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סקירת ספרות
מחלת הסרטן מתאפיינת כתהליך המלווה בקשיים רבים 
שהמטופל צריך להתמודד עימם, הן מבחינה פיזית והן 
מבחינה פסיכו-סוציאלית. בנוסף, רבים הסובלים ממחלת 
הסרטן עוברים לעיתים הליכים רפואיים פולשניים, שעלולים 
לעורר חרדה ומצוקה )Brazil et al., 2009(. ב-30 השנים 
האחרונות חלה עלייה בכל סוגי הסרטן הפולשני בעולם, עם 
זאת שיעורי ההישרדות השתפרו באופן דרמטי עבור רוב 
מחלות הסרטן, הודות לאבחון מוקדם, לטכנולוגיה רפואית 

מתקדמת ולהתערבויות טיפוליות חדשניות. למרות עלייה 
זו, רבים מהמטופלים מתמודדים עם שינויים פיזיים ופסיכו-
סוציאליים עצומים, כולל תסמינים פיזיים מרתיעים, קשיים 
בתפקוד הפסיכו-סוציאלי ורמות דיכאון גבוהות, חרדה, פחד 
ותסמיני לחץ פוסט-טראומטיים. סימפטומים פסיכולוגיים 
אלו יכולים להשפיע על המשך הטיפול ולהוות קושי מתמיד 
 Shoshani, Mifano, &( בהליך ההחלמה וההתאוששות

 .)Czamanski-Cohen, 2016

חשיבות הגשמת חלומות, 
עניינים לא סגורים ובקשות 

אחרונות בקרב מטופלים 
המתמודדים עם מחלת 

הסרטן
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בתחילת תהליך הכתיבה, בחרתי בנושא הגשמת ב
חלומות אצל מתמודדי מחלת הסרטן, אך עם הזמן 
הגיעה ההבנה כי נושא זה מכיל שני היבטים נוספים 
והם: פתירת עניינים לא סגורים ובקשות אחרונות. 
שלושת היבטים אלה נכללים תחת עיקרון מרכזי של 
נפש האדם מול התמודדותו עם האתגר של מחלת 
הסרטן. נושאים אלו עולים הן מצד המטופל והן מצד 

הצוות המטפל, לצד ההליך הטיפולי במחלת הסרטן, 
וכוחו של הצוות הרפואי והסיעודי מתבטא לא רק 
בפתרונות הרפואיים שמציעים למטופל, אלא בעיקר 
בדרך בה מכירים את המטופל, מתייחסים לרצונותיו 
ומבקשים לדעת מה הוא הדבר הכי קטן שיכול לשנות, 
להקל ולשפר את חוויית התמודדותו עם כל תסמיני 

המחלה, מרגע גילויה, במהלך הטיפול ולאחר מכן. 

בר גרנות-סרגוסטי

בר גרנות-סרגוסטי, סטודנטית שנה רביעית בבית הספר לסיעוד, ע”ש הנרייטה סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית.

bar.granot@gmail.com. נכתב במסגרת סמינר בנושא ההיבטים הפסיכו-סוציאליים של מחלת הסרטן, בהנחיית דר’ אילנה קדמון.
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הגשמת חלומות ומשאלות 
ישנן שתי הגדרות לחלום, הראשונה - חלום כתמונות ומקרים 
שקרו בתודעה שלנו תוך כדי שינה, השנייה היא, החלום מכיל 
את הרצונות שלנו שמשהו יקרה ומהווה אתגר להגשמה 

 .)Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2020(
לאורך ההיסטוריה פילוסופים, מלומדים, תיאולוגים 
ומנהיגים דתיים הכירו בערכם של משאלות והגשמתם. 
הגשמת המשאלות מביאה לחוויות של אושר, שמחה, 
הגשמה עצמית ומשמעות בחיים. מבחינה תרבותית, יש 
ערך בפעולת בקשת המשאלה, כפי שמעידים מסורות 
ומנהגים שונים שבהם מעודדים אנשים לבקש משאלה. 
ניתן לפגוש זאת לרוב בילדותינו, כאשר מכבים את הנרות 
על עוגת יום ההולדת, כשאנו עדים לכוכב נופל, כשקיימת 
הזדמנות להשליך מטבעות לתוך מזרקה, בצפייה בירח 
המלא הראשון של השנה, כשמניחים שן שנופלת מתחת לכר 
בתקווה שפיית השיניים תגשים לנו את המשאלה שביקשנו 
 לפני השינה, כשנופל ריס, או בנשיפה על ״פרח סבא״

