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

תוכן העניינים

מונאס, כרמון, שוורץ

ליזה מונאס, ד”ר עינת כרמון, איילת שוורץ

מבוא
סרטן השד נחשב לאחת ממחלות הנשים הנפוצות בישראל 
ובעולם. בישראל, אישה אחת מכל שמונה נשים תלקה 
בסרטן השד במהלך החיים. עם העלייה במודעות למחלה 
ואיתה העלייה הניכרת בשיעורי האבחון המוקדם, חלו 
תמורות משמעותיות גם בטיפול, שהובילו הן לשיפור בסיכויי 
ההחלמה והן לצמצום הטיפולים והתאמתם הספציפית 
למטופלת, על פי מאפייני הגידול והמצב הקליני. כשמדובר 
בתחלואה כפולה של מחלה גופנית ונפשית, למשל סרטן 
השד המאובחן אצל אישה עם רקע פסיכיאטרי, המצב 
מורכב יותר, עקב קושי בהגעה לבדיקות הסקר, קושי בקבלת 
החלטות והצורך המוגבר בתמיכה מהקהילה. במאמר זה נציג 
אישה המתמודדת עם התחלואה הקשה ונתאר את דרכי 
ההתמודדות של המערכת עם האתגרים שהציב הטיפול בה. 

רונית
בת 56, מתגוררת לבדה. הגיעה למכון השד לבדיקת גוש בשד 
ימין שמיששה בעצמה ושגדל בהדרגה זה כשנתיים. היא 
מדווחת על ירידה במשקל של כ-10 ק”ג במהלך תקופה זו 
ועל ירידה חדה בתפקוד. לרונית יש אבחנה של סכיזופרניה, 

ומהלך מחלתה כולל אשפוזים פסיכיאטריים ממושכים 
ומעקב פסיכיאטרי בקהילה בין האשפוזים. בינואר 2018 
שוחררה מאשפוז בבית החולים הפסיכיאטרי בעקבות 

אפיזודה פסיכוטית חריפה. מאז, היא מטופלת בזיפרקסה. 
מערכות תמיכה ורקע משפחתי: רונית גרושה, ללא קשר עם 
בן הזוג ומתגוררת בהוסטל, עם כלב. מתקיימת מקצבת נכות 
של הביטוח הלאומי. אין לה סדר יום קבוע, למעט טיולים 
עם כלבה. יש לה בת אחת, המתגוררת ביישוב ליד ירושלים. 
לעיתים בשבתות, הבת מגיעה לביקורים עם ילדיה, וביקורים 
אלה משמחים וממלאים את רונית. היא מאוד תלויה בבת 

שלה ובתמיכתה.
הרקע הרפואי: לרונית יש יתר לחץ דם, שמטופל ומאוזן 
תרופתית באמלודיפין. היא מעשנת כבדה. לא ידוע על 
היסטוריה משפחתית של סרטן השד, השחלה או ממאירות 
אחרת. לרונית יש קושי רב בהגעה לבדיקות המעקב, ועבר 
זמן רב עד שהגיעה למכון דימות השד דרך קופת החולים. 
כשהגיעה בסופו של דבר, נערכו בדיקת ממוגרפיה ובדיקה 
על קולית של השד. בבדיקות הדימות נמצא בשד ימין גוש 
שטחי, מישושי, בממדים של 2.5X1.5 ס”מ, ובשד שמאל, 
ברביע החיצוני העליון גוש חשוד בקוטר 1.3 ס”מ, ללא 
קשריות לימפה חשודות בבתי השחי. בביופסיה שנלקחה 
משני הגושים נמצא כי בצד שמאל מדובר בקרצינומה 
ללא ביטוי הורמונלי ובצד ימין בשני מוקדים קרצינומה עם 
ביטוי הורמונלי חיובי ו- HER2 שלילי. נערך בירור מקיף 
שכלל PET-CT ובו נשללה עדות לפיזור מרוחק. בדימות 
תהודה מגנטית של השדיים הודגמה מחלה רב מוקדית 
בשני השדיים. בדיון שקיים הצוות הרב-תחומי, מחשש 
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להיענות ירודה לטיפול כימותרפי טרום ניתוחי, הוחלט על 
ניתוח כשלב הראשון בטיפול. לנוכח היקף המחלה, הניתוח 
המתוכנן כלל הסרת שדיים דו-צדדית וביופסיה של קשריות 
הזקיף בבתי השחי. לאחר מכן תוכנן טיפול סיסטמי. הרופאה 
הפסיכיאטרית המטפלת ברונית, קבעה כי היא כשירה לקבל 

החלטות בקשר לניתוח ולטיפול. 

