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רקע ספרותי
העשור האחרון הוביל שינויים רבים בעולם הרפואה, 
ברפואה האלטרנטיבית והמשלימה, בפסיכולוגיה וכן 
גוף האדם. אם בעבר מחלות אורגניות היו  בתפישת 
נתפשות בעיני החברה והרפואה כמחלות שמקורן בגוף 
גרידא, היום גוברות הטענות כי לא כך הדבר, וכי מחלות 
אורגניות, שמתבטאות בגוף החי, הן תוצאה של גורמים 
רבים, ביניהם גורמים פיזיים, סביבתיים, נפשיים וגנטיים. 
מחלת הסרטן נתפשת בעיני רבים כתוצאה אפשרית של 
משבר נפשי, אורח חיים ודפוס אישיות לחוץ. העיסוק 
בשאלה מהי אישיות החל עוד לפני הספירה כאשר את 
ההתייחסות הראשונה למושג אישיות נתן הרופא היווני 
הנודע היפוקרטס, שלימים שבועת הרופא תיקרא על שמו.

קיימות גישות מגוונות של חוקרים, פילוסופים ורופאים, 

אשר מציעות נקודות מבט שונות על האישיות. פרווין 
1992( מציע הגדרה מקיפה  )כמצוטט אצל מרום בייט, 
ושימושית לחקר האישיות, שלפיה האישיות מייצגת "את 
אותן תכונות של היחיד, או של בני האדם בכלל, המביאות 
להיווצרות תגובות, המופיעות בעקבות מצבים מסוימים" 

)מרום בייט, 1992, עמוד 27(.
פרויד למשל )כמאוזכר על ידי הספריה הוירטואלית של 
מט"ח, 2002(, הגדיר את מבנה האישיות באמצעות שלושה 
פרמטרים: האגו, הסופר אגו והאיד. שלושת פרמטרים 
אלה נמצאים בקונפליקט ובו זמנית באיזון מסוים. פרויד 
התייחס לשלוש רמות של מודעות באדם: לא מודע, סמוך 
למודע ומודע. המודע הוא סך כל התכנים שיכולים לעורר 

בנו חרדה. 
קרל רוג'רס, בגישתו ההומניסטית-פנומנולוגית )כמאוזכר 
על ידי הספריה הוירטואלית של מט"ח, 2002(, הניח שתי 
הנחות בסיסיות: הראשונה היא, שהאדם אדון לגורלו 
ומכוון את חייו לקראת הגשמה עצמית, כלומר שלסביבה 
יש פחות השפעה על האדם ודווקא הוא עצמו יוצר את 
חוויותיו ותחושותיו מתוך חוויות פנימיות והשקפות עולמו. 
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לפתוגנים ו/או קרצינוגנים בשילוב עם הרקע הבריאותי של 
האורגניזם וכן מצב מערכת החיסון שלו. לכן, בפרטים עם 
אותה החשיפה למזהמים או פתוגנים, ההסתברות שאכן 
תתבטא מחלה, משכה ועוצמתה, כל אלו תלויים במצב 
מערכת החיסון של הפרט עוד מלפני החשיפה לפתוגן 

.)Glaser, & Kiecolt-Glaser, 2014(
לחץ מוגדר כתגובה של הפרט לגירוי או לשינוי. זהו שילוב 
של אירועים המורכבים מגירוי )סטרסור(, אשר מייצר 
תגובה במוח )תפישת הסטרסור( שמפעילה מערכות 
פיזיולוגיות של "הילחם או ברח" בגוף )התגובה לסטרסור(. 
ניתן להבחין בין לחץ קצר טווח המוגדר כלחץ שנמשך בין 
מספר דקות למספר שעות, ובין לחץ ארוך טווח המוגדר 
ככזה שנמשך החל ממספר שעות ועד ימים או שבועות ואף 

