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תוכן העניינים

הקשר בין אונקולוגיה לבריאות הנפש תופס מקום א
נכבד בספרות המחקרית, הן בנוגע לאנשים שחלו 
במחלות נפש טרם אבחנת הסרטן והן בנוגע לכאלה, 
שמצבם הנפשי השתנה במהלך השלבים השונים של 
מחלת הסרטן החל מהאבחנה, תוך כדי הטיפולים, 
כולל טיפול פליאטיבי, ובתקופת ההחלמה. השלכות 
נפשית,  מצוקה  להיות  יכולות  כאלה  נפשיות 

דמורליזציה, דיכאון, חרדה ועוד. 
המצב הנפשי של האדם שחלה בסרטן משפיע 
על יכולת התמודדותו ועל איכות חייו. מכאן עולה 
הצורך בכלים לסקירה, אומדן והערכה של המצבים 

הנפשיים על ידי הצוות הרב-מקצועי, כולל הצוות 
הסיעודי, והצורך במיסוד קריטריונים להפניית 
מטופלים להמשך בירור, אבחון, טיפול ומעקב. 
הנורמות  את  בחשבון  לקחת  חייבים  אלה  כל 
התרבותיות, התפישות העדתיות והדתיות והשפה 

של המטופלים והקרובים להם.
המאמר הנוכחי יתאר מספר סוגיות שנבדקו במחקר 
העכשווי, הנוגעות לעולם בריאות הנפש ואונקולוגיה: 
חווית מטופלים המאובחנים עם הפרעות נפשיות 
שחלו בסרטן, השלכות נפשיות של מחלת הסרטן 

והטיפולים, וכלי אומדן והערכה.

רינה דיכל

מבוא
המחקר הנוגע לבריאות הנפש ואונקולוגיה על היבטיו 
המגוונים, הולך ומתרחב בשנים האחרונות. המודעות 
להשלכות מחלת הסרטן והטיפולים בה על הפן הנפשי 
של האדם שחלה הובילה לצורך בחקר הנושא, בהערכה 
שיטתית של ההשלכות הנפשיות של מחלת הסרטן, 
בכלי אבחון ובניסוח המלצות טיפוליות מבוססות מחקר. 
חלק מהמחקרים התמקדו בסוגיות הנוגעות לאנשים 

עם אבחנות נפשיות טרם מחלת הסרטן, בעוד שאחרים 
התמקדו בסוגיות הקשורות לאנשים הסובלים ממגוון 
תסמינים רגשיים או מאבחנות נפשיות, שהופיעו בעקבות 
מחלת הסרטן והטיפולים. חלק מהמחקרים בדקו אבחנות 
ספציפיות כדיכאון, חרדה, מצוקה נפשית. מחקרים נוספים 
התמקדו בגיל מסוים )דוגמת בוגרים צעירים( או בשלב 
מחלת הסרטן )כגון סוף החיים( ואחרים התמקדו בכלי 
מדידה שונים לאיתור אבחנות נפשיות. בביטאון הסיעוד 
האונקולוגי בישראל בשנת 2007, פורסם המאמר "חרדה 
ודיכאון בקרב חולי סרטן - התערבות המבוססת על 
עובדות" )דרייר ופק, 2007(, הכולל סקירה רחבה של נושא 
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תוכן העניינים

בריאות הנפש, אונקולוגיה וסיעוד. במאמר זה נסקור את 
ההשלכות של מחלת הסרטן על מטופלים בעלי הפרעות 
נפשיות, חוויותיהם ותפיסתם את המחלה, לרבות המלצות 

לאיתור מטופלים פוטנציאליים ויישום בסיעוד.

