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תוכן העניינים

ועד “העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל”

יו"ר: ליויה כסלו - אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן, גבעתיים.

גזברית העמותה:

שרה גרדין - אחות אחראית יחידת קרינה, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

שרית אשכנזי - אחות אחראית מרפאה המטו-אונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

ועדת ימי עיון והשתלמויות

יו"ר: שרית אשכנזי - אחות אחראית מרפאה המטו-אונקולוגית, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.
בלה אליגולשווילי - מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

מיכל גולפור- אחות אחראית מחלקה אונקולוגית, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר.

ענת פק - אחות אחראית המטולוגיה והשתלות מח עצם, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

יעל בן גל - מומחית קלינית בטיפול תומך, אחות מרכזת תחום טיפול תומך, מרכז שניידר לרפואת ילדים.

ד"ר אילנה קדמון - יועצת אקדמית בחטיבה האונקולוגית בשירותי הסיעוד, הדסה עין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 
של הדסה והאוניברסיטה העברית.

קרן ארפי - אחות מומחית קלינית בטיפול תומך.

ועדת מלגות ופרסים

יו"ר: קרן ארפי - אחות מומחית קלינית בטיפול תומך.
דליה גורדון - אחות מתאמת אונקולוגית אישית, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

שרית כדורי - מתאמת קלינית באגף להמטואונקולוגיה ילדים, בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם.

בלה אליגולשווילי - מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול תומך והוספיס בית, שירותי בריאות כללית, מחוז מרכז.

ענת פק - אחות אחראית המטולוגיה והשתלות מח עצם, מרכז דוידוף, קמפוס בלינסון, מרכז רפואי רבין.

 ועדת ביקורת
אפרת לוין - אחות מנהלת תורנית, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם.

רותי אלקיים - הנהלת מערך הטיפול התומך, מרכז הסרטן, מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר.

תמי מקל מודיאנו - אחות מתאמת ביחידת השד, מרכז רפואי ע״ש שיבא, תל השומר.

ועדת קשרי חוץ

ד"ר אילנה קדמון - יועצת אקדמית בחטיבה האונקולוגית בשירותי הסיעוד, הדסה עין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד 
של הדסה והאוניברסיטה העברית.

יעל בן גל - מומחית קלינית בטיפול תומך, אחות מרכזת תחום טיפול תומך, מרכז שניידר לרפואת ילדים.

חיזוק הקשר עם ִמנהל הסיעוד במשרד הבריאות

רותי רדיאנו - מנהלת הסיעוד, בית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים.

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
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תוכן העניינים

דבר העורכת

לכל שותפי האחים והאחיות האונקולוגיות

שלום לכולכם אחים ואחיות אונקולוגים נפלאים ושנה טובה,

עברה על כולנו תקופה מאתגרת מאד – הן בעשייה, הן בהוראה ובניהול. ללא ספק החיים השתנו ברמה 
האישית, הזוגית, המשפחתית והמקצועית

לחלקינו ישנם הורים מבוגרים שעלינו, יותר מתמיד, לדאוג להם. גם הילדים והנכדים הזקוקים ליותר 
תשומת לב מהרגיל, מאז משבר הקורונה... וכמובן גם בני הזוג שלנו... וכל זאת מעבר לדאגה למטופלים 

שלנו ולעמיתינו בשטח. 

חלק מאיתנו עבדו במחלקת היעד שלהם, וחלקנו נקראו לסייע במחלקות של חולי קורונה לפי הנחיות 
הנהלת המוסד הרפואי ומשרד הבריאות. 

בתוך כל המציאות הזו, אני מודה מקרב לב למי שנרתם לכתוב לעיתון שלנו. העיתון יכלול מאמרים 
מגוונים, כאשר אחד מהם מתייחס למרפאת צעירים בעקבות המשבר הנוכחי.

כמו כל שנה, יהיה לנו לקראת סוף השנה האזרחית עיתון נושא עם עורכת אורחת. הפעם נבחרה גברת 
רינה דיכל – אחות בטיפול פליאטיבי באגודה למלחמה בסרטן, לערוך עיתון מיוחד בנושא הקשור 
להפרעות נפשיות וסרטן. רינה עובדת במרץ כבר זמן רב על העיתון שיהיה כתוב על ידי חוקרים מהשטח. 

תודה לרינה בשמי ובשם כל העמותה על ההשקעה האין סופית.

לסיום, כתמיד, אני מרגישה צורך מיוחד להודות לרונית גולד עורכת המשנה המלומדת והיקרה, לגלית 
אזולאי, המעצבת הגרפית של העיתון שבלעדיה לא היה ניתן בכלל להוציא עיתון מפואר שכזה, וכמובן 

לליויה כסלו יושבת הראש שלנו על העזרה והייעוץ. 

שנה טובה ומתוקה לכולכם ויקיריכם והאיחול הכי טוב שאני מוצאת לאחל לכולנו - שנדע ביחד להתגבר 
על כל מה שעברנו בשנה האחרונה. העיקר זה ה-ב-י-ח-ד!

נשיקות וירטואליות מרחוק אבל מכל הלב,

 שלכם כתמיד,
בהערכה ובאהבה,

ד”ר אילנה קדמון
עורכת ראשית

ביטאון הסיעוד האונקולוגי
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תוכן העניינים

חברי וחברות העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי היקרים,

שיגרת חיינו הופרה, הן במסגרת העבודה והן במסגרת המשפחתית. אנחנו ניצבים בתוך תקופה שלא הכרנו 
כמוה: החשש התמידי מהדבקה והידבקות בקורונה, ותחת זאת התמדה בטיפול, בליווי ובתמיכה במטופלים 

החשופים ביותר לסכנה הכרוכה בהידבקות.

אבל ניסיון החיים שלנו לימד אותנו לעמוד מול קשיים, ואנו תקווה, שהניסיון הזה פועל בעדנו גם היום, והוא 
מלמד אותנו יום אחר יום למצוא את האיזון שבין השמירה על בריאות עצמנו ובריאות הקרובים לנו, לבין 

ההכרח עליו מצווים אנו, בשמירה על מטופלנו, וכל זאת חרף תנאי העבודה הלא פשוטים.

מכורח הנסיבות, אנו נאלצים להקפיא זמנית את המפגשים הדידקטיים, ההשתלמויות וימי העיון המהווים 
בדרך כלל גם הזדמנות לפסק זמן משיגרת העבודה השוחקת ולמפגש עמיתים פורה. כך גם לגבי הכנס השנתי, 

שהיה אמור להתקיים בחודש יוני הקרוב. 

מידי שנה מתכנסים אנו לחגוג את מעשה ידנו לטובה בכנס השנתי, ללמוד וללמד בצוותא ולהדגיש את 
חשיבות מעשה היצירה בעבודה היום יומית שלנו. השנה אנו נאלצים לדחות את החגיגה למועד שטרם נקבע.

בינתיים אנו מנסים למצוא חלופות חלקיות רלוונטיות למצב העכשווי.

יחד נדע לפצות עצמנו על החסר הזה ולהמשיך מהנקודה בה סטינו.

חברות הוועד המנהל פועלות לכך, שפסק הזמן הזה יהפוך לנו לפתח להתחדשות. ובינתיים מכורח אותן 
הנסיבות כל אחד מאיתנו מצווה מטעם עצמו לגלות יום יום מחדש את הכוחות הפנימיים המצויים בתוכו 

המאפשרים לו לפעול מתוך השקט והסבלנות.

קריאה מהנה,

ליויה כסלו

יו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל, 
האחות הראשית, האגודה למלחמה בסרטן

דבר היו"ר
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נא להכיר: חברי הועד החדש של העמותה
לקידום הסיעוד האונקולוגי 2020-2024

השנה היא שנת בחירות לועד העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי. אחת לארבע שנים מתחלפים חלק מחברי הועד, כך 
שבכל קדנציה מכהנים חברי ועד ותיקים בעלי ניסיון לצד חדשים המביאים עמם רוח רעננה ורעיונות חדשניים. 

השנה תשעה מועמדים ענו על הקריטריונים. לאחר התייעצות עם עורך הדין של העמותה, כיוון שעל פי תקנון העמותה 
יכולים לכהן עד 14 חברי ועד, וסך חברי הועד )המועמדים והממשיכים( היה 12, לא היה צורך בביצוע בחירות וכל תשעת 

המועמדים שענו על הקריטריונים נבחרו. 
העבודה בועד העמותה הינה עבודה התנדבותית שאין לה תמורה הנראית לעין. על פי הפרטים המצומצמים המובאים להלן 
אודות כל חבר ועד, אפשר להתרשם שהם מייצגים מגוון רחב של ממדים מקצועיים. בכוונתנו לבנות וליצוק תכנים חדשניים 

לפעילות העמותה ולממשם.  

הוועד המנהל של העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי לשנים 2020-2016

תקציר פעילויות תפקיד ומקום עבודה שם
מקצועיות 

ופרטים נוספים

נושאים שהמועמדת 
מעוניינת לקדם 

בעמותה 

הערות

רותי אופיר

אחות אחראית 
המערך להמטו-

אונקולוגיה ילדים, 
הקריה הרפואית 
לבריאות האדם, 

“רמב”ם”

תפקיד ניהולי	 

עברה הכשרות 	 
מרובות ומגוונות

עוסקת בקליניקה, 	 
בניהול, בהוראה 
ובמחקר )הייתה 
שותפה בשבעה 

מחקרים קליניים(

מציגה עבודות 	 
בכנסים בארץ 

ובחו"ל )סה"כ 31 
פעמים(

פרסמה מאמרים 	 
בכתבי עת

שימשה כעורכת 	 
אורחת בביטאון 
העמותה בנושא 

"פדיאטריה 
אונקולוגית"

מרכזת קבוצת 	 
עניין של אחיות 

פדיאטריה 
אונקולוגית 

במסגרת העמותה 
לקידום הסיעוד 
האונקולוגי מזה 

מספר שנים

קידום נושאים 	 
באונקולוגית ילדים

ארגון ותכנון ימי 	 
עיון לאחיות

גיוס תומכים 	 
לעמותה

חברת ועד 	 
מצטרפת

חברה בעמותה 	 
מ- 1998

עובדת באונקולוגיה 	 
מ-1994

ארגנה באופן 	 
עצמאי מספר 

ימי עיון בנושא 
פדיאטריה 
אונקולוגית

פעילות במסגרת 	 
העמותה: מרכזת 

קבוצת עניין, ארגנה 
ימי עיון, שימשה 
שעורכת אורחת 

בביטאון העמותה

מציגה עם אחיות 	 
במחלקתה עבודות 

בכנסי העמותה

חברי הועד החדש
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חברי הועד החדש

תקציר פעילויות תפקיד ומקום עבודה שם
מקצועיות 

ופרטים נוספים

נושאים שהמועמדת 
מעוניינת לקדם 

בעמותה 

הערות

נטלי גרקוב

אחות אחראית מכון 
אונקולוגי, המטולוגי 

ורדיו-תרפי במרכז 
הרפואי “אסותא 

אשדוד”

תפקיד ניהולי	 

הקמת מערך 	 
סיעודי אונקולוגי-
המטולוגי-קרינה 
בבית חולים חדש

עובדת בתחום 	 
האונקולוגי מ-2005

הייתה מרכזת 	 
קורס על בסיסי 

באונקולוגיה

ניסיון בהוראה	 

קידום נושא טיפול  	 
פומי בהמטולוגיה 

ואונקולוגיה

קידום המחקר 	 
בסיעוד אונקולוגי  

)למשל בתחום 
קנאביס רפואי(

חברת ועד 	 

מצטרפת

סטרוביצ'יק עידן

אח אונקולוגי, מדריך 
קליני במחלקה 

להמטולוגיה 
והשתלות מח עצם, 

מכון דוידוף, מרכז 
רפואי “רבין”

תואר ראשון 	 
בתקשורת, מסלול 

התמחות בתקשורת 
שיווקית )דוברות, 

פרסום, שיווק(

ידע ושליטה 	 
במערכות מידע

ימי עיון מקצועיים 	 
לריענון וחידוש 
הידע בתחומי 

המטולוגיה 
והשתלות מח עצם

צירוף אחים 	 
ואחיות נוספים 

לעמותה, יצירת 
מודעות לעמותה 

ולפעילויותיה

חבר ועד מצטרף	 

מרינה פורר

אחות אחראית מכון 
המטולוגי הקריה 

הרפואית לבריאות 
האדם “רמב”ם”'

התמחות בניהול 	 
ציבורי

הכשרות בנושא 	 
ניהול

מרצה באקדמיה	 

ריכזה קורס על 	 
בסיסי באונקולוגיה

חברה בפורום 	 
אקרדיטציה

הציגה בכנסים 	 
בארץ ובעולם

קידום והעשרה של 	 
צוותים רפואיים

קידום המחקר 	 
בסיעוד אונקולוגי

קידום פעילות 	 
למען העשרת 

האחיות 
האונקולוגיות 

במיומנויות של 
התערבות רגשית

חברת ועד 	 

מצטרפת
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תקציר פעילויות תפקיד ומקום עבודה שם
מקצועיות 

ופרטים נוספים

נושאים שהמועמדת 
מעוניינת לקדם 

בעמותה 

הערות

מוריאל כהן

מנהלת חטיבת המטו-
אונקולוגיה, הנהלת 

הסיעוד, המרכז 
הרפואי “הדסה עין 

כרם”

השתלמה בנושאים 	 
מגוונים דוגמת: 
מנהיגות, ניהול, 

הנחיית קבוצות, 
אתיקה ועוד.

ביצעה 	 
תפקידי ניהול 

בתחומים רבים 
)המטואונקולוגיה 

ילדים, מחלקה 
פנימית, מחלקה 

סיעודית בבית 
אבות(

הציגה עבודות 	 
בכנסים רבים בארץ

קיבלה פרס ע"ש 	 
איתי רמון

קידום הרצף 	 
הטיפולי בין בית 
החולים לקהילה

הרחבת סמכויות 	 
האחות בתחום 

האונקולוגיה

העצמת אחיות 	 
אונקולוגיות בתחום 

הניהול

חברת ועד 	 
מצטרפת

הדס ספיר

אחות ראשית, מחלקה 
אונקולוגית, המרכז 
הרפואי “הדסה עין 

כרם”

ניסיון בהובלת 	 
מחקר

ניסיון בהובלת צוות 	 
למצוינות

ניסיון בחינוך, 	 
הדרכה קלינית 

והוראה באקדמיה, 
כולל לימוד נושא 

כתיבה מדעית

קידום המחקר 	 
בסיעוד אונקולוגי

קידום הידע 	 
בפליאציה

חברת ועד 	 
מצטרפת

ורוניקה ליפשיץ

מרכזת השתלמות 
מוכרת בסיעוד 

באונקולוגיה )קורס 
על בסיסי 

באונקולוגיה(
ואחות ומדריכה 

קלינית במחלקה 
האונקולוגית במרכז 

דוידוף, המרכז הרפואי 
“רבין”

בעבר: ראש צוות, 	 
מדריכה קלינית 

במחלקות נוספות. 

בנייה וריכוז של 	 
קורסים, ימי עיון 

ופעילויות במסגרת 
העמותה

חברת ועד 	 
מצטרפת

חברי הועד החדש
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תוכן העניינים

תקציר פעילויות תפקיד ומקום עבודה שם
מקצועיות 

ופרטים נוספים

נושאים שהמועמדת 
מעוניינת לקדם 

בעמותה 

הערות

יעל בן גל

מומחית קלינית 
בטיפול תומך, מרכזת 

התחום הפליאטיבי 
בבית החולים 

“שניידר”

השתלמה בנושאים 	 
מגוונים דוגמת: 

מיניות, פליאציה, 
טנטולוגיה, הנחיית 

קבוצות, בטיחות 
וניהול סיכונים(

שימשה בתפקידים 	 
מגוונים דוגמת:  

מנהלת סיעוד 
מחלקת אשפוז, 
סגנית, מתאמת 

לויקמיה.

שימשה שתי 	 
קדנציות כיו"ר 
ועדת מדיניות, 
כחברת הנהלה 
בארגון האחיות 

האונקולוגיות 
ISNCC

קידום הידע 	 
והמחקר בתחום 

הפליאציה 
באונקולוגיה

קידום הידע 	 
והמחקר בתחום 

הפדיאטריה 
האונקולוגית

חברת ועד 	 
ממשיכה לאחר 

שתי קדנציות

בלה אליגולשווילי

מנהלת היחידה 
האונקולוגית והוספיס 

בית
“שירותי בריאות 

כללית” מחוז מרכז

נושאים בהם 	 
התמחתה: סטומה 
ופצעים, פליאציה, 

ניהול

פרסום עבודות / 	 
מאמרים בארץ

הייתה עורכת 	 
אורחת של גיליון 

נושא "קהילה" של 
ביטאון הסיעוד 

האונקולוגי 

קיבלה פרסי 	 
הצטיינות

ארגון וריכוז ימי עיון 	 
והשתלמויות

קידום נושאים 	 
הקשורים לקהילה

עידוד צירוף חברים 	 
חדשים לעמותה

חברת ועד 	 
ממשיכה לאחר 

שתי קדנציות

חברי הועד החדש



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

תוכן העניינים

תקציר פעילויות תפקיד ומקום עבודה שם
מקצועיות 

ופרטים נוספים

נושאים שהמועמדת 
מעוניינת לקדם 

בעמותה 

הערות

רותי רדיאנו

מנהלת הסיעוד של 
המרכז הרפואי “הדסה 

הר הצופים”

עברה הכשרה 	 
מתקדמת בניהול 

שימשה במספר 	 
תפקידים 

ניהוליים כאחות 
ראשית במחלקת 

השתלות מח עצם 
וכמנהלת הסיעוד 

של החטיבה 
האונקולוגית במרכז 
הרפואי "הדסה עין 

כרם"

פרסמה בכתבי 	 
עת בחו"ל והציגה 

עבודות בעולם 
ובארץ

קיבלה פרסים עבור 	 
פיתוח מנהיגות 

ומצוינות בסיעוד 

הייתה חברה 	 
בוועדות מוסדיות 

שונות לקידום חוק 
הנוטה למות, זכויות 

החולה, אתיקה, 
מניעת זיהומים

לימדה במסגרות 	 
לימודיות אקדמיות 

שונות

קידום וחיזוק הקשר 	 
עם מנהל הסיעוד 
במשרד הבריאות

הגברת שיתופי 	 
פעולה בין 

הממשקים השונים 
)למשל: אחיות בתי 

החולים והקהילה 
/ אחיות ממרכזים 

רפואיים שונים...(

קידום המחקר 	 
הסיעודי- מחקרים 

סיעודיים רב 
מרכזיים

חברת ועד ממשיכה 
לקדנציה שניה

דר' אילנה קדמון

יועצת אקדמית 
בחטיבה האונקולוגית 

בשירותי הסיעוד, 
המרכז הרפואי “הדסה 

עין כרם”,
מרצה בכירה בבית 
הספר לסיעוד של 

הדסה והאוניברסיטה 
העברית, בית הספר 

לרפואה

עורכת ראשית של 	 
ביטאון הסיעוד 

האונקולוגי בישראל 
של העמותה 

לקידום הסיעוד 
האונקולוגי

היתה בוועד המנהל 	 
EONS-של ה

פירסמה מחקרים 	 
בכתבי עת בעולם 

ובארץ

הציגה בכנסים 	 
בעולם ובארץ

הכשרת אחיות 	 
בארץ ובחו”ל

קידום קשרים 	 
בינלאומיים

כתיבה מקצועית 	 
לכתבי עת, כולל 
פרסום עבודות 

בביטאון העמותה

חברת ועד ממשיכה 
לקדנציה שניה

חברי הועד החדש
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תוכן העניינים

וועדת ביקורת של העמותה לקידום הסיעוד 
האונקולוגי 2016-2020

דר' ג'סיקה ליבנה 

אחות אחראית אשפוז יום אונקולוגי,
המרכז הרפואי תל השומר

חברת ועדת ביקורת חדשה
הייתה בעבר חברת הועד המנהל של העמותה לקידום 

הסיעוד האונקולוגי במשך שתי קדנציות.

ג'יהאן עמריא אבו קאמיר

סגנית אחות אחראית המטולוגיה והשתלות מח עצם, 
הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם ומרכזת קורס על 

בסיסי באונקולוגיה.

חברת ועדת ביקורת חדשה

אפרת לוין

אחות כללית, הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם

חברת ועדת ביקורת ממשיכה לקדנציה נוספת.

גזברית העמותה

שרית אשכנזי 

השירות  פליאטיבי,  בטיפול  קלינית  מומחית  אחות 
הפליאטיבי )טיפול תומך( ושיכום כאב, המרכז הרפואי 

בלינסון. 

סיימה שתי קדנציות כחברת הוועד המנהל של העמותה. 
 

ועדת ביקורת של העמותה
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תוכן העניינים

מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן

אחים ואחיות יקרים, 

אני שמח לברך אתכם בפעם הראשונה כמנכ”ל. העולם שלנו השתנה, ומי תיאר לעצמו שאצטרך לשאת ברכה 
בכתב במקום לעמוד מולכם ולהתרגש יחד אתכם מהמעמד וההיכרות.

נכנסתי לתפקידי כמנכ”ל ביולי 2019, לאחר ניסיון של 20 שנים באגודה כחשב. אני רואה בתפקידי הזדמנות 
נפלאה להצעיד קדימה ארגון עם עשייה ענפה למען החולים, המחלימים ובני משפחותיהם, והציבור כולו. בין 
שלל פעילויותיה, האגודה משקיעה זה שנים רבות בשדרוג מערך הטיפול האונקולוגי, ובפרט באחים ובאחיות 
האונקולוגיות: אנחנו מממנים תקנים ופרויקטים של אחיות אונקולוגיות, מקיימים השתלמויות מקצועיות, 

כנסים וימי עיון וכן מפגשים תקופתיים של אחיות מ’קבוצות עניין’ לדיונים בנושאים ספציפיים.

זה שנים רבות שהאגודה מעניקה שני פרסי הצטיינות בשנה לאחים או אחיות מצטיינות, תוך הכרה בחשיבות 
ההתפתחות המתמדת, השאיפה למצוינות והמקצועיות בתחום - עבודתכם היא עבודת קודש.

התקופה המאתגרת שאנו חווים כולנו בחודשים האחרונים בשל התפרצות וירוס הקורונה, הורגשה ביתר שאת 
על ידי חולי הסרטן, העלולים להיות בסיכון גבוה יותר לתחלואה ולסיבוכים. במאבק בסרטן אין פסק זמן, 
ופעילותה של האגודה נמשכה גם בתקופת ההגבלות – סיפקנו לחולים מידע עדכני ומהימן, הכוונה, תמיכה 
נפשית ראשונית, קבוצות תמיכה מקוונות בהן מומחים ענו לשאלות של חולי סרטן והציבור הרחב. הנגשנו את 
המידע בכלים דיגיטליים שונים ועוד. עם זאת, אנו כבר משתוקקים לחזור לפעילות מלאה, ובכלל זה מפגשים 

פנים אל פנים עם שותפינו השונים לפעילות, דוגמת העמותה לסיעוד האונקולוגי.

אני סמוך ובטוח שתדעו לעמוד מול הקשיים הניצבים בדרך, במיוחד בתקופה זו בה המקצוע שלכם הופך 
למאתגר במיוחד, לנוכח הרצון לספק לחולים טיפול מיטבי תוך שמירה על בריאותכם ובריאות הסביבה. 

דלתי תמיד פתוחה בפניכם ואני קשוב לכל צורך או בקשה. 

עם פרוס השנה הבאה עלינו לטובה, אני מקווה שנדע להביס את המגיפה במהירות וביעילות ולחזור 
לפעילותנו הברוכה. ברצוני לאחל לכולכם שנה טובה, שנת בריאות, שנה של התחלות חדשות, ולחזק את 

ידיכם שתמשיכו לבצע עבודתכם נאמנה. 

בברכה,
משה בר-חיים 

מנכ”ל האגודה למלחמה בסרטן
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תוכן העניינים

לחברותינו ולחברינו בסיעוד האונקולוגי

איזו שנה זו היתה? איזו שנה מצפה לנו?