.)Dhabhar, 2014( חודשים ושנים
בגוף הפרט, המתווכים העיקריים המושפעים מלחץ 
הם נוראפינפרין, אפינפרין )המשוחררים על יד מערכת 
העצבים הסימפטטית(, הורמון משחרר קורטיקוטרופין 
)corticotropin releasing hormone(, אדרנוקורטיקוטרופין 
וקורטיזול )שרמתם בדם עולה בעקבות שפעול של ציר 
HPA היפותלמוס-היפופיזה-אדרנל(. מאחר שכמעט כל תא 
ותא בגוף נושא קולטנים לאחד או יותר מהמתווכים הללו, 
הרי שהורמוני לחץ עלולים להביא לשינויים כמעט בכל תא 
.)Dhabhar, 2014( ורקמה בגוף כדי להתריע על מצב של לחץ
תגובה חיסונית יכולה להתחלק לתגובה מגנה )חיובית( 
אשר מספקת החלמה יעילה של פצעים, מחסלת זיהומים 
ותאים סרטניים ומקדמת זיכרון חיסוני לאחר מתן חיסון 
חיצוני; ולתגובה פתולוגית )שלילית( ישירות כנגד הגוף 
רגולטיבית/ מווסתת שבה תאי חיסון  עצמו; תגובה 
 Dhabhar,( מסויימים מדוכאים על ידי תאי חיסון אחרים
2014(. לפיכך, שפעול מערכת החיסון כתוצאה מלחץ או 
גירוי קצר טווח יכול להתבטא בשתי צורות. בצורה החיובית 
- להעלות את ההגנה החיסונית במהלך ניתוחים, חיסונים, 
זיהומים ואף מפני סרטן. הגנה זו מתאפשרת בין היתר על-
 Dhabhar,( ידי פיזור מותאם מחדש של תאי החיסון בגוף
2014(. ובצורה השלילית - תגובה חיסונית יכולה לבוא לידי 
ביטוי דווקא בדיכוי חיסוני או רגולציה חיסונית, העלולה 
להביא למצבים פרו-דלקתיים )דרמטיטיס, מחלות לב ועוד( 
ומחלות אוטואימוניות )כדוגמת פסוריאזיס וארטריתיס( 
אשר ידועות בנטייתן להחמיר בנוכחות לחץ )תרשים 1(. 
יתרה מכך, דיכוי חיסוני שנגרם כתוצאה מלחץ ארוך טווח 
עלול להאריך זמן של ריפוי פצעים, לדכא תגובה לחיסון 
 Dhabhar &( חיצוני ולהעלות רגישות למזהמים ולסרטן
McEwen, 1997(. כתוצאה מכך, נבדקה ההשערה כי לחץ 
לטווח הארוך תורם להאצת הזדקנות התא על-ידי דיכוי 
פעילות האנזים טלומראז האחראי על התארכות הטלומרים 

.)Epel et al., 2009( קצוות הכרומוזום -

הנחה שניה שמה את הדגש על הסתכלות הוליסטית על 
האדם וגורסת כי האדם הוא ישות אחת, ולא ניתן להבין את 

האישיות שלו באמצעות ניתוח חלקים של התנהגותו.
בנדורה, בעזרת גישת הלמידה החברתית )כמאוזכר על ידי 
הספריה הוירטואלית של מט"ח, 2002(, שם את הדגש גם 
על השפעת הסביבה על האדם וכן מציין שלושה תהליכים 
באדם הבונים את האישיות: תהליך ראשון הוא תהליך 
של למידה ממודל, בו האדם לומד מהסביבה ומחקה 
התנהגויות. תהליך שני הוא תהליך של וויסות עצמי שקיים 
באדם, המאפשר לו לווסת בעצמו את התנהגותו שלו, 
ותהליך שלישי הוא תהליך של תפיסת היעילות העצמית 
של האדם. ככל שתפיסת היעילות העצמית נמוכה יותר - 

כך עולה הסיכון לפסיכופתולוגיה.
במרוץ השנים התפתח גוף מחקר הבוחן את הקשר, שבין 
היבטים באישיות לבין מחלות לב, סרטן ועוד. מתוך כך קמו 
מודלים של אישיות, שניסו להגדיר דפוסי התנהגות ולקשר 

