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אפק אלקוצר

ט
אתי אפק אלקוצר

אסתטיקה 
אונקולוגית

טיפולים אונקולוגיים, כגון: כימותרפיה, רדיותרפיה, 
טיפולים הורמונליים וביולוגיים נועדו לפגוע בתאים 
סרטניים, אך חלקם פוגעים בתאים בריאים בגוף, דבר 
הגורם לחלק מתופעות הלוואי האופייניות לטיפול 
במחלות הסרטן, הכולל פגיעה בעור, בזקיקי השיער 
ובציפורניים. כדי להתמודד עם חלק מתופעות 
הלוואי המופיעות במהלך הטיפולים האונקולוגיים 
ועם סיומם, אפשר להיעזר בטיפולי אסתטיקה 
המוכוונים לתופעות לוואי אלה. טיפולי אסתטיקה 

אונקולוגית נועדו לשפר את ההרגשה הכללית, את 
דימוי הגוף ואת הדימוי העצמי של החולה.

קיימת חשיבות רבה להעלאת המודעות לטיפול 
אסתטי בקרב מטופלות ובקרב הצוות הסיעודי, 
בתקופת  הניתנת  הרגשית  מהתמיכה  כחלק 
הטיפולים ואף לאחריהן. ניתן להציע פתרונות 
מותאמים הן לנשים והן לגברים בהיבט האסתטי - 

בבתי החולים, במרפאות ובמכוני היופי.

רקע
תהליך אבחון מחלת הסרטן מלווה ברוב המקרים בתנודות 
רגשיות ובמחשבות הנעות בין תקווה לבין חשש, לגבי 
העתיד הלא ידוע ואף לפחד ממשי וקיומי. כאשר מתבררת 
האבחנה בדבר מחלה קשה ומסכנת חיים, תגובתו של כל 
אדם היא ייחודית. התגובה לאבחנה מושפעת מתכונות 
אישיות, מניסיון ומפגש קודם עם מחלת סרטן במשפחה 
או בסביבה הקרובה, מסוג המחלה והסיכוי להירפא ממנה 
או להשיג הקלה. כל אדם מגיב בצורה שונה ובעוצמה שונה 
אבל לכולם דרוש זמן כדי להסתגל למציאות של מחלה 

)אתר האגודה למלחמה בסרטן(. 
טיפולים אונקולוגיים, כגון: כימותרפיה, רדיותרפיה, טיפולים 
הורמונליים וביולוגיים נועדו לפגוע בתאים סרטניים, אך 
חלקם פוגעים בתאים בריאים בגוף, דבר הגורם לחלק 

מתופעות הלוואי האופייניות לטיפול במחלות הסרטן, 
כולל פגיעה בעור, בזקיקי השיער )ראש, גבות וריסים( 
ובציפורניים. כדי להתמודד עם חלק מתופעות הלוואי 
המופיעות במהלך הטיפולים האונקולוגיים ועם סיומם, ניתן 
להיעזר בטיפולי אסתטיקה המוכוונים לתופעות לוואי אלה. 
טיפולי אסתטיקה אונקולוגית נועדו לשפר את ההרגשה 
הכללית, את דימוי הגוף ואת הדימוי העצמי של החולה, 
דוגמת איפור קבוע, טיפולים קוסמטיים לפנים ולידיים, 
שחזור פטמה ועטרה, טיפול בשיער וכדומה. כל זאת 
מתקיים תוך הקפדה על כללים המותאמים לחולי סרטן, 
השונים,  הטיפולים  הלוואי של  בתופעות  בהתחשב 
ובחומרים המותרים לשימוש. קיימים חומרים האסורים 
לשימוש בטיפולי אסתטיקה אונקולוגית, לדוגמה פילינג 
המכיל חומצות וחומרים שגורמים לקילוף העור, ולכן 

הטיפול ניתן על ידי אנשי מקצוע שהוכשרו לכך. 
קיימת ספרות מועטה בתחום האסתטיקה האונקולוגית. 
אולם בשנים האחרונות שמים יותר דגש כלפי הצורך לפתח 
את הנושא לאור העלייה במודעות לכך. אחת החלוצות 
בתחום הייתה Morag Currin מארצות הברית, שבאה לשבור 
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את המיתוס בדבר אי רלוונטיות של אסתטיקה וטיפולים 
אסתטיים לאנשים שאובחנו בסרטן. היו שסברו שהטיפולים 
הללו לא נחוצים, אינם רלוונטיים ואף עלולים לגרום לנזקים 
באוכלוסיה זו. מאחר שהטיפול באנשים שאובחנו בסרטן 
ממשיך להיות ענף צומח, אסתטיקה אונקולוגית מגדירה 
כל שלב של טיפול בסרטן, החל מהניתוחים השונים וכלה 
בפרק שלם בנושא תרופות אונקולוגיות, וכיצד אנשי מקצוע 
בתחום הבריאות, כמעסים ואסתטיקנים, יכולים לטפל כדי 
לסייע למטופל להתמודד עם תופעות הלוואי. כל פרק 
מציע ידע מבוסס שיכול להועיל לחולי סרטן וגם ללקוחות 
שאינם חולים. בנוסף, נידונות לעומק היתרונות והחסרונות 
של רבות מנורמות היופי המקובלות בימינו והשפעתן על 

