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תוכן העניינים

דבר העורכת ודבר העורכת האורחת

שלום ושנה טובה אזרחית לכולם,

בתקווה שהשנה הבאה עלינו תהיה אופטימית ומלאת תקווה, שנוכל להתאחד ללא ריחוק חברתי, וגם 
שנתחסן כולנו עם כנגד הוירוס ששינה את חיינו לגמרי.

את הגיליון האחרון לשנה זו, נבחרה כעורכת אורחת גב' רינה דיכל, מומחית קלינית בטיפול תומך 
במסגרת שרותי הבית של האגודה למלחמה בסרטן, לרכז את המאמרים בנושא בריאות בנפש.  אני 
מודה לרינה, לכותבים, לסוקרים ולחברות המערכת שלנו – במיוחד לרונית גולד עורכת המשנה ולגלית 
אזולאי המעצבת ולכל שאר השותפות והשותפים הנהדרים וכמובן,  לליויה כסלו, יושבת ראש העמותה 

שבזכותה הביטאון יוצא.

 שלכם כתמיד,
בהערכה ובאהבה,

ד”ר אילנה קדמון
עורכת ראשית

ביטאון הסיעוד האונקולוגי

דבר העורכת האורחת

לאחים ולאחיות הקולגות בתחום האונקולוגיה שלום רב,

אני שמחה ומודה על ההזדמנות שניתנה לי להיות עורכת אורחת של הגיליון הנוכחי של ביטאון הסיעוד 
האונקולוגי שלפניכם, בנושא "אונקולוגיה ובריאות הנפש". בעת עריכת הגיליון, התחזקה בי הידיעה 
שנושא זה רב ממדים ומורכב מאד. הגיליון יכלול מקבץ של מאמרים בנושאים מגוונים, אשר מטרתם 
בין השאר, לעורר סקרנות ולעודד קריאה נוספת ולמידה מעמיקה של הנושא. תכני המאמרים כוללים: 
סקירה קצרה של המחקר העכשווי בתחום, הצגת מקרים וניתוחם, ניסיון לעשות סדר בהבדלים בין מגוון 

של תופעות נפשיות, דוגמאות של טיפולים פרמקולוגיים וגישות טיפוליות שאינן תרופתיות ועוד. 

בראש ובראשונה ברצוני להודות לצוות הרב מקצועי על השקעת הרבה מחשבה, זמן וכוונה לכתוב 
בנושא חשוב זה הרלוונטי עבור כולנו: לאחיות גליה לוין, ליזה מונס ולנה קורץ אלמוג, לרופאים דר' פנינה 
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דבר העורכת

תוכן העניינים

דבר העורכת האורחת

דורפמן אתרוג ודר' אלכסנדר וולר ולפסיכולוגים מורן הר אבן, דר' מיכל שדה, עמיעד אברהמס ודר' נעמי 
באום. תודה לכל אלה שחלקו עמנו מניסיונם רב השנים והידע שלהם. מגוון הכותבים משקף למעשה את 
הצורך בעבודת צוות רב מקצועית ובינתחומית ובשיתוף פעולה מתמשך ביניהם, הן בתוך בתי החולים 

והן בקהילה, כמו גם בין הצוות הפסיכיאטרי והאונקולוגי.

בנוסף ברצוני להגיד תודה לסוקרות: אפרת לוין, ולדה שור. כמו כן אני מודה לליויה כסלו, אחות ראשית 
של האגודה למלחמה בסרטן, יו"ר של העמותה לקידום סיעוד האונקולוגי וחברת מערכת הביטאון על 
ליווי, הכוונה ועזרה שוטפים. וכמובן, לעורכת הראשית דר' אילנה קדמון ועורכת המשנה רונית גולד – על 

העבודה הרבה וההשקעה הבלתי ניתנת לכימות בגיליון.

בגיליון הנוכחי ניסינו כולנו לפתוח מעט מהנפש - מתוך ניסיון להביט אל נפשו של המטופל שחלה 
בסרטן ושל המטפל בו וכן אל נפשנו שלנו. אז כל שנותר הוא להוסיף מילות ברכה לבריאות, כוח ותחושת 

משמעות, שתתחדש שוב ושוב מתוך עבודתנו המתמדת. 

ברצוני לצרף כפתיח לגיליון ייחודי זה, שיר של המשוררת הפולניה, כלת פרס נובל בספרות, ויסלבה 
שימבורסקה- "קצת על הנפש" )תרגם מפולנית דוד וינפלד, רגע, הוצאת כרמל 2011(.

נפש יש בנו - מדי פעם.

אין לך אדם שהיא שורה בו בלי הפוגה

ולתמיד.

יום אחר יום

שנה אחר שנה

יכולים לחלוף בלעדיה.

לעתים תקנן לזמן-מה

בהתפעלות ובפחדים

של הילדות.

לפעמים רק בתימהון

שאנו זקנים.

לעתים רחוקות תתלוה אלינו

בעיסוקים מיגעים

כמו הזזת רהיטים

סחיבת מזוודות

או הליכה בנעליים צרות.

בזמן מילוי שאלונים

וכתיתת בשר

היא, לרוב, מחוץ לבית.

מבין אלף שיחותינו

היא נוטלת חלק באחת,

אם בכלל,

מפני שהיא מעדיפה שתיקה.

כאשר גופנו מתחיל לכאוב ולכאוב

היא חומקת חרש מהמשמרת.

היא בררנית:

לא לרצון לה לראותנו בקרב ההמון.

מחליאים אותה מאבקי הכוח שלנו על

זוטות

וטרטורי תגרנות.

השמחה והעצב

אינם בשבילה שני רגשות נבדלים.

היא פוקדת אותנו

רק כשהם מחוברים.

אנו יכולים לסמוך עליה

כשאיננו בטוחים בדבר

אבל סקרנים אנחנו לגבי הכל.

מבין העצמים החומריים

חביבים עליה שעונים עם מטוטלת

ומראות שעמלות בהתמדה

אפילו כשאין איש מביט בהן.

היא לא אומרת מאין תבוא

ומתי תעלם לנו שוב,

אבל ברור שהיא מחכה לשאלות כגון

אלה.

נראה

כי כשם שאנו צריכים אותה,

אף כי היא צריכה אותנו,

בשביל משהו. 
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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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ואונקולוגיה - הצצה 
אל המחקר העכשווי

רינה דיכל, MA ,RN - מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי, האגודה 
rinad@cancer.org.il .למלחמה בסרטן

דיכל
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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 

וי
שו

עכ
ה

ר 
ק

ח
מ

ה
ל 

א
ה 

צ
צ

ה
 -

ה 
גי

לו
קו

ונ
א

 ו
ש

פ
הנ

ת 
או

רי
ב

דיכל



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

תוכן העניינים

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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גליה לוין 

מבוא
חרדה, דיכאון ותשישות הינם סימפטומים קשים ושכיחים 
מאד בקרב חולים אונקולוגיים, לרבות חולים עם ממאירויות 
המטולוגיות. במחקר על חולים המטולוגיים עם מיאלומה 
ולימפומה, נמצא כי בעת המחלה האקוטית חולי מיאלומה 
סבלו מחרדה בכ-12% מהמקרים וב-15% מהמקרים בשלב 
ההחלמה/רמיסיה, בעוד שחולי לימפומה סבלו מחרדה ב-14% 
מהמקרים בשלב האקוטי ו-22% בשלב הרמיסיה. שכיחות 
דיכאון, על פי שאלונים טלפוניים, היה בטווח בין 12% ל-22%, 
בשלבים האקוטיים והמאוחרים בשתי המחלות. ככלל, ניתן 

לראות שכל ההפרעות המדוברות מתבטאות בשכיחות גבוהה 
 .)Oberoi et al., 2017( מאד יחסית לאוכלוסייה הכללית

לעומת מחלות המטו-אונקולוגיות, במחלות כמו סרטן 
ראש-צוואר דווח על שכיחות של דיכאון של 50%-15% 
)Lydiatt et al., 2009(. במחלקות אונקולוגיה-רדיולוגית 
מהחולים   42% בקרב  דיכאון  של  שכיחות  על  דווח 
 .)Hahn et al., 2004( )10% קשים ו-32% במצב בינוני(
 מחקרים אחרים מעריכים את השכיחות ב- 25%-20%
)Valente & Saunders, 1997(. התוצאות תלויות בין השאר 
בסוג המחלה וחומרתה, בגיל החולים, במגדר, ובגורמים 
נוספים כגון רמות הכאב שהחולים חווים, היסטוריה של 
הפרעות פסיכיאטריות ואלכוהוליזם. כמובן שיש שוני גדול 
בשיטת המדידה )ראיונות מול שאלונים, סוגי השאלונים(, 

שילוב CBT בטיפול תומך 
בחולים המטו-אונקולוגיים 
הסובלים מחרדה, דיכאון 
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RN, MA – אחות ואחראית טיפול תומך, אשפוז  גליה לוין, 
סוראסקי. ע"ש  אביב  תל  הרפואי  המרכז  המטולוגי,   יום 
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חרדה, דיכאון ותשישות הינם תסמינים קשים ח
ושכיחים מאד, בקרב חולים אונקולוגיים והמטו-
אונקולוגיים. חולים הסובלים מתסמינים אלה חווים 
ירידה משמעותית בתפקוד היומיומי ובאיכות החיים. 
 Cognitive-Behavior טיפול קוגניטיבי התנהגותי 
CBT( Therapy( הינה שיטת טיפול פסיכותראפויטית 
קצרת-מועד וממוקדת מטרה, המשמשת מזה שנים 
לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות שונות ובראשן 
חרדה, דיכאון ומשברי חיים. במאמר זה נציג קורס 

טיפולי ב-CBT שבוצע בשבעה חולים, במרפאת 
טיפול תומך של אשפוז-יום המטולוגי, במרכז 
הרפואי תל אביב. ששה משבעת החולים שגויסו 
12 שבועות סיימו את  לקורס טיפולי שבועי בן 
הטיפול בהצלחה ודיווחו על הטבה משמעותית, 
הפחתת חומרת הסימפטומים ושיפור באיכות 
 CBT -החיים. יש מקום לבחון הרחבת השימוש ב
בטיפול המטו-אונקולוגי ובטיפול תומך, ולקדם את 

המחקר הקליני בשימוש בטכניקה זו.
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כך שלא ניתן להשוות בין המחקרים באופן ישיר, אלא לקבל 
תובנות כלליות על המגמות.

Mitchel וחבריו )2011( מסכמים במאמרם, כי חרדה היא 
הפרעה שכיחה מאד באונקולוגיה, ויש המדווחים שעד 
50% מהחולים סובלים ממנה, הן בשלב האקוטי והן בשלב 
ההחלמה, שם השכיחות המדווחת יכולה להיות עד 30%. 
הם פרסמו מטא-אנליזה של מחקרים הממוקדים בהפרעות 
פסיכיאטריות בחולים פליאטיביים ומצאו )לפי 24 מחקרים 
שכללו כ-4000 חולים( שכיחות של 16.5% דיכאון מג'ורי, 9.6% 
דיכאון מינורי, והפרעות חרדה ב 9.8% מהחולים. לחולים 
רבים היו הפרעות משולבות. מחקרים אלה התבססו 
על ראיונות פסיכיאטריים ולא על מילוי שאלונים בלבד 

 .)Mitchel et al., 2011(
CBT הינו טיפול קוגניטיבי - התנהגותי. טיפול זה מבקש 
לשנות את דפוסי החשיבה וההתנהגות, המקשים, מגבילים, 
לא מועילים ואף מזיקים לתפקוד היומיומי. מדובר בדרך כלל 
בטיפול קצר מועד הכולל בין 20-12 פגישות, הממוקד מטרה 
לטובת שיפור התפקוד ואיכות החיים. במהלכו של הטיפול 
נקבעים, בשיתוף עם המטופל, יעדים לשינוי, מתורגלות 
מטלות טיפוליות ונרכשים כלים להפחתת הרגשות השליליים 
וההתמודדות עמן. הטיפול ב- CBT הוכח כיעיל בהתקפי 
 Obsessive Compulsive( חרדה, הפרעה טורדנית כפייתית
Disorder(, דאגנות יתר, חרדות ספציפיות, פוסט טראומה, 
דיכאון ומשברי-חיים. Hopko וחבריו )2008( ביצעו מחקר על 
חולים אונקולוגיים הסובלים מדיכאון קליני. החוקרים מדווחים 
על שיפורים אובייקטיביים וסובייקטיביים משמעותיים הן 
בתפקוד וברמות דיכאון, והן במצב הרפואי היסודי של החולים. 
מגבלות הניסוי בכך שהיה ניסוי פתוח ולא אקראי ובעל סמיות 
)randomized, blinded, controlled study(, אך השיפור נראה 

משמעותי למרות זאת, בהיקף רחב של פרמטרים.

מטרת העבודה
מטרת העבודה הייתה לבצע פיילוט מקדים לניסוי קליני 
במרפאת השירות הפליאטיבי, של המרכז הרפואי תל אביב, 
בחולים המטו-אונקולוגיים, הסובלים מסימפטומים נפשיים 

 .CBT של חרדה, דיכאון או תשישות, בשיטת

השערת העבודה
"טיפול קצר מועד ב-CBT באוכלוסיית חולים המטו-
אונקולוגיים יכול לשפר את איכות החיים שלהם, ואת 
תפקודם היומיומי כפי שמתבטא בשאלונים מתוקפים". 
השערה זו בודקת האם יש השפעה להתערבות קוגניטיבית 

התנהגותית על איכות החיים של חולים אלה.

שיטה
החולים שעברו את הקורס הטיפולי בשיטת CBT, נבחרו 

מתוך פעילות המרפאה הפליאטיבית באשפוז יום המטו-
אונקולוגי באיכילוב. הבסיס לבחירת החולים והצעת 

הטיפול היו:
חולים המטו-אונקולוגיים המטופלים במרפאה וסובלים . 1

מחרדה, דיכאון או תשישות כסימפטום ראשי
התרשמות מטפלי המרפאה שלחולים אלה יכולת . 2

קוגניטיבית מינימלית לעבור את הטיפול
יכולת התמדה והגעה לטיפול שבועי במרפאה למשך . 3

12 שבועות 
מוטיבציה להיכנס לקורס הטיפולי. 4

 CBT החולים עברו טיפול שבועי בן שנים-עשר שבועות של
שבוצע בשירות הפליאטיבי, ע"י אחות השירות מומחית 
CBT. החולים התבקשו למלא שאלונים מתוקפים )למעט 
FACIT שתורגם לעברית ללא תיקוף( בתחילת הקורס 
הטיפולי ובסופו, בהתאם לסימפטום הראשי שמהם סבלו. 
כל חולה מילא שאלון בהתאם לסימפטום הראשי שלו, 
ובמקרים שהיה חשד לסימפטום נוסף או לאבחנה מבדלת, 
מולא שאלון נוסף. לדוגמא, חולים שהציגו תשישות, 
התבקשו למלא שאלון תשישות כמו גם שאלון דיכאון, כדי 

לאשש את האבחנה המבדלת.

כלי המחקר
(BDI( Beck Depression Inventory

שאלון BDI הוא אחד הכלים הנפוצים להערכת חומרת 
הדיכאון. זהו כלי שפותח על ידי אהרון בק, מייסד שיטת 
CBT. זהו שאלון רב-ברירתי בן 21 שאלות לדיווח עצמי של 
הנבדק, העוסק בתסמינים של דיכאון, כגון: חוסר תקווה 
ורגזנות, מחשבות אשם ועונש; תסמינים פיזיולוגיים כגון: 
עייפות, ירידה במשקל ואובדן עניין במין. תוצאת המבחן 
מתחלקת לנורמלי )0-10(, קל, בינוני, חמור וקיצוני )ציון 

.)Beck, Steer, & Garbin, 1988( )40 מעל

Panic Disorder Severity Scale - Self Report
(PDSS-SR(

מבחן זה הינו כלי להערכת נוכחות פאניקה )התקף חרדה(, 
הכולל שבע שאלות שבודקות את התפקוד התעסוקתי, 

.)Houck et al., 2002( החברתי והמיני

(GAD 7( General Anxiety Disorder
כשמו, בוחן הפרעת חרדה כללית. כלי זה מכיל שבע שאלות 
המעריכות את חומרת החרדה/דאגנות היתר ועד כמה 

.)Spitzer et al., 2006( התפקוד היומיומי נפגע בעקבות כך

 Functional Assessment of Chronic Illness Therapy
– Fatigue Scale (FACIT(

ה-FACIT )פרק "דאגות נוספות"( כולל 13 שאלות הבודקות 
את רמת האנרגיה, העניין והמוטיבציה של המטופל לטובת 

.)Vogelzang et al., 1997( תפקוד יומיומי בסיסי
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תוכן העניינים

מבנה ההתערבות הטיפולית
חולים שנמצאו מתאימים לטיפול הוזמנו לקורס טיפולי בן 
שנים-עשר שבועות של CBT, במרפאה הפליאטיבית של 

בית החולים. 
intake, שכלל אנמנזה קצרה  בפגישה הראשונה נעשה 
על המחלה מרגע קבלת האבחנה ואת המהלך הטיפולי 
שלה, פרטים אישיים על חיי המטופל ועל הבעיה הנוכחית 
שמטרידה אותו, הגורמת לו ירידה באיכות החיים. בוצע 
מילוי עצמי של שאלונים לפי הסימפטום. כמו כן, ניתן 
הסבר על שיטת הטיפול: מהו טיפול ב-CBT, מהו המתווה 
למפגשים )שעה, מקום, אורך המפגש(, וחשיבות השלמת 
המשימות משבוע לשבוע לטובת התקדמות בטיפול. 

