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מישל פלג, RN, BSN - אחות מתאמת סרטן ריאה במרכז 
Michele@hadassah.org.il .הרפואי הדסה עין כרם

הקדמה 
שמי מישל, בת 64, עליתי מצרפת בגיל 18 לבדי ונכנסתי 
"למשפחת הדסה". למדתי בבית הספר לאחיות שבשנה 
זו חוגג 100 שנים להיווסדו. גרתי במעונות שגם הם היו 
בהדסה. כעבור כשלוש שנים התחתנתי ושמתי את אבן 
הפינה לבניית המשפחה. שלוש שנים של לימודי עברית 
ולימודי סיעוד תוך עבודה במשמרות יום ולילה כתלמידה 
במחלקות השונות. כשסיימתי את הלימודים התקבלתי 
כאחות מהשורה בחדר מיון. לאחר כ- 14 שנה, כשבני השני 
נולד ביקשתי לעבור והוצע לי לעבוד במחלקה שבה אני 
עובדת עד היום - טיפול יום אונקולוגי בו הצוות מהווה את 

משפחתי השניה.
בתחילת עבודתי בטיפול יום המושג סרטן היה עבורי 
מפחיד וטראומטי. השפה האונקולוגית היתה זרה בשבילי 
אך עד מהרה השתלבתי  לימוד שפה חדשה,  כמו   –
כאחת מהצוות המיוחד הזה. אט אט הפכתי לדמות 
מקצועית ואהודה בעיני המטופלים! עשיתי קורס על 
בסיסי באונקולוגי ותוך כמה שנים נהייתי לאחת מדמויות 
המפתח בנושא סרטן הריאה, שהתחיל להתפתח במחקרים 
וחידושים שהביאו את העתיד איתם. הספקתי לראות 
את האבולוציה של האונקולוגיה ובמיוחד בנושא סרטן 
הריאה, כגון התפתחות משלבי הטיפול הכימי והביולוגי 
השונים, טיפולי הקרינה, המוטציות הגנטיות, הטיפולים 
באימונותרפיה וכמובן ההתפתחות החדשה של הטיפול 

המותאם אישית. 

האבחנה ורגע האמת
בוקר אחד, בחודש ינואר השנה, גיליתי במקלחת דימום רקטלי. 
מניסיוני העשיר בתחום ישר ידעתי שזה סרטן. הערתי את 

הצד השני של המטבע -
מאחות אונקולוגית ותיקה 

למטופלת טרייה

בעלי משינה ואמרתי לו "יש לי סרטן!". באותו הבוקר קבעתי 
תור לקולונוסקופיה. ההכנה ועצם הבדיקה עברו בקלות אבל 
התוצאות נפלו עלי "כרעם ביום בהיר". הרופא בסיום הבדיקה 
הזמין אותי ואת בעלי ואמר לי "מישל זה לא טוב". הוא המשיך 
ואמר שאני צריכה לעשותCT וכנראה אחרי כן ניתוח. בעלי 
היה נסער. באותו רגע הוקפתי בתמיכתם הגדולה של חברי 
לעבודה ובאהבה אינסופית. תשובת ה- CT שממנה חששתי 
הראתה שאין גרורות! בהמשך היום המתיש הזה כבר נפגשתי 
עם כירורג וקבענו תור לניתוח לשבוע לאחר מכן. אותו השבוע 
היה השבוע הארוך בחיי... באותה התקופה איבדתי את 
התאבון לחלוטין. לאחר מרפאת טרום ניתוח הגעתי לניתוח 
בלפרוסקופיה שעבר בשלום עם אשפוז של 10 ימים. החברים 

לעבודה והמשפחה היו לצידי כל הזמן לתמיכה ועידוד. 
בשלב הבא ביררתי את התשובה הפתולוגית בעצמי. התשובה 
היתה Adanocarcinoma of colon ושתי בלוטות נגועות. הבנתי 
שצריך כמותרפיה. אכן זה באמת מה שהוחלט והרופאה 
המטפלת האונקולוגית החליטה על Oxaliplatin וקסלודה. 
כאחות אונקולוגית ותיקה זה היה זעזוע. הכל נעשה מאד 
מציאותי "אני חולת סרטן!" אחרי הניתוח הייתי כחודש בבית 
להתאוששות. בהמשך, ביוזמתי הוכנס לי פיק ליין. בפברואר 
הגעתי לטיפולים כמו גדולה מלווה בבעלי ובתי והצוות היקר 

שלי שפרסו לי "שטיח אדום...". 

