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מבוא
במאמר הנוכחי אני מבקש להתייחס לרגשות המתעוררים 
בצוותים רב מקצועיים בסביבה רפואית, במפגש הייחודי 
עם "מטופלים מורכבים". לאורך המאמר תשמש המלה 
"מורכב" במובן דו-משמעי: מורכב רפואית ומורכב רגשית. 
המשגת המבנה הרגשי הייחודי הנוצר במפגש זה, תיערך 
במאמר הנוכחי בכדי לאפשר את זיהויו בזמן אמת. זאת, 
על מנת לאפשר התאמה ושינוי מושכל של התקשורת בין 
הצוות המטפל למטופל, והקלה של הרגשות העזים הנוצרים 

במפגש זה.
כשאותו מטופל מורכב מתאשפז, הוא מתמקם ברקמת 
החיים של המחלקה האונקולוגית, המורכבת ממאושפזים 
במצבי בריאות וחולי מגוונים, ומצוות רב מקצועי מגוון – 
שיש בו היררכיות ומערכת מסועפת של קשרים. מסלולים 
רבים מובילים אל חדרו ומיטתו של אותו מטופל: צרכיו 
הרפואיים, צרכיו הסיעודיים, צרכיו הרגשיים וכן המערך 
הלוגיסטי הנרחב הנחוץ להסדרתם. למסלולים אלה 

מצטרפת ההיסטוריה האישית של המטופל, אישיותו, מעגלי 
חייו ובני משפחתו. פרשת הדרכים הזו שבלבה ניצב המטופל 

 .)Engel, 1977( מתוארת במודל הביו-פסיכו-סוציאלי -
המטופל המורכב – אותו מושג שיובהר לאורך המאמר 
הנוכחי – מייצר כמעט בכל אינטראקציה עמו רגשות עזים, 
סמויים וגלויים, העשויים להגיע עד כדי תחושה מתמדת 
של זהירות וקיפאון. אפילו תוך כתיבת המאמר, הרצון לדייק 
במילים נחווה באופן מיוחד )״שמא אפגע ברגשותיו של 
מישהו? כיצד יגיבו לדוגמאות שתוצגנה בהמשך המאמר?״(. 
עצם שימת הלב לרגשות אלה והבנת התהליך התורם 
להיווצרותם, יכולה לסייע בזיהוי אותו מטופל, ולשפר את 

התקשורת עמו. 
המאמר נכתב תוך אינטגרציה בין הספרות המקצועית, לבין 

רשמים מעבודת השדה כפסיכולוג רפואי באונקולוגיה.

על הבחירה במונח ״מטופל מורכב״
המונח בו בחרתי ״מטופל מורכב״ הוא ניסוח יותר רך, יותר 
״פוליטיקלי קורקט״, למונח המופיע בספרות המקצועית 
 .)The difficult patient) (Hahn et al., 1994( ״מטופל קשה״

מטופל מורכב - 
רגשות מורכבים
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מאמר זה נכתב על מנת להגדיר ולהבהיר את המושג מ
״מטופל מורכב״. זאת תוך שימת לב מיוחדת לדמותו 
של מטופל שכזה ולמנגנונים הרגשיים האופייניים 
למערכת היחסים, הנרקמת בינו ובין הצוות הסיעודי.

המסגרת התיאורטית למאמר מושתתת על המודל 
הביו-פסיכו-סוציאלי ולדגשים הייחודיים למציאות 

החיים בסביבה אונקולוגית.

המסקנות מתייחסות לעומסים הרגשיים הנלווים 
לעבודה עם חולים מורכבים, ומציעות נקודת מבט 

חדשה על תפקיד החמלה בסיעוד אונקולוגי.
המאמר מייצג נקודת מבט אינטגרטיבית, ונסמך על 
הספרות המקצועית כמו גם על חוויותי כפסיכולוג 

רפואי בסביבה אונקולוגית.
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אף שמתוך עמדה מקצועית, נטייתי היא להימנע מריכוך או 
כיבוס של מילים, חשוב לי להעמיד דברים על דיוקם )ממליץ 
בהקשר זה לצפות במערכון ״ביצה צמיגית״ של החמישייה 
הקאמרית(. המושג המקורי "החולה הקשה" מופיע בספרות 
בראשית שנות ה-Anstett,1980( 80(. כאשר קודם לכן 
 "The hateful patient” ניתן למצוא מינוח חריף יותר כגון
״Crock״ )בתרגום חופשי ״חתיאר״(  )Groves,1978( ואף 