לבסוף נעשה תיאום ציפיות. 
בפגישה השניה מתבצעת המשגה: ניסוח שיטתי ומדויק 
ככל האפשר של ההפרעה והתחלואה הנלווית, הן על 
פי דיווח עצמי של המטופל והן על פי הידע התאורטי 
שהצטבר בתחום. ההמשגה משמשת בסיס לקביעת 
התוכנית הטיפולית. בנוסף, ניתן הסבר והדרכה על התופעה 
ממנה המטופל סובל, ורציונל הטיפול בו; ומוצג המודל 
הקוגניטיבי-התנהגותי וכיצד הוא משפיע על התפקוד 

היומיומי. 
בפגישות הבאות בוצעה תוכנית לאיתור מחשבות לא 
אפקטיביות והעלתם לרמת המודעות של המטופל. כמו כן, 
נבנתה תוכנית התנהגותית המתאימה לבעיה הספציפית 
ממנה המטופל סובל )לדוגמה: תוכנית לחשיפות בצורה 
הדרגתית כאשר מדובר בחרדה, ותכנית פעילויות יומית 

כשמדובר בדיכאון ותשישות(.
בפגישות שולבו גם תרגילי קשיבות )מיינדפולנס( והרפיה, 

לפי הצורך והסימפטום של המטופל.

ממצאי המחקר
 ,CBT שבעת החולים גויסו לטיפול שבועי בן 12 שבועות של
שבוצע בשירות הפליאטיבי ע"י אחות השירות מומחית 

CBT. השאלונים שמולאו הם כדלקמן:
שלושה מטופלים שהתלוננו על חרדה מילאו את השאלון 
PDSS-SR )המאתר התקף חרדה( ושאלון GAD 7 )המאתר 
חרדה כללית(, ובהתאם לניקוד השאלון אובחנה הבעיה בה 

ניגשנו לטפל. 
שני מטופלים שהתלוננו על תשישות מילאו את השאלון: 

.BDI ואת שאלון )FACIT( Fatigue Scale
מטופלת אחד מילאה את שאלון BDI בלבד.

כל שאלון מולא ע"י החולה בתחילת הקורס הטיפולי 
ובסופו.

תוצאות
בהתערבות זו הופנו שבעה חולים לטיפול ב-CBT, מתוכם 4 
מטופלים עם סימפטום ראשי של חרדה, שניים עם תשישות 
ואחד עם דיכאון. ששה חולים סיימו את הטיפול ודיווחו על 
הטבה משמעותית, הפחתת הסימפטום הראשי ועלייה 
באיכות החיים. חולה אחת פרשה לאחר שני מפגשים, 
במהלך הטיפול אובחנה ירידה קוגניטיבית שהקשתה 
עליה לבצע משימות ולהשתמש בכלים הקוגניטיביים. 
 FACIT כל המטופלים מילאו שאלונים מתוקפים )מלבד
שתורגם עצמית לעברית( בהתאם לסימפטום הראשי ממנו 

סבלו ביום 0 וביום 84 של ההתערבות הטיפולית.
שבעה חולים החלו את ההתערבות וששה סיימו אותה. 
חולה אחת )תשישות( ביצעה רק שני טיפולים ובהחלטה 
משותפת הפסיקה את ההתערבות עקב קושי קוגניטיבי. 
בששת החולים האחרים )4-חרדה, 1-דיכאון, 1-תשישות( 

טבלה 1: תוצאות ציוני המבחנים )יום 0 ויום 84( לפי מספר חולה והסימפטום המרכזי 

Patient 
No

Major 
symptom

PDSS BDI FACIT Fatigue GAD7

Day 0 Day 84 Day 0 Day 84 Day 0 Day 84 Day 0 Day 84

1 Fatigue 16 * 32 12

2 Anxiety 5 3 14 7

3 Panic 9 0

4 Panic 18 2

5 Depression 41 9

6 Fatigue 14 * 33 **

7 Anxiety 15 6

* לא נעשה שאלון חוזר משום שלא נמצא דיכאון כסימפטום מרכזי )חולים אלה סבלו מתשישות(.
** חולה שהפסיקה את הטיפול ולא מילאה שאלון יום 84.
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תוכן העניינים

השלב הבא כלל הכנת רשימה של דברים שהכי מפחיד 
אותי לעשותם ודברים שהכי הייתי רוצה לעשותם, וגם לזה 
ניגשנו בדרך יותר אנליטית ופחות אמוציונלית. התוצאה 
של המהלך הזה הייתה, שהצלחתי לשאול מה אני רוצה 
ואחר כך גם להגשים את רוב הדברים. אחד הדברים שקרו 
כתוצאה מכך הייתה הרגשה של ניצחון והתגברות על 
מכשולים "עצומים" כמו, למשל, לתת לבן זוגי לחבק אותי 

במשך 10 דקות רצופות.
והשלב שהכי אהבתי היה סוג של משחק ב"מה הדבר הכי 
נורא שיכול לקרות?" כשסיפרתי לך על משהו שאני עתיד 
לעשות ועל חרדה שמתעוררת, היית שואלת את השאלה 
שאילצה אותי להודות שאני כנראה לא אמות מזה, ושאפילו 

אם אתעלף יהיה מי שיביא אותי לביה"ח וכו'.
זה כבר היה שלב שיכולתי לראות אפשרויות אחרות ולא 
רק את הגרועות ביותר ובאמת התחלתי לעשות עוד ועוד 
דברים. אם אני צריך לסכם, אומר שהטיפול הזה עבד 

בשבילי טוב מאד". 

סיכום ומסקנות המחקר
CBT בקורס בן 12 פגישות שבועיות בשירות הפליאטיבי 
ההמטו-אונקולוגי, היווה כלי אפקטיבי לשיפור איכות החיים 
של מרבית החולים )6 מתוך 7( שטופלו בשיטה, ושסבלו 
מסימפטומים של חרדה, דיכאון או תשישות. בחלקם 
השיפור היה משמעותי, למשל בדיכאון, מציון 41 )דיכאון 
חמור( ל-9 )נורמה(. החולה היחידה שלא סיימה את הטיפול 
היתה בגיל מבוגר )79(, ונמצאה לא מתאימה עקב קושי 

קוגניטיבי משמעותי וחוסר מוטיבציה.
זה, המדגם הינו קטן,  ובכלל  מגבלות המחקר רבות, 
המטפלת הייתה יחידה, ומבנה הפיילוט היה פתוח ולא 
כלל קבוצת ביקורת. הוא לא בוצע במסגרת ניסוי קליני 
מבוקר, אלא כחלק משיטה טיפולית המקובלת במחלקה. 
יש צורך להרחיב את המחקר בחולים המטואונקולוגיים 
הסובלים מחרדה, דיכאון ותשישות. בנוסף, יש לעקוב 
אחר המטופלים ולבדוק את רמת התפקוד בטווח הארוך 
ולהעביר את השאלונים אחת לחצי שנה או שנה, בהתאם 

למצב המטופל. 

דיון והמלצות
טיפול קוגניטיבי התנהגותי )CBT(, בן 12 פגישות שבועיות 
בממוצע, יכול להוות כלי אפקטיבי בשירות הפליאטיבי 
לשיפור איכות החיים של חולים המטו-אונקולוגיים 
הסובלים מסימפטומים של חרדה, דיכאון או תשישות. 
חולים אלה מדווחים על שיפור תפקודי וסימפטומטי 
משמעותי לאורך תקופת הטיפול, ולעתים גם לאחר מכן. 
הטיפול הינו קצר מועד, אין לו תופעות לוואי ידועות, והינו 
נגיש למרבית החולים. למרות שבדקנו את תוצאות הטיפול 

שסיימו את הקורס הטיפולי המלא, ניתן לראות שיפור 
משמעותי בציוני השאלונים בכל אחד מהמקרים )טבלה 1(. 
כמו כן, כל המטופלים דיווחו על שיפור ההרגשה ועל ירידה 
בעוצמת הסימפטום הראשי ושיפור בתפקוד היומיומי. 
חשוב לציין, כי מדובר במספר קטן של מטופלים ולא 
בוצע משום כך ניתוח סטטיסטי, כך שאי אפשר לדווח על 

מובהקות התוצאות. 

להלן מובאים ציטוטים של שניים מהמטופלים:

א.י.

"טופלתי בשיטת CBT במסגרת המרפאה הפליאטיבית 
- המטולוגית של איכילוב. שיטת טיפול זו עוסקת בכאן 
ועכשיו ועזרה לי להתמודד עם החרדות שהופיעו עם 
גילוי מחלת המיאלומה. השיטה מאפשרת להתבונן 
במחשבות וברגשות המפעילים את החרדות ולשנות את 
אופן המחשבה, המשפיע ישירות על התגובות החרדתיות. 

ממליצה בחום למטופלים להיעזר בשיטה זו".
י.מ.נ.

"כשהגעתי בפעם הראשונה לפגישה איתך, הייתי די מסויג 
מהסיכוי שיש משהו שיכול לעזור לי בשלב שבו הייתי. 
זו לא הייתה סקפטיות, גרוע מכך – זו הייתה תחושת 
ייאוש עמוקה שאין סיכוי שמצבי הנפשי/רגשי ישתפר, או 
שהחרדה המשתקת תחלוף ושמישהו או משהו ישנו את אין 

האונים המוחלט שחשתי.
באתי כבר עם התנגדות לכל מי שינסה להגיד שיש דברים 
שהם בידי ושאני יכול לשנותם. התנגדות זו נבעה, בין 
השאר, מכך שמגיל צעיר )5( סבלתי מאסטמה ושמעתי 
פעמים רבות ש"אסטמה היא פסיכוסומטית" כאילו שזה 
אמור להפסיק את ההתקף. כאילו שהעובדה שהמחלה 
פסיכוסומטית פירושה שאני יכול לשלוט בה. תמיד הרגשתי 
שקצת מאשימים אותי כאילו האסטמה איננה ממשית אלא 

"רק" פסיכוסומטית.
לשמחתי כבר מהרגע הראשון הייתה לך גישה מאוד ישירה 
ועניינית, שכל מה שאני מרגיש וחושב זה בסדר אך יחד 
עם זאת יכול גם להיות שגוי או תוצר של דפוסי חשיבה 
או הכללות או הקצנות וכו'. במילים אחרות את אתגרת 
את המוחלטות של ראיית השחורות שלי. "זה יתכן אבל גם 
יתכן שלא" היווה הזמנה לאפשר לי שלא לקפוץ למסקנות 
ממקום של נוקשות. אני חושב שדווקא ההיגיון והרציונליות 
שבה הצגת לי דברים אפשר לי לשחרר קצת את המועקה 

הרגשית ולפנות מקום לבחינה שכלית.
בשלב הבא נתבקשתי להביט באירועים וחוויות ספציפיים 
באותו שבוע ולרשום ברשימות כלליות ואחר כך בטבלאות 
וכו'. אני חייב להודות שלא תמיד רציתי "להכין שיעורים" 
אבל התחייבותי לעשות אותם עזרה לי מאוד לצוץ לרגע 
מעל למיץ של הזבל שבו שחיתי, כדי להתרכז ולהיזכר 

ולרשום. במילים אחרות – לקחת את עצמי בידיים לקצת.
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רק בתום 12 המפגשים, ידוע כי CBT הינה שיטת טיפול 
שנותנת כלים לטווח הארוך ויכולה לעזור למטופל לאורך 
כל תקופת המחלה, ולא רק בתקופת השיא הסימפטומטית 
של החרדה, הדיכאון או התשישות. מאחר שברפואה 
המודרנית ממאירויות ההמטו-אונקולוגיות רבות הפכו 
למחלות כרוניות בעלות רמיסיות והתלקחויות לאורך שנים 
ארוכות, יש חשיבות מרובה לתת לחולים כלים להתמודדות 
חוזרת ונשנית עם אותן הפרעות. Gielissen וחבריו )2007( 
לדוגמא, דיווחו על ניסוי קליני רנדומלי שבדק יעילות 
התערבות CBT בחולים הסובלים מתשישות לאחר טיפול 
אונקולוגי. הם דיווחו על ירידה ברמת התשישות ושיפור 
בתפקוד היומיומי לאורך זמן, אחרי תקופת החולי הקשה 
)עם מעקב חציוני של 1.9 שנים, ואפקט מתמשך מובהק על 

ציוני תשישות ותפקוד(.
אני תקווה ששיטת טיפול זו תהפוך לאחת האופציות 
הטיפוליות המשמעותיות בסימפטומים של דיכאון, 
תשישות וחרדה בחולים אונקולוגיים ובפרט המטו-
אונקולוגיים, בכל שלבי המחלה, ושיתרונותיה כמו גם 

מגבלותיה, יילמדו בהיקף רחב בהרבה.
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מבוא
השאלה “האם זה דיכאון” רלוונטית מאד בטיפול בחולים 
עם מחלת הסרטן, ובמיוחד אלה הנוטים למות. יש הטוענים 
)בטעות(, שזה רק טבעי להיות עצוב מאד כל הזמן, לבכות, 
להתבודד. טענה כזו עלולה להוביל לתת אבחון ותת טיפול 
בדיכאון קליני. מצד אחר, דיכאון קליני מגיב טוב ב-80% 
מהמקרים לטיפול תרופתי. ידוע גם שדיכאון שאיננו 
מטופל גורם להחמרת התסמינים והגברת הסבל של חולה 
עם הסרטן המתקדם. מצד שני, העצב, השייך להפרעות 
בהסתגלות )adjustment disorder( אינו מגיב לטיפול 
 .)Twycross, Wilcock, & Toller, 2002( תרופתי נוגד דיכאון

האבחון המוטעה של חולה עם סרטן מתקדם, אשר מציג 
התנהגות של עצב ובכי כחולה בדיכאון קליני, מוביל לטיפול 
תרופתי. הטיפול במקרה כזה כאמור לעיל, אינו יעיל וגורם 
לנזק מחמת תופעות לוואי ו/או אינטראקציות תרופתיות 

מזיקות.
קושי נוסף באבחון של דיכאון הוא החפיפה בין הסימנים 
והתסמינים של דיכאון ושל המחלה הממארת בשלב 
מתקדם, כמו למשל חוסר תאבון, הפחתה בליבידו, נדודי 
שינה וכדומה )Waller & Caroline, 2000(. בהמשך נתייחס 

לפתרונות אפשריים לקושי זה.
בטיפול פליאטיבי בחולה עם סרטן מתקדם מעורב בדרך 
כלל צוות בין/רב תחומי, ולסיעוד יש בו תפקיד מורחב. לכן 
חשוב מאוד ,שלכל החברים בצוות יהיה כלי קצר ותקוף 
 Chochinov, Wilson, Enns,( לסריקה ראשונית של דיכאון

 .)& Lander, 1997
הגישה של השירות  נתאר את  הזו  בסקירה הקצרה 
הפליאטיבי הביתי של האגודה למלחמה בסרטן, לאבחון 
וטיפול בדיכאון אצל חולה סרטן מתקדם. לקבלת תמונה 
מלאה בנושא דיכאון אצל חולים עם סרטן מתקדם, נפנה 

את הקוראים לספרות המתאימה.

