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ח
ענבר לבקוביץ

"מסתכלות על הכל אחרת" 
צמיחה פוסט טראומטית 
בקרב מחלימות סרטן שד

חוויה  הינה  טראומטית  פוסט  צמיחה  רקע: 

סוביקטיבית של שינויים פסיכולוגיים חיוביים, 
המתרחשים לאחר טראומה או אירועי דחק. המונח 
מתייחס לדרכים בהם אנשים עושים שימוש פנימי 
ולהסתגל  בכדי להתפתח  ובכאב  בהתמודדות 

למציאות החדשה.
מטרה: להרחיב את הידע האמפירי אודות צמיחה 

שד,  סרטן  מחלימות  בקרב  טראומטית  פוסט 
הנמצאות כשנה לאחר סיום הטיפולים הכימותרפיים 
ולהבין לעומק את תפיסותיהן של המחלימות, אודות 
תהליכי הצמיחה שהן חוות לאחר התמודדותן עם 

מחלת הסרטן.
שיטה: נערך מחקר איכותני בהתבסס על הגישה 

הפנומנולוגית. המדגם כלל 13 מחלימות סרטן שד, 
בגילאי 67-34, שהיו עד כשנה מסיום טיפולים כימיים. 
נכללו במחקר מחלימות שאובחנו עם סרטן השד 
מקומי, בשלבים I-III, ללא גרורות וללא מחלת סרטן 

קודמת, דוברות עברית. איסוף הנתונים האיכותניים 
נערך באמצעות ראיון עומק חצי-מובנה. הראיונות 

הוקלטו, תומללו ונותחו ניתוח תמטי. 
ממצאים: משתתפות המחקר תארו לצד הכאב, 

החולשה והפגיעות את רצונן להמשיך קדימה ולחזור 
לתפקוד. תוארו שינויים חיוביים בתפיסת העצמי, 
הכוללים התבוננות אחרת על עצמן, שהובילה 
לשינויים בחייהן, כגון: שינויים תעסוקתיים ושינויים 
חיוביים ביחסיהן עם בני משפחה וחברים. בנוסף, 
תוארו שינויים בתפיסות לגבי החיים, שכללו תהליך 

של חיפוש המשמעות ושינוי בסדרי העדיפויות. 
מסקנות והמלצות: ממצאי המחקר מעידים, כי 

למרות אירוע המשבר ניתן להגיע לצמיחה פוסט 
טראומטית בקרב מחלימות סרטן השד. הממצאים 
עשויים לעודד את מחלימות סרטן השד, כי לצד 
הקשיים והסימפטומים מהן הן סובלות קיימת 

אפשרות לצמיחה אישית ולהתפתחות. 

המשפחה,  לרפואת  החוג   -  PhD לבקוביץ,  ענבר  ד"ר 
הטכניון. רפפורט,  וברוך  רות  ע"ש  לרפואה   הפקולטה 
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הקדמה
סרטן השד מהווה כשליש מהגידולים החודרניים בקרב 
בנשים, וכ-4500 חולות חדשות מאובחנות מדי שנה בישראל 
)משרד הבריאות, 2017(. גילוי מוקדם באמצעות תוכנית 
סינון )screening( הוכח כמפחית את התמותה מסרטן שד 
 Siegel, Miller & Jemal,( וכמאפשר את שינוי מהלך המחלה

2018(. למרות אירוע הדחק והחולי, מחקרים מצביעים כי 
ניתן להגיע לצמיחה נפשית מהאירוע המשברי, צמיחה 
 Calhoun & Tedeschi,( "המכונה "צמיחה פוסט טראומטית
1998(. המושג "צמיחה פוסט-טראומטית" מתאר תהליך 
התפתחות אישי, המתרחש כתוצאה מהתמודדות עם 
מצב דחק רב עוצמה שאינו חלק מתהליך התפתחות אישי 
 Joseph,( טבעי, בסיומו רמת התפקוד של האדם עולה
2012(. מושג זה מתאר שינוי חיובי שאנשים מייחסים 
 )Janoff-Bulman, 2006( להתמודדותם עם מצבי דחק
וניסיון לחפש ערך או משמעות של האירוע הטראומטי 

לבקוביץ
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להזדמנויות שלא היו נגישות להם קודם לאירוע הטראומטי, 
 ומגלים מוכנות רבה יותר לבצע שינויים נחוצים בחייהם
)Tedeschi & Calhoun, 1996(. חוזק אישי - אנשים ששרדו 
טראומה וחולי עשויים לפתח חוסן נפשי ולהרגיש כבעלי 
ביטחון רב יותר, יודעים כי יכולים לקרות דברים בחייהם 
אך "אם התמודדתי עם זה, ביכולתי להתמודד עם כל דבר" 
)Tedeschi & Calhoun, 2004(. שינוי ביחסים עם אחרים - 
אנשים מדווחים כי בעקבות האירוע, הם חשים הערכה 
והכרת תודה לבני משפחה ולחברים קרובים וחווים את 
האמפתיה והדאגה של הזולת. לאחר אירוע טראומטי הם 
מגלים, כי הם יכולים לסמוך על האנשים הקרובים להם, 
מעריכים יותר את הקשרים האותנטיים של האנשים 
 Malinak,( שעמדו לצידם ברגעים הקשים וסייעו להם
Hoyt & Patterson, 1979(. אנשים מדווחים על שיפור 
במיומנויות בין אישיות וחשים יותר חמלה ואמפתיה כלפי 
 Petrie, Buick, Weinman & Booth, 1999; Sears et( אחרים
al., 2003; Tedeschi & Calhoun, 2004(. התפתחות רוחנית - 
הניסיון של אנשים שחוו טראומה להבין את המצב אותו 
הם חווים, עשוי להביא להתחזקות אמונותיהם הדתיות 
)Andrykowski, 1992(, ובכך להביא לתחושה של שליטה 
 .)Pargament et al., 1990( בחייהם ולחיפוש משמעות
הרהורים אלה כשלעצמם עשויים להיחוות כצמיחה 
 Cordova, Cunningham, Carlson & Andrykovski, 2001;(