.)Currin, 2012( העור
בתעשיית היופי המקצועית קיימים גם אנשי מקצוע שאינם 
מוכשרים דיים בהתאמת סוג התכשיר לעור המטופל, ואינם 
 Currin .מודעים להשפעות השליליות של אי התאמה זו
)2012( נותנת כדוגמא נשים ממוצא אפריקני, שלהן סוג 
עור כהה ובו טיפולי יופי דורשים הכשרה מיוחדת, מכיוון 
שבאוכלוסיה זו מיוצרת כמות פיגמנט גבוהה יותר, הן 
באופן שוטף והן בתגובה לגורמים חיצוניים או פנימיים. 
תגובת העור באנשים ממוצא אפריקני כתוצאה מטיפול 
תרופתי המגביר ייצור מלנין, משינויים הורמונליים, מדלקות 
או מטראומות היא משמעותית יותר, לעומת בעלי עור 
בהיר. Currin הוציאה ספר המהווה ספר חובה לכל בעל 
מקצוע שרוצה להתמודד עם טיפול אסתטי לאנשים 
שאובחנו בסרטן. הספר מתייחס לפן המקצועי ולפן האתי 
)Currin, 2012(. בשנים 2014 ו- 2012 נכתבו שני ספרים 
בנושא ע"י Morag Currin, וכן היא מפעילה אתר אינטרנט 
בנושא. Currin כתבה מאמר נוסף עם שותפים, שפורסם 
בשנת 2017 ועוסק בנושא בגישה לא קונבנציונלית לתמיכה 
 Di Mattei( בצרכים פסיכולוגיים של מטופלים אונקולוגיים

.)et al., 2017
אנג’לה נובליו )Novellio, 2017(, מסבירה את היתרונות 
באסתטיקה האונקולוגית, ומציינת את הקושי של מטופלים 
רבים, ואת הרצון שלהם לחזור לחיים הרגילים. היא החליטה 
להקדיש את עצמה לנושא, כאשר הבינה את הצורך של 
האנשים לטפל בעורם, אשר נפגע בעקבות הטיפולים 
האונקולוגיים. היא הדגישה, כי היסוד לכינון הביטחון 
והנוחות שלהם מתמקד ביכולתם לראות את החיים 

שמעבר למחלה. 
Di Mattei ושותפים בשנת  במאמר נוסף שנכתב ע"י 
2017 באיטליה, מתואר מחקר שבוצע בבית חולים בצפון 
גויסו  Raffaele Hospital San. למחקר  איטליה בשם 
מטופלות שאובחנו בסרטן, במהלך טיפול כימי, להשתתף 
בסדרת מפגשים בתוכנית "בריאות במראה" לתמיכה 
הערכה של השפעת  עברו  הנשים  פסיכוסוציאלית. 

התוכנית על משתנים פסיכולוגיים שכללו: חרדה, דיכאון, 
דימוי גוף, איכות חיים והערכה עצמית. האומדנים בוצעו 
לפני ההשתתפות בתוכנית, בסיום ההשתתפות ושלושה 
חודשים לאחר סיום התוכנית. כלי הערכה כללו שאלונים 
למילוי עצמי וראיון ע"י פסיכולוגים. התוכנית כללה: מפגש 
עם מאפרת ופאנית, שהדגימו אסטרטגיות להתמודדות עם 
תופעות הלוואי של טיפולי הסרטן המשפיעים על המראה 
החיצוני - חיוורון, אובדן שיער )כולל ריסים וגבות(. נערכה 
הנחייה קבוצתית וגם פרטנית לכל מטופלת שקיבלה פאה 
בהתאמה אישית. כמו כן, צלם מקצועי צילם את המטופלת 
לפני ואחרי הטיפול האישי. מפגש נוסף כלל שיעור מפי 
קוסמטיקאית אונקולוגית בנושא הטיפול בעור ובגוף 
במהלך הטיפול הרפואי )למשל מאילו תכשירים להימנע, 
כיצד לדאוג ללחות ולניקיון העור(. הוקם )באופן זמני( ספא 
יוקרתי בתוך כותלי בית החולים, שם המטפלות קיבלו 
טיפולים אסתטיים )עיסוי, מניקור, פדיקור( ע"י מטפלים 
מומחים לאסתטיקה אונקולוגית. המטופלות נפגשו לשיחה 
קבוצתית בהנחיית פסיכולוגים. הפסיכולוגים והרופאים 
האונקולוגים השתתפו בתוכנית עם המטופלות. תוצאות 
ממצאי המחקר הראו, שההשתתפות בתוכנית השפיעה 
לטובה על המשתנים הפסיכולוגיים שנמדדו. נצפתה ירידה 
משמעותית בתסמינים דיכאוניים, בחרדה ובהפרעות 
בדימוי הגוף ונמדד שיפור ברמות ההערכה העצמית של 
המטופלות. החוקרים דוגלים במתן תמיכה למטופל באופן 
 Di( הוליסטי, על צרכיו הפסיכולוגיים, החברתיים והקיומיים

