
22 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך ל"ב חוברת מס' 3 | דצמבר 2020 

תוכן העניינים

דורפמן אתרוג

אבחנה בסרטן מעוררת דאגה וחרדה כמעט אצל א
כל החולים. רוב התקשורת החזותית וגם הספרות, 

מתארים חולים אונקולוגיים כמתים מכאב וייסורים.
הטיפולים החדשים בסרטן שינו את הפרוגנוזה של 
המחלה אצל יותר מ- 70% מהחולים במרכזי הסרטן 
- כך שלמטופלים יש הפוגות ארוכות ואף ריפוי 
מלא. "הפער" בין הפנטזיה השלילית של הסרטן 
לבין העובדות הרפואיות הנוכחיות, גורם לחולים 
רבים סימפטומים של חרדה ודיכאון במהלך המעקב 

האונקולוגי.
רבים מהתסמינים המופיעים אינם מוסברים היטב 

על ידי הצוות האונקולוגי, וחולים עשויים לקרוא 
מידע שגוי המופיע ברשתות החברתיות. התסמינים 
השכיחים הם: הפרעות שינה, תשישות והידרדרות 
מהירה בתפקוד היומיומי, קוצר נשימה, בחילות וחוסר 
תיאבון, כאבים. שינויים במצב הרוח המתבטאים 
בעצבנות, כעס, תחושת חוסר אונים וחוסר יכולת 
ליהנות, אשר גורמים להפרעות בתפקוד המיני 

ועלולים לגרום לייאוש ולמחשבות אובדניות.
פסיכו-אונקולוגיים  טיפולים  ומתן  נכון  אבחון 
המותאמים לחולים אונקולוגיים, יכולים לשפר את 

איכות חייהם ולסייע בתהליך ההחלמה שלהם.

ד”ר פנינה דורפמן אתרוג

מבוא
כאשר מטופל/ת/ים מאובחנים כלוקים בגידול סרטני או 
בסרטן הדם, מתעוררת בהם ובסובבים אותם חרדה גדולה. 
המדיה – סרטים, טלוויזיה וספרים הציגו בעשרות השנים 
האחרונות את מחלת הסרטן כמחלה סופנית ומכאיבה 
ואת הטיפול האונקולוגי בה – כגורמים למותו של האדם 
בייסורים קשים. הטיפולים החדשניים שינו את המהלך ואת 
הפרוגנוזה, ויצרו את המציאות החדשה: כ-70% מהמטופלים 

באונקולוגיה יחוו הפוגה, שעשויה להימשך שנים רבות 
וכמובן רובם יחלימו מהסרטן. הטיפולים האונקולוגים 
שהסצנות  כך  ומועילות  חדישות  תרופות  משלבים 
הדרמטיות הזכורות לאנשים מסרטים שונים – הקאות 
אינסופיות, חולשה קיצונית ואבדן משקל חמור – הפכו 
לנדירים ביותר. בפער בין ה”פנטזיה” השלילית והמאיימת, 
למציאות הטיפולית החיובית מופיעים כמעט אצל כל 
המטופלים, סממני חרדה ודיכאון שונים הן באופיים והן 
בעוצמתם, לאורך הרצף של הטיפול והמעקב האונקולוגי 

  .)Krebber et al., 2014( ההמשכי
מה שמסבך יותר את האבחנה הנכונה והסיוע המתאים 
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הסתמנות של חרדה 
ודיכאון בחולים 

אונקולוגיים 

MD - מנהלת השירות הפסיכו- ד”ר פנינה דורפמן אתרוג, 
אונקולוגי, מרכז דוידוף לסרטן, המרכז הרפואי רבין.

PDorfman@clalit.org.il



23 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך ל"ב חוברת מס' 3 | דצמבר 2020 

תוכן העניינים

למטופלים הסובלים גם מחרדה ו/או חרדה ודיכאון, הוא 
מיעוט המידע בהסברים הניתנים למטופלים האונקולוגים 
לגבי סממנים של חרדה ודיכאון העשויים להופיע, ולכן 
המידע  חברתיות שבהן  לרשתות  פונים  רבים מהם 
 ברובו לא אמין ואף מגמתי. נמנה כעת סממנים שכיחים

 :)Hinz et al., 2019(
הפרעות בשינה - הפרעה הן בהרדמות והן בשמירה על רצף 

השינה הן סממנים שכיחים של חרדה ודיכאון. 
תשישות וירידה תפקודית מהירה - עלולות להוות סיבה 

להשהיית טיפול אונקולוגי מיטבי ואף להפסקתו. יש לזכור 
כי אלו גם יכולים להיות סממנים דיכאוניים וחרדתיים, 

שבהם ניתן לטפל בהצלחה והם כמובן הפיכים.
קוצר נשימה - בהעדר עדות למעורבות של בית החזה, 

הריאות ודרכי הנשימה בתהליך הגידולי, או כתגובה ריאתית 
מושרית טיפול אונקולוגי - הוא סממן חרדתי שכיח.  

