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בעקבות מגפת הקורונה, הן המטופלים והן המטפלים ב
נאלצים להתאים את עצמם למצב חדש, בו כל אחד 
מהם עושה את כל מה שניתן על מנת להימנע 
מלהדביק ולהידבק במחלה, בלי לוותר על מקצועיות 
ורגישות. בתקופה כזו מתעצמים האתגרים הרפואיים 
והפסיכו-חברתיים עמם מתמודדים אנשים שחלו 
בסרטן. הצעירים מביניהם, מטבע הדברים מתמודדים 
עם אתגרים נוספים המאפיינים יותר את גילם, דוגמת 
דאגות בנוגע ליצירת קשרים זוגיים, הקמת משפחה, 
פוריות, שינויים גופניים, לימודים ועוד. אותם צעירים 
כן, לאוזן קשבת, למתן לגיטימציה  זקוקים אם 
למצוקותיהם, לקבלת מידע מהימן וכן להפניה לאנשי 
מקצוע כדי לקבל ייעוץ וטיפול בהתאם לאתגרים 

שזוהו. 
ידוע שמדיה דיגיטלית מהווה כלי חשוב ברפואה 
מאפשרת  היא  בסרטן.  בטיפול  ובפרט  בכלל, 
למטופלים ולבני משפחתם לקבל בין השאר מידע 
ותמיכה. מהצורך שתואר ועל רקע המצב החדש 

שנוצר בעקבות מגפת הקורונה, הוקמו קבוצות 
מקוונות המאפשרות למטופלים ולמטפלים אשר 
מתקשים להיפגש בשל סכנה להדבקה, להמשיך 
ביניהם. האינטראקציות  ולקיים אינטראקציות 
 התקיימו אחת לשבוע באמצעות הפעלת השירות

.ZOOM-ב
כדי לבדוק את יעילות הקבוצות בוצע סקר שביעות 
רצון בקרב המשתתפים. מתוך שאלוני שביעות הרצון 
עלה, שהמטופלים שבעי רצון מהמפגשים ביניהם לבין 
הצוות באמצעות ה-Zoom ומעוניינים לקחת חלק 
במפגשים נוספים. לאור זאת, ניתן להבין שטמונה 
כאן הזדמנות לחשיבה שונה, לפעול אחרת ולהתאים 
את עצמנו למצב החדש. הבנה זו מתייחסת לכולנו: 
למערכת, לצוות הרפואי הרב מקצועי ולמטופלים. 
מומלץ אם כן, לשקול ביצוע קבוצות להדרכה ותמיכה 
מקוונות כדי לתת מענה למטופלים במצבים בהם 

נמנע מהם להגיע לגורם מטפל מסיבות שונות.

סבטלנה נמצוב
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השפעת תקופת 
הקורונה על 

מרפאת צעירים
שילוב מפגשים דיגיטליים לצורך מידע ותמיכה

נמצוב

סבטלנה נמצוב, RN ,BA - אחות מרכזת שירות מרפאת צעירים עבור מטופלים אונקולוגים צעירים בגילאי 18-45, רמב”ם הקריה הרפואית 
s_nemtsov@rmc.gov.il .לבריאות האדם
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מבוא
לפגוש  הקורונה, מטפלים מתקשים  בעקבות מגפת 
מטופלים מחשש לסכנם בהדבקה ובכך נמנע מתן מענה 
בתחומים שונים. כתוצאה מכך, מטופלים מוצאים את עצמם 
באי וודאות, עם בידוד פיסי שנכפה, קושי לקיים פעילות 
גופנית סדירה, צמצום מגעים חברתיים, חשש מהדבקה 
ודאגה לאחרים. כל אלה נוספים לקשיים העולים על רקע 
השלכות מחלת הסרטן והטיפולים. מחקרים מצאו, כי 
קבוצת הצעירים חולי הסרטן היא קבוצה בעלת מאפיינים 
ביולוגיים ופסיכוסוציאליים שונים לחלוטין מקבוצות גיל 
אחרות. משמעות הטיפול בהם אינה בהיבט הביולוגי בלבד, 
אלא גם דורשת התייחסות לאותם unmet needs - צרכים 
אשר לא נתמכים על ידי המערכת. לצד המחלה, מתמודדים 
מטופלים צעירים עם אתגרים ייחודיים, סובלים מתופעות 
לוואי מוקדמות ובעיקר מאוחרות. ההישרדות ארוכת 
הטווח של מטופלים אשר עלולים לחוות השפעות לוואי 
מאוחרות, עם השלכות של פגיעה באורח חיים בקבוצת 
המטופלים זו, דורשת התייחסות מיוחדת. על הצוות המטפל 
לבנות מעטפת רפואית ופסיכוסוציאלית, המתייחסת 
 למניעת סיבוכי טיפול מאוחרים תוך ראיה שיקומית