 .)Lipsitt, 1970(
ברבות השנים, תוך שהתפיסה המקצועית נעה ממודל 
פטרנליסטי למודל ממוקד מטופל, התבסס המונח ״מטופל 
קשה״. בעוד ששם התואר העברי ״קשה״ פותח מניפה 
 difficult צרה למדי של אסוציאציות רגשיות, המונח הלועזי
מקפל בתוכו משמעויות רבות, בין היתר: מורכב, סבוך, 
מבלבל, טורד מנוחה, מעייף, מלאה, מתיש, לא נוח, כבד. אני 
מבקש שתוך קריאת מאמר זה, תוקדש תשומת לב לשלל 
המשמעויות הרגשיות הנלוות למונח ״מטופל מורכב״, 
שדמותו הולכת ומצטיירת לנגד עינינו. בתמצית, אטען כי 
מטופל מורכב הוא מטופל המעורר בצוות המטפל הרכב 

עשיר במיוחד של רגשות, בעלי טון שלילי ככלל.
בהקשר זה, המונח העברי ״מטופל קשה״ הוא די קולע 
אם נתייחס להקשר: מטופל שהוא קשה למטפל. כבר 
בספרות המקצועית המוקדמת הוצג הקושי ככזה שנובע 
ממשולש שקודקודיו הם: הבעיה, המטופל, והמטפל. בין 
הרגשות המרכזיים העולים אצל המטפל במהלך מפגש 
זה - תערובת של קושי, שנאה, דחייה ואשמה, לצד דאגה, 
חרדה ותסכול )Crutcher & Bass, 1980(. לעיתים נראה כי 
תסכול הוא הרגש הדומיננטי העולה מול מטופלים אלה, 
תסכול המתבטא בשני מוקדים: 1. הקושי להעניק למטופל 
את הטיפול המיטבי בשל מערכת היחסים המשובשת עמו. 
2. הקושי להבין את המניעים ואת ה״היגיון״ לפיהם פועל 

המטופל.
זה המקום לציין שהמטופל הקשה )למטפל( הוא על פי רוב, 
גם אם באופן הנסתר מעיני המטפל, קשה גם לעצמו. תוך כך, 
על שום הקשיים הרב ממדיים והרב מוקדיים שהוצגו לעיל - 

בחרתי דווקא במינוח ״מטופל מורכב״.

ארגון אישיות? ארגון מציאות!
נסיונות להתחקות אחר המאפיינים המשותפים למטופלים 
המורכבים, הצביעו על ארגון האישיות של המטופל כגורם 
בעל משמעות מיוחדת. בפרט, ישנה נוכחות גבוהה לטענה 
כי ״הפרעת אישיות גבולית״ מסבירה חלק גדול מהקשיים 
הנלווים למערכת היחסים עם מטופלים אלה. גורמים נוספים 
התורמים לקושי שנחווה הם תופעות גופניות שנתפסות על 
ידי המטפלים כפסיכוסומטיות, ופסיכופתולוגיה משמעותית 

 .)Hahn et al., 1996(
ארגון אישיות הוא מושג בפסיכולוגיה אשר נטבע על ידי 

הפסיכואנליטיקאי אוטו קרנברג )Kernberg, 1996(. מושג 
זה מתייחס לאישיות כאל מבנה רב ממדי המתפתח במהלך 
הילדות ומתווה את האופן בו האדם חווה את חייו ומתמודד 
עמם. לפי קרנברג, מהלך הילדות ואתגרים התפתחותיים 
שנחווים לאורכה, הם שמשפיעים על האופן בו מתארגנת 
האישיות. קרנברג מתייחס לשלוש רמות ארגון אישיות 
המופיעות בסדר היררכי: הארגון הגבוה נקרא ארגון נוירוטי, 
שככלל מתאפיין בבוחן מציאות תקין, זהות מגובשת, ושימוש 
תקין והולם במנגנוני הגנה. הארגון הנמוך מבין השלוש נקרא 
ארגון פסיכוטי, המתאפיין ככלל בבוחן מציאות לקוי, פערים 
בתחושת העצמי, וקושי להבחין בין העצמי לבין הזולת, ואף 