בחילות וחוסר תאבון - שאינם מגיבים לנוגדי בחילה ושאינן 

כתוצאה מתהליכים המערבים את דרכי העיכול העליונות, 
הם סממנים שכיחים של דיכאון וחרדה. ללא טיפול מתאים 

הם עלולים לגרום לירידה מהירה במשקל. 
כאבים – בעלי אופי כרוני ממושך, שאינם מוסברים על 

ידי פגיעה באברים כתוצאה מהגידול ומהטיפול בו, הם 
סממן דיכאוני בולט גם באוכלוסייה הבריאה. ישנן סקירות 
המציינות שכשני שלישים מהמטופלים הדיכאוניים תארו 
כאבים גופניים חמורים, בחודשים שקדמו לאבחנתם 

כלוקים בדיכאון. 
רגזנות וסף גירוי נמוך – הינם ביטויים שכיחים של הסתמנות 

דיכאונית, המקשים הן על המטופל ומשפחתו והן על 
המטפלים המבקשים להעניק לו טיפול מיטבי. 

תחושות של אין-אונים, חוסר הנאה וייאוש – הם סממנים 

דיכאוניים בולטים וקל לאתרם.  כתוצאה מהם יורדת 
ההיענות לטיפולים רפואיים בחולים, והם “יוצאים ממעקב” 

ומרעים את הפרוגנוזה שלהם. 
הפרעות בתפקוד המיני - שכיחותם מגיעה עד כמחצית 

ניכר  מהחולים בסרטן השד, הערמונית והמעי. חלק 
מההפרעות בתפקוד המיני הינם סממנים דיכאוניים 
מובהקים, ומקורם בהפרעה בתדמית הגוף ובחשק המיני. 

דיכאון.  נפוצים של  ביטויים  הן   - מחשבות אובדניות 

מטופלים מדווחים על מחשבות אובדניות פעילות, ויש 
לזכור כי התעלמות מהן לא מעלימה אותן. 

חשוב לציין, כי פעמים רבות סטרואידים הניתנים בטיפול 
האונקולוגי מעלים את היארעות ההסתמנות הדיכאונית, גם 

במטופלים ללא כל רקע דיכאוני בעברם. 
מתן תכשירי קנאביס )שמן, תפרחת או קפסולות( כולל 
תכשירים המכילים CBD, אינו מסייע להסתמנות החרדתית 
או הדיכאונית ואף עשוי להחמיר הפרעות בריכוז, בתאבון, 
בשיווי המשקל ובתסמינים נוירולוגיים כמו בלבול, אי שקט, 

מחשבות שווא והזיות.      
הטיפול הנכון במטופלים האונקולוגיים עם הסתמנות 
חרדתית-דיכאונית, משלב גישה תומכת עם הדגשים 
 Cognitive behavioral therapy( קוגניטיביים התנהגותיים
CBT-( עם משלב תרופות מתאימות, תוך התחשבות 
במנגנוני המטבוליזם והפעולה של הטיפול והתרופות 

  .)Ferrari et al., 2019( האונקולוגיות
המודעות בקרב הצוות הסיעודי לאפשרות השכיחה כי 
המטופל לוקה בהסתמנות דיכאונית-חרדתית היא בעלת 
חשיבות מהמעלה הראשונה. איתור והפניה הנכונה לטיפול 
התומך הפסיכו-אונקולוגי מסייעים מאוד למטופלים, הן 
בהתמדה בטיפולים והן בחוויה הטיפולית שתאפשר להם 

ליהנות מאיכות חיים טובה בהרבה.       