 .)Nordheimer et al., 2016(
שירות מרפאת צעירים הוקם לראשונה בארץ במערך 
האונקולוגי וההמטואונקולוגי בבית חולים רמב”ם בשיתוף 
פעולה עם מרכז טל - עמותה שמפעילה מיזם דיגיטלי 
חברתי “חלאסרטן”, ששמה לה כיעד לשנות את תרבות 
הטיפול בסרטן בצעירים ולהיות לקהילה ובית המעניקים 
תמיכה וטיפול מלא בצרכים הייחודיים להם. השירות 
ברמב”ם פועל לתת תמיכה נוספת עבור מטופלים צעירים 
במערך האונקולוגי וההמטואונקולוגי, מרגע מתן הבשורה, 
בתקופת הטיפולים ובכל שלבי ההחלמה. המרפאה מעניקה 
ייעוץ בתיאום עם צוות רב-מקצועי, בהתאם לצרכיו של 
המטופל, במסגרת בית החולים תוך שמירה על רצף הטיפול. 
עבודת האחות מרכזת השירות, מתבצעת במישור המערכתי 
והפרטני מול המטופל, במתן מענה ראשוני לפי זיהוי צרכים 
ייחודיים ובמידת הצורך הפנייה לאנשי מקצוע בתחום בבית 
החולים ובקהילה. בנוסף, האחות מקשרת את המטופל 
למיזם “חלאסרטן” ולשירותים שניתנים על ידיהם, על מנת 

לספק למטופלים יכולת לקבל מידע ותמיכה.
רבים מהצעירים מוצאים את עצמם במצוקה, מתמודדים 
עם אתגרים רבים וייחודיים בשל גילם הצעיר והשלב בו הם 
נמצאים בחייהם. מגפת הקורונה והבידוד בתקופת החולי 
מוסיפים לקושי זה. במחקרים שבדקו שילוב של תמיכה 
דיגיטלית, הוצעו לצוות המטפל דרכים ושיטות שונות 
שיספקו למטופל את משאב התמיכה לו הוא זקוק. במחקר 
שנערך על ידי Olsen & Harder )2011( התמקדו החוקרים 
במעורבותן של אחיות אונקולוגיות העובדות עם מטופלים 

צעירים לסייע להם בתחום החיים החברתיים. מהמחקר 
עולה כי לאחיות שעובדות עם אוכלוסייה ייחודית זו, תפקיד 
חשוב ומשמעותי בתהליך הגישור בין עולם הצעיר החולה 
לעולם החברתי אליו הוא שייך, וכי עליהן לעשות זאת 

ביצירתיות רבה המשלבת דמיון פורה. 
מטרת המחקר הייתה לבחון תהליכים ואסטרטגיות של 
אחיות אונקולוגיות העוסקות בסיעוד, שמטרתם לתמוך 
בחולים צעירים ולחזק את התמיכה מהרשת החברתית 
בתקופת הטיפול ואת הקשרים החברתיים הנוצרים ברשת זו. 
הנתונים במחקר הופקו באמצעות ראיונות, תצפיות ושיחות. 
האחיות “גישרו” בין הרשת החברתית לבין החולים והציעו 