אבחנות נפשיות טרם מחלת הסרטן
השערת מחקר שנבדקה במספר עבודות היא, האם יש 
הבדל בשכיחות מחלת הסרטן בקרב אוכלוסיה עם הפרעה 
נפשית לעומת אנשים ללא אבחנה פסיכיאטרית. בספרות 
המחקרית לא נמצא הבדל כזה. עם זאת, נמצאו הבדלים 
בשלב מחלת הסרטן בעת אבחון המחלה ובפרוגנוזה שלה; 
אנשים עם הפרעות נפשיות קשות נמצאו בסיכון גבוה 
יותר לאבחנת הסרטן בשלב מתקדם. כמו כן, חולים אלה 
נמצאים ב-30% יותר בסיכון למות ב-12 החודשים שלאחר 
האבחנה, בהשוואה לאנשים ללא הפרעות נפשיות קשות 

 .)Hemmington et al., 2020(
חלק מהמחקרים בדקו את השפעת מחלת הסרטן על 
הסימפטומים של ההפרעות הנפשיות, שקדמו למחלת 
הסרטן. לדוגמא, במחקר שנערך בקרב אנשים עם הפרעות 
אישיות כנרקיסיזם, פרפקציוניזם ותלותיות יתר שחלו 
בסרטן, נמצא שמחלת הסרטן והטיפולים החמירו את 

  .)Cheli, & Mancini, 2020( תסמיני הפרעות האישיות
נקודת מבט חשובה בחקר הנושא היא חוויותיהם ותפיסתם 
של מטופלים עם הפרעות נפשיות שחלו בסרטן, אודות 
גישת הצוות המטפל אליהם. באחד המחקרים נבדקו 
חוויותיהן של עשר נשים עם הפרעות נפשיות, שהחלימו 
מסרטן שד )Peterson & Cunningham, 2020(. באמצעות 
ראיונות מובנים למחצה, משתתפות המחקר תיארו חוויות 
חיוביות. אלה נבעו מהעדר חוויה של סטיגמה בהתייחסות 
של הצוות האונקולוגי כלפיהן ומשיתופן בתהליך קבלת 
ההחלטות בטיפול. מחקר זה מערער את הסטריאוטיפים 
של "המטופל הקשה" או של האדם עם מחלה פסיכיאטרית, 

שאינו מסוגל להבין ולשתף פעולה באופן מיטבי. 

השלכות נפשיות של מחלת הסרטן 
והטיפולים

בהתייחס לאנשים שחלו בסרטן ללא מחלות נפשיות 
מוקדמות, עולה מהספרות המחקרית שרבים מהם סובלים 
בשלב זה או אחר מסוגים שונים של תגובות פסיכולוגיות 
ובעיקר: תלות, חרדה, דיכאון, תגובה היפוכונדרית, תגובות 
 Grassi et( אובססיביות-קומפולסיביות ותגובות פרנואידיות
 ,)Distress( מירב הספרות מתמקדת במצוקה .)al., 2015
דמורליזציה, דיכאון וחרדה המבטאים את מצוקתם של 
אנשים שחלו בסרטן. מחקרים שבוצעו בסין למשל, 
מראים כי ל- 15.8% מחולי סרטן היו תסמינים קליניים של 
הפרעות נפשיות, כאשר דיכאון, חרדה, תסמינים פסיכוטיים 

והפרעות הקשורות למתח היוו 13.3%, 10.2%, 2.8% ו-  1.4% 
בהתאמה )Wang et al., 2020(. במחקר נוסף מדווח על כך, 
שהפרעות חרדה ודיכאון עשויים להיות מאובחנים בקרב 