בינם לבין הסיכון למחלות. 
צמד החוקרים פרידמן ורוזנמן תארו ארבעה דפוסי אישיות 
A מאופיין בשאפתנות גדולה,  מרכזיים. דפוס אישיות 
תחרותיות, מונע מדחפים, מוטרד רוב הזמן מיעדי זמן 
)deadlines( בענייני עבודה, לחוץ בזמן. דפוס אישיות B אינו 
מוטרד מחוסר זמן ויעדי זמן )deadlines(, אינו תחרותי, אין 
לו דחפים גדולים ומנהל את חייו בצורה רגועה יותר וקצב 

.)Friedman & Rosenman, 1959( איטי יותר
C מאופיין במראה רגוע כלפי חוץ וזה  דפוס אישיות 
כתוצאה מהפנמה פנימה ודיכוי רגשות מתח ולחץ ורגשות 
שליליים. תכונות בולטות בסוג אישיות זה הן מנגנון הגנה 
חזק, תגובות שליליות ונטייה לדאוג לרווחתם של אחרים 
 Nisi, Makvandi & Heidari,( על-פני רווחת האדם עצמו

.)2015
דפוס אישיות D מאופיין באישיות יציבה כלפי חוץ, אשר 
מורכבת משילוב של שתי תכונות אישיות: הראשונה היא 
"רגישות שלילית" )NA – negative affectivity(, והשנייה 
 SI – social inhibition( )Pelle, Van den( "היא "עיכוב חברתי
Broek, & Denollet, 2012(. סוג אישיות D מזוהה כגורם מוביל 
להשלכות מזיקות לבריאות, מצב בריאותי ירוד, איכות חיים 

.)Zhang et al., 2016( ירודה, וכן למצבים שונים של סטרס

השפעות הלחץ על מערכת החיסון
עם התפתחות המחקר ברפואה ובפסיכולוגיה, עלו הראיות 
להשפעת מערכת העצבים המרכזית שכוללת את המוח 
וחוט השדרה, על התגובה החיסונית של האדם ועל ההגנות 
של הגוף כנגד מזהמים וכנגד מחלות ממאירות. לחץ ומתח 
פסיכולוגי יכולים להוביל לשינויים לרעה בתפקוד מערכת 
החיסון. יחד עם זאת, לא כל מי שחווה שינוי משמעותי 
בחייו נעשה חולה. מצב של חולי הוא פונקציה של חשיפה 
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לחץ, סרטן ומבנה אישיות
מחקר עוקבה פרוספקטיבי בחן את השפעת תכונות 
האישיות על התפתחות סרטן השד בקרב 29,098 נשים 
בטווח הגילאים של 79-40 שנים. החוקרים עקבו אחר 
אותן נשים במשך שתים-עשרה שנים. נבחנו ארבעה 
מאפיינים פסיכולוגיים: היכולת לקבל החלטות במהירות 
ובאופן עצמאי; הימצאות משהו/מישהו שלמענו האישה 
חיה; הקלות בה האישה מגיעה לכדי כעס ונוכחות לחץ 
יומיומי. מתוצאות המחקר עולה, כי לא נמצא קשר בין 
אחד ממאפייני האישיות לעיל לבין התפתחות סרטן השד 

.)Sawada et al., 2016(
במחקר עוקבה גדול נוסף שנערך בצרפת, בו השתתפו 
20,625 עובדים בחברת הגז והחשמל הלאומית של צרפת, 
קיבלו המשתתפים שלושה שאלוני אישיות, ביניהם שאלון 
(PSI )Personality-Stress Inventory אשר מטרת לזהות 
שישה סוגים שונים של אישיות, מתוכם: סוג 1 המתאר 
נטייה לדיכוי רגשות ביחסים בין אישיים )סוג מקביל לסוג 
אישיות )C וסוג 5 המתאר חוסר רגישות ונטייה לדיכוי 
והפנמה של רגשות. במסגרת המחקר נערך מעקב אחר כל 
המשתתפים במשך שש-עשרה שנים, בסיומו עלה כי סוג 
אישיות 1 לא נקשר בשום קשר להתפתחות סרטן כלשהו 
)Lemogne et al., 2013(. סוג אישיות 5 נמצא בקשר חיובי 
לסיכון מוגבר לפתח סרטן אך לא נמצא בקשר לפתח סרטן 
 Lemogne( שד, ערמונית, חלחולת או סרטן שקשור בעישון