תובנות מתחום הסיעוד שטרם נחקרו. 
עובדה זאת הצריכה הבנה מעמיקה, זיהוי והכרה של האחיות 
את צרכיהם של מטופלים אלה וידע לפעול בתחומים רבים, 
ולכן לתמיכה זו השפעה על הדרך בה הצעיר תופס את 
מחלתו. לפי המחקר, חשיפה של המטופלים לתמיכה חיזקה 
אותם, בכך שקיבלו תמיכה ממטופלים אחרים, שמרו על 
 חיי חברה וסייעו האחד לרעהו בהתמודדות עם המחלה

 .)Olsen & Harder, 2011(

היבטים שונים להקמת קבוצות מקוונות 
כמענה הדרכתי ותמיכתי

שייכות  לחוש  לפרט  לגרום  קבוצות תמיכה עשויות 
ומחויבות, כמו גם לחוש נאהב, מוערך ומקובל. כאשר 
מטופל צעיר מאובחן כחולה בסרטן, הקשיים החברתיים 
לעיתים מתעצמים ובנוסף לאלו, הוא נאלץ להתמודד עם 
קשיים פיזיים ורגשיים שונים. ההתמודדות עם המחלה 
עלולה לגרור אחריה השלכות חברתיות שליליות, כמו חוסר 
יציבות חברתית והימנעות ממשימות חברתיות חשובות. 
הספרות המקצועית מתארת קשיים חברתיים, שנמשכים גם 
שנים רבות לאחר ההחלמה. בנוסף, נמצאו מספר מאמרים 
הגורסים כי קבוצת תמיכה מהווה דרך יעילה לחלוק ולשתף 
בחוויות. השיתוף, על פי הכתוב באותם מחקרים, מחזק בקרב 
.)Meltzer & Rourke, 2005( המשתתפים את תחושת התקווה

מדיה דיגיטלית חברתית נעשתה חלק חשוב בתחום 
 .)Ben-Aharon et al., 2019( הרפואה ועוד יותר בטיפול בסרטן
היא מספקת למטפלים אפשרות ללמוד על התמודדות עם 
אוכלוסיית מטופלים בני גילם אשר מתמודדים עם אותם 
האתגרים. בתוך הרשת הדיגיטלית מטופלים צעירים יוצרים 
שיח פתוח עם שיתוף בחוויות. שיח כזה יכול לספק להם 
מקום נוח לקשר עם בני גילם. לפי מאמר זה הוכח, כי חולים 
ובני משפחותיהם העדיפו את המדיה בגלל האפשרות 
לשמור על אנונימיות, בשל זמינות קבועה ונוחות. במחקרים 
שבדקו שילוב של תמיכה דיגיטלית, הוצע לצוות המטפל 
להציע דרכים ושיטות שונות, שיספקו למטופל את משאב 
התמיכה לו הוא זקוק. לפיכך, עבור כל אותם מטופלים 
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המסרבים לקחת חלק בקבוצות תמיכה פנים מול פנים, 
המרוחקים גיאוגרפית ממקום המפגשים, בעלי קושי בניידות, 
בעלי הערכה עצמית נמוכה – יש לשקול ייסודה של קבוצת 

תמיכה מקוונת )שוורץ אטיאס ודרייר, 2014(.
לצד היתרונות הגלומים בקבוצה מקוונת, קיים ויכוח מקצועי 
בדבר יעילותן הגורס כי תמיכה חברתית באמצעות המדיה, 
מאפשרת למשתתפיה לחשוף ולהביע רגשות רק באופן 
חלקי, בצורה לא ספונטנית ואסוציאטיבית, לעומת קבוצות 
פנים מול פנים, אשר מעודדת את הפרט להיחשף ולהתעמת 
יותר עם רגשותיו ותחושותיו )Finfgeld, 2000(.  עם זאת, 
בהעדר פתרון בתקופות מאתגרות ובמצבי בידוד וסגר, 

קבוצה מקוונת תהווה מקור תמיכה משמעותי למטופלים.