  .)Grassi et al., 2015( 50%-40% מחולי סרטן
רבים מאנשים שחלו בסרטן חווים מצוקה )Distress(, אשר 
יכולה להשפיע על איכות החיים ואף על ההיענות לטיפול 
 National( NCCN-מוגדר על ידי ה Distress .האונקולוגי
Comprehensive Cancer Network( כחוויה רב ממדית 
לא נעימה שביטוייה פסיכולוגיים, חברתיים, רוחניים ו/
או פיזיים. חוויה כזו עלולה להפריע לאדם להתמודד עם 
 Riba et( מחלת הסרטן ועם תופעות הלוואי של הטיפולים
al., 2019(. למרות שניתן לעתים קרובות לטפל במצוקה, 
פעמים רבות היא לא מאובחנת ואינה מטופלת. המצוקה 
יכולה להתרחש בכל שלב הסרטן והיא קשורה לדיכאון, 
חרדה, ולהתמודדות עם תופעות הלוואי של הטיפולים 
)Ownby, 2019(. מצוקה נפשית יכולה לבוא לידי ביטוי 
 Tang et al.,( במגוון אופנים, דוגמת דמורליזציה ודיכאון
2019(. דיכאון הינה מחלה נלווית למחלת הסרטן בקרב 
ובקרב למעלה מ-49% מאלה  10% מהמאובחנים בה 
 Smith, 2015; Wilson et( המוגדרים חולים פליאטיביים
al., 2015(. בהקשר לטיפול פליאטיבי בסוף החיים, נמצא 
שבחודש האחרון לחייהם של בוגרים צעירים )N=89( בגיל 
25-18, 46.7% מהם סובלים מהפרעות נפשיות וחווים מצוקה 
פסיכוסוציאלית )Chung et al., 2020(. עוד עולה ממחקר 
זה, שתשאול ההורים לגבי מצבם הנפשי של ילדיהם אינו 
מוסיף מידע חיוני בנידון. מכאן הסיקו החוקרים, ששיחה 
של איש מקצוע עם הבוגרים הצעירים מספיקה לצורך 
הערכה נפשית. מחקר נוסף מצביע על שכיחות גבוהה 
של דיכאון חמור )13%( והפרעות חרדה בקרב מטופלים 
)N=381( המקבלים טיפול פליאטיבי, ויותר בקרב הצעירים. 
כמו כן, רמת הביצועים שלהם היתה נמוכה יותר, הם דיווחו 
על פחות רשתות חברתיות ופחות הסתייעות בשירותי 
דת. בנוסף, הם דיווחו על מצוקה קשה יותר ב-14 מתוך 
18 תסמינים גופניים ועל דאגות קיומיות וחברתיות. מבין 
הסובלים מההפרעה, 39.8% טופלו בתרופות נוגדות דיכאון, 

.)Wilson et al., 2015( ו-66.7% קיבלו בנזודיאזפינים
דיכאון מהווה אחד הגורמים המשפיעים על איכות החיים 
 .)Smith, 2015; Wilson et al., 2015( ועל הסיכון לתמותה
מהספרות עולה, שהימצאות הדיכאון תלויה במספר 
משתנים כגון סוג הסרטן, כאב, קיומן של גרורות או 
 .)Smith, 2015( לחילופין - היעדר עדות למחלת הסרטן
דיכאון אובחן יותר בקרב אנשים עם סרטן לבלב וריאה 
והכי פחות בסרטן העור. רמות גבוהות של כאב והימצאות 
גרורות מעלות את הסיכון לדיכאון. לאחר חמש שנים ללא 
עדות של מחלה, שכיחות הדיכאון יורדת לשיעור הכללי 
באוכלוסיה - כ-4%. מצוקה מתמשכת ברמות גבוהות לאחר 
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אבחנה של סרטן יכולה לגרום למצבי חרדה, לדיכאון או 
לשניהם יחד. שני שלישים מאלה שחלו בסרטן וסובלים 
.)Smith, 2015( מדיכאון מבטאים גם סימפטומים של חרדה