הגדרה והימצאות
דיכאון הינה תסמונת פסיכיאטרית של מצב רוח עצוב 
ותסמינים מלווים הנמשכים פרק זמן משמעותי. הימצאות 
)Major depression( בסרטן וטיפול  של דיכאון קליני 
 Spectrum( פליאטיבי הוא 40%. הימצאות של רצף דיכאוני
באוכלוסייה הכללית שיעור   .60% הוא   )depression
ההימצאות של דיכאון קליני היא 6% למאה אלף נפש לשנה, 
ולכל החיים - Kissane & Doolittle, 2015( 16%(. שכיחות 
של דיכאון קליני עולה ביחס הפוך לאינדקס של קרנופסקי 
-40עפ”י קרנופסקי,  )רמה תפקודית(: בציון פחות מ 
השכיחות של דיכאון קליני היא 75%. אם הציון יותר מ-60, 
 .)Waller & Caroline, 2000( 23% שכיחות הדיכאון היא רק
מכאן ניתן לקבוע, שדיכאון שכיח במחלת הסרטן, ובמיוחד 
בקרב מטופלי סרטן מתקדם עם תפקוד ירוד. דיכאון 
קליני שכיח במיוחד בסרטן הלבלב והוא יכול אף להקדים 

תסמינים אחרים של המחלה במספר חודשים. 

גורמי סיכון לדיכאון קליני אצל חולים עם 
סרטן מתקדם

בפסקה זו נתייחס לגורמי סיכון ולא לסיבות לדיכאון. אלו 
הם: שלב מתקדם של מחלת הסרטן, כאב ותסמינים אחרים 
שאינם מאוזנים, דיכאון קליני בעבר, סיפור של אלכוהוליזם, 
תרופות שהן דווקא שכיחות בטיפול בחולים עם סרטן 
מתקדם כמו: קורטיקוסטרואידים, טיפול כימי, סימטידין, 
רניטידין, חוסמי בטא, בנזודיאזפינים, נוירולפטיקה. כמו 
נוירולוגיות, דוגמת אירוע מוחי  כן אירועים ומחלות 
ומחלה על שם פרקינסון מהוות סיכון לדיכאון. הפרעות 
אנדוקריניות )בלוטת התריס, יותרת הכליה( וחסר תזונתי 
 של פולט, ויטמין B12, שייכים גם הם לגורמי סיכון לדיכאון

 .)Waller & Caroline, 2000(

אבחון דיכאון קליני אצל חולים עם סרטן 
מתקדם 

כדי לאבחן דיכאון קליני בקרב כלל האוכלוסייה, רצוי לדעת 
:DSM-5-את הקריטריונים לפי ה
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מצב רוח ירוד, העדר הנאה בפעילויות, שינוי משקל 
משמעותי, שיבושי שינה, אגיטציה או פיגור פסיכו-מוטורי, 
עייפות ואובדן מרץ, תחושה של הפחתה בערך העצמי, 

ירידה ביכולת הריכוז, מחשבות אובדניות וניסיון אובדני.
אצל חולים עם סרטן מתקדם קיים קושי באבחון דיכאון 
קליני, יען כי חלק מן הקריטריונים הנ”ל הם תסמינים 
סומאטיים, המהווים לעיתים קרובות את הסיבה לסבלם 
של חולים אלה. אנו מתכוונים למשל לחוסר תאבון, 
ירידה במשקל, עייפות ואובדן מרץ, נדודי שינה ,הפחתה 
בליבידו ועצירות. גם תסמינים פסיכולוגים מסוימים, כגון 
עצבות והתרחקות מהמשפחה והחברים, יכולים להיות 
תגובה מתאימה למחלת הסרטן המתקדם. לכן התסמינים 
החשובים והעוזרים ביותר לאבחון דיכאון קליני אצל חולים 
עם סרטן מתקדם הם: תחושה של חוסר עניין, תחושה 
מוגזמת של אשם, אובדן הנאה בפעילות, תחושה של ערך 

עצמי נמוך ומחשבות אובדניות.
לפני שנתייחס לחולים עם סרטן מתקדם כחולה בדיכאון 
ונשקול לתת לו טיפול נוגד דיכאון, יש להפנים שקיימים 
מצבים דומים מאוד לדיכאון, אבל הם לא מתאימים 
להגדרתו וגם לא מושפעים מטיפול תרופתי נוגד דיכאון, 
למשל תסמונת דמורליזציה ועצב. תסמונת דמורליזציה 
מתאפיינת בחוסר אונים, תחושה של אי כשרות, חסר 
משמעות וחסר תקווה. עצב מוגדר כהפרעה של הסתגלות, 
זאת אומרת מצב של מצוקה והפרעה רגשית, אשר פוגעת 
בתפקוד החברתי והמקצועי. כדי לבצע אבחנה מבדלת 
בין דיכאון, דמורליזציה ועצב, ניתן לחלק את המאפיינים 
לכאלו המשותפים לכל שלושת המצבים ולכאלו המאפיינים 

בעיקר את הדיכאון הקליני.
המאפיינים המשותפים לכל שלושת המצבים )דמורליזציה, 

עצב ודיכאון( הם: איבוד עניין, ירידה בריכוז, בכיינות ,חרדה, 

נדודי שינה, עייפות, חוסר תיאבון ומחשבות אובדניות. 
לעומת זאת, המאפיינים שיותר מגדירים דיכאון הם: אובדן 
ריגוש והנאה בחיים, ריחוק חברתי, נרגנות, סימנים גופנים 
של חרדה )הזעה, רעד( והתקפי פאניקה, חסר תקווה, אובדן 
ערך עצמי, תחושה מוגזמת של אשם, כאב עמיד לטיפול, 

בקשת המתת חסד, ניסיון אובדני.
כוכינוב, בשנת Chochinov et al., 1997( 1997( חיבר כלי 
קצר, תקף, מהיימן ומתאים מאוד לעבודה של הצוות הבין 
תחומי של הטיפול הפליאטיבי, לצורך סריקה ראשונית 
של דיכאון קליני אצל חולים עם סרטן מתקדם. בהתאם 
לכלי, הקלינאי שואל את המטופל שאלה אחת: “האם אתה 
מדוכא?” תשובה חיובית מאפשרת לזהות כמאה אחוז 
מהחולים עם סיכוי לדיכאון קליני בארה”ב. ניתן להוסיף 
עוד שאלה: “האם אתה נהנה מפעילות מסוימת או ממצב 
מסוים?” אם התשובות לשתי השאלות מאשרות את החשד 
לדיכאון קליני, ניתן להתחיל את הטיפול הנוגד דיכאון. אם 

רק תשובה אחת מאשרת את החשד לדיכאון, אז מוטב 
לעקוב אחר החולה במשך שבועיים, להכיר אותו טוב 
יותר, ורק אז להחליט לגבי התוצאה של הסריקה. אם עדיין 
הקלינאי יתקשה להחליט, אז יש לפנות ליועץ פסיכיאטרי 
)Twycross et al., 2002(. בדיקת הסקר הנ”ל הינה חיונית 
ומהווה כלי עזר יעיל ופשוט לקראת האבחון, אך דורשת 

המשך בירור מקובל של דיכאון קליני.

אומדן של חולה לאבחון דיכאון

אנמנזה 

אבחון של דיכאון לא תמיד קל וברור. לפעמים האינדיקציה 
היחידה לאבחנה היא תחושת העצב, אשר מרגיש הקלינאי 
המשוחח עם החולה. צריך בשיחה לשאול ולהתייחס 
לסוגיות הבאות: האם במשפחת החולה מישהו סבל 
מדיכאון או היה מקרה אובדני לאחרונה, האם החולה עצוב 
כל הזמן, האם הוא בוכה הרבה, האם הוא סבל ממחלות 
פסיכיאטריות בעבר, האם הוא חושב שהוא מעמסה על 
אחרים, האם יכולת הריכוז שלו השתנתה, האם הוא חושב 
שהרבה דברים הוא היה עושה אחרת, האם הוא חושב 

.)Waller & Caroline, 2000( שמוטב לגמור כבר עם הכל

בדיקה גופנית 

בבדיקה גופנית יש לשים לב על: הופעה, לבוש, סדר 
וניקיון של החולה, רמת הפעילות )פעילות יתר או פיגור 
פסיכומוטורי(, תשומת הלב, אפקט-רגש, דיבור )משובש, 
אפזיה(, התמצאות, זיכרון, חסר נוירולוגי )חולשת פלג גוף(, 
נוירופתיה היקפית, סטיגמה של הפרעות הורמונאליות כגון: 
stare – מבט חודר, Lid lag – העפעף מאחר לנוע עם גלגל 

.)Waller & Caroline, 2000( העין

בדיקות מעבדה

כדאי לבדוק בנסיוב אלקטרוליטים וסידן, ספירת דם מלאה 
כולל אינדקסים, תפקודי בלוטת התריס )אם קיימים רמזים 

.)Waller & Caroline, 2000( )בבדיקה גופנית

טיפול תרופתי בדיכאון 
הגורם החשוב בבחירת תרופה נוגדת דיכאון הוא טווח 
החיים המשוער של החולה. זאת, משום שתרופות נוגדות 
דיכאון משפיעות לא באופן מיידי, אלא לאחר מספר 
שבועות. כ-80% של המקרים מגיבים טוב לטיפול תרופתי 
מתאים. לא נפרט במאמר זה את כל התרופות נוגדות 
1. נתאר בצורה יותר  הדיכאון הנמצאות בטבלה מס’ 
מפורטת חמש תרופות נוגדות דיכאון, אשר מאפיינות את 

הגישה הטיפולית התרופתית הפליאטיבית שלנו בדיכאון:
 Mirtazapine, Venlafaxine, Escitalopram, Citalopram,

.Methylphenidate
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Escitalopram-Cipralex-R, Citalopram-Cipramil-R 
)R מציין שם מסחרי של התרופה(

 SSRI’s - selective serotonin תרופות אלה שייכות לקבוצת
ציפרמיל  לאפיונים של  בנוסף   .reuptake inhibitors
1, חשוב להוסיף גם  וציפרלקס המופיעים בטבלה מס’ 
תופעת לוואי לא רצויה - היפונתרמיה ב- 2.1% ציפרמיל 
ו-1.5% ציפרלקס. לכן רצוי, אחת לשבועיים, לבדוק את 
רמות הנתרן בנסיוב. קיימת גם סכנה נדירה של גרימת 
תסמונת סרוטונין כאשר התרופות הנ”ל משולבות עם 
 Tramadol )Twycross, Wilcock, Charleswotth, & Dickman,

.)2004

 (VF) Venlafaxine-Effexor-R
 Selective Serotonin and תרופה זו שייכת לקבוצה של

.Noradrenaline Reuptake Inhibitors - SSNARI’s
VF היא נוגדת דיכאון יעיל גם בטיפול בהפרעת חרדה 
וניתן  נלוות בטיפול בכאב עצבי  כללית, היא תרופה 
להשתמש בה בטיפול בגלי חום. הוריות נגד לשימוש בה: 
יל”ד לא מאוזן, סיכון גבוה לטכיקרדיה של החדרים. רק 
במינונים יותר גבוהים מ -350מ”ג/יממה, חל עיכוב של 
דופאמין משמעותי קלינית. VF היא בחירה טובה עבור 

חולים עם פיגור פסיכו-מוטורי.
התחלת ההשפעה נוגדת הדיכאון של VF היא כשבועיים 
אחרי התחלת הטיפול. VF יכול לגרום לסיכון אובדני, כפיון, 
מאניה, פגיעה כבדית, אקטיזיה, מידריאזיס. יש להיזהר 
ולעקוב אחרי חולים עם עליה בלחץ תוך עיני וגלאוקומה 

זווית חדה. 
 SSRI’s בשילוב עם תרופות מקבוצה VF-לא מומלץ לטפל ב
ללא ייעוץ והשגחה של פסיכיאטר. לא מומלץ להשתמש 
ב-VF בטיפול בחולים עם אי ספיקה כלייתית או כבדית 
חמורה. יש להפסיק את הטיפול ב-VF בצורה הדרגתית, 

בשל האפשרות לגרימת תופעות גמילה.

VF תופעות לוואי לא רצויות של

שכיחות מאד – יותר מ-10%: סחרחורת, יובש בפה, נדודי 
שינה

היפרטוניה,  בלבול,  אגיטציה,   :10%-1% בין  שכיחות 
פרסטזיות

לא שכיחות - פחות מ-1%: היפונתרמיה, הזיות, אצירת שתן, 
התכווצות שרירים, ספאזם.

מינון ושימוש

טיפול ב-VF דורש השגחה של מומחה אם המינון שווה או 
עולה על 300 מ”ג/יממה. עדיף ליטול VF עם או אחרי אוכל. 
בפגיעה כבדית או כלייתית מתונה יש צורך להפחית את 
המינון ב-50% וליטול פעם ביממה. מתחילים את הטיפול 
עם VF עם כדור של 75 מ”ג בבוקר. אם אין השפעה אחרי 
שלושה שבועות, אפשר להעלות את המינון ל-150 מ”ג 

בבוקר. אם צריך, ניתן להעלות את המינון של VF ל-375 
מ”ג ליממה )תחת השגחתו של פסיכיאטר(. בטיפול בחרדה 

כללית המינון הוא 75 מ”ג בבוקר.

Mirtazapine-MIRO-R
 Noradrenergic and MIRO שייך לקבוצת נוגדי דיכאון 

specific serotonergic antidepressants - NaSSA’s
מירו מגבירה את הפעילות של סרוטונין ונוראדרנלין. יש לה 
גם השפעה נוגדת היסטמין. פעילות אנטגוניסטית של מירו 
בקולטנים H1 אחראית להשפעה המיישנת והסדטיבית 

שלה. 
במינונים נמוכים הפעילות האנטיהיסטמינית של מירו היא 
דומיננטית וגורמת לסדציה. מירו 15 מ”ג בערב היא שוות 

ערך ל-15 מ”ג של דיאזפאם.
מירו הוא נוגד דיכאון יעיל מאד עם השפעה חיובית של 
70%. טיפול במינון הנכון מביא להשפעה חיובית תוך 2-4 
שבועות. לפעמים תוך פחות משבוע אחד. השילוב של 
מירו עם SSRI’s הוא לעתים קרובות יעיל בטיפול בדיכאון 
עמיד. החסימה של קולטנים S1,S2 גורמת לגירוי תיאבון 
ולהפחתת בחילות. מרכזים מסוימים משתמשים במירו 

בטיפול בכאב עצבי ועקצוץ עמיד.
מינון יתר של מירו גורם לבלבול, ישנוניות, שיבושים בזיכרון 
וטכיקרדיה. לא היו מקרי מוות עם מירו כתרופה יחידה. 
בטיפול בכאב עצבי וגם בעקצוץ וכן ברעילות של סרוטונין, 
ההשפעה של התרופה תתבטא תוך שעות וימים. לעומת 
זאת, יש לחכות שבוע עד שבועיים כדי לראות את ההשפעה 

על הדיכאון.

תופעות לוואי של מירטזפין

שכיחות מאד - יותר מ-10%: הגברת תאבו, עליה במשקל, 
ישנוניות בשבועות הראשונים של הטיפול.

לא שכיחות - פחות מ-1% ויותר מ-0.1% פגיעה כבדית, 
נאוטרופניה.

מינון ושימוש

דיכאון: להתחיל מ-15 מ”ג בערב )גם אצל זקנים(. אם צריך, 

יש להעלות את המינון ב- 15מ”ג כל שבועיים עד 45 מ”ג. אם 
אין תגובה אחרי חודש של טיפול עם מינון של 45 מ”ג, צריך 

לעבור לנוגד דיכאון אחר.
לסיכום, בטיפול פליאטיבי משתמשים במירטזפין בטיפול 
בדיכאון, חרדה, הגברת תיאבון, עליה במשקל וטיפול בנדודי 

שינה ועקצוץ.

Methylphenidate-Ritalin-R
Modafinil-Provigil-R

תרופות ממשפחת הפסיכוסטימולנטים מגבירות את 
הפעילות של דופמין. הן מומלצות כאשר תוחלת החיים 
קצרה ונעה בין חודשיים לשלושה, כאשר החולה עם 
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תחושה של חולשה, עייפות, העדר מרץ וחיוניות. גם 
כאשר הכאב של חולה דורש מינונים גבוהים יחסית של 
אופיואידים, הגורמים לישנוניות יתר, מומלץ לטפל עם 
התרופות הנ”ל. ההשפעה היא מהירה מאד- תוך ימים. ניתן 
להתחיל טיפול משולב של פסיכוסטימולנטים עם נוגדי 
דיכאון מקבוצות אחרות, אשר תחילת השפעתם איטית 

יותר. בהמשך אפשר יהיה להפסיק את הפסיכוסטימולנט.
תופעות לוואי לא רצויות: אגיטציה, נדודי שינה, חוסר 
תיאבון, הזיות, פסיכוזות, הפרעות בקצב הלב, סיוטים 

ליליים.