בין מציאות לדמיון. 
בין הארגון הנוירוטי )גבוה(, לארגון הפסיכוטי )נמוך(, 
נמצא ארגון האישיות הגבולי. ארגון זה מתאפיין בבוחן 
מציאות תקין ככלל, לצד בלבול בתחושת הזהות, בקושי 
ביכולת להבחין בין העולם הפנימי של העצמי ושל הזולת, 
ובשימוש במנגנוני הגנה נמוכים. ישנה ספרות עשירה על 
ארגון האישיות הגבולי על צורותיו השונות, ועל הסיבות 
המגוונות להתגבשותו. קצרה היריעה מלפרט תחום כה 
רחב, אך בתמצית, ניתן לטעון כי ליבת הקושי בארגון 
אישיות נמוך נוגעת לדפוסי תקשורת בין אישיים, ולפגיעה 
ביכולת לייצר וליהנות ממערכות יחסים תקינות. זאת על 
רקע בלבול בתחושת הזהות, וחוויה רגשית שהיא ככלל 
 עזה ונחווית כבלתי נשלטת ובלתי ניתנת להכלה ולהסבר

 .)Clarkin et al., 2004(
פעמים שהחוויה הרגשית במצבים גבוליים ניתנת לתיאור, על 
ידי השוואתה למצב הרגשי של פעוט המבין את המתרחש 
סביבו, אך מתקשה להביע באופן מסודר ועקבי את חווייתו 
הפנימית, או להבין לאשורה את חווייתו של הזולת. אצל 
פעוט, אף שהדבר תואם לשלב ההתפתחותי, חוויה זו עשויה 
לגרום לתסכול רב, לתחושה של חוסר אונים )והרי פעוט 
הוא באמת חסר ישע(, ופעמים שלמבע רגשי עז - בכי, לצד 
 ."terrible twos" כעס ואף זעם - המוכרים לנו מהביטוי השגור
להזכיר כי גם המבוגר הנאלץ להיות עד לחוסר האונים של 
פעוט, או לבכי שלא תמיד ניתן לזהות את הסיבה לו, חווה 
לעיתים תחושות דומות של תסכול, חוסר אונים וזעם. אותו 
מבוגר יכול ברגעים אלה לחשוב לעצמו ”איך הוא לא מבין 
שעכשיו זה לא הזמן?" או "אני לא מאמין שזה קורה לי דווקא 
עכשיו, איך אני לא מצליח לעצור את זה?" או "מה לעזאזל 

 .)Klein, 2012( “!הוא רוצה ממני, כבר ניסיתי הכל
גם תינוקות חווים מצוקה וחוסר ישע המושלכים על המבוגר 
בו הם תלויים. אך לתפיסתי, הזעם והתסכול שחווה המבוגר 
מול התינוק, נחווה ״בעירבון מוגבל״. המבוגר חש יותר הבנה 
וקבלה לנוכח חוסר הישע של התינוק. והרי אפילו כאשר 
הרגשות הם בלתי נסבלים, ברגע שחולפת מצוקתו המיידית 
של התינוק, נחווית אצל שני הצדדים הקלה מיידית וסיפוק. 
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זאת לעומת הרגשות העזים העולים מול פעוט בוכה, אשר 
לכאורה ״אמור להבין״ ואין הסבר הגיוני מדוע הוא לא 
מתעשת. גם לאחר הרגיעה, המבוגר והפעוט עשויים לחוות 
תסכול בדיעבד, ואף רגשות אשם הנסובים על אבדן השליטה 
שחוו. הפעוט עצמו גם חווה תסכול לנוכח הפער בין הבנתו 

את המצב, לבין הקושי לווסת עצמו.
אני מאמין שבשלב זה כבר אפשר לראות לאן המאמר 
חותר. כלומר, שהתחושות הלא נעימות ואף הבלתי נסבלות 
שמתעוררות מול מטופלים מורכבים, קשורות לארגון 
האישיות שלהם ולמערכת היחסים שנוצרת בעטיו של אותו 
ארגון. ואמנם, ארגון אישיות נמוך אכן עשוי להגביר את 
העומס הרגשי והקושי הנחווים במערכת היחסים הטיפולית. 
עם זאת, לא כל רגש קשה קשור בארגון האישיות של 

המטופל, אלא ב״ארגון המציאות״ המתהווה תוך התמודדות 
עם מחלה קשה ומצבים רפואיים מורכבים. זהו הרעיון 
המרכזי שאני מבקש להבהיר במאמר: מציאות המחלה 
עשויה לגרום לרגרסיה התנהגותית ורגשית, הנדמית כ"ארגון 
אישיות גבולי", וגורמת למורכבות וקושי במערכת היחסים 

בין הצוות למטופל.