הפגישה הראשונה עם רונית
רונית הגיעה למרפאה של כירורגית השד מלווה בבתה. 
כשפגשנו אותה לראשונה, התרשמנו מאישה כחושה, הנראית 
מבוגרת מכפי גילה, אך עם זאת מסודרת מאוד, שיערה ארוך 
וצבוע שחור. במהלך הפגישה, רונית ישבה שפופה רוב הזמן, 
לא יצרה קשר עין עם הנוכחות בחדר )הרופאה והאחות( 
ושתקה. התקשורת הייתה בעיקרה עם הבת, ששאלה שאלות 
הבהרה לגבי המצב ותוכנית הטיפול. כשרונית נשאלה אם 
היא מבינה את המצב, ענתה שהיא הבינה שיש לה סרטן 
ושהיא זקוקה לניתוח. גם לאחר הפגישה הראשונה, נותר 
קושי בתקשורת ישירה מול רונית, שלרוב לא ענתה לטלפון. 
החששות מהניתוח והפחד מהפגיעה הקשה בגוף, תווכו 
דרך בתה, שהייתה גם המקשרת העיקרית במהלך האשפוז 

לקראת הניתוח ואחריו.

סקירת הספרות
סרטן השד היא אחת המחלות הנפוצות בקרב נשים בקבוצת 
הגיל המבוגר בישראל ובעולם. כאשר המחלה מאובחנת 
בשלבים מוקדמים, שיעור ההחלמה גבוה. לפי הספרות, 
שכיחות סרטן השד גבוהה יותר בקרב נשים עם מחלות 
רקע פסיכיאטריות, כגון סכיזופרניה ומחלה דו-קוטבית, 
 Bushe, Bradley, Wildgust,( לעומת האוכלוסייה הכללית
Hodgeston, 2009 &(, ותוחלת החיים נמוכה יותר מאשר 
אצל נשים עם סרטן שד ללא אבחנות רקע פסיכיאטריות 
)Iglay et al., 2017(. גורמים אפשריים לכך הם היענות נמוכה 
לבדיקות הסקר לסרטן השד - ממוגרפיה, מצד המטופלות 
או הצוות המטפל וכתוצאה מכך אבחון מאוחר, אורח 
חיים יושבני ללא פעילות גופנית, השמנה, עישון ושתיית 
אלכוהול, שכיחות גבוהה של סוכרת, שיעורי ילודה נמוכים 
וכתוצאה מכך ירידה בהנקה, קשיים חברתיים, קושי לעמוד 
במשטר הטיפולים והיפרפרולקטינמיה בעקבות הטיפול 
 Bushe et al., 2009; Iglay et( התרופתי האנטיפסיכוטי
al., 2017; Seeman, 2010(. בספרות מתוארת ההשפעה 
החיובית הניכרת שיש לתקשורת בין הצוות המטפל במחלה 
האונקולוגית לבין הצוות שמטפל במצב הנפשי של האישה, 
ולשיתוף האישה עצמה ובני משפחתה בהחלטות הנוגעות 
לטיפול )Seeman, 2010( ולעיתים הנוכחות או המעורבות 
הישירה של הצוות המטפל במחלות הנפש ובני המשפחה 
יכולים לשפר את שיתוף הפעולה ואת הנגישות למערכת 