ההתמודדות עם מגפת הקורונה הציבה אתגרים מורכבים למטופלים שלנו ולנו. האיום החדש ודרכי 
ההתמודדות עימו לקחו מאתנו את תחושת השגרה, שכל כך הורגלנו אליה. פגשנו יותר מטופלים שהיו 
להם מקורות תמיכה דלים בשל הריחוק החברתי, פגשנו מטופלים חרדים יותר ובודדים יותר, נאלצנו להפגין 
גמישות וללמוד דרכים חדשות בטיפול, לעבוד במשמרות אינטנסיביות, לשמור על בטיחות המטופלים, אבל 
גם להכיר בפגיעות שלנו, לשמור על עצמנו, לשמור על משפחותינו ולנהל שגרת חירום גם מחוץ לשעות 

העבודה. 

אבל השנה הזו גם הדגישה את הרצון הטוב. המסירות למטופלים לימדה אותנו את היכולת להתמודד עם 
מצבים שונים במהירות, היא קרבה בין אנשי צוות וחיזקה את העבודה הרב-צוותית, ומעל לכל חידדה את 

תחושת המשמעות של עבודתנו היומיומית.

בשם חברי האגודה לפסיכו-אונקולוגיה, ברצוננו לברך אתכם לקראת ראש-השנה ובפרוס השנה החדשה.

אנו מאחלים לכם שתצליחו לשמור על הכוחות שלכם כדי להמשיך ולסייע לחולים, עם אנרגיות חיוביות, 
חמלה, אהבה, סבלנות ותקווה, כפי שאתם נוהגים לעשות. 

אנחנו מאחלים לנשות ואנשי הסיעוד ולנו אנשי הפסיכו-אונקולוגיה המשך של שיתוף פעולה והעבודה 
המשותפת ביום-יום של הטיפול בחולים, כמו גם המשך פעילות משותפת של האגודות שלנו לשם למידה 

והעשרה משותפת.

שנה טובה, המשך עשייה ברוכה, והרבה בריאות
פרופ' מירי כהן ונעם פיזם

יו"ר שותפים
האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה

יו"ר שותפים - האגודה הישראלית לפסיכו-אונקולוגיה
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קסוביץ, מינץ-מנור

במאמר זה נדון במחלות גנטיות הדורשות השתלת ב
תאי גזע מתורם בילדים, הכוללות מחלות המטולוגיות 
של חסר חיסוני ומחלות מטבוליות שונות, בהתבסס 
על ספרות המחקר העדכנית. במשך שנים נעשה 
שימוש בהשתלות מח עצם מתורם לטיפול במחלות 
זוהי  רבים  ובמקרים  ממאירות,  שאינן  גנטיות 
האפשרות היחידה לריפוי או לעצירת התקדמות 
המחלה והידרדרות מצבו של המטופל. יחידת הילדים, 
בה אנו עובדות, היא חלק מהמחלקה להשתלות מח 
עצם ואימונותרפיה במרכז הרפואי הדסה עין כרם, 
אשר מטפלת בילדים עם מגוון מחלות מיילודים ועד 

מתבגרים.

במאמר זה נציג את הייחודיות של ההשתלה והטיפול 
במחלות שאינן ממאירות בילדים, תוך פירוט הידע 
והמיומנויות הנדרשים מהצוות הסיעודי במחלקה 
להשתלות מח עצם, והתפקידים השונים של האחות 
במהלך האשפוז. לסיום, נציג שני מקרים של ילדים 
שטופלו ביחידה שלנו ונפרט את הטיפול המורכב, 
המצריך שיתוף פעולה של צוות רב תחומי: הצוות 
הרפואי והסיעודי, אנשי מקצוע פסיכו-סוציאלי, צוות 
טיפול תומך, כמו גם הצוות החינוכי של בית הספר 
הניסוי הפועלים יחדיו לתמוך בילד ובמשפחתו 

בהתאם לצרכיהם. 

אביטל קסוביץ, ד"ר לימור מינץ-מנור

מבוא 
 ,)Allogeneic( השתלת מח עצם מתורם, השתלה אלוגנאית
הינה טיפול מורכב שמטרתו ריפוי והארכת חיים ומוכר 
כטיפול קו שני או שלישי במחלות המטולוגיות ממאירות. 
תהליך ההשתלה הוא ארוך ומסכן חיים, דורש אשפוז למספר 

שבועות ומלווה בתופעות לוואי קצרות וארוכות טווח. בשל 
כך, לרוב, הוא אינו טיפול הבחירה, אלא מוצע רק במקרה 
של מחלה עמידה לטיפולים קודמים, או במצבים בהם 
 סיכוי חזרת המחלה גבוה. מזה שנים, השתלת מח עצם
)Hematopoietic Stem Cell Transplantation-HSCT(

משמשת גם כטיפול במחלות גנטיות לא ממאירות - מחלות 
המטולוגיות של חסר חיסוני ומחלות מטבוליות שונות. 
במחלות אלו לעומת מחלות ממאירות, השתלת מח עצם 
היא טיפול הבחירה, ופעמים רבות ההשתלה הינה האפשרות 
היחידה לריפוי או לעצירת התקדמות המחלה והידרדרות 
במצב החולה. אוכלוסיית המטופלים שעוברת השתלה 
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ה השתלות מח עצם מתורם 
לילדים עם מחלות גנטיות
והטיפול הסיעודי ביחידה 

הפדיאטרית

אביטל קסוביץ, RN, BA - אחות במחלקה להשתלות מח עצם 
avitalk@hadassah.org.il .ואימונותרפיה של הסרטן

ד"ר לימור מינץ-מנור, RN, PhD - אחות במחלקה להשתלות מח 
עצם ואימונותרפיה של הסרטן, מרכזת בקרת איכות וצוות טיפול 

limormm@hadassah.org.il .תומך מחלקתי

המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים
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בשל מחלות גנטיות היא לרוב ילדים, מתינוקות בני יומם 
ועד מתבגרים. תהליך ההשתלה במקרים אלו דומה במידה 
מסוימת לטיפול במחלות ממאירות, אך גם ייחודי בהיבטים 
מסוימים ומשתנה בהתאם לסוג המחלה, גיל המטופל ומצבו 
הקליני. המטרה המרכזית בטיפול של השתלת מח עצם 
במחלות הגנטיות היא להחליף את התפקוד החסר על מנת 
ליצור תפקוד תקין; במחלות חסר חיסוני המטרה היא יצירת 
מערכת חיסונית חדשה למטופל-הילד, ובמחלות מטבוליות 
- יצירת רמת אנזימים תקינה. מטרת הטיפול הוא לעצור את 
התקדמות המחלה או אף לרפא אותה, על ידי יצירת תאים 

חדשים שיתקנו את החסר, שבעקבותיו נגרמת הפתולוגיה. 
במאמר זה נסכם מהן המחלות הדורשות השתלת מח עצם 
מתורם בילדים, מחלות חסר חיסוני ומחלות מטבוליות, 
ונתמקד במחלה מרכזית אחת בכל קבוצה בהסתמך על 
ספרות המחקר העדכנית, בשילוב עם הידע והמיומנויות 
שרכשנו בעבודה היומיומית במחלקה. כמו כן, נציג את 
ייחודיות תהליך ההשתלה והטיפול, תוך פירוט הידע 
והמיומנויות הנדרשות מצוות הסיעוד במחלקה, במהלך 
הטיפול בילד; ונציג תיאורי מקרה של ילדים שטופלו 
במחלקה להשתלות מח עצם ואימונותרפיה של הסרטן 

במרכז הרפואי הדסה עין-כרם. 
מחלקת השתלות מח עצם במרכז הרפואי ״הדסה״ הוקמה 
וכבר מראשיתה נתנה מענה למטופלים   1980 בשנת 
שאובחנו במחלות שונות - ממאירות וגנטיות כאחד. מאז 
הקמתה הושתלו במחלקה בעיקר מבוגרים וכן ילדים מגיל 
שש ומעלה. מדי שנה נערכות במחלקה כמאה וחמישים 
השתלות מח עצם אוטולוגיות )עצמיות( ואלוגנאיות )מתורם( 
לאוכלוסיה מכל הארץ ומחו"ל. הצוות הרפואי והסיעודי 
מומחה בטיפול במושתלי מח עצם ופועל בסטנדרטים 
 Joint Accreditation (  JACIE בעולם של  המקובלים 
Committee ISCT, EBMT( - ועדה המשתייכת לארגון 

 .)EBMT website( האירופאי להשתלות מח עצם
בשנת 2019 הוקמה יחידה פדיאטרית כחלק מהמחלקה 
לטיפול בילדים מגיל 0 עד 18, בהתאם למודל של מחלקה 

מעורבת )combined unit( הקיים בעולם במספר מרכזים. 
ביחידה מושתלים ילדים המאובחנים עם מחלות ממאירות 
וגנטיות מגוונות, ויש לציין כי היא משמשת מרכז ארצי 
ועולמי לטיפול במחלה גנטית מסוג Osteopetrosis. היחידה 
כוללת כיתה, מרחב משחקים ופעילות ותחנת אחיות 
מותאמת. כחלק ממתן טיפול בסטנדרטים מקצועיים 
מקובלים בתחום, הצוות הסיעודי הוכשר באופן ייעודי על 
מנת שיהיה בעל ידע מספק ומיומנויות מקצועיות הנדרשות 
בטיפול בתינוקות וילדים צעירים. הצוות של יחידת הילדים 
כולל בתוכו צוות פסיכו-סוציאלי של עובדות סוציאליות, 
פסיכולוגית ילדים, מורות, סייעות ותרפיסטיות, המספקות 
ליווי ותמיכה ומאפשרות לימוד ופעילות חינוכית לצד 

הפעלות מגוונות באמצעות מוסיקה ואומנות, בהתאם לגילו 
של המטופל, לצרכיו וליכולותיו.

תהליך השתלת מח עצם מתורם
הטיפול של השתלת מח עצם במחלות גנטיות, בדומה 
לטיפול במחלות ממאירות, כולל מספר שלבים, אך שונה, 
שכן הילד ומשפחתו יפגשו בפעם הראשונה עם טיפול 
אינטנסיבי מסוג זה הכולל תרופות כימותרפיות וביולוגיות 

עם מגוון תופעות לוואי. 
בהתאם לגיל המטופל ומצבו, יש לערוך הערכה לתהליך 
של שימור פוריות )הקפאת זרע, הקפאת ביציות או הקפאת 
שחלה(. הערכה זו מתקיימת לפני תחילת הטיפול בהתאם 
למצב המטופל, בהתחשב ברצון המטופל )אם המטופל 

 .)Balduzzi & Dalle, 2017( ובהחלטת ההורים )מתבגר
ניתן לחלק את שלבי הטיפול של השתלת מח עצם 
מתורם לארבעה שלבים: )1( השלב הראשון הוא ״התניה״ 
אשר  התרופתית  ההכנה  זוהי   -  )Conditioning (

במהלכה ניתנת למטופל כימותרפיה מיאלו-אבלטיבית 
)Myeloablative( במינון גבוה, במטרה להשמיד את התאים 
 )stem cells( הקיימים במח העצם ולאפשר מצב בו תאי האב
של התורם יקלטו וישגשגו במח העצם ״החדש״. סוגי הטיפול 
והמינונים של התרופות הכימותרפיות והביולוגיות נקבעים 
בהתאם לסוג המחלה ולמצב הקליני של המטופל; )2( השלב 
השני הוא קבלת השתל ״השתלה״, אשר מתרחשת לאחר סיום 

הטיפול הכימותרפי והביולוגי. ביום זה יינתן עירוי של תאי 
האב של התורם דרך הוריד. )3( השלב השלישי הוא תקופת 
נויטרופניה חריפה, בה ספירות הדם יורדות, ולרוב תהיה 

גם אנמיה ותרומבוציטופניה לסירוגין. בשלב זה המטופל 
נתון בסיכון רב ולכן נדרש מעקב צמוד באשפוז עד עליית 
הספירות. בימים אלו המטופל לרוב חש את השפעות הטיפול 
שקיבל, אשר כוללות תופעות לוואי שונות שחומרתן משתנה 
בהתאם לטיפול ולתגובה הייחודית של כל אחד. מלבד 
הסתמנות תופעות הלוואי המשמעותיות של הטיפולים, 
כגון בחילות והקאות ומוקוזיטיס חמור, דיכוי מערכת 
החיסון חושפת את המטופל לסכנה של זיהומים ודימומים, 
במיוחד בטיפולים מיאלו-אבלטיביים לפני השתלה. בשל 
כך, על הצוות הסיעודי להיות ערני לתופעות אלה ולנטר 
את המטופל באופן צמוד, כפי שיפורט בהמשך. )4( השלב 
 ,)Engraftment( הרביעי הינו קליטת מח העצם מהתורם

שמתחילה להסתמן לרוב כעבור כעשרה ימים עד כעשרים 
יום לאחר ההשתלה. לאחר עליית הספירות וקליטת השתל, 
תופיע לרוב עדות להתאוששות הדרגתית של המטופל וחזרה 
לתפקוד רגיל באופן יחסי. במקרים מסוימים יוחלט על מתן 
גורם גדילה לעידוד הגברת ייצור תאי דם לבנים במח העצם 
)Granulocytes-Colony Stimulating Factor - GCSF( לתמיכה 
בנויטרופניה הממושכת, כדי שעליית הספירה תהיה מהירה 

קסוביץ, מינץ-מנור
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יותר. עם זאת, יש להתחשב בשיקולים נוספים, שכן עליית 
הספירה באופן מהיר יכולה להניע את פעילות מערכת 
החיסון ביתר, אשר עלולה לגרום למחלת השתל נגד המאכסן  

  .)Graft versus Host Disease-GvHDD(
מחלת  להופיע  עלולה  הראשונים  השבועות  לאחר 
בשלושת  יחסית  שכיחה  תופעה  אקוטית,   GvHDD
החודשים הראשונים לאחר השתלת מח עצם מתורם, 
ומשמעותה הוא יצירת דלקת אקוטית בדרגות חומרה 
משתנות העלולה לפגוע במערכות פיזיולוגיות שונות של 
המטופל. מחלה זו יכולה להופיע מאוחר יותר בצורתה 
הכרונית, על כך נפרט בהמשך. על מנת למנוע או להפחית 
זו, הפרוטוקול המכין כולל תרופות ביולוגיות  תופעה 
וכימותרפיה מכוונות לימפוציטים. בנוסף המטופל יתחיל 
ליטול תרופות אימונוסופרסיביות קבועות, כדוגמת: 
 Mycophenolate mofetil, Cyclosporine , Tacrolimus
יותר לאחר  לתקופה של מספר שבועות, חודשים או 
 ההשתלה, בהתאם לקליניקה ולמידת הסתמנות התופעה

 .)Carreras  et al., 2019; Kenyon & Basic, 2018(
עם סיום איזון הסימפטומים השונים וההתאוששות הפיזית 
של המטופל ניתן לשקול שחרור מאשפוז, בתנאי שאין 
סימנים לזיהום או לבעיה אקוטית אחרת הדורשת טיפול, אך 
יש להמשיך לנהל מעקב תכוף באופן אמבולטורי במרפאה 
ייעודית. המטופל ממשיך ליטול בביתו תרופות שונות, בעיקר 
לשם מניעה של זיהומים ושל GvHDD והמעקב הקבוע כולל 
בדיקות שונות המתמקדות במצב השתל וקליטתו לאורך זמן, 
זיהוי זיהומים, בדיקת אלקטרוליטים, תפקודי כליות ותפקודי 
כבד, וכן איתור סימנים של GvHDD. אחד המדדים למעקב 
 )STR - Short Tandem Repeat( הוא בדיקת דם ספציפית
של הכימריזם )Chimerism(, מדד להערכת איכות הקליטה 
של מח העצם באמצעות ספירת תאי הדם של המטופל 
לעומת אלו של התורם. לעומת השתלה מתורם במחלות 
ממאירות, מצב בו נעדיף כימריזם מלא על מנת שהשתל 
 Graft versus Leukemia -( ייצר תאים שילחמו כנגד המחלה
GvL(, בהשתלות גנטיות ומטבוליות כימריזם חלקי יהיה לרוב 
מספק, שכן במקרים אלו אין תועלת כלל ב- GvHDD. ככלל, 
על מושתלי מח עצם להיות במעקב צמוד במשך השנה 
הראשונה ולאחר מכן כל שישה חודשים עד שנה ולעתים 
Dinur- ;אף לאורך כל חייהם )אתר האגודה למלחמה בסרטן

.)Schejter et al., 2015; Kenyon & Basic, 2018

מחלות לא ממאירות הדורשות השתלת מח 
עצם מתורם

ניתן לחלק את המחלות הדורשות השתלת מח עצם מתורם 
לשלוש קבוצות עיקריות ואנו נתמקד כאן בשתי הקבוצות 
הראשונות. )א( מחלות ראשוניות של חסר חיסוני, כדוגמת 
 SCID - Severe Combined Immunodeficiency Disorder,

 CGD - Chronic Granulomatous Disease, LRBA Deficiency
 - Lipopolysaccharide Responsive and Beige-like Anchor
 protein, HLH - Hemophagocytic Lymphohistiocytosis,
Malt-1 Immunodeficiency ועוד. )ב( מחלות מטבוליות, 
בהן נוצרה בעיה באנזימים מסוימים וכתוצאה מכך ייווצרו 
מאגרים שיכולים לגרום לפיגור בהמשך החיים, כדוגמת 
Leukodystrophy, Osteopetrosis. )ג( מחלות המטולוגיות 
שונות, הכוללות בעיקר אנמיות הגורמות לכשל מח העצם, 
Thalassemia Major, Aplastic Anemia. ברוב  כדוגמת 

המחלות הללו ההשתלה תאפשר ריפוי מלא. 
)א( מחלות ראשוניות של חסר חיסוני נובעות ממוטציה 

גנטית, שגורמת לפגיעה בהיווצרות תאים לבנים ספציפיים 
האחראים על זיהוי פתוגנים והריסתם, ובכך נגרמת פגיעה 
בתפקוד מערכת החיסון כנגד מזהמים. אופן הפגיעה ומידת 
הפגיעה משתנים בכל אחת מהמחלות השונות ובאים לידי 
ביטוי במגוון תופעות קליניות. במחלות אלה לעתים יינתן 
למטופל טיפול גנטי )Gene therapy( עם השתלה עצמית 
או בלעדיה, טיפול תאי ספציפי והשתלת מח עצם מתורם. 
הטיפולים השונים הקיימים יכולים להוות טיפול עיקרי, או 

גשר טיפולי עד להשתלה. 
ניתן לחלק את מחלות החסר החיסוני לשתי קבוצות: 
 SCID -1( מחלות ה( ;Non SCID לעומת SCID מחלות מסוג
Severe Combined Immunodeficiency Disorder הוא 
שם כולל לקבוצת מחלות הפוגעות בחלוקה של קבוצה 
אחת או יותר של לימפוציטים מסוג B ,T או NK בהתאם 
למוטציה הגנטית הקיימת, ובכך נגרם שיבוש ביצירת תאים 
 T בוגרים תקינים. ברוב הסוגים נצפה חוסר תפקוד של תאי
ובנוסף, לעיתים חוסר תפקוד של תאי B או תאי NK. מכיוון 
שלתאי B נדרשת תקשורת תאית )signal( מתאי T כדי לייצר 
נוגדנים מתאימים, תאי B לא יכולים לתפקד באופן תקין. 
תאי NK מתפתחים בנפרד משתי הקבוצות האחרות ויוכלו 
לספק מידה של הגנה אצל אנשים הסובלים מתפקוד לקוי 
של תאי T ו- B, ולכן הערכה של נוכחות תאי NK תקינים 
 .SCID -מסייעת לקבוע את חומרת הפרוגנוזה של מחלת ה
6 חודשים, כאשר  3 ל-  הגיל הממוצע לאבחון הוא בין 
בדרך כלל התמונה הקלינית הכללית היא חוסר שגשוג 
של התינוק )Failure to Thrive - FTT( הכוללת פעמים רבות 
זיהומים חוזרים שונים, במיוחד דלקת ריאות חוזרת שלא 
נרפאת לאחר טיפול סטנדרטי. לפעמים ימצאו זיהומים 
 PCP - Pneumocystis אופורטוניסטיים אופייניים כמו 
 pneumonia, עם מחלות זיהומיות בעור ושלשולים מרובים

.)Carreras et al., 2019; Justiz Vaillant & Mohseni, 2020(
על מנת לנבא את מידת הצלחת הטיפול בהשתלת מח 
עצם מתורם יש לבחון מספר פרמטרים: )1( גיל המטופל 
3.5 חודשים  גיל  - מחקרים מצאו שגיל השתלה לפני 
מעלה את הסיכוי לתוצאות טובות יותר, לעומת השתלות 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Chronic_granulomatous_disease
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)2( המצב הבריאותי של המטופל  יותר;  בגיל מאוחר 
נלוות  - מטופלים הסובלים ממחלות  לפני ההשתלה 
רבות או זיהומים עמידים יהיו בעלי סיכון גבוה ותוצאות 
טובות פחות, )3( סוג ההשתלה - השתלה מאח או אחות 
לפנוטיפ  סיכויי ההצלחה, שכן  מתאימים מעלה את 
השפעה על תוצאת ההשתלה. ב-SCID של לימפוציטים 
ביותר הנמוכות  התוצאות  התגלו   )-T ו-)  )-B (  מסוג 

.)Carreras et al., 2019; Zaucha-Prażmo et al., 2019(
 ,SCID -נתונים אלו מראים כי בהשתלה כטיפול הבחירה ב
 MSD -ישנה עדיפות לתורם אח או אחות מתאימים
Matched Sibling Donor. יש לשקול צורך בפרוטוקול הכנה 
)conditioning(, שכן מערכת החיסון הקיימת לקויה ביותר, 
עובדה המאפשרת טיפול עם רעילות נמוכה יותר ולכן 
בטוחה יותר עבור המטופל. במקרים אלו תופיע בדרך כלל 
התאוששות טובה ומהירה יחסית של תאי T ו-B. במידה 
שאין אפשרות לתרומת אחאי, יופנה החיפוש לתורם זר 
מתאים MUD - Matched Unrelated Donor. בהשתלה מסוג 
זה, יידרש פרוטוקול הכנה כימותרפי אינטנסיבי הכולל 
 )GvHDD( טיפול מניעתי למחלת השתל נגד המאכסן
בשל סיכויים גבוהים יותר להתפתחותה. מחקרים מראים 
בין תוצאות של ההשתלה מ-MSD לעומת  כי הפער 
MUD הולכים ומצטמצמים בחלוף הזמן, בשל התקדמות 
הטיפולים. במידה שלא נמצא תורם מתאים, תתבצע 
השתלה מסוג Haploidentical, כאשר אחד ההורים יבחר 
כתורם לילדו. היתרון בהשתלה מסוג זה היא הזמינות 
של התורם שמאפשרת התחלת הטיפול באופן מידי, אך 
החיסרון הוא שעדיין לא מצויים די מחקרים המוכיחים את 
מידת יעילות ההשתלה ועדיפותה על פני האחרות, ועל כן 
היא נותרה בעדיפות נמוכה עד כה בהשוואה לאפשרויות 
הקודמות. אפשרות אחרונה המצויה בשימוש מועט בשל 
 .Cord Blood חסרונותיה היא השתלה מדם חבל טבורי
עיקרי חסרונותיה הם: קליטה איטית של השתל המהווה 
מצב בעל סיכון גבוה למטופל, חוסר בתאי T ציטוטוקסים 
ספיציפיים וחוסר באפשרות לדחף נוסף של תאי אב, 
במקרה שנוצרת בעיה עם השתל בהמשך )כגון ירידה 
בכימריזם(. יתרונותיה הם זמינות השתל וסיכוי נמוך יחסית 
 ל- GvHDD הטומנת בחובה סיכונים ותופעות לוואי רבות

.)Carreras et al., 2019; Punwani et al., 2015(
- מדובר   Non SCID-2( מחלות הכלולות בקבוצת ה(