אובדנות במטופלים אונקולוגיים 
אובדנות בקרב חולי סרטן שכיחה יותר מכפי שמרבית הצוות 
הסיעודי והרפואי נוטים לשער. מספר האנשים המסיימים את 
חייהם כתוצאה מאובדנות במדינת ישראל בשנת 2019, מתאים 
בממוצע לכשניים ביממה. מספר הניסיונות האובדניים שאינם 

מסתיימים במוות גדול פי כמה. 
בדיאלוג עם מטופלים אונקולוגיים נושא האובדנות אינו 
עולה במרבית השיחות, וזאת למרות שמטופלים רבים 
משוחחים עם המטפלים על מותם. הם מדווחים על 
מחשבות למות, אך מציינים שאין להם אומץ לבצע מעשה 
אובדני. למעשה, אין כלל צורך באומץ, אלא בדחף רגעי, 
שבהמשך ישיר לו נוצרת “נעילה” של הליכי החשיבה סביב 

.)Xu et al., 2019( רעיון האובדנות
מרבית המטופלים האובדניים נמצאים בתחילת הטיפול 
האונקולוגי. בסקירות ספרות עולמיות הסתבר כי אין כל 
קשר בין אובדנות בחולים אונקולוגיים להתקדמות מחלתם 
)Xu et al., 2019(. הקשר בין המתאבדים האונקולוגיים 
רוב  הפוך:  קשר  כלל   בדרך  הוא  מחלתם  לחומרת 
המתאבדים הם גברים אשר חולים בשלבים הראשוניים 
של מחלתם, כלומר גידול קטן וממוקם, מרביתם אובחנו 
כלוקים בממאירויות של: הראש והצוואר, המעי הגס 
הרחיקני, השד, והערמונית. רובם נשרו ממעקב רפואי 
ומטיפול ראשוני, וחלק ניכר מהם  גברים בגילאי 70-40. 
מרבית הנשים שהתאבדו לקו בסרטן שד או ריאה. אותם 
חולים לא נחשבו לחולים סופניים, אלא לחולים עם סיכוי 

טוב להחלמה והם לא התלוננו על כאבים ממושכים. 
כשבודקים למשל את התוכנית ההולנדית להמתת חסד - 
נמצא כי רק 5% מהחולים ציינו כאב ממושך כסיבה לרצון 
למות, כלומר כאב לא מהווה באופן שכיח סיבה לדחף למות. 
ניסיון לאפיין את המטופלים העתידים לבצע ניסיונות 
אובדניים, מצא כי רבים מהם התקשו להסתגל רגשית 
וחשיבתית לאבחנה האונקולוגית, חשו חוסר אונים, ייאוש, 
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צער על עצמם וחששו מאבדן שליטה על גופם וחייהם. 
הפרעת ההסתגלות מלווה גם בקושי תפקודי יומיומי: 
ישנה ירידה בריכוז, האטה חשיבתית, לעיתים רגזנות, ולכן 
בדידותו הנפשית של אותו אדם גוברת והוא לכוד בתפיסות 
פסימיות שמסתחררות סביב “פנטזיה שלילית”, שמה 
שצפוי לו הוא מה שצפה בו במדיה – דעיכה מייסרת. בגלל 
מצבו הנפשי המטופל אינו מסוגל לעבד ולהבין את המידע 

הרפואי שמוסרים לו – כולל מידע אמין ואופטימי. 
שכיחות ניסיונות אובדניים גבוהה במיוחד אצל מטופלים 
שקיבלו טיפול אונקולוגי בילדותם, או בנערותם. אפילו 
עשור ויותר לאחר שהחלימו והם עתה אנשים צעירים 
– ישנה הגברה של הנטייה לאימפולסיביות  ובריאים 

ולאובדנות.  
כאשר חושדים בהסתמנות של הפרעת הסתגלות בעוצמה 
ממשית אצל מטופלים אונקולוגים,  יש לשאול אותם 
במהלך השיחה על המחשבות שחולפות תדיר במוחם, 
כולל שאלה ישירה על הרצון למות. אין צורך לחשוש 
לשאול שאלות אלו - המטופלים הוגים בהן תכופות ואף 
ירצו לשתף במחשבות אלו את אנשי הצוות המטפל. במידה 
והמטופל מדווח על מחשבות שכיחות על מוות - יש לידע 
את אנשי הצוות הפסיכו-סוציאליים )עובד סוציאלי/ 
פסיכיאטר/ פסיכולוג(, שיבררו עם המטופל את הסיכון 
האובדני הממשי. הצוות הסיעודי יכול לשאול את המטופל 
ישירות לגבי קיומן של מחשבות אובדניות ותוכניות 
אובדניות, וזאת לאחר שהצוות התרשם ממצב רוח ירוד, 
מדיווח על ייאוש ממושך וכדומה. השאלות על מחשבות 
אובדניות הן שאלות תואמות, אין כל חשש לשאול אותן והן 