חלק מהמחקרים )למשל Smith, 2015 ( בחנו את המנגנונים 
הביולוגיים של הדיכאון, כולל נזק לרקמות, הימצאות 
מתווכים דלקתיים ותגובת דחק כרונית, וכיצד מסלולים 
חיסוניים ואנדוקריניים אלה עשויים להיות בבסיס הדיכאון 
בסרטן; ישנם שינויים ביולוגיים הכוללים פירוק רקמות, 
הפרשת חומרים דלקתיים, תגובות הגוף לדחק כרוני 
מתמשך, מעורבות של מערכת אימונית והורמונלית - כל 
אלה יכולים להביא לדיכאון בסרטן. יש צורך חיוני בזיהוי 
דיכאון במטופלים עם סרטן וטיפול בו במטרה לשפר 
איכות חיים ולהפחית תמותה. Smith )2015( אף מדגיש 
את חשיבות הבחירה המתאימה בתרופות נוגדות דיכאון, 
בהתחשב בתופעות הלוואי השכיחות של כימותרפיה )כמו 
בחילות(, והצורך להימנע מאינטראקציות חמורות, כולל 

הפחתת יעילותה של כימותרפיה.  
בנוסף לטיפול התרופתי, שילוב של מגוון גישות, כמו 
אסטרטגיות הרפיה, טיפול פסיכולוגי דינאמי, טיפול 
 Cognitive Behavioral  )CBT ( קוגניטיבי  התנהגותי 
 Problem Solving )PST( טיפול בפתרון בעיות ,Therapy
 Acceptance and )ACT( וטיפול קבלה ומחויבות Therapy
Commitment Therapy יכולים לשפר מצב רוח ואיכות חיים. 
פעילות גופנית עשויה להוסיף לשיפור בדיכאון ולהפחית 
את עצמות הכאב והעייפות וכך גם לשמר איכות החיים 

.)Smith, 2015(
כשמדובר על היבטים של בריאות הנפש בהקשר של מחלת 
הסרטן, יש להניח שההשלכות הנפשיות באות לידי ביטוי 
ביתר שאת על רקע מגפת הקורונה. Wang ועמיתים )2020( 
 )N=6213( חקרו את ההיבטים הנפשיים של מטופלים בסין
שאובחנו כחולים בסרטן במהלך מגפת COVID-19. נמדדו 
המאפיינים החברתיים-דמוגרפיים והקליניים, מצבים 
פסיכוסומטיים, יחסים בין אישיים ותמיכה חברתית, מתח 
COVID-19 ומצב בריאות  פסיכולוגי הקשור לזיהום ב- 
הנפש. 23.4% מהנבדקים סבלו מדיכאון, 17.7% מחרדה, 9.3% 
מ-PTSD וב-13.5% נצפתה התנהגות עוינת )hostility(. ניתוח 
הנתונים הצביע על כך, שלהיסטוריה של הפרעה נפשית 
וצריכת אלכוהול מופרזת, יש קשר לשכיחות גבוהה יותר 
 .COVID-19 של דאגה הנוגעת לניהול מחלת הסרטן עקב
כמו כן, יש להם תחושה רבה יותר של לחץ פסיכולוגי קשה 
מ- COVID-19. עם זאת, רק 1.6% מהם פנו לייעוץ פסיכולוגי 

במהלך תקופת המגפה. 
לסיכום, אין ספק שלהשלכות הפסיכולוגיות של מחלת 
בחיי  רבים  על ממדים  נרחבת  יש משמעות  הסרטן 
המטופלים;  המחקר מדגים את הקשר בין השלכות 
פסיכו-חברתיות על התמודדות פחות מסתגלת, ירידה 

באיכות החיים, פגיעה במערכות יחסים חברתיות, סיכון 
להתאבדות, זמן שיקום ארוך יותר, דבקות לקויה בטיפול 
והתנהגות מחלה לא תקינה, הפרעות בתפקוד המשפחתי 
 Grassi et al., 2015; Smith,( ואולי, הישרדות קצרה יותר