 Chronic במגוון רחב של מחלות, כאשר הנפוצות בהן: 
granulomatous disease - CGD, מחלה בה קיים תפקוד 
לקוי של פגוציטים ונויטרופילים וחוסר יכולת להגן מפני 
 HLH - Haemophagocytic ;מזהמים חיידקיים ופטריתיים
יתר  נגרמת כתוצאה משפעול   Lymphohistiocytosis
ופרוליפרציה גבוהה של לימפוציטים ומקרופגים, היוצרים 
WAS - Wiskott- ;מצב של דלקת חמורה ומסכנת חיים

 ,X-linked  מחלת חסר חיסוני מסוג - Aldrich syndrome
המתבטאת בתרומבוציטופניה, מחלות עור דמויות אקזמה 
וחסרים חיסוניים נוספים. ההבדל המהותי בטיפול במחלות 
 Non SCID הוא, שבקבוצת SCID -אלו לעומת מחלות ה
המטופל זקוק לפרוטוקול הכנה כימותרפי מלא כדי לאפשר 
את קליטת השתל מהתורם ולקבל מצב של כימריזם גבוה 
בטווח הארוך. אחוז התמותה בהשתלה במטופלים הסובלים 
ממחלות מהקבוצה הזאת גבוה יחסית, ולכן יש צורך במעקב 
.)Carreras et al., 2019; Kenyon & Basic, 2018( צמוד במיוחד
)ב( מחלות מטבוליות הן קבוצה של מחלות גנטיות הגורמות 

בדרך כלל לפגיעה בתהליכים פיזיולוגיים בתא, כדוגמת 
פגיעה ליזוזומית, פריאוקימלית או מיטוכונדרית. המחלות 
 MPS - Mucopolysaccharidosis :הנפוצות מקבוצה זו הן
 Leukodystrophy ומחלות של )Hurler’s Syndrome לדוגמה(
 Infantile או X-ALD -  X linked adrenoleukodystrophy כגון
Krabbe disease. ישנן מחלות מקבוצה זו הניתנות לריפוי או 
להקלה בתסמינים שלהן, על ידי השתלת מח עצם מתורם. 
תזמון האבחון המוקדם הוא קריטי, מכיוון שמחלות אלו הן 
פרוגרסיביות וההשתלה בדרך כלל לא מתקנת את הנזק 
שנגרם, אלא יכולה לעצור את התקדמות המחלה ולעיתים 

.)Kenyon & Basic, 2018( למנוע נזק נוסף
ישנן מספר דרכים לאבחון מחלה מטבולית וראשיתן 
גנטיות בהריון או אחריו, מעקב היסטוריה  בבדיקות 
משפחתית או על-פי הנחיות של ייעוץ גנטי, בדיקות סקר 
אחרי לידה, או אבחון מוקדם על-פי קליניקה. ההחלטה על 
טיפול בהשתלת מח עצם תלויה במחלתו של המטופל, 
במצבו הקליני, בגילו וברמה התפקודית והנוירולוגית שלו. 
המצב התפקודי של המטופל לפני ההשתלה יקבע לרוב את 
תוצאות ההשתלה, ומקרי תמותה לאחר ההשתלה יתרחשו 
פעמים רבות עקב חוסר הצלחה לתקן מצב ירוד מתקדם 
של המטופל. סוג ההשתלה המקובלת במחלות אלו היא 
השתלה מתורם מסוג MSD או MUD, ולעיתים יעשו שימוש 
גם בהשתלת Haploidentical. מחקרים חדשים הראו אחוזי 
הצלחה טובים בטיפול גנטי במחלות מטבוליות, באמצעות 
עריכת מניפולציה גנטית על התאים של המטופל עצמו 
לאחר איסוף התאים הראשוני, במטרה לתקן את המוטציה 
לפני החזרתם למטופל. במחלות מסוימות הטיפול הגנטי 
יעיל יותר, מכיוון שבעקבותיו נוצרת כמות גבוהה יותר של 
 Carreras et al.,( אנזימים תקינים שתאפשר השתלה מתורם
2019(. טיפול גנטי נחשב כטיפול מתפתח ומצוי עדיין בשלב 
מחקרי ולכן נפוץ פחות עדיין, אך יתכן כי בעשור הקרוב יהיה 
נפוץ יותר במחלות מטבוליות שונות עם התקדמות הפיתוח 

הרפואי. 
 MPSIH  -בקבוצת המחלות המטבוליות מוכרת מחלת ה
 Hurler או בכינוייה - Mucopolysaccharidosis Type IH
 MSD Syndrome. במחלה זו השתלה מתורם מתאים 

קסוביץ, מינץ-מנור
די

עו
סי

ה
ל 

פו
טי

ה
 ו

ת
יו

ט
גנ

ת 
לו

ח
מ

ם 
ע

ם 
די

יל
 ל

ם
ור

ת
מ

ם 
צ

ע
ח 

מ
ת 

לו
ת

ש
ה



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

תוכן העניינים

או MUD היא טיפול הבחירה. מחלה זו היא אחת ממחלות 
אגירה ליזוזומליות )Lysosomal Storage Disease( בה קיים 
חוסר קשה באנזים alpha-L iduronidase, מצב המביא לבניית 
מולקולות סוכר גדולות - glycosaminoglycans והצטברותן 
ללא אפשרות לפרקן. המחלה היא פרוגרסיבית ומלווה 
בפגיעה באיברים רבים, ולכן גורמת לפיגור פסיכומוטורי, 
למחלת עצמות קשה, למחלות לב-ריאה שונות ולתמותה 
מוקדמת. השתלת מח עצם מתורם יכולה למנוע פגיעה 
רב-מערכתית ואף את התמותה המוקדמת, על ידי מצב 
בו האנזים החסר מיוצר על ידי הלויקוציטים של התורם 
)Cross Correction(. בנוסף, מצויים טיפולים פרמקולוגיים 
המשמשים כתחליף לאנזים זה, אך התרופות הללו לא 
 )Blood-Brain Barrier ( עוברות את מחסום דם-מוח 
ולכן לטווח הארוך הן לא יכולות לעצור את ההידרדרות 
הנוירולוגית הבלתי נמנעת של המטופל. עם זאת, טיפול 
פרמקולוגי יכול להוות מעין גשר טיפולי עד תחילת הליך 
ההשתלה, בתקווה לשפר את המצב התפקודי של המטופל, 
אם כי הוא לא הוכח כמעלה את סיכויי הצלחת ההשתלה. 
באבחון ובטיפול במחלה זו יש צורך בהתערבות של צוות 
רב מקצועי הכולל רופא אף-אוזן-גרון, אורתופד, קלינאית 
תקשורת וכמובן ליווי רגשי למטופל ומשפחתו במהלך 

  .)Carreras et al., 2019( הטיפול ואחריו
ס  י ז ו ר ט פ ו א ט ס ו א א  י ה ת  פ ס ו נ ת  ו ל ח מ ת  צ ו ב ק
)Osteopetrosis(. זהו שם כולל לקבוצה של מחלות 

תורשתיות נדירות, המאופיינות בעיקר בצפיפות עצם גבוהה 
מהרגיל והתקשות העצמות. במחלה זו מצב המטופלים 
משתנה בטווח רחב של ביטוי המחלה וחומרתה, החל 
מיילודים הנקלעים לסיבוכים מסכני-חיים כגון: אי ספיקת 
 ARO-Autosomal Recessive מח עצם )במצב מחלה של
Osteopetrosis קלאסי או "ממאיר"(, ועד לגילוי המחלה 
באופן מקרי בהדמיה, בדרך כלל בגיל מאוחר יותר )האופייני 
Autosomal Dominant Osteopetrosis- ADO(. כיום  ל- 
ידועות תשע מוטציות שונות של אוסטאופטרוזיס, כאשר 
אופן התורשה יכול להיות אוטוזומלי רצסיבי, דומיננטי 
או X-linked, ובכל אחת מהמוטציות תהיה רמת פגיעה 
שונה בהתאם. באוסטאופטרוזיס קיימת ירידה או חוסר 
תפקוד מוחלט של האוסטאוקלסטים, התאים האחראים 
על הריסת העצם, שמהווים בקרה חשובה לצורך בניית 
עצם תקינה. כתוצאה מחסר זה, העצמות בעלות צפיפות 
גבוהה מידי ונוצרת פגיעה בתפקוד, ריבוי שברים ומקרים 
של אוסטאומיאליטיס המשפיעים על איכות החיים. אבחון 
המחלה הראשוני הוא לרוב על פי הקליניקה, בה יראו 
עצמות פנים מוגדלות האופייני למחלה, היקף ראש גדול 
)Macrocephaly(, פגיעה בראיה עד כדי עיוורון, הגדלת כבד 
וטחול )Hepatosplenomegaly(, בעיות המטולוגיות שונות, 
וחוסר סידן בשילוב עם פעילות יתר משנית של בלוטת 

יותרת התריס )Hyperparathyroidism(. כדי לאבחן את 
המחלה ניתן להיעזר באבחון גנטי ובצילומי רנטגן, על מנת 
להדגים את הצפיפות הגבוהה בעצמות. בעקבות המוטציות 
המרובות של המחלה יתכן והקליניקה תופיע בשלב מאוחר 
לאחר הלידה או בצורה אטיפית, ובמקרים כאלה האבחון 
ידרוש אמצעים דיאגנוסטיים מתקדמים ואף פולשניים. בחולי 
אוסטאופטרוזיס קשה ישנה ירידה בתוחלת החיים, כאשר 
מרבית הילדים שאינם מטופלים מתים בעשור הראשון 

לחייהם מסיבוך נלווה למחלה, הנובע מדיכוי מח העצם.
הטיפול באוסטאופטרוזיס משתנה בהתאם לחומרת המחלה, 
כאשר במקרים הקלים יחסית )ADO( הטיפול הוא בעיקר 
סימפטומטי וכולל טיפול רב-תחומי וניהול סיבוכי המחלה, 
ויהיה מקום לשקול השתלה במקרים בהם ישנה פגיעה 
באיכות החיים. במקרים החמורים יותר )ARO( נדרשת 
השתלת מח עצם מתורם, שכן היא תאפשר את הסיכוי 
הרב ביותר לעצירת התקדמות המחלה והישרדות ארוכת 
טווח. מטרת ההשתלה היא לאפשר יצירת אוסטיאוקלסטים 
תקינים ובכך לעצור את התקדמות המחלה וסיבוכיה. גם 
במקרים אלו ישנה עדיפות להשתלה מסוג MSD, ואם היא לא 
 Haploidentical ולאחר מכן MUD אפשרית תיבדק השתלת
אם לא ימצא תורם זר. ההישרדות במושתלים אלו עומדת 
 Carreras et al., 2019; Stark &( .כעת על 90%-80% לערך

.)Savarirayan, 2009; Stepensky et al., 2019

הטיפול הסיעודי בילד במהלך ההשתלה 
מתורם ולאחריה

הילד המטופל זקוק לטיפול מקיף וייחודי לאורך ההשתלה 
מתורם, על מנת להתגבר על הסיכונים והסיבוכים הקשורים 
לתהליך המורכב. לצוות הסיעודי תפקיד משמעותי ביותר 
בטיפול והוא כולל מספר היבטים עיקריים: )א( מעקב אחר 
סימנים חיוניים ולקיחת בדיקות שונות לפי הצורך, )ב( סיוע 
בפעולות סיעודיות אם יש צורך, )ג( איתור מצבי סיכון, דיווח 
מידי לרופא והתחלת טיפול בהתאם, )ד( איתור סימפטומים 
שונים וטיפול בהם, )ה( הדרכת המטופל הנויטרופני ו/
או ההורים והמשפחה לקראת הטיפול ובמהלכו, )ו( עידוד 
פעילות גופנית ופעילות חינוכית ופנאי של הילד המטופל, 
)ז( איתור קשיים רגשיים של הילד והוריו והפנייה לגורם 
המתאים, וכן תמיכה כללית בילד ובמשפחתו. במידה 
והמטופל מגיע למצב המוגדר סופני, יש צורך בטיפול רפואי 
וסיעודי מתאים וליווי של המטופל והמשפחה בתהליך סוף 
חיים יחד עם צוות רב מקצועי, הכולל צוות פליאטיבי, פסיכו-

סוציאלי וחינוכי. 
הטיפול הסיעודי ביחידת השתלות הילדים מצריך מיומנות 
גבוהה של האחות, על מנת לאתר מצבי סיכון שונים, כגון: 
מצב המודינמי או נשימתי לא תקין, עלייה במשקל בעקבות 
צבירת נוזלים למניעת בצקת ריאות, סימנים לזיהומים 
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שונים עד מצב של הלם ספטי וכן אי ספיקת כליות או כבד 
הקשורים בטיפול המורכב. על האחות להיות מודעת לכלל 
הסיבוכים האפשריים, כדי שתוכל לזהות תסמינים המעידים 
על החמרה ועלולים לסכן את המטופל. זאת במטרה לנסות 
ולמנוע את הסיבוכים מראש או ליזום התערבות מוקדמת 
וטיפול מיידי, תוך נקיטת אמצעים מתאימים במטרה להחזיר 

את האיזון הקליני של המטופל. 
ניתן לחלק את הסיבוכים במהלך הליך ההשתלה לשתי 
קבוצות עיקריות: )א( סיבוכים אקוטיים העלולים להתרחש עד 
כמאה ימים לאחר ההשתלה, שהעיקריים ביניהם: מוקוזיטיס, 
זיהומים ומחלה אקוטית של השתל נגד המאכסן GvHDD; )ב( 
סיבוכים כרוניים העלולים להימשך זמן ארוך יותר וכוללים 

בעיקר את המחלה הכרונית של השתל נגד המאכסן. 
)א( אחד הסיבוכים האקוטיים הנפוצים הוא מוקוזיטיס קשה; 
זוהי דלקת הנגרמת כתוצאה מפגיעה בתאי האנדותל בעקבות 
הכימותרפיה במינונים גבוהים, שעלולה לפגוע במערכת 
העיכול החל מהפה ועד פי הטבעת. מוקוזיטיס מסתמן לרוב 
עם אודם וכיבים הגורמים לכאבים בפה ובוושט, וכתוצאה מכך 
המטופל מתקשה באכילה ובליעה של מזון ושתיה ולעתים אף 
ניכר קושי בדיבור. המוקוזיטיס מופיע אצל  98% מהמטופלים 
העוברים השתלה מתורם, ונובעת ממינונים גבוהים במיוחד 
של תרופות כימותרפיות הנדרשות כטיפול הכנה להשתלה 
מתורם. ההתערבות הסיעודית כוללת איתור מוקדם של 
מוקוזיטיס ובניית תכנית טיפול אישית לפי הצורך, שתכלול 
איזון כאב והדרכת המשפחה. על האחות להיות מעודכנת 
בתרופות ובאמצעים שונים לאיזון כאב, לרוב שימוש מותאם 
באנלגטיקה ובתרופות נרקוטיות, לעיתים בליווי והתייעצות 
עם צוות ייעודי של מרפאת כאב ובעקבות כך פעמים רבות 
יותחל שימוש ב-Patient-controlled analgesia - PCA. שליטה 
נכונה בכאבים תאפשר למטופל איכות חיים טובה יותר לאורך 
האשפוז, המשך שגרת פעילות, ולעיתים אף תאפשר אכילה 
ושמירה על תזונה מספקת בזמן ההשתלה. התערבות חשובה 
נוספת של האחות כוללת הדרכת המטופל והוריו לניקוי הפה 
באמצעות שימוש בשטיפות פה לעיתים קרובות, על מנת 
לשמור על היגיינת הפה, למנוע פטרת או חדירת פתוגנים 
אחרים ולאלחש כאב. האחות בשיתוף הדיאטנית מדריכות 
את המשפחה לתזונה מתאימה למטופל ללא טעמים חזקים, 
מיעוט בתבלינים וללא חריפות, על מנת לא לגרום גירוי של 
הפה, וכן אכילת אוכל רך וקל לבליעה בטמפרטורה פושרת 
על מנת להקל על הכאבים הנגרמים בזמן הבליעה כתוצאה 
מהרקמה הפגועה. איתור המוקוזיטיס אצל תינוקות ופעוטות 
הוא אתגר גדול יותר, מכיוון שהם לא יכולים לבטא את 
תחושותיהם, בשונה מילדים או מתבגרים. בגילאים צעירים 
אומדן מצב הפה מצריך גישה ייחודית, הכוללת אומדן כאב 
באמצעות סימנים חיוניים, בכי, מצבים של אי שקט, קושי 
באכילה ודיווח של ההורים המכירים היטב את התנהגות הילד, 

ולכן שיתוף פעולה של ההורים באומדן חשוב ביותר. תפקידה 
של האחות הוא לאתר קושי באכילה ואף ירידה במשקל 
ובשיתוף עם הדיאטנית למצוא דרכים לשפר את הצריכה 

הקלורית של המטופל. 
סיבוך אקוטי עיקרי נוסף שנפוץ בזמן הטיפול הוא זיהומים, 
כאשר ספסיס הינו גורם עיקרי לתחלואה ולתמותה הקשורה 
בהשתלת מח עצם. התקופה המסוכנת ביותר עבור המטופל 
היא בזמן הנויטרופניה המתפתחת לאחר קבלת הפרוטוקול 
לזיהומים,  קיימות רמות חומרה שונות  הכימותרפי. 
 SIRS - Systematic( החל מתגובה דלקתית סיסטמית
Inflammatory Response Syndrome( הכוללת עליית חום 
הגוף מעל 38 מעלות צלזיוס, המלווה בתופעות הבאות: 
טכיקרדיה, טכיפניאה, לימפוציטוזיס ומגיעה לעיתים עד 
הלם ספטי )Septic shock( המצריך החייאת נוזלים ותמיכת 
וזופרסורים. יש לציין, כי בקרב ילדים צעירים מופיעה פעמים 
רבות תמונה של ספסיס שאינה קלאסית, כגון: אפתיה או 
היפותרמיה דווקא. פגיעה כלשהי במחסומים הטבעיים 
של הגוף הינה גורם סיכון לחדירת פתוגנים, למשל: פגיעה 
בשלמות העור כתוצאה ממוקוזיטיס והימצאות של צנתר 
בווריד מרכזי או צנתר שתן. זיהוי מוקדם וטיפול מידי הם 
המפתח העיקרי בטיפול יעיל בזיהומים, בכלל זה ניטור צמוד 
של סימנים חיוניים, בפרט חום ולחץ דם שיכולים להעיד על 
תחילת מצב ספטי אצל המטופל. סימנים מזהים נוספים 
כוללים: ירידה או שינוי במצב ההכרה, טכיקרדיה וטכיפניאה 
עם התופעות הבאות או בלעדיהן: ירידה בסטורציות, ירידה 
בתפוקת השתן, היפותרמיה, צמרמורות, עליית חום, ירידת 
לחץ דם והרגשה כללית לא טובה. אצל תינוקות וילדים יש 
לשים לב במיוחד למילוי קפילארי ירוד, סימן המעיד על 
ירידה בפרפוזיה. יתכן קושי לזהות סימנים אלו במטופל 
לאחר השתלה הסובל מסימפטומים רבים. ברגע שזוהה 
חום מעל 38 מעלות צלזיוס, חשוב לקחת מיד תרביות 
דם בהתאם לפרוטוקול המחלקתי, להמשיך במתן נוזלים 
ותמיכה של חמצן אם יש צורך, ולהתחיל תוך מספר דקות 
טיפול אנטיביוטי לפי פרוטוקול מוסדי בהוראת רופא תוך 
זמן קצר מהופעת החום. חשוב להעריך תפוקת שתן אצל 
המטופל )בתינוקות יש לשקול טיטולים( ולעיתים יש צורך 
בהכנסת צנתר שתן, אם לא ניתן להעריך תפוקת שתן 
בלעדיו. מעקב של תפוקת שתן, לחץ דם ורמות לקטט הינם 
כלים להערכת חומרת הזיהום. עמידה בכללי זהירות מיוחדים 
למניעת זיהומים במטופל נויטרופני נועדו להגן על המטופל 
בזמן הטיפול של השתלת מח עצם ולמנוע מצבים מסכני 
חיים. בזמן האשפוז במחלקה, ובכלל זה בזמן הנויטרופניה, 
המטופל שוהה בבידוד הגנתי עם המלווה בחדר בידוד 
מיוחד, הכולל מערכת סינון ולחץ שלילי בתוך החדר, כך 
שהאוויר בחדר יוותר ללא מזהמים מחוץ עד כמה שניתן. 
הצוות הסיעודי מדריך את המטופל ומשפחתו להקפיד 
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על היגיינה כללית טובה, שכוללת היגיינת ידיים מוקפדת, 
היגיינת פה ומקלחת יומית וכן לעטות מסיכה בכל יציאה 
מן החדר. ההנחיה במחלקתנו היא לאפשר ביקורים כל עוד 
המבקר אינו מצונן או חולה )לא יותר משני מבקרים בו זמנית 
בחדר מלבד המטופל(. הצוות המטפל עצמו נדרש להקפדה 
מחמירה על כללי מניעת זיהומים. ישנם מרכזים להשתלות 
מח עצם בילדים המנחים את המטופלים לשהות בחדרם 
ללא אפשרות יציאה מחדר, אך נוהל זה לא הוכח בספרות 
המדעית מעל לכל ספק כמונע זיהומים לאחר השתלות מח 
עצם. מלבד בזמן הנויטרופניה החריפה, הצוות במרכז שלנו 
מעודד את המטופלים לצאת מהחדר או אף מהמחלקה 
ולהסתובב במסדרון או במקום שאינו הומה אדם, על מנת 
לאפשר המשך איכות חיים ושגרה - פעילות המשפרת 
את מצב הרוח של המטופל ותורמת להצלחת הטיפול על 
 Mank & Van der Lelie., 2003; Annibali( פי מחקרים שונים
et al., 2017(. המטופל ומשפחתו מקבלים הדרכה לתזונה 
מתאימה בזמן ההשתלה עם תפריט מיוחד "דל פתוגנים", 
הכולל אכילת אוכל מבושל היטב, שטיפת פירות וירקות חיים 
וקילופם, אכילת אוכל טרי והקפדה כללית על ניקיון בזמן 

הכנת האוכל. 
סיבוכים אקוטיים נוספים בזמן הטיפול הם דלקת של כיס 
השתן )Hemorrhagic Cystitis(, המתאפיינת כמיקרו או מקרו-

המטוריה ונובעת לרוב מהטיפול המקדים של כימותרפיה 
 ,)Cyclophosphamide מסוימת )בעיקר של טיפול ב- 
הקרנות או זיהום ויראלי במערכת השתן. הטיפול בדלקת 
הוא סימפטומטי בעיקרו וכולל הידרציה טובה ואיזון כאבים. 
במצבים מסוימים הכנסת צנתר שתן רגיל או צנתר שתן 
לשטיפה, יסייעו בהקלה על הכאבים וימנעו אצירת שתן 
כתוצאה מקרישי דם. אומדן סיעודי חוזר של הרגלי השתנה 

חשוב, כדי לאתר ולטפל בסיבוך קשה זה. 
VOD - Veno- סיבוך נוסף הקשור בהשתלת מח עצם הוא
Occlusive Disease, סיבוך מסכן חיים עד כדי תמותה של 
15%-10% מבין המטופלים שעברו השתלה מתורם. סיבוך 
זה נגרם כתוצאה מפירוק כבדי של התרופות הכימותרפיות 
הניתנות כחלק מפרוטוקול ההכנה והיווצרות מטבוליטים 
רעילים הפוגעים בדפנות של כלי הדם וגורמים להיצרות 
ולבצקת. כתוצאה מכך, נגרמת חסימה של הסינוסאידים 
הכבדיים ויחד עם זאת ירידה בלחץ דם הפורטלי ופינוי 
ורידי מופחת מהכבד. VOD מתפתח בדרך כלל בשלושת 
השבועות הראשונים לאחר השתלה ויכול לגרום לפגיעה 
קלה בלבד, אך פגיעה חמורה עלולה להתקדם מהר לקריסה 
רב-מערכתית ולתמותה. הצוות הסיעודי אחראי על ניטור 
סימפטומים היכולים להצביע על החמרה, באמצעות מאזן 
נוזלים מדויק ומעקב של עלייה במשקל או עלייה בהיקף 
הבטן הקשורים בהסתמנות מוקדמת. כמו כן, יש לבצע 
הערכת מצב העור לסימנים של צהבת, כאב )במיוחד בבטן 