מציאות המחלה - היבטים ביו-פסיכו-
סוציאליים

מציאות המחלה מתארגנת סביב הצירים הביו-פסיכו-
סוציאליים. הצגת צירים אלה תיערך להלן באופן "לא שוויוני": 
הציר הפסיכולוגי יוצג בהרחבה יחסית, תוך הנחה טנטטיבית 
שהצירים הפיזיולוגיים והסוציאליים ניתנים לביטוי במדדים 

בהירים ומוכרים, אשר הוצגו בבמות אחרות. 
הציר הביולוגי מתייחס לתפיסת המטופל והצוות את 
מצבו הגופני של המטופל, צרכיו הפיזיולוגיים, עצמת 
הסבל והמגבלה התפקודית הנלווים למחלה ולטיפול בה, 

ולפרוגנוזה הרפואית.
הציר הסוציאלי מתייחס בין היתר לתפיסת המטופל והצוות 
את מעגלי חייו של המטופל: מעגלי התמיכה שלו, משפחתו, 
סיפור חייו, מצבו הכלכלי, מערכות היחסים בחייו, ההקשר 

המצבי בו מתרחשת המחלה והרקע למחלה. 
הציר הפסיכולוגי מתייחס לאופן בו אישיותו של המטופל 
פוגשת את התהליכים הנלווים להתמודדות עם מחלה 
אונקולוגית. תהליכים פסיכולוגיים אלה אופייניים מלכתחילה 
לכל מצב מחלה, וקשורים בתפיסת המחלה של החולה 
הספציפי: למבנה האישיות שלו, למנגנוני תמיכה, ליחסו 
למגבלה גופנית ולכאבים, לרמת התפקוד הכללית שלו 
 Moss-Morris( וליכולתו ככלל להתמודד עם מצבי משבר
et al., 2002(. כל מחלה יכולה להיחוות כעין קטיעה ברצף, 
ומהווה מאורע בעל פוטנציאל טראומתי, שנמצא מחוץ לרצף 
הנרטיבי, פוגע בהגנות אומניפוטנטיות הקשורות לתפיסה 
של הגוף כבריא ומתפקד, ומהווה תזכורת זוטא לשבריריות 

החיים ולהיות האדם בר חלוף )יאלום, 2011(. 
תוך כך, מחלה אונקולוגית נושאת עמה מטענים תרבותיים 
ופסיכולוגיים ייחודיים. ייצוגי המחלה בתרבות הפופולרית 
למשל, מתייחסים למספר היבטים: המחלה, הטיפולים 
והתוצאות, ומופיעים במגוון מדיות: ספרות, עיתונות, 
טלוויזיה, מוזיקה וקולנוע )Lederer, 2007(. ייצוגים אלה 
יוצרים לעיתים חרדה מדודה, אופטימלית, העשויה לעודד 
התנהגות בריאות והתנהגות מניעה )תזונה, פעילות גופנית, 
הפסקת עישון וכיו״ב( )Henderson & Kitzinger,1999(, אך 
פעמים שהדימויים המתארים את הקושי המיוחס לטיפולים, 
או את האפשרות שטיפולים אלה לא יובילו להחלמה – 
נושאים בתוכם פוטנציאל לרגשות עזים של פחד, חשש 
וחרדת מוות. רגשות אלה מתעוררים אצל חולים אמיתיים 
כבר בשלב האבחנה, ובטרם החלו הטיפולים עצמם. 
לעיתים המטען התרבותי הוא כה עז, עד כדי שרגשות אלה 
נחווים בעצמה גבוהה באופן בלתי תלוי בחומרת המחלה, 
 וגורמים למצוקה רגשית משמעותית ולקיפאון תפקודי

.)Shanafelt et al., 2007(
ייצוג תרבותי נוסף נוגע לאופן ההתמודדות עם המחלה: 
ההתייחסות להתמודדות כמהלך הרואי, והמטען הרגשי 
המונח על ידי חולים וקרוביהם על "חשיבה חיובית". גישה זו 
אמנם מתאימה ומסייעת לחלק מהחולים לצלוח את מהלך 
הטיפולים, אך לא לכולם. פעמים שגישות אלה מעוררות 
תחושות של חוסר אונים ואף אשמה )"מדוע איני מצליח 
לאזור כוחות", "חשיבתי השלילית היא שהביאה עלי את 
 Rittenberg, 1995; Youll & Meekosha,( )המחלה" וכיו"ב