עשויות למנוע ניסיונות אובדניים מצד המטופלים.
מחשבות אובדניות אצל המטופל מהוות נורת אזהרה, 
המחייבת את הצוות במחלקה לידע מיידית את הרופא 
המטפל ו/או את הרופא הכונן במחלקה, שיזמין רופא 
פסיכיאטר תורן לבדוק את המטופל. לשיקול דעת הצוות 
הסיעודי הבכיר במשמרת – הצמדת שמירה לא רפואית 
בהתאם להיערכות המוסד הרפואי שבו שוהה המטופל. 
במידה ויש צוות פסיכו-אונקולוגי במחלקה, יש לערב אותו 
בהקדם האפשרי. כל הצוות הרב-מקצועי עוסק בהצלת 

חיים ובמניעת מוות מיותר.

מטופלים אונקולוגים הלוקים במחלות נפש 
פעילות: אתגר מורכב 

היארעות של מחלות נפש חמורות כגון סכיזופרניה, 
הפרעה אפקטיבית דו-קוטבית, והפרעה סכיזואפקטיבית 
באוכלוסייה הכללית היא כ-1%, לכל אחת מהמחלות. 
מחלות אלו פורצות בדרך כלל בשנות העשרים של 
האדם. מטופלים עם תחלואה פסיכיאטרית חמורה, כגון: 
סכיזופרניה, הפרעה אפקטיבית דו קוטבית והפרעת אישיות 

גבולית אינם נדירים בין המטופלים שלקו בסרטן.
נוכחות מחלת נפש מגדילה משמעותית את הסיכון 
לחלות במחלות קרדיאליות, ועם הכנסתן של התרופות 
האנטי-פסיכוטיות מהדור השני – עלה הסיכון לסוכרת 
ולהשמנת יתר. למרות שרוב התרופות הללו מעלות את 
רמת הפרולקטין בדם, אין עדויות להיארעות מוגברת 
 של סרטן השד, במטופלות הלוקות במחלות נפשיות

 .)Barak et al., 2008(
צוותים אונקולוגיים יכולים להתייעץ לגבי כל מטופל 
ומטופלת עם מטפלים מהשרות הפסיכו-אונקולוגי, 

במסגרת הטיפולית שבה הם עובדים.
להלן נציג תיאורי מקרים מהמחלקות: המטו-אונקולוגיה 

ואונקולוגיה במרכז דוידוף )השמות במאמר בדויים(.

מקרה א’: מטופל עם לויקמיה חריפה וסכיזופרניה כרונית 

פעילה

ישראל, מהנדס מחשבים  ,יליד  רווק   ,39 בן  אברהם, 
בהשכלתו, אובחן כלוקה בסכיזופרניה כרונית ללא רמיסיה 
הדחוף במחלקה ההמטו- שנים טרם אשפוזו  כשש 
אונקולוגית. בשנים מאז שאובחן כלוקה בסכיזופרניה היה 
בטיפול מרפאתי כפוי, בצו בית משפט, שניתן לו בזריקות 
חד חודשיות, וזאת משום שהיה חסר תובנה למצבו ולצורך 
בטיפול ובמעקב סדיר. אברהם סבל ממצב פסיכוטי 
ממושך, שהתאפיין במחשבות שווא רדיפתיות והזיות 
שמיעה, שתוכנן נסוב סביב מערכות ממוחשבות ששואפות 
לחדור לגופו דרך חפצים וקירות הבית, וכן קולות של שיחות 
בין אנשים המזהירים אותו ממזימה בינלאומית להשתלט 
עליו ועל העולם. עקב מצבו הפסיכוטי הממושך סרב לכל 