.)2015; Starr, 2017; Wilson et al., 2015

כלי אומדן והערכה
מהנכתב לעיל ניתן להבין, שנחוץ לבצע הערכה שיטתית 
מטופלים  בקרב  נפשית  מצוקה  מוקדם של  ואיתור 
אונקולוגיים. אלה עשויים להוביל לטיפול הולם ַּבזמן וניהול 
מיטבי של המצוקה. נחיצות זו עלתה גם מתוך ההבנה, 
שלעיתים יש קושי להבדיל בין תסמיני המחלה הנובעים 
 ממצוקה נפשית ובין כאלה הנובעים מסיבות אחרות
)Starr, 2017(. כמו כן, חשוב להבחין בין ביטויי המצוקה 
השונים. עצב לא פתולוגי יכול להיות תגובה נורמלית 
לאבחון סרטן, אולם, מתח מעבר למנגנוני ההתמודדות של 

החולים עלול לגרום להפרעות נפשיות קשות.
ליישום  והנחיות  עקרונות  לניסוח  הובילה  זו  הבנה 
סטנדרטים של טיפול פסיכו-חברתי לאנשים שחלו בסרטן 
)Riba et al., 2019(. ה- NCCN פרסם הנחיות להערכה של 
מצוקה בקרב אנשים שחלו בסרטן והנחיות לטיפול בה. 
אחד הכלים לאיתור מהיר של מצוקה הוא מדחום מצוקה 
)Distress Thermometer(. זהו כלי לדיווח עצמי המורכב 

מסולם דירוג 0 עד 10. בנוסף למדחום המצוקה, ישנו דף עם 
רשימה של הבעיות אליהן קשורות המצוקות אתן מתמודד 
אדם שחלה בסרטן, דוגמת טיפול בילדים, בעיות כלכליות, 
 Ownby,( משפחתיות, רגשיות, רוחניות, סוגיות דתיות ועוד

 .)2019; Starr, 2017
אחד הנושאים שיש לקחת בחשבון כאשר מדברים על 
סינון, איתור והערכה של השלכות פסיכו-סוציאליות של 
סרטן מתייחס להתחשבות בהיבטים התרבותיים. לממדים 
התרבותיים יש תפקיד חשוב בהשפעה על תפיסת המחלה 
של המטופלים והמשפחות, על תקשורת ויחסי רופא-
מטופל, על מנגנוני ההתמודדות של המטופל, כולל תגובה 
פסיכולוגית לאבחון סרטן, נוכחות או היעדר הפרעות 
פסיכופתולוגיות. למשל, פנומנולוגיה של חרדה או דיכאון, 
 .)Grassi et al., 2015( תפיסת התנהגות "לא תקינה" וכדומה
מסיבות אלה, יש להתאים את כלי ההערכה בהתאם לשפות 
ולתרבויות השונות, ויש להקפיד על ביצוע מבחני תקפות 

ואמינות של כלים אלה, כדי להשתמש בהם בקליניקה.
הערכת המצוקה הנפשית בהתאם להנחיות מקצועיות 
מבוססות מחקר והפניה לשירותים פסיכו-סוציאליים הם 
מרכיב חיוני וסטנדרט טיפולי בסיעוד אונקולוגי מבוסס 
ראיות. לאחיות אונקולוגיות יש הזדמנות לתת מענה 
למצוקת המטופלים )Hammelef et al., 2014(. מן הראוי, 
שאחיות תבצענה הערכה שיטתית ומובנית אודות מצוקה 
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נפשית, תוך שימוש בכלים אשר בסמכותן להשתמש בהן, 
הפנייה לאנשי מקצוע ותיעוד.