 .)2013
שלושת הצירים: הביולוגי, הסוציאלי והפסיכולוגי, נמצאים 
במערכת של השפעה הדדית. להמחשה, אציג בתמצית כמה 
אינטראקציות אפשריות בין הצירים, המתארות באופן שלדי 
מצבים שעשויים להיות מוכרים לקוראות ולקוראי מאמר זה: 
חוסן פסיכולוגי יסייע בהתמודדות עם מצב גופני ירוד 
וכאבים. כך גם תמיכה משפחתית או בן זוג אוהב, יקלו על 
ההתמודדות עם כאב חריף. פעמים שמטופל שמצבו הרפואי 
דווקא אינו חמור במיוחד, לא יוכל להגיע לטיפולים בשל 
קושי מצבי או כלכלי - ולכן מצבו הרפואי יחריף. מצב גופני 
ירוד, או מחלה קשה, עלולים לעיתים להשית עומס רב על 
מערכות התמיכה, עד שאלה תקרוסנה – תוך פגיעה ברווחה 
הפסיכולוגית. קושי פסיכולוגי קודם עשוי לפגוע בהיענות 
לטיפול או בקשר עם בני המשפחה, תוך פגיעה ביכולת לגייס 

משאבי תמיכה, והגעה עד כדי הדרדרות במצב הגופני.

רגרסיה רגשית והתנהגותית
רגרסיה היא תופעה פסיכולוגית מוכרת הנצפית במצבים 
רפואיים רבים ובמצבי לחץ ככלל. רגרסיה נחשבת למנגנון 
הגנה ראשוני המופעל בעיקר בעיתות מצוקה וקושי. 
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משמעותו של מנגנון הגנה זה היא נסיגה למצב ראשוני 
ומוקדם יותר התפתחותית )רגשי והתנהגותי(, המופיעה 
כאשר אדם חווה גורם דחק כלשהו היוצר עומס רגשי גבוה. 
רגרסיה מהווה ניסיון לשחזר מצבים מתקופת הילדות, 
המזכירים תחושה של בטחון ונחמה. לעיתים רגרסיה אכן 
מהווה הגנה ומסייעת לצלוח מצבי משבר, תוך גיוס תמיכה 
רגשית ומעשית מהזולת, והפחתת העומס הרגשי הכרוך 
בתפקוד גבוה )Belak, 1973(. עם זאת, תחת לחץ מתמשך 
או במצבי דחק הנתפסים כאקוטיים, הרגרסיה עשויה לבוא 
לידי ביטוי בצורה לא מותאמת, ולכלול התנהגות חסרת 
אונים ותלות חריפה. מנגנונים רגרסיביים רבי עוצמה עשויים 
להתבטא בקיפאון קטטוני או היאלמות - כפי שמגיבים 
לעיתים לאחר טראומה חריפה או במצבים פסיכיאטריים 

 .)Herman, 1997( עמוקים
התמודדות עם מחלה, כאמור, מייצרת תנועה רגשית 
דרמטית ועשויה לעמת את האדם החולה וסביבתו עם 
מחשבות ורגשות קשים, הנסובים על נושאים המודחקים 
בדרך כלל: היעדר השליטה הבסיסית, התלות בזולת, וסופיות 
החיים. נושאים אלה יכולים לבוא לידי ביטוי בהיבט הרגשי 
כמו גם בהיבט הקונקרטי: אבדן שליטה ממשי בתפקודים 
בסיסיים, תלות בעזרה יומיומית, ומעבר מחרדת מוות 

מופשטת אל עבר פחד לנוכח סכנת מוות ממשית.
מהלכים אלה עשויים להוביל לרגרסיה בשני מישורים: 
הראשון נוגע לרגרסיה התפקודית הקשורה למגבלה ולתלות 
בעזרה. השני נוגע לרגרסיה הרגשית הנובעת מהעומס 
הנפשי הכבד הכרוך בהתמודדות עם מחלה. הרגרסיה 
התפקודית והרגשית נחוות על ידי החולה כקשות כשלעצמן, 
ולעיתים מלוות בביקורת, בתחושה של שיפוטיות ובהלקאה 
עצמית )״אני לא מאמין שהגעתי לכזה מצב״, ״איך הרשיתי 
לעצמי לדבר ככה לאחות״, ״בחיים לא חשבתי שאצטרך שוב 
להישען על ההורים, איך עשיתי לעצמי את זה״(. עומסים 
מצטברים אלה פועלים כמערבולת הסוחפת את המטופל 

כלפי מטה. 

