא מקצוע טיפולי-שיקומי, מקבוצת 
מקצועות הבריאות. מקצוע זה שואב את הידע ממדעי 
העיסוק, הרפואה, החברה וההתנהגות )בוני, ליפסקיה, 
2010(. העיסוק האנושי  והדס-לידור,  חיים-ליטבסקי 
ומרכיביו, מהווים את מוקד העשייה הטיפולית בריפוי 
בעיסוק. השקפת העולם של המקצוע מתייחסת אל 
יחסי הגומלין בין המרכיבים אדם-עיסוק-סביבה במטרה 
ובריאות  לקדם השתתפות בעיסוקים, רווחה אישית 

.)Cole & Tufano, 2008(
מטרת העל בהתערבות טיפולית בריפוי בעיסוק, היא 
לסייע לאנשים למצוא את הדרך למעורבות בתפקוד 
ובעיסוקים בעלי משמעות ומטרה עבורם, על מנת לאפשר 
להם להשתתף במארג החיים, מתוך אמונה כי מעורבות 
בעיסוקים מקדמת בריאות ורווחה אישית )ילון-חיימוביץ, 
 Christiansen & Baum, ;2006 ,זק"ש, ויינטראוב, נוטה ומזור
1997(. התוצאות המצופות של ההתערבות כוללות, בין 
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היתר, שיפור הבריאות הכללית של האדם, מניעת פגיעה 
או מוגבלות, העלאת רמת הסיפוק של האדם ומשפחתו, 
שיפור איכות חיים, שיפור התפישה העצמית ותחושת 
האנרגיה והחיות. אלה מובילים את האדם להיות משתתף 
פעיל בקהילתו לשביעות רצונו, תוך איזון בחיי היומיום בין 
פעילות, פנאי ומנוחה )ילון-חיימוביץ ואחרים, 2006(. השגת 
תוצאה זו מתבצעת דרך עבודה עם אנשים, כדי לשפר 
את יכולתם לעסוק בפעילויות שהם רוצים, צריכים או 
שצפויים לעשות, על ידי שיפור היכולת הגופנית שלהם, ו/

או על ידי שינוי הפעילות או הסביבה, כך שתאפשר הרחבת 
המעורבות העיסוקית שלהם. 

גופי הידע בבסיס המקצוע משלבים את המודל הביו-
רפואי עם המודל הפסיכוסוציאלי. לפיכך, גורמים ביולוגיים, 
וחברתיים, משפיעים באופן משמעותי  פסיכולוגיים 
על מצבו הבריאותי של האדם. בעשייה המקצועית, 
 Client Centered( "בולטת ומכוונת גישת "הלקוח במרכז
Approach( כבסיס להתערבות של ריפוי בעיסוק )ילון-
2006(. על פי גישה זו, ההתערבות  חיימוביץ ואחרים, 
מתמקדת בקביעת סדרי העדיפויות של מקבל השירות, 
כולל זיהוי עיסוקים ופעילויות המועדפים עליו וקביעת רמת 

מעורבותו בכל עיסוק. 
בתהליך ההתערבות הטיפולית עושה המרפא/ה בעיסוק 
שימוש בחשיבה קלינית, המבוססת על ידע לגבי יחסי 
הגומלין בין מעורבות בעיסוק ובין בריאות. חשיבה זו 
מאפשרת ניתוח ופירוש של הביצוע האנושי, בעוד המטופל 
מקבל השירות חולק עם המטפל חוויות חיים, תקוות 
וחלומות מנקודת מבטו. שיתוף פעולה זה מאפשר את 
הכוונת תהליך ההתערבות אל סדרי העדיפויות של האדם. 
ומכיוון שמעורבות בעיסוק מונעת במהותה ממוטיבציה 
פנימית, המטופל חייב להיות שותף פעיל בתהליך )בוני 
2010(. הדגש על עיסוק, בהקשר של תפקוד  ואחרים, 
ופעילות, תואם למושגים המהווים את המוקד והבסיס 
 International Classification of the Health and  לסיווג
 ,)WHO, 2001( של ארגון הבריאות העולמי )ICF( Function
מודל שאומץ ונטמע בשפה המקצועית של מקצוע הריפוי 
בעיסוק. במהלך הטיפול בריפוי בעיסוק המטפל/ת שואף/ת 
להשפיע על הגורמים העיקריים שיביאו לשינוי ביכולת 
הביצוע העיסוקי. מכאן, ששאלות רלוונטיות בתהליך 
ההערכה והטיפול בריפוי בעיסוק הן: מהם העיסוקים 
שאדם צריך להיות מעורב בהם? מה האדם מעוניין לעשות? 
מהן הבחירות שאדם עושה לגבי עיסוקיו וכיצד הבחירות 
הללו תורמות לתחושת רווחה אישית. דרך מענה לשאלות 
אלו, מקדמים את מרחב העשייה המקצועית בריפוי בעיסוק 
הכולל: הערכה ואבחון, טיפול, שיקום, קידום בריאות, 
מניעה, הנגשה, ייעוץ והדרכה, מתן חוות דעת מקצועית ו/

או משפטית ומחקר )ילון-חיימוביץ ואחרים, 2006(.