ימנית עליונה(, דימום, מעקב של בדיקות דם כולל תפקודי 
קרישה, אלקטרוליטים ותפקודי כבד יומיים ודיווח מיידי 
לרופא המטפל. כאשר מתעורר חשד ל-VOD , הטיפול יכלול 
הימנעות ממתן תרופות הפטו-טוקסיות, הגבלת נוזלים, מתן 
משתנים ומשככי כאב ומתן עירוי טסיות לעיתים. יש צורך גם 
בהערכה מתמדת של אי ספיקה נשימתית, לבבית וכלייתית, 
ולרוב יותחל טיפול של תרופה שהוכחה כיעילה במצב 
זה - Defibrotide. מטופלים המאובחנים עם VOD יזדקקו 
להדרכה ולתמיכה כוללנית על ידי הצוות הסיעודי והרפואי 

.)Kenyon & Babic, 2018; Skeens et al., 2016(
סיבוך אקוטי משמעותי ושכיח לאחר השתלת מח עצם 
 acute Graft מחלת השתל נגד המאכסן,  מתורם הוא 
versus Host Disease - aGvHDD בכ-50% מההשתלות 
מתורם. האיברים שנפגעים ביותר ב-aGvHDD הם העור, 
הכבד ומערכת העיכול, כאשר תיתכן פגיעה במערכת אחת 
או יותר. האבחון הוא לרוב קליני וכולל: בעור - סימנים 
של אודם או פריחה, לרוב בכפות ידיים ורגליים; במערכת 
העיכול - שלשולים מרובים מלווים לרוב עם כאבי בטן 
חזקים ולעיתים דימום; בכבד - עלייה באנזימי כבד, בפרט 
בילירובין, ותסמיני צהבת. לפעמים האבחון נעשה גם 
בעזרת ביופסיה של רקמות אלה על מנת לשלול גורמים 
אחרים, ויראליים או תרופתיים. מקובל לחלק את קבוצות 
המחלה לארבע קטגוריות על פי חומרת המצב, כאשר 
 Grade -הוא הקל ביותר עם פרוגנוזה טובה לרוב, ו Grade 1
3-4 הם הקשים ביותר עם תוצאות ירודות באופן יחסי. 
הטיפול של הקו הראשון המקובל הוא התחלת מינון גבוה 
של סטרואידים, לפי חומרת המצב והמערכת שנפגעה. 
לאחר טיפול זה נמצא כי תושג שליטה טובה בתופעה רק 
בכ- 40% מהמטופלים, ולכן רוב המטופלים יזדקקו להמשך 
טיפול בקו שני או שלישי, אך רובם עדיין לא הוכחו באופן 
מובהק כיעילים בטיפול ב-aGvHDD. גורמי הסיכון למחלה 
כוללים בין היתר: קבלת שתל שאינו תואם לגמרי וכן גיל 
המטופל, התורם ומינם. ישנן דרכים שונות לנסות ולמנוע 
aGvHDD הכוללים מתן תרופות כחלק מהטיפול הקבוע 
)Mycophenolate Mofetil, Cyclosporine, Tacrolimus(, מתן 
Methotrexate או  של כימותרפיה לאחר ההשתלה כמו 
Cytarabine או מתן של תרופות ביולוגיות לפני או אחרי 
Anti- ההשתלה הפועלות נגד הלימפוציטים של התורם, כמו
thymocyte globulin - ATG. על הצוות הסיעודי לשים לב 
לסימנים מוקדמים שיכולים להעיד על aGvHDD באמצעות 
אומדן סיעודי קבוע של העור, מעקב יומי של אופי וכמות 
פעולת מעיים ודיווח על כל שינוי בתופעות אלו. כאשר יש 
חשד ל- GvHDD של העור, על האחות להדריך את המטופל 
בשימוש נכון במשחות עוריות, לרוב על בסיס סטרואידים 
וכן שמירה על לחות ושלמות העור ומעקב פצעים, היכולים 
להוות מקור לזיהום. במטופל הסובל מ-aGvHDD במערכת 
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העיכול, האומדנים יכללו מעקב של מאזן נוזלים ותיקון 
אלקטרוליטים במקרה הצורך. כמו כן, נדרש מעקב תזונתי 
צמוד בייעוץ דיאטני על מנת לוודא כי המטופל צורך את 
כמות הקלוריות הנדרשת, שכן המחלה עלולה לגרום לירידה 

.)Kenyon & Basic, 2018( הדרגתית במשקל
)ב( הסיבוך העיקרי לאחר השתלה מתורם שעלול להמשך 

 Chronic  זמן רב הוא המחלה הכרונית של השתל נגד המאכסן
GvHDD - cGvHDD ממנו סובלים כ- 50% מהמטופלים 
ממנו סובלים כ- 50% מהמטופלים. בעבר היה מקובל למיין 
את מחלת השתל נגד המאכסן כאקוטית או כרונית בהתאם 
לציר הזמן של התפתחות הסימפטומים )אקוטית עד 100 
ימים לאחר ההשתלה וכרונית מ-3 חודשים ואילך(. כיום, 
לפי ההנחיות של הארגון האמריקאי של המכונים הלאומיים 
National Institutes of Health - NIH, הגדרת  לבריאות 
המחלה כאקוטית או כרונית תסתמך בעיקר על הקליניקה 
aGvHDDD בשנה  והפתולוגיה. עם זאת, לרוב יסתמן 
הראשונה לאחר ההשתלה. המחלה עלולה לפגוע במערכת 
אחת, אך לרוב תראה פגיעה רב מערכתית, העלולה להשפיע 
באופן משמעותי על איכות החיים של המטופל ומשפחתו. 
האיברים הנפגעים ביותר במחלה הכרונית הם לרוב: עיניים, 
פה, עור, ריאות, מערכת עיכול וכבד. גם כאן ההתערבות 
הסיעודית חשובה ביותר, שכן האחות במרפאת המעקב 
למושתלי מח עצם יכולה לזהות סימנים להסתמנות התופעה 
על-ידי תשאול מדויק של המטופל וההורה המלווה, לקחת 
בדיקות דם, שתן וצואה בהתאמה על פי החשד ולדווח לרופא 
המטפל. מרפאת המעקב במרכז שלנו מצויה במסגרת 
היחידה לאשפוז יום של השתלות מח עצם, שם המטופלים 

נבדקים על ידי צוות רפואי וסיעודי ייעודי לילדים. 
טווח מידת החומרה של המחלה הוא רחב, ומדורג על-פי 
רמת הפגיעה באיבר )או במערכת( ועל-פי מספר האיברים 
הנפגעים. גם כאן הטיפול העיקרי מבוסס על מתן סטרואידים 
באופן מקומי או סיסטמי, אך נמצא כי רק כ- 50% מהמטופלים 
יגיבו לטיפול זה. חשוב לציין, כי טיפול מקומי בקרב ילדים 
צעירים עלול להשפיע באופן מערכתי עקב שטח פנים 
קטן יחסית של גוף הילד, ועלול לגרום להיחלשות של 

 EBV, CMV מערכת החיסון ועליה בזיהומים ויראליים כמו
ו-Adenovirus, או זיהומים פטרייתיים אופורטוניסטים שונים. 
 ECP - Extracorporeal :טיפול קו שני במחלה הכרונית כוללים
Pheresis במכשור ייעודי בו דם המטופל עובר סינון והקרנה 
חוץ גופית, במטרה להפחית את כמות הלימפוציטים, להם 
תפקיד עיקרי בהתפתחות המחלה או טיפוליים תרופתיים 
אחרים ביניהם טיפולים ביולוגים ספציפיים לתקיפת תאי 
לימפוציטים אצל המטופל. בקרב ילדים ההיארעות של 
cGvHDD היא נמוכה מאשר במבוגרים, כאשר כ-28% 
מהילדים שעברו השתלה מתורם מפתחים cGvHDD לעומת 
50% בקרב מבוגרים, ובקרב ילדים שעברו השתלה כטיפול 
במחלה לא גידולית, האחוזים אף נמוכים יותר. תאוריה 
אחת המסבירה נתונים אלו גורסת, כי הטיפול המכין הניתן 
למניעת מחלת השתל נגד המאכסן מוגבר מלכתחילה, 
שכן מראש ידוע כי אין תועלת כלל ב- GvHDD. מושתלים 
בקבוצת סיכון להתפתחות המחלה הם אלו שעברו השתלה 
מתורם MSD שאינו תואם לגמרי, או מתורם זר, תורמת ממין 
נקבה )אחרי הריון( וגיל מתקדם יחסית. מחקרים הראו, כי 
אופן איסוף התאים של התורם יכול גם הוא להשפיע על 
אחוזי ה-cGvHDD. באיסוף פריפרי נראה עליה במקרים של 
cGvHDD, לעומת איסוף בשאיבה ישירה ממח העצם, ולכן 
בהשתלות אלו נעדיף אשפוז של התורם לצורך שאיבת תאי 
אב בחדר ניתוח. כמו כן, נמצא כי זיהוי וטיפול מוקדם במחלה 
יכול לשפר את תוצאות הטיפול ולהפחית תמותה, ועל כן 
התערבות סיעודית וטיפול רפואי מוקדם חשוב ביותר. יש 
 cGvHDD -להתחשב בהשלכות של טיפול בילדים הסובלים מ
הכוללות השפעה על הגדילה וההתפתחות של הילד ועל 
התזונה שלו, השפעות הורמונליות שונות, השפעות על 
יעילות מערכת החיסון והיבטים פסיכולוגים וסוציאליים. ניהול 
הטיפול דורש ידע ומיומנות והתאמה ייחודית לכל ילד על פי 
צרכיו האישיים וההתפתחותיים. ההיבט של התמיכה הרגשית 
בילדים ומשפחותיהם משמעותי ביותר גם בשלב זה, ולכן יש 
צורך בצוות רב תחומי שיצליח לתת מענה מקיף לאתגרים 
 Carreras et( ולצרכים הנוספים העולים מהטיפול הממושך
 .)al., 2019; Kenyon & Basic, 2018; Santos e Sousa et al., 2018

תיאורי מקרה - מהלך הטיפול ביחידת ההשתלות הפדיאטרית  

מקרה א׳ - א.ג., ילדה בת תשע  
רקע ואבחנה: הילדה א.ג. נולדה במדינה במזרח אירופה במשקל תקין, לאחר הריון תקין. החל מגיל שנה החלה לסבול 

משיעול, דיספניאה וזיהומים נשימתיים חוזרים. בגיל שנה וחצי נמצא כי יש לה ניסטגמוס וראיה מטושטשת. מאז היותה 
בת 4 התלוננה לסירוגין על כאבים ברגליים, במיוחד בצד שמאל. כשהייתה בת 6 נפלה ושברה את הירך וטופלה בגבס. 
לאחר כשלושה חודשים ללא ריפוי, למרות הטיפול הסטנדרטי שקיבלה, נערכו מספר בדיקות שבעקבותיהן אובחנה 

כחולת אוסטאופטרוזיס והומלץ להוריה על השתלה מתורם. 
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טיפול מקדים והשתלת מח עצם: הילדה הגיעה עם הוריה לערוך השתלת מח עצם בארץ, ולפני שאושפזה במחלקה 

עברה תהליך שימור פוריות )הקפאת שחלה(. לאחר מספר ימים אושפזה במחלקה וקיבלה טיפול מכין שכלל תרופות 
כימותרפיות:  Fludarabine, Treosulfan, Thiotepa וכן טיפול אימונותרפי של ATG, ולאחר מכן ניתן עירוי של השתל.

מהלך הטיפול באשפוז: לאחר מספר ימים של ההשתלה החלה הילדה לסבול ממוקוזיטיס, מבחילות והקאות, וטופלה 

באנטיאמטיקה ונוגדי כאבים סביב השעון. במהלך ימים אלו התרחש אירוע של פרכוס. א.ג. עברה סקירת MRI  בו 
נראתה תמונה אופיינית ל- Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome – PRES, תופעת לוואי של נטילת 
התרופה האימונוסופרסיבית הקבועה Cyclosporine. ההסתמנות הקלינית של התופעה היא לרוב: פרכוסים, כאבי 
ראש, בלבול ובעיות בראיה. מצב זה מחייב הפסקה מיידית של התרופה )או תרופות מסוג זה( והטיפול אכן הופסק. 
בסקירת ההדמיה נראו אזורי בצקת במוח והילדה קיבלה מיד טיפול קבוע נוגד פרכוסים. הסינדרום ידוע כהפיך לרוב, 
ולשמחתנו הילדה לא פרכסה שוב. בשבוע הראשון לאחר ההשתלה היה לא.ג. חום והיא החלה לקבל טיפול אנטיביוטי 
נרחב בשל נויטרופניה וחשד לזיהום, בתוספת של טיפול מונע ויראלי ואנטי-פטרייתי. כשבועיים לאחר ההשתלה החלה 
עליה בספירה הלבנה בהדרגה, נראה שיפור במוקוזיטיס ובבחילות, הילדה חזרה לאכול בהדרגה, והצליחה ליטול את 
התרופות הקבועות דרך הפה. שלושה שבועות לאחר ההשתלה הוחלט לשחררה, ללא תסמיני GvHD כאשר היא 
מצליחה ליטול את התרופות הקבועות. הוריה קיבלו הדרכה מתאימה בשחרור על ידי האחיות במחלקה והופנו למעקב 

באשפוז יום של השתלות מח עצם במרכזנו.
אשפוז חוזר: כעבור כשמונה שבועות )ביום 52+( לאחר ההשתלה, הגיעה הילדה עם הוריה והתלוננה על מספר 

תסמינים: הקאות שנמשכו מספר ימים, שלשולים מרובים ודמיים שלוו בכאבי בטן, חוסר יכולת לבלוע את התרופות 
 GvHD והעדר תיאבון. הילדה אושפזה ונערכה בדיקת קולונוסקופיה בה נלקחה ביופסיה, שאיששה את החשד ל
במעיים. הותחל מיד טיפול של סטרואידים במתן תוך ורידי במינון גבוה, וכן המשך של מתן התרופות הקבועות 
האימונוסופרסיביות דרך הווריד. הילדה סבלה במשך מספר שבועות משלשולים מרובים, דימומים מסיביים ממערכת 
העיכול וכאבי בטן. מחלת ה- GvHD סווגה אצלה בדרגה 4, החמורה ביותר. במהלך אשפוז זה שארך ארבעה חודשים 
היו עליות ומורדות במצב הקליני של הילדה; היא המשיכה להיות מטופלת בסטרואידים באופן קבוע, קיבלה טיפולים 
קבועים של ECP במכון פלזמה-פרזיס וטיפול אימונוסופרסיבי תת עורי, שכלל גם  Etanercept. בתקופה הראשונה לא 
נראה שיפור של ממש בתסמיני ה- GvHD במערכת העיכול. מצבה התזונתי היה ירוד ביותר עם ערכי אלבומין נמוכים 
והיא נזקקה להזנה תוך ורידית לזמן ארוך )TPN(. בנוסף, מצב הרוח של הילדה הפך להיות ירוד ביותר; היא סירבה 
לשתף פעולה עם הצוות המטפל ואף האם ששהתה לצידה במהלך האשפוז, נקלעה מידי פעם למצב רגשי קשה. בנוסף 
לליווי הקבוע של העובדת הסוציאלית, נערך ייעוץ פסיכיאטרי )בשפת האם של המשפחה( והילדה החלה טיפול קבוע 
ב-Fluoxetine )פרוזק( ותרופות נוגדות חרדה בעת הצורך. צוות בית הספר, המורות והמטפלות באמנות ומוסיקה המשיך 
לנסות ללוות את הילדה בהתאם לצרכים שעלו במהלך האשפוז. בנוסף, ניתן טיפול תמיכתי שכלל מוצרי דם, נוזלים, 
איזון אלקטרוליטים, נוגדי כאבים, טיפול אנטיביוטי, וטיפולים אנטי-פטרייתיים ואנטי-ויראליים בעקבות מספר זיהומים 
שהתפתחו במהלך אשפוז זה. א.ג. קיבלה תרופות שונות לטיפול ב- GvHD, בהן Sirolimus שהוחלף ב Tacrolimus וכן 

טיפול אימונותרפי של Ruxolitinib על פי פרוטוקול מקובל.
לאחר כארבעה חודשים התחילו סימנים של שיפור והתייצבות; החלה ירידה בכמות השלשולים, הדימום בפעולות 
המעיים פסק, הילדה החלה לאכול ואף לשתף פעולה עם הצוות הרב מקצועי. בהדרגה הופחת גם המינון של 

הסטרואידים. לאחר שיפור ניכר במצבה השתחררה הילדה להמשך מעקב באשפוז יום. 
לאחר מספר חודשים שהיתה במעקב במרפאתנו, חזרה הילדה עם הוריה לביתה בארצה והיא ממשיכה להגיע למעקב 
ביחידה להשתלות מח עצם בהדסה, פעם בחצי שנה עד שנה. כעת היא ילדה בריאה ושמחה, מרגישה טוב, חזרה 
לתפקוד מלא, ללימודים בבית הספר ולפעילות פנאי. איכות חייה טובה וההורים ממשיכים בקביעות לשלוח תמונות 

מחיי היומיום שלה לרופאה הבכירה שטיפלה בה לאורך חודשים אלו.
 

מקרה ב׳ - מ.ע. פעוט בן שנה וחודשיים
רקע: הפעוט מ.ע. נולד לאחר הריון תקין במשקל לידה תקין. בהריון לא נעשו סקירות מעקב. בחודשים הראשונים 

של חייו חלה הפעוט מספר פעמים בזיהומים שונים שחזרו ונשנו, ביניהם דלקת אוזניים ודלקת ריאות. למ.ע. היו 
אירועים חוזרים של יציאות שלשוליות לסירוגין למשך מספר ימים, ונראתה פגיעה משמעותית בשלמות העור שהלכה 
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והחריפה. בבואו לבדיקה במרפאה הפעוט הציג תמונה של אריתרודרמה מפושטת - הוא סבל מאדמומיות, קילוף, 
צמיחה משובשת של הציפורניים עם זיהומים בעור, וכן גירודים בלתי פוסקים שהביאו לחוסר שינה ואי שקט עמוק. 
כשנבדק הפעוט על-ידי הרופאה הורגשו גושים במישוש בבית השחי, בצוואר, וכן טחול וכבד מוגדלים ביותר. נצפה 
עיכוב בגדילה Failure to Thrive ואיחור התפתחותי ניכר; הוא התקשה בהרמת הראש בשכיבה על הבטן, לא התהפך, 
ישב עם סיוע בלבד, לא זחל ולא דיבר. עם זאת, היה ניכר כי הוא פעוט חיוני – הוא השמיע קולות, חייך, צחק, יצר קשר 
עין ועקב במבט. למ.ע. אח בוגר ממנו, והיה לו אח נוסף שנפטר כשהיה בן 6, כנראה עם תסמינים דומים לשלו. הוריו 

של הפעוט הם בני דודים מדרגה ראשונה. 
אבחנה ובדיקות: בבדיקה גנטית של מ.ע. נמצאה מוטציה בגן MALT-1 אשר ידועה כמוטציה מסוג SCID והוצע להוריו 

טיפול של השתלת מח עצם מתורם. טרם תחילת הטיפול נעשה בירור מקיף לפעוט, שכלל בדיקות שונות, ביניהן 
סריקת CT בה נראתה לימפואדנופתיה נרחבת, וכן ביופסיה של בלוטות לימפה ואספירציה של מח עצם, ללא ממצאים 
של זיהום או ממאירות. בתחילת האשפוז נערכה ביופסיית עור בה נמצאה לפעוט עדות לגרנולומטוזיס דרמטיטיס, 
שהחלה להיות מטופלת במשחות אנטיביוטיות והידרוקורטיזון, ובשל דלקת אוזניים החל גם טיפול של טיפות אוזניים 

אנטיביוטיות מקומיות. 
טיפול מקדים והשתלת מח עצם: פגשנו את מ.ע. כאשר הגיע עם אמו לאשפוז במחלקתנו לקראת השתלת מח עצם 

מתורם. בתקופת האשפוז הראשונה במשך כשבועיים טרם הטיפול המכין, היה למ.ע. חום מספר פעמים, לעיתים אף 
חום גבוה, ובבדיקות נמצאו זיהומים שונים, כולל זיהומים עוריים שדרשו טיפול אנטיביוטי רחב, ובנוסף נערך ייעוץ עם 
רופא עור. כל 24 שעות נלקחו לו תרביות דם והוחלף הטיפול לפי החלטה רפואית ותוצאות מעבדה. לאחר כשבועיים 
החל הפעוט לקבל טיפול מכין לפני השתלה על פי פרוטוקול SCID; תחילה קיבל Rituximab ולאחר מכן תרופות 
כימותרפיות Fludarabine, Treosulfan, Thiotepa והוחלט בשל מצבו לבחור בטיפול אימונוסופרסיבי מסיבי במיוחד, 

שכלל  ATG ו- Alemtuzumab. לאחר מכן קיבל מ.ע. עירוי של שתל מתורם זר.
מהלך הטיפול באשפוז: במהלך שלושת השבועות לאחר ההשתלה, פיתח הפעוט לחץ דם גבוה והתחיל ליטול טיפול קבוע 

להורדת לחץ דם, שכלל מעקב צמוד וטיפול תרופתי לפי הצורך. בימים אלו עלה לעתים במשקל בשל צבירת נוזלים 
ונזקק למשתנים. בארבעת השבועות לאחר ההשתלה סבל הפעוט לעיתים מחום ותופעות נוספות, שנבעו לרוב מזיהומים 
אופייניים לנויטרופניה. בכלל אלו היו צמיחות שונות של חיידקים בדם; זיהומי עור, כולל זיהום סביב הצנתר המרכזי )שהוצא 
בשל כך(, זיהומים בריאות שלוו בירידת סטורציה ושיעול. בבדיקה קלינית וסריקות נראתה ספלנומגליה ונגעים בטחול. 
לאחר כשבועיים מיום ההשתלה החלו הספירות לעלות וכחודש לאחר ההשתלה התייצבו. הוא כבר לא נזקק לתמיכה 
של מוצרי דם ולמעשה קלט את השתל - בבדיקת STR נמצאו 95% תאי תורם. הפעוט נותר באשפוז, שכן עדיין הופיעו 
לעיתים זיהומים והיו ממצאים של צמיחות של חיידקים שונים בדם. הוא פיתח ריאקטיבציה של cytomegalovirus, כנראה 
בשל הטיפול האימונוסופרסיבי המסיבי. בתקופה זו הוא נזקק לטיפולים אנטיביוטיים מותאמים, לתרופות מאזנות לחץ דם 
ולפרה-מדיקציה אנטי-ויראלית ואנטי-פטרייתית. לאחד כחודש וחצי מצבו הקליני של מ.ע. החל להשתפר, הוא חזר לאכול 
כרגיל, להיות חיוני ופעיל וחייכן כשהיה. תוך מספר שבועות נראה שינוי דרסטי - מצב העור של הפעוט השתנה מהקצה 
אל הקצה - לא נראתה כלל אדמומיות, קילופים או פצעים ועורו נראה תקין כמעט לגמרי. הציפורניים התחלפו בהדרגה 

ונהיו תקינות, הגושים המסיביים של בלוטות הלימפה נעלמו ובטנו ירדה להיקף רגיל. 
לצוות הסיעודי היה תפקיד מרכזי במהלך האשפוז, הן במעקב צמוד אחר סימנים חיוניים וצבירת נוזלים, מאזן נוזלים 
מדויק כל משמרת, איזון תופעות לוואי וזיהוי מצבים מסכני חיים כדוגמת התפתחות סימני זיהום. לאורך שבועות 
אלו סייעו האחיות בפעולות שונות: ברחיצת הפעוט, בעיקר בשבועיים הראשונים כאשר האם חששה לרחוץ אותו 
לבדה שמא יישלף העירוי המרכזי, החלפת חבישה לעירוי מדיי יום בשל זיהומי עור, והדרכת האם בהתאם לטיפול 
הנדרש שהתבצע על-ידה בהקפדה. במהלך האשפוז הוזמנה פיזיותרפיסטית על מנת לקדם את המצב התפקודי של 
הילד ולהדריך את האם בהתאם. בנוסף, נערכו ביקורים בחדר האשפוז על-ידי הצוות החינוכי, העובדת הסוציאלית 