מינון:

5mg-60mg/d Methylphenidate רצוי לחלק את המינון 
לשניים וליטול רק בבוקר ובצהרים, כדי למנוע נדודי שינה 

בלילה.
Modafinil 100mg-400mg/d

טיפול לא תרופתי 
טיפול תומך נפשי קצר כדי לגייס את כוחותיו של החולה 

ודרכי התמודדות, להחזיר לו את הכבוד העצמי ולעזור 
לחולה להשלים עם העבר.

הגישה הכללית - לעודד את החולה לדבר על עברו ועל 

אירועים חשובים בחייו. הקלינאי צריך להיות פתוח לשאלות 
 Waller &( המדאיגות את החולה, כולל אלה על המוות

.)Caroline, 2000

מסרים שצריך להעביר לחולה:

החולה יישאר בשליטה בנוגע לקבלת החלטות, אם 	 
באופן ישיר ואם באמצעות הנחיות מקדימות.

הצוות יוכל להפחית את סבלו ע”י איזון תסמינים 	 
מיטבי.

לא ננטוש את החולה. יש לקבוע עימו פגישה בהקדם 	 
ולהסביר לו איך ליצור קשר עם הצוות בקלות ובנוחות.

דיון וסיכום
במאמר הדגשנו את הקושי באבחון של דיכאון אצל חולה 
עם סרטן מתקדם מחמת חפיפה של תסמינים סומאטיים 
המשותפים למחלת סרטן ודיכאון. לכן יש להסתמך בעיקר 
על התסמינים הנפשיים. קושי נוסף באבחנה של דיכאון 
הוא קיום דיכאון קליני המגיב טוב לטיפול תרופתי לעומת 
קיומו של רצף דיכאוני, למשל עצב ודמורליזציה, אשר 
לא מושפע מטיפול תרופתי נוגד דיכאון. לכן הדגשנו את 
המשותף והשונה ביניהם. לבסוף, היה לנו חשוב לעודד את 
החברים בצוות הבינתחומי להיעזר בסריקה ראשונית של 

דיכאון בכלי קצר ותקוף של כוכינוב.
ניתן לסכם ולומר כי דיכאון שכיח אצל חולים עם סרטן 
מתקדם. הוא משפיע לרעה על היענות לטיפול ומגביר 

את סבלו הנפשי והגופני. הטיפול התרופתי הוא יעיל ולכן 
חשוב לדעת לאבחן את הדיכאון המגיב לטיפול תרופתי 
ולהיות מסוגלים להבדילו ממצבים דומים שאינם מושפעים 
מטיפול נוגד דיכאון תרופתי כמו תסמונת של דמורליזציה 

או עצב.
טיפול תרופתי נוגד דיכאון צריך להיות מותאם למצבו 
ולצרכים המיוחדים של החולה. אנו מקווים שהבהרת 
הקשיים באבחון הדיכאון והתאמת הטיפול התרופתי 
לצרכים המיוחדים של כל חולה, יקל על הקלינאים להחליט 
האם החולה סובל מדיכאון קליני והאם להתחיל בטיפול 
נוגד דיכאון המתאים לטווח החיים ולצרכים המיוחדים של 
כל אחד באופן ספציפי. האבחון והטיפול הנכון בדיכאון אצל 
חולים עם סרטן מתקדם יפחית את הסבל וישפר את איכות 

החיים של המטופל ושל משפחתו.
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טבלה 1: שימוש בתרופות נוגדות דיכאון ברפואה הפליאטיבית 

Class  Action Advantageous 
effects of side 
effects

Harmful side 
effects

Use in 
palliative 
care

Daily dose 
rangers
(may have ER 
forms(

Tricyclics,
e.g. amitriptyline

Inhibits 5-HT and 
NA uptake,
antimuscarinic,
antihistaminic,
anti-alpha 1

Co-analgesic
Sedative

Constipation
Dry mouth
Urinary retention
Hypotension
Syncope

Pain
Insomnia
Depression

Amitriptyline
25-150 mg

Selective serotonin
Reuptake inhibitors
)SSRI(,e.g. 
citalopram,
fluoxetine, 
paroxetine,
sertraline, escitalo
pram                      

Inhibition of 5-HT
reuptake

Citalopram safe
With tamoxifen

Sexual 
dysfunction
)5-HT 2A(;
Gl-nausea, 
vomiting,
Diarrhea )5-HT 3(;
QTc prolongation 
at 
Higher doses

Depression
Anxiety
Obsessive-
compulsive
PTSD

Citalopram 10-60 
mg
Fluoxetine 10-80 
mg
Paroxetine 10-60 
mg
Sertraline 25-200 
mg
Escitalopram 5-20 
mg

Selective serotonin
And noradrenaline
Reuptake inhibition
)SSNRI(,e.g. 
venlafaxine,
desvenlafaxine, 
duloxetine, 
milnacipran

Inhibition of 5-HT
And NA reuptake

Co-analgesic Hypertension in 
higher doses
Nausea, Gl tract

Severe 
depression 
Anxiety

Venlafaxine 37.5-
450
mg: desvenlafaxine
50-200mg )care 
with
hepatorenal 
insufficiency); 
duloxetine 15-60 
mg;
milnacipran 50-200 
mg 

Selective dopamine
and noradrenaline
reuptake inhibitors,
e.g. bupropion

Inhibition of 
dopamine
and noradrenaline 
reuptake

Anxiety
Seizures
Agitation

Depression
Fatigue

Bupropion 150-450 
mg
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Noradrenergic and 
specific serotonergic 
antidepressants 
e.g. mirtazapine

Increases 5-HT 
and NA activity,
antihistaminic

Stimulates 
appetite
Helps sleep

Dry mouth
Drowsiness
Neutropenia
rare

Depression 
Anxiety
Appetite and
Weight gain
Insomnia

Mirtazapine 15-60 
mg

Serotonin 
antagonists
and reuptake 
inhibitors,
e.g. trazodone

Increases 5-HT
activity
Anticholinergic

Helps sleep Dry mouth
Constipation
Urinary retention
Drowsiness

Depression
Sleep

Trazodone 50-300 
mg

Psychostimulants, 
e.g.
methylphenidate,
modafinil,
dextroamphetamine

Increase 
dopamine
activity

Counter opioid
sedation
alertness
Counter fatigue
Rapid effect

Agitation
Insomnia
Anorexia
Seizures
Hallucinations
Psychosis
Arrhythmia
Nightmares

Depression
Opioid 
sedation

Methylphenidate
5-60 mg;
modafinil 100-400 
mg;
dextroamphetamine
5-60 mg

5-HT - 5-hydroxytrypmine )serotonin(; GI - gastrointestinal; NA - noradrenaline
)Kissane, Doolittle, 2015(
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דורפמן אתרוג

אבחנה בסרטן מעוררת דאגה וחרדה כמעט אצל א
כל החולים. רוב התקשורת החזותית וגם הספרות, 

מתארים חולים אונקולוגיים כמתים מכאב וייסורים.
הטיפולים החדשים בסרטן שינו את הפרוגנוזה של 
המחלה אצל יותר מ- 70% מהחולים במרכזי הסרטן 
- כך שלמטופלים יש הפוגות ארוכות ואף ריפוי 
מלא. "הפער" בין הפנטזיה השלילית של הסרטן 
לבין העובדות הרפואיות הנוכחיות, גורם לחולים 
רבים סימפטומים של חרדה ודיכאון במהלך המעקב 

האונקולוגי.
רבים מהתסמינים המופיעים אינם מוסברים היטב 

על ידי הצוות האונקולוגי, וחולים עשויים לקרוא 
מידע שגוי המופיע ברשתות החברתיות. התסמינים 
השכיחים הם: הפרעות שינה, תשישות והידרדרות 
מהירה בתפקוד היומיומי, קוצר נשימה, בחילות וחוסר 
תיאבון, כאבים. שינויים במצב הרוח המתבטאים 
בעצבנות, כעס, תחושת חוסר אונים וחוסר יכולת 
ליהנות, אשר גורמים להפרעות בתפקוד המיני 

ועלולים לגרום לייאוש ולמחשבות אובדניות.
פסיכו-אונקולוגיים  טיפולים  ומתן  נכון  אבחון 
המותאמים לחולים אונקולוגיים, יכולים לשפר את 

איכות חייהם ולסייע בתהליך ההחלמה שלהם.

ד”ר פנינה דורפמן אתרוג

מבוא
כאשר מטופל/ת/ים מאובחנים כלוקים בגידול סרטני או 
בסרטן הדם, מתעוררת בהם ובסובבים אותם חרדה גדולה. 
המדיה – סרטים, טלוויזיה וספרים הציגו בעשרות השנים 
האחרונות את מחלת הסרטן כמחלה סופנית ומכאיבה 
ואת הטיפול האונקולוגי בה – כגורמים למותו של האדם 
בייסורים קשים. הטיפולים החדשניים שינו את המהלך ואת 
הפרוגנוזה, ויצרו את המציאות החדשה: כ-70% מהמטופלים 

באונקולוגיה יחוו הפוגה, שעשויה להימשך שנים רבות 
וכמובן רובם יחלימו מהסרטן. הטיפולים האונקולוגים 
שהסצנות  כך  ומועילות  חדישות  תרופות  משלבים 
הדרמטיות הזכורות לאנשים מסרטים שונים – הקאות 
אינסופיות, חולשה קיצונית ואבדן משקל חמור – הפכו 
לנדירים ביותר. בפער בין ה”פנטזיה” השלילית והמאיימת, 
למציאות הטיפולית החיובית מופיעים כמעט אצל כל 
המטופלים, סממני חרדה ודיכאון שונים הן באופיים והן 
בעוצמתם, לאורך הרצף של הטיפול והמעקב האונקולוגי 

  .)Krebber et al., 2014( ההמשכי
מה שמסבך יותר את האבחנה הנכונה והסיוע המתאים 
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הסתמנות של חרדה 
ודיכאון בחולים 

אונקולוגיים 

MD - מנהלת השירות הפסיכו- ד”ר פנינה דורפמן אתרוג, 
אונקולוגי, מרכז דוידוף לסרטן, המרכז הרפואי רבין.

PDorfman@clalit.org.il



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

תוכן העניינים

למטופלים הסובלים גם מחרדה ו/או חרדה ודיכאון, הוא 
מיעוט המידע בהסברים הניתנים למטופלים האונקולוגים 
לגבי סממנים של חרדה ודיכאון העשויים להופיע, ולכן 
המידע  חברתיות שבהן  לרשתות  פונים  רבים מהם 
 ברובו לא אמין ואף מגמתי. נמנה כעת סממנים שכיחים

 :)Hinz et al., 2019(
הפרעות בשינה - הפרעה הן בהרדמות והן בשמירה על רצף 

השינה הן סממנים שכיחים של חרדה ודיכאון. 
תשישות וירידה תפקודית מהירה - עלולות להוות סיבה 

להשהיית טיפול אונקולוגי מיטבי ואף להפסקתו. יש לזכור 
כי אלו גם יכולים להיות סממנים דיכאוניים וחרדתיים, 

שבהם ניתן לטפל בהצלחה והם כמובן הפיכים.
קוצר נשימה - בהעדר עדות למעורבות של בית החזה, 

הריאות ודרכי הנשימה בתהליך הגידולי, או כתגובה ריאתית 
מושרית טיפול אונקולוגי - הוא סממן חרדתי שכיח.  

בחילות וחוסר תאבון - שאינם מגיבים לנוגדי בחילה ושאינן 

כתוצאה מתהליכים המערבים את דרכי העיכול העליונות, 
הם סממנים שכיחים של דיכאון וחרדה. ללא טיפול מתאים 

הם עלולים לגרום לירידה מהירה במשקל. 
כאבים – בעלי אופי כרוני ממושך, שאינם מוסברים על 

ידי פגיעה באברים כתוצאה מהגידול ומהטיפול בו, הם 
סממן דיכאוני בולט גם באוכלוסייה הבריאה. ישנן סקירות 
המציינות שכשני שלישים מהמטופלים הדיכאוניים תארו 
כאבים גופניים חמורים, בחודשים שקדמו לאבחנתם 

כלוקים בדיכאון. 
רגזנות וסף גירוי נמוך – הינם ביטויים שכיחים של הסתמנות 

דיכאונית, המקשים הן על המטופל ומשפחתו והן על 
המטפלים המבקשים להעניק לו טיפול מיטבי. 

תחושות של אין-אונים, חוסר הנאה וייאוש – הם סממנים 

דיכאוניים בולטים וקל לאתרם.  כתוצאה מהם יורדת 
ההיענות לטיפולים רפואיים בחולים, והם “יוצאים ממעקב” 

ומרעים את הפרוגנוזה שלהם. 
הפרעות בתפקוד המיני - שכיחותם מגיעה עד כמחצית 

ניכר  מהחולים בסרטן השד, הערמונית והמעי. חלק 
מההפרעות בתפקוד המיני הינם סממנים דיכאוניים 
מובהקים, ומקורם בהפרעה בתדמית הגוף ובחשק המיני. 

דיכאון.  נפוצים של  ביטויים  הן   - מחשבות אובדניות 

מטופלים מדווחים על מחשבות אובדניות פעילות, ויש 
לזכור כי התעלמות מהן לא מעלימה אותן. 

חשוב לציין, כי פעמים רבות סטרואידים הניתנים בטיפול 
האונקולוגי מעלים את היארעות ההסתמנות הדיכאונית, גם 

במטופלים ללא כל רקע דיכאוני בעברם. 
מתן תכשירי קנאביס )שמן, תפרחת או קפסולות( כולל 
תכשירים המכילים CBD, אינו מסייע להסתמנות החרדתית 
או הדיכאונית ואף עשוי להחמיר הפרעות בריכוז, בתאבון, 
בשיווי המשקל ובתסמינים נוירולוגיים כמו בלבול, אי שקט, 

מחשבות שווא והזיות.      
הטיפול הנכון במטופלים האונקולוגיים עם הסתמנות 
חרדתית-דיכאונית, משלב גישה תומכת עם הדגשים 
 Cognitive behavioral therapy( קוגניטיביים התנהגותיים
CBT-( עם משלב תרופות מתאימות, תוך התחשבות 
במנגנוני המטבוליזם והפעולה של הטיפול והתרופות 

  .)Ferrari et al., 2019( האונקולוגיות
המודעות בקרב הצוות הסיעודי לאפשרות השכיחה כי 
המטופל לוקה בהסתמנות דיכאונית-חרדתית היא בעלת 
חשיבות מהמעלה הראשונה. איתור והפניה הנכונה לטיפול 
התומך הפסיכו-אונקולוגי מסייעים מאוד למטופלים, הן 
בהתמדה בטיפולים והן בחוויה הטיפולית שתאפשר להם 

ליהנות מאיכות חיים טובה בהרבה.       