ריפוי בעיסוק במפגש עם אנשים בשלבים 
השונים של מחלת הסרטן

בהקשר של טיפול בחולי סרטן ומחלימי סרטן, ריפוי 
בעיסוק נותן שירות התומך ומספק הערכה, התערבות 
ותמיכה במהלך, בין ואחרי טיפול פעיל, כמו גם טיפול בסוף 
החיים, על ידי צמצום החסמים המגבילים את התפקוד 
 Pergolotti, ( ומיקסום היכולת למעורבות והשתתפות 

.)Williams, Campbell, Munoz, & Muss, 2016
היומיומי  התפקוד  על  בו  והטיפול  הסרטן  השפעת 
נקבעים במידה רבה על ידי גורמים ביו-רפואיים, כגון 
מיקום אנטומי ושלב המחלה, אופני הטיפול בהם נעשה 
שימוש, תסמינים גופנים ומגבלות תפקודיות שעלולים 
להיווצר כתוצאה מכך. עם זאת, ברמה אינדיבידואלית, 
גורמים ביו-רפואיים אלה מושפעים ומשפיעים גם על 
ידי גורמים סביבתיים ואישיים. אותם ליקויים עשויים 
 להשפיע באופן שונה על איכות החיים בקרב אנשים שונים

 .)Rijpkema, Van Hartingsveldt & Stuiver, 2018(
רבים  ומקרים  הספרות המקצועית מכילה תיאורים 
של התערבויות אפשריות לטיפול, לאורך מהלך מחלת 
הסרטן ושלבי ההחלמה ממנה. לדוגמא, טיפול במטופלת 
המתקשה לחזור לעבודה לאחר טיפול בסרטן השד, בגלל 
עייפות ולימפאדמה בזרוע. הטיפול בה מכיל, מלבד עבודה 
פיזיקלית על תפקוד היד בפעילויות יומיומיות המערבות 
את הזרוע והחזרת השימוש בה במטלות היום יום, גם 
טכניקות לשימור אנרגיה להתמודדות טובה יותר עם 
עייפות הקשורה לסרטן הן בעבודה והן בבית, מתן הדרכה 
להתאמה ארגונומית של סביבת ביתה ועבודתה, לרבות 
שינויים ארגונומיים בכיסא כדי לתמוך טוב יותר בזרוע, 
הדרכה והעלאת מודעות לחסמים אפשריים לתפקוד ובניית 
שגרה פעילה ומותאמת. במהלך הטיפולים מתבצעים 
תרגולים להעלאת כוח וסבולת ביד, תוך אימון התפקודים 
שאותם נדרשת לבצע במהלך תפקודה. במהלך הטיפול 
מתבצע ניתוח מעמיק של דרישות העיסוקים שלה ובניית 
מרכיבים אלו בתוך היכולת התפקודית, אליה היא מעוניינת 

.)Pergolotti, et al., 2016 ;2019 ,לחזור )גלבוע ואחרים
במידה ועולות גם תלונות על השלכות וליקויים קוגניטיביים 
לאחר טיפולים כימותרפיים )chemo-brain(, מרפאים/ות 
בעיסוק נותנים/ות מענה באימון מיומנויות קוגניטיביות 
ובמתן אסטרטגיות התמודדות עם ליקויים אלו על שגרת 
 Longpre´ & Newman, 2011; 2019 ,היום )גלבוע ואחרים
Player, Mackenzie, Willis, & Yim Loh, 2014(. ההתערבות 
מיועדת לרכישת מיומנויות, לשינוי התנהגויות, לשיפור 
חי.  ולאפשר הסתגלות לסביבה בה האדם  כישורים 
מתבצעת עבודה על המרכיבים הספציפיים שנפגעו, כאימון 
ממוחשב להעלאת קיבולת קשבית ויכולת ארגון מידע 
)מאיר, 2019 מצוטט אצל גלבוע ואחרים, 2019(, או לחילופין 
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התאמת אביזרים ואמצעים שיהוו פיצוי על היכולות 
שנפגעו והטמעת השימוש בהן בתוך השגרה היומיומית 
)שימוש ביומן, תזכורות דיגיטליות בטלפון הנייד וכיו"ב(. 
התערבויות נוספות המתוארות בספרות הן להתאמות 
סביבה ולהתאמת אביזרים, המקלים על מעורבות בתפקוד 
בסיסי. לדוגמא שימוש בגורב גרביים או מכפתר כפתורים, 
אביזרים המאפשרים להקל על יכולת ביצוע מטלות, תוך 
שימוש ביד אחת או תוך חיסכון באנרגיה במהלך ביצוע 
מטלות, כאשר הכל מתבסס על ניתוח דרישות הפעילות 
בהשוואה ליכולות ולמגבלות של האדם הספציפי, בנקודת 
הזמן בה הוא נמצא. מכאן שמרפאים בעיסוק מתאימים 