 .)Tedeschi & Calhoun, 2004
מספר גורמים נחשבים כתורמים לתהליך הצמיחה הפוסט-
טראומטית. התהליך מושפע מניסיון החיים של האדם, 
אמונות הליבה שלו לגבי עצמו ועולמו ודרכי התמודדותו 
עם מצוקה רגשית )Calhoun & Tedeschi, 2006(. הצמיחה 
הינה תהליך אקטיבי ודינמי, אשר מושפע מהמידה בה 
האדם יעסוק בעיבוד רגשותיו ובעיבוד הקוגניטיבי של 
האירוע הטראומטי והן מתמיכה חברתית של סביבתו. 
חלק מהאנשים מסוגלים "להמיר" טראומה לצמיחה דרך 
עיבוד קוגניטיבי ועיבוד רגשי של החוויה. ואכן, תהליך 
חיפוש המשמעות והצמיחה מעניקים למחלימות סרטן 
שד שליטה לאחר חוסר הודאות שחוו, והבנה מעמיקה 
יותר על החיים בכלל ועל חייהן האישיים בפרט, לצד 
תחושת פגיעות וכאב. מספר מחקרים מצאו קשר בין מספר 
משתנים דמוגרפיים לבין צמיחה פוסט טראומטית. נמצא 
קשר בין גיל צעיר לבין רמה גבוהה יותר של צמיחה פוסט 
 Boyle, Stanton, Ganz &Bower, 2017; Manne( טראומטית
et al., 2004(. בכל הקשור להשכלה, ממצאי המחקרים אינם 
עקביים )Danhauer et al., 2015(.  ולא נמצא קשר בין משתני 
 .)Wang et al., 2017( המחלה ובין צמיחה פוסט טראומטית
מתקיים דיון בין חוקרים, האם דיווח על צמיחה מהווה 
אינדיקציה לצמיחה אמיתית )Boals & Schuler, 2018( או 
מהווה מנגנון של התמודדות באמצעות אשליה עצמית 

)Groarke et al., 2017(. על פי גישה זו, צמיחה לאחר אירוע 
משברי הינה תהליך, בו אנשים לא רק שורדים חשיפה 
למצב דחק וחוזרים לרמת התפקוד והרווחה הקודמים 
שלהם, אלא גם חשים ומבטאים שיפור במצבם כעבור 
פרק זמן מסוים )Calhoun & Tedeschi, 2006(. צמיחה זו 
מתייחסת לאופנים של שימוש בהתמודדות ובסבל, ולדרך 
 שבה השימוש הזה מסייע לאנשים להתפתח ולצמוח

 .)Calhoun & Tedeschi, 2006(
 Danhauer et al., 2013;( מספר מחקרים ומחקרי-על
 Helgeson, Reynolds & Tomich, 2006; Stanton, Bower
 & Low, 2006; Ruini & Vescovelli, 2013; Soo & Sherman,
2013( מספקים עדות לכך, ששינויים חיוביים מתרחשים 
 Sears, Stanton( בקרב מחלימות סרטן שד. סירס ועמיתיה
Danoff-Burg, 2003 &(, מצאו כי 83% מהנשים דיווחו על 
שינויים חיוביים כתוצאה מהמחלה. דנהאור ועמיתיה 
)Danhauer et al., 2013(, מצאו עליה ברמות הצמיחה 
הפוסט טראומטית בקרב מחלימות סרטן שד ככל שעבר 
יותר זמן יותר מאז קבלת אבחנתן. מדד הצמיחה הפוסט 
טראומטית הכללי עלה לאחר שישה חודשים מקבלת 
האבחנה, ועלה פעם נוספת בתקופה של 18-24 חודשים 
מקבלת האבחנה. העלייה המשמעותית נרשמה במימד 
הקשר עם אחרים, במימד הזדמנויות חדשות, בתחושת 
החוסן האישי ובמימד השינוי הרוחני. מחקר נוסף בקרב 
מחלימות סרטן שד מחזק ממצאים אלו ומצביע על 
שינויים חיוביים בשיפור הביטחון העצמי, יכולת טובה 
יותר לבטא רגשות, הערכה גדולה לחיים ופיתוח מקורות 
עניין, תחושת קרבה וחמלה לאחרים, אמונה חזקה יותר, 
 התעמקות בנושאים רוחניים ושינוי סדר עדיפויות בחיים

.)Ho, Chan & Ho, 2004(
צמיחה אחר טראומה, תלויה במשמעות חדשה אשר 
תיווצר מתוך המפגש עם הכאב והאובדן. צמיחה זו עשויה 
 :)Tedeschi & Calhoun, 1996( להתרחש בחמישה מימדים
הערכה של החיים - לאחר אירוע טראומטי חלק מהאנשים 

