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תוכן העניינים

הבחירה לעבוד ביחידה אונקולוגית היא לא מובנת מאליה. 
יחד עם זה, ברור שההחלטה להפנות את הכוחות המקצועיים 
והכוחות הרגשיים לעבודה כה חשובה ומשמעותית, מביאה 
איתה שכר לא מבוטל, ולא מדובר על השקלים שנכנסים 
לבנק. התחושה של שליחות, המשמעות בעבודה, החשיבות 
של תמיכה בחולים, כל אלו מביאים סיפוק רב לעוסקים 

במלאכה. 
יחד עם הסיפוק, יש סיכון לחוות רגשות עזים וחזקים כדוגמת 
תסכול, פחד, דאגה, כעס, אשמה ועוד. מחקרים מראים 
שצוות סיעודי במחלקות האונקולוגיות עומד בסיכון גבוה 
 Bride, Radey, Figley, 2007;( לשחיקה ולתשישות החמלה
 .)Peters, 2018; Zhang, Zhang, Han, Li, & Wang, 2018
המשמעות היא, שלעיתים העוסק בסיעוד עלול לשלם 
מחיר, ולפעמים אפילו מחיר גבוה לעבודה החשובה הזאת. 
לפעמים המחיר הוא אישי ומתבטא בקושי להירדם בלילה, 
סיוטים, בעיות גופניות וכדומה. לפעמים המחיר הוא בין- 
אישי: ביחסים הזוגיים, ביחסים בתוך המשפחה, או בקשרים 
עם חברים. כשהעבודה היא כה חשובה וכוללת בתוכה 
התמודדות עם חיים ומוות, כל יתר החיים יכולים להראות 
פחות חשובים ופחות דחופים. זה לא בהכרח נכון, אבל לא 
מעט פעמים, זאת התחושה שנוצרת. בנוסף, הנטייה לקחת 
את העבודה הביתה, להישאר עם מחשבות על מטופלים 
ומשפחותיהם, לדאוג להם, ולהרגיש סוג של אשמה על החיים 
הטובים שלכם מחוץ לכותלי בית החולים זה דבר טבעי 

ביותר. טבעי, ועם זאת, הכוחות הנדרשים להתמודד כאשר 
מכניסים את העבודה הביתה הם כוחות יקרים.

אז מה עושים? כיצד אנו יכולים לשמור על עצמנו בתוך 
סביבה לחוצה ומלחיצה, בהתמודדות היום יומית עם חיים 
ומוות, עם עבודה מאומצת הכרוכה באינטראקציה עם 
משפחות החולים, עם החולים עצמם שלא מעט פעמים 
חווים רמות כאב גבוהות וסימפטומים מאוד לא פשוטים?  

כיצד אנו יכולים לחיות לצד זה?
אז כמה הצעות לפניכם – בדקו מה מתאים לכם, מה אתם 
רוצים לאמץ, לקחת לעצמכם לתוך חייכם, ואף לנסות 

לעשות שינוי.
גבולות: נושא הגבולות הוא חשוב ביותר לכולנו, אך . 	

במיוחד לכם. כשאתם מסיימים את המשמרת, נסו 
להפנות את עצמכם למשפחה, לחברים, לעיסוקים 
אחרים מחוץ לבית חולים. לא להיות בהיכון מתמיד 
בנוגע למה שקורה במחלקה, לסמוך על הצוות שנמצא 

שם, לשחרר. זה לא תמיד קל. מה יכול לעזור?  
ריטואל בסיום עבודה: כשמסיימים משמרת, נסו לפתח . 	

טקס קבוע: החלפת בגדים ומקלחת, כוס תה, שיחת 
טלפון, ריצה או רכיבה, או כל דבר אחר שתבחרו 
המתאים עבורכם שתאמצו באופן קבוע. הגוף והנפש 
מסונכרנים, ולומדים די מהר שהריטואל הקבוע הוא 
סימן שהעבודה הסתיימה וניתן לעבור לתודעה של 
שחרור מתח ורגיעה, ובדרך להוריד רמות אדרנלין 
ולעבור למנוחה ולמיקוד בחיים שמחוץ לבית החולים. 
המעבר הזה הוא חשוב מאד. סימון המעבר מסייע 

לרבים מאנשי המקצוע.

חוסן לאחיות 
ולאחים במחלקות 
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תוכן העניינים

טיפוח גוף בריא – לכל עובדי הסיעוד, פעילות פיסית . 	

היא דרך מצוינת לשחרור מתחים ולשמירה על בריאות 
איתנה, פיזית ונפשית. חשוב לבחור משהו שאתם 
אוהבים. אם אתם מרגישים שטיפוח הגוף הוא רק עול - 
יהיה קשה מאד להירתם לפעילות קבועה. אם זה משהו 
מהנה עבורכם, הסיכוי שתתמידו עולה פלאים. אם 
כן, רצוי לבחור פעילות המתאימה עבורכם, כגון: יוגה, 
רכיבה, ריצה, שחיה, פילטיס, הליכה, והעיקר לבצעה 

מספר פעמים בשבוע.  
	 . Emmons, Froh, & Rose, 2019;( הודיה - מחקרים

 )Lomas, Froh, Emmons, Mishra & Bono, 2014
מראים שכתיבת 5-3 דברים שעבורם אנחנו מודים, 
מוסיפה לתחושה של חוסן. קשה להאמין כמה פעולה 
זו קלה לביצוע, ועד כמה היא משמעותית וחזקה. כצעד 
ראשון, אפשר לנסות במשך שבוע ולראות כיצד תרגישו.  
תחושת ה-Wellbeing ובעברית - המיטביות, עולה 
בצורה משמעותית בעקבות פעילות כזאת. הדברים 
שמודים עליהם יכולים להיות זעירים, כמו ארוחה טובה, 
או שקיעה, או דברים גדולים כמו בריאות, בן/בת זוג, 

ילדים וכן הלאה. זה לא משנה.  
אפשר להמשיך בטיפים נוספים, אבל הדבר החשוב ביותר זה 
לעצור רגע, לנשום ולשים לב לתחושות שלכם. לא לטשטש 
ולא לשים בצד את מה שעולה. אם אתם עייפים או מדוכאים, 
אולי זה סימן עבורכם שהחיים דורשים שינוי. אתם יכולים 
לבחור מהרשימה למעלה דברים שאתם רוצים להטמיע 
בחייכם. אין צורך להטמיע הכל בבת אחת. אבל כן להתייחס 

ולנסות לשנות. עבודתכם כה חשובה, ועם זאת כה דורשת 
ושוחקת. טיפול של עצמכם בעצמכם יאפשר לכם להעניק 

טיפול תומך ומצויין לאחרים. 
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