.)Shoshani et al., 2016(
במחקר של Masterson ועמיתים )2018( נמצא כי מתרחשים 
שינויים רבים באורח החיים, הנלווים להתמודדות עם המחלה 
במשך הטיפולים ולאחר הטיפולים. מתוך כך, המטופל מקבל 
על עצמו לשנות את סדר העדיפויות ולהתמקד בהליכים 
הרפואיים הקשים. בעצם קיום שינוי זה, המטופל נאלץ 
לפעמים לוותר על תחביביו, הרגליו, התפתחותו המקצועית, 
חלומותיו ומשאלותיו. אחת מהתחושות עקב השינויים 
הינה אבלות, על החלומות שנגוזו בעקבות ההתמקדות 
במחלה. בדומה לכך, מתעוררות תחושה של חוסר מימוש 
הפוטנציאל או תחושת חוסר משמעות, אשר מביאות את 
המטופל להתמודד עם שאלות קיומיות מורכבות. מתוך כך 
עולה, כי מערכת תמיכה עשויה לסייע למטופל לממש את 
הפוטנציאל ולהוות הזדמנות לפרש חוויות ואירועים שעבר 
בחיים במטרה להגשים חלומות, על אף תחושת חוסר 

 .)Masterson et al., 2018( המשמעות
במחקר נוסף שלShoshani  ועמיתים )2016( נמצא כי 
השיח על החלומות והמשאלות מפריש ״הורמוני הנאה״ 
והם אלו שמפחיתים  ואוקסיטוצין,  כגון: אנדורפינים 
תחושת ריקנות וייאוש במהלך ההתמודדות עם המחלה. 
נראה ששיח זה מפתח תקשורת אמפתית, חיובית ובעלת 
תחושת העצמה בין המטופלים לצוות הרפואי. המטופל 
נכנס למרכז תכנית הטיפול והיא עוסקת ברצונותיו וחשקי 
ליבו האישיים ביותר, שעד כה לא קיבלו מקום. השיח בולט 
 במטופלים, בעיקר במבוגרים לקראת סוף החיים ובילדים

 .)Shoshani et al., 2016(
כשחולי סרטן מתמודדים עם התאוששות ועם סף החיים, הם 
נתקלים באופן טבעי בדרישה לסקור את חייהם בהקשר של 
מימוש פוטנציאל ומשמעות, והם עשויים לקבוע כי במובן 

מסוים הם לא ממשו מטרות וחלומות חשובים. בהקשר 
של מחלה מתקדמת, מימוש זה יכול לעורר מצוקה קיומית 

.)Masterson et al., 2018(

עניינים לא סגורים
נושא שני הנלווה להגשמת חלומות הינו ״עניינים לא סגורים״. 
עניינים לא סגורים מוגדרים כתהליך קוגניטיבי, הכולל 
הערכת יחסי אדם עם אדם אהוב כלא שלמים, לא מודעים 
או שטרם נפתרו. מחקרים מראים כי עניינים לא פתורים 
מתבטאים כדאגה נפוצה יחסית, אשר מהווה מקור למצוקה 
בקרב אנשים לקראת סוף החיים. בנוסף לענייניי יחסים, 
עניינים לא סגורים יכולים להוות חרדה בקשר לפרויקט 
או עסק מקצועי לא ממומש. לכל אלו נלוות תחושות כמו 
כעס, חרטה ואשמה. בקרב הסובלים ממחלה מאיימת חיים, 
המצוקה בעיקר קשורה לחוסר מימוש מטרות אישיות 
מחוץ למערכות היחסים. מצוקה זו עשויה להתבטא בחרדה 
מוגברת, בתחושת חוסר תקווה, דיכאון, ואפילו מגבירה את 