מדווחים על שינויים בהשקפת עולמם, מגלים נקודות 
מבט חדשות ובוחנים מחדש מה חשוב באמת עבורם. 
רבים מדווחים כי השתחררו מהשיעבוד לענייני החומר 
ומתקיעות עבר, לטובת הערכת דברים פשוטים יותר, 
אך משמעותיים יותר, והערכת ה"כאן ועכשיו" בחייהם 
)Tedeschi & Calhoun, 1996(. כך נמצא, כי מחלימות סרטן 
השד דיווחו כי הן מבינות שעליהן לחיות חיים מלאים 
 Sears, Stanton & Danoff-Burg,( יותר ובעלי משמעות
2003(. הכרה באפשרויות חדשות ושינוי סדרי עדיפויות 
- אנשים לאחר אירוע טראומטי מגלים עניין בתחומים 
ולעיתים  חדשים בחיים, מגלים תובנות לגבי עצמם 
ואף מפתחים בעקבות ההתמודדות  קרובות מגלים 
כישורים חדשים. חלקם מעידים, כי כעת הם חשופים 
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)Sumalla, Ochoa & Blanco. 2009(. המימד האשלייתי 
של הצמיחה גורם לאדם להאמין כי חל בו שינוי אמיתי, 
אשר לא התרחש בפועל. ישנה מחלוקת בנוגע לשאלה 
האם מרכיב זה הינו פוגעני או חיובי בטווח הקצר. לטענת
Hobfoll  ואחרים )Hobfoll et al., 2007(, אדם המאמין כי חל 
בו שינוי נמנע מהצורך להתמודד עם הטראומה ולשנות את 
חייו. לעומתם, יש הטוענים כי המרכיב האשלייתי בצמיחה 
מהווה את אחת מדרכי ההתמודדות עם הטראומה, ולכן 
חיובי באופיו )Maercker & Zoellner, 2004(. קיימת הסכמה, 
כי המרכיב האשלייתי יכול להיות פוגעני לטווח הארוך, 
שכן הוא עשוי להביא לתקוות שווא ובמקרה זה הצמיחה 
תתבטא באסטרטגיות קוגניטיביות של הימנעות, ותשמש 
כאמצעי להכחשה והדחקה. ייתכן כי שינוי אמיתי יתחזק 
 Helgeson( לאורך זמן, בעוד שהמרכיב האשלייתי ידעך
et al., 2006; Pat-Horenczyk et al., 2015(. תאורטיקנים 
נוספים מציעים למדוד צמיחה פוסט טראומטית, בהתייחס 
ולא רק  נוקט  לשינויים בפועל או לפעולות שהאדם 
באמצעות בחינת תפיסות, על מנת להגיע לצמיחה אמיתית 

.)Boals & Schuler, 2018(  שאינה מנגנון התמודדות
לצוות הסיעודי תפקיד משמעותי בסיוע למחלימות סרטן 
שד, בהתמודדות עם האירועים שחוו ובהחלפת הסכמות 
הקוגניטיביות, ובכך להיטיב עם מצבן הרגשי ולתרום 
 Pat-Horenczyk( להגברת הצמיחה הפוסט-טראומטית
et al., 2015(. במחקר מטא-אנליטי נמצא, כי השתתפות 
יכולה להגביר את הצמיחה  בהתערבויות קבוצתיות 
 .)Ramos, Leal & Tedeschi, 2016( הפוסט טראומטית
התערבות קבוצתית מספקת הזדמנות לדיון קבוצתי, 
ביטוי לחוויות אישיות, הצגת מודלים, סקירה של סכמות 
קוגניטיביות ושחזור קוגניטיבי של אמונות הליבה - שכולם 
הינם הגורמים המנבאים את הצמיחה הפוסט טראומטית 
)Hamidian, Rezaee, Shakiba & Navidian, 2018(. כך, 
במחקר התערבותי, כמחצית ממשתתפי המחקר נטלו 
חלק בשמונה מפגשי התערבות בוני חוסן קבוצתיים. כחצי 
ממשתתפי המחקר שמשו כקבוצת ביקורת ללא התערבות. 
לאחר חצי שנה, בשתי הקבוצות דיווחו המשתתפים על 
צמיחה פוסט טראומטית. עם זאת, משתתפי קבוצת 
ההתערבות דיווחו על צמיחה קונסטרוקטיבית גבוהה 
יותר וצמיחה אשלייתית נמוכה יותר, בהשוואה לקבוצת 
הביקורת )Pat-Horenczyk et al., 2015(. נמצאה יעילות 
להתערבות קוגניטיבית-רגשית על הצמיחה הפוסט 
 Hamidian et al.,( טראומטית, בקרב נשים עם סרטן השד
2018(, ולהתערבות ממוקדת בעיבוד הרגשי והקוגניטיבי 
 Cafaro, Iani, Costantini & Di( של אירועים טראומטיים
Leo, 2016(. בהתערבות זו הונחו המחלימות לתאר אירועים 
טראומטיים שחוו ולשקף את השפעות אירועים אלו בעבר, 
בהווה ובעתיד. מטרת ההתערבות הינה לעודד את מציאת 

המשמעות וכתוצאה מכך את הצמיחה הפוסט טראומטית 
בחולי סרטן. 

מטרת המחקר הנוכחי הינה להרחיב את הידע האמפירי 
אודות צמיחה פוסט טרטומטית בקרב מחלימות סרטן 
שד, הנמצאות כשנה לאחר סיום הטיפולים הכימותרפיים 
ולהבין לעומק את תפיסותיהן של מחלימות סרטן השד, 
אודות משמעות החיים ותהליכי הצמיחה שהן חוות לאחר 

התמודדותן על הסרטן.

שיטת המחקר

מערך המחקר

המחקר הנוכחי מבוסס על השיטה האיכותנית ואיסוף 
הנתונים התבצע באמצעות ראיונות עומק חצי מובנים, 
במטרה להבין את החוויה של ההתמודדות עם המחלה 
להבין  מאפשרת  הפנומנולוגית  הגישה  והטיפולים. 
את המשמעות, שנותנים משתתפי המחקר לאירועים 
 בהם הם מעורבים אשר משפיעים על חייהם האישיים

.)Creswell & Poth, 2018(

משתתפות המחקר

בגילאי  שד  סרטן  מחלימות   13 השתתפו  במחקר 
המכוונת הדגימה  בשיטת  הורכב  המדגם   .67-34 
 .)Brinkman & Kvale , 2015 (  )purposeful sampling (
קריטריונים להכללה: מחלימות סרטן השד שאובחנו 
בשלבים ראשוניים I-III, כחודש עד שנה מסיום הטיפולים 
הכימותרפיים, ללא מחלת סרטן קודמת, ללא מצב דמנטי 
או מחלת נפש ידועים, דוברות עברית. נעשה ניסיון לראיין 
מחלימות סרטן שד שיעניקו תמונה מגוונת ומקיפה 
מבחינת מאפייני רקע. עם זאת, הדגימה בפועל נקבעה 
על פי שיטת "הרוויה התאורטית", עד השלב שבו המשך 

הראיונות לא חשפו תמות ומשמעויות נוספות.

