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

תוכן העניינים

קורץ אלמוג

למחלת הסרטן השלכות רגשיות מגוונות. אלה יכולות ל
להיות בין השאר: מצוקה, דה-מורליזציה, מצב רוח 
ירוד, עצבות, דחק ועד דיכאון קליני וחרדה מחזרת 
המחלה או ממוות. ההשלכות הנפשיות של המחלה 
והטיפולים בה, יכולים לבוא לידי ביטוי ולהשפיע 

גם על המיניות. מאמר זה יתמקד בקשיים בעוררות 
מינית בקרב נשים, על רקע השלכות נפשיות של 
מחלת הסרטן. כמו כן, המאמר יאיר על השימוש 
 Cognitive Behavioral -ו )mindfulness( בקשיבות

CBT( Therapy( ככלי טיפולי בקשיים כאלה. 

לנה קורץ אלמוג

מבוא
והטיפולים  הסרטן  מחלת  עם  שהתמודדות  ידוע 
האונקולוגיים, עלולים לגרום לתופעות לוואי רבות  לטווח 
הקצר ולטווח הארוך. ביניהן יכולה להיות השפעה על 
המיניות באופן כללי, ולעיתים, באופן ספציפי, עלולות 
להופיע הפרעות בתפקוד המיני. הקשיים בתפקוד המיני, 
עדיין לא מספיק  נשים המתמודדות עם סרטן  אצל 
 .)Del Pup et al., 2019( מאובחנים ולא מספיק מטופלים
הדבר יכול לנבוע מכמה סיבות. אחת הסיבות היא העדר 
דיווח על הקשיים המיניים עקב השפעה תרבותית, שלרוב 
מתבטאת בהסתרה ובושה סביב המיניות הנשית בשל 
 Chin et al., 2009; Zimmaro et al.,( מסרים של החברה

2020(. סיבה נוספת היא, שצוות אונקולוגי, לרוב נוטה לטפל 
בסרטן בלבד וצוות גינקולוגי - רק בתסמינים הקשורים 
לבריאות האישה. חוסר האינטגרציה בין המטפלים מקשה 
על מתן טיפול מיטבי. כמו כן, הקשיים בשיח על מיניות 
בין חברי הצוות המטפל וגם בין הצוות והמטופלים, מהווים 

מכשול בטיפול.
במאמר הנוכחי, אתאר בקצרה, בעיקר מרכיב אחד מתוך 
מעגל התגובה המינית – עוררות, שנפגעת בעקבות מחשבות 
טורדניות הקשורות  בהתמודדות עם מחלת הסרטן אצל 
נשים. ההפרעה בעוררות המינית, גוררת אחריה שרשרת של 
קשיים הפוגעים בחשק ובהנאה של האישה. כמו כן, אציג 
בקצרה את הטכניקה הטיפולית מתחום הפסיכותרפיה - 
קשיבות )Mindfulness(, שנמצאת בשימוש בשדה הטיפולי 

לצורך התמודדות עם קשיים מיניים מסוג זה.  
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 קשיים בעוררות מינית
)sexual arousal( בקרב נשים 
מתמודדות עם מחלת סרטן 

 )mindfulness( ושימוש בקשיבות
ו-CBT ככלי טיפולי

לנה קורץ אלמוג, RN ,MA - פסיכותרפיסטית ומטפלת במיניות, 

lenak@cancer.org.il .האגודה למלחמה בסרטן
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הפרעות בתפקוד המיני אצל נשים 
לרוב, אומדן התפקוד המיני נעשה באמצעות שאלונים 
 Basson,( הבודקים את מרכיבי מעגל התגובה המינית
2010(. מודל התגובה המינית המקורי של מסטרס וג'ונסון 
ועם תוספת של קפלן, מצביע על השלבים הבאים: חשק-

עוררות-אורגזמה-רזולוציה )Abdolmanafi et al., 2018(. כל 
שלב מושפע מגורמים רבים ומשפיע על שלבים נוספים 

במעגל התגובה המינית.
לפי הגדרה של DSM-5 )ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי 
השיק במאי 2013 את המהדורה החמישית של ספר האבחנות 
 Diagnostic and Statistical Manual of - הפסיכיאטריות
Mental Disorders(, ההפרעות בתפקוד המיני אצל נשים 
מחולקות לשלוש קבוצות: הפרעה בחשק )רצון( ובעוררות 
המינית, הפרעה באורגזמה, והפרעה בחדירה/ כאבים 
בחדירה. כל התסמינים האלה חייבים להימשך לפחות ששה 