שיטה 
כפי שנמצא במחקרים ולאור נגישות מטופלים צעירים 
לעולם הדיגיטלי, הוקמו במסגרת מרפאת צעירים קבוצות 
מידע ותמיכה מקוונות, המאפשרות את חשיפתם לרשתות 
חברתיות מקוונות ועל מנת לספק למטופלים תמיכה 

בנושאים שונים, רפואיים ורגשיים.
ארגון וניהול הקבוצות נעשה על ידי האחות המרכזת את 
השירות, שנכחה במפגשים ונתנה מענה לשאלות רבות 
שהועלו, לרבות סיוע בהרחבת הידע מהתכנים שהועלו, 
כתובת זמינה לצרכים העולים במהלך המפגש, בהתמודדות 
עם המחלה והטיפולים בהיבט הבירוקרטי, המקצועי והרגשי. 
במהלך המפגשים האחות שתפה עם המטופלים קהילות 

דיגיטליות ברשת המקוונת.
זימון למפגשים התקיים דרך המייל או הטלפון הנייד, לפי 
רשימת תפוצת המטופלים במרפאה. כדי להפעיל את תוכנת 
ה- ZOOM נדרש ידע בהפעלה וזימון על ידי המארגן. הוחלט 
להגביל את מספר המשתתפים בקבוצה, כדי לאפשר מפגש 
המדמה קבוצה אינטימית בו ניתן מקום לשאלות ואפשרות 
לחלוק בקשיים. תנאי להשתתפות היה אישור השתתפות 

מהמטופל. 
45-25. מספר  בגילאי  במפגשים השתתפו מטופלים 
המשתתפים הכולל היה 52, בין 12-8 בכל מפגש, רובם 
נשים, 6 גברים, 2 מהמגזר הדתי, 2 ממוצא ערבי, רובם 
נשואים עם ילדים, 3 רווקים. רוב המטופלים אשר השתתפו 
נמצאים בטיפולים, מעט מחלימים עם אבחנות מגוונות. 
מפגשים בין פעם לפעמיים בשבוע, הזימון למפגשים נשלח 
באמצעות מייל/מסרון לטלפון הנייד. לאחר כל מפגש 
נשלח שאלון דיגיטלי כדי לקבל משוב על אותו מפגש, 
ובמטרה לבדוק צורך בנושאים למפגשים הנוספים. בהליך 
הזימון של המטופלים ניתן דגש לנושא הסודיות הרפואית 
ולכך שהמפגשים אינם מוקלטים, מלבד פעילות גופנית 
באישורם ולבקשתם על מנת לאפשר תרגול בזמנם הפנוי. 
כמו כן, צויינה האפשרות להימנע מלהפעיל את המצלמה. 

המטופלים התבקשו לאשר השתתפות יום לפני. 
התכנים והנושאים למפגשים, אשר נבדקו על ידי שאלון 
שביעות רצון )נספח א’( כללו: הדרכה לשיפור תפקוד וניהול 
המחלה; תרגול לפעילות גופנית המותאמת למטופלים 
אונקולוגיים מונחה על-ידי פיזיותרפיסטית; הפחתת מתח 
והשגת רגיעה באמצעות תרגול דמיון מודרך על-ידי מנחה 
 - Neuro-linguistic programming )NLP(-בדמיון מודרך ו
שיטה לשיפור התקשורת במטרה לשנות הרגלים ודפוסי 
התנהגות; שילוב של רפואה משלימה בשיתוף עם רפואה 
אינטגרטיבית במערך האונקולוגי ברמב”ם, כדוגמת “צ’י 
קונג” - תורת בריאות סינית הכוללת פעילות גופנית מתונה 
המסייעת בהתמודדות עם המחלה ובהמשך החיים. בהתאם 
למענה על השאלון ולפי תשאול משתתפים במפגשים, נבנו 
מפגשי המשך לפי תחומי עניין, כגון: מפגשי המשך ל”צ’י 
קונג” ומפגש המשך לצעירות עם סרטן שד שנפגשו לתרגול 
נוסף בהתאם לצורך של המטופלות. קבוצה הומוגנית כגון זו, 
המורכבת ממטופלים לפי אבחנה ספציפית, מאפשרת לענות 
על צרכיהם הייחודיים המשותפים ומאפשרת למשתתפיה 

לנרמל את תחושותיהם ולחוש שהם לא לבד. 