התמודדות עם הטיפולים ותופעות הלוואי 
הגעתי לטיפול יום כשחקנית בסרט, כאילו לא מדובר בי. 
ישבתי בחדר לבד עם משפחתי וטיפלו בי במסירות רבה, 
וגם פסיכולוגית ועובדת סוציאלית היו איתי לתמיכה 
ונתנו לי עצות טכניות וטובות על התנהלות מול המוסדות 
השונים, כולל תמיכה נפשית ענקית. התרופה טיפטפה 
ולקראת הסוף התחיל להעלם לי הקול, ואז הופסק הטיפול 
זמנית והבנתי שפיתחתי תגובה לחומר. הגיע רופא שנתן 
הוראות לטיפול אנטי אלרגי. כל הטיפול נמשך כשמונה 
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שעות. ההתמודדות האמיתית החלה בבית. אחד אחרי השני 
החלו התופעות לוואי – כאלה שציפיתי כאחות אונקולוגית 
ושלהן הייתי מוכנה נפשית כמו בחילות הקאות ועייפות, 
וגם כאלה שהפתיעו אותי כמו תופעות נוירולוגיות, כגון: 
נוירופתיה בכל הגוף, הפרעות בהליכה כולל בעיות בזיכרון 
וחוסר ריכוז. הופיעו גם תופעות שאף הבהילו אותי, כמו 
כאבים חזקים בלסתות ובגלגל העין ואנורקסיה טוטלית. 
הטיפול השני שניתן לאחר הורדת המינון היה אף גרוע 
יותר, עם סימנים של בעיות נוירולוגיות במעי... עד כדי 
כך שהוחלט על הפסקת אוקסליפלאטין, ולכן הוארכו 

המחזורים של קבלת הקסלודה. 
היתרון של הקסלודה הוא המתן הפומי והתמודדות עם 
תופעות לוואי קלות יותר, ולכן הוצא הפיק-ליין. תופעות 
הלוואי היו בעיקר גסטרו-אינטסטינליות עד כדי חוסר 
שליטה בסוגרים שהיתה הטראומה הכי גדולה מהטיפול 
הלכאורה קל הזה. סיימתי את הטיפול בשמחה גדולה 
והוחל בביצוע ביקורת תקופתית. בקרוב עלי לעשות 
PET-CT בפעם הראשונה ושוב חוזרות החרדות... כיום 
יותר בקלות, אני יכולה להיכנס לנעלי המטופלים ולהבין 
ולהרגיש מה עובר עליהם וכמה שהם גיבורים. המחלה היא 
קשה ובלתי צפויה עם הרבה הפתעות – גם לרעה וגם קצת 
לטובה. אחת המחשבות שעולות לי לראש היא "אם כבר 

סרטן – איזה סרטן עדיף?" 

המשפחה והחברים
ביום האבחנה, בזמן החזרה הביתה עם רגשות סוערים 
שלי ושל בעלי פרצתי בבכי מול בתי שחיכתה לי בבית – 
חיבקתי אותה ואמרתי לה "יש לי סרטן". כולנו ביחד בכינו 
ואז היא אמרה לי "אני פה בשבילך ונעבור את התקופה הזו 
ביחד". ובאמת החל מאותו הרגע היא לא עזבה אותי לדקה. 
היא הצטרפה אלי לכל הבדיקות, הניתוח והטיפולים. הבן 
שלי הגיע ביום שישי הביתה כי הוא גר מחוץ לבית. הוא 
כבר ידע על הבדיקה אבל לא על התוצאות. הוא מיד שאל 
אותי איך עברה הבדיקה ואז שוב פרצתי בבכי וסיפרתי לו 
הכל. כל המשפחה התחבקה. הוא התחיל לשאול הרבה 
שאלות על תוכנית הטיפול והאם אוכל לנצח את המחלה. 
בני שאל אותי במה הוא יכול לעזור ואז עניתי לו שבשבילי 
הכי טוב שהוא יישאר בשיגרה שלו עם החברה שלו, 
הלימודים והעבודה. בשלב הבא היה עלי להודיע לאימי בת 
ה-87 שגרה לבד בצרפת. הידיעה אליה נעשתה בהדרגה 
ובעדינות והיא בעצמה כאישה חכמה הבינה והחליטה לבוא 
להיות איתנו בתקופה הזו. כל הנפילה הנפשית שלה היתה 