בדיקה גופנית ולא היה כלל בקשר עם מרפאות הקהילה. 
בחודשים שקדמו לאשפוזו הדחוף במחלקה ההמטו-
אונקולוגית, הלך ונחלש, התקשה לדאוג לצרכיו הבסיסיים, 
הפסיק להגיע לטיפול הפסיכיאטרי הכפוי, סבל מחום גבוה 
ומתמיד  וחולשה, עד לאפיסת כוחות. אחותו המודאגת 
הצליחה לשכנעו לאחר ימים רבים, לפתוח את דלת 
דירתו והיא שהזעיקה אמבולנס והביאה אותו לחדר המיון 
בבלינסון, וכך ניצל ממוות ודאי כתוצאה מלויקמיה חריפה.
ביום שלאחר קבלתו נקראתי לבדקו. אברהם מיעט ליצור 
קשר עין, היה באי שקט ניכר, דיבורו מבולבל וחלש. קשה היה 
לו להבין הסברים רפואיים ולכן ביחד עם העובדת הסוציאלית 
במחלקה, הגשנו בקשה דחופה למינוי אחותו לאפוטרופסית 
לגוף. היה ברור כי לא ניתן לבצע את הטיפול ההמטולוגי 
מציל החיים במסגרת בית החולים הפסיכיאטרי הסמוך, והיה 
צורך לאזנו מבחינה פסיכיאטרית במקביל להתחלת טיפול 
דחוף בלוקמיה. ברור היה שהתכשירים ארוכי הטווח שבהם 
טופל לא התאימו למצבו הגופני המורכב, ולכן נדרשה הערכה 
והתאמה של מינון התכשירים נוגדי הפסיכוזה מידי מספר 

ימים, אשר שולבו עם הטיפול ההמטו-אונקולוגי. 
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תוכן העניינים

הצוות האונקולוגי בדרך-כלל אינו מורגל בטיפול בחולים 
עם מחלה פסיכיאטרית מורכבת וממושכת. במשך אשפוזו 
ובמהלך כל הטיפול המורכב בו, בלטו ההבנה, החמלה 
והגמישות של הצוות הסיעודי והרפואי במחלקה. בהדרגה 
המטופל חש הטבה גם במצבו הפסיכיאטרי ואף במצבו 
ההמטולוגי, והביע מספר פעמים את תודתו לכל אנשי 

הצוות במחלקה.

מקרה ב’: מטופל עם סרטן ריאה והפרעה אפקטיבית דו-קוטבית 

הפרעה אפקטיבית דו-קוטבית הינה הפרעה ממושכת 
בוויסות מצבי הרוח. היארעות ההפרעה היא כ-1% מכלל 
האוכלוסיה בעולם. מרבית הלוקים בהפרעה סובלים 
מאפיזודות דיכאוניות מרובות וממושכות לאורך חייהם, 
וחלקם לוקים בהפרעות היפו-מאניות ומאניות )פסיכוטיות( 
קצרות במשכן. הטיפול בהפרעה זאת מתבסס על מתן מייצבי 

מצב רוח במתן ממושך בשילוב פסיכותרפיה תמיכתית.  
יוסף, בן 56, גרוש ואב לשני צאצאים בוגרים, אחיו ואחיותיו 
נמצאים בקשר מתמשך ותומך. עבד בעבודות שונות 
לאורך השנים, אך לא התמיד יותר ממספר חודשים עד 
שנה בכל אחת מהעבודות. אובחן בשנות העשרים לחייו 
כלוקה בהפרעה אפקטיבית דו-קוטבית. לאורך כל השנים 
שקדמו לאשפוזו במחלקה האונקולוגית במרכז דוידוף, 
לא התמיד במעקב פסיכיאטרי או פסיכולוגי במרפאות 
הקהילה, לא נטל תכשירים מייצבי מצב-רוח שנרשמו לו, 
לא התמיד בטיפולים נפשיים אך הרבה לאורך כשלושים 
שנה לצרוך קנאביס )כולל קנבינואידים סינתטיים “סמי 
פיצוציות”(. הרגל נוסף היה עישון כקופסת סיגריות ביממה. 
מאז אובחן כלוקה בסרטן ריאה בשלב מתקדם מקומית 
המשיך לעשן, התקשה להתמיד בטיפול ומעקב אונקולוגי, 
וכאשר אושפז במחלקה האונקולוגית הסתבר כי המחלה 
הסרטנית מפושטת יותר, עם פצע גידולי מפריש בבית 
החזה העליון. לדבריו, הפצע לא כואב “בזכות הקנאביס” 
שאת צריכתו הגביר עוד ועוד. יוסף סבל מהפרעה ניכרת 
בשינה, עם יממות שכלל לא נרדם בהם. בלילות אלו נהג 
לשוחח בטלפון, לקבל מבקרים ולצפות בטלוויזיה. עם 
קבלתו באשפוז, בלט חוסר תאבון ואבדן משקל קיצוני, 
ובמהלך אשפוזו הביע רגזנות כלפי בני משפחתו וכלפי צוות 