והפסיכולוגית, שסיפקו תמיכה והדרכה להורים. 
בהדרכה לקראת השחרור, אמרה אמו של הפעוט לאחיות עד כמה היא אסירת תודה לצוות, ולכל אלו שסייעו לה לאורך 
האשפוז ותמכו בה רגשית, במיוחד בימים הקשים של הכימותרפיה וברגעי משבר; היא סיפרה כי פחדה מהסיכון הגבוה 

לבנה וכעת היא מרגישה שקיבלה את הילד שלה במתנה. 
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סיכום
טיפול בהשתלת מח עצם במחלות הגנטיות בילדים 
דורש צוות רב-מקצועי ומיומן. הטיפול כולל התערבות 
רב-מערכתית ושיתוף פעולה של רופאי ילדים מומחים 
בהשתלות מח עצם, גנטיקאים, אימונולוגים קליניים, מומחים 
למחלות זיהומיות וצוות סיעודי בעל ידע ומיומנות רבה. 
תפקידו של צוות המטפלים לספק ייעוץ נרחב להורי הילד 
החולה, בהתחשב בפרוגנוזה בהתאם למחלתו. כיוון שמדובר 
במחלות גנטיות תורשתיות, יש להדריך את ההורים לערוך 
בדיקות מתאימות ולהפנות אותם לייעוץ גנטי על מנת למנוע 

 .)Raje & Dinakar, 2015( הריון נוסף של ילד חולה
בשל התחלואה הגבוהה של מחלות החסר החיסוני, מומלצת 
התערבות של צוות פסיכו-סוציאלי וכן צוות פליאטיבי מלווה, 
שיכלול אחות, מומחית לטיפול בכאב, עובדת סוציאלית 
ופסיכולוגית. במחלקה שלנו צוות הטיפול התומך במטופלים 
מבוגרים, החל לפעול לאחרונה גם בליווי המטופלים הילדים 

ומשפחותיהם.
האחיות מהוות חלק מקצועי וקריטי בטיפול בחולים אלו, 
שכן מלבד הידע על הטיפולים השונים וביצועם, עליהן 
לזהות מצבים מסכני חיים ושינויים במצב המטופל ולדווח 
על כך מיד לצוות הרפואי. חלק חשוב של הטיפול הסיעודי 
הוא הדרכת הילד והוריו במהלך הטיפול במספר תחומים: 
הסבר על התרופות השונות ותופעות הלוואי, הדרכת 
המשפחה להיגיינה קפדנית - במיוחד שטיפת ידיים לעיתים 
קרובות, הסבר על חשיבות הדיווח לאחות על כל שינוי 
במצב הילד, עידוד לאורח חיים בריא, הכולל תזונה בריאה 
ופעילות גופנית על מנת להבטיח אורח חיים מיטבי, עידוד 
ההורים לפעילות בהתאם לגיל ושמירה על שגרה עד כמה 
שניתן. לפני השחרור האחות מדריכה את ההורים במגוון 
נושאים ומדגישה את ההיבטים החשובים לאחר השחרור 
והשגרה בבית, ביניהם המשך שמירה על היגיינה, מניעת 
חשיפה למזהמים, כגון מגע עם חולים או עם ילדים שאינם 
מחוסנים, או שהייה במקומות הומי אדם, תזונה מגוונת 
ועשירה בחלבונים, תשומת לב לסימנים ראשונים של זיהום, 
דימום ו- GvHDD, וכן, זיהוי ופנייה למיון במצבים שיכולים 
להחמיר ולהוות סיכון לילד. ההיבט הנפשי של מהלך הטיפול 
וההתמודדות עם הילד החולה הוא מרכזי ביותר, ולכן האחות 
היא מקור לתמיכה ועידוד עבור המשפחה בזמן האשפוז. 
האחות יכולה לזהות אתגרים וקשיים רגשיים של הילד, 
של ההורים או ביניהם, וכן פונה לעדכן את הצוות הפסיכו-

סוציאלי המלווה את המשפחה יחד עם צוות בית הספר. 
העבודה כאחות ביחידת הילדים של השתלות מח עצם 
מעניינת, מגוונת ומאתגרת, דורשת מגוון של מיומנויות 
סיעודיות ומאפשרת למידה מתמדת בהתאם לטיפולים 
החדשניים. חשוב להקדיש תשומת לב גם להתמודדות של 
האחיות עצמן עם האתגר הנפשי הכרוך בטיפול מורכב 

שכזה בילדים, ולכן פעולות גיבוש של הצוות ומפגשי שיחה 
שונים יכולים לאפשר ״אוורור״ רגשי ומניעת שחיקה. העבודה 
ביחידת הילדים פותחת צוהר לקשר ייחודי עם מגוון אנושי 

רחב ומעניקה סיפוק ומשמעות לאלו הבוחרים בה. 

תודות
אנו רוצות להודות מקרב לב לצוות המחלקה, במיוחד לד״ר 
אירנה זיידמן )מנהלת יחידת ילדים( על הנכונות לסייע 
לנו מראשית תהליך הכתיבה - בהסברים בסבלנות רבה, 
בהפניות מתאימות ולבסוף בתיקונים והערות חשובות; 
לפרופ׳ פולינה סטפנסקי )מנהלת המחלקה( וליבגני פרנק-

קמנצקי )האח הראשי( על תמיכתם והאמון שנתנו בנו; לנטע 
שטיין )סגנית אח ראשי ליחידת הילדים( על המידע שחלקה 
עימנו; למרינה בן יצחק )סגנית אח ראשי( על ששיתפה 
אותנו בתוכן הרצאה שהציגה. זו הזדמנות להודות לכל 
צוות המחלקה, ובמיוחד לאחיות, על העבודה היומיומית 
המשותפת. לסיום, אנו מודות גם לד״ר אילנה קדמון )יועצת 
אקדמית בחטיבה האונקולוגית( שהעלתה את הרעיון 
לכתיבת המאמר ודאגה שיצא אל הפועל - זו היתה הזדמנות 

ללמידה והעמקה בתחום זה.
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גלקופ, שוורץ אטיאס

ילדים חולי סרטן עשויים לחוות פגיעה במערכות גוף י
שונות כתוצאה מהמחלה והטיפולים. פגיעה במערכת 
החיסון ובמערכת העיכול, עלולות להוביל למגוון רחב 
של תופעות לוואי ולפגיעה באיכות חייו של הילד 
החולה. תזונה מתאימה עשויה לצמצם את תופעות 
הלוואי  הקשורות במערכת העיכול, ולתרום לרווחתו 
הגופנית והנפשית של הילד החולה. החיפוש אחר 
סיעוד מבוסס ראיות בנושא תזונה מותאמת לילדים 
חולי סרטן שלא עברו השתלת מח עצם, במטרה לחזק 
את הידע ולשפר את ההדרכה הניתנת לילד ולהוריו, 
הוביל לכתיבת מאמר זה. ממצאי הספרות המובאים 
במאמר הנוכחי, מצביעים על מספר גורמים אפשריים 
להיעדר אחידות מחקרית בדבר הנחיות לתזונה, בקרב 

אנשי מקצועות הבריאות השונים. 
ההתייחסות לתזונה בחולי סרטן משמעותית בכל גיל, 
אולם בקרב אוכלוסיית הילדים והמתבגרים, תופסת 

היא משנה תוקף שכן ירידה חדה במשקל וסיבוכים 
הקשורים במערכת העיכול בגילאים אלו, עלולים לפגוע 
בשלבי הגדילה וההתפתחות, בדימוי הגוף, במיניות 

ובפוריות בשלבים המאוחרים יותר של חייהם.
המאמר הנוכחי מצביע על הצורך בביצוע מחקרים 
בתחום התזונה בילדים חולי סרטן ובכתיבת הנחיות 
מבוססות ספרות, אשר יש בכוחן כדי לשפר את 
איכות הטיפול, הרווחה ואיכות החיים של הילדים 
והוריהם במהלך תקופת המחלה, לאחר ההחלמה 
ובמהלך שלבי ההתפתחות וההתבגרות. בשלב זה, 
אנו ממליצות לבסס את ההדרכות הניתנות על סמך 
הממצאים הקיימים בספרות המקצועית ויוצאות 
בקול קורא לקיום מחקרים רב מרכזיים תוך שיתופי 
פעולה מולטי-סקטוריאליים, כדי לבסס ולגבש הנחיות 
לתזונה כללית ולתזונה דלת חיידקים, תוך התחשבות 
בצרכיו והעדפותיו של הילד והוריו ובמשתנים נוספים.

חני גלקופ, ד"ר עירית שוורץ אטיאס

מבוא
הטיפול בילד החולה בסרטן דורש התייחסות הוליסטית 
לצרכיו והעדפותיו ומעמיד בפני הצוות הסיעודי אתגרים 
רבים )Tramsen et al., 2016(. הילד החולה מתמודד עם 
תופעות לוואי רבות הקשורות במחלה ובטיפולים, שעשויות 

להחמיר את מצבו הבריאותי ולפגוע ברמת איכות החיים 
שלו ושל משפחתו. אחת המערכות הנחשבות כבעלות 
סיכון גבוה לנזק משני מהטיפולים והמחלה הינה מערכת 
העיכול ולכן, קיימת חשיבות רבה להבנה מעמיקה בתחום 
זה שתוביל למתן הדרכה נכונה והתאמת תפריט תזונתי 
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הנחיות לתזונה 
בילדים חולי סרטן - 
סקירה ומבט לעתיד

חני גלקופ, RN ,MA - אחות במחלקה האונקולוגית, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

ד"ר עירית שוורץ אטיאס, RN ,PhD - סגנית מנהלת כללית האקדמיה לסיעוד, קמפוס מאיר



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

תוכן העניינים

בשלבים השונים של המחלה. תזונה לא הולמת שתוביל 
לכחשת-הסרטן )cachexia( עשויה להשפיע על סיכויי 
ההחלמה וההישרדות דרך הגברת הסבילות לטיפולים 
הכימותרפיים, פגיעה במערכת החיסונית והעלאת שיעורי 
הזיהומים המשניים לנויטרופניה )Sajeev et al., 2017(. ככל 
שכחשת הסרטן חמורה, כך גדל הסיכון ללקות בזיהום על 
רקע נויטרופניה. חרף החשיבות המודגשת לנושא זה, למיטב 
ידיעתנו לא קיימת תמימות דעים ואחידות בנוגע להדרכות 
הקשורות לתזונה מומלצת לחולים במחלות ממאירות 
שלא עברו השתלת מח עצם. עובדה זו, בנוסף להכרה כי 
לצוותים הסיעודיים יש תפקיד משמעותי גם בתחום זה, 
 Evidence( הובילו לחיפוש אחר מקורות ספרות עדכניים
Based Practice( שיהוו סטנדרט להערכה ולקביעת מדיניות 

טיפולית אחידה ומותאמת.
למאמר הנוכחי שתי מטרות עיקריות, האחת היא להעלות 
לכתובים את העובדות הקיימות בספרות בנוגע להנחיות 
לתזונה להפחתת הסיכון לכחשת הסרטן ולזיהומים בזמן 
נויטרופניה והשניה, להציע אפשרות לכתיבת הנחיות לתזונה 
בילדים חולי סרטן, אשר יהוו מקור תמיכה לצרכים הקליניים 
והנפשיים של המטופל ומשפחתו. באמצעות התאמת 
תפריט טיפול תזונתי, נוכל להקל על סבל המטופל באיזון 
סימפטומים הקשורים למערכת העיכול - ביניהם בחילות 
 ,)Stomatitis( והקאות, שלשול, עצירות ודלקות בחלל הפה
הגורמים לכאב ולחוסר תאבון. כתיבת הנחיות מקצועיות 
לכלל צוותי הסיעוד האונקולוגי במרכזי הבריאות השונים 
ומעורבות פעילה להטמעתן, צפויות לשפר את סיכויי 
ההחלמה של חולי סרטן, ובכך להעלות את איכות החיים 

ורווחתם האישית והמשפחתית.

)Cancer cachexia( כחשת הסרטן
כחשת הסרטן הינה הפרעה המאופיינת באובדן משקל גוף 
עם אובדן ספציפי של שרירי השלד ורקמת השומן. התופעה 
נגרמת כתוצאה משילוב משתנה של צריכת מזון מופחתת 
ושינויים מטבוליים, כולל הוצאה מוגברת של אנרגיה, עודף 
קטבוליזם ותגובה דלקתית )Baracos et al., 2018(. תופעה זו 
נמצאת בשכיחות גבוהה, שכן כ-20% מכלל מקרי התמותה 
בסרטן בעולם בכל שנה בקרב ילדים ומבוגרים, קשורים 
באופן ישיר לכחשת הסרטן )Reid et al., 2019(. כחשת הסרטן 
 )overall survival( עשויה להשפיע על ההחלמה וההישרדות
בשל תגובת סבילות )tolerance( נמוכה ורעילות גבוהה 
 chemotherapy induced toxicity( לטיפולים הכימותרפיים
Arends et al., 2017(. בעשורים האחרונים נערכו מחקרים 
קליניים שעסקו בהבנת הגורמים לכחשת הסרטן ובניהול 
הטיפול בה, אולם רובם התמקדו באוכלוסיית המבוגרים חולי 
 Charuhas et al., 2018; Lee et al., 2016; Solheim et( הסרטן
al., 2017(. בכל הנוגע לאוכלוסיית הילדים והמתבגרים, טרם 

גובשו הנחיות אחידות לאבחנה, סיווג החומרה ולניהול 
הטיפול התזונתי כסטנדרט מקצועי. ההתייחסות לנושא 
התזונה הינה משמעותית בכל גיל, אולם בקרב אוכלוסיית 
הילדים תופסת ההתייחסות משנה תוקף בשל ההשלכות 
העתידיות על חייו הבוגרים של הילד. כחשת הסרטן בקרב 
אוכלוסיית הילדים והמתבגרים עלולה לפגוע בשלבי הגדילה 
וההתפתחות, בדימוי הגוף, במיניות ובפוריות בשלבים 

.)Reid et al., 2019( המאוחרים יותר של חייהם

אטיולוגיה
כחשת הסרטן במטופלים אונקולוגים מוגדרת כהפרה במאזן 
התזונתי כתוצאה מתגובת הגוף למחלה ו/או לטיפול. ירידה 
של חמישה אחוזים לפחות ממשקל הבסיס, מהווה קריטריון 
סיכון ראשוני לאבחנה של כחשת הסרטן )תרשים 1(. תופעה 
זו נמצאת בשכיחות גבוהה, בין 80%-50% מקרב חולי הסרטן 
עשויים ללקות בה )Schcolnik-Cabrera et al., 2017(. הפרה 
במאזן התזונתי מתרחשת כאשר יש פער בין הדרישה 
לאנרגיה, לבין הירידה באספקתם. הפרה זו תבוא לידי ביטוי 
באובדן משקל ובירידה במסת השריר, אשר עלולים להוביל 

 .)Arends et al., 2017( להידרדרות נוספת בתפקוד היומיומי
 Reid et al.,( הסיכון לכחשת הסרטן הינו מולטי-פקטוריאלי

2019( ונקשר למספר מאפיינים מרכזיים: 

אבנורמליות במערכת העיכול משנית למחלה מהווה גורם 	 

סיכון מהותי לצריכה תזונתית נמוכה כתוצאה משלשול, 
עצירות, פגיעה בחוש הטעם, בחילות, דלקות ברירית 
 ,)Mucositis( ובמערכת העיכול )Stomatitis( חלל הפה
 Triarico( חוסר תיאבון והקאות ,)Xerostomia( יובש בפה

.)et al., 2019

תהליך קטבולי שמשרה הגידול מהווה גורם סיכון נוסף 	 

 .)Schcolnik-Cabrera et al., 2017( לכחשת משנית לסרטן
אחת מתופעות הלוואי של המחלה היא פירוק מוגבר 
 )Lipolysis( ורקמת שומן )Proteolysis( של רקמת חלבון
על ידי פפטידים המופרשים מתאי הגידול. לנוכח זאת 
נמצא שבקרב חולי סרטן המאבדים משקל, הצריכה 
הקלורית אינה מספקת בשל מצב היפר-מטבולי, 
שמשמעותו דרישה אנרגטית מוגברת על ידי תהליכים 
קטבולים בגוף )Schcolnik-Cabrera et al., 2017(. נראה 
שגם כאשר דואגים לאספקה מלאה של מרבית הרכיבים 
התזונתיים, לא ניתן להשיג שיקום מלא של הרקמות 
שפורקו )Reid et al., 2019(. ייתכן שתמיכה תזונתית 

עשויה למנוע או להאט אובדן נוסף.

)בגידולים מוצקים( ורעילות הטיפולים 	  סוג הגידול 

הכימותרפיים )Chemotherapy-induced toxicity( יכולים 

אף הם להגביר את הסיכון לכחשת הסרטן. רעילות 
הטיפולים הכימותרפיים כוללת: הפרעות בספיגה 
במערכת העיכול, בחילות והקאות כתוצאה מהפעלת 
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מרכז ההקאה במח )Medulla Oblongata(, וכן שלשול 
וזיהומים לאורך כל מערכת העיכול המתרחשים בשל נזק 

 .)Triarico et al., 2019( לרקמת המוקוזה

מצב ריגשי עשוי אף הוא להוות גורם סיכון להתפתחות 	 

כחשת הסרטן, ומתבטא בחוסר תאבון משני למצב רוח 

ירוד הקשור להימצאות ממושכת בבית החולים, לריחוק 
מהסביבה המשפחתית והחברתית ולשינויים רבים 
בחייהם של הילדים והמתבגרים כתוצאה מהמחלה 
והטיפולים )Arends et al., 2017; Reid et al., 2019(. לפיכך, 
קיימת חשיבות למעורבות הצוותים המטפלים וההורים 

בניהול תכנית הטיפול התזונתי בילד החולה בסרטן.  

חשיבות בניית הנחיות לתזונה ויישומן
כתיבת הנחיות לתזונה במהלך המחלה והדרכת הורים 
ליישום ההנחיות, עשויות להפחית את שיעור מקרי כחשת 
הסרטן, להוריד את שיעור הזיהומים על רקע נויטרופניה 
במערכת העיכול ולשפר את שיעורי ההחלמה והשרידות 
של הילדים )Draper et al., 2018(. ההשלכות לכך הן מועילות 
בתוצאי הטיפול, בשיפור איכות הטיפול ובשיפור הרווחה 
ואיכות החיים של הילדים והוריהם במהלך תקופת המחלה, 
לאחר ההחלמה ובמהלך שלבי ההתפתחות וההתבגרות 
)Triarico et al., 2019(. למרות החשיבות הרבה של התאמת 
תזונה לילדים חולי סרטן, מסקירת הספרות נמצא שלא 
קיימות הנחיות עדכניות לתזונה מותאמת הכוללות 
התייחסות להפחתת סיכון לכחשת הסרטן ולמניעת זיהומים 
במערכת העיכול בזמן נויטרופניה, המיושמות על ידי כל 
 Marples( אנשי הצוות בכל המרכזים הרפואיים באופן אחיד

 .)et al., 2017; O’Connell et al., 2018

חשיבות תזונה מתאימה להפחתת סיכון 
לזיהום מערכת העיכול בזמן נויטרופניה 

)Neutropenic nutrition(
נויטרופניה בקרב מטופלים החולים בסרטן עשויה להופיע 
 Chemotherapy( כסימן מחלה או משנית לטיפול הכימותרפי
induced neutropenia( ומאובחנת לפי רמת נויטרופילים 
Absolute Neutrophil Count )ANC(. על פי ההגדרה,   -
נויטרופניה מאובחנת כאשר רמת נויטרופילים נמוכה 
מ-500 תאים למיקרוליטר, או כאשר היא נמוכה מ-1000 
 Baden( וצפויה ירידה מתחת ל-500 ב-48 השעות הקרובות
et al., 2016(. חוסר הקפדה על תזונה מותאמת בתקופה 
זו, מהווה גורם מרכזי שיכול להיות קשור לעלייה בסיכון 
לדלקות במערכת העיכול, לעליה במספר האשפוזים )פי 
שלושה( ולתמותה. הסיכון לאלו אף עולה בהתאמה, לפי 
חומרת כחשת הסרטן החל משלושה ועד שישה חודשים 
לאחר האבחנה )Sajeev et al., 2017(. מספר האשפוזים של 
ילדים ומתבגרים על רקע חום ונויטרופניה גבוה יותר באופן 
 .)Triarico et al., 2019( משמעותי במצבים של ירידה במשקל
מעבר להשלכות הבריאותיות הקשורות באי הקפדה על 
תזונה, ישנה גם חשיבות כלכלית הקשורה במספר אשפוזים 
גבוה ושימוש במשאבים רבים יותר כמו תרופות, הדמיות, 
יחידה לטיפול נמרץ ועוד. ככל שהאשפוזים על רקע חום 
ונויטרופניה ממושכים וחוזרים, כך העלות הכספית תהיה 

.)Triarico et al., 2019( גבוהה יותר ברמה המערכתית
לאור האמור לעיל, קיימת חשיבות לבניית הנחיות לתזונה 
ייחודית וליישומן בקרב מטופלים חולי סרטן, שמטרתה 
הפחתת הסיכון לכחשת הסרטן ולזיהומים במערכת העיכול 
)Draper et al., 2018(. חרף החשיבות הרבה המוזכרת בנושא 

תרשים 1: השלבים של כחשת הסרטן

)Reid et al., 2019(
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Precachexia Cachexia Refractory cachexia

Normal Death

Weight loss ≤5%
Anorexia and
metabolic change

Weight loss >5% or
BMI <20 and weight loss 
>2 or sarcopenia and 
weight loss >2%
Often reduced food 
intake/systematic 
inflammation

Variable degree of cachexia
Cancer disease both 
procatabolic
and not responsive to 
anticancer treatment
Low performance score
<3 months expected 
survival



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

תוכן העניינים

תזונה בילדים החולים בסרטן, התחושה הרווחת בקרב 
צוותים היא שקיימים גורמים המעכבים כתיבת הנחיות 
אחידות לתזונה בקרב אוכלוסיה זו, חלקם אובייקטיביים 
הקשורים להיעדר ידע חד משמעי בתחום וחלקם נובעים 
מגורמים סובייקטיביים, הקשורים בתפישות אישיות של 

איש המקצוע.