 .)Del Pup et al., 2018( חודשים כדי שיוגדרו כהפרעה
לפי המודל המעגלי של Basson )2000(, המוצג בתרשים 
1, נשים מתחילות את מעגל התגובה המינית ממקום של 
מיניות נייטרלית, כאשר העניין והרצון להיכנס למפגש 
מיני נובע באופן ישיר ממספר סיבות מיניות ולא מיניות 
)לדוגמא, רצון לקרבה, להעלות דימוי עצמי, להתפייס 
וכדומה(. החשק, שנוצר בעקבות הסיבות הללו, חייב 

לפגוש את העוררות )sexual arousal( המתאימה, שעשויה 
לעלות בעקבות גירויים מיניים )sexual stimuli(. לפי המודל, 
הגירויים המיניים עובדים בשני ערוצים – הערוץ של המצב 
הרגשי הלא מודע, שמשפיע על התגובה האובייקטיבית 
)מחשבות  והערוץ המודע הקוגניטיבי  באברי המין, 
ותפיסות(, המשפיע על התגובה הסובייקטיבית של תחושת 
העוררות. כמו כן, לפי Basson )2000(, גם תופעות גופניות 
ונפשיות משפיעות על גירויים מיניים ומעלים או מכבים 
 .)Brotto et al., 2008( את התהליך של העוררות המינית
מכאן, ניתן לראות שישנן סיבות פנימיות וחיצוניות שיכולות 
להשפיע על עוררות מינית וכתוצאה מכך על כל מעגל 

התגובה המיני ועל ההנאה )תרשים 1(.

השפעת מחלת הסרטן על מיניות בנשים
בשנים האחרונות נעשו מחקרים אודות השפעת הסרטן 
על מיניות האישה. המחקרים התמקדו בעיקר בקשר בין 
סרטן השד או סרטן גינקולוגי ובין מיניות. מהממצאים 
עולה, שהפרעות בתפקוד המיני בנשים עם סרטן שד הן 
 Del( בין הגבוהות 70%-68% ביחס לאבחנות סרטן אחרות

.)Pup et al., 2019
השפעת הסרטן על מיניות האישה מתחלקת להשפעה 
ישירה והשפעה עקיפה. ההשפעה הישירה נגרמת לרוב 

)2000( Basson תרשים 1: מודל התגובה המינית של נשים לפי
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מטיפולים אונקולוגים, כגון: כימותרפיה, ניתוח, קרינה 
וטיפולים לדיכוי הורמונלי, כניסה למנופאוזה ותסמינים 
אורו-גניטליים בעקבותיה. אלה מהווים את הסיבות 
העיקריות להפרעות בתפקוד המיני בנשים המתמודדות 
עם סרטן. אי נוחות עד כאב באזור הנרתיק, משפיעים על 
הרצון והחשק לקיים יחסי מין, על עוררות ועל היכולת 
 Basson, 2010; Huber et al., 2006; Perz( להגיע לאורגזמה

.)et al., 2013
ההשפעה הבלתי ישירה היא רבה ומשמעותית לא פחות.  
ההשפעה על דימוי  הגוף בעקבות השינויים ממחלת הסרטן 
והשלכותיה )כריתת איבר, צלקות, הרזיה, השמנה ועוד( ועל 
הדימוי העצמי הנשי )Basson, 2010(. חוויה גופנית שונה, 
יכולה  להוות מכשול ביחסים מיניים, אשר מערבים את הגוף. 
כמו כן, ירידה במצב הרוח ואנרגיה ירודה, שלעתים מתבטאת 
בחולשה, עלולות לגרום להסתגרות ולהתבודדות. כל התופעות 
הנ"ל משפיעות על היחסים הזוגיים הקיימים, או על היכולת 

ליצור זוגיות חדשה. 
המאמר הנוכחי מתמקד בשלב העוררות, כיוון שלפי הניסיון 
הקליני, ישנן נשים רבות שמדווחות על הפרעה בעוררות 
המינית שלהן בעקבות המחלה והטיפולים, ומדווחות 
על עגמת נפש ותסכול רב. כתוצאה מכך, נשים רבות 
מדברות על התרגשות מנטלית שמשפיעה על גירויים 
מיניים )sexual stimuli(, המעלה את העוררות המינית. 
ההתרגשות המנטלית מופרת על-ידי מחשבות לא מיניות,  
הפרעות כגון: יחסים זוגיים, תגובה של הפרטנר/ית, תופעת 
'spectatoring' כאשר אישה צופה על עצמה מבחוץ, בוחנת 
 Abdolmanafi et al.,( איך שהיא נראית ומה חושבים עליה
2018(, כתוצאה מכך, העוררות המינית יורדת, כמו גם 
הלחות הנרתיקית )תגובה אובייקטיבית(. כמו כן, מעגל 
התגובה המינית נקטע בשלב זה, ללא יכולת  להגיע להנאה.  
נשים שמתמודדות עם סרטן, מדווחות לעתים קרובות 
על תופעה של צפייה על עצמן מבחוץ וכתוצאה מכך, על 
חוסר יכולת למצוא את עצמן שותפות מלאות במשגל. "אני 
מסתכלת על השד הבריא שלי שנופל ועל השד המשוחזר 
שעומד, וישר זה זורק אותי למחשבה שאני חולה בסרטן 
והמחשבות על החזרה של המחלה" - כך מספרת מטופלת 
שהגיעה עם תלונה של קשיים בעוררות המינית וירידה בחשק 
המיני. גם בני/בנות זוגן מדווחים על תחושה שהגוף של האישה 
נמצא בתוך המפגש אך הנפש לא נוכחת. הדבר יוצר תחושה 

קשה של ניכור או יחסים בכפיה תוך כדי יחסי מין. 