 .)Mattei et al., 2017
החוקרים ציינו ממצא נוסף שלא דווח בספרות עד כה, 
כי רמת החרדה ואיכות החיים של מטופלות עם אבחנות 
של סרטן מח, ריאות, מעי גס ומחלות המטולוגיות גבוהה 
יותר, לעומת מטופלות הסובלות מסרטן השד וגידולים 
גניקולוגיים. הם משערים שנשים החולות במחלות סרטן 
השד וסרטן גינקולוגי מטופלות ביחידות ייעודיות, ונהנות 
מתוכניות טיפול המקדמות גישה כוללנית למטופלות 
ולצרכיהן. יתכן שנשים עם אבחנות אחרות לא מקבלות 
התייחסות דומה, ובהעדר תמיכה זו, הן חוות יותר תסמיני 
חרדה ופגיעה באיכות החיים ולכן מהוות קבוצת סיכון 

.)Di Mattei et al., 2017( "מוזנחת"
בישראל מתקיים פרויקט של האגודה למלחמה בסרטן 
"להיראות טוב ולהרגיש טוב יותר" ע"ש פרנסין רובינסון 
ז"ל, במסגרתו משתתפים אנשי מקצוע מתחום הטיפוח 
והיופי, בהם ספרים, מאפרים, קוסמטיקאיות, פאניות ועוד. 
הפרויקט, שקיים כבר למעלה מעשרים שנה במרבית 
המרכזים האונקולוגיים בארץ, מעניק למטופלים "פסק זמן" 
משגרת המחלה ומתופעות הלוואי ומשפר את הרגשתם 
הכללית ואת הדימוי העצמי שלהם )אתר האגודה למלחמה 
בסרטן(. טיפולי אסתטיקה אונקולוגית ניתנים לרוב באווירה 
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רגועה, בחדר פרטי, עם מוזיקת רקע, תוך שימוש בשמנים 
ובמוצרי טיפוח המתאימים לסוג העור ולמצבו.

כיום יש מודעות על חשיבות טיפולים קוסמטיים לחולי 
להשתמש  ניתן  חומרים  באילו  רב  ידע  קיים  סרטן. 
ובאילו אסור. חשוב להדריך את המטופלים בזמן קבלת 
כימותרפיה, שהשומן העל עורי מתמעט והעור נעשה 
לעיתים יבש, אדמומי, מחוספס ומגרד. ההדרכה תכלול 
הסבר על חשיבות שתייה של לפחות שמונה כוסות מים 
ביום. כמו כן, רצוי להתקלח במים פושרים משום שמים 
חמים גורמים להגברת האידוי של הלחות מהעור, עקב 
עליה בזרימת הדם והרחבת כלי הדם בעור. רצוי להשתמש 
בסבונים עדינים או בשמן רחצה. חשוב לנגב את העור 
בעדינות ולמרוח קרם לחות עשיר כאשר העור לח. אפשר 
להשתמש בכל קרם לחות, רצוי ללא ריח ובושם. ריחות 
ובשמים עלולים לגרום לגירוי בעור. לטיפול ביובש של 
העור אפשר להשתמש בחמאת שיאה או בשמן חוחובה. 
התכשירים נועדו להרגיע את העור ולשמור על לחותו. כמו 
כן, מומלץ להמשיך בשגרת החיים עד כמה שאפשר, לנסות 
להקפיד על תזונה נכונה ומאוזנת, ועל פעילות גופנית לפי 

יכולות הגוף.