 .)Masterson et al., 2018( הרצון למוות
נושא זה מציף מטופלים המתמודדים עם מחלות מסכנות 
חיים כמו מחלת הסרטן. המטופל, במקביל לתהליך גילוי 
המחלה ולאורך הטיפול במחלה, מתעסק עם נושאים 
לא סגורים אשר מתחלקים למספר תחומים: ענייניים 
מקצועיים, הגשמה עצמית ומערכות יחסים עם המשפחה, 
חברים וזוגיות. ממחקר של Masterson  ועמיתיו )2018( עולה, 
שחלק מהשינויים שעובר חולה סרטן כוללים את מערכות 
היחסים שלו, אשר לפעמים נדחקות הצידה לשם הרתמות 
לקידום החלמתו של המטופל. שינויים אלו מלווים בתחושות 
רגשיות ובתנודות במצבי הרוח אל מול הוויתורים שהמטופל 
נאלץ לעשות. לפיכך, המטופל מפתח תחושת החמצה לגבי 
חוסר המיצוי במערכות יחסים, או חוסר מימוש חוויות 
אינטימיות עם עניינים לא גמורים או לא סגורים, וישנה 
התעוררות של רצון לתקן ולשפר או להשלים, אך בשל 
 התמודדות עם המחלה המטופלים מפספסים לעשות זאת

   .)Masterson et al., 2018(
בנוסף, אנשים המתמודדים עם איום הסרטן הופכים ליותר 
מכונסים וחושבים על דברים שאינם גמורים או בלתי פתורים 
בחייהם. בתחום המקצועי למשל, מטופלים נאלצים להפסיק 
פרויקטים חשובים הקשורים לעבודה ולעיתים נאלצים 
לוותר על ביצוע רעיונות חדשים שפיתחו. מכאן,  שיכול 
 להיווצר חשש גדול מפני חוסר הגשמת חזונם המקצועי

.)Masterson et al., 2018(

פתירת עניינים לא סגורים וזהות עצמית

מכאן נשאלת השאלה האם עניינים לא סגורים, ביחסים של 
משפחה וחברים קרובים חשובים ומשמעותיים להתמודדות 
עם מחלת הסרטן ומשפיעים על הישרדותה? האם יש 
קשר לתפיסת העצמי עם המחלה? תשובה לכך נמצאה 

טן
סר

ה
ת 

חל
מ

ם 
ע

ם 
די

וד
מ

ת
מ

ה
ם 

לי
פ

טו
מ

ב 
קר

 ב
ת

שו
ק

וב
ת 

מו
לו

ח
ת 

מ
ש

הג
ת 

בו
שי

ח
גרנות-סרגוסטי



49 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך ל"ב חוברת מס' 2 | ספטמבר 2020 |

תוכן העניינים

במאמרם של Laranjeira, Leão & Leal )2013(, שם נמצא כי 
קיים הבדל בזהות בין מי שחולה במחלה ולבין מי ששורדת 
את המחלה, בקרב מחלימות סרטן השד. חולות ששרדו את 
המחלה הדגימו שינוי באישיות ובזהות האישית, בתחושת 
האישיות שמגדירה את עמדתן ואת תפקידן בהקשר החברתי 

.)Laranjeira at al., 2013(
דוגמאות לממצאים חיוביים של מחלימים, כוללות הערכה 
מחודשת של החיים ומשמעותם, הכרה מחודשת או 
מוגברת בחשיבות הרוחניות, טרנספורמציה עצמית חדשה, 
סידור יעדים וסדרי עדיפויות מחדש לשיפור תחושת 
המטרה, שיפור התנהגות חדשה באלטרואיזם, שינויים 
עצמיים חיוביים, אינטימיות משופרת במערכות יחסים 
ידע ומודעות עצמית חדשה. התמיכה של אנשים קרובים 
ואכפתיים היא מכריעה במהלך ההחלמה מאירוע טראומטי, 
כמו אבחון וטיפול בסרטן. עם חוויות הליבה של טראומה 
פסיכולוגית נמנות חוסר העצמה ותחושת הניתוק מאחרים. 
ההתאוששות, אפוא, מבוססת במידה רבה על העצמת האדם 
ויכולתו לחבר מחדש או ליצור קשרים חדשים עם אחרים 

.)Laranjeira at al., 2013(
ניתן לאפיין את מחלת הסרטן כאירוע טראומתי בחיים. 
מחקרים מציגים כי אנשים החווים משבר בחייהם כמו מחלת 
הסרטן, יכולים לחוש צמיחה במהלך התמודדותם או אחריה, 
אותם אנשים מצליחים להפיק תובנות חיוביות מהטראומה 
ולהתמודד בצורה יעילה יותר עם השלכותיה. בנוסף, 
התמודדות עם מחלת הסרטן או עם הישרדות מהמחלה 
הופכת את החוויה לצמיחה פוסט טראומתית. צמיחה זו 
תורמת להעלאת המודעות העצמית, להגברת האמונה 
העצמית, לשיפור היחסים עם האחרים המשמעותיים, 
לשיפור בסדר העדיפויות, למשמעות ברורה יותר לחיים 

ולשינויים רוחניים חיוביים )שוורץ אטיאס ודרייר, 2014(. 