חווית הצוות מול מטופל מורכב
על מנת להמחיש את המהלך הרגשי מול מטופל מורכב, 
אצייר תמונה סכמתית של אותה אינטראקציה. זאת, תוך 

נקיטה בטכניקה פזמונאית של "בית, פזמון, בית":
בית: ככלל המטופל המורכב לא יהיה צעיר מאד )>20( 

או מבוגר מאד )<80(. נדמה שיש נטייה לקבל ביתר הבנה 
התנהגויות או קשיים בגילאי קצה. מול מטופלים צעירים 
יש לגיטימציה גבוהה יותר לרגשות לא נוחים ומכאיבים של 
הצוות )Wiener et al., 2015(. אצל המטופלים המבוגרים יותר 
הגם שהקושי נחווה, ניתנת לגיטימציה לקשיים בוויסות של 
אותם מטופלים )התנהגותי ורגשי(, ולכן יש יותר סבלנות 

לרגשות הלא נעימים העשויים להתעורר למולם. 

פזמון: מוקד העניין שלנו כעת, הוא לא במאפייני המטופל 

– אלא באופן בו מגיבים רגשות הצוות מול מטופלים עם 
מאפיינים מסוימים. לכן תשומת הלב בדוגמאות הושמה 
על תפיסות משוערות )בגסות(, של הצוות והשפעתן על 

האינטראקציה עם המטופל.
בית: מצבו הרפואי של המטופל המורכב יהיה - ובכן - 

מורכב. הכוונה היא למצב שיש בו לכל הפחות עמימות 
ולעיתים אקוטיות. בין הדוגמאות הרבות יכול להיות מצב 
כרוני מתון, שעלול להחמיר בהיעדר טיפול; מצב שאינו ניתן 
לריפוי, ומעורר סבל פיזי הניתן להקלה חלקית בלבד; מצב 
ביניים בו מצבו הרפואי של המטופל אינו יציב, או שלא ניתן 
לתת פרוגנוזה מסודרת בהיעדר מידע מספק. המטופל יהיה 
במצב ביניים שעשוי להיות בר ריפוי או הקלה – אך הפעולות 
שנועדו לקדם תהליכים אלה, לא יכולות לצאת לפועל בגלל 
קשיי התקשורת עם המטופל, או בגלל קושי לגייס אותו 

לפעולה.
פזמון: מוקד העניין...

בית: לגבי דפוסי התקשורת של המטופל: נוכחתי לדעת, 

שפעמים רבות דווקא מטופלים שנחווים כבעלי יכולת 
מילולית טובה, הם אלה שהקושי עולה מולם. זאת, בין אם 
מטופל שלכאורה יודע לתקשר נאלם דום וממעט לשוחח עם 
הצוות, או בין אם מטופל כזה משתמש בשיחה באופן פוגעני, 
מבלבל או לא נעים. לעיתים תקשורת המתמקדת בסבל, 
תוך מה שנחווה כסירוב לקבל עזרה, מעוררת תסכול וייאוש. 
תנודתיות באופן בו המטופל מתקשר עם אנשי צוות שונים 
או במצבים שונים - עשויות לגרום לקושי. תנודתיות זו יכולה 
לבוא לידי ביטוי בתנועה פתאומית בין שיתוף והתקרבות, 
לבין שתיקה והתרחקות, תחושה של הצוות שהמטופל 
מתקשר באופן סלקטיבי, למשל על ידי "היתפסות" על אנשי 
צוות מסוימים, לחיוב או לשלילה, והתעלמות מאחרים. דפוס 

שיכול לייצר פילוגים וקונפליקטים בין אנשי הצוות.
פזמון: מוקד העניין...