et al., 2013(. מנגד, מטא אנליזה של שישה מחקרי עוקבה 
אשר כללה 42,843 גברים ונשים, בחנה את הקשר בין 
תכונות אישיות נבחרות )מוחצנות; נועם הליכות; מוכוונות/
מצפוניות; נוירוטיות; ופתיחות מחשבתית( ובין התפתחות 
סרטן ריאות, מעי, שד, ערמונית, לימפה ולויקמיה. לא נמצא 
קשר בין אחת מתכונות האישיות הללו לעליה בסיכון 

.)Jokela et al., 2014( לפתח סרטן מכל סוג שהוא
מחקר נוסף ניתח את ממצאיהם של שני מחקרי עוקבה 
פרוספקטיביים גדולים: המחקר הראשון נערך ביפן, בו 
השתתפו 30,277 נשים וגברים בריאים. בתום מעקב של 
שבע שנים - לא נמצא קשר בין נוירוטיות לסיכון גבוה יותר 
לחלות בסרטן. מחקר שני נערך בשוודיה, בו השתתפו 
ובוצע עליהם מעקב של  59,548 משתתפים בריאים 
שלושים שנים, אולם גם כאן לא נמצא קשר בין מוחצנות 
 ונוירוטיות לבין עליה בסיכון לפתח סרטן מסוג כלשהו

.)Nakaya, 2014(
בשנת 1959 בנו צמד הקרדיולוגים פרידמן ורוזנמן את 
סוגי אישיות A ו-B לצורך בחינת הקשר בין סוג האישיות 
 Friedman & Rosenman,( והסיכון למחלות לב כליליות
1959(. לאחר שהצליחו למצוא קשר בין סוג אישיותA לעליה 
בסיכון למחלות לב, המשיכו בפועלם ובשנת 1976 ערכו 
מחקר נוסף שעקב אחרי 3,154 נבדקים במשך 8.5 שנים. 
ממצאיו העלו, כי ישנו קשר חזק בין רמות כולסטרול, עישון 
סיגריות, לחץ דם וסוג אישיות A לבין התפתחות מחלות לב 

שבו-גבאי

)Dhabhar, 2014( תרשים 1: ההשלכות החיוביות והשליליות של לחץ קצר-טווח ולחץ ארוך-טווח
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 Rosenman, Brand,( 50-59 -בשתי קבוצות הגיל: 39-49 ו
.)Sholtz, & Friedman, 1976

 Eskelinen & Ollonen,( מחקר מאוחר יותר שנערך בפינלנד
2011( בחן את הקשר בין סוג אישיות C והתפתחות של 
סרטן השד. הנשים שאובחנו עם סרטן השד נמצאו כבעלות 
C( גבוהה  מחויבות )התכונה העיקרית בדפוס אישיות 
משמעותית מהנשים שנמצאו עם גידול שפיר או אלו 

שנמצאו בריאות. 
מחקר אחר בחן את סוגי האישיות בקרב 193 חולי סרטן 
 .)Nisi et al, 2015( צוואר הרחם, ריאות, ערמונית ושד
במסגרת המחקר, חולק לכל המשתתפים שאלון אישיות 
לאיתור דפוס אישיות C ותכונות אישיות נוספות על-פי 
מודל חמשת גורמי האישיות )five factor model(: מוחצנות; 
נועם הליכות; מוכוונות/מצפוניות; נוירוטיות; ופתיחות 
מחשבתית. ממסקנות המחקר עולה כי בעלי אישיות 
מסוג C פגיעים ומועדים יותר לחלות בסרטן, בהשוואה 
למי שאינו בעל אישיות C וכן בהשוואה לתכונות האישיות 
הנוספות שנבדקו במחקר. אפשר להסביר את הקשר בין 
אישיות C ומחלת הסרטן על-ידי עלייה בהפרשת הורמון 
אדרנוקורטיקואידי )adrenal cortical hormone( שנוצר 
ומופרש בעקבות מצב של דיכוי של רגשות. אדם שמדכא 
רגשותיו במקום להביע אותם מועד יותר לרמות גבוהות של 
 .)Nisi et al., 2015( הורמוני לחץ אשר גורמים לדיכוי חיסוני
יש לשים לב גם כן למגבלות המחקר: גודל המדגם )193 
משתתפים( וכן איסוף הנתונים רק לאחר אבחנת המחלה. 
כלומר, לא ניתן לדעת איך התנהלו המשתתפים עד אבחנת 
המחלה. למרות זאת, מחקר זה נותן מבט מעניין ומחזק 
את הידוע כיום על הלחץ ותרומתו לשפעול המערכת 