אובדנות במטופלים אונקולוגיים 
אובדנות בקרב חולי סרטן שכיחה יותר מכפי שמרבית הצוות 
הסיעודי והרפואי נוטים לשער. מספר האנשים המסיימים את 
חייהם כתוצאה מאובדנות במדינת ישראל בשנת 2019, מתאים 
בממוצע לכשניים ביממה. מספר הניסיונות האובדניים שאינם 

מסתיימים במוות גדול פי כמה. 
בדיאלוג עם מטופלים אונקולוגיים נושא האובדנות אינו 
עולה במרבית השיחות, וזאת למרות שמטופלים רבים 
משוחחים עם המטפלים על מותם. הם מדווחים על 
מחשבות למות, אך מציינים שאין להם אומץ לבצע מעשה 
אובדני. למעשה, אין כלל צורך באומץ, אלא בדחף רגעי, 
שבהמשך ישיר לו נוצרת “נעילה” של הליכי החשיבה סביב 

.)Xu et al., 2019( רעיון האובדנות
מרבית המטופלים האובדניים נמצאים בתחילת הטיפול 
האונקולוגי. בסקירות ספרות עולמיות הסתבר כי אין כל 
קשר בין אובדנות בחולים אונקולוגיים להתקדמות מחלתם 
)Xu et al., 2019(. הקשר בין המתאבדים האונקולוגיים 
רוב  הפוך:  קשר  כלל   בדרך  הוא  מחלתם  לחומרת 
המתאבדים הם גברים אשר חולים בשלבים הראשוניים 
של מחלתם, כלומר גידול קטן וממוקם, מרביתם אובחנו 
כלוקים בממאירויות של: הראש והצוואר, המעי הגס 
הרחיקני, השד, והערמונית. רובם נשרו ממעקב רפואי 
ומטיפול ראשוני, וחלק ניכר מהם  גברים בגילאי 70-40. 
מרבית הנשים שהתאבדו לקו בסרטן שד או ריאה. אותם 
חולים לא נחשבו לחולים סופניים, אלא לחולים עם סיכוי 

טוב להחלמה והם לא התלוננו על כאבים ממושכים. 
כשבודקים למשל את התוכנית ההולנדית להמתת חסד - 
נמצא כי רק 5% מהחולים ציינו כאב ממושך כסיבה לרצון 
למות, כלומר כאב לא מהווה באופן שכיח סיבה לדחף למות. 
ניסיון לאפיין את המטופלים העתידים לבצע ניסיונות 
אובדניים, מצא כי רבים מהם התקשו להסתגל רגשית 
וחשיבתית לאבחנה האונקולוגית, חשו חוסר אונים, ייאוש, 
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צער על עצמם וחששו מאבדן שליטה על גופם וחייהם. 
הפרעת ההסתגלות מלווה גם בקושי תפקודי יומיומי: 
ישנה ירידה בריכוז, האטה חשיבתית, לעיתים רגזנות, ולכן 
בדידותו הנפשית של אותו אדם גוברת והוא לכוד בתפיסות 
פסימיות שמסתחררות סביב “פנטזיה שלילית”, שמה 
שצפוי לו הוא מה שצפה בו במדיה – דעיכה מייסרת. בגלל 
מצבו הנפשי המטופל אינו מסוגל לעבד ולהבין את המידע 

הרפואי שמוסרים לו – כולל מידע אמין ואופטימי. 
שכיחות ניסיונות אובדניים גבוהה במיוחד אצל מטופלים 
שקיבלו טיפול אונקולוגי בילדותם, או בנערותם. אפילו 
עשור ויותר לאחר שהחלימו והם עתה אנשים צעירים 
– ישנה הגברה של הנטייה לאימפולסיביות  ובריאים 

ולאובדנות.  
כאשר חושדים בהסתמנות של הפרעת הסתגלות בעוצמה 
ממשית אצל מטופלים אונקולוגים,  יש לשאול אותם 
במהלך השיחה על המחשבות שחולפות תדיר במוחם, 
כולל שאלה ישירה על הרצון למות. אין צורך לחשוש 
לשאול שאלות אלו - המטופלים הוגים בהן תכופות ואף 
ירצו לשתף במחשבות אלו את אנשי הצוות המטפל. במידה 
והמטופל מדווח על מחשבות שכיחות על מוות - יש לידע 
את אנשי הצוות הפסיכו-סוציאליים )עובד סוציאלי/ 
פסיכיאטר/ פסיכולוג(, שיבררו עם המטופל את הסיכון 
האובדני הממשי. הצוות הסיעודי יכול לשאול את המטופל 
ישירות לגבי קיומן של מחשבות אובדניות ותוכניות 
אובדניות, וזאת לאחר שהצוות התרשם ממצב רוח ירוד, 
מדיווח על ייאוש ממושך וכדומה. השאלות על מחשבות 
אובדניות הן שאלות תואמות, אין כל חשש לשאול אותן והן 

עשויות למנוע ניסיונות אובדניים מצד המטופלים.
מחשבות אובדניות אצל המטופל מהוות נורת אזהרה, 
המחייבת את הצוות במחלקה לידע מיידית את הרופא 
המטפל ו/או את הרופא הכונן במחלקה, שיזמין רופא 
פסיכיאטר תורן לבדוק את המטופל. לשיקול דעת הצוות 
הסיעודי הבכיר במשמרת – הצמדת שמירה לא רפואית 
בהתאם להיערכות המוסד הרפואי שבו שוהה המטופל. 
במידה ויש צוות פסיכו-אונקולוגי במחלקה, יש לערב אותו 
בהקדם האפשרי. כל הצוות הרב-מקצועי עוסק בהצלת 

חיים ובמניעת מוות מיותר.

מטופלים אונקולוגים הלוקים במחלות נפש 
פעילות: אתגר מורכב 

היארעות של מחלות נפש חמורות כגון סכיזופרניה, 
הפרעה אפקטיבית דו-קוטבית, והפרעה סכיזואפקטיבית 
באוכלוסייה הכללית היא כ-1%, לכל אחת מהמחלות. 
מחלות אלו פורצות בדרך כלל בשנות העשרים של 
האדם. מטופלים עם תחלואה פסיכיאטרית חמורה, כגון: 
סכיזופרניה, הפרעה אפקטיבית דו קוטבית והפרעת אישיות 

גבולית אינם נדירים בין המטופלים שלקו בסרטן.
נוכחות מחלת נפש מגדילה משמעותית את הסיכון 
לחלות במחלות קרדיאליות, ועם הכנסתן של התרופות 
האנטי-פסיכוטיות מהדור השני – עלה הסיכון לסוכרת 
ולהשמנת יתר. למרות שרוב התרופות הללו מעלות את 
רמת הפרולקטין בדם, אין עדויות להיארעות מוגברת 
 של סרטן השד, במטופלות הלוקות במחלות נפשיות

 .)Barak et al., 2008(
צוותים אונקולוגיים יכולים להתייעץ לגבי כל מטופל 
ומטופלת עם מטפלים מהשרות הפסיכו-אונקולוגי, 

במסגרת הטיפולית שבה הם עובדים.
להלן נציג תיאורי מקרים מהמחלקות: המטו-אונקולוגיה 

ואונקולוגיה במרכז דוידוף )השמות במאמר בדויים(.

מקרה א’: מטופל עם לויקמיה חריפה וסכיזופרניה כרונית 

פעילה

ישראל, מהנדס מחשבים  ,יליד  רווק   ,39 בן  אברהם, 
בהשכלתו, אובחן כלוקה בסכיזופרניה כרונית ללא רמיסיה 
הדחוף במחלקה ההמטו- שנים טרם אשפוזו  כשש 
אונקולוגית. בשנים מאז שאובחן כלוקה בסכיזופרניה היה 
בטיפול מרפאתי כפוי, בצו בית משפט, שניתן לו בזריקות 
חד חודשיות, וזאת משום שהיה חסר תובנה למצבו ולצורך 
בטיפול ובמעקב סדיר. אברהם סבל ממצב פסיכוטי 
ממושך, שהתאפיין במחשבות שווא רדיפתיות והזיות 
שמיעה, שתוכנן נסוב סביב מערכות ממוחשבות ששואפות 
לחדור לגופו דרך חפצים וקירות הבית, וכן קולות של שיחות 
בין אנשים המזהירים אותו ממזימה בינלאומית להשתלט 
עליו ועל העולם. עקב מצבו הפסיכוטי הממושך סרב לכל 

בדיקה גופנית ולא היה כלל בקשר עם מרפאות הקהילה. 
בחודשים שקדמו לאשפוזו הדחוף במחלקה ההמטו-
אונקולוגית, הלך ונחלש, התקשה לדאוג לצרכיו הבסיסיים, 
הפסיק להגיע לטיפול הפסיכיאטרי הכפוי, סבל מחום גבוה 
ומתמיד  וחולשה, עד לאפיסת כוחות. אחותו המודאגת 
הצליחה לשכנעו לאחר ימים רבים, לפתוח את דלת 
דירתו והיא שהזעיקה אמבולנס והביאה אותו לחדר המיון 
בבלינסון, וכך ניצל ממוות ודאי כתוצאה מלויקמיה חריפה.
ביום שלאחר קבלתו נקראתי לבדקו. אברהם מיעט ליצור 
קשר עין, היה באי שקט ניכר, דיבורו מבולבל וחלש. קשה היה 
לו להבין הסברים רפואיים ולכן ביחד עם העובדת הסוציאלית 
במחלקה, הגשנו בקשה דחופה למינוי אחותו לאפוטרופסית 
לגוף. היה ברור כי לא ניתן לבצע את הטיפול ההמטולוגי 
מציל החיים במסגרת בית החולים הפסיכיאטרי הסמוך, והיה 
צורך לאזנו מבחינה פסיכיאטרית במקביל להתחלת טיפול 
דחוף בלוקמיה. ברור היה שהתכשירים ארוכי הטווח שבהם 
טופל לא התאימו למצבו הגופני המורכב, ולכן נדרשה הערכה 
והתאמה של מינון התכשירים נוגדי הפסיכוזה מידי מספר 

ימים, אשר שולבו עם הטיפול ההמטו-אונקולוגי. 
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הצוות האונקולוגי בדרך-כלל אינו מורגל בטיפול בחולים 
עם מחלה פסיכיאטרית מורכבת וממושכת. במשך אשפוזו 
ובמהלך כל הטיפול המורכב בו, בלטו ההבנה, החמלה 
והגמישות של הצוות הסיעודי והרפואי במחלקה. בהדרגה 
המטופל חש הטבה גם במצבו הפסיכיאטרי ואף במצבו 
ההמטולוגי, והביע מספר פעמים את תודתו לכל אנשי 

הצוות במחלקה.

מקרה ב’: מטופל עם סרטן ריאה והפרעה אפקטיבית דו-קוטבית 

הפרעה אפקטיבית דו-קוטבית הינה הפרעה ממושכת 
בוויסות מצבי הרוח. היארעות ההפרעה היא כ-1% מכלל 
האוכלוסיה בעולם. מרבית הלוקים בהפרעה סובלים 
מאפיזודות דיכאוניות מרובות וממושכות לאורך חייהם, 
וחלקם לוקים בהפרעות היפו-מאניות ומאניות )פסיכוטיות( 
קצרות במשכן. הטיפול בהפרעה זאת מתבסס על מתן מייצבי 

מצב רוח במתן ממושך בשילוב פסיכותרפיה תמיכתית.  
יוסף, בן 56, גרוש ואב לשני צאצאים בוגרים, אחיו ואחיותיו 
נמצאים בקשר מתמשך ותומך. עבד בעבודות שונות 
לאורך השנים, אך לא התמיד יותר ממספר חודשים עד 
שנה בכל אחת מהעבודות. אובחן בשנות העשרים לחייו 
כלוקה בהפרעה אפקטיבית דו-קוטבית. לאורך כל השנים 
שקדמו לאשפוזו במחלקה האונקולוגית במרכז דוידוף, 
לא התמיד במעקב פסיכיאטרי או פסיכולוגי במרפאות 
הקהילה, לא נטל תכשירים מייצבי מצב-רוח שנרשמו לו, 
לא התמיד בטיפולים נפשיים אך הרבה לאורך כשלושים 
שנה לצרוך קנאביס )כולל קנבינואידים סינתטיים “סמי 
פיצוציות”(. הרגל נוסף היה עישון כקופסת סיגריות ביממה. 
מאז אובחן כלוקה בסרטן ריאה בשלב מתקדם מקומית 
המשיך לעשן, התקשה להתמיד בטיפול ומעקב אונקולוגי, 
וכאשר אושפז במחלקה האונקולוגית הסתבר כי המחלה 
הסרטנית מפושטת יותר, עם פצע גידולי מפריש בבית 
החזה העליון. לדבריו, הפצע לא כואב “בזכות הקנאביס” 
שאת צריכתו הגביר עוד ועוד. יוסף סבל מהפרעה ניכרת 
בשינה, עם יממות שכלל לא נרדם בהם. בלילות אלו נהג 
לשוחח בטלפון, לקבל מבקרים ולצפות בטלוויזיה. עם 
קבלתו באשפוז, בלט חוסר תאבון ואבדן משקל קיצוני, 
ובמהלך אשפוזו הביע רגזנות כלפי בני משפחתו וכלפי צוות 

המחלקה, עקב סף גירויי נמוך ביותר. 
מטופל עם הפרעה אפקטיבית דו-קוטבית עלול לבטא 
רגזנות כלפי הצוות הסיעודי, בעיקר עקב הסתמנות 
דיכאונית, שכאמור היא ההסתמנות השכיחה בהפרעה 
זאת. על הצוות הסיעודי להמשיך ולענות למטופל באדיבות 
ובמקצועיות תוך שמירת גבולות ברורים. רצוי להיעזר 
בפסיכיאטר מומחה על מנת לסייע למטופל. ביטויים 
רגזניים כלפי הצוות המטפל שכיחים מאד, אצל מטופלים 
עם הפרעת אישיות גבולית-אימפולסיבית. גם כאן ההמלצה 
היא לאדיבות ומקצועיות, תוך שמירה על גבולות ברורים 

וכן על התייעצות עם פסיכיאטר מומחה. 
כללה  ביוסף,  התמיכתית-קוגניטיבית  ההתערבות 
בדיקת עמדות חשיבתיות של המטופל כלפי הטיפול 
קיומן של מחשבות חרדתיות  בירור  וכן  לו,  שהוצע 
קוגניטיבית התערבות  עצמן. נעשתה  על   החוזרות 

)Butler et al., 2005(  שנועדה לתקן את ההטיה החשיבתית 
שבבסיס המחשבות הדיכאוניות החוזרות. תיקון הטיה זאת, 
סייע למטופל לא להתקבע בצורת חשיבה שאינה מותאמת 
למצבו ומחבלת בהרגשתו ובתגובתו לטיפול האונקולוגי.  

לאחר בדיקתו על ידי, מצאתי הסתמנות חרדתית-דיכאונית 
בעוצמה ניכרת, שאינה מוטבת עם השימוש בקנאביס או 
בכדורי שינה שבהם השתמש כטיפול מרופא המשפחה. 
יוסף נאות בהמשך, לאחר התערבות תמיכתית-קוגניטיבית, 
לקבל טיפול תרופתי שסייע מיידית להקלת הפרעות השינה 
והרגזנות. בהמשך, חל שיפור קל בתאבון והטבה ניכרת 
במצב הפצע הגידולי המפריש. המטופל התנגד לנטילת 
טיפול מייצב מצב רוח, אך ציין לחיוב את האפקט המיטיב 

של הטיפול שנטל בעת אשפוזו.

סיכום כללי, תובנות והמלצות
הודות להתקדמות המשמעותית בטיפולים האנטי-
סרטניים בעשור האחרון, מטופלים אונקולוגיים רבים 
זוכים להחלמה מבורכת ממחלת הסרטן. בשלבי הטיפול 
השונים בסרטן, ישנה עלייה בהיארעות של הסתמנות 
חרדתית ו/או הסתמנות דיכאונית, בשכיחות כפולה )עד פי 
7 מהשכיחות באוכלוסיה הכללית(. מודעות של הצוותים 
וסיועם של  המטפלים לשכיחות ההסתמנויות הללו 
הצוותים הפסיכו-אונקולוגיים, עשויים לשפר בהרבה את 
מצבם של המטופלים האונקולוגיים. התרומה העיקרית 
של הטיפול הפסיכו-אונקולוגי היא בשיפור איכות חיי 
המטופלים, ובהפחתת היארעות של תשישות, כאב וחוסר 
תאבון. תחלואה פסיכיאטרית טרם אבחנת המחלה 
האונקולוגית, אינה בהכרח גורם שמקטין הצלחת הטיפול 
האונקולוגי, אלא מדגימה את חשיבות השילוב המוצלח בין 

כלל הצוותים המטפלים במטופל. 
הצוות הסיעודי באונקולוגיה נמצא בקשר הקרוב ביותר 
עם המטופלים, ולכן מודעות הצוות להסתמנות של דיכאון 
וחרדה במופעים השונים והזמנת יעוץ פסיכו-אונקולוגי 
עשויות למנוע אובדנות ולשפר משמעותית את הרגשתם 

של המטופלים האונקולוגיים.
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הר-אבן, שדה

השירות הנוירו-פסיכו-אונקולוגיה

השירות הנוירו-פסיכו-אונקולוגי באגודה למלחמה 
נזקים  עם  סרטן  חולי  בילדים  בסרטן מתמקד 
מוחיים, ברוב רובם של המקרים, ילדים שאובחנו עם 
גידול סרטני במוח. הסרת חלק מהמוח והטיפולים 
גורמים לנזק משמעותי  וכימותרפיה  בהקרנות 
ובלתי הפיך ברקמת המוח המתפתחת, עם השלכות 
נוירופסיכולוגיות שילוו את הילד לכל אורך חייו, גם 
לאחר ההחלמה מהסרטן. הקשיים הינם קוגניטיביים, 
לימודיים ורגשיים וחשוב להכיר כי לעיתים הם 
עולים רק לאחר שמשתלבים חזרה בבית-הספר, 

או שנים אחרי סיום הטיפולים. אנו מעניקים ליווי 
חוצה מסגרות וזמן, החל משלבי המעבר מהסביבה 
הרפואית לסביבה הטבעית וכלה בליווי לאורך כל 
השנים במערכות החינוכיות. המטרה שלנו היא 
לסייע בשילוב האופטימלי של הילדים המחלימים 
בחזרתם למשפחה, לזירה החברתית ולחיי השגרה, 
גם כשהקשר עם בית-החולים ניתק או אינו רציף 
בזכות הבראתו של הילד. בנוסף, ניתן ליווי מקצועי 
והדרכה לאנשי המקצוע השונים העובדים עם הילדים 
ובני משפחתם במחלקות האונקולוגיות, בבתי החולים 

ובקהילה. 