בקשות אחרונות
ישנן דרכים להקל על תהליך המוות, אחת מהן היא מילוי 
״בקשות אחרונות״ של מטופלים לקראת סוף החיים. 
למשאלות ובקשות אלו יש חשיבות גבוהה להיות גלויות 
בתהליך סוף החיים, מהסיבה שהן תורמות לתחושת 

השלמות )wellbeing( של המטופל. 
לפי מחקר שנערך בטקסס )Delgado-Guay et al., 2016(, ישנן 
10 משאלות אחרונות אשר נפוצות ביותר בקרב חולי סרטן: 
להיות בשלום עם אלוהים, להמשיך להתפלל, להיות חופשי 
מכאב, לא להיות נטל על המשפחה, לשמור על חוש ההומור, 
להיפרד מהאנשים החשובים בחיי, להכין את המשפחה שלי 
למוות, לסייע לאחרים כמה שאפשר, לבטוח ברופא המטפל 
ובטיפול עצמו, להרגיש בטוח ובנחת במקום שהליך המוות 
קורה. לבקשות האחרונות יש חשיבות לתחושת השלמות, 
וזאת מכיוון שישנה השפעה על רמות החרדה, על המצוקה 

ועל הלחץ בקרב חולי סרטן. כלומר, ברגע שהם מביעים 
ומגשימים את חלומם או משאלותיהם, העשויים להיות 
האחרונים בחייהם, הדבר יכול להוביל להקלה במעבר אל 
המוות, ולהשפיע הן על משפחתו והן על צוות המחלקה. 
לפיכך, תחושת ההישג עם מימוש חלום או משאלה יכולות 
להשפיע על התקווה, הנמצאה כחשובה ביותר להחלמה 
ולריפוי בתנאים מסכני חיים, כמו במחלת הסרטן. חלומות 
יכולים להיות מעשיים וגשמיים, או חלומות ומשאלות לב לשם 
 .)Delgado-Guay et al., 2016( הרגשת שלמות רוחנית וקיומית

הגשמת חלומות כמדד למסוגלות עצמית
המושג העיקרי העולה בתהליך של הגשמת חלומות הינו 
מסוגלות עצמית Self-efficacy. אדם בעל מטרות שרוצה 
לקיים או להגשים חלום, עומד בפני אתגר הכרוך ברמה 

מסוימת של מסוגלות עצמית. 
מסוגלות עצמית מתייחסת לבקרת היעילות האישית. 
האמונה של האדם ביכולות שלו נמדדת באופן שבו הוא 
יכול לנהל אירועים ומסלולי חיים בעצמו. ההכרה ב״יכולת 
לעשות ולפעול״ משקפת תחושת שליטה מול דרישות 
סביבתיות מאתגרות, באמצעות נקיטת פעולה מסתגלת, 
שהינה ביטוי לביטחון עצמי כדי להתמודד עם גורמי לחץ 

 .)Schwarzer, 2014( שונים
ניתן לרכוש מסוגלות עצמית על ידי ניסיון בשליטה, שכנוע 
מילולי, או משוב פיזיולוגי. עם זאת, היעילות העצמית אינה 
דומה לאשליות חיוביות או לאופטימיות לא מציאותית, 
מכיוון שהיא מבוססת על ניסיון ואינה מובילה לנטילת 
סיכונים בלתי סבירים. במקום זאת, מסוגלות עצמית מובילה 
להתנהגות יעילה הנמצאת בהישג יד של יכולותיו של האדם 

 .)Schwarzer, 2014( ונגלית בזכות ניסיון התמודדות זה
מתוך כך, הגשמת חלומות יכולה להוות כלי משמעותי 
כדוגמא לצבירת ניסיון לתחושת מסוגלות עצמית, המשקפת 
למטופל את יכולתו להתמודד עם האתגרים הצפויים בהליך 

