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הר-אבן, שדה

השירות הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה

השירות הנוירו-פסיכו-אונקולוגי באגודה למלחמה 
נזקים  עם  סרטן  חולי  בילדים  בסרטן מתמקד 
מוחיים, ברוב רובם של המקרים, ילדים שאובחנו עם 
גידול סרטני במוח. הסרת חלק מהמוח והטיפולים 
גורמים לנזק משמעותי  וכימותרפיה  בהקרנות 
ובלתי הפיך ברקמת המוח המתפתחת, עם השלכות 
נוירופסיכולוגיות שילוו את הילד לכל אורך חייו, גם 
לאחר ההחלמה מהסרטן. הקשיים הינם קוגניטיביים, 
לימודיים ורגשיים וחשוב להכיר כי לעיתים הם 
עולים רק לאחר שמשתלבים חזרה בבית-הספר, 

או שנים אחרי סיום הטיפולים. אנו מעניקים ליווי 
חוצה מסגרות וזמן, החל משלבי המעבר מהסביבה 
הרפואית לסביבה הטבעית וכלה בליווי לאורך כל 
השנים במערכות החינוכיות. המטרה שלנו היא 
לסייע בשילוב האופטימלי של הילדים המחלימים 
בחזרתם למשפחה, לזירה החברתית ולחיי השגרה, 
גם כשהקשר עם בית-החולים ניתק או אינו רציף 
בזכות הבראתו של הילד. בנוסף, ניתן ליווי מקצועי 
והדרכה לאנשי המקצוע השונים העובדים עם הילדים 
ובני משפחתם במחלקות האונקולוגיות, בבתי החולים 

ובקהילה. 

מורן הר-אבן וד"ר מיכל שדה

אבחון נוירופסיכולוגי כעבודת בילוש
האבחון הנוירופסיכולוגי הינו חלק ממדע יישומי העוסק 
 Lezak, Howieson,( בצורת הביטוי של ליקויים מוחיים
Loring, & Fischer, 2004(. באגודה למלחמה בסרטן ניתנים 
אבחונים מסוג זה, כחלק מתוכנית שיקום ייחודית לילדים 
שאובחנו עם גידול סרטני במוחם. בעקבות גילוי הגידול, 
נוירוכירורגי שמלּווה בטיפול  הילד עובר לרוב ניתוח 
של כימותרפיה ו/או הקרנות. הסרת חלק מהמוח, לצד 

הטיפולים הממוקדים גורמים לנזק משמעותי ובלתי הפיך 
ברקמה המתפתחת )Ahles & Correa, 2010( עם השלכות 
קוגניטיביות, לימודיות ורגשיות שילוו את הילד לכל אורך 
חייו. התפקוד המוחי של הילד הופך להיות ייחודי ולא 
סטנדרטי - 'אין עוד כזה מוח בעולם'. האבחון מנסה לענות 
על השאלה 'כיצד המוח הזה עובד'. המטרה היא לייצר 
תוכנית שיקום ושילוב אישית לכל ילד בחזרתו לזירה 
המשפחתית והבית-ספרית. לאחר כ-12 שעות אבחון עם 
הילד )שלושה-ארבעה מפגשים של כשלוש שעות(, אנחנו 
מסוגלים להבין עליו הרבה. אנו לא מסתפקים בהבנת 
קשייו הנקשרים בגידול, אלא מתעניינים בעיקר בחוזקות 
הנוירולוגיות והפסיכולוגית שלו וכיצד ניתן להשתמש בהן, 
על-מנת להמליץ לסביבתו הטבעית על הדרכים באמצעותן 
ניתן לקדם ולטפח אותו. במאמר זה, נביא סיפור מקרה, תוך 
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תוכן העניינים

הזמנה להצצה על עבודת הבילוש שמאפיינת את האבחון 
הנוירופסיכולוגי. כמובן ש-12 שעות האבחון יחד עם השעות 
והימים הנוספים בחשיבה על הממצאים, ניתוחם וסיכומם, 
תומצתו לכדי ההבנה האינטגרטיבית אותה אנחנו מנסים 
להעביר לילד ולמשפחתו. הפרטים המזהים טושטשו ושונו 

לטובת שמירה על פרטיות מטופלינו.