להלן מספר כלים בהם משתמשים החוקרים לאומדן 
ולאיתור אבחנות פסיכיאטריות ומצבים פסיכולוגיים, 

העשויים להיקשר לחוויית המטופל עם האבחון בסרטן: 

 DSM-5 לפי SCID-5-AMPD :אבחון הפרעות אישיות
.)Cheli, S., & Mancini, 2020 מאוזכר אצל(

 Mandarin Version of  -  )DS-MV ( דמורליזציה: 
)Tang et al., 2019 מאוזכר אצל( -Demoralization Scale

 Hammelef et al., מצוקה: )מאוזכר אצל - Distress
)2014;  Ownby, 2019; Riba et al., 2019; Starr, 2017

 Grassi et al., מאוזכר אצל( :Distress Thermometer
)2015

 The Hospital  -  Depression)HADS-D( דיכאון: 
 Smith, מאוזכר אצל( Anxiety and Depression Scale

.2015; )Grassi, et al., 2015; Keith et al., 2015

Beck Depression Inventory (BDI-II( ;Patient 
Health Questionnaire )PHQ-2( 

)Grassi, et al., 2015 מאוזכר אצל(.

 Edmonton Symptom  ,ESAS וחרדה:  דיכאון 
 Grassi, et al., ,Assessment Scale )מאוזכר אצל 

.)2015

איכות חיים: )SF36( :(QoL( Health Survey-36 )מאוזכר 
.)Grassi, et al., 2015 אצל

סיכום, מסקנות והמלצות
זוכה למחקר הולך  נושא בריאות הנפש ואונקולוגיה 
ומעמיק בשנים האחרונות, הן בהתייחס לאנשים שאובחנו 
עם הפרעות נפשיות עוד לפני שחלו בסרטן, והן בהתייחס 
לאנשים שחלו בסרטן ובעקבות זאת חווים מצוקות 
נפשיות שונות. למחלת הסרטן ולטיפולים יכולות להיות 
השלכות פסיכולוגיות מגוונות, חלקן צפויות ונורמליות 
להיות:  יכולות  אלה  כפתולוגיות.  מוגדרות  וחלקן 
דמורליזציה, מצוקה נפשית, דיכאון, חרדה ועוד. ההשלכות 
הפסיכולוגיות הללו ואחרות, יכולות להשפיע על היבטים 
רבים בחיי המטופל ובני משפחתו. על כן, עולה הצורך 
בהערכה שיטתית ומובנית לאיתור מוקדם של ההשלכות 
הפסיכולוגיות ובהבחנה בין הצפוי והנורמלי לבין הפתולוגי. 
כל זאת, תוך לקיחה בחשבון של הנורמות התרבותיות, 

התפיסות והשפה. 
יש צורך בסריקה מוקדמת ראשונית, לאיתור קשיים רגשיים 
של מטופלים שחלו בסרטן ללא רקע פסיכיאטרי על ידי 

הצוות הסיעודי והפנייה להמשך בירור ואבחון מעמיק, על 
ידי אנשי מקצוע מתחום הפסיכיאטריה והפסיכולוגיה.

כמו כן, מן הראוי ליזום בדיקות סקר שיטתיות לאבחון 
מוקדם של סרטן בקהילה בקרב אנשים עם הפרעות 
נפשיות, הן בקופות החולים והן במסגרות המגוונות בהן הם 
שוהים או עובדים. עם הגילוי המוקדם, יש נחיצות לערוך 
הערכה מחודשת מתמדת הנוגעת לאבחון הפסיכיאטרי 
כן,  ולתת מענה בהתאם. עולה הצורך, אם  הראשוני 
בשיתוף פעולה בין צוותי בתי החולים והקהילה, ולא פחות 
חשוב ברצף הטיפולי, תוך שיתוף פעולה הדוק בין צוותי 
האונקולוגיה והפסיכיאטריה. חשוב להמשיך בחקר הנושא 
בקרב אנשים מתרבויות שונות, ובהתייחס למטופלים עם 
מחלה גרורתית המקבלים טיפולים חדשניים, המאפשרים 
להם לעיתים תוחלת חיים ממושכת. כמו כן, מומלץ לחקור 
את נושא בריאות הנפש בקרב בני משפחה של מטופלים 

שחלו בסרטן, עם או ללא מחלות פסיכיאטריות קודמות. 
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