Mahabaleshwarkar, Khanna, Banahan, West-( הבריאות
 .)Strum, Yang, & Hallam, 2015

הסוגיות שעולות מהמקרה של רונית, 
הסובלת מתחלואה של גוף ונפש

הפן הטיפולי, הרפואי והסיעודי: לאור היכרותנו עם רונית, 

ראינו צורך להכיר את הצוות המטפל בה בצד הפסיכיאטרי 
ולהחליט באשר לכשירותה של רונית לעבור את הניתוח 
להסרת השדיים בגין סרטן השד הדו-צדדי. בהתייעצות עם 
הצוות המטפל, שכלל את הרופאה הפסיכיאטרית שמטפלת 
בה בקהילה, העובדת הסוציאלית של קופת החולים שבה 
היא מבוטחת, העובדת הסוציאלית של המכון האונקולוגי 
בבית החולים ואת רונית, הוחלט שהיא אכן מסוגלת להבין 
את המשמעות של הניתוח ושל הטיפולים לאחר מכן. רונית 
עברה הכנה בשפה המובנת לה, שבה הוסבר לה מה מצפה 
לה וכיצד אפשר להתמודד עם הקשיים הנוצרים בעקבות 
הניתוח. לרונית היה חשש מהניתוח והיא התלבטה מאוד אם 
לעבור אותו. זמן קצר לפני כן היא שברה את הרגל ופחדה 
מניתוח במצב הזה. לפי בקשתה, ההליך נדחה בשבוע. הצוות 

גילה גמישות ונערך לכך.
בתה של רונית הייתה מעורבת לאורך כל הדרך, כבר 
מאבחנת הגידול. כשהוחלט שהשלב הראשון בטיפול יהיה 
ניתוח, היא יצרה קשר עם קופת החולים, לצורך קליטתה 
של רונית במסגרת הקהילה, שכללה קבלת מכתבים, 
הפניות והערכות סיעודיות ורפואיות מהמחלקה הכירורגית 
שבה הייתה מאושפזת. אחות הקשר של הקופה בתוך בית 
החולים סייעה מאד בטיפוח הקשר. כמו כן היתה מעורבת 
בגיוס מתנדבים לתמיכה בבית, למשל בהבאת מזון ובטיול 
עם הכלב. הבת גם לקחה חופשה מהעבודה לקראת הניתוח 

של אימה.
הפן הסוציאלי: העובדת הסוציאלית של מרפאת אשפוז היום 

האונקולוגי פנתה לצוות העובדות הסוציאליות של קופת 
החולים שבה האישה מבוטחת, כדי לעדכן אותן ולוודא 
שתקבל את התמיכה המתאימה לאחר הניתוח, והייתה 
איתן בקשר רציף. העובדת הסוציאלית פנתה לכמה ארגוני 
מתנדבים. המתנדבות הגיעו אל רונית הביתה הביאו לה מזון 
ועזרו בניקיון. במקביל, אחיות קופת החולים הגיעו לביקורי בית 
כדי לוודא שהיא לוקחת תרופות באופן קבוע. צוותי העובדות 
הסוציאליות בבית החולים ובקהילה קיימו עם רונית שיחות 
רבות כדי להרגיע אותה, להראות לה שהיא בידיים טובות 
ולהסביר לה שקיבלה את ההחלטה הנכונה, שתציל את 
חייה. בתה של רונית הייתה איתנו בקשר טלפוני רציף. כמו 
כן נוצר קשר בין נותני שירותי הבריאות בקהילה לבין רונית 
ובתה. בהתחלה, שיתוף הפעולה כפי הנראה הניב פרי, ורונית 
הגיעה למעקבים ולטיפולים הנדרשים בשלב הראשון לאחר 
הניתוח: מעקב כירורגי, מעקב כירורגיה פלסטית ותחילת 
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הטיפול האונקולוגי. תחושתה כי הצוות מגויס ועובד לטובתה 
השפיעה לטובה על שיתוף הפעולה שלה עם הצוות. דבר 
נוסף שנראה כי העניק לרונית תחושת ביטחון הוא הנוכחות 

של בתה ומעורבותה בכל השלבים של הטיפול.
בהמשך, הקשר בין הצוות בבית החולים לבין המערך 
הקהילתי נעשה דרך העובדות הסוציאליות של המכון 
האונקולוגי ואלה של קופת החולים והמערכת הפסיכיאטרית 
שבה היא מטופלת. לנוכח הרקע הפסיכיאטרי של רונית 
והעובדה שאין לה עזרה יומיומית, )לבתה יש שלושה ילדים 
קטנים והיא גרה במרחק ממנה(, החל להתפתח אצלה קושי 
בהגעה למעקבים השגרתיים בבית החולים ובהיענות לטיפול 

האונקולוגי, שכלל בשלב זה טיפול הורמונלי בלבד.
הסוגיה האתית: גישת הצוות כלפי רונית הייתה אוטונומית 
ולא פטרנליסטית, כלומר היה רצון לשתף את רונית 
בהחלטות ובבחירות באופן מלא ולא להכריע עבורה. 
למעשה, קבלת ההחלטות הייתה משותפת לאורך כל הדרך, 

ונעשתה במקצועיות ועם כבוד הדדי.