גורמים המעכבים בנייה ויישום הנחיות 
לתזונה בילדים חולי סרטן

ביסוס קריטריונים שיהוו סטנדרט חד משמעי לאבחון כחשת 
משנית לסרטן מבוססי מחקרים קליניים וידע מקצועי, הינו 
בבחינת מפתח להצלחת הטיפול. התערבות תזונתית נכונה 
עשויה להוות אמצעי לשיפור איכות חייו של המטופל 
בהפחתת תופעות הלוואי, שיפור הסבילות לטיפולים, חידוש 
מאגרי האנרגיה בגוף וכן שיפור יכולת התפקוד היומיומית 
)Sajeev et al., 2017(. בנוסף, הקפדה על תזונה נכונה במהלך 
המחלה, עשויה להוביל להתפתחות טובה יותר בשלבי 
ההחלמה ולאחר מכן )Reid et al., 2019(, עם זאת, קיימים 
מספר גורמים המעכבים כתיבתן והטמעתן של הנחיות אלו:

גורמים אובייקטיבים המעכבים גיבוש ויישום הנחיות לתזונה 

בילדים חולי סרטן

חוסר אחידות מחקרית והיעדר תמימות דעים בנושא תזונה 
בילדים חולי סרטן, עלולים להוביל לקושי בגיבוש הנחיות 
 O’Connell לתזונה כללית ותזונה דלת חיידקים. מאמרם של
ועמיתיו )2018( מציין כי ההדרכות המונהגות במרכזים 
הרפואיים מתבססות בעיקרן על אינטואיציה אישית, או 
ניסיון מקצועי של עמיתים ומועברות כמסורת מפה לאוזן 
בין אנשי הצוות. נוסף על כן, אחיות מדווחות שההדרכות 
בנושא תזונה שמועברות על ידן אינן מבוססות מחקרים 
ולא מוקדשת תשומת לב רבה במהלך העשייה המקצועית 
היומיומית, להתאמתן כאמצעי לשיפור תוצאות הטיפול בילד 

 .)Marples et al., 2017(
מיעוט מחקרים בתחום מוביל להבדלים בגישות ובהנחיות 
הניתנות לאוכלוסייה זו. במסגרת מחקר שבחן את אחידות 
ההנחיות המועברות בנושא תזונה בנויטרופניה, חולקו 
שאלונים ל- 1639 רופאים ב-198 מרכזים רפואיים המשתייכים 
 Braun et al.,( )COG( Children Oncology Group לארגון
2014(. ממצאי המחקר העלו, כי רק 57% מבין הרופאים דיווחו 
שמוקדשת תשומת לב להטמעת הנחיות בנושא תזונה זו 
במהלך הטיפולים. עוד עלה במחקרם, כי הרופאים דיווחו 
על חוסר עקביות שיטתית לגבי המלצות להנחיות על תזונה 
בזמן נויטרופניה, כדוגמת סוגי המזונות הנכללים בדיאטה 
דלת חיידקים, משך הזמן שבו צריך להקפיד, ואף על השלב 
 Braun( הטיפולי בו מומלץ להתחיל הגבלת מאכלים אלו
et al., 2014(. במחקר אחר שבחן את מועילות ההנחיות של 
תזונה דלת-חיידקים על שיפור תוצאות הטיפול, צוין כי קיים 

חוסר אחידות בהדרכות נושאים אלו גם כאשר הן מועברות 
 .)Carr & Halliday, 2015( על ידי צוות מקצועי של תזונאיות

גורם מעכב נוסף המוביל לקושי בגיבוש ויישום הנחיות 
תזונה, קשור לעמימות הידע ולספקות העולות בספרות 
המקצועית בנוגע לחשיבותן כאמצעי לשיפור תוצאות טיפול 
 .)Moody et al., 2018; Totadri et al., 2017( בילדים חולי סרטן
לא קיימת וודאות מחקרית מוחלטת על כך שהקפדה על 
תזונה מותאמת להפחתת סיכון לזיהום בנויטרופניה, אכן 
מסייעת להחלמה טובה יותר. מחקרם של Sonbol ועמיתיו 
)2019( החברים בקבוצת ה- BFM שנערך בקרב כ-800 ילדים 
חולי לויקמיה מיילואידית )AML( המאושפזים ב-43 מרכזים 
רפואיים שונים, מצא שאין יתרון ברור לשיפור בהחלמה על 
ידי הקפדה על סוג תזונה מסוימת. יתרה מכך, לא היה פער 
בתוצאות הטיפול בין ילדים שהקפידו על תזונה מותאמת 
להפחתת סיכון לזיהום במערכת עיכול בנויטרופניה, לבין 
כאלו שלא הקפידו. ייתכן שבמקרים בהם כן הופיע יתרון 
לסוג תזונה זה )Evans & Redmond, 2017(, לא נבדקו 
משתנים מתערבים נוספים שעשויים היו לשנות את תוצאות 
ההחלמה בהתאמה, כמו גיל הילד, מין, אבחנה או סוג הטיפול 
התרופתי שקיבל )Tramsen et al., 2016(. מעניין יהיה לבחון 
במחקרים עתידיים, את יתרון ההדרכות על תזונה לילדים 

חולי סרטן גם באמצעות בחינת משתנים מתערבים.

גורמים סובייקטיבים המעכבים גיבוש ויישום הנחיות לתזונה 

בילדים חולי סרטן

מעורבות מצומצמת של צוותים רפואיים בבניית הנחיות 
לתזונה בילדים חולי סרטן, יכולה לנבוע כתוצאה מחוסר 
 .)O’Connell et al., 2018( עניין בתחום ומתחושת שאננות
בשל תדירותם התכופה של מצבי כחשת הסרטן המשניים 
להפרעות מערכת העיכול במהלך קבלת הטיפולים 
הכימותרפיים, אנשי צוות החלו לפתח אדישות רגשית 
כלפי מצבים אלו )O’Connell et al., 2018(. רופאים מעדיפים 
להתמקד במתן הוראות לטיפול כימותרפי ואנטיביוטי 
כטיפול למניעת זיהום, ולא בהנחיות לתזונה כאמצעי לשיפור 

.)O’Connell et al., 2018( סיכויי החלמה
קונפליקטים הקשורים לקבלת החלטות עשויים אף 
הם לעכב יישום הנחיות לתזונה. ייתכן שקיימים מקרים 
בהם אחיות מקבלות החלטות, תוך התחשבות במצבים 
ולא על סמך  הרגשיים הפגיעים של הילדים החולים 
שיקולים מקצועיים. כך למשל, אחות המתלבטת בקבלת 
ההחלטה להתערבות תזונתית אצל נער מתבגר המסרב 
להתחבר לכלכלת זונדה. מחד, עומדת לנגד עיניה מחויבותה 
המקצועית להזנה ולהפחתת הסיכון לכחשת הסרטן במהלך 
הטיפול ומאידך, פעולה זו של חיבורו לזונדה עומדת בניגוד 
לרצון המטופל והיא עלולה לפגוע בעיקרון המטופל במרכז 
כמאפיין איכות הטיפול, וכן לגרום לפגיעה באמון הנרקם 

ביחסים הבינאישיים ביניהם. 
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על בסיס גורמים מעכבים אלו ואחרים, עולה החשיבות 
להגברת המודעות והידע בתחום, דרך הכרת הספרות 
המקצועית וביצוע מחקרים נוספים שיובילו לכתיבת הנחיות 
אחידות, ברורות ומוסכמות בנושא תזונה בקרב ילדים חולי 
סרטן. כתיבת הנחיות אלו צריכה להיבנות בשיתוף פעולה 
מולטי סקטוריאלי הכולל תזונאיות, אחיות ורופאים. מאגר 
הנחיות זה, אשר עשוי להשפיע על חייהם ואיכות חייהם של 
הילדים חולי הסרטן והוריהם, צריך להיבנות תוך התחשבות 
בצרכיו והעדפותיו של הילד והוריו ולכלול אוכלוסיות בסיכון, 
קריטריונים למתן, תיזמון ומשך הצורך בהקפדה על תזונה 

ייחודית. 

ההנחיות הקיימות בספרות בנושא הדרכה 
לתזונה בילדים

חשוב שההדרכה תהיה מונגשת להורים מתוך היכרות עם 
הערכים האישיים לתזונה, כדי לאפשר מעורבות גבוהה יותר 
בניהול תכנית הטיפול התזונתי גם במהלך השהייה בבית. 
חשוב להדריך את ההורים על הקפדה על תזונה להפחתת 
הסיכון לכחשת, בשל תרומתה הרבה לחייו של הילד החולה 
לחידוש מאגרי האנרגיה בגוף, להחלמה מהירה יותר ומזעור 
תופעות לוואי, למניעת התייבשות ולהנאה ממזון גם במצבים 
של חוסר תאבון, בחילות ובעיות תת-ספיגה במערכת העיכול 

 .)Chaput, 2018(

המלצותמצבים בריאותיים

חוסר תיאבון או בחילות
אכילת 5-6 ארוחות קטנות וחטיפי בריאות במשך היום: מזון יבש ובעל נפח קטן 

)קורנפלקס, ביסקוויטים, צנימים, בייגלה(

עדיפות למאכלים קלים לעיכול, והימנעות מארוחות גדולות
הימנעות ממזונות מתובלים או בעלי ריכוז סוכרים גבוה

הפרדה בין אכילה לשתייה 
)שתייה עשויה לגרום לתחושת מלאות מוקדמת(

עדיפות לתזונה רבת חלבון ועשירה בקלוריות

תכנון תפריט לפי טעם, צבע וגיוון הגורמים הנאה באכילה

שתייה מרובה, הוספת מרקים במהלך היום - בימים בהם התיאבון ירוד

שיתוף הילד ובירור המזון המועדף עליו

עידוד להליכה, פעילויות מהנות והתאווררות בחוץ במידת האפשר - כאמצעי 
לשחרור, הקלה ולחשיבה חיובית

דלקת בחלל הפה/ ריריות מערכת 
 Oral Mucositis and - העיכול

Stomatitis

התאמת המרקם – רך, בטמפרטורת החדר )קציצות רכות מבושלות, גבינות רכות, 
ביצים -בכל אופני הבישול, ירקות מבושלים(

טעמים עדינים ותיבול עדין

שתייה מרובה, לפחות 8 כוסות ביוםעצירות

שתייה חמימה

עידוד לתנועה כדי להגביר ניעות במערכת העיכול

שתייה מרובה למנוע התייבשותשלשול

תפריט דל-סיבים, אורז לבן וכדומה

שתייה ומאכלים בטמפרטורת החדר )לא קר/ חם(

הפחתה בצריכת מוצרי חלב

הגבלה בכמות הסוכר

טבלה 1: הנחיות להפחתת הסיכון לכחשת הסרטן
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(National Cancer Institute, 2018( 
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המלצות שנמצאו בספרות, העשויות לסייע בהפחתת הסיכון 
לזיהום מערכת העיכול בזמן נויטרופניה כוללות: רחצת ידיים 
במים וסבון לפני הכנת מזון, הדחת כלים במים חמים, אכילת 
מזון מבושל או אפוי מאותו יום )להימנע מאכילת מאכלים 
מבושלים ששהו בטמפרטורת החדר יותר משעה או אוחסנו 
במקרר למשך יותר מיממה(, וכן שטיפה יסודית של כלים 
וקרשי חיתוך בפרט אלו המשמשים לחיתוך בשר, דגים 
וביצים )Chaput, 2018(. בטבלאות לעיל )1, 2( מוצגות הנחיות 
שנמצאו בספרות המקצועית, שמטרתן הפחתת הסיכון 
לכחשת הסרטן ולזיהומים במערכת העיכול בזמן נויטרופניה.

סיכום
במאמר הנוכחי נידונו היתרונות בהתאמת תזונה כאמצעי 
לשיפור תוצאות הטיפול, בקרב ילדים חולי סרטן. עמימות 
הידע בתחום באוכלוסיה הנידונה, מיעוט מחקרים ותפישות 
אישיות של אנשי המקצוע המטפלים באוכלוסייה זו, עשויים 
לעכב כתיבת הנחיות תזונה אחידות ומוסכמות. היעדר 
הנחיות ברורות בתחום עלולות לגרום חוסר וודאות בקרב 
הצוותים המטפלים, ומכאן לפגיעה בתפיסת המסוגלות 

ההורית לניהול הטיפול התזונתי בילדם לאורך הטיפולים. 
לאור האמור, קיימת חשיבות רבה לשיתוף פעולה בין-צוותי 

ולעידוד צוותים להעשרת ידע בתחום, לביצוע מחקרים 
ולפיתוח הנחיות תזונה שמטרתן הפחתת הסיכון לכחשת 
הסרטן ולזיהומים במערכת העיכול בזמן נויטרופניה. נקיטת 
פעולות אלו עשויה לסייע לשיפור רווחתם ואיכות חייהם של 

הילדים חולי הסרטן והוריהם במהלך המחלה ולאחריה. 
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חלופות מומלצותמזונות – סיכון

ביצים מפוסטרות ומבושלות היטבביצים לא מבושלות

מוצרי חלב מפוסטריםמוצרי חלב לא מפוסטרים )חלב, חמאה, גבינה ויוגורט(

-לעיתים  חיידקים פרוביוטיים  מוצרי חלב המכילים 
מסומנים ב-BIO )יוגורטים, משקאות, וכו’(

גבינות מפוסטרותגבינות “עובש” )גבינות “כחולות”(

בשר ודגים מבושלים היטב / well doneבשר, דגים )“סושי”( - לא מבושלים

ירקות עליים )נבטים, בזיליקום, פטרוזיליה, חסה(

לשטוף היטב במים זורמים ולקלף או לבשלפירות טריים

לשטוף היטב במים זורמים ולקלף או לבשלירקות טריים

דבש - לא מפוסטר

להימנע, אלא אם בושלו היטבבשר “קר” )פסטרמה, נקניקים(

קלויים היטב באריזה סגורה )לא בתפזורת( ולאחר קילוףפיצוחים )אגוזים, בוטנים, ושקדים( בקליפתם

קלויים ו/או מבושליםאגוזים, שקדים, בוטנים- לא קלויים או מבושלים

מרקים מבושלים שחוממו עד הרתחהמרקים קרים

טבלה 2: הנחיות תזונה להפחתת סיכון לזיהום במערכת העיכול בזמן נויטרופניה

)British Dietetic Association, 2016( 
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בעקבות מגפת הקורונה, הן המטופלים והן המטפלים ב
נאלצים להתאים את עצמם למצב חדש, בו כל אחד 
מהם עושה את כל מה שניתן על מנת להימנע 
מלהדביק ולהידבק במחלה, בלי לוותר על מקצועיות 
ורגישות. בתקופה כזו מתעצמים האתגרים הרפואיים 
והפסיכו-חברתיים עמם מתמודדים אנשים שחלו 
בסרטן. הצעירים מביניהם, מטבע הדברים מתמודדים 
עם אתגרים נוספים המאפיינים יותר את גילם, דוגמת 
דאגות בנוגע ליצירת קשרים זוגיים, הקמת משפחה, 
פוריות, שינויים גופניים, לימודים ועוד. אותם צעירים 
כן, לאוזן קשבת, למתן לגיטימציה  זקוקים אם 
למצוקותיהם, לקבלת מידע מהימן וכן להפניה לאנשי 
מקצוע כדי לקבל ייעוץ וטיפול בהתאם לאתגרים 

שזוהו. 
ידוע שמדיה דיגיטלית מהווה כלי חשוב ברפואה 
מאפשרת  היא  בסרטן.  בטיפול  ובפרט  בכלל, 
למטופלים ולבני משפחתם לקבל בין השאר מידע 
ותמיכה. מהצורך שתואר ועל רקע המצב החדש 

שנוצר בעקבות מגפת הקורונה, הוקמו קבוצות 
מקוונות המאפשרות למטופלים ולמטפלים אשר 
מתקשים להיפגש בשל סכנה להדבקה, להמשיך 
ביניהם. האינטראקציות  ולקיים אינטראקציות 
 התקיימו אחת לשבוע באמצעות הפעלת השירות

.ZOOM-ב
כדי לבדוק את יעילות הקבוצות בוצע סקר שביעות 
רצון בקרב המשתתפים. מתוך שאלוני שביעות הרצון 
עלה, שהמטופלים שבעי רצון מהמפגשים ביניהם לבין 
הצוות באמצעות ה-Zoom ומעוניינים לקחת חלק 
במפגשים נוספים. לאור זאת, ניתן להבין שטמונה 
כאן הזדמנות לחשיבה שונה, לפעול אחרת ולהתאים 
את עצמנו למצב החדש. הבנה זו מתייחסת לכולנו: 
למערכת, לצוות הרפואי הרב מקצועי ולמטופלים. 
מומלץ אם כן, לשקול ביצוע קבוצות להדרכה ותמיכה 
מקוונות כדי לתת מענה למטופלים במצבים בהם 

נמנע מהם להגיע לגורם מטפל מסיבות שונות.

סבטלנה נמצוב
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השפעת תקופת 
הקורונה על 

מרפאת צעירים
שילוב מפגשים דיגיטליים לצורך מידע ותמיכה

נמצוב

סבטלנה נמצוב, RN ,BA - אחות מרכזת שירות מרפאת צעירים עבור מטופלים אונקולוגים צעירים בגילאי 18-45, רמב”ם הקריה הרפואית 
s_nemtsov@rmc.gov.il .לבריאות האדם

mailto:s_nemtsov@rmc.gov.il
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מבוא
לפגוש  הקורונה, מטפלים מתקשים  בעקבות מגפת 
מטופלים מחשש לסכנם בהדבקה ובכך נמנע מתן מענה 
בתחומים שונים. כתוצאה מכך, מטופלים מוצאים את עצמם 
באי וודאות, עם בידוד פיסי שנכפה, קושי לקיים פעילות 
גופנית סדירה, צמצום מגעים חברתיים, חשש מהדבקה 
ודאגה לאחרים. כל אלה נוספים לקשיים העולים על רקע 
השלכות מחלת הסרטן והטיפולים. מחקרים מצאו, כי 
קבוצת הצעירים חולי הסרטן היא קבוצה בעלת מאפיינים 
ביולוגיים ופסיכוסוציאליים שונים לחלוטין מקבוצות גיל 
אחרות. משמעות הטיפול בהם אינה בהיבט הביולוגי בלבד, 
אלא גם דורשת התייחסות לאותם unmet needs - צרכים 
אשר לא נתמכים על ידי המערכת. לצד המחלה, מתמודדים 
מטופלים צעירים עם אתגרים ייחודיים, סובלים מתופעות 
לוואי מוקדמות ובעיקר מאוחרות. ההישרדות ארוכת 
הטווח של מטופלים אשר עלולים לחוות השפעות לוואי 
מאוחרות, עם השלכות של פגיעה באורח חיים בקבוצת 
המטופלים זו, דורשת התייחסות מיוחדת. על הצוות המטפל 
לבנות מעטפת רפואית ופסיכוסוציאלית, המתייחסת 
 למניעת סיבוכי טיפול מאוחרים תוך ראיה שיקומית

 .)Nordheimer et al., 2016(
שירות מרפאת צעירים הוקם לראשונה בארץ במערך 
האונקולוגי וההמטואונקולוגי בבית חולים רמב”ם בשיתוף 
פעולה עם מרכז טל - עמותה שמפעילה מיזם דיגיטלי 
חברתי “חלאסרטן”, ששמה לה כיעד לשנות את תרבות 
הטיפול בסרטן בצעירים ולהיות לקהילה ובית המעניקים 
תמיכה וטיפול מלא בצרכים הייחודיים להם. השירות 
ברמב”ם פועל לתת תמיכה נוספת עבור מטופלים צעירים 
במערך האונקולוגי וההמטואונקולוגי, מרגע מתן הבשורה, 
בתקופת הטיפולים ובכל שלבי ההחלמה. המרפאה מעניקה 
ייעוץ בתיאום עם צוות רב-מקצועי, בהתאם לצרכיו של 
המטופל, במסגרת בית החולים תוך שמירה על רצף הטיפול. 
עבודת האחות מרכזת השירות, מתבצעת במישור המערכתי 
והפרטני מול המטופל, במתן מענה ראשוני לפי זיהוי צרכים 
ייחודיים ובמידת הצורך הפנייה לאנשי מקצוע בתחום בבית 
החולים ובקהילה. בנוסף, האחות מקשרת את המטופל 
למיזם “חלאסרטן” ולשירותים שניתנים על ידיהם, על מנת 

לספק למטופלים יכולת לקבל מידע ותמיכה.
רבים מהצעירים מוצאים את עצמם במצוקה, מתמודדים 
עם אתגרים רבים וייחודיים בשל גילם הצעיר והשלב בו הם 
נמצאים בחייהם. מגפת הקורונה והבידוד בתקופת החולי 
מוסיפים לקושי זה. במחקרים שבדקו שילוב של תמיכה 
דיגיטלית, הוצעו לצוות המטפל דרכים ושיטות שונות 
שיספקו למטופל את משאב התמיכה לו הוא זקוק. במחקר 
שנערך על ידי Olsen & Harder )2011( התמקדו החוקרים 
במעורבותן של אחיות אונקולוגיות העובדות עם מטופלים 

צעירים לסייע להם בתחום החיים החברתיים. מהמחקר 
עולה כי לאחיות שעובדות עם אוכלוסייה ייחודית זו, תפקיד 
חשוב ומשמעותי בתהליך הגישור בין עולם הצעיר החולה 
לעולם החברתי אליו הוא שייך, וכי עליהן לעשות זאת 

ביצירתיות רבה המשלבת דמיון פורה. 
מטרת המחקר הייתה לבחון תהליכים ואסטרטגיות של 
אחיות אונקולוגיות העוסקות בסיעוד, שמטרתם לתמוך 
בחולים צעירים ולחזק את התמיכה מהרשת החברתית 
בתקופת הטיפול ואת הקשרים החברתיים הנוצרים ברשת זו. 
הנתונים במחקר הופקו באמצעות ראיונות, תצפיות ושיחות. 
האחיות “גישרו” בין הרשת החברתית לבין החולים והציעו 

תובנות מתחום הסיעוד שטרם נחקרו. 
עובדה זאת הצריכה הבנה מעמיקה, זיהוי והכרה של האחיות 
את צרכיהם של מטופלים אלה וידע לפעול בתחומים רבים, 
ולכן לתמיכה זו השפעה על הדרך בה הצעיר תופס את 
מחלתו. לפי המחקר, חשיפה של המטופלים לתמיכה חיזקה 
אותם, בכך שקיבלו תמיכה ממטופלים אחרים, שמרו על 
 חיי חברה וסייעו האחד לרעהו בהתמודדות עם המחלה

 .)Olsen & Harder, 2011(

היבטים שונים להקמת קבוצות מקוונות 
כמענה הדרכתי ותמיכתי

שייכות  לחוש  לפרט  לגרום  קבוצות תמיכה עשויות 
ומחויבות, כמו גם לחוש נאהב, מוערך ומקובל. כאשר 
מטופל צעיר מאובחן כחולה בסרטן, הקשיים החברתיים 
לעיתים מתעצמים ובנוסף לאלו, הוא נאלץ להתמודד עם 
קשיים פיזיים ורגשיים שונים. ההתמודדות עם המחלה 
עלולה לגרור אחריה השלכות חברתיות שליליות, כמו חוסר 
יציבות חברתית והימנעות ממשימות חברתיות חשובות. 
הספרות המקצועית מתארת קשיים חברתיים, שנמשכים גם 
שנים רבות לאחר ההחלמה. בנוסף, נמצאו מספר מאמרים 
הגורסים כי קבוצת תמיכה מהווה דרך יעילה לחלוק ולשתף 
בחוויות. השיתוף, על פי הכתוב באותם מחקרים, מחזק בקרב 
.)Meltzer & Rourke, 2005( המשתתפים את תחושת התקווה

מדיה דיגיטלית חברתית נעשתה חלק חשוב בתחום 
 .)Ben-Aharon et al., 2019( הרפואה ועוד יותר בטיפול בסרטן
היא מספקת למטפלים אפשרות ללמוד על התמודדות עם 
אוכלוסיית מטופלים בני גילם אשר מתמודדים עם אותם 
האתגרים. בתוך הרשת הדיגיטלית מטופלים צעירים יוצרים 
שיח פתוח עם שיתוף בחוויות. שיח כזה יכול לספק להם 
מקום נוח לקשר עם בני גילם. לפי מאמר זה הוכח, כי חולים 
ובני משפחותיהם העדיפו את המדיה בגלל האפשרות 
לשמור על אנונימיות, בשל זמינות קבועה ונוחות. במחקרים 
שבדקו שילוב של תמיכה דיגיטלית, הוצע לצוות המטפל 
להציע דרכים ושיטות שונות, שיספקו למטופל את משאב 
התמיכה לו הוא זקוק. לפיכך, עבור כל אותם מטופלים 

ם
רי

עי
צ

ת 
א

פ
מר

ל 
ע

ה 
ונ

ור
ק

ה
ת 

פ
קו

ת
ת 

ע
פ

ש
ה

נמצוב



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

תוכן העניינים

המסרבים לקחת חלק בקבוצות תמיכה פנים מול פנים, 
המרוחקים גיאוגרפית ממקום המפגשים, בעלי קושי בניידות, 
בעלי הערכה עצמית נמוכה – יש לשקול ייסודה של קבוצת 

תמיכה מקוונת )שוורץ אטיאס ודרייר, 2014(.
לצד היתרונות הגלומים בקבוצה מקוונת, קיים ויכוח מקצועי 
בדבר יעילותן הגורס כי תמיכה חברתית באמצעות המדיה, 
מאפשרת למשתתפיה לחשוף ולהביע רגשות רק באופן 
חלקי, בצורה לא ספונטנית ואסוציאטיבית, לעומת קבוצות 
פנים מול פנים, אשר מעודדת את הפרט להיחשף ולהתעמת 
יותר עם רגשותיו ותחושותיו )Finfgeld, 2000(.  עם זאת, 
בהעדר פתרון בתקופות מאתגרות ובמצבי בידוד וסגר, 

קבוצה מקוונת תהווה מקור תמיכה משמעותי למטופלים.