אז בתמצית, המטופל המורכב הוא כזה שמלכתחילה נחווה 
כמי שיש לו פוטנציאל לתקשורת תקינה והולמת עם הצוות, 
ואין לו נסיבות קוגניטיביות או דמוגרפיות שמתרצות את 

הקושי.
לכן, נראה שהעומסים הרגשיים המתעוררים לנוכח תקשורת 
קשה עם המטופלים שמגיעים "בלי תירוץ", הם גדולים מאלה 
המתעוררים לנוכח מטופל שמגיע מלכתחילה עם הכותרת 
האבחנתית של הפרעת אישיות או מצב פסיכיאטרי. זאת 
בשל החוויה הרגרסיבית המשותפת של שני הצדדים - 

המטופל והמטפלים. 
מעבודתי בשדה, אני לומד שמלכתחילה, ארגז הכלים הרגשי 
של הצוות המטפל מושתת על הרצון לעזור, על היכולת 
לעמוד בלחצים עזים, ועל מיומנויות ייחודיות של הכלה 
והתקרבות. המקרים בהם מיומנויות אלה לא מצליחות ליצור 
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גשר אל המטופל - יכולים לעורר אי נחת משמעותית. זאת 
ביחוד שכאמור, אותו מטופל אמור להיענות לאותן מיומנויות 

של הצוות. 

רגשות המטופל ורגשות המטפלים - תהליכים 
מקבילים

אין במאמר זה לטעון, כי כל אדם שחלה בסרטן חווה רגרסיה 
באופן שמעורר מצוקה אצלו ואצל סביבתו. רגרסיה בשירות 
האגו יכולה להיחוות בצורה מיטבית ולהעניק נחמה ובטחון 
במצבי קיצון. מנגנון זה, של נסיגה מותאמת נחשב כגמיש 
ואדפטיבי. למשל, היכולת לוותר על חלק מתחושת השליטה, 
לחפש נחמה והקלה על ידי גיוס תמיכה מהזולת, או היכולת 
לניחום ועידוד עצמי הבאה לידי ביטוי בפעולות ראשוניות 
יותר )למשל קניית גלידה בערבו של יום קשה, כדי לחוות 
מתיקות ומלאות - חושנית ורגשית, ללבוש בבית בגדים רכים 
ונוחים, ולא את מדי העבודה, לצפות בסרט אהוב מהילדות, 
להתקשר להורה או לחברה טובה מפעם כדי ״להישען״(. 
לאור זה, מי שלא מאפשר לעצמו לסגת מעת לעת למקומות 
רכים יותר, ומצפה לתחושה תמידית של שליטה, עלול 
להגביר את תחושת הסבל והעומס העצמית, ולחוות שחיקה 
עזה. על זה כתב נתן זך ״כולנו זקוקים לחסד, כולנו זקוקים 

למגע. לרכוש חום לא בכסף, לרכוש מתוך מגע״.
דבר נוסף: לא פעם דווקא מי שיש לו ארגון אישיות גבולי 
מתגלה בעת המחלה כבעל כוחות מיוחדים. במקרים רבים, 
ארגון אישיות גבולי צומח מתוך מציאות חיים קשה מנשוא. 
תוך שלעיתים יש נטייה לחשוב כי ניסיון חיים קשה מחשל, 
הייתי רוצה לחשוב שהוא יכול גם להגמיש. ארגון האישיות 
הגבולי נבנה כמגן קשיח ומלא קוצים וזיזים, שנועד לשמור 
על האדם מול מציאות בלתי אפשרית. ואולם לעיתים, מול 
משבר חדש ועז במיוחד, מפציעות יכולות שנותרו סמויות 
זמן רב: היכולת לנוע בגמישות בין שגרה לחירום, היכולת 
לגייס בני ברית בתוך מציאות עוינת ומאיימת. היכולת לסגת 
פנימה לשיעורין, ולחפש רוך ונחמה גם כאשר לא מתאפשר 
לגייס תמיכה חיצונית מיטבית. כלומר, היות שמנגנוני ההגנה 
בארגון האישיות הגבולי התגבשו מלכתחילה כדי לאפשר 
הישרדות במצבי חירום, שהרי לנוכח מצב חירום חדש - 
אותם המנגנונים שמהווים אבני נגף בשגרת החיים, נחווים 
פתאום באור אחר לגמרי ומאפשרים תפקוד אפקטיבי והולם. 
הדברים שהבאתי לעיל נועדו כדי לאפשר לצוות להתבונן 
באור חדש גם במטופלים המגיעים מלכתחילה עם אבחנות 
פסיכיאטריות פורמליות, או כאלה שהוענקו להם כלאחר יד 