האנדוקרינית והחיסונית.
ממצאי מחקר שנערך בשיקגו, עקב במשך עשרים שנה 
אחר 5,397 גברים בגילאי 55-40 מעידים כי קיים קשר 
D ובין התפתחות מחלת  במידת מה בין סוג אישיות 
 D הסרטן, אולם הקשר החזק יותר נצפה בין סוג אישיות
Persky, Kempthorne-( לבין תמותה ממחלת סרטן קיימת
 D אישיות  שאצלו  מי   .)Rawson ,  & Shekelle ,  1987
דומיננטית, נמצא כבעל סיכוי מוגבר לחלות בסרטן לעומת 
מי שלא. תכונות נוספות כמו הכחשה ודיכוי רגשות לא 
נקשרו בסיכון מוגבר לחלות בסרטן. ממצא נוסף העלה, כי 
דפוס אישיות D נמצא אף בקשר גדול עוד יותר לתמותה 

.)Persky et al., 1987( ממחלת סרטן שכבר קיימת

ההיבט הסיעודי
אביא את ההיבט הסיעודי משני צידיו של המטבע: צד אחד 
הוא קידום בריאות בקרב הצוות הסיעודי, וצד אחר הוא 
קידום בריאות באוכלוסיה עמה אנו נפגשים בבתי החולים 

ובמרפאות בקהילה.

קידום בריאות בקרב הצוות הסיעודי 

קיימים מעט מאד מחקרים, העוסקים ברלוונטיות של 
הקשר בין דפוסי אישיות ומחלת הסרטן למקצוע הסיעוד. 
אולם מהמידע המחקרי הקיים, ניתן לראות כי אחים ואחיות 
מאופיינים לרוב בתחושת מחויבות גדולה מאד לארגון בו 
הם עובדים וגם למטופל ומתוך מחויבות זו אף פנו למקצוע 
 C הסיעוד. תכונות אלו עולות בקנה אחד עם סוג אישיות
)Kennedy, Curtis, & Waters, 2014(. רבים מהעוסקים 
בסיעוד הגיעו למקצוע זה מתוך תחושת שליחות וחובה 
 .)Eley, Eley, Bertello, & Rogers-Clark, 2012( לטפל באחרים
עובדה זו מחזקת את ההנחה, כי אחים ואחיות נוטים לשים 
את רווחת המטופל במרכז גם אם רווחת המטופל באה 
על חשבון רווחתם שלהם עצמם. לכן יש חשיבות להעלות 
את המודעות בקרב הצוות הסיעודי לדאוג לרווחתו שלו, 
לבריאותו הפיזית והנפשית וזאת כעדיפות עליונה לפני 

רווחתם של אחרים.
D, נוטים לחוות את  אחים ואחיות בעלי סוג אישיות 
מקום העבודה כלחץ וסובלים מרמות תשישות, שחיקה 
 ולחץ גבוהות יותר באופן משמעותי בהשוואה לאחרים
)Kim et al., 2017(. אחים ואחיות אלו חווים יותר תשישות 
רגשית וכתוצאה מכך יחסי אנוש לקויים יותר עם עמיתיהם 
לעבודה ועם מטופלים. בנוסף לכך, הם נוטים יותר להציג 
תלונות סומטיות, הפרעות במצב הרוח, סימפטומים של 
חרדה ודיכאון, בהשוואה לעמיתיהם ללא אישיות D. כאמור 
בעלי אישיות D מאופיינים בנטייתם לחוות רגשות שליליים, 
ובכן ככל שאחים ואחיות בעלי אישיות D חווים רגשות 
שליליים אלו, כך עולה רמת השחיקה הרגשית ממקום 