דיון
כפי שראינו בהצגתה של רונית, היא נמצאת ב«טנגו« בין 
שני מצבים: מצד אחד היא חווה קושי סוציאלי רב, ומצד 
אחר הייתה התגייסות מרשימה מצד המערך הסוציאלי של 
הקהילה, האונקולוגיה והפסיכיאטריה. כפי שהוצג בספרות, 
קשה לרתום נשים עם תחלואה כפולה גופנית ופסיכיאטרית 
לטיפול הממושך של בדיקות המעקב השגרתיות, ויש לכך 
השפעה על תוחלת החיים שלהן. נתון נוסף שעולה מן 
הספרות הוא שיתוף הפעולה בין האנשים השונים במערכת 
הבריאות, למשל הצוות הרפואי של בית החולים מול הצוות 
של הקהילה, העובדות הסוציאליות של מסגרות הטיפול 
השונות, הצוות הסיעודי של בית החולים ואחות הקשר 
של הקהילה. הקשר של רונית ובתה תרם רבות לתחושת 
הביטחון של רונית והגדיל את ההיענות שלה לטיפול 

בתחילת התהליך.

סיכום
במאמר זה סקרנו בקצרה את ההתמודדות של נשים עם 
תחלואה כפולה של סרטן השד ורקע פסיכיאטרי, והצגנו את 
המקרה של רונית, הסובלת מסכיזופרניה שהתגלה אצלה 
סרטן שד דו-צדדי, את הטיפול בה ואת הנטל שמעמיסה 
המחלה עליה ועל בתה. הצגנו את הטיפול האונקולוגי ברונית 
ואת התמיכה של בתה באמצעות המשאבים העומדים 

לרשותה מצד מערכת הבריאות. 

את  להרחיב  אפשר  כיצד  או  מעשה,  שלאחר  מחשבה 

ההתערבות המקצועית

להלן הצעה לדרכים לשיפור ההתערבות המקצועית, בטיפול 
בנשים הסובלות מתחלואה כפולה של גוף ונפש.

אנו מציעות ליצור מערך תמיכה לבני המשפחה . 1
של מטופלות ה«כלואות« במצב של שתי מחלות, 
גופנית ונפשית. במצבים האלה התחלואה קשה מאד, 

והמשפחה נדרשת לפעול בכמה חזיתות בו-זמנית.
אנו מציעות לספק ייעוץ פסיכולוגי לצוות המטפל ולבני . 2

המשפחה של מטופלות כאלה, הן מן הצד האונקולוגי 
והן מן הצד הפסיכיאטרי.

יש לחזק הקשר בין הקהילה לבין האחיות של בית . 3
החולים.

יש לעודד עריכת בדיקות סקר שונות לגילוי סרטן מהצד . 	
של קופות החולים והצד של המטפלים הפסיכיאטרים, 
שלהם יש בדרך כלל קשר קרוב יותר עם המטופלות וכך 

עשויים לעודד אותן לגשת לבדיקות.
יותר . 5 להיות  השד  בריאות  לאחיות  מציעות  אנו 

פרואקטיביות וליצור קשר עם הנשים עם תחלואה קבועה 
ובני המשפחה שלהן. בהתאם ליכולות של האישה ובני 
משפחתה לחזק את הקשר בין המערך הסוציאלי של בית 
החולים לבין הקהילה והמערך הטיפול הפסיכיאטרי בו 
היא מטופלת, וכן ליצור קשר ולרכז את התקשורת בין 
כל הרופאים המטפלים: האונקולוג, הכירורג, הפסיכיאטר 

ורופא המשפחה בקהילה.
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