כלי המחקר

איסוף הנתונים האיכותניים במחקר זה נערך באמצעות 
 in depth semi( ראיון עומק חצי-מובנה פנים אל פנים
structured interview(. הריאיון משמש כאמצעי ללמידה 
ולהבנת חוויותיהן של הנשאלות, ונערך על בסיס מדריך 
ראיון הכולל תחומי מפתח משמעותיים, אך הוא גמיש 
ומאפשר דיאלוג בין המראיין והמרואיינת וביטוי אישי 
 Brinkman & Kvale, 2015; Creswell & Poth,( משמעותי

 .)2018

הליך המחקר

לפני תחילת המחקר התקבל אישור מועדת הלסינקי של 
המרכז הרפואי רמב"ם, לביצוע המחקר במכון האונקולוגי 
במרכז הרפואי רמב"ם בחיפה. הפנייה לנשים להשתתף 
במחקר נעשתה באמצעות רופאי המכון האונקולוגי 

לבקוביץ
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ונשים שהסכימו להשתתף חתמו על טפסי הסכמה 
במפגש עם הרופא. המשתתפות קיבלו הסבר מקיף על 
המחקר ורואיינו בבתיהן. הפרטים הרפואיים נלקחו מתיקי 

המשתתפות ע"י החוקרת. 

ניתוח נתונים 

 )thematic analysis( הראיונות נותחו באמצעות ניתוח תמטי
המאפשר לחוקר לזהות ולקודד תמות ודפוסים הנובעים 
מתוך הנתונים )Creswell & Poth, 2018(. כל הראיונות 
הוקלטו ותומללו, התמלולים נקראו וסומנו נושאים מרכזיים 

שעלו בראיונות ויצרו תתי קטגוריות. 
בשלב הבא התבצע חיפוש לנושאים מקשרים וקיבוץ תתי 
הקטגוריות לקטגוריות משנה. בשלב האחרון אותרו התמות 
המרכזיות אשר מייצגות את עיקרי המחקר, מתוך חיפוש 
מתמיד אחר משמעויות הקושרות בין התמות ומשמעויות 

המבדילות ביניהן. 

ממצאים
מניתוח הראיונות האיכותניים עלו שלוש תמות עיקריות: 
התמה הראשונה,  "היום אני רואה את עצמי יותר": שינויים 
בתפיסת העצמי, מתייחסת לשינויים החיוביים בתפיסת 
העצמי שחוו משתתפות המחקר לאחר התמודדותן 
עם המחלה וסיום הטיפולים הכימותרפיים. כל הנשים 
תארו תחושות של חולשה, כאב ופגיעות בעקבות החולי 
במחלת סרטן השד. בד בבד, הנשים הדגישו כי ברצונן 

להמשיך קדימה, לחזור לשגרת העבודה והמשפחה וציינו 
כי עליהן לגייס משאבים לכך. המחלימות תארו כי לאחר 
ההתמודדות עם הטיפולים, הן מתבוננות אחרת על עצמן 
ומגלות רבדים חבויים בתוכן, אלו הובילו אותן ללבטים 
סביב עתידן התעסוקתי. התמה השנייה, "מסתכלות על 
הכל אחרת. הכל מקבל מימדים אחרים": שינויים בתפיסות 
לגבי החיים. משתתפות המחקר תארו תהליך של חיפוש 
המשמעות שהתרחש בתחומים שונים של חייהן לאחר סיום 
הטיפולים הכימותרפיים. הנשים תארו כי העריכו את חייהן 
מחדש, שינו את סדרי העדיפויות והביעו הבנה כי החיים 
יקרים מכדי לבזבז אותם על דברים חסרי משמעות. עקב 
כך, תארו הנשים כי השתנו סדר הקדימויות בחייהן אשר 
גרמו להן להכיר בחשיבות צרכיהן. התמה השלישית, "כבר 
לא רבה עם כולם": שינויים ביחסים בינאישיים. המחלימות 
תארו שינוי ביחסיהן עם בני משפחתן וקרובים אחרים 
לאחר סיום הטיפולים. חלק מהנשים תארו כי המחלה 
ריככה אותן, ורכות זו התבטאה ביחסיהן עם בני אדם ובני 

המשפחה. 
"היום אני רואה את עצמי יותר": שינויים בתפיסת העצמי 

משתתפות המחקר תארו אירוע משברי שפגע ברצף חייהן, 
תחושת חולשה, כאב ופגיעות אחרי התמודדותן עם המחלה 
והטיפולים, אך בד בבד הן הדגישו את הכוח שגילו בעצמן. 
המחלימות תארו כי חוו שינויים בתפיסת העצמי. הנשים 
תארו כי בעקבות חוויית הקושי שעברו בשל המחלה, הן 

גיל שם בדוי
מצב 

משפחתי
מס’ 

ילדים
שנות 

השכלה
מקצוע

מצב 
כלכלי

שלב 
מחלה

ניתוח

ניתוח משמר שד Iממוצעמורה318נשואה41נועה1

כריתת שד IIנמוךמנהלת416נשואה47מרי2

ניתוח משמר שד Iנמוךמטפלת18רווקה52גנ’ט3

כריתת שד IIגבוהמטפלת בילדים410נשואה43יעל4

כריתת שד IIנמוךמורה413נשואה37שרה5

ניתוח משמר שד Iנמוךאשת מכירות112גרושה34עדי6

כריתת שד+ניתוח שחזור שדIIIממוצעאינה עובדת312נשואה47תמר7

כריתת שד+ניתוח שחזור שד IIנמוךגננת415נשואה65לאה8

ניתוח משמר שד IIגבוהמנהלת216נשואה62קטיה9

ניתוח משמר שד IIממוצעבגמלאות216אלמנה66אביבה10

ניתוח משמר שד IIIגבוהאחות416נשואה60נעמי11

ניתוח משמר שד Iגבוהבגמלאות213נשואה60יוליה12

כריתת שד Iנמוךאשת מכירות214נשואה67שלומית13

לוח 1: טבלת נתוני רקע של המשתתפות
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לבקוביץ