הטיפולי של מחלת הסרטן.
במחקר שלRottmann  ועמיתים )2010( שנערך במכון 
למחלת הסרטן שבדנמרק, חילקו שאלון של מסוגלות 
עצמית )GSE - general self-efficacy( לנשים המתמודדות 
עם סרטן השד. שאלון זה בחן את רמת המסוגלות העצמית 
ביחס להתמודדות עם מצבי לחץ ופתירת בעיות. במחקר 
בדקו, האם תפיסת המסוגלות העצמית מנבאת את רווחתן 
הרגשית, הגופנית והחברתית של חולות סרטן השד, והאם 
סגנונות ההסתגלות הנפשיים מתווכים את הקשר הזה. 
מסקנת המחקר היתה, שהיעילות העצמית מהווה מנבא 
משמעותי לסגנון הסתגלות פעיל, לרוח לחימה, להבעת 
תקווה ורווחה רגשית, ולפחות חרדה וחוסר אונים. מכאן, 
שחיזוק המסוגלות העצמית יכול להוות יעד חשוב בתוכניות 

 .)Rottmann et al., 2010( השיקום של חולי סרטן
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עוד בנושא הגשמה עצמית מול מסוגלות עצמית במחקר 
נוירו-פסיכולוגי של Schilder ועמיתים )2004(, נמצא שיש 
קשר בין רגרסיה ספונטנית של גידול במוח ואיכות חייהם של 
המטופלים. נצפה כי למי שהיתה עלייה בפעילויות ובחוויות 
מספקות במיוחד כמו הגשמת מטרות אישיות, ובמקביל 
גם הייתה הפוגה בהתפשטות הגידול והתקרבות לסיום 
מצב חיים חמור - כל אלה הובילו לקידום השיפור הקליני 

.)Schilder, de Vries, Goodkin & Antoni, 2004(
כלי נוסף שעוזר בתהליך הטיפול לעורר את השיח של 
הגשמת חלומות בקרב מטופלים חולי סרטן, הינו מעורבות 
של פרויקטים או של עמותות וארגונים להגשמת חלומות. 
ארגונים אלו הינם חיצוניים ומשתפים פעולה עם בתי חולים 
ועם צוות רפואי למטופלי בית. “התחושה הטובה מכולם היא 

לדעת שיש לך עתיד וזה בידיים שלך” )מתבגר בן 18(.
דוגמא למחקר המערב פרויקט להגשמת חלומות, הינו 
פרויקט שנערך במילאנו שבאיטליה, אשר פותח במיוחד 
למחלקה האונקולוגית לילדים ונוער. המחקר הופק כפרויקט, 
במטרה לתת למתבגרים המתמודדים עם מחלת הסרטן 
הזדמנות להגשים חלום ליום אחד, בעזרת השאלה ״מה 
היית רוצה להיות שתהיה גדול״. כל אחד מהמשתתפים 
בפרויקט כתב בקצרה את התשובה שלו, לאחר מכן הם 
התחפשו לבעלי המקצוע או לדמות עליהם הם חולמים או 
שואפים להיות. פרויקט זה צולם ותועד ונשאר למשתתפים 
כזיכרון מוחשי ופורסם בעיתון הרשמי לאונקולוגיה באיטליה 

 .)Gaggiotti et al., 2019(
מחקר זה ביסס את מטרותיו ומצא כי החשיבות בטיפול 
בחולים בגיל ההתבגרות עם סרטן, משמעותו לא רק 
להבטיח את הטיפול הטוב ביותר או את הסיכוי הגבוה 
ביותר להחלמה, אלא גם להעניק את התמיכה המרבית תוך 
מתן תשומת לב לצרכים האישיים בחייהם של המטופלים, 
כמו הגשמה עצמית ורצון להתקדם. בטיפול צריכה להיות 
מטרה כפולה – לענות על צרכיהם הקליניים של המטופלים 
ולתמוך במאמציהם לשמור על מידה מסוימת של נורמליות 
בחייהם העתידיים של מתבגרים המטופלים בסרטן, השונה 
מזו של בני גילם הבריאים. העתיד הופך לא ברור, באופק 
קצר. מטופלים צעירים אלה נאבקים לחשוב על חייהם בטווח 
הרחוק יותר. הם מאבדים את תחושת האחריות לגורל שלהם 
ועליהם למקם את חייהם בידי אחרים, כמו רופאים והורים 