רקע
רוני, בן 16, תלמיד כיתה י' מיישוב בדרום, בנם של שלומי 
ורבקה ואח צעיר לרביד )21( וליעד )18.5(. בגיל 7 אובחן רוני 
עם גידול מוחי מסוג אסטרוציטומה )Astrocytoma( בגזע 
המוח, שהוביל לקשיים מוטורים בפלג גופו הימני. לאור 
המיקום ואי היכולת להסירו ניתוחית, רוני טופל במשך שנים 
רבות באפיזודות שונות וארוכות של כימותרפיה והקרנות. 
לפני שנתיים וחצי, בגיל 12, רוני אובחן עם גידול מוחי נוסף 
מסוג גליומה )Optic glioma(, עם גדילה נרחבת עד לאזור 
התלמוס. הפעם הוא עבר ניתוח להסרת הגידול וקיבל שוב 
טיפולים של כימותרפיה והקרנות. עד כיתה ו' רוני שולב 
בבית-הספר של היישוב והרגיש שעל-אף קשייו, הוא מצליח 
להתקדם בלמידה ושהצוות החינוכי עשה את המיטב עבורו. 
עם חזרתו לבית-הספר לאחר אבחון הגידול השני, הסרתו 
והשהות הממושכת בבית-החולים, הוא הרגיש הידרדרות 
סביב תפקודו הקוגניטיבי. על-אף המוטיבציה הגבוהה 
ללמידה הוא משתף בתסכול רב אודות קשייו המהותיים, 
אינו מצליח לשים עליהם את האצבע ואומר "יש לי כאוס 
בראש". קשייו מורגשים מאוד הן על-ידי הוריו והן על-ידי 
הצוות החינוכי, המדווח על בעיות משמעותיות בתחום 
הזיכרון "היום אנחנו מלמדים אותו, מחר הוא לא זוכר כמעט 
שום דבר". הם מבקשים את ייעוצנו בנוגע לדרכי הלמידה 
המתאימות לו וכן שואלים לגבי מסלול הלימודים - האם 
בתפקודו הנוכחי יוכל לגשת לבגרות חלקית או שמא מומלץ 

למנוע ממנו תקוות שווא ותסכול.   

הופעה והתנהגות

באבחון עם רוני אנו פוגשים נער מקסים, תקשורתי מאוד, 
בעל ביטחון ונוכחות דומיננטית. הוא יצר קשר בקלות, דיבר 
בשטף רב, אסוציאטיבי אך מובן, ניסה לדייק את הרגשותיו 
בשאיפה שבכך נוכל להבין אותו ולעזור לו להבין את עצמו. 
התנהלותו המפוזרת שיקפה במידת מה את חווייתו הלא 
מאורגנת, את אותו ה"כאוס בראש". משיתופיו ניתן היה 
ללמוד על נער בוגר ואחראי, אולי מידי. המוטיבציה הרבה 
ללמידה ולחוויית החיים לוותה בתסכול ממצבו ובחסכי 

ילדות, שנגרמו לו בשל מהלך חייו ומחלתו.  

עבודת האבחון

מבחן האינטליגנציה של וקסלר )WAIS(: אותו מבחן המוכר 

 )Wechsler, 1958( לבני 16 ומעלה )IQ( לקביעת מנת משכל

מאפשר ליצור גשר בין "השפה" של משרד החינוך לבין 
"השפה" הנוירופסיכולוגית. מבחן זה משמש ככלי מרכזי 
באבחון, אך בהקשר של נזקים מוחיים, לא ניתן להסתכל 
על ציון מנת המשכל כפשוטו כפי שנהוג לעשות. בעוד 
שבקרב נבדקים עם תפקוד מוחי "נורמטיבי", ציוני כלל 
תתי-המבחנים מתקבלים בטווח דומה )ומכך ניתן לגזור 
ציון IQ(, באבחון הנוירופסיכולוגי נרצה להתמקד בפערים. 
כך למעשה, השימוש בכלל תתי-המבחנים נעשה על-מנת 
לנסות לפרק ולבודד את הרכיבים הקוגניטיביים ועל-ידי כך 
להעמיק את ההבנה אודות התפקוד של המוח, החוזקות 
והקשיים. באבחון של רוני נמצאו יכולות מילוליות מצוינות, 
גבוהות בהרבה מהממוצע. מנגד, תפקוד הזיכרון העובד וכן 
מהירות העיבוד התקבלו ברמה נמוכה מאוד. בנוסף, ניתן 