כלים שונים לאנשים שונים לביצוע מטלות דומות. 
יעוץ להתאמת דיור על ידי מרפא/ה בעיסוק מסייע לאדם 
סיעודי או בעל מוגבלות בניידות ובתנועה, לשפר את 
איכות חייו ואת איכות חייהם של בני המשפחה והמטפלים 
העיקריים בהתבסס על דרישות האדם, הסביבה בה נמצא 
והיכולות והצרכים העיסוקיים שלו. התרומה הייחודית 
של הריפוי בעיסוק בקידום הטיפול הביתי היא בסיוע 
למטופלים לחיות בביתם במסגרת קהילתם, תוך שימת 
דגש על העצמת ה"בית" מעבר לממד הפיזי שלו, במובן 
של Home ולא רק House, תוך התייחסות לעשייה בבית 
)Doing( מעבר לשהייה בבית )Being(. חשוב במיוחד שתנאי 
המגורים יאפשרו טיפול יעיל, וישמרו על סביבה בטוחה 
 .)Sleight & Duker, 2016 ;2017 ,ומאפשרת )עמית ואחרים

מוקד נוסף שבו ריפוי בעיסוק נותן ערך מוסף, שעשוי 
להיות משמעותי למטופלים לאחר ניתוחים אונקולוגיים 
הינו טיפול בצלקות, כמענה להיבטים תפקודיים, כקיצור 
והגבלת טווח התנועה על רקע נוקשות רקמת הצלקת, וכן 
לתחושת אי הנוחות או אלמנטים אסתטיים הנגזרים ממנה. 
הטיפול מתבצע בהתאמת יריעות או עיסויים, שישפיעו על 
מרקם הצלקת והדרכה לשימוש יומיומי באמצעים אלו עד 

השגת הקלה על סימפטומים אלו. 
הראייה הכוללנית של מכלול הגורמים המהווים חוזקות 
מול החסמים המגבילים את האדם מלהשתתף בתפקוד 
היומיומי, מהווים את הבסיס לבניית תוכנית טיפול 

ולהתאמת טיפול ייחודי ומתאים בדיוק לצרכיו. 
איור 1 מציג את מוקדי ההתערבות השונים והמגוונים, מהן 
יכולים להיתרם אנשים המתמודדים עם מחלת הסרטן 

והשלכותיה, בפנייתם לשירות ריפוי בעיסוק. 
לסיכום, מתן טיפול לאדם שחלה בסרטן קורא לעבודת 
צוות בין כל הגורמים הנוגעים בדבר. הרופאים, הצוות 
הסיעודי, משפחת המטופל ומקצועות הבריאות. לריפוי 
בעיסוק יש תרומה ייחודית בהתערבות במהלך ולאחר 
ההחלמה מסרטן, שהוא מעבר לתפקוד הגופני, כדי לתת 
מענה לצורכי תפקוד, השתתפות והעלאת מעורבות 
בעיסוקים נבחרים, בהקלה על סימפטומים ומתן מענה 

אישי והולם בשגרה היומיומית המאפשרת איכות חיים. 

איור 1: מוקדי הטיפול של ריפוי בעיסוק

ריפוי בעיסוק 
מוקדי טיפול

 טיפול
 בהשלכות

קוגניטיביות של 
טיפולים כימותרפייים 

או התערבויות 
ניתוחיות

לימפאדמה 
ותפקוד מוטורי 
ותחושתי של גף 

עליון

אסטרטגיות 
התמודדות עם 

עייפות וכאב

שיקום תעסוקתי 
לקראת חזרה 

לעבודה 

המלצות 
להתאמות 

ולשינויי דיור 

 IADL
ופנאי

 BADL

טיפול בצלקות 
ניתוחיות

אביזרי עזר 

קראוס עבודי
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