על ידי הצוות. 
תשומת לב מצד הצוות המטפל לאפשרויות אלה, יכולות 
להעניק גם לנו נחמה וגמישות. זאת בין אם מדובר במטופל 
שנסיבות חייו מלכתחילה הביאו אותו ״מורכב״ למחלקה, ובין 
אם מדובר במי שהנסיבות הנוכחיות, הקשות כל כך, דחקו 

אותו למורכבות חדשה. 
הידיעה כי מאחורי הקוצים, הכעס והזעם, עומדים לרוב 
רגשות כואבים של אבדן שליטה, תלות וחוסר אונים, יכולה 
לכל הפחות לספק לנו שקט מסוים מתחושות של שיפוטיות 
כלפי עצמי וכלפי המטופל. אנו פוגשים אדם בוגר ועצמאי, 
שחווה חוסר ישע ממשי אולי לראשונה מאז ינקותו – 
ושתגובתו הרגשית עשויה להיות שוב כמו יונק. זאת, תוך 
שככל שאותו אדם מודע למצבו )שלא כמו היונק או הפעוט(, 
כך רמת התסכול והמצוקה עולה. הפניית מבט כזה אל 
הסיטואציה אליה נקלע המטופל, מאפשר לנו לפעול מתוך 
חמלה. אולי לא ממש להבין את הסבל שלו, אבל לכל הפחות 

לראות את הסבל שלו ולתת לו שם.
מתן השם לסבל וראייתו באופן צלול, מאפשרת שיח פתוח 
וכן עם מטופלים - שיח שיש בו יותר חמלה מרחמים, שיח 
שמאפשר יותר התקרבות מהתרחקות. שיח שלכל הפחות 
נותן לנו את היכולת לבחור מתי יש לנו הכוחות להתקרב 

רגשית, ומתי נשמור על עצמנו. 
למותר לציין, והדברים נרמזו לאורך הטקסט: גם המטפל 
חווה במפגשים אלה רגשות חוסר אונים, קושי וכעס. אך 
בעוד שנטיית הלב היא לתת לגיטימציה למצבים אלה כלפי 
המטופל, כאשר רגשות אלה מופיעים אצל המטפל, הם 
מקבלים מנה הגונה של שיפוט עצמי וביקורת. תוך שבמהלך 
סמוי וטורד מנוחה – הם גורמים להפניית רגשות שליליים 
כלפי המטופל הנחווה, כזה שבאשמתו אנו חווים את הרגשות 

הלא נעימים.

סיכום
מתן השם לתהליך שעובר על המטופל, מאפשר לנו כצוות 
לעבור תהליך מקביל, חשוב לא פחות: להפנות מבט חומל 
כלפי עצמנו. אמפתיה - אותה תכונה חיונית למטפלים אשר 
הועלתה על נס לאורך השנים – עשויה לפעול לעיתים כחרב 
פיפיות )פרדס, 2014(, זאת משום שמרבית האנרגיה הרגשית 
מושקעת במטופל. חמלה מטיבה היא דו צדדית, ומופנית 

.)Hunt et al., 2019( כלפי המטופל וכלפי העצמי במקביל
נראה שלצד העיסוק במושג אמפתיה – עיסוק שלתפיסתי 
השית אחריות ועומס גדול על הצוות המטפל – בשנים 
האחרונות יש עליה בעיסוק במושג נוסף: "תשישות החמלה". 
 Peters,( מושג זה נידון בהרחבה בהקשר לעבודת הסיעוד
2018(, ותוך שאני ממליץ לקרוא את המאמר אליו הפניתי 
בנושא, לא ארחיב כאן ורק אציין שאחד הדברים שמפחיתים 
שחיקה, הוא עבודת החמלה עצמה, תרגולה כלפי האחר, 
ובעיקר כלפי העצמי. דבר נוסף - כל התבוננות מהצד, 
תפיסת פרספקטיבה על הסיטואציה, מחשבה על המנגנונים 
הסמויים בשגרת יומנו, ושיבוש דפוסים אוטומטיים – כל אלה 
יכולים למנוע או למזער שחיקה, ומאפשרים לנו להיות טובים 

יותר כלפי עצמנו. 
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תוכן העניינים

כך שבעצם קריאת המאמר כעת, עשית משהו בשביל עצמך, 
הגבהת עוף ולקחת נשימה מחוץ ליום יום. 
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