תוצאות 
ניתן להבין מהמשוב לשאלונים שנשלחו באופן מקוון, 
שהמטופלים שבעי רצון ומעוניינים לקחת חלק בקבוצות 
52 משתתפים ענו על  נוספות. עשרים ושמונה מתוך 
השאלונים )54%(. מתוכם, 75 אחוזים היו מעוניינים להשתתף 
בקבוצות נוספות. בנוסף, מספר המשתתפים בקבוצות 
המקוונות היה כפול ממספר המשתתפים אשר התקיימו 
6 תרשימים  פנים מול פנים במסגרת המרפאה. להלן 
המנתחים את העדפות המשתתפים והנושאים שעלו 

בקבוצות המקוונות.

דיון ומסקנות
הביקוש למפגשים קבוצתיים לפי הספרות נובע בעיקר 
מחוסר תמיכה בתחום הרגשי. לפי אריקסון גילאי 35-18 
מוגדרים בקבוצת "שלב הבגרות המוקדמת - אינטימיות 
לעומת בדידות". בשלב זה האדם מבסס את זהותו ומעמדו 
באמצעות ניתוק קשריו התלותיים עם מערכות קודמות. 
בשלב זה מתבקש האדם להגיע להחלטות חשובות בחייו, הן 
בבחירת המקצוע והן בבחירת זוגיות. אבחון מחלת הסרטן 
בגילאים משמעותיים אלו, מהווה גורם מעכב בהתפתחות 
הפסיכולוגית והחברתית הנורמלית )Marcia, 1966(. בנוסף, 
אוכלוסיית החולים הצעירים היא הפגיעה ביותר בתחום 
בו נבדקו מטופלות שד  הרגשי, כפי שנמצא במחקר 
מחלימות ונמצא כי מטופלות מתחת לגיל 45 חוו קשיים 
 פסיכולוגיים וחברתיים, לעומת מחלימות מעל גיל 45

 .)Mor, Allen, & Mal, 1994(
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כדי לבדוק את יעילות הקבוצות שהתקיימו למרפאת צעירים 
בבי”ח רמב”ם, בוצע סקר שביעות רצון בקרב המשתתפים. 
מתוך ניתוח השאלונים נמצא, כי רמת הפתיחות בקבוצות 
המקוונות הייתה נמוכה מאשר בקבוצות שהתקיימו פנים 
מול פנים לפני המגפה, אך ניתן היה לראות שמטופלים אשר 

לא פתחו מצלמה בתחילת המפגש עשו זאת במהלכו.
חרף החסרונות בקבוצת תמיכה באמצעות המדיה ועל 
אף ריבוי מחקרים שנעשו בתחום התמיכה החברתית, אנו 
ממליצים להרחיב את המחקר בתחום, בדגש על ההבדלים 
ביעילות קבוצת תמיכה במדיה לעומת פנים מול פנים, 
הבדלים בהסתגלות ובהתמודדות צעירים לפי גיל, סטטוס 
משפחתי, קריירה, תרבות ועוד. בנוסף, ניתן לראות שחלק 
מהמשתתפים לא ענו על השאלון, לפיכך ניתן לצפות 

ששליחה באופן מקוון מאפשרת להיות פחות מחויבים.
מאחר ומחקרים מעטים חקרו את ההשפעות הפסיכולוגיות 
על אוכלוסיית המטופלים הצעירים עם מדגמים קטנים, יש 
חשיבות למחקרים בנושא השלכות המחלה והתמודדות 
על התחום הרגשי עבור מטופלים צעירים בגילאי 45-18. 
לאור זאת, ניתן להבין שטמונה כאן הזדמנות לחשיבה שונה, 
לפעול אחרת ולהתאים את עצמנו למצב החדש, למערכת, 
לצוות הרפואי ולמטופלים. בנוסף, מאחר שתמיכה חברתית 
הינה משאב משמעותי בכל גיל ובכל מצב, ניתן לשקול מתן 
מענה באמצעות המדיה גם בקבוצות גיל שאינן נמצאות 
במסגרת המרפאה, להנגיש אותן לעולם הדיגיטלי ולתת 
מענה למטופלים אשר נמנע מהם לקבל טיפול פנים מול 