מורן הר-אבן וד"ר מיכל שדה

אבחון נוירופסיכולוגי כעבודת בילוש
האבחון הנוירופסיכולוגי הינו חלק ממדע יישומי העוסק 
 Lezak, Howieson,( בצורת הביטוי של ליקויים מוחיים
Loring, & Fischer, 2004(. באגודה למלחמה בסרטן ניתנים 
אבחונים מסוג זה, כחלק מתוכנית שיקום ייחודית לילדים 
שאובחנו עם גידול סרטני במוחם. בעקבות גילוי הגידול, 
נוירוכירורגי שמלּווה בטיפול  הילד עובר לרוב ניתוח 
של כימותרפיה ו/או הקרנות. הסרת חלק מהמוח, לצד 

הטיפולים הממוקדים גורמים לנזק משמעותי ובלתי הפיך 
ברקמה המתפתחת )Ahles & Correa, 2010( עם השלכות 
קוגניטיביות, לימודיות ורגשיות שילוו את הילד לכל אורך 
חייו. התפקוד המוחי של הילד הופך להיות ייחודי ולא 
סטנדרטי - 'אין עוד כזה מוח בעולם'. האבחון מנסה לענות 
על השאלה 'כיצד המוח הזה עובד'. המטרה היא לייצר 
תוכנית שיקום ושילוב אישית לכל ילד בחזרתו לזירה 
המשפחתית והבית-ספרית. לאחר כ-12 שעות אבחון עם 
הילד )שלושה-ארבעה מפגשים של כשלוש שעות(, אנחנו 
מסוגלים להבין עליו הרבה. אנו לא מסתפקים בהבנת 
קשייו הנקשרים בגידול, אלא מתעניינים בעיקר בחוזקות 
הנוירולוגיות והפסיכולוגית שלו וכיצד ניתן להשתמש בהן, 
על-מנת להמליץ לסביבתו הטבעית על הדרכים באמצעותן 
ניתן לקדם ולטפח אותו. במאמר זה, נביא סיפור מקרה, תוך 
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ורווחה, האגודה למלחמה בסרטן
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הזמנה להצצה על עבודת הבילוש שמאפיינת את האבחון 
הנוירופסיכולוגי. כמובן ש-12 שעות האבחון יחד עם השעות 
והימים הנוספים בחשיבה על הממצאים, ניתוחם וסיכומם, 
תומצתו לכדי ההבנה האינטגרטיבית אותה אנחנו מנסים 
להעביר לילד ולמשפחתו. הפרטים המזהים טושטשו ושונו 

לטובת שמירה על פרטיות מטופלינו.

רקע
רוני, בן 16, תלמיד כיתה י' מיישוב בדרום, בנם של שלומי 
ורבקה ואח צעיר לרביד )21( וליעד )18.5(. בגיל 7 אובחן רוני 
עם גידול מוחי מסוג אסטרוציטומה )Astrocytoma( בגזע 
המוח, שהוביל לקשיים מוטורים בפלג גופו הימני. לאור 
המיקום ואי היכולת להסירו ניתוחית, רוני טופל במשך שנים 
רבות באפיזודות שונות וארוכות של כימותרפיה והקרנות. 
לפני שנתיים וחצי, בגיל 12, רוני אובחן עם גידול מוחי נוסף 
מסוג גליומה )Optic glioma(, עם גדילה נרחבת עד לאזור 
התלמוס. הפעם הוא עבר ניתוח להסרת הגידול וקיבל שוב 
טיפולים של כימותרפיה והקרנות. עד כיתה ו' רוני שולב 
בבית-הספר של היישוב והרגיש שעל-אף קשייו, הוא מצליח 
להתקדם בלמידה ושהצוות החינוכי עשה את המיטב עבורו. 
עם חזרתו לבית-הספר לאחר אבחון הגידול השני, הסרתו 
והשהות הממושכת בבית-החולים, הוא הרגיש הידרדרות 
סביב תפקודו הקוגניטיבי. על-אף המוטיבציה הגבוהה 
ללמידה הוא משתף בתסכול רב אודות קשייו המהותיים, 
אינו מצליח לשים עליהם את האצבע ואומר "יש לי כאוס 
בראש". קשייו מורגשים מאוד הן על-ידי הוריו והן על-ידי 
הצוות החינוכי, המדווח על בעיות משמעותיות בתחום 
הזיכרון "היום אנחנו מלמדים אותו, מחר הוא לא זוכר כמעט 
שום דבר". הם מבקשים את ייעוצנו בנוגע לדרכי הלמידה 
המתאימות לו וכן שואלים לגבי מסלול הלימודים - האם 
בתפקודו הנוכחי יוכל לגשת לבגרות חלקית או שמא מומלץ 

למנוע ממנו תקוות שווא ותסכול.   

הופעה והתנהגות

באבחון עם רוני אנו פוגשים נער מקסים, תקשורתי מאוד, 
בעל ביטחון ונוכחות דומיננטית. הוא יצר קשר בקלות, דיבר 
בשטף רב, אסוציאטיבי אך מובן, ניסה לדייק את הרגשותיו 
בשאיפה שבכך נוכל להבין אותו ולעזור לו להבין את עצמו. 
התנהלותו המפוזרת שיקפה במידת מה את חווייתו הלא 
מאורגנת, את אותו ה"כאוס בראש". משיתופיו ניתן היה 
ללמוד על נער בוגר ואחראי, אולי מידי. המוטיבציה הרבה 
ללמידה ולחוויית החיים לוותה בתסכול ממצבו ובחסכי 

ילדות, שנגרמו לו בשל מהלך חייו ומחלתו.  

עבודת האבחון

מבחן האינטליגנציה של וקסלר )WAIS(: אותו מבחן המוכר 

 )Wechsler, 1958( לבני 16 ומעלה )IQ( לקביעת מנת משכל

מאפשר ליצור גשר בין "השפה" של משרד החינוך לבין 
"השפה" הנוירופסיכולוגית. מבחן זה משמש ככלי מרכזי 
באבחון, אך בהקשר של נזקים מוחיים, לא ניתן להסתכל 
על ציון מנת המשכל כפשוטו כפי שנהוג לעשות. בעוד 
שבקרב נבדקים עם תפקוד מוחי "נורמטיבי", ציוני כלל 
תתי-המבחנים מתקבלים בטווח דומה )ומכך ניתן לגזור 
ציון IQ(, באבחון הנוירופסיכולוגי נרצה להתמקד בפערים. 
כך למעשה, השימוש בכלל תתי-המבחנים נעשה על-מנת 
לנסות לפרק ולבודד את הרכיבים הקוגניטיביים ועל-ידי כך 
להעמיק את ההבנה אודות התפקוד של המוח, החוזקות 
והקשיים. באבחון של רוני נמצאו יכולות מילוליות מצוינות, 
גבוהות בהרבה מהממוצע. מנגד, תפקוד הזיכרון העובד וכן 
מהירות העיבוד התקבלו ברמה נמוכה מאוד. בנוסף, ניתן 

היה להתרשם מבעיה ִקשבית מהותית. ִמכלֹול הקשיים הללו 
יכולים להיות מיוחסים לפגיעה ברשת החשיבתית של רוני 
בעקבות הגידולים, ההקרנות וכן העובדה שהמוח של רוני 
 chemobrain גדל והתפתח תחת כימותרפיה, תופעה המכונה
)Pendergrass, Targum, & Harrison, 2018(. יחד עם זאת, 
כיצד ניתן להסביר את היכולות המילוליות הגבוהות? והאם 
ניתן להגיד שלנער יש בעיות זיכרון ולמידה כאשר הוא יודע 
כל כך הרבה? כיצד הוא רכש את הידע? ולכן לא נותר אלא 

להמשיך לחקור. 
מבחן ריי צורה מורכבת )Rey complex figure(: מבחן זה 

חביב עלינו במיוחד, כאשר יתרונו העצום בכך שהוא מאפשר 
בדיקה של תהליכי קליטת המידע, ארגונו וזכירתו, באופן 
חזותי-צורני, ללא תלות ביכולות מילוליות ועם אפשרות 
לנתח את התהליכים המוחיים הללו בצורה התפתחותית 
)Bernstein & Waber, 1996(. במבחן זה התבקש רוני להעתיק 
איור של צורה מורכבת )העתקה(, אחר-כך לייצר אותה 
מיידית מזיכרונו )זיכרון מיידי( ובהמשך, לאחר 20 דקות, 
לשחזר אותה שוב מהזיכרון )זיכרון מאוחר(. שלב ההעתקה 
במבחן זה, בו האיור נמצא מול עיניו, חשף קושי מהותי – 
הצורה המורכבת אותה העתיק רוני הייתה עם פער עצום 
מהאיור בפועל. למעשה, לא זו בלבד שהעתקתו נעדרה ארגון 
או קוהרנטיות, אלא שחלקים שלמים מהצורה נראו כאוטיים. 
בניסיון להבין יותר אודות "הכשל", רוני נשאל האם לדעתו 
הצורה המורכבת שלו דומה לזו המקורית. הוא הסתכל על 
כל פינה, ניסה לעקוב "את זה עשיתי, את זה עשיתי, אני 
לא כל כך טוב בציור" ולא מצא פסול גדול. בשלבי הזיכרון 
כבר לא הופתענו שהוא הצליח לשחזר אלמנטים בודדים, 

"תלושים" ומפוזרים מהאיור המקורי.
בשלב זה של האבחון עלו שאלות משמעותיות – מדוע 
רוני לא יכול להעתיק איור שנמצא מולו? ומעבר לכך, מה 
לא מאפשר לו לזהות את הבעייתיות בהעתקתו כאשר הוא 
משווה בין שתי התמונות? החשיבה המיידית הייתה לבחון 
בכיוון הַעִין או בכיוון הָיד. בכיוון הַעִין: הגידול האחרון בו 
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אובחן רוני הינו מסוג אופטיק-גליומה, כלומר, גידול היושב 
על עצב הראייה המצריך מעקבי ראייה תכופים. מעקביו 
של רוני תקינים, האם ייתכן כי אנחנו מפספסים משהו? 
בכיוון הָיד: הגידול הראשון בו אובחן רוני יושב בגזע המוח 
והוביל לקשיים מוטורים בפלג גופו הימני. האם ייתכן כי 
לרוני קושי בציור על-אף שהינו שמאלי? חקירה בכיוונים 
הללו לא העלתה דבר. מבחני תיאום עין-יד נתקבלו בתחום 
הממוצע; בראייתו של רוני לא נמצאה לקות )ַעִין(; וכאשר 
נתבקש לצייר ציורים מראי דמיונו נצפו יכולות )וכישרון!( 

מעל הממוצע )ָיד(. 
יחד עם זאת, יש כאן מסקנה מתבקשת – מעל לכל ספק לרוני 

יש בעיה בקליטה. רוני אינו מצליח לתפוס את המידע החזותי 

שמוצג לו באופן מלא או סדור. שיבוש זה אינו מאפשר את 

ארגון המידע במוחו וזכירתו. 

 :)Rey Auditory Verbal Learning Test( מבחן ריי מילולי

להמשך הבילוש פנינו למבחן למידה וזכירה של מילים 
)Schmidt, 1996(. בשלב הראשון שהינו למידה, הוקראה 
לרוני רשימה של 15 מילים, חמש פעמים. בתום כל הקראה 
רוני נתבקש לחזור על כל המילים שהוא זוכר מתוך הרשימה. 
בשלב השני, כעבור 20 דקות, רוני התבקש לציין את כל 
המילים שהוא זוכר. תגובותיו של רוני במבחן זה )הן בשלב 
הלמידה והן בזיכרון( הכילו מילים רבות שאינן המקוריות 
אלא קרובות להן מבחינה סמנטית )כלומר, ִקרבה של 
משמעות או של הקשר(. כך למשל: אם ברשימה הופיעה 
המילה 'קפה', רוני ציין מילים כמו 'ספל', 'כוס', 'תה'; ואם 
ברשימה הופיעה המילה 'חמור', רוני ציין 'סוס', 'אתון', 'עז', 
'חווה'. תופעה זו של שימוש בהקשרים סמנטיים מכונה בעגה 
המקצועית "קונפבולציה" )confabulation(. יש המגדירים 
קונפבולציה כמילוי "חורים" בזיכרון כתהליך "פיצוי" של 
המוח )Schnider, von Daniken, & Gutbrod, 1996(. מאפיין 
זה התכתב עם הצהרותיו של רוני "אני מנסה לעשות 
הקשרים כדי לזכור" ו"אני זורק לאוויר כמה שיותר מילים 

שיש לי שביב של הרגשה שהיו שם". 
אך מדוע אותם "חורים" קיימים? והאם חורים אלו הינם 
בזיכרון? בית-הספר מדווח על בעיות בזיכרון, ההורים 
מדווחים על בעיות בזיכרון – אבל אנחנו מוצאים כי לרוני 
למעשה יש בעיה כבר בקליטת מידע, הן חזותי והן מילולי. 
אם המידע לא נקלט מלכתחילה כמו שצריך, אין סיכוי לזכור 
אותו ועל-כן "המופע" נראה כמו בעיות בזיכרון אבל זה לא. 
בצורה זו אנחנו מתקדמים לעבר הבנה מקיפה יותר אודות 
התפקוד המוחי של רוני, אבל מה אנחנו עושים עם ההבנה 
הזו? האם נגזר על רוני לא להצליח לרכוש מידע ובכך לא 

לגשת לבגרויות? אנחנו ממשיכים בחקירתנו... 
מבחן זכירת סיפור: בניגוד לזכירה של מילים בודדות שהינה 

בעלת אופי של שינון, סיפור מאפשר למידה וזכירה עם 

ֶהְקֵשר. הֶהְקֵשר מקל על הזיכרון של כולנו, וכפי שראינו 
שימש גם את רוני עוד במבחן הקודם כאסטרטגיית למידה, 
ברמה מודעת כזו או אחרת )"אני מנסה לעשות הקשרים 
כדי לזכור"(. במבחן הנוכחי הוקראו לרוני שני סיפורים )א' 
ו-ב'( עליהם היה צריך לחזור מיידית בתום ההקראה. סיפור 
א' הוקרא פעם אחת ואילו סיפור ב' הוקרא פעמיים. כעבור 
20 דקות רוני התבקש לחזור שוב על הסיפורים וכן לענות 
על שאלות רבות ברירה )אמריקאיות( לגביהם. נראה היה כי 
רוני התקשה לחזור על הסיפורים, אך בעשותו כן נחשף דבר 
מהותי מאוד ששיקף את תהליכי החשיבה שלו. הדרך בה 
ניסה לשלוף/לשחזר את הסיפורים אופיינה בהישענות על 
רכיבים רגשיים והישרדותיים הקשורים לתוכן הסיפור. כך 
לדוגמא בשחזור אחד הסיפורים רוני החל ְמרכיב רגשי "היתה 
שם אישה... אני לא זוכר... קרה לה משהו רע..." והמשיך עם 
רכיב הישרדותי "יש לה ילדים רעבים... אין מי שישמור ויעזור 
לה... אה... לכן ניסו לעזור לה". מחלקי זכירה אלו, לאט לאט, 
באמצעות חיבורים בין היזכרות רגשית והישרדותית לבין 
היגיון בריא, השלים רוני סיפור, דומה לסיפור המקורי שסופר. 
בנוסף, יצוין כי הזיכרון של רוני השתפר משמעותית כאשר 

הסיפור הוקרא לו פעמיים )סיפור ב'(. 