טיפול מיני באמצעות קשיבות 
)Mindfulness( וטיפול קוגניטיבי-התנהגותי 

)CBT(
בד בבד עם מגמת הירידה בשיעור התמותה מסרטן ועליה 
במספר המחלימים, ישנם אתגרים חדשים עמם מתמודדים 

אנשים שחלו בסרטן, דוגמת חוויה של מצוקה נפשית הקשורה 
במחלת הסרטן. המצוקה הנפשית מתבטאת בחרדה, פחד, 
דיכאון, תסמינים פוסט-טראומתיים, עייפות, הפרעות שינה 

.)Jabs & Brotto, 2018( ופחד מחזרה של המחלה
כ-70%-30% מהמטופלים בסרטן מדווחים על מחשבה של 
פחד מחזרת המחלה שמפריעה בפעילויות יום יומיות 
ומשפיעה על איכות חיים, התפקוד בכלל והתפקוד המיני 
בפרט. הפחד יכול ללוות את המטופלים במשך שנים 
ארוכות לאחר סיום הטיפול. ההתערבות באמצעות טיפול 
בקשיבות נמצאה כיעילה לטיפול במצוקות רגשיות על רקע 
מחלת הסרטן, כולל מחשבות טורדניות הקשורות בחזרת 
 Barton et al., 2019; Basson, 2000; Cillesen et( המחלה

  .)al., 2019
טיפול קוגניטיבי-התנהגותי מוכר והוכח כיעיל בטיפול 
בחרדות, דיכאון, במחשבות טורדניות בזמן התמודדות עם 
תסמינים לאחר טיפולים אונקולוגים ועוד. לדוגמא, ברגע 
שעולה מחשבה על המחלה ועל המוות )לאחר הסתכלות 
על השד המשוחזר שמזכיר את זה(, הקשיבות מלמדת את 
המטופל לזהות את המחשבה, ללא כעס ושיפוטיות, להכיר 
בזה שהאדם מכיר אותה, ו"לבקש" ממנה להמתין כחצי 
שעה "מאחורי הדלת". בהמשך התהליך, המטופל לומד 
לזהות את המחשבות והרגשות ולהבדיל ביניהם. כמו כן, 
הוא מזהה את ההרגשה ואת ההתנהגות שאליה היא גורמת. 
החזרתיות של התרגול מסייעת עם הזמן לנתב ולנהל את 
המחשבות והרגשות ביתר קלות, עד למצב שהמחשבות 
מפסיקות לבקר את האדם בצורה אוטומטית ולא מבוקרת 

 .)Creswel & Lindsay, 2014(
מניסיון קליני עולה, שנשים וגברים יכולים לפנות לייעוץ 
מיני עקב שינויים בתפקודם המיני בעקבות מחלת הסרטן 
והטיפולים. כחלק מאיסוף הנתונים הנרחב, על המטפל 
לזהות קשיים נפשיים, היכולים להשפיע על השינויים 
בתפקוד המיני. החרדות שמחלימים מסרטן מתמודדים 
איתם מגוונות, ולפעמים אינן קשורות רק לחרדת המוות. 
למשל, שינויים בחשק המיני של אישה עם סרטן ריאות, 
יכולים לנבוע ממחשבות טורדניות אודות החשש מהתקף 
קוצר נשימה בכלל, ובעת מגע מיני בפרט. גבר המתמודד 
עם סטומה עלול לחוש חרדה מפתיחת הסטומה ודליפת 
ההפרשות בעת קיום יחסי מין, ועלול עקב כך להימנע 
ממגע לחלוטין. במקרים כאלה ואחרים, המטפל, אשר 
נקודת מבטו כוללת אינטגרציה בין הסוגיות הקשורות 
למיניות ובין אלה השייכות לתחום בריאות הנפש, יכול, בין 