תופסות את עצמן חזקות יותר ובעלות יכולת להתגבר 
על הקשיים ומתארות תחושה של חוסן ואמונה עצמית. 
לצד הפגיעות, תארו המחלימות כי הן חשות גמישות יותר 
בהסתגלות לשינויים בלתי צפויים שקרו. כל המחלימות 
הביעו רצון עז להמשיך הלאה, למרות אירוע משברי 
שפגע קשות ברצף החיים. לאחר שהתמודדו בצורה טובה 
להערכתן, המחלימות גילו בתוכן את תחושת הכוח הפנימי, 
מול אירוע חיים קשה שעברו, המניעה אותן להמשיך 

קדימה.
"כולם אומרים... שמה שלא הורג מחשל. לפי דעתי זה לא 
נכון, לא צריך לסבול. אני חושבת שזה מחליש... בן אדם 
שעובר יותר מדי בחיים, אז כבר אין לך כוח, זה בדיוק להפך. 
נכון, קיבלתי את החיים במתנה, אני כרגע ללא  מחלה, ואני 

רוצה לבנות את עצמי עוד פעם מחדש" )עדי, בת 34(.
המחלימות תארו, כי לאחר ההתמודדות עם המחלה 
והטיפולים השתנה סדר חשיבות העניינים בחייהן. נוסף על 
כך, קבעו המחלימות סדר קדימויות חדש במשפחתן וכעת 
הן פועלות לפיו. חלק מהמשתתפות תארו כי טרום המחלה 
היו ממוקדות בעיקר בצרכי בני המשפחה, לעיתים עד כדי 
ביטול צרכיהן. המחלה שינתה את תפיסתן, סדר הקדימויות, 
וגרמה להן לראות את הצרכים שלהן ואת החשיבות שלהן: 
"היום אני רואה את עצמי יותר מאשר ראיתי את עצמי 
בעבר. אם פעם דחקתי את עצמי למקום הרביעי... היום 
אני לא במקום הרביעי. פעם הייתי כל כולי נותנת לילדים, 
לבית, הכל לבית, היום לא. היום אני נותנת לעצמי. זה בסדר 
לתת לעצמך, לפנות לעצמך מקום, אפילו להיות ראשון" 

)יעל, בת 43(. 
"פסק הזמן הזה שהיה לי נתן לי הרבה זמן לחשוב... 
חשבתי על עצמי... איפה, מה קורה אצלי. זה נתן לי באמת, 
התבוננות קצת על עצמי. כתוב "ואהבת לרעך כמוך". אם 
אני לא מספיק אוהבת את עצמי ודואגת לעצמי, אז גם אם 

אני דואגת לאחרים זה לא מספיק טוב )לאה, בת 65(.
שינוי סדר העדיפויות התבטא גם בשינויים תעסוקתיים. 
חלק מהנשים תארו שינויים בתפיסה התעסוקתית ובהמשך 
העבודה. לאחר סיום הטיפולים, המחלימות בחנו מחדש 
את עתידן התעסוקתי ובחרו בשינוי תעסוקתי על מנת 
לתת מענה לצרכיהן ולצרכי הבית. המחשבה על השינוי 
התעסוקתי נבעה מרצון המחלימות לבלות יותר זמן עם 
ילדיהן ולהיות לעזר עבורם. המשתתפות תארו את רצונן 

למצות את הזמן נכון יותר מבעבר במצבן החדש.
נועה מתארת כי החליטה לעשות שינוי ולעזוב מקום עבודה 
בשביל להיות פנויה יותר עבור עצמה ומשפחתה: "החלטתי 
שאני לא חוזרת )לעבודה(... והיה לנו ברור, שככה אי אפשר 
להמשיך. או שאני מורידה הילוך, או שהוא )בעלי( מוריד 
הילוך. והאמת... אני אישה מאוד של בית, של חברים... כמה 
שאני אסרטיבית... אני מאוד מאוד אוהבת את הבית שלי, 

את הילדים שלי, את המשפחה... מאוד התאים לי להוריד גם 
הילוך, ואז עשיתי את הסוויץ'" )נועה, בת 41(.

"מסתכלות על הכל אחרת, הכל מקבל מימדים אחרים":  

שינויים בתפיסות לגבי החיים

שינויים  הנוכחי, מחלימות סרטן שד תארו  במחקר 
חיוביים שחוו בעקבות המחלה ולאחר סיום הטיפולים 
הכימותרפיים. כמו כן, תארו הנשים שינויים בפרופורציית 
החיים בעקבות התמודדותן עם המחלה. המחלימות תארו 
כי דאגות חיים שונות פתאום מקבלות פרופורציות אחרות 
ומדאיגות פחות. הנשים תארו את הערכתן המחודשת על 
החיים, אשר התבטאה בשינוי סדרי העדיפויות שלהן בחיים, 
לקיחתן את החיים ביתר קלות וביתר הנאה ובתהליך חיפוש 

המשמעות שהתרחש בתחומים שונים של חייהן. 
כי לאחר שעמדו באתגר  משתתפות המחקר תארו, 
חיים קשה שהוצב בפניהן בשל מחלתן, השקפת עולמן 
השתנתה. המשתתפות שיתפו, כי דפוסי ההתנהגות 
והחשיבה הקבועים שלהן לפני המחלה השתנו. מערכת 
התפיסות והאמונות החדשה מאפשרת למחלימות להבין 
את העולם יחד עם האירוע המשברי שחוו. המחלימות 
משתוקקות למצות את הזמן באופן חיובי יותר מבעבר 
והנכון יותר על פי סדר הערכים החדש. ההתמודדות עם 
החולי גרמה להבנה כי החיים זמניים, שבריריים וכי יש צורך 
להודות, להכיר את מה שיש, להודות על דברים פעוטים ולא 
להתמקד בדברים החומריים. משתתפות המחקר הדגישו, 

כי בעקבות המחלה גילו הערכה מחודשת של החיים:
 "יותר אוהבת את החיים. אחרי מחלות כאלה. את מרגישה 
ש... החיים... אפשר לאבד אותם... יותר אוהבים את החיים. 