כאשר היא חזרה לצרפת ולא היתה איתנו...
אין לי מספיק מילים לתאר את התמיכה הנפשית שקיבלתי 
והן מבחוץ. היה הלם מוחלט  מכל חברי הן בעבודה 
בעבודה – הן מהצוות הסיעודי, הפסיכו-סוציאלי והרפואי 

והן מהמטופלים. הרגשתי שאני ממש מוקפת באהבה 
רבה. חברים שאינם מהעבודה גם עזרו לי מאד בדרכם 
שלהם. למרות כל התמיכה והאהבה, ידעתי שאני בסופו 
של דבר לבד מול המחלה. לכן עלי להתמודד בדרך הכי 
טובה והכי יעילה. בהתחלה פעלתי לפי לוח הזמנים של 
הבדיקות, הניתוח והטיפולים. כעת, כשהרוב מאחורי, אני 
בונה תוכנית מעשית של התמודדות שתחזיר אותי לשיגרה 

עם ולצד המחלה ועם המציאות החדשה.

חזרה לשגרה ופנים לעתיד
אני מוצאת עצמי לבד מול המחלה )חולת סרטן( עם כל 
החרדות הנלוות, שקשה להתעלם מהן. כאחות אונקולוגית 
המציאות מול עיני! יום יום הידע האמיתי עובר בראשי ואני 
תמיד אומרת לעצמי "איפה אני בתוך כל הסטטיסטקה של 
המחלה?" אחרי סיום הטיפולים נכנסתי למעגל המעקבים 
המורכבים – דבר שכמובן לא הייתי רגילה אליו והייתי כמו 
בת יענה כאחת שבורחת מהבדיקות. עכשיו אני "ילדה 
טובה" ומבצעת כל מה שצריך... לקראת כל בדיקה רמת 
החרדה עולה. המחלה פגשה אותי בחיי ללא כל הרגשה 
רעה ועכשיו אני פוחדת מכל בדיקה, על אף שאני מרגישה 
ממש יופי. חוזרים לשגרה אחרת. חזרתי לעבודה פעמיים 
בשבוע ואני משיכה להיות בקשר עם מטופלים בסרטן 
הריאה. בזמני הפנוי אני משתדלת להתעסק בדברים 
שאני אוהבת, שעוזרים לי לרוח ולנפש. עבודות יד כמו 
תכשיטנות, קריאה מרובה, פעילות ספורטיבית ובעיקר 
הליכות. יש לי גם הרבה תוכניות לעתיד כמו חופשות 
בחו"ל ובילוי עם המשפחה. אני חושבת בעיקר על "כאן 
ועכשיו" שיעבור כמה שיותר בטוב ומשתדלת לסלק את 
המחשבות השליליות על העתיד. המשפחה גם היא חזרה 
לשיגרה לשימחתי ולא עושה לי הנחות בכלום. שיחות 
הטלפון מכל הדואגים לי פחתו, כמו גם הביקורים בבית. 
מישל – חזרת לשיגרה! ועכשיו אני שוב בת, רעיה ואם לכל 

דבר.

"מה השתנה הלילה הזה..."
אז לסיכום, החיים הם לא ממש אותו הדבר אבל משתדלים 
לשמר את השיגרה כמה שניתן. כל רגע מקווים, שלא 
תהיינה הפתעות בריאותיות בלתי צפויות. איבדתי את 
האמון בגופי שבגד בי ללא התראה מוקדמת. זה הכניס 
בי פחד וחרדה שהכל יכול להיות. המחלה איפשרה לי 
להעריך את החיים בכל רגע נתון. את המסר החשוב הזה 

אני מבקשת להעביר לכולם – לבריאים ולחולים.
כדברי ויקטור פרנקל:

"משמעות החיים משתנה מאדם לאדם, מיום ליום ומשעה 
לשעה. מה שחשוב, לכן, הוא לא משמעות החיים בכלליות, 

אלא המשמעות הספציפית של חיי האדם ברגע נתון".

פלג
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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