 .)Gaggiotti et al., 2019(

חשיבות מימוש בקשות אחרונות 
השאיפה לתהליך סופני מכיל ומיטיב, המושפע מבקשותיהם 
של המטופלים לקראת סוף החיים אל מול הצוות המטפל 
העיקרי, מזוהה עם המושג ״מוות טוב״. מימוש משאלות 
בסוף החיים, יכול להקל על ההתמודדות עם המוות הקרב 
ומשפיע הן על המשפחה והן על צוות המחלקה. בימים 

האחרונים לחיים עשויים לצוץ משאלות וצרכים ספציפיים 
של המטופל. הכרה מוקדמת של בקשות וצרכים אלה על 
ידי אנשי מקצוע בתחום הבריאות, עשויה לתרום להתאמת 
 Dobrina, Vianello,( טיפול פרטני יעיל הן למטופל והן למטפל

.)Tenze & Palese, 2015
כמו כן, הידיעה והכיבוד של משאלות סוף החיים עשויות 
לשפר את תחושת השליטה של  המטופל, לאשר את המטופל 
כאדם שלם, לספק שליטת נאותה בסימפטומים, להקל על 
קבלת ההחלטות, להכין את המטופל למוות ובסופו של 
דבר לספק למטופל ״מוות טוב״. בעשור האחרון מחקרים 
מדגישים את החשיבות של הערכים והיעדים של המטופלים, 
וממקמים את העדפותיהם של המטופלים במקום גבוה ובכך 
 Miccinesi, Bianchi, Brunelli( הטיפול פרטני ומותאם לחייהם

.)& Borreani, 2012
לכן, כאשר מתקרבים לסוף החיים, לא מספיק להיות מודע 
למצב, אלא להיות מוכן גם לדון בנושא. איסוף העדפות 
המטופלים במטרה להתאים התערבות וטיפול רפואי, 
הופך לקשה הרבה יותר ללא דיונים גלויים אלה. מטופלים 
המתמודדים עם סרטן נוטים יותר לקבל טיפול בסוף החיים 
התואם את העדפותיהם, רק וכאשר קיימת האפשרות 
לדון ברצונותיהם לטיפול בסוף החיים עם הצוות הרפואי 
)Miccinesi et al., 2012(.עם זאת, ישנם קשיים בקיום שיח זה 
ובמילוי בקשות אחרונות. אנשי מקצוע בתחום הבריאות 
עשויים להתקשות להבין את צרכי המטופל בשבוע 
האחרון לחייו, כאשר מתעוררות הבעיות הפיזיות והרגשיות 
המורכבות ביותר. כתוצאה מכך, נותני שירותי הבריאות 
המסייעים לחולים בסרטן מתקדם אינם תמיד מגיבים לסדרי 
העדיפויות של המטופלים. מכיוון שמצב המטופל עלול 
להשתנות במהירות מרגע לרגע, ויש לטפל ולהגיב בהתאם, 
על הצוות המטפל להשיג הבנה מעמיקה של צרכי המטופל 

והמשפחה באמצעות שיחות סוף החיים על בסיס יומיומי. 
על אף זאת, פעמים רבות הצוות המטפל אינו מודע 
להעדפות המטופל בסוף החיים, וחוסר מעורבות הצוות 
עלול להשפיע לרעה על המטופל ומשפחתו. חשיבותה של 
ברית חזקה בין המטופלים לצוות הרפואי זוהתה כגורם חשוב 
המשפיע על איכות החיים בסוף החיים. ברית זו באה לידי 
ביטוי בכך שהמטופל ומשפחתו סומכים על הצוות, מכבדים 
את דעתו ומרגישים בנוח לשאול שאלות על הטיפול שניתן 

 .)Dobrina et al., 2015(
במחקרם של Khan Gomes & Higginson )2013( נמצא, 
שרופאים המעורבים באופן פעיל בטיפול במטופליהם 
הגוססים יכולים לשפר את איכות סוף החיים של אותם 
אנשים. זאת, על ידי דיון ותיעוד של העדפות המטופלים 
לטיפול בסוף החיים ובאמצעות תכנון טיפול מקדים, אשר 
 .)Khan et al., 2013( מהווה מרכיב מרכזי בטיפול הפליאטיבי
אולם, עדיין יש קושי לקיים מעורבות פעילה מצד הרופאים. 
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Miccinesi ועמיתים )2012( טוענים, כי הנטל ליוזמה זו נותרה 
מוטלת על המטופלים, על אף שעל הרופאים מוטלת 
האחריות לפתוח את הדיון בעיתוי המתאים, ולכן עדיין 
קיים מכשול גדול בתקשורת של הצוות בנושא של העדפות 
ובקשות המטופל לקראת סוף חיים. מסיבות אלה, מחקרים 
אחרים מציעים להתמקד בשיפור המיומנויות התקשורתיות 

של אנשי המקצוע והצוות הרפואי בפרט.