היה להתרשם מבעיה ִקשבית מהותית. ִמכלֹול הקשיים הללו 
יכולים להיות מיוחסים לפגיעה ברשת החשיבתית של רוני 
בעקבות הגידולים, ההקרנות וכן העובדה שהמוח של רוני 
 chemobrain גדל והתפתח תחת כימותרפיה, תופעה המכונה
(Pendergrass, Targum, & Harrison, 2018). יחד עם זאת, 
כיצד ניתן להסביר את היכולות המילוליות הגבוהות? והאם 
ניתן להגיד שלנער יש בעיות זיכרון ולמידה כאשר הוא יודע 
כל כך הרבה? כיצד הוא רכש את הידע? ולכן לא נותר אלא 

להמשיך לחקור. 
מבחן ריי צורה מורכבת )Rey complex figure(: מבחן זה 

חביב עלינו במיוחד, כאשר יתרונו העצום בכך שהוא מאפשר 
בדיקה של תהליכי קליטת המידע, ארגונו וזכירתו, באופן 
חזותי-צורני, ללא תלות ביכולות מילוליות ועם אפשרות 
לנתח את התהליכים המוחיים הללו בצורה התפתחותית 
(Bernstein & Waber, 1996(. במבחן זה התבקש רוני להעתיק 
איור של צורה מורכבת )העתקה(, אחר-כך לייצר אותה 
מיידית מזיכרונו )זיכרון מיידי( ובהמשך, לאחר 20 דקות, 
לשחזר אותה שוב מהזיכרון )זיכרון מאוחר(. שלב ההעתקה 
במבחן זה, בו האיור נמצא מול עיניו, חשף קושי מהותי – 
הצורה המורכבת אותה העתיק רוני הייתה עם פער עצום 
מהאיור בפועל. למעשה, לא זו בלבד שהעתקתו נעדרה ארגון 
או קוהרנטיות, אלא שחלקים שלמים מהצורה נראו כאוטיים. 
בניסיון להבין יותר אודות "הכשל", רוני נשאל האם לדעתו 
הצורה המורכבת שלו דומה לזו המקורית. הוא הסתכל על 
כל פינה, ניסה לעקוב "את זה עשיתי, את זה עשיתי, אני 
לא כל כך טוב בציור" ולא מצא פסול גדול. בשלבי הזיכרון 
כבר לא הופתענו שהוא הצליח לשחזר אלמנטים בודדים, 

"תלושים" ומפוזרים מהאיור המקורי.
בשלב זה של האבחון עלו שאלות משמעותיות – מדוע 
רוני לא יכול להעתיק איור שנמצא מולו? ומעבר לכך, מה 
לא מאפשר לו לזהות את הבעייתיות בהעתקתו כאשר הוא 
משווה בין שתי התמונות? החשיבה המיידית הייתה לבחון 
בכיוון הַעִין או בכיוון הָיד. בכיוון הַעִין: הגידול האחרון בו 
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אובחן רוני הינו מסוג אופטיק-גליומה, כלומר, גידול היושב 
על עצב הראייה המצריך מעקבי ראייה תכופים. מעקביו 
של רוני תקינים, האם ייתכן כי אנחנו מפספסים משהו? 
בכיוון הָיד: הגידול הראשון בו אובחן רוני יושב בגזע המוח 
והוביל לקשיים מוטורים בפלג גופו הימני. האם ייתכן כי 
לרוני קושי בציור על-אף שהינו שמאלי? חקירה בכיוונים 
הללו לא העלתה דבר. מבחני תיאום עין-יד נתקבלו בתחום 
הממוצע; בראייתו של רוני לא נמצאה לקות )ַעִין(; וכאשר 
נתבקש לצייר ציורים מראי דמיונו נצפו יכולות )וכישרון!( 

מעל הממוצע )ָיד(. 
יחד עם זאת, יש כאן מסקנה מתבקשת – מעל לכל ספק לרוני 

יש בעיה בקליטה. רוני אינו מצליח לתפוס את המידע החזותי 

שמוצג לו באופן מלא או סדור. שיבוש זה אינו מאפשר את 

ארגון המידע במוחו וזכירתו. 