דיון
האבחון  של  היכולת  ומתוך  רוני  של  ביצועיו  מכלל 
הנוירופסיכולוגי לפרק את תהליכי הלמידה והזיכרון 
לרכיביהם ולעשות הבחנה ביניהם, עולה המסקנה שהבעיה 
העיקרית של רוני הינה במסלול קליטת המידע והעברתו. 
מסלול זה מתחיל ברמה הִקשבית: בכדי לקבל מידע 
ולעשות בו שימוש, יש להיות קשובים ודרוכים כדי לקלוט 
אותו מלכתחילה. כמו רבים מהילדים לאחר גידולים מוחיים, 
גם לרוני יש בעיית קשב. במעלה מסלול קליטת המידע 
והעברתו, עולה כי לרוני קושי מהותי לקלוט את המידע 
ולארגן אותו, גם כאשר הוא נמצא בצורה חזותית מול עיניו, 
כפי שעולה מהמבחן "ריי צורה מורכבת". המבחן "ריי מילולי" 
מחזק את ההבנה שהבעיה בזיכרון נובעת מתהליך הרכישה 
שלו. בנוסף, המבחן לזכירת סיפור מדגים כי כאשר רוני נחשף 
למידע יותר פעמים, הזיכרון משתפר משמעותית, מעבר 

לפער "הנורמלי".  
פגיעה במסלול קליטת המידע הינה בעלת היתכנות גבוהה 
במקרים של פגיעה בתלמוס, מבנה מוחי שנפגע כתוצאה 
ממיקום הגידול האחרון של רוני. התלמוס מהווה את תחנת 
הממסר מאיַברי החישה )למשל: עיניים, אוזניים( לעבר 
אזורי עיבוד גבוהים יותר במוח )עיבוד ראייה, שמיעה ומתן 

  .)Sherman & Guillery, 2006( וכן לאזורי זיכרון )משמעות
נראה כי הנזק המוחי שנגרם לרוני גורם למידע להיקלט 
במוח, אבל רק חלקו "צולח" את תחנת הממסר ואת מסלול 
העברתו, וממשיך לעיבוד גבוה יותר וכן להשתלבות בתהליך 
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גיבוש הזיכרון. שאר המידע מתעוות לאורך המסלול או אינו 
עובר ונותר חסר. בהינתן שרוני קולט רק חלק צר מהמידע 
שמגיע אליו )מעבר לבעיית הקשב שמפריעה לקליטת 
המידע לכשעצמה(, הוא מתקשה לארגן אותו ולכן יש 

"חורים". 
החלק האופטימי שעולה מהאבחון הוא שבשלל המבחנים 
שרוני ביצע ישנן עדויות לתהליכי פיצוי שמתרחשים במוחו 
)במודע כאסטרטגיה שלמד, או לא במודע( כדי לחפות על 
ה"חורים". רוני מרבה בקונפבולציות, המוגדרות כהשלמה 
"פנימית" של מידע חסר, כלומר – המוח יוצר רשתות של 
ֶהְקֵׁשרים, ובזמן שחסר מידע, מספיק "שביב" של זיכרון על-
מנת לשלוף דברים הנקשרים באותה רשת )אבל לא בהכרח 
היו במידע המקורי(. בנוסף, ובאופן לא פחות ממופלא, רוני 
נשען על רכיבי זיכרון רגשי והישרדותי שהינם שמורים 
במוח ועובדים במסלול שעוקף את הפגיעה בתלמוס, מה 
שמאפשר לו להשלים סיפורים על-סמך רכיבים אלו ו"היגיון 

בריא".  
ההמלצה שניתנה לבית הספר בעקבות האבחון היתה, 
לאפשר לרוני להיבחן בבחינות הבגרות, אולם לבצע מספר 
מועט מהן בשנה על-מנת להפחית עומס. מבחינה ִקשבית, 
יש להתייחס לרוני ככלל הילדים שמתמודדים עם בעיות 
קשב. הדגש העיקרי שהומלץ לטובת הלמידה הוא לנצל את 
הדרך בה המוח שלו מתמודד עם הקשיים – לשים חוויות 
רגשיות על המידע, על-מנת לאפשר לרוני לייצר הקשרים 

שיסייעו לו בזכירה. בנוסף, לעודד חזרה על החומר באופן 
כמה שיותר מובנה, תוך שימוש בערוצי קליטה רבים 

ויצירתיים.

השירות לנוירו-פסיכו-אונקולוגיה פדיאטרית של האגודה 
למלחמה בסרטן ניתן ללא עלות, ניתן לפנות בדוא"ל: 

 michelle.sadeh@cancer.org.il
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קורץ אלמוג

למחלת הסרטן השלכות רגשיות מגוונות. אלה יכולות ל
להיות בין השאר: מצוקה, דה-מורליזציה, מצב רוח 
ירוד, עצבות, דחק ועד דיכאון קליני וחרדה מחזרת 
המחלה או ממוות. ההשלכות הנפשיות של המחלה 
והטיפולים בה, יכולים לבוא לידי ביטוי ולהשפיע 

גם על המיניות. מאמר זה יתמקד בקשיים בעוררות 
מינית בקרב נשים, על רקע השלכות נפשיות של 
מחלת הסרטן. כמו כן, המאמר יאיר על השימוש 
 Cognitive Behavioral -ו )mindfulness( בקשיבות

CBT( Therapy( ככלי טיפולי בקשיים כאלה. 

לנה קורץ אלמוג

מבוא
והטיפולים  הסרטן  מחלת  עם  שהתמודדות  ידוע 
האונקולוגיים, עלולים לגרום לתופעות לוואי רבות  לטווח 
הקצר ולטווח הארוך. ביניהן יכולה להיות השפעה על 
המיניות באופן כללי, ולעיתים, באופן ספציפי, עלולות 
להופיע הפרעות בתפקוד המיני. הקשיים בתפקוד המיני, 
עדיין לא מספיק  נשים המתמודדות עם סרטן  אצל 
 .)Del Pup et al., 2019( מאובחנים ולא מספיק מטופלים
הדבר יכול לנבוע מכמה סיבות. אחת הסיבות היא העדר 
דיווח על הקשיים המיניים עקב השפעה תרבותית, שלרוב 
מתבטאת בהסתרה ובושה סביב המיניות הנשית בשל 
 Chin et al., 2009; Zimmaro et al.,( מסרים של החברה

2020(. סיבה נוספת היא, שצוות אונקולוגי, לרוב נוטה לטפל 
בסרטן בלבד וצוות גינקולוגי - רק בתסמינים הקשורים 
לבריאות האישה. חוסר האינטגרציה בין המטפלים מקשה 
על מתן טיפול מיטבי. כמו כן, הקשיים בשיח על מיניות 
בין חברי הצוות המטפל וגם בין הצוות והמטופלים, מהווים 

מכשול בטיפול.
במאמר הנוכחי, אתאר בקצרה, בעיקר מרכיב אחד מתוך 
מעגל התגובה המינית – עוררות, שנפגעת בעקבות מחשבות 
טורדניות הקשורות  בהתמודדות עם מחלת הסרטן אצל 
נשים. ההפרעה בעוררות המינית, גוררת אחריה שרשרת של 
קשיים הפוגעים בחשק ובהנאה של האישה. כמו כן, אציג 
בקצרה את הטכניקה הטיפולית מתחום הפסיכותרפיה - 
קשיבות )Mindfulness(, שנמצאת בשימוש בשדה הטיפולי 

לצורך התמודדות עם קשיים מיניים מסוג זה.  
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 קשיים בעוררות מינית
)sexual arousal( בקרב נשים 
מתמודדות עם מחלת סרטן 

 )mindfulness( ושימוש בקשיבות
ו-CBT ככלי טיפולי

לנה קורץ אלמוג, RN ,MA - פסיכותרפיסטית ומטפלת במיניות, 

lenak@cancer.org.il .האגודה למלחמה בסרטן
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הפרעות בתפקוד המיני אצל נשים 
לרוב, אומדן התפקוד המיני נעשה באמצעות שאלונים 
 Basson,( הבודקים את מרכיבי מעגל התגובה המינית
2010(. מודל התגובה המינית המקורי של מסטרס וג'ונסון 
ועם תוספת של קפלן, מצביע על השלבים הבאים: חשק-

עוררות-אורגזמה-רזולוציה )Abdolmanafi et al., 2018(. כל 
שלב מושפע מגורמים רבים ומשפיע על שלבים נוספים 

במעגל התגובה המינית.
לפי הגדרה של DSM-5 )ארגון הפסיכיאטרים האמריקאי 
השיק במאי 2013 את המהדורה החמישית של ספר האבחנות 
 Diagnostic and Statistical Manual of - הפסיכיאטריות
Mental Disorders(, ההפרעות בתפקוד המיני אצל נשים 
מחולקות לשלוש קבוצות: הפרעה בחשק )רצון( ובעוררות 
המינית, הפרעה באורגזמה, והפרעה בחדירה/ כאבים 
בחדירה. כל התסמינים האלה חייבים להימשך לפחות ששה 

 .)Del Pup et al., 2018( חודשים כדי שיוגדרו כהפרעה
לפי המודל המעגלי של Basson )2000(, המוצג בתרשים 
1, נשים מתחילות את מעגל התגובה המינית ממקום של 
מיניות נייטרלית, כאשר העניין והרצון להיכנס למפגש 
מיני נובע באופן ישיר ממספר סיבות מיניות ולא מיניות 
)לדוגמא, רצון לקרבה, להעלות דימוי עצמי, להתפייס 
וכדומה(. החשק, שנוצר בעקבות הסיבות הללו, חייב 

לפגוש את העוררות )sexual arousal( המתאימה, שעשויה 
לעלות בעקבות גירויים מיניים )sexual stimuli(. לפי המודל, 
הגירויים המיניים עובדים בשני ערוצים – הערוץ של המצב 
הרגשי הלא מודע, שמשפיע על התגובה האובייקטיבית 
)מחשבות  והערוץ המודע הקוגניטיבי  באברי המין, 
ותפיסות(, המשפיע על התגובה הסובייקטיבית של תחושת 
העוררות. כמו כן, לפי Basson )2000(, גם תופעות גופניות 
ונפשיות משפיעות על גירויים מיניים ומעלים או מכבים 
 .)Brotto et al., 2008( את התהליך של העוררות המינית
מכאן, ניתן לראות שישנן סיבות פנימיות וחיצוניות שיכולות 
להשפיע על עוררות מינית וכתוצאה מכך על כל מעגל 

התגובה המיני ועל ההנאה )תרשים 1(.

השפעת מחלת הסרטן על מיניות בנשים
בשנים האחרונות נעשו מחקרים אודות השפעת הסרטן 
על מיניות האישה. המחקרים התמקדו בעיקר בקשר בין 
סרטן השד או סרטן גינקולוגי ובין מיניות. מהממצאים 
עולה, שהפרעות בתפקוד המיני בנשים עם סרטן שד הן 
 Del( בין הגבוהות 70%-68% ביחס לאבחנות סרטן אחרות

.)Pup et al., 2019
השפעת הסרטן על מיניות האישה מתחלקת להשפעה 
ישירה והשפעה עקיפה. ההשפעה הישירה נגרמת לרוב 

)2000( Basson תרשים 1: מודל התגובה המינית של נשים לפי
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מטיפולים אונקולוגים, כגון: כימותרפיה, ניתוח, קרינה 
וטיפולים לדיכוי הורמונלי, כניסה למנופאוזה ותסמינים 
אורו-גניטליים בעקבותיה. אלה מהווים את הסיבות 
העיקריות להפרעות בתפקוד המיני בנשים המתמודדות 
עם סרטן. אי נוחות עד כאב באזור הנרתיק, משפיעים על 
הרצון והחשק לקיים יחסי מין, על עוררות ועל היכולת 
 Basson, 2010; Huber et al., 2006; Perz( להגיע לאורגזמה

.)et al., 2013
ההשפעה הבלתי ישירה היא רבה ומשמעותית לא פחות.  
ההשפעה על דימוי  הגוף בעקבות השינויים ממחלת הסרטן 
והשלכותיה )כריתת איבר, צלקות, הרזיה, השמנה ועוד( ועל 
הדימוי העצמי הנשי )Basson, 2010(. חוויה גופנית שונה, 
יכולה  להוות מכשול ביחסים מיניים, אשר מערבים את הגוף. 
כמו כן, ירידה במצב הרוח ואנרגיה ירודה, שלעתים מתבטאת 
בחולשה, עלולות לגרום להסתגרות ולהתבודדות. כל התופעות 
הנ"ל משפיעות על היחסים הזוגיים הקיימים, או על היכולת 

ליצור זוגיות חדשה. 
המאמר הנוכחי מתמקד בשלב העוררות, כיוון שלפי הניסיון 
הקליני, ישנן נשים רבות שמדווחות על הפרעה בעוררות 
המינית שלהן בעקבות המחלה והטיפולים, ומדווחות 
על עגמת נפש ותסכול רב. כתוצאה מכך, נשים רבות 
מדברות על התרגשות מנטלית שמשפיעה על גירויים 
מיניים )sexual stimuli(, המעלה את העוררות המינית. 
ההתרגשות המנטלית מופרת על-ידי מחשבות לא מיניות,  
הפרעות כגון: יחסים זוגיים, תגובה של הפרטנר/ית, תופעת 
'spectatoring' כאשר אישה צופה על עצמה מבחוץ, בוחנת 
 Abdolmanafi et al.,( איך שהיא נראית ומה חושבים עליה
2018(, כתוצאה מכך, העוררות המינית יורדת, כמו גם 
הלחות הנרתיקית )תגובה אובייקטיבית(. כמו כן, מעגל 
התגובה המינית נקטע בשלב זה, ללא יכולת  להגיע להנאה.  
נשים שמתמודדות עם סרטן, מדווחות לעתים קרובות 
על תופעה של צפייה על עצמן מבחוץ וכתוצאה מכך, על 
חוסר יכולת למצוא את עצמן שותפות מלאות במשגל. "אני 
מסתכלת על השד הבריא שלי שנופל ועל השד המשוחזר 
שעומד, וישר זה זורק אותי למחשבה שאני חולה בסרטן 
והמחשבות על החזרה של המחלה" - כך מספרת מטופלת 
שהגיעה עם תלונה של קשיים בעוררות המינית וירידה בחשק 
המיני. גם בני/בנות זוגן מדווחים על תחושה שהגוף של האישה 
נמצא בתוך המפגש אך הנפש לא נוכחת. הדבר יוצר תחושה 

קשה של ניכור או יחסים בכפיה תוך כדי יחסי מין. 