הסיעוד האונקולוגי ותפקידו
מחקרם של Dobrina ועמיתים )2015( טוען, כי לתפקיד 
האחות יש תוקף חשוב ומשמעותי ביחס למתן טיפול התואם 
את בקשותיו וצרכיו של המטופל. אחיות צריכות לעודד 
תקשורת בין המטופלים למטפלים, ולהפוך את המרפאה 
או המחלקה למקום מיוחד בו חולים ומשפחות עשויים 
לפתח תהליך הדדי של יצירת משמעות ושיתוף כדי להפחית 

.)Dobrina et al., 2015( מצוקה פסיכולוגית
כמו כן, אחיות המטפלות בחולים המטופלים במסגרת ביתית, 
נמצאות בעמדה ייחודית של הכרות ומתן מענה לצרכים 
המורכבים בסוף החיים. לאחיות אלה מעמד קריטי בהכרות 
עם המטופל ובקשותיו אל מול המערכת הרפואית הרחבה, 

.)Khan et al., 2013( ביחס למתן טיפול לקראת סוף החיים
לסיכום, הגשמת חלומות, פתירת נושאים לא סגורים 
ובקשות אחרונות בקרב מתמודדים עם מחלת הסרטן, הינם 
נושאים המשקפים את יכולתם של המטופלים להתמודד 
עם האתגרים הצפויים בהליך הטיפולי של מחלת הסרטן. 
לצוות הרפואי והסיעודי, מתוך ההכרות והניסיון עם המטופל 
ומשפחתו, יש את היכולת להתייחס לרצונותיו ולרגשותיו 
ולאפשר לו לבטא מסוגלות עצמית במטרה להתמודד 
ביעילות עם מצבי לחץ וחרדה, עם השינויים הפסיכו-

סוציאליים והפיזיוליוגיים הנובעים ממחלת הסרטן.
למרות הידע בנושא, חשוב למצוא את הדרך הטובה ביותר 
להכניס את השיח של הגשמת חלומות למבנה ולמהלך 
הטיפול של הצוות המטפל, הן הסיעודי והן הרפואי, בכל 
מחלקה אונקולוגית, ובכך ליצור מחויבות תקשורתית בין 
הצוות למטופלים לגבי העלאת ההזדמנות לדבר על דברים 
שהם לא רוצים לפספס בחיים, או שעדיין לא הספיקו 

להגשים. 
קיומם של ארגונים ופרויקטים אשר מגשימים חלומות, 
)״משאלת לב״, ״אמבולנס  לילדים ומתבגרים  בעיקר 
החלומות״, ״קשת המשאלות״, ״גדולים מהחיים״, ״אור מנחם״, 
״להושיט יד״ ועוד( מעיד על המודעות לנושא בקרב צעירים, 
אך אין מספיק מחקרים אשר בודקים את השפעת הגשמת 

חלומות אצל מבוגרים. 
כמו כן, מורכבות השיח בין הצוות המטפל לחולה בסוף 
החיים, מעיד על הקושי שקיים לצוות המטפל בתקשורת 
בתקופה זו של חיי המטופל, לצד החשיבות רבה להציף 

ולהעלות את הנושא. מכאן, עולה כי יש להנכיח את השיח 
של בקשות אחרונות בעזרת תרגול מיומנות של תקשורת 
בין אישית של הצוות המטפל מול המטופל, ולעודד את 
הצוות להתייחס למטופל כאדם בעל רצונות ומשאלות לב 
גם ברגעיו האחרונים. יתרה מזאת, יש מקום לפתח, להטמיע 
ולממש את הגשמת החלומות, מתן אפשרות לבקשות 
אחרונות ופתירת נושאים לא סגורים בחולי סרטן, כחלק 

בלתי נפרד ממערך הטיפול הסיעודי והרפואי.

ברצוני להודות מכל הלב למנחת הסמינר דר’ אילנה קדמון, 

שליוותה אותי לאורך כל דרך כתיבת העבודה ובהמשך בכתיבת 

מאמר זה.
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