מרגישים את הטעם של החיים" )נעמי, בת 60(. 
תמר מתארת, כי לאחר המחלה היא מתבוננת אחרת 
על החיים ועל עצמה ומגלה רבדים שהיו חבויים בתוכה: 
"מסתכלים על הכל אחרת. הכל מקבל מימדים אחרים. 
חיים את החיים קצת אחרת. צורבים יותר, מתקשרים יותר... 
מרגישה צדדים שהיו לי חבויים כנראה, אני לא יודעת, 

פתאום מ... המחלה ריככה את זה" )תמר, בת 47(. 
שרה, מתארת כיצד ההתמודדות עם המחלה השפיעה על 
ההתבוננות על החיים של בעלה: "הוא )הבעל( אמר לי – את 
יודעת מה התובנה שלי מכל מה שאנחנו עוברים... שהחיים 
קצרים מדי, ויקרים מדי, מכדי לבזבז אותם על שטויות... לקום 
כל בוקר עם חיוך ענק על הפנים, להודות על כל מה שיש לנו". 
שינוי נוסף הינו שינוי בפרופורציות החיים. המחלימות תארו 
כי בעקבות המחלה והטיפולים, צורת חשיבתן לגבי הדברים 
בחיים השתנתה והן מסתכלות עליהם בפרופורציות נכונות. 
המשתתפות תארו את חוויותיהן ואת מאורעות החיים 
בפרופורציה ואיזון, דאגות החיים מקבלות פרופורציות 
אחרות ומטרידות פחות. שינויים אלו השליכו על מערכות 

היחסים עם כל בני המשפחה: 
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"הרפיתי לגמרי. לא עשיתי איתה שיעורים, ולא לימדתי 
אותה למבחנים... שאני הייתי ממש, יושבת איתה על 
מבחנים... וכשהרפיתי, גיליתי שלילדים שלי יש כוחות 
ויכולות שחבל על הזמן. נהפוך הוא, זו שישבתי איתה 
 כל הזמן על מבחנים, פתאום הפתיעה אותי עם ציונים"

)יעל, בת 43(.
כפי שמתארת יעל, חלק מהמחלימות תארו את בחירתן 
לשחרר דברים ודעות בהם החזיקו בעבר, כמו ההרפיה 
מדרישתן מהילדים להביא ציונים גבוהים מבית הספר 

שהפכה, לאחר משבר החיים שחוו, לשולית. 

"כבר לא רבה עם כולם":  שינויים ביחסים הבין-אישיים

המשתתפות תארו כי בעקבות המחלה, קשריהן עם בני 
משפחתן ועם אנשים אחרים הקרובים אליהן התהדקו. 
המחלימות שיתפו כי קיימת הפחתה בכמות הקונפליקטים 
ביחסיהן עם האנשים שבסביבתן, ותחושה של רוגע ושלווה 
יותר ביחסיהן עם קרובים להן. בעקבות  משמעותיים 
התמודדויותיהן של המשתתפות עם המחלה, תארו חלק 
מהמחלימות כי הן לוקחות את הדברים ביתר קלות ואינן 
מנסות יותר לשנות את בני האדם, לעומת השנים שקדמו 
למחלתן. בעקבות תפיסתן את המצב, תארו הנשים כי אינן 

לוקחות יותר דברים ללב וקשריהן עם האחרים קולחים הרבה 
יותר, מאשר בתקופה לפני המחלה. הנשים חלקו, כי לאחר 
ההתמודדות עם המחלה הן מקבלות את האחר כמו שהוא 

ורואות את בני האדם לפני שהן רואות את המעשים שלהם.
משתתפות המחקר תארו שינוי ביחסים הבין-אישיים, 
הפחתה בכמות הקונפליקטים וחיזוק הקשרים הבין אישיים. 

הן ייחסו את השינוי בעיקר לתפיסה שלהן את המצב:
"אני כל דבר הייתי לוקחת ללב ובוכה, עושה מזה עניין. 
והיום... אם משהו לא הולך – לא צריך... פעם, הייתי אומרת 
– למה, למה אמא שלי כועסת עלי? מה, אני עושה לה הכל 
טוב, למה היא כועסת עלי, ובוכה. היום היא כועסת, בסדר, 
שתכעס. אין לי זמן להבין למה. היא תירגע לבד" )מרי, 47(.

תמר מחדדת את השינוי: "בקשר עם אנשים הרבה יותר 
קל, לזרום יותר. לא לנסות לשנות כלום. כל אחד שינהג איך 
שהוא רוצה. אני אקח את חמותי. אחרי המחלה וההחלמה.. 
פתאום ראיתי אישה, מזדקנת... אה... אמרתי – נו די, כאילו... 
זהו, נשים בצד. ננסה להתעלות על עצמנו איכשהו, לקבל 
את זה כמו שזה וככה זה עכשיו יזרום. וככה עשיתי. נראה 
 יותר טוב. לא להתרגז מכל שטות... זהו, רגועים יותר"

)תמר, בת 47(.

לוח 2: סיכום עיקרי הממצאים

עיקרי הממצאיםתימה

“היום אני רואה את עצמי יותר”: 
שינויים בתפיסת העצמי

· תחושת חולשה, כאב ופגיעות אחרי ההתמודדות עם המחלה	

·  תחושת חוסן נפשי 	

· שאיפה להמשיך קדימה 	

· התבוננות אחרת על אני העצמי אצל המחלימות	

· שינויים בסדרי הקדימויות בחיים	

· טרום המחלה היו ממוקדות בעיקר בצרכי בני המשפחה, המחלה גרמה להן 	
לראות את הצרכים שלהן