.Mindfulness-השאר, להסתייע בטכניקת ה
כידוע, טיפול קוגניטיבי התנהגותי נמצא  בשימוש רחב 
במסגרת טיפול רגשי. מיינדפולנס יכול להיות חלק מטיפול 
קונטיבי-התנהגותי או טכניקה טיפולית בפני עצמה. 
לחוות מיינדפולנס – זאת היכולת להיות בקשיבות עם 
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מודעות למה שקורה ברגע מסוים; זהו דיבור מודע ישיר 
על מה שקורה עכשיו, ללא קשר לשאלה האם החוויה היא 
חיובית, שלילית או ניטרלית. שני מאפיינים מרכזיים יש 
 Brotto et al.,( למיינדפולנס: זיהוי וקבלה ללא שיפוטיות
2008.( זאת טכניקה בודהיסטית וותיקה המבוססת על 

התמקדות ברגע הנוכחי ללא שיפוטיות.
 Baer et al.,( למיינדפולנס ישנם מספר עקרונות מרכזים

:)2008

התבוננות )observing( - התבוננות ברגשות, תחושות, 	 
צלילים, ריחות.

תיאור )describing( - תיאור מילולי של החוויה.	 

 	 - )acting with awareness( פעולה מתוך מודעות
ריכוז ומודעות לפעולה שנעשית כרגע )ההיפך מטייס 

אוטומטי(.

 	 nonjudging of inner( חוסר שיפוט של חוויה פנימית
experience( - לקחת עמדה לא שיפוטית לתחושות 

ומחשבות.

 	 nonreactivity( תגובה לא ריאקטיבית לחוויה פנימית
to inner experience( - לאפשר למחשבות ולרגשות 
להופיע ולהיעלם בלי לנסות לתפוס אותם ולהתעמק 

בהם.
התערבות  שבודקים  מחקרים  מספר  נעשו  כה  עד 
קבוצתית בנשים עם סרטן, המתמקדת בקשיים בעוררות 
מינית )Van de Wal et al., 2018(. הטיפול הקבוצתי כלל 
מרכיבים חינוכיים, טיפול מיני, טיפול זוגי ומיינדפולנס. 
הנשים דיווחו על שיפור משמעותי בעוררות המינית. ישנם 
ממצאים שמצביעים על שימוש במיינדפולנס בהפרעות 
גופניות ורגשיות רבות, אך בטיפול מיני השיטה שולבה 
רק לאחרונה. להתערבות באמצעות מיינדפולנס יש קווים 
 Masters מיקוד תחושתי(  של( sensate focus-דומים ל
 )Weiner & Avery-Clark, 2014 מאוזכרים אצל( & Jonson
שהתבססו על טיפול קוגניטיבי-התנהגותי באמצעות 
סדרת תרגילים, שפותחה במטרה להעמיק את תשומת 
הלב לתחושות הגוף במהלך טיפול מיני. ישנו גם דמיון 
בין מיינדפולנס והיפנוזה, שגם נמצאת בשימוש בנשים 
עם וסטיבוליטיס )תסמונת המאופיינת בכאב כרוני באזור 
מבוא העריה עם הניסיון לחדירה לנרתיק ואחריה(. השילוב 
של טכניקות נשימה יחד עם קשיבות ונוכחות במצב הקיים 
והתרגול המתמיד, מאפשר להפחית מחשבות טורדניות 
 Barton et al., 2019;( ולהתפנות לחוויה המינית המעוררת
Van de Wal et al., 2018(. ככל שחוזרים יותר על התרגול, 
כך מצליחים להוריד את המחשבות האוטומטיות על מחלה 

ועל המוות.

סיכום
בשנים האחרונות הולך ומתפתח התחום של אונקו-
סקסולוגיה, שבאמצעותו מטופלים רבים המתמודדים עם 
סרטן יכולים לטפל בחיי המין ובמיניות שלהם. טיפולים 
אונקולוגיים עלולים להשפיע על יכולת הריכוז, זאת בנוסף 
למחשבות ולחרדות מגוונות, כולל חרדה מפני חזרת 
המחלה. המחשבות האוטומטיות הטורדניות, למשל על 
חזרה של מחלת הסרטן, משפיעות במיוחד על העוררות 
המינית. לפיכך, מן הראוי להיעזר בהנחיות מקצועיות 
 .)De Ouden et al., 2019( לצורך התערבות מקצועית בנידון
לאחרונה, טיפול באמצעות מיינדפולנס נמצא בשימוש גם 
בטיפול המיני. כמו כן, ההתערבות באמצעות מיינדפולנס 
בתחום האונקו-סקסולוגיה עדיין בתחילת דרכה. מתוך 
הממצאים המצומצמים הקיימים עולה, שיכול לחול שיפור 
בעוררות ובהנאה מיחסי מין בנשים בעקבות השימוש 
במיינדפולנס. יש להמשיך את המחקר אודות השפעת 
השימוש במיינדפולנס על ממדים שונים בתפקוד המיני, וכן 
לקיים את המחקר בקרב מתמודדים עם סוגי סרטן נוספים.  
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