שיטה 
כפי שנמצא במחקרים ולאור נגישות מטופלים צעירים 
לעולם הדיגיטלי, הוקמו במסגרת מרפאת צעירים קבוצות 
מידע ותמיכה מקוונות, המאפשרות את חשיפתם לרשתות 
חברתיות מקוונות ועל מנת לספק למטופלים תמיכה 

בנושאים שונים, רפואיים ורגשיים.
ארגון וניהול הקבוצות נעשה על ידי האחות המרכזת את 
השירות, שנכחה במפגשים ונתנה מענה לשאלות רבות 
שהועלו, לרבות סיוע בהרחבת הידע מהתכנים שהועלו, 
כתובת זמינה לצרכים העולים במהלך המפגש, בהתמודדות 
עם המחלה והטיפולים בהיבט הבירוקרטי, המקצועי והרגשי. 
במהלך המפגשים האחות שתפה עם המטופלים קהילות 

דיגיטליות ברשת המקוונת.
זימון למפגשים התקיים דרך המייל או הטלפון הנייד, לפי 
רשימת תפוצת המטופלים במרפאה. כדי להפעיל את תוכנת 
ה- ZOOM נדרש ידע בהפעלה וזימון על ידי המארגן. הוחלט 
להגביל את מספר המשתתפים בקבוצה, כדי לאפשר מפגש 
המדמה קבוצה אינטימית בו ניתן מקום לשאלות ואפשרות 
לחלוק בקשיים. תנאי להשתתפות היה אישור השתתפות 

מהמטופל. 
45-25. מספר  בגילאי  במפגשים השתתפו מטופלים 
המשתתפים הכולל היה 52, בין 12-8 בכל מפגש, רובם 
6 גברים, 2 מהמגזר הדתי, 2 ממוצא ערבי, רובם  נשים, 
נשואים עם ילדים, 3 רווקים. רוב המטופלים אשר השתתפו 
נמצאים בטיפולים, מעט מחלימים עם אבחנות מגוונות. 
מפגשים בין פעם לפעמיים בשבוע, הזימון למפגשים נשלח 
באמצעות מייל/מסרון לטלפון הנייד. לאחר כל מפגש 
נשלח שאלון דיגיטלי כדי לקבל משוב על אותו מפגש, 
ובמטרה לבדוק צורך בנושאים למפגשים הנוספים. בהליך 
הזימון של המטופלים ניתן דגש לנושא הסודיות הרפואית 
ולכך שהמפגשים אינם מוקלטים, מלבד פעילות גופנית 
באישורם ולבקשתם על מנת לאפשר תרגול בזמנם הפנוי. 
כמו כן, צויינה האפשרות להימנע מלהפעיל את המצלמה. 

המטופלים התבקשו לאשר השתתפות יום לפני. 
התכנים והנושאים למפגשים, אשר נבדקו על ידי שאלון 
שביעות רצון )נספח א’( כללו: הדרכה לשיפור תפקוד וניהול 
המחלה; תרגול לפעילות גופנית המותאמת למטופלים 
אונקולוגיים מונחה על-ידי פיזיותרפיסטית; הפחתת מתח 
והשגת רגיעה באמצעות תרגול דמיון מודרך על-ידי מנחה 
 - Neuro-linguistic programming )NLP(-בדמיון מודרך ו
שיטה לשיפור התקשורת במטרה לשנות הרגלים ודפוסי 
התנהגות; שילוב של רפואה משלימה בשיתוף עם רפואה 
אינטגרטיבית במערך האונקולוגי ברמב”ם, כדוגמת “צ’י 
קונג” - תורת בריאות סינית הכוללת פעילות גופנית מתונה 
המסייעת בהתמודדות עם המחלה ובהמשך החיים. בהתאם 
למענה על השאלון ולפי תשאול משתתפים במפגשים, נבנו 
מפגשי המשך לפי תחומי עניין, כגון: מפגשי המשך ל”צ’י 
קונג” ומפגש המשך לצעירות עם סרטן שד שנפגשו לתרגול 
נוסף בהתאם לצורך של המטופלות. קבוצה הומוגנית כגון זו, 
המורכבת ממטופלים לפי אבחנה ספציפית, מאפשרת לענות 
על צרכיהם הייחודיים המשותפים ומאפשרת למשתתפיה 

לנרמל את תחושותיהם ולחוש שהם לא לבד. 

תוצאות 
ניתן להבין מהמשוב לשאלונים שנשלחו באופן מקוון, 
שהמטופלים שבעי רצון ומעוניינים לקחת חלק בקבוצות 
52 משתתפים ענו על  נוספות. עשרים ושמונה מתוך 
השאלונים )54%(. מתוכם, 75 אחוזים היו מעוניינים להשתתף 
בקבוצות נוספות. בנוסף, מספר המשתתפים בקבוצות 
המקוונות היה כפול ממספר המשתתפים אשר התקיימו 
6 תרשימים  פנים מול פנים במסגרת המרפאה. להלן 
המנתחים את העדפות המשתתפים והנושאים שעלו 

בקבוצות המקוונות.

דיון ומסקנות
הביקוש למפגשים קבוצתיים לפי הספרות נובע בעיקר 
מחוסר תמיכה בתחום הרגשי. לפי אריקסון גילאי 35-18 
מוגדרים בקבוצת "שלב הבגרות המוקדמת - אינטימיות 
לעומת בדידות". בשלב זה האדם מבסס את זהותו ומעמדו 
באמצעות ניתוק קשריו התלותיים עם מערכות קודמות. 
בשלב זה מתבקש האדם להגיע להחלטות חשובות בחייו, הן 
בבחירת המקצוע והן בבחירת זוגיות. אבחון מחלת הסרטן 
בגילאים משמעותיים אלו, מהווה גורם מעכב בהתפתחות 
הפסיכולוגית והחברתית הנורמלית )Marcia, 1966(. בנוסף, 
אוכלוסיית החולים הצעירים היא הפגיעה ביותר בתחום 
בו נבדקו מטופלות שד  הרגשי, כפי שנמצא במחקר 
מחלימות ונמצא כי מטופלות מתחת לגיל 45 חוו קשיים 
45  פסיכולוגיים וחברתיים, לעומת מחלימות מעל גיל 

 .)Mor, Allen, & Mal, 1994(
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כדי לבדוק את יעילות הקבוצות שהתקיימו למרפאת צעירים 
בבי”ח רמב”ם, בוצע סקר שביעות רצון בקרב המשתתפים. 
מתוך ניתוח השאלונים נמצא, כי רמת הפתיחות בקבוצות 
המקוונות הייתה נמוכה מאשר בקבוצות שהתקיימו פנים 
מול פנים לפני המגפה, אך ניתן היה לראות שמטופלים אשר 

לא פתחו מצלמה בתחילת המפגש עשו זאת במהלכו.
חרף החסרונות בקבוצת תמיכה באמצעות המדיה ועל 
אף ריבוי מחקרים שנעשו בתחום התמיכה החברתית, אנו 
ממליצים להרחיב את המחקר בתחום, בדגש על ההבדלים 
ביעילות קבוצת תמיכה במדיה לעומת פנים מול פנים, 
הבדלים בהסתגלות ובהתמודדות צעירים לפי גיל, סטטוס 
משפחתי, קריירה, תרבות ועוד. בנוסף, ניתן לראות שחלק 
מהמשתתפים לא ענו על השאלון, לפיכך ניתן לצפות 

ששליחה באופן מקוון מאפשרת להיות פחות מחויבים.
מאחר ומחקרים מעטים חקרו את ההשפעות הפסיכולוגיות 
על אוכלוסיית המטופלים הצעירים עם מדגמים קטנים, יש 
חשיבות למחקרים בנושא השלכות המחלה והתמודדות 
על התחום הרגשי עבור מטופלים צעירים בגילאי 45-18. 
לאור זאת, ניתן להבין שטמונה כאן הזדמנות לחשיבה שונה, 
לפעול אחרת ולהתאים את עצמנו למצב החדש, למערכת, 
לצוות הרפואי ולמטופלים. בנוסף, מאחר שתמיכה חברתית 
הינה משאב משמעותי בכל גיל ובכל מצב, ניתן לשקול מתן 
מענה באמצעות המדיה גם בקבוצות גיל שאינן נמצאות 
במסגרת המרפאה, להנגיש אותן לעולם הדיגיטלי ולתת 
מענה למטופלים אשר נמנע מהם לקבל טיפול פנים מול 

פנים מסיבות שונות.
לסיכום, בעקבות שביעות הרצון שהביעו המטופלים 
שהשתתפו במפגשים המקוונים ואף היו מעוניינים להשתתף 
במפגשים נוספים, ניתן להבין שטמונה כאן הזדמנות לחשיבה 
שונה, לפעול אחרת ולהתאים את עצמנו למצב החדש. הבנה 
זו מתייחסת לכולנו: למערכת, לצוות הרפואי הרב מקצועי 
ולמטופלים. מומלץ אם כן, לשקול ביצוע קבוצות להדרכה 
ותמיכה מקוונות כדי לתת מענה למטופלים במצבים בהם 

נמנע מהם להגיע לגורם מטפל מסיבות שונות.
בימים אלה, אנו מנסים לשפר תהליכים ולסייע לאותם 
מטופלים חדשים אשר לא היו במפגשים קודמים בנושאים 
הדרכתיים לקבל את המידע דרך צילום המפגש, לאחר 
אישור מטופלים ובלבד שלא מצולם החלק התמיכתי, 
מתחום  מקצוע  אנשי  של  ההדרכתי  החלק  רק  אלא 
הפיזיותרפיה, רפואה משלימה ותזונה. כל זאת כדי לספק ידע 
לקהל רחב של מטופלים שלא השתתף בקבוצת התמיכה 

המקוונת.
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ZOOM תרשים 1:  סיווג לפי תחום עניין באמצעות

תרשים 2:  הדרכה בנושא שיקום לימפתי למטופלות שד

תרשים 3:  האם היה לך נעים עם טכניקת צ'י קונג להרגע?
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נספח א’ 

משוב שביעות רצון ממפגשים קבוצתיים באופן מקוון

1. במסגרת השתתפותי בקבוצות מידע בווידאו:
קיבלתי מידע חדש שלא היה ידוע ליא. 
קיבלתי מידע שחיזק לי את מה שהיה ידוע ליב. 
לא קיבלתי מידע חדשג. 
אחר:                                                        ד. 

2. הנני מעוניין להשתתף בקבוצות מידע נוספות בוידאו עם 
מטופלים נוספים:

כן א. 
לא ב. 
אחר:                                                           ג. 

3. הייתי מעוניין להשתתף בקבוצות מידע הבאות:

תמיכה רגשית – התמודדות במצבי לחץ ומשבר  	

דמיון מודרך - טכניקות להפגת מתחים מונחה על ידי  	
 .NLP מדריכת

דיאטנית - דגשים חשובים בתזונה  	

מטפלת מינית - מיניות אינטימיות וזוגיות  	

הדרכה לשיפור תפקוד וניהול המחלה - על ידי מטפלת  	
בריפוי בעיסוק

הדרכת הורים/ הורות צעירה – שיח עם ילדים, מתי מומלץ  	
לספר על המחלה

משותף  	 ותרגול  לימפאדמה  למניעת  אסטרטגיות 
למטופלות סרטן שד לאחר ניתוח לבלוטות לימפה על ידי 

פיזיותרפיסטית מומחית בתחום.

פעילות גופנית מותאמת עם תרגול משותף מונחה על ידי  	
פיזיותרפיסטית/אח מומחה בתחום 

שימור רצפת האגן למטופלים לאחר ניתוח/קרינה לאגן 	

העצמה עצמית: טיפוח אישי, סדנת יופי. 	

זיהוי ומתן מענה להתמודדות עם תופעות לוואי קצרות  	
וארוכות טווח כתוצאה מהטיפולים האונקולוגים מונחה על 

ידי אחות אונקולוגית.

4. למשתתפים במפגש דמיון מודרך: האם היה לך נעים להרגע 
עם טכניקת דמיון מודרך:

כן, ארצה להשתתף פעם נוספתא. 
כן, אך לא ארצה להשתתף פעם נוספתב. 
לא סייע לי להרגעג. 
לא רלוונטיד. 
אחר:                                                                        ה. 

5. האם אתה חווה תסמינים/תופעות לוואי שהיית מעוניין לבדוק 
באמצעות דמיון מודרך:

כן 
לא 

אם כן מהו התסמין:______________ 
ניתוח השאלון 

מעוניין להשתתף במפגשים הבאים בנושאים:                                                                         

תרשים 3:  הנני מעוניין להשתתף בקבוצות מידע נוספות בוידאו עם מטופלים נוספים צעירים במרפאת צעירים ברמב"ם

6 תגובות
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חני שטיינברג

פרישה
הפרישה מהעבודה מהווה את אחד האירועים המשמעותיים 
בחייו של אדם, בהיותה שינוי מהותי באורח חייו. בחברה 
המודרנית המגדירה, מסווגת ומעריכה אנשים בין היתר על-

פי עבודתם ומשלח ידם, מספקת העבודה עבור הפרט מקור 
מרכזי לזהות ולהגדרה עצמית. הפרישה מהעבודה מציבה 
את הפורש בפני מציאות חדשה, המאלצת אותו להגדיר 
עצמו מחדש ולאמץ זהות שונה מזו אשר ליוותה אותו 
בעבר, זהות המכילה רכיבים אלטרנטיביים לזו אשר העניקה 

העבודה )מנור, 2009(.
מושג הפרישה אינו מושג חדש, אולם הפרישה כמדיניות 
חברתית היא עניין חדש יחסית, אשר צמח והתגבש במהלך 
המאה ה-19 במקומות שונים בעולם. התערבות המדינה 
בעניין הפסקת עבודתם של השכירים וקביעת גיל אחיד, 

יוצרת שינוי בחייהם של אזרחים רבים עם הגיעם לגיל הנקוב 
בחוק. נוצרת שכבה חברתית של נשים וגברים כאחד, בעלי 
סטטוס משותף בהיותם פנסיונרים, בלי קשר למעמדם, 
למשלח ידם או להשכלתם. הם מתנסים באותה חוויה של 

פרישה משוק העבודה )חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004(.
גיל 65 הפך לגיל הפרישה הרשמי במדינות רבות. מדיניות 
הפרישה משוק העבודה מעוגנת בתפיסה חברתית מודרנית 
וכחלק מתפיסת מדינת הרווחה )דורון וקרמר, 1992(. המדינה 
היא זו אשר מכתיבה וקובעת באמצעות חקיקה את מועד 
סיום העבודה עבור כלל השכירים במשק כחלק מהמדיניות 
החברתית, גם אם יש בה מידה מסוימת של כפייה והתערבות 
בחיי הפרט )גביש, 2016(. בדרך זו של אכיפת חוקי הפסקת 
העבודה, מתערבת המדינה ויוצרת רגולציה ותחלופת 

עובדים בשוק העבודה )חוק גיל פרישה, תשס"ד-2004(.
לעיתים נוצרת סתירה בין תפיסת המדינה את הפרישה, 
לבין תפיסת הפרישה בקרב חלק מהפורשים עצמם. זכות 
זו הופכת לחיסרון בעיני חלק מהפורשים, אשר מעוניינים 

פרשתם לפנסיה
מה עכשיו?

השתלבות אחיות אונקולוגיות )ולא רק( 
במערך מחקרים קליניים אחרי הפרישה
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במדינת ישראל פורשות כל שנה כ-5000 אחיות ב
ממעגל העבודה. גיל הפרישה קבוע בחוק ואינו 
מאפשר לאחיות המעוניינות בכך להמשיך לעבוד. 
ההחלטה להמשיך לעבוד ובאיזו מסגרת תלויה 

בגורמים סביבתיים, חברתיים וכלכליים שונים. 
במאמר זה אתייחס למשתנים אלה ולהעסקת אחיות 

פורשות בתחום המחקרים הקליניים. 

חני שטיינברג, RN ,BA - אחות מתאמת מחקר במלנומה, מכון 
hanis@hadassah.org.il .שרת, הדסה עין כרם

mailto:hanis@hadassah.org.il
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להמשיך לעבוד אך נאסר עליהם על פי חוק. מה גם 
שלעיתים, דווקא הוותק והניסיון הרב שצברו בעבודה מהווה 
יתרון. פרישה הנכפית על אדם רק מפאת גילו נתפסת 
כהחלטה שרירותית, המהווה לעיתים מכה קשה לפורש הן 
מבחינה חברתית, בשל אובדן המסגרת החברתית והניתוק 
מעמיתים לעבודה, והן מבחינה כלכלית בשל הירידה 

 .)Klassen & Gillin, 2000( המשמעותית ברמת החיים
בנוסף, השלכותיה של העדר העבודה או עבודה חלקית 
או מלאה אחרי הפרישה, חורגות מעבר לתחום העבודה 
והתחום הכלכלי והיא משפיעה גם על זירות שונות בחיים, 
כמו זירת המשפחה והזוגיות )אחד מבני הזוג עובד והשני 
לא(, מהות הזקנה, המשפחה הרחבה, שעות הפנאי, מקומה 

של הסבתאות והתמיכה של החברה.
הגבולות בין ההגדרות החברתיות לגבי מה הולם ומה ראוי 
לעשות בתקופת הפרישה, לבין ההגדרות האישיות, הן 
סובייקטיביות והולכות ומתעמעמות. גם הדימוי העצמי של 
הפורש והדרך בה הוא מפרש את עולמו השתנתה. הפער 
בין הגדרות האובייקטיבי לסובייקטיבי הולך ומתרחב, ויותר 
"פורשים" נעשים פחות ופחות מתאימים לשיבוץ על פי 

.)Bauman, 1996( קריטריונים נורמטיביים קודמים
אפילו זירת דימוי הגוף, המהווה סמל מובהק לגיל, ניתנת 
היום לעיצוב מחדש הן באופן מלאכותי )ניתוחים קוסמטיים( 
והן על ידי מרכיבים אחרים כמו שינוי אורח חיים, דיאטות 
שונות, תוספי מזון וכן מגוון רב ביותר של ספרי הדרכה 
המציעים כיצד להישאר צעיר ורזה לנצח. אמצעים מגוונים 
אלה מספקים הזדמנות לעצב זהות גילית "וירטואלית" 
לכאורה, המאפשרת להתחמק מהזהות הזקנתית אליה 
צמודים סטראוטיפים זקנתיים ולאמץ זהות אלטרנטיבית 

.)Bauman, 1996(
קיים גבול ברור בין עולם הפרישה לבין עולם העבודה הצעיר. 
הפורשים מודעים לכך שכבר אינם שייכים לעולם הצעיר. 
האפשרות לעמימות גבול זה בלי להתייחס לגיל המחויב 
של פרישה ופניה למסגרות חוקיות אחרות, מאפשרת 
לפורשים המשך עבודה וחציה של הגבול מצד לצד לפי נוחות 
ודרישות אחרות. כמו כן, להמשיך לעבוד אך בתנאים אחרים, 
להמשיך לעבוד במסגרת חדשה, במקצוע מקביל, בתנאי 
תעסוקה חדשים ודרישות חדשות. לאור זאת נוצרו מסגרות 
אלטרנטיביות, בהן קיים הסכם חוזי בין העובד והמעביד אשר 

מגבלות החוק לפרישה אינן חלות עליהן )קרמר, 1992(.
חווית הפרישה מאופיינת לעיתים במשא ומתן מתמיד, 
אותו מנהלים הפורשים ביחס לרכיבי הזהות השונים. הזהות 
בתקופת הפרישה איננה מתחלפת מרגע שפרשו וחדלו 
לעבוד או פנו לעבודה חלקית, אלא היא משתנה גם במהלך 
הפרישה ומתווספים לה רכיבים חדשים ובמקביל נשמרים 
הקודמים. המעבר לסטטוס הפורש אינו כרוך בהשלת זהות 
קודמת באחרת והחלפתה, אלא הזהות הינה מארג של שלל 

רכיבים וחלקי זהויות מתקופות שונות, המתקיימים במקביל 
לזה, גם אם הינם סותרים לעיתים ואינם הולמים זה את זה 

)מנור, 2009(.

קבוצות פורשים
בתאוריות הפרישה חולקו הפורשים לשתי קבוצות עיקריות: 
ממשיכים ומשתנים )פרוכטר, 2000(. קבוצת הממשיכים 
מאופיינת בכך, שהצרכים החברתיים והפסיכולוגיים של 
הפורשים בה דומים לצרכים שהיו להם קודם. פרישה 
מוצלחת מחייבת מעורבות חברתית והמשך של אורח חיים 
קודם. באופן כללי, ההרגלים והפעילויות של השנים הקודמות 
נמשכים גם בפרישה, ולמרות ההזדמנות להתנתק מתפקידם 
היציאה לגמלאות, ממשיכים הגמלאים בעבודה  עם 

ובפעילות מקצועית קודמת או מקבילה לקודמת.
לעומתם, בקבוצת המשתנים השינויים בתפקיד והמעברים 
בשלבי החיים, הם הזדמנות לשינוי ופניה לתעסוקה בתחום 
חדש, מעבר לסביבה חדשה, לשינוי חברתי, לשינוי זוגי, 
להתפתחות אישית ולהתנסות בתפקידים חדשים. הפורשים 
המשתנים הם אנשים המחפשים דרך לנצל הזדמנות 
להתפתח מחוץ למקצוע שעסקו בו בעבר ולהתנסות 

בתחומים חדשים.
לשייכות לקבוצה זו או אחרת יש משקל רב על ההחלטה 
האם להמשיך לעבוד, לאיזה תחום עבודה לפנות, להיקף 

העבודה ולאופי העבודה )ציבולסקי וגוטמן, 1986(.

הכנה לפרישה
תפיסת הפרישה כאירוע מרכזי, הביאה לכתיבת ספרות 
הדרכה וייעוץ ענפה לפורשים, וכן ימי עיון ושפע סדנאות הכנה 
והדרכה לפורש הטרי. ברוב מקומות העבודה קיימים ימי עיון 
מוסדיים לכלל העובדים. תוכנית ימי עיון אלה מתמקדת לרוב 
בהיבטים כלכליים, מיסוי, הזכויות בפרישה ואחריה והמלצות 

לתכנון כלכלי מיטבי לתקופת הפרישה )יפה , 2019(. 

פרישת אחיות מוסמכות - המצב בישראל 
כוח העבודה הסיעודי ברמה של אחות מוסמכת בישראל 
מאופיין בכך שהוא מבוגר יחסית. ארבעים וחמישה אחוזים 
מכלל האחיות, שייכות לקבוצת גיל שבין 60-45. במדינת 
ישראל פורשות כל שנה כ-5000 אחיות, כאשר כ-43% 
מאחיות אלה הן בוגרות קורסים על-בסיסים. עשרים וארבעה 
אחוזים מהפורשות ממשיכות לעבוד גם לאחר הפרישה, 
הן במקצועות הבריאות והן במקצועות מקבילים )סמואל 

ואחרים, 2010(.
בישראל, בשונה ממדינות מערביות אחרות, לא קיים מנגנון 
של רישום חוזר עבור אחיות שקיבלו אי פעם רישיון לעסוק 
בסיעוד, ולכן לא ניתן לקבל מידע באופן שוטף ועדכני 
אודות המאפיינים התעסוקתיים של האחיות בישראל לאחר 
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פרישתן. המידע הקיים מתקבל מסקרי כוח אדם של הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה ומעבודות מחקר שפורסמו בשנים 
האחרונות )הארון ואחרים, 2014(. נתונים אלה חשובים, אולם 

מספקים תמונה חלקית בלבד.

ההחלטה להמשיך לעבוד 
זוהו מספר קטגוריות עיקריות, המשפיעות על ההחלטה 
להמשיך או לא להמשיך לעבוד לאחר הפרישה. קטגוריות אלה 
משפיעות גם על ההחלטה לגבי היקף המשרה, תחום העיסוק 
ומקום העיסוק. הכנה הכוללת את כל המרכיבים וההיבטים, 
עשויה להקל על הפורשים בהחלטה להמשיך לעבוד, בעוד 
שהכנה חלקית המתמקדת רק בהיבטים הכלכליים אינה נותנת 

:)Fazlollah & Fallahi, 2015( מספיק כלים להחלטה

סביבת עבודה וקשרים חברתיים במקום העבודה – תנאי 

סביבת העבודה וקשרים חברתיים עם עובדים נוספים 
חיוביים לפני הפרישה, מהווים גורם משפיע ביותר על 
ההחלטה להמשיך לעבוד באותה הסביבה גם אחרי הפרישה.