.)Ogińska-Bulik, 2006( העבודה
בנוסף לכך, נראה כי אחים ואחיות בתחום האונקולוגיה 
מועדים לחוות את הרמות הגבוהות ביותר של לחץ, 
בהשוואה לתחומי סיעוד אחרים. מתוך כך פותח כלי לסיוע 
עצמי בניהול הלחץ, המתבצע דרך הטלפונים הניידים של 
 SIT הכלי מבוסס על .)Villani et al., 2013( האחים והאחיות
SIT - stress inoculation training היא שיטה מובנית וקצרת 
מועד, אשר מבוססת על הצגת מספר קטעי וידיאו קצרים 
ומורכבת משלושה שלבים: השלב הקונספטואלי שמטרתו 
לעורר את מודעות האדם להיותו נתון בלחץ. השלב השני 
נועד להקנות כלים לאדם להתמודד טוב יותר מול לחץ 
והשלב השלישי הוא שלב החזרה והתרגול של התנהגות 
סתגלנית אל מול לחץ )Villani et al., 2013(. סרטוני הווידיאו 
נועדו לתת הובלה מחשבתית בדומה לדמיון מודרך. כלי זה 
נוסה על שלושים אחיות מתחום האונקולוגיה משישה בתי 
חולים באיטליה. הניסוי נמשך ארבעה שבועות, כאשר תחילה 
נאמדו רמות הלחץ אצל האחיות ובסיומו נמדדו שוב רמות 
הלחץ. נראה כי הכלי עזר להפחית משמעותית את רמות 

 .)Villani et al., 2013( הלחץ שנרשמו בתחילת הניסוי
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שבו-גבאי

קידום בריאות בקרב מטופלים

מתוך הבנה, כי ללחץ יש השפעה מכרעת על רווחתו של 
האדם ובייחוד אם הוא חולה בסרטן, האיגוד האמריקאי 
לאונקולוגיה פסיכוסוציאלית יצא בדרישה מכל מרכז 
לטיפול בסרטן להכניס אומדן פסיכוסוציאלי לזיהוי ואיתור 
לחץ אצל חולי סרטן, וזה יהווה מדד איכות לאקרדיטציה 
)בקרת איכות( שעליו להיות מיושם בכל ארגון בריאות 
אונקולוגי )Pirl et al., 2014(. על מנת לעמוד בתקן, יהיה על 
המדד לעמוד בשישה מרכיבים: )1( כל צוות מטפל יכלול גם 
נציג פסיכוסוציאלי כדוגמת עובד/ת סוציאלי/ת, פסיכיאטר/
ית או פסיכולוג/ית; )2( עיתוי האומדן הפסיכוסוציאלי: 
בפגישה הראשונית של המטופל עם הצוות המטפל, בעת 
האבחנה, בכל שינוי במצב המחלה כולל שלבי הנסיגה, 
החזרה וההתקדמות של המחלה; )3( שיטת האומדן: 
שאלון למילוי עצמי של המטופל ו/או על-ידי ראיון; )4( 
כלי המדידה: מקיף וכולל אומדן שיזהה עומס על המטפל 
העיקרי, תופעות לוואי של טיפולים כימותרפיים, מקורות 
תמיכה חיצוניים, חברה ומשפחה; )5( הערכה והפנייה: יש 
לפתח פרוטוקול סטנדרטי לפירוש תוצאות השאלונים 

והראיונות; )6( תיעוד ורישום. 
לסיכום, בהתייחס לתפקידנו כאחים ואחיות מקדמי בריאות, 
יש מקום לשקול הכנסה של אומדן פסיכוסוציאלי שגרתי, 
שיבדוק את סוג האישיות של המטופל, אשר ייושם על כל 
מטופל באשר הוא ללא מחלה כזו או אחרת, בעת ביקורו 
במרפאה בקהילה. אומדן מסוג זה עשוי למנוע הידרדרות 
מצב כרוני קיים והתפתחות מחלות נוספות ויתכן שאף 

ימנע את הצורך באשפוז. 
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