סיכום 
במאמר זה הוצג תחום האסתטיקה האונקולוגית, שנועד 
לשפר את ההרגשה הכללית של חולי סרטן, את דימוי 
הגוף ואת הדימוי העצמי, וכולל אפשרויות שונות להענקת 
טיפולי אסתטיקה לאוכלוסיה המקבלת טיפולים אנטי-

סרטניים. התחום זוכה להכרה בהדרגה, בקרב אנשי מקצוע 
ובכללם רופאים ואחיות העוסקים בתחום האונקולוגי. אנו 

סבורים, שמתן טיפולים קוסמטיים מקצועיים על ידי מי 
שהוכשר לכך, עשוי להעלות את איכות החיים והביטחון 
העצמי של חולי סרטן, ומאפשר לעבור תקופה זו בצורה 

טובה יותר.

תודה לד"ר אילנה קדמון על התמיכה המלאה בכתיבת 
מאמר זה.
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האגודה למלחמה בסרטן מייצגת ומפעילה פרויקט 
"להראות טוב, להרגיש טוב יותר"® ע"ש ד"ר פרנסין רובינסון 
משנת 2002. הפרויקט הינו חלק מפרויקט בינלאומי בשם: 
“Look good Feel better”® שנוסד בארה"ב. הוא פועל בכ-
22 מדינות בעולם. במזרח התיכון, ישראל היא המדינה 
היחידה שהפרויקט פועל בה. את הפרויקט יזמה וניהלה 
בהתנדבות גב' פרנסין רובינסון ז"ל. כיום מרכזת אותו 
סילויה אלשווילי. במסגרת הפרויקט קוסמטיקאיות, 
מאפרות, פאניות וספרים מטפלים בהתנדבות באנשים 
שחלו בסרטן במכונים האונקולוגיים, במסגרת אשפוז יום 
בבתי החולים, בסניפים של האגודה למלחמה בסרטן, 

במסגרת הוספיס- בית ובקהילה. 
המטופלות מקבלות טיפול קוסמטי עדין ולא פולשני, 
הדרכה לאיפור והדרכה לטפול בשיער ו/או תספורת 
במטרה לשפר את הרגשתן ולסייע להן "להראות טוב" 
ובעקבות כך ל"הרגיש טוב יותר" למרות המחלה והטיפולים. 
כמו כן, ספרים מתנדבים מטפלים בפאות ומתאימים אותן 
למטופלות. הפרויקט מתרחב ומתפתח כל הזמן. לאחרונה 
נפתחו במסגרת הפרויקט מספר מספרות במרכזים שונים 
ברחבי הארץ. כל מטופלת יכולה לקבל פאה ו/או סידור 

הפאה ללא עלות. 
החולים  בבתי  למטופלות  להעניק  הפרויקט  מטרת 
ובמרכזים השונים עקב מחלת הסרטן, טיפולי יופי אשר 

ישפרו את הרגשתן, יסייעו להן להתמודד עם תופעות לוואי 
של הטיפול כדוגמת יובש בעור, חיוורון ונשירת שיער, 
יעניקו להן איפור מקצועי וסידור השיער. בנוסף, להנעים 
את זמנן בהיותן במכון, תוך קבלת טיפול מפנק ומרגיע. 
בתום כל מפגש מקבלת המטופלת חבילת שי עם מוצר 
קוסמטי וחוברת הדרכה בנושאי היגיינה, טיפוח ואסטטיקה 
למתמודדים עם מחלת הסרטן. הפרויקט פועל ברוב 
המרכזים הרפואיים בארץ. במסגרת הפרויקט מתנדבים 
כ- 60 קוסמטיקאיות, מאפרות, ספרים ופאניות. רבים מהם 
מתמידים בהתנדבותם שנים רבות ומביעים את התרומה 

העצומה שהם עצמם מקבלים מעצם התנדבותם.
במהלך כל שנה משתתפות בפרויקט מעל 3000 נשים.
לאורך השנה, בנוסף לטיפול האישי, מתקיימות כ-20 
סדנאות לילדים שחלו בסרטן, לאימהות של ילדים שחלו 
בסרטן ולנשים שחלו במחלת הסרטן, בסניפי האגודה 
למלחמה בסרטן ברחבי הארץ ובמסגרת המחלקות 

האונקולוגיות בבתי החולים השונים. 
כמו כן, מתקיימים מפגשים של מתנדבי הפרויקט לצורך 
גיבוש, העצמה, הנחיות מקצועיות ואתיות. בעלי המקצוע 
מתנדבים בפרויקט "להיראות טוב, להרגיש טוב יותר" לאחר 
ראיון אישי עם עובדת סוציאלית של האגודה למלחמה 
בסרטן. כולם חייבים להיות בעלי תעודת הכשרה מקצועית.

סיכמו: סילויה אלשווילי וליויה כסלו

 ”Look good Feel better“
"להראות טוב, להרגיש טוב יותר"®
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