 :)Rey Auditory Verbal Learning Test( מבחן ריי מילולי

להמשך הבילוש פנינו למבחן למידה וזכירה של מילים 
(Schmidt, 1996(. בשלב הראשון שהינו למידה, הוקראה 
לרוני רשימה של 15 מילים, חמש פעמים. בתום כל הקראה 
רוני נתבקש לחזור על כל המילים שהוא זוכר מתוך הרשימה. 
בשלב השני, כעבור 20 דקות, רוני התבקש לציין את כל 
המילים שהוא זוכר. תגובותיו של רוני במבחן זה )הן בשלב 
הלמידה והן בזיכרון( הכילו מילים רבות שאינן המקוריות 
אלא קרובות להן מבחינה סמנטית )כלומר, ִקרבה של 
משמעות או של הקשר(. כך למשל: אם ברשימה הופיעה 
המילה 'קפה', רוני ציין מילים כמו 'ספל', 'כוס', 'תה'; ואם 
ברשימה הופיעה המילה 'חמור', רוני ציין 'סוס', 'אתון', 'עז', 
'חווה'. תופעה זו של שימוש בהקשרים סמנטיים מכונה בעגה 
המקצועית "קונפבולציה" )confabulation(. יש המגדירים 
קונפבולציה כמילוי "חורים" בזיכרון כתהליך "פיצוי" של 
המוח )Schnider, von Daniken, & Gutbrod, 1996(. מאפיין 
זה התכתב עם הצהרותיו של רוני "אני מנסה לעשות 
הקשרים כדי לזכור" ו"אני זורק לאוויר כמה שיותר מילים 

שיש לי שביב של הרגשה שהיו שם". 
אך מדוע אותם "חורים" קיימים? והאם חורים אלו הינם 
בזיכרון? בית-הספר מדווח על בעיות בזיכרון, ההורים 
מדווחים על בעיות בזיכרון – אבל אנחנו מוצאים כי לרוני 
למעשה יש בעיה כבר בקליטת מידע, הן חזותי והן מילולי. 
אם המידע לא נקלט מלכתחילה כמו שצריך, אין סיכוי לזכור 
אותו ועל-כן "המופע" נראה כמו בעיות בזיכרון אבל זה לא. 
בצורה זו אנחנו מתקדמים לעבר הבנה מקיפה יותר אודות 
התפקוד המוחי של רוני, אבל מה אנחנו עושים עם ההבנה 
הזו? האם נגזר על רוני לא להצליח לרכוש מידע ובכך לא 

לגשת לבגרויות? אנחנו ממשיכים בחקירתנו... 
מבחן זכירת סיפור: בניגוד לזכירה של מילים בודדות שהינה 

בעלת אופי של שינון, סיפור מאפשר למידה וזכירה עם 

ֶהְקֵשר. הֶהְקֵשר מקל על הזיכרון של כולנו, וכפי שראינו 
שימש גם את רוני עוד במבחן הקודם כאסטרטגיית למידה, 
ברמה מודעת כזו או אחרת )"אני מנסה לעשות הקשרים 
כדי לזכור"(. במבחן הנוכחי הוקראו לרוני שני סיפורים )א' 
ו-ב'( עליהם היה צריך לחזור מיידית בתום ההקראה. סיפור 
א' הוקרא פעם אחת ואילו סיפור ב' הוקרא פעמיים. כעבור 
20 דקות רוני התבקש לחזור שוב על הסיפורים וכן לענות 
על שאלות רבות ברירה )אמריקאיות( לגביהם. נראה היה כי 
רוני התקשה לחזור על הסיפורים, אך בעשותו כן נחשף דבר 
מהותי מאוד ששיקף את תהליכי החשיבה שלו. הדרך בה 
ניסה לשלוף/לשחזר את הסיפורים אופיינה בהישענות על 
רכיבים רגשיים והישרדותיים הקשורים לתוכן הסיפור. כך 
לדוגמא בשחזור אחד הסיפורים רוני החל ְמרכיב רגשי "היתה 
שם אישה... אני לא זוכר... קרה לה משהו רע..." והמשיך עם 
רכיב הישרדותי "יש לה ילדים רעבים... אין מי שישמור ויעזור 
לה... אה... לכן ניסו לעזור לה". מחלקי זכירה אלו, לאט לאט, 
באמצעות חיבורים בין היזכרות רגשית והישרדותית לבין 
היגיון בריא, השלים רוני סיפור, דומה לסיפור המקורי שסופר. 
בנוסף, יצוין כי הזיכרון של רוני השתפר משמעותית כאשר 

הסיפור הוקרא לו פעמיים )סיפור ב'(. 