המחלקה, עקב סף גירויי נמוך ביותר. 
מטופל עם הפרעה אפקטיבית דו-קוטבית עלול לבטא 
רגזנות כלפי הצוות הסיעודי, בעיקר עקב הסתמנות 
דיכאונית, שכאמור היא ההסתמנות השכיחה בהפרעה 
זאת. על הצוות הסיעודי להמשיך ולענות למטופל באדיבות 
ובמקצועיות תוך שמירת גבולות ברורים. רצוי להיעזר 
בפסיכיאטר מומחה על מנת לסייע למטופל. ביטויים 
רגזניים כלפי הצוות המטפל שכיחים מאד, אצל מטופלים 
עם הפרעת אישיות גבולית-אימפולסיבית. גם כאן ההמלצה 
היא לאדיבות ומקצועיות, תוך שמירה על גבולות ברורים 

וכן על התייעצות עם פסיכיאטר מומחה. 
כללה  ביוסף,  התמיכתית-קוגניטיבית  ההתערבות 
בדיקת עמדות חשיבתיות של המטופל כלפי הטיפול 
קיומן של מחשבות חרדתיות  בירור  וכן  לו,  שהוצע 
קוגניטיבית התערבות  עצמן. נעשתה  על   החוזרות 

)Butler et al., 2005(  שנועדה לתקן את ההטיה החשיבתית 
שבבסיס המחשבות הדיכאוניות החוזרות. תיקון הטיה זאת, 
סייע למטופל לא להתקבע בצורת חשיבה שאינה מותאמת 
למצבו ומחבלת בהרגשתו ובתגובתו לטיפול האונקולוגי.  

לאחר בדיקתו על ידי, מצאתי הסתמנות חרדתית-דיכאונית 
בעוצמה ניכרת, שאינה מוטבת עם השימוש בקנאביס או 
בכדורי שינה שבהם השתמש כטיפול מרופא המשפחה. 
יוסף נאות בהמשך, לאחר התערבות תמיכתית-קוגניטיבית, 
לקבל טיפול תרופתי שסייע מיידית להקלת הפרעות השינה 
והרגזנות. בהמשך, חל שיפור קל בתאבון והטבה ניכרת 
במצב הפצע הגידולי המפריש. המטופל התנגד לנטילת 
טיפול מייצב מצב רוח, אך ציין לחיוב את האפקט המיטיב 

של הטיפול שנטל בעת אשפוזו.

סיכום כללי, תובנות והמלצות
הודות להתקדמות המשמעותית בטיפולים האנטי-
סרטניים בעשור האחרון, מטופלים אונקולוגיים רבים 
זוכים להחלמה מבורכת ממחלת הסרטן. בשלבי הטיפול 
השונים בסרטן, ישנה עלייה בהיארעות של הסתמנות 
חרדתית ו/או הסתמנות דיכאונית, בשכיחות כפולה )עד פי 
7 מהשכיחות באוכלוסיה הכללית(. מודעות של הצוותים 
וסיועם של  המטפלים לשכיחות ההסתמנויות הללו 
הצוותים הפסיכו-אונקולוגיים, עשויים לשפר בהרבה את 
מצבם של המטופלים האונקולוגיים. התרומה העיקרית 
של הטיפול הפסיכו-אונקולוגי היא בשיפור איכות חיי 
המטופלים, ובהפחתת היארעות של תשישות, כאב וחוסר 
תאבון. תחלואה פסיכיאטרית טרם אבחנת המחלה 
האונקולוגית, אינה בהכרח גורם שמקטין הצלחת הטיפול 
האונקולוגי, אלא מדגימה את חשיבות השילוב המוצלח בין 

כלל הצוותים המטפלים במטופל. 
הצוות הסיעודי באונקולוגיה נמצא בקשר הקרוב ביותר 
עם המטופלים, ולכן מודעות הצוות להסתמנות של דיכאון 
וחרדה במופעים השונים והזמנת יעוץ פסיכו-אונקולוגי 
עשויות למנוע אובדנות ולשפר משמעותית את הרגשתם 

של המטופלים האונקולוגיים.
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