· לבטים סביב העתיד התעסוקתי	

“מסתכלים על הכל אחרת. הכל 
מקבל מימדים אחרים”:  שינויים 

בתפיסות לגבי החיים

· ־חיפוש משמעות לאחר סיום הטיפולים שהתרחש בתחומים שונים אצל המחלי	
מות

· הערכה מחודשת לחיים	

· הבנה כי החיים יקרים מכדי לבזבז אותם על דברים חסרי משמעות	

· שינוי בסדרי העדיפויות	

· לקיחת החיים ביתר קלות וביתר הנאה	

· שינויים בפרופורציית החיים	

· דאגות החיים מקבלות פרופורציות אחרות ומטרידות פחות	

“כבר לא רבה עם כולם”:  שינויים 
ביחסים הבין-אישיים

· המחלימות תארו תחושת רוגע ושלווה ביחסיהן עם הסביבה שלא חשו לפני 	
המחלה

· הפחתה בכמות הקונפליקטים וחיזוק הקשרים הבין-אישיים	

· קבלת האחר כפי שהוא	
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עדי תארה כיצד סכסוך שכנים שבעבר מאד העסיק אותה, 
מעסיק אותה כיום באופן שונה. אם בעבר נהגה בכעס 
ובעוינות, כיום היא מפנה את האנרגיות לביתה, נשמעת 
סלחנית ומפויסת יותר ומנסה פחות לתקן את האחר, 

השונה ממנה:
"לפני שנה, הייתי עושה לה )לשכנה( את המוות. הייתי 
והייתי מעמידה אותה במקום,  מזמינה לה משטרה 
וגם רושמת סטטוס בפייסבוק. היום באמת אני מנסה 
 כאילו, לתקן את מה שאני יכולה... פחות אנרגיות לכעס"

)עדי, בת 34(.
לסיכום, מחלת סרטן השד נתפסה כאירוע משמעותי 
שהשאיר את חותמו על המשתתפות. הנשים תארו, כי 
לאחר הטיפולים הן גילו הערכה מחודשת לחיים, שינויים 
בתפיסת העצמי, שינוים בפרופורציות החיים, שינוי ביחסים 
בין-אישיים ואף שינויים תעסוקתיים. חלק מהנשים תארו 
כי כעת הן מודעות יותר לצרכיהן האישיים, אחרות תארו 
כי לאחר המחלה הן שמות דגש רב יותר על הבית והילדים. 
ההתמודדות עם המחלה העניקה לחלק מהמשתתפות 
הבנה מעמיקה יותר על החיים בכלל ועל חייהן האישיים 

בפרט, לצד תחושת פגיעות וכאב.

דיון
ניסיון ללמוד את החוויה של  במחקר הנוכחי נעשה 
מחלימות סרטן השד, במטרה להרחיב ולהעמיק את ההבנה 
של תהליך ההתמודדות שלהן באמצעות ראיונות עומק. 
ממצאי המחקר הנוכחי מדגימים, כי למרות תחושת הדחק 
והכאב הכרוכה במחלת הסרטן, המחלימות תארו מאפייני 
צמיחה פוסט טראומטית. המחלימות תארו כי הן מתבוננות 
אחרת על עצמן ומגלות רבדים שלא הכירו לפני המחלה. 
המשתתפות תארו תהליכים של חיפוש משמעות לחיים, 
שינוי סדרי עדיפויות, שינויים תעסוקתיים ושיפור יחסיהן 

עם בני משפחתן והקרובים להן.
אבחון מחלת סרטן הינו אירוע מכונן ומהווה נקודת 
מפנה בחיים. לעיתים, מי שאובחן כחולה בסרטן משנה 
את תפישתו ועולמו, והופך את מחלתו למנוע לצמיחה 
 Koutrouli , Anagnostopoulos & ( והתפתחות אישית 
Potamianos, 2012(. משתתפות רבות תארו, כי החוויה 
לימדה אותן על עצמן ועל הצורך לבצע שינויים חשובים 
בחייהן. אחרות סיפרו, שלמדו להעריך כל יום חדש ואת 
חשיבותם של משפחה וחברים ושל יחסיהן עם סביבתם. 
צמיחה בקרב המשתתפות כללה הערכה מחודשת, איתור 
היבטים חיוביים באירוע השלילי ומציאת תועלת בפירוש 
החדש. ביטויי הצמיחה היו בתחומים שונים של החיים: 
בהערכה מחודשת לחיים ושינוי סדרי עדיפויות, בתעסוקה 
ובקשרים בין-אישיים. משתתפות רבות תארו אינטגרציה 
של האירוע המשברי ברצף החיים. הן תארו שינויים 

בתפיסת עצמי, בהן הדגישו המחלימות את פגיעותן לאחר 
המחלה, אך בד בבד גם את הכוח שגילו בעצמן. מחקר זה 
נתמך במחקר שנערך בישראל, בקרב 124 חולות סרטן שד 
כשלוש שנים מקבלת האבחנה, בו נמצאו שיעורי צמיחה 

 .)Cohen & Numa, 2011( פוסט טראומטית גבוהים
טדצ'י וקלהון )Tedeschi & Calhoun, 1996, 2004(, מניחים 
כי צמיחה בבסיסה הינה שינוי פנימי, המוביל להרחבה 
של היכולת הקוגניטיבית-רגשית של הפרט להבין את 
עצמו ואת העולם מסביבו. הם מדגישים את ההרהורים 
)Rumination( אשר מהווים את לב הצמיחה. גם במחקר 
נוכחי, נראה כי הרהורים אלו מביאים את המחלימות 
לשוב אל האירוע, להתמודד עימו ולצקת אליו משמעות 
מחודשת. מתן משמעות לאירוע עשוי להוביל בהמשך 
לתחושת צמיחה. המימד שבלט ביותר במחקר הנוכחי הינו 
הערכה רבה יותר של החיים, המשתתפות תארו כי כעת הן 
אוהבות ומעריכות יותר את החיים, מעריכות דברים קטנים 
שקודם לכן לא ייחסו להם ערך. המשתתפות סיפרו על 
הבנתן, כי החיים יקרים מדי בשביל לבזבזם על דברים חסרי 
משמעות. במחקר שבדק צמיחה פוסט טראומטית בקרב 
70 נשים חולות סרטן שד בטווח של חמש שנים מקבלת 
האבחנה, נמצאה צמיחה פוסט טראמוטית בשיעור גבוה, 
בעיקר בממדים של הערכת החיים, קשרים בין-אישיים 