דיון
האבחון  של  היכולת  ומתוך  רוני  של  ביצועיו  מכלל 
הנוירופסיכולוגי לפרק את תהליכי הלמידה והזיכרון 
לרכיביהם ולעשות הבחנה ביניהם, עולה המסקנה שהבעיה 
העיקרית של רוני הינה במסלול קליטת המידע והעברתו. 
מסלול זה מתחיל ברמה הִקשבית: בכדי לקבל מידע 
ולעשות בו שימוש, יש להיות קשובים ודרוכים כדי לקלוט 
אותו מלכתחילה. כמו רבים מהילדים לאחר גידולים מוחיים, 
גם לרוני יש בעיית קשב. במעלה מסלול קליטת המידע 
והעברתו, עולה כי לרוני קושי מהותי לקלוט את המידע 
ולארגן אותו, גם כאשר הוא נמצא בצורה חזותית מול עיניו, 
כפי שעולה מהמבחן "ריי צורה מורכבת". המבחן "ריי מילולי" 
מחזק את ההבנה שהבעיה בזיכרון נובעת מתהליך הרכישה 
שלו. בנוסף, המבחן לזכירת סיפור מדגים כי כאשר רוני נחשף 
למידע יותר פעמים, הזיכרון משתפר משמעותית, מעבר 

לפער "הנורמלי".  
פגיעה במסלול קליטת המידע הינה בעלת היתכנות גבוהה 
במקרים של פגיעה בתלמוס, מבנה מוחי שנפגע כתוצאה 
ממיקום הגידול האחרון של רוני. התלמוס מהווה את תחנת 
הממסר מאיַברי החישה )למשל: עיניים, אוזניים( לעבר 
אזורי עיבוד גבוהים יותר במוח )עיבוד ראייה, שמיעה ומתן 

  .)Sherman & Guillery, 2006( וכן לאזורי זיכרון )משמעות
נראה כי הנזק המוחי שנגרם לרוני גורם למידע להיקלט 
במוח, אבל רק חלקו "צולח" את תחנת הממסר ואת מסלול 
העברתו, וממשיך לעיבוד גבוה יותר וכן להשתלבות בתהליך 
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תוכן העניינים

גיבוש הזיכרון. שאר המידע מתעוות לאורך המסלול או אינו 
עובר ונותר חסר. בהינתן שרוני קולט רק חלק צר מהמידע 
שמגיע אליו )מעבר לבעיית הקשב שמפריעה לקליטת 
המידע לכשעצמה(, הוא מתקשה לארגן אותו ולכן יש 

"חורים". 
החלק האופטימי שעולה מהאבחון הוא שבשלל המבחנים 
שרוני ביצע ישנן עדויות לתהליכי פיצוי שמתרחשים במוחו 
)במודע כאסטרטגיה שלמד, או לא במודע( כדי לחפות על 
ה"חורים". רוני מרבה בקונפבולציות, המוגדרות כהשלמה 
"פנימית" של מידע חסר, כלומר – המוח יוצר רשתות של 
ֶהְקֵׁשרים, ובזמן שחסר מידע, מספיק "שביב" של זיכרון על-
מנת לשלוף דברים הנקשרים באותה רשת )אבל לא בהכרח 
היו במידע המקורי(. בנוסף, ובאופן לא פחות ממופלא, רוני 
נשען על רכיבי זיכרון רגשי והישרדותי שהינם שמורים 
במוח ועובדים במסלול שעוקף את הפגיעה בתלמוס, מה 
שמאפשר לו להשלים סיפורים על-סמך רכיבים אלו ו"היגיון 

בריא".  
ההמלצה שניתנה לבית הספר בעקבות האבחון היתה, 
לאפשר לרוני להיבחן בבחינות הבגרות, אולם לבצע מספר 
מועט מהן בשנה על-מנת להפחית עומס. מבחינה ִקשבית, 
יש להתייחס לרוני ככלל הילדים שמתמודדים עם בעיות 
קשב. הדגש העיקרי שהומלץ לטובת הלמידה הוא לנצל את 
הדרך בה המוח שלו מתמודד עם הקשיים – לשים חוויות 
רגשיות על המידע, על-מנת לאפשר לרוני לייצר הקשרים 

שיסייעו לו בזכירה. בנוסף, לעודד חזרה על החומר באופן 
כמה שיותר מובנה, תוך שימוש בערוצי קליטה רבים 

ויצירתיים.

השירות לנוירו-פסיכו-אונקולוגיה פדיאטרית של האגודה 
למלחמה בסרטן ניתן ללא עלות, ניתן לפנות בדוא"ל: 

 michelle.sadeh@cancer.org.il
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