טיפול מיני באמצעות קשיבות 
)Mindfulness( וטיפול קוגניטיבי-התנהגותי 

)CBT(
בד בבד עם מגמת הירידה בשיעור התמותה מסרטן ועליה 
במספר המחלימים, ישנם אתגרים חדשים עמם מתמודדים 

אנשים שחלו בסרטן, דוגמת חוויה של מצוקה נפשית הקשורה 
במחלת הסרטן. המצוקה הנפשית מתבטאת בחרדה, פחד, 
דיכאון, תסמינים פוסט-טראומתיים, עייפות, הפרעות שינה 

.)Jabs & Brotto, 2018( ופחד מחזרה של המחלה
כ-70%-30% מהמטופלים בסרטן מדווחים על מחשבה של 
פחד מחזרת המחלה שמפריעה בפעילויות יום יומיות 
ומשפיעה על איכות חיים, התפקוד בכלל והתפקוד המיני 
בפרט. הפחד יכול ללוות את המטופלים במשך שנים 
ארוכות לאחר סיום הטיפול. ההתערבות באמצעות טיפול 
בקשיבות נמצאה כיעילה לטיפול במצוקות רגשיות על רקע 
מחלת הסרטן, כולל מחשבות טורדניות הקשורות בחזרת 
 Barton et al., 2019; Basson, 2000; Cillesen et( המחלה

  .)al., 2019
טיפול קוגניטיבי-התנהגותי מוכר והוכח כיעיל בטיפול 
בחרדות, דיכאון, במחשבות טורדניות בזמן התמודדות עם 
תסמינים לאחר טיפולים אונקולוגים ועוד. לדוגמא, ברגע 
שעולה מחשבה על המחלה ועל המוות )לאחר הסתכלות 
על השד המשוחזר שמזכיר את זה(, הקשיבות מלמדת את 
המטופל לזהות את המחשבה, ללא כעס ושיפוטיות, להכיר 
בזה שהאדם מכיר אותה, ו"לבקש" ממנה להמתין כחצי 
שעה "מאחורי הדלת". בהמשך התהליך, המטופל לומד 
לזהות את המחשבות והרגשות ולהבדיל ביניהם. כמו כן, 
הוא מזהה את ההרגשה ואת ההתנהגות שאליה היא גורמת. 
החזרתיות של התרגול מסייעת עם הזמן לנתב ולנהל את 
המחשבות והרגשות ביתר קלות, עד למצב שהמחשבות 
מפסיקות לבקר את האדם בצורה אוטומטית ולא מבוקרת 

 .)Creswel & Lindsay, 2014(
מניסיון קליני עולה, שנשים וגברים יכולים לפנות לייעוץ 
מיני עקב שינויים בתפקודם המיני בעקבות מחלת הסרטן 
והטיפולים. כחלק מאיסוף הנתונים הנרחב, על המטפל 
לזהות קשיים נפשיים, היכולים להשפיע על השינויים 
בתפקוד המיני. החרדות שמחלימים מסרטן מתמודדים 
איתם מגוונות, ולפעמים אינן קשורות רק לחרדת המוות. 
למשל, שינויים בחשק המיני של אישה עם סרטן ריאות, 
יכולים לנבוע ממחשבות טורדניות אודות החשש מהתקף 
קוצר נשימה בכלל, ובעת מגע מיני בפרט. גבר המתמודד 
עם סטומה עלול לחוש חרדה מפתיחת הסטומה ודליפת 
ההפרשות בעת קיום יחסי מין, ועלול עקב כך להימנע 
ממגע לחלוטין. במקרים כאלה ואחרים, המטפל, אשר 
נקודת מבטו כוללת אינטגרציה בין הסוגיות הקשורות 
למיניות ובין אלה השייכות לתחום בריאות הנפש, יכול, בין 

.Mindfulness-השאר, להסתייע בטכניקת ה
כידוע, טיפול קוגניטיבי התנהגותי נמצא  בשימוש רחב 
במסגרת טיפול רגשי. מיינדפולנס יכול להיות חלק מטיפול 
קונטיבי-התנהגותי או טכניקה טיפולית בפני עצמה. 
לחוות מיינדפולנס – זאת היכולת להיות בקשיבות עם 
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מודעות למה שקורה ברגע מסוים; זהו דיבור מודע ישיר 
על מה שקורה עכשיו, ללא קשר לשאלה האם החוויה היא 
חיובית, שלילית או ניטרלית. שני מאפיינים מרכזיים יש 
 Brotto et al.,( למיינדפולנס: זיהוי וקבלה ללא שיפוטיות
2008.( זאת טכניקה בודהיסטית וותיקה המבוססת על 

התמקדות ברגע הנוכחי ללא שיפוטיות.
 Baer et al.,( למיינדפולנס ישנם מספר עקרונות מרכזים

:)2008

התבוננות )observing( - התבוננות ברגשות, תחושות, 	 
צלילים, ריחות.

תיאור )describing( - תיאור מילולי של החוויה.	 

 	 - )acting with awareness( פעולה מתוך מודעות
ריכוז ומודעות לפעולה שנעשית כרגע )ההיפך מטייס 

אוטומטי(.

 	 nonjudging of inner( חוסר שיפוט של חוויה פנימית
experience( - לקחת עמדה לא שיפוטית לתחושות 

ומחשבות.

 	 nonreactivity( תגובה לא ריאקטיבית לחוויה פנימית
to inner experience( - לאפשר למחשבות ולרגשות 
להופיע ולהיעלם בלי לנסות לתפוס אותם ולהתעמק 

בהם.
התערבות  שבודקים  מחקרים  מספר  נעשו  כה  עד 
קבוצתית בנשים עם סרטן, המתמקדת בקשיים בעוררות 
מינית )Van de Wal et al., 2018(. הטיפול הקבוצתי כלל 
מרכיבים חינוכיים, טיפול מיני, טיפול זוגי ומיינדפולנס. 
הנשים דיווחו על שיפור משמעותי בעוררות המינית. ישנם 
ממצאים שמצביעים על שימוש במיינדפולנס בהפרעות 
גופניות ורגשיות רבות, אך בטיפול מיני השיטה שולבה 
רק לאחרונה. להתערבות באמצעות מיינדפולנס יש קווים 
 Masters מיקוד תחושתי(  של( sensate focus-דומים ל
 )Weiner & Avery-Clark, 2014 מאוזכרים אצל( & Jonson
שהתבססו על טיפול קוגניטיבי-התנהגותי באמצעות 
סדרת תרגילים, שפותחה במטרה להעמיק את תשומת 
הלב לתחושות הגוף במהלך טיפול מיני. ישנו גם דמיון 
בין מיינדפולנס והיפנוזה, שגם נמצאת בשימוש בנשים 
עם וסטיבוליטיס )תסמונת המאופיינת בכאב כרוני באזור 
מבוא העריה עם הניסיון לחדירה לנרתיק ואחריה(. השילוב 
של טכניקות נשימה יחד עם קשיבות ונוכחות במצב הקיים 
והתרגול המתמיד, מאפשר להפחית מחשבות טורדניות 
 Barton et al., 2019;( ולהתפנות לחוויה המינית המעוררת
Van de Wal et al., 2018(. ככל שחוזרים יותר על התרגול, 
כך מצליחים להוריד את המחשבות האוטומטיות על מחלה 

ועל המוות.

סיכום
בשנים האחרונות הולך ומתפתח התחום של אונקו-
סקסולוגיה, שבאמצעותו מטופלים רבים המתמודדים עם 
סרטן יכולים לטפל בחיי המין ובמיניות שלהם. טיפולים 
אונקולוגיים עלולים להשפיע על יכולת הריכוז, זאת בנוסף 
למחשבות ולחרדות מגוונות, כולל חרדה מפני חזרת 
המחלה. המחשבות האוטומטיות הטורדניות, למשל על 
חזרה של מחלת הסרטן, משפיעות במיוחד על העוררות 
המינית. לפיכך, מן הראוי להיעזר בהנחיות מקצועיות 
 .)De Ouden et al., 2019( לצורך התערבות מקצועית בנידון
לאחרונה, טיפול באמצעות מיינדפולנס נמצא בשימוש גם 
בטיפול המיני. כמו כן, ההתערבות באמצעות מיינדפולנס 
בתחום האונקו-סקסולוגיה עדיין בתחילת דרכה. מתוך 
הממצאים המצומצמים הקיימים עולה, שיכול לחול שיפור 
בעוררות ובהנאה מיחסי מין בנשים בעקבות השימוש 
במיינדפולנס. יש להמשיך את המחקר אודות השפעת 
השימוש במיינדפולנס על ממדים שונים בתפקוד המיני, וכן 
לקיים את המחקר בקרב מתמודדים עם סוגי סרטן נוספים.  
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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, 
1.3 ס”מ, ללא  ברביע החיצוני העליון גוש חשוד בקוטר 
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 . 4
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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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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כך שבעצם קריאת המאמר כעת, עשית משהו בשביל עצמך, 
הגבהת עוף ולקחת נשימה מחוץ ליום יום. 
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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 . 1

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 

אונקולוגיות
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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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Mental health and oncology - 
a glimpse into contemporary 
research

Rina Dikhel, RN, MA - Clinical Specialist in Palliative 
Care, The Israel Cancer Association.

The link between oncology and mental health 
occupies a prominent place in the research 
literature, both for people who had mental illness 
before the cancer was diagnosed and for those 
whose mental state changed during the various 
stages of the cancer from diagnosis, during 
treatment, including palliative care, and during 
recovery. Such psychological consequences can be 
mental distress, demoralization, depression, anxiety 
and more.
The mental state of a person who has cancer 
affects his ability to cope and his quality of 
life. Hence the need for tools for reviewing the 
assessment and assessment of mental states by 
the multidisciplinary staff, including the nursing 
staff and criteria for referring patients for further 
clarification, diagnosis, treatment, and follow-up. All 
of these must consider the cultural norms, ethnic 
and religious perceptions, and language of patients 
and those close to them.
The present article will summarize only a glimpse 
into several issues examined in contemporary 
research concerning the world of mental health and 
oncology: the experience of patients diagnosed 
with mental illness who have had cancer, the 
psychological consequences of cancer and 
treatments, and assessment and evaluation tools.

Cognitive Behavioral Therapy (CBT) 
in haemato-oncology patients that 
suffering from anxiety, depression, 
and fatigue  

Galia Levin, RN, MA - Nurse and Palliative Care 
Lead, The Hematology Ambulatory Care Service, Tel 
Aviv Sourasky Medical Center.

Anxiety, depression, and fatigue are severe, albeit 
common, symptoms in oncology and haemato-
oncology patients. Patients suffering from these 
symptoms experience significant deterioration in 
their daily function and quality of life. CBT )Cognitive 
Behavioral Therapy( is a form of short-term, goal-
oriented psychotherapy which is in practice for 
years in the treatment of psychiatric disorders 
and primarily anxiety, depression, and life crises. 
Here I report a CBT therapeutic course which was 
undertaken in the Haemato-Oncology Palliative Care 
Service of the Tel Aviv Sourasky Medical Center in 
seven patients. Six of the seven patients recruited 
to the 12-week, once-weekly, therapeutic course, 
have concluded it successfully, and reported 
significant improvement, alleviation of the severity of 
their core symptoms, and an overall improvement 
in the quality of life. There is a need to evaluate 
the expansion of CBT in haemato-oncology and in 
palliative care, and to advance the clinical research 
directed at the use of this technique.
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Is it really depression?

Alexander Waller, MD – Medical director of 
home palliative service, Israel Cancer Association. 
Invited senior lecturer, Faculty of medicine, Tel Aviv 
University.

The question “Is it depression” is relevant in the 
treatment of patients with cancer, especially 
those who are near the end of life. Some claim 
)mistakenly( that it is only natural to be sad all the 
time, to cry, to want to be alone. Such a claim 
may lead to a misdiagnosis and under-treatment 
of clinical depression. The clinical depression 
responds well in 80% of cases to medication. 
Untreated depression is also known to exacerbate 
the symptoms and increase the suffering of the 
advanced cancer patient. 
On the other hand, the sad, which belongs 
to adjustment disorder, does not respond to 
antidepressant medication. The misdiagnosis in this 
case leads to drug treatment, that is ineffective and 
causes damage due to side effects and / or harmful 
drug interactions.
Another difficulty in diagnosing depression is the 
same signs and symptoms of depression and the 
malignant disease at an advanced stage, such as 
lack of appetite, reduction in libido, insomnia and 
the same.
In palliative care a patient with advanced cancer 
usually involves an interdisciplinary / multidisciplinary 
team, and nursing has an expanded role in it. It is 
important that all team members have a short and 
valid tool for an initial scan of depression.
In this brief review we will describe the approach 
of the Home Palliative Care Service of the Israel 
Cancer Association, for the diagnosis and treatment 
of depression in an advanced cancer patient.

Depression and Anxiety in 
Oncological patients

Pnina Dorfman Etrog, MD - Chief of the Psycho-
Oncology Service, Davidoff Cancer Center in 
Rabin Medical Center.

Having been diagnosed with cancer provokes 
anxious thoughts, in almost all the patients. Most 
of the visual media, and books had described 
oncological patients as dying in pain and agony.
The new treatments had changed the outcomes of 
more than 70% of the patients in cancer centers- so 
patients have long remissions and are cured. The 
“gap” between the negative fantasy and the current 

medical facts had caused many patients to have 
symptoms of anxiety and depression during the 
spectrum of the oncological follow-ups.  
Many of the symptoms which appear are not well 
explained by the oncology staff- and patients 
may read some misinformation, that appear in 
social medias. Common symptoms are sleep 
disturbances, exhaustions and rapid deterioration of 
daily functionality, shortness of breath, nausea and 
lack of appetite, pains, irritability, and anger moods. 
Helplessness and inability to enjoy causes sexual 
dysfunctions and might cause despair and suicidal 
thoughts. 
Diagnosing correctly and giving psycho-oncological 
treatments adjusted for oncological patients can 
improve their quality of life and help their recovery 
process.           

Neuropsychological diagnosis as a 
detective challenge

Moran Har-Even, MSc, MA – Trainee in neuro-
psycho-oncology
Michelle Sadeh, PhD – Pediatric neuro-psycho-
oncologist
The Neuro-psycho-oncology Service, Department 
of Welfare and Rehabilitation, Israel Cancer 
Association.

The Israel Cancer Association provides 
neuropsychological assessments as part of a unique 
rehabilitation program for children diagnosed with a 
brain tumour. Following the discovery of the tumour, 
the child usually undergoes neurosurgical surgery 
accompanied by chemotherapy and/or radiation 
treatments. Removal of part of the brain alongside 
with targeted therapies, causes a significant 
and irreversible damage to the developing brain 
tissue with cognitive, educational, and emotional 
consequences that will affect the child throughout 
his life. The child’s brain function becomes unique 
and non-standard - ‘there is no such brain in the 
world’. 
The neuropsychological assessment tries to answer 
the question ‘how does this brain work’. Our goal is 
to produce an integrative understanding alongside a 
rehabilitation program for each child upon his or her 
return to family and school. After about 12 hours of 
work with the child )3-4 sessions of about 3 hours(, 
we can understand a lot about him or her. We are 
not content with understanding how the difficulties 
this child is experiencing is related to the disease, 
rather we are interested in his or her neurological 
and psychological strengths and how these can 
be used to promote learning. In this article, we 
will present a case study that provides a glimpse 
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into the detective work that characterizes the 
neuropsychological assessment. The 12 hours of 
assessment along with the extra hours of analysing 
the findings, are presented with an integrative 
understanding of how the child can re-integrate 
back into his or her natural environment. The 
identifying components were blurred and altered to 
maintain our patients’ privacy.

Difficulties in sexual arousal in 
women against the background 
of psychological consequences of 
cancer and the use of mindfulness 
and CBT as therapeutic tools

Lena Kurtz Almog, RN, MA - Psychotherapist and 
sex therapist, the Israel Cancer Association )ICA( 
Forum for Sexual Counseling

Cancer has diverse emotional consequences. These 
can include distress, de-moralization, poor mood, 
sadness, stress to clinical depression and anxiety 
recurring illness or death. Among other things, the 
psychological consequences of the disease and 
treatments can be manifested in sexuality. This 
article will focus on sexual arousal difficulties in 
women against the background of the psychological 
consequences of cancer. The article will also shed 
light on the use of mindfulness and Cognitive 
Behavioral Therapy )CBT( as a therapeutic tool for 
such difficulties.

The case study - Tango with Ronit: A 
case management of double illness 
-body and mind

Liza Monas, MPH, RN - nurse of breast unit center 
and oncology department nurse, Hadassah Ein-
Karem Hospital Center, Jerusalem.
Dr Carmon Einat, MD - Medical Director of Breast 
Cancer Unit, Assuta Medical Center, Ashdod.
Ayelet Shwartz, MSW - Social Worker of Oncology 
Institute, Hadassah Ein-Karem Hospital Center, 
Jerusalem.
Worldwide, breast cancer is the most-common 
invasive cancer in women and the most diagnosed 
cancer. Studies examining the incidence of breast 
cancer in schizophrenia patients report increased, 
reduced or similar incidence compared to the 
general population.  Patients with severe mental 

illness were more likely to be diagnosed with 
advanced breast cancer and aggressive tumor 
characteristics. According to the literature, they also 
had increased tobacco use and more comorbidities. 
In our article we will describe a woman with 
schizophrenia and breast cancer, that needs to be 
operated and supporting health care system around 
her and her daughter. In the conclusion we can say 
that patients with severe mental illness and their 
families may need assistance with coordinating 
medical services in inpatients units and outpatient 
units.

“It’s complicated” – emotional 
interaction with complicated 
patients

Amiad Moshe Abrahams – Registered Health 
psychologist )PYL38490 United Kingdom(
Abstract

The aim of this article is to define and clarify the 
term “complicated patient”, and to readdress the 
attributes and emotional mechanisms that are 
typical to the interaction between nursing staff and 
the “difficult patient”.
The theoretic framework is the biopsychosocial 
model, while taking into account the unique realty of 
oncologic patients and the dynamics in oncologic 
setting.  
The conclusions address the emotional burdens of 
working with complicated patients and offer new 
perspective on compassion in oncologic nursing.
The article presents an integrative point of view, 
relying on literature and the experience gathered 
while working as a health psychologist in oncologic 
settings.