.)Cordova et al., 2001( ושינוי רוחני
מימד נוסף שצויין כמשמעותי, הינו ההכרה באפשרויות 
חדשות ושינוי סדר עדיפויות. חלק מהמשתתפות תארו, כי 
לפני המחלה היו ממוקדות בעיקר בצרכי בני המשפחה, 
לעיתים עד כדי ביטול צרכיהן. המחלה שינתה את תפיסתן, 
את סדר הקדימויות, וגרמה להן לראות את הצרכים שלהן 
ואת החשיבות שלהן. חלק מהנשים תארו שינויים בתפיסה 
התעסוקתית ובהמשך העבודה, כדי שיוכלו להקדיש 
יותר זמן לילדיהן. ממצאי המחקר תומכים בממצאים של 
מחקרים קודמים רבים, בנושא הצמיחה הפוסט-טראומטית. 
 )Tedeschi & Calhoun, 1996( כך, במחקר של טדצ'י וקלהון
נמצא, כי אנשים לאחר אירוע טראומטי מקבלים הבנה 
כי ביכולתם לחיות טוב יותר, מגלים הזדמנויות שלא היו 
חשופים אליהן קודם ומוכנים לבצע שינויים נחוצים בחייהם. 
הדבר בא לידי ביטוי אצל חלק מהמרואיינות במחקר, אשר 
החליטו לבצע שינויים תעסוקתיים, לעבור למקום עבודה 
קרוב יותר לבית או אף לעזוב את מקום העבודה על מנת 

להקדיש יותר זמן למשפחתן.
משתתפות המחקר תארו גם שינוי ביחסים הבין-אישיים 
עם בני הזוג, הילדים ובני משפחה קרובים נוספים, הפחתה 
בכמות הקונפליקטים וחיזוק הקשרים הבין-אישיים. יחסיהן 
עם סביבתן קיבלו מימד של רוגע ושלווה, אשר לא היה 
טרם המחלה וכעת הן מקבלות את האנשים בסביבתם 
כמות שהם ולא מנסות לשנותם. ממצאי המחקר תומכים 

לבקוביץ
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 Petrie et al., 1999, Sears et al.,( בממצאי מחקרים נוספים
Tedeschi & Calhoun, 2004 ,2003(, אשר הצביעו כי אנשים 
לאחר אירוע טראומטי מעריכים יותר את מערכות היחסים 
שלהם עם אחרים, מתקשרים בפתיחות רבה יותר וחשים 
יותר אמפתיה כלפי אחרים. המשתתפות במחקר ציינו, 
כי קשריהן עם בני משפחתן ועם אנשים אחרים התחזקו 
בעקבות המחלה. ייתכן כי הכרת התודה על התמיכה שלה 
זכו בזמן ההתמודדות, וההבנה כי בני המשפחה והחברים 

עשויים להיות משאב בזמנים קשים תרמו לשינויי.
מניתוחי הראיונות במחקר הנוכחי, מתקבל חיזוק לגישה 
כי אכן מתרחשת חוויית צמיחה פוסט טראומטית, וזו 
לידי ביטוי בשינויים שעשו המחלימות באורח  באה 
החיים שלהן, בתפיסות החיים, בשינויים ביחסים עם בני 
המשפחה, בשינויים התעסוקתיים, ובתרומה של שינויים 
אלו לתחושת החוסן שלהן. ואכן, רוב המשתתפות במחקר 
גילו חוסן כאשר הן התמודדו עם הקשיים במהלך החולי 
וגילו גמישות בהסתגלות למציאות החדשה, שלאחר סיום 

הטיפולים הכימותרפיים.  
חוזקות המחקר: המחקר האיכותני מעניק עומק לחוויות 
המחלימות, כמו כן המחקר מציג מדגם הומוגני של 
מחלימות סרטן שד בשלבים I-III לאחר כחודש עד כשנה 
מסיום הטיפולים הכימיים. למחקר מספר מגבלות: לצד 
יכולת העמקה ותפיסת המשמעות של המחלימות, המדגם 
קטן ואינו מאפשר יכולת הכללה. בשל מורכבות המושג 
צמיחה פוסט טראומטית והיותו דינמי, ישנו קושי בבחינה 
בנקודת זמן אחת. בנוסף, המחקר בחן את תפיסותיהן 
האישיות של המחלימות ולא את התנהגותן, השאלה האם 
דיווחים אודות צמיחה פוסט טראומטית משקפים שינויים 
ממשיים, או שמדובר במנגנון הימנעות, היא שאלה חשובה, 
אך מחקר זה עוסק במדידה סובייקטיבית ולא בהערכות 
אובייקטיביות של מדידת שינויים. ראוי כי מחקר כמותי 
בהיקף נרחב יותר במספר מכונים אונקולוגים, יבחן סוגייה 

זו במתודולוגיות נוספות. 
למחקר הנוכחי מספר השלכות יישומיות לאנשי המקצוע 
המטפלים בחולי ובמחלימי סרטן, במסגרת צוות רב 
מקצועי בתחום האונקולוגיה. ממצאי המחקר הנוכחי 
מעידים, כי למרות אירוע המשבר קיימת אפשרות להגיע 
לצמיחה פוסט טראומטית בקרב מחלימות סרטן השד. 
הממצאים עשויים לעודד את הצוות המטפל, ובפרט צוות 
הסיעוד שבא במגע ארוך טווח עם המחלימות, לפתח 
תוכניות התערבות העשויות לחזק את תהליכי הצמיחה 
הפוסט טראומטית, בנשים המתמודדות עם סרטן השד. 
כמו כן, חשוב להכשיר  ולהדריך אנשי מקצוע שיפעלו 
לחיזוק תהליכים של צמיחה פוסט טראומטית. מחקר זה 
מזמין ביצוע מחקר עתידי, על מנת לבחון במתודולוגיות 
נוספות ולאורך זמן את תהליך הצמיחה הפוסט טראומטית 

בקרב מחלימות סרטן שד.
המחקר נערך בתמיכת הקרן הלאומית למדע והאגודה 

למלחמה סרטן.  
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