פנים מסיבות שונות.
לסיכום, בעקבות שביעות הרצון שהביעו המטופלים 
שהשתתפו במפגשים המקוונים ואף היו מעוניינים להשתתף 
במפגשים נוספים, ניתן להבין שטמונה כאן הזדמנות לחשיבה 
שונה, לפעול אחרת ולהתאים את עצמנו למצב החדש. הבנה 
זו מתייחסת לכולנו: למערכת, לצוות הרפואי הרב מקצועי 
ולמטופלים. מומלץ אם כן, לשקול ביצוע קבוצות להדרכה 
ותמיכה מקוונות כדי לתת מענה למטופלים במצבים בהם 

נמנע מהם להגיע לגורם מטפל מסיבות שונות.
בימים אלה, אנו מנסים לשפר תהליכים ולסייע לאותם 
מטופלים חדשים אשר לא היו במפגשים קודמים בנושאים 
הדרכתיים לקבל את המידע דרך צילום המפגש, לאחר 
אישור מטופלים ובלבד שלא מצולם החלק התמיכתי, 
מתחום  מקצוע  אנשי  של  ההדרכתי  החלק  רק  אלא 
הפיזיותרפיה, רפואה משלימה ותזונה. כל זאת כדי לספק ידע 
לקהל רחב של מטופלים שלא השתתף בקבוצת התמיכה 

המקוונת.
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נספח א’ 

משוב שביעות רצון ממפגשים קבוצתיים באופן מקוון

1. במסגרת השתתפותי בקבוצות מידע בווידאו:
קיבלתי מידע חדש שלא היה ידוע ליא. 
קיבלתי מידע שחיזק לי את מה שהיה ידוע ליב. 
לא קיבלתי מידע חדשג. 
אחר:                                                        ד. 

2. הנני מעוניין להשתתף בקבוצות מידע נוספות בוידאו עם 
מטופלים נוספים:

כן א. 
לא ב. 
אחר:                                                           ג. 

3. הייתי מעוניין להשתתף בקבוצות מידע הבאות:

תמיכה רגשית – התמודדות במצבי לחץ ומשבר  	

דמיון מודרך - טכניקות להפגת מתחים מונחה על ידי  	
 .NLP מדריכת

דיאטנית - דגשים חשובים בתזונה  	

מטפלת מינית - מיניות אינטימיות וזוגיות  	

הדרכה לשיפור תפקוד וניהול המחלה - על ידי מטפלת  	
בריפוי בעיסוק

הדרכת הורים/ הורות צעירה – שיח עם ילדים, מתי מומלץ  	
לספר על המחלה

משותף  	 ותרגול  לימפאדמה  למניעת  אסטרטגיות 
למטופלות סרטן שד לאחר ניתוח לבלוטות לימפה על ידי 

פיזיותרפיסטית מומחית בתחום.

פעילות גופנית מותאמת עם תרגול משותף מונחה על ידי  	
פיזיותרפיסטית/אח מומחה בתחום 

שימור רצפת האגן למטופלים לאחר ניתוח/קרינה לאגן 	

העצמה עצמית: טיפוח אישי, סדנת יופי. 	

זיהוי ומתן מענה להתמודדות עם תופעות לוואי קצרות  	
וארוכות טווח כתוצאה מהטיפולים האונקולוגים מונחה על 

ידי אחות אונקולוגית.

4. למשתתפים במפגש דמיון מודרך: האם היה לך נעים להרגע 
עם טכניקת דמיון מודרך:

כן, ארצה להשתתף פעם נוספתא. 
כן, אך לא ארצה להשתתף פעם נוספתב. 
לא סייע לי להרגעג. 
לא רלוונטיד. 
אחר:                                                                        ה. 

5. האם אתה חווה תסמינים/תופעות לוואי שהיית מעוניין לבדוק 
באמצעות דמיון מודרך:

כן 
לא 

אם כן מהו התסמין:______________ 
ניתוח השאלון 

מעוניין להשתתף במפגשים הבאים בנושאים:                                                                         

תרשים 3:  הנני מעוניין להשתתף בקבוצות מידע נוספות בוידאו עם מטופלים נוספים צעירים במרפאת צעירים ברמב"ם

6 תגובות
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