מידע עדכני – נוסף להיבטים הכלכליים שניתנים בימי העיון 

הכלל מערכתיים, חוסר מידע או מתן מידע עדכני לגבי 
אפשרויות העסקה רלוונטיות היו משמעותיות ביותר לגבי 
תכנון המשך העבודה. לרוב, אינפורמציה זו ניתנת בשיטת 
"חבר מביא חבר" ולא בצורה מאורגנת של פניית מעסיקים 

פוטנציאליים לפורשים אלה.

המצב הכלכלי של הפורש או של בני משפחה נתמכים - לירידה 

בהכנסות עקב פרישה והאפשרות של ירידה ברמת החיים, 
יש השפעה גדולה על המשך העבודה אחרי הפרישה וכן 
על היקף העבודה ומקום העבודה. לא רק מצבו הכלכלי 
של הפורש נכנס למערכת השיקולים, אלא גם מרכיבים 
משפחתיים נוספים הדורשים לעיתים עזרה כלכלית לפורש 

.)Ben-Zur, 2002(

מצב פיזי ובריאותי – מצבו הבריאותי של הפורש יכתיב 

את מקום העבודה העתידי ואת היקף העבודה. גם מצבו 
הבריאותי של בן הזוג ו/או בני משפחה אחרים, יכולים 
להגביל את החלטת הפורש לגבי אפשרויות עבודה והיקפם 
לאחר הפרישה, בדומה להגבלות שהיו בזמן שעבד, אם כי 

יתכן שהגבלות אלה יהיו גדולות יותר אחרי הפרישה. 

יחס והערכה במקום העבודה לפורש – משקל רב יש ליחס 

החברה בה עובד הפורש. יחס מפלה מבחינת תנאי עבודה, 
שכר, או מעורבות והעסקה, יקטינו את הרצון להישאר באותו 
מקום עבודה. כאשר קיימת הערכה לידע הרחב המביא איתו 
הפורש ולניסיון רב השנים שלו, הרצון להישאר באותו מקום 
עבודה יגבר, גם כאשר תנאי השכר יהיו שונים מאלה שהיו 

לפני הפרישה.

דרישות עבודה חדשות – רמת הדרישות לרכישת מיומנויות 

חדשות ולומדות חדשות, יכולה להוות פעמים רבות מכשול 

בפני פניה לעבודה חדשה. המוכר והידוע נותן רשת ביטחון 
לפורש וכאשר נדרשות מיומנות חדשות רבות, הן עלולות 

.)Norman, 2005( להרתיע בפני המשך תעסוקה

תמיכה משפחתית – לתמיכה חברתית של המעגל המשפחתי 

ושל החברה ממנה בא הפורש יש משקל רב בהחלטה 
להמשך העבודה אחרי הפרישה. הלחץ החברתי לתפקד 
לאחר הפרישה בתפקידים "מסורתיים" של סבתאות 
וסבאות מהווה פעמים רבות כר נרחב לחוסר הסכמה בין 
הפורש ומשפחתו. פעמים רבות, יש ציפייה של המשפחה 
הרחבה לעזרה במטלות סבתאות וכאשר הפורש אינו יכול 
לממש עזרה זו או לממש אותה חלקית, המשפחה לא תתמוך 

בהחלטה להמשיך לעבוד אחרי הפרישה.

הצעות עבודה לאחיות לאחר הפרישה 
כיום, לא קיים מאגר המאגד בתוכו פניות של מעסיקים 
לאחיות שפרשו, כאמור אחיות שפרשו וכן מצאו מקום 
עבודה אחרי הפרישה היה זה בעיקר בעזרת קשרים עם 
אחיות אחרות שעדיין עובדות, או קשרים עם חוקרים בבית 
החולים שפנו לאחיות מהכרות קודמת. פניות יזומות של 
האחיות למקומות עבודה אפשריים היו מעטות, בעיקר 
עקב חוסר מידע על האפשרויות המוצעות. יש להזכיר, כי 
האפשרות להמשך העבודה היא רק במסגרת חוזה אישי 
בין האחות והמעסיק, דבר שמגביל את האפשרויות. מירב 
ההצעות שנמצאו בתחום הבריאות היו: השתלבות בבתי 
ספר, מרפאות מפעלים, מרפאות פרטיות ודיור מוגן. כמו 
כן, נמצאו הצעות לעבודה עם נותני שירות אחרים במסגרות 

בתי החולים. 
השתלבות אחיות במסגרת מחקרים קליניים כאחיות מחקר, 
כמתאמות מחקר או במסגרת חברות פארמה, מתקיימת 
כבר מספר שנים. האפשרות של אחיות פורשות לקחת 
חלק בתחום זה אינה ממומשת, ואם כן במידה קטנה יחסית 
בהדסה עין-כרם. חוסר מודעות הן של הפורשות והן של 
מקום העבודה וחוסר קידום אפשרות אטרקטיבית זו, מביא 
למיעוט פונים ול"איבוד" אפשרות תעסוקה הולמת ומעניינת 

.)Nobahar, Fazlollah, Alhani & Fallahi, 2015( לפורשות

מחקרים קליניים
מחקר קליני הינו ניסוי רפואי המערב השתתפות של בני-
אדם. המחקרים הקליניים מהווים נדבך מרכזי בחדשנות 
הרפואית וכוללים ניסויים הבוחנים את יעילותם ובטיחותם 
של טיפולים וטכנולוגיות חדשניים, אשר טרם אושרו על ידי 
רשויות הבריאות. המחקרים נערכים במסגרת המחלקות 
בבתי החולים או במסגרת מרפאות חוץ ובקהילה. לכל מחקר 
יש פרוטוקול זהה בכל מקום בו מתנהל המחקר. המחקר 
כפוף לפרוטוקול מחקרי והנתונים מהמחקר מועברים באופן 
רציף לחברה היוזמת וכן, לכל מחקר יש תהליכים קבועים, 
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אונקולוגיים, מהווה המשך ישיר למיומנויות הסיעודיות 
ויש בו רצף טיפולי, בדומה  של האחות האונקולוגית 
לפעילות שעשו האחיות במסגרת עבודתן לפני הפרישה. 
הצורך להכשרות נוספות הינו קטן, ולרוב אינו מהווה חסם 
להשתלבות בתחום החדש. כיום רוב העובדים בתחום זה הן 
מתאמות מחקר אשר הכשרתן אינה הכשרה סיעודית וללא 
כל ניסיון אונקולוגי. אחיות שפונות להשתלב במחקרים 
אונקולוגיים ימצאו כר רחב להשתלבות ודרישה רבה 
 Ehrenberger & Lillington, 2004; Mateo & Fahje,( להעסקתן

.)1998

לסיכום
הפרישה מהעבודה מהווה את אחד האירועים המשמעותיים 
בחייו של האדם, בהיותה שינוי מהותי באורח חייו. הגדרות 
אישיות ומשמעויות חברתיות הן בעלות השפעה רבה על 
ההחלטה של האחות, האם להמשיך לעבוד אחרי פרישה. 
אחיות אונקולוגיות הפורשות לאחר שנות עבודה רבות 
מהוות מרכז ידע וניסיון, הנדרש ונחוץ בעולם המחקרים 
הקליניים האונקולוגיים, שהולך ופורח בצורה רחבה. למרות 
שאין נתונים דמוגרפיים על תמהיל העוסקים במחקרים 
קליניים, מספר האחיות שפונות לתחום זה אינו קטן )על פי 
סקר פייסבוק באתר מתאמות מחקר, 2020(. פעמים רבות 
קיים חשש לפנות לתחום שונה אחרי הפרישה, אך תחום 
המחקרים הקליניים אינו תחום אחר. הוא נושק לסיעוד וזקוק 
למיומנות הסיעודיות לטובת המחקר והמטופלים. תחום זה 
מהווה המשך כמעט טבעי לעבודה אחרי פרישה. חלק גדול 
מהמחקרים מתמקדים בתחום האונקולוגי, ושילוב אחיות 
אונקולוגיות מנוסות במחקרים אלה עם מהווה "כרטיס" 

כניסה מועדף בעבודה זו.

ביבליוגרפיה
גביש, מ'. )2016(. בג"ץ 9134/12   בבית המשפט העליון 

בשבתו כבית משפט גבוה לצדק.
http://www.glima.info/verdicts/21-4-2016.pdf

דורון, א', וקרמר, מ' ר'. )1992(. מדינת הרווחה בישראל. 
הוצאת עם עובד, מכון אשכול.

הארון, י', שמש, ע', רותם, נ', ג'ורג'י, מ', חקלאי, צ', ריב"א, 
ש' וחורב, ט'. )2014(. מאפיינים תעסוקתיים של האחיות 

בישראל – דוח מחקר.
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ND_
occup_character.pdf

יפה, ע'. )2009(. פרישת אחיות. עיתון הארץ.

מנור , ש'. )2009(. נשים וגברים מספרים את סיפור פרישתם 
מהעבודה: שיח חדש על זהות, זיקנה ופרישה. מחקר לשם 
מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר "לפילוסופיה 

דוקטור".

אנשי צוות קבועים, תהליכים זהים ובקרות דומות. חלק 
גדול מהמחקרים הינם בחסות חברות פארמה בינלאומיות 
ונערכים במקביל במספר מרכזים רפואיים, הן בארץ והן 
בעולם. כמו כן, חלק מהמחקרים הם מחקרים שמתוכננים 
ומבוצעים על ידי חוקר מקומי ומבוצעים במוסד בו הוא 

עובד )משרד הבריאות, 2017(.
:)Baer, Zon, Devine & Lyss, 2011( צוות המחקרים כולל

רופאים - המוגדרים כחוקר ראשי וחוקרי משנה.	 

מתאמות מחקר - אחראיות ומבצעות את כל שלבי 	 

המחקר: החל מהכנסת החולה למחקר, מעקב אחר 
הטיפול, דיווח על תופעות לוואי, וכלה בהכנסת נתוני 

המחקר למערכות השונות.

- מנהלים מעקב קבוע אחר 	  נציגי חברת המחקר 

התנהלות המחקר.

אחות מחקר - בארץ, בשונה מארצות אחרות, לא 	 

מוגדרים תפקידי אחות מחקר ובמקרים רבים אחות 
המחקר היא מתאמת עם סמכויות רחבות מעצם 

היותה אחות. 
השתלבות אחיות ותרומתן להצלחת ההתנהלות הטובה של 
המחקר ולתמיכה במטופלים, הביאה להעסקה של יותר 
אחיות בתחום זה. במחקרים רבים אחד התנאים לפתיחת 
 Spilsbury et( המחקר הוא השתתפות אחות בצוות המחקר

 .)al., 2008
מספר והיקף הניסויים הקליניים הנערכים בארץ נמצא 
 National( בעליה תלולה בדומה למתרחש בכל העולם
Cancer Institute, 2016(. מפתחים, יצרנים ורשויות בריאות 
זקוקים למיטב הכוחות המקצועיים על מנת שיוכלו לספק 
את הדרישות ולעמוד בקצב המואץ של ניסויים קליניים. 
העליה הגדולה במספר המחקרים הקליניים בעיקר בתחום 
האונקולוגי, הביאה לדרישה הולכת וגוברת לאחיות שיקחו 

.)Ness & Royce, 2017( חלק פעיל במחקרים
התחלואה האונקולוגית והטיפול בתחלואה זו קיבלו בשנים 
האחרונות תאוצה גדולה, הכוללת ריבוי מחקרים קליניים. 
הדרישה במחקרים אונקולוגיים היא לאחיות מתחום זה. 
הידע והניסיון של האחות האונקולוגית מאפשרים התנהלות 
טובה ומקצועית במחקר, ומעניקים למטופל את הגיבוי 
הסיעודי המקצועי להתמודדות עם שלבי הטיפול השונים של 
המחקר )Ness & Royce, 2017(. שלבי המחקר האונקולוגי, 
החל מתחילת המחקר ועד סופו והמעקב אחר המטופל 
בסיום המחקר, דורשים מיומנויות סיעודיות שאחיות 
אונקולוגיות למדו ופעלו במסגרתן לכל אורך הקריירה 
המקצועית שלהן, ולכן אחיות אלה יכולות לתת מענה הולם 
 Burnett, Koczwara, Blumenson,( ומיטבי למטופלים אלה

.)2001; Spilsbury et al., 2008
ההשתלבות בתחום המחקרים הקליניים ובעיקר במחקרים 
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סקירת ספרות
מחלת הסרטן מתאפיינת כתהליך המלווה בקשיים רבים 
שהמטופל צריך להתמודד עימם, הן מבחינה פיזית והן 
מבחינה פסיכו-סוציאלית. בנוסף, רבים הסובלים ממחלת 
הסרטן עוברים לעיתים הליכים רפואיים פולשניים, שעלולים 
לעורר חרדה ומצוקה )Brazil et al., 2009(. ב-30 השנים 
האחרונות חלה עלייה בכל סוגי הסרטן הפולשני בעולם, עם 
זאת שיעורי ההישרדות השתפרו באופן דרמטי עבור רוב 
מחלות הסרטן, הודות לאבחון מוקדם, לטכנולוגיה רפואית 

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

 .)Czamanski-Cohen, 2016

חשיבות הגשמת חלומות, 
עניינים לא סגורים ובקשות 

אחרונות בקרב מטופלים 
המתמודדים עם מחלת 

הסרטן
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גרנות-סרגוסטי

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

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

המחלה, מרגע גילויה, במהלך הטיפול ולאחר מכן. 

בר גרנות-סרגוסטי

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

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

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

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

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

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

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

.)Masterson et al., 2018(

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

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

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

.)Masterson et al., 2018(

פתירת עניינים לא סגורים וזהות עצמית

מכאן נשאלת השאלה האם עניינים לא סגורים, ביחסים של 
משפחה וחברים קרובים חשובים ומשמעותיים להתמודדות 
עם מחלת הסרטן ומשפיעים על הישרדותה? האם יש 
קשר לתפיסת העצמי עם המחלה? תשובה לכך נמצאה 
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במאמרם של Laranjeira, Leão & Leal )2013(, שם נמצא כי 
קיים הבדל בזהות בין מי שחולה במחלה ולבין מי ששורדת 
את המחלה, בקרב מחלימות סרטן השד. חולות ששרדו את 
המחלה הדגימו שינוי באישיות ובזהות האישית, בתחושת 
האישיות שמגדירה את עמדתן ואת תפקידן בהקשר החברתי 

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

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

ולשינויים רוחניים חיוביים )שוורץ אטיאס ודרייר, 2014(. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .)Gaggiotti et al., 2019(

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

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

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

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

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

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

של אנשי המקצוע והצוות הרפואי בפרט.

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

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

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

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

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

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

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

בלתי נפרד ממערך הטיפול הסיעודי והרפואי.

ברצוני להודות מכל הלב למנחת הסמינר דר’ אילנה קדמון, 

שליוותה אותי לאורך כל דרך כתיבת העבודה ובהמשך בכתיבת 

מאמר זה.
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 2018 י  נ ו י בתחילת 
הוקם השרות החדש 
והייחודי של מתאמת 
אישית  גית  אונקולו
 . ם ר כ ן  י ע ה  ס ד ה ב
שרות המותאם לעידן 
המערכת  הדיגיטלי. 
נותנת מענה למטופלים 
הפונים באופן דיגיטלי 
במגמה  ומשתלבת 
ת  ב ח ר ה ל ת  י ל ל כ ה
השירותים הדיגיטליים 
ת  כ ר ע מ ב ם  י נ ת י נ ה
הבריאות. מטופלים עם 
חשד שמתעורר לסרטן, 
ת  באמצעו ם  עי י מג
חיפוש רלוונטי בגוגל 
נחיתה,  לדף  לקישור 
להשארת פרטים לצורך 
יצירת קשר וליווי אישי 

ע"י אחות מתאמת.   
מגיעות  הפניות  כל 
למערכת ניהול הפניות 
האחות  של  במחשב 
המתאמת האונקולוגית 

האישית, והיא חוזרת לפונים תוך 24 שעות ומזמנת אותם, 
לפי הצורך, לבדיקות המתאימות ומלווה אותם עד האבחנה 
וההפניה לטיפול המתאים.הפרויקט אשר נולד ביוזמת 
ההנהלה, הינו פרי שיתוף פעולה של האגף האונקולוגי, 

מערכות מידע, מחלקת השיווק ושירותי הסיעוד.

החשיבות בתפקיד זה 
המטופל  בליווי  הינו 
באופן אישי, מתן מידע 
קשר  יצירת  ראשוני, 
מטפל מטופל, קיצור 
תהליכים ושלבי טיפול 
לקראת אבחון מהיר, 
ותמיכה  ליווי  עזרה 
ה  ל א ל  כ  . ל פ ו ט מ ב
כניסה  אפיק  מהווים 

נוח ונגיש לביה"ח.
והבנה  פיילוט  לאחר 
ל  ש ר  ת ו י ה  ר ו ר ב
הצורך הקיים, הורחבה 
י  מ ו ח ת ל ת  ו ל י ע פ ה
פנייה  ואפיקי  סרטן 
נוספים. השרות פורסם 
בכל בית החולים וברוב 
כך  החולים,  קופות 
שמתאפשרת הפנייה 
הצוותים  ע"י  ישירה 
הרפואיים לצורך מתן 
ומיטבי  ן  זמי מענה 

עבור המטופלים.
עד כה התקבלו פניות 
של כ-600 מטופלים, כאשר כ-40 אחוז מהם היו פניות 
שהצריכו המשך ליווי אישי. מכתבי התודה והשבחים הרבים 
של המטופלים, מעידים על חשיבות השירות ועל שביעות 

הרצון הגבוהה של המטופלים ממנו.

מדברים מהשטח
מתאמת אונקולוגית אישית בעידן הדיגיטלי – 

שרות חדש בהדסה עין כרם
 

דליה גורדון, RN, MSc - מתאמת אונקולוגית אישית, הנהלת הסיעוד בית החולים האוניברסיטאי הדסה עין כרם

ח
ט

ש
ה

מ
ם 

רי
דב

מ
גורדון

 התקופה שבין החשד הראשוני להימצאות סרטן ועד לבירור המצב הינה אחת המורכבות
 והרגישות בקרב מטופלים. אל הבירוקרטיה המורכבת נוסף לחץ נפשי כבד ולא אחת גם בדידות,

ההופכים את ההתמודדות לקשה במיוחד.

חדש במרכז הרפואי הדסה:
<< אחות מתאמת אישית

<< שירות משלים לקופת החולים הכולל סיוע מקיף ומקצועי למטופל
<< ליווי מהרגע שבו עלה חשד ע"י רופא המשפחה או חבר צוות מטפל אחר

<< קביעת תורים ותיאומים, הכוונה לאורך התהליך, אוזן קשבת ותמיכה

מרגישים הדסה חדשה
מרגישים הדסה חדשה

השירות ללא עלות! | מענה תוך 24 שעות | תהליך אבחון מהיר, רגיש ונוח!

 רופאים ורופאות, אחים ואחיות,
הדסה מסייעת לכם בתמיכה בחולי סרטן

ליצירת קשר:
אנשי צוות בלבד: דליה 050-5172185 

bit.ly/metaemet מטופלים: באתר הדסה
daliag@hadassah.org.il או במייל

כשמטופל שלך 
צריך כתף, 
אנחנו כאן 

בשבילו
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עליתי ארצה בשנת 1991 יחד עם אמא שלי וארבעה אחים. 
1990 עם סבתנו  אחותנו הגדולה עלתה לפנינו בשנת 
שהייתה זקוק לעזרתה. אני גאה להיות אם לחמש בנות 

מקסימות שדורשות גם תשומת לב ממני ומבעלי.
אחרי שרות לאומי החלטתי ללמוד סיעוד בבית הספר 
לסיעוד ע”ש רבקה זיו שבצפת. במהלך הלימודים גרתי 
בצפת ולאחר מכן התקבלתי לעבודה בהדסה עין-כרם 

במחלקה האונקולוגית.

במחלקה הזאת למדתי סיעוד מהו!

הנתינה של אחיות אונקולוגיות והחלק הנפשי והרגשי של 
הסיעוד בתחום זה הוא חשוב מאד, באותה מידת חשיבות 
של הפן הרפואי. אין ספק, שהסיעוד באונקולוגיה משפיע 
גם על האחיות עצמן ועל חייהן האישיים מעבר לעבודה 

היום יומית.
כעולה מאתיופיה בגיל מבוגר יחסית, ללא למידה בבית 
ספר יסודי בארץ, הצורך להתחיל הכול מאפס ולהגיע למצב 
שאני אחות מוסמכת עם תואר )שדורש גם ידע באנגלית( 

גורם לי להרגשה מקצועית מספקת ללא ספק.
לאחר זמן מה, עקב מגורי בגן יבנה, החלטתי לעבור 
לעבודה בקהילה בקופת חולים כללית. בהמשך, הגשתי 
את מועמדתי להיות אחות בריאות השד הראשונה באסותא 
אשדוד ציבורי. לתחום זה התחברתי מאוד, בעקבות עבודתי 
במחלקה האונקולוגית. עבודה זו בעיני היא שליחות שאין 

כמותה.
במקרים שבו אני פוגשת אישה מהעדה שלי, עושה לי רושם 
שאני יכולה לתת לה תמיכה רבה יותר בגלל נושא השפה 
והתרבות, כולל מענה בירוקרטי. חלקן הגדול עלו ארצה 
אחרי והעברית פחות שזורה בפיהן. גם לגבי מתן מידע, שכן 

לצערי אין חומר בכתב באמהרית. 
לסיכומו של עניין, כאחות שד ישראלית היחידה ממוצא 
אתיופי, אינני מרגישה שונה מכל אחות שד אחרת. חברותי 
אחיות השד האחרות הן בידע ובהשכלה שלהן ובנתינה 
שלהן ממש כמוני, ואנחנו דואגות להעצים אחת את השנייה 
במפגשים המשותפים שלנו באגודה למלחמה בסרטן 
בניהולה של גברת ליויה כסלו, האחות הראשית של האגודה 
למלחמה בסרטן. החברות והשותפות של כולנו נותנים לי 

את הכוח להמשיך בסיפוק ואהבה בתפקיד המיוחד הזה!

 הסיפור האישי שלי כאחות מתאמת בריאות השד
מהעדה האתיופית

 
פטיגה מנגסטו, RN, BA - אחות מתאמת בריאות השד באסותא אשדוד הציבורי

Fetigym@assuta.co.il
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Allogeneic Hematopoietic Stem Cell 
Transplantation in Children with 
Genetic diseases and Nursing 
treatment in the Pediatric Unit

Avital Kaszovitz, RN, BSN – Nurse, Department 
of Bone Marrow Transplant and Immunotherapy, 
Hadassah Ein Kerem Medical Center.
Limor Mintz-Manor, RN, PhD - Nurse, Coordinator of 
Quality Management and Palliative care, Department 
of Bone Marrow Transplant and Immunotherapy, 
Hadassah Ein Kerem Medical Center.

In this article we will discuss genetic diseases 
that require an allogeneic Hematopoietic Stem 
Cell Transplant (HSCT( in children including 
hematologic diseases of immunodeficiency and 
various metabolic diseases, based on the latest 
research and literature. For years, HSCT has been 
used to treat non-malignant genetic diseases and 
in many cases, it is the only option of curing or 
stopping disease progression and deterioration of 
the patient’s condition. Our pediatric unit as part 
of the Department of Bone Marrow Transplants 
and Immunotherapy at Hadassah Ein Kerem 
Medical Center, treats children from newborns to 
adolescents with both malignant and non-malignant 
genetic diseases. 
In this article, we will present the uniqueness of 
the transplant and treatment process in regards to 
non-malignant diseases in children, detailing the 
knowledge and skills required from the nursing staff 
in the Department of Bone Marrow Transplants 
(BMT( and the various roles of the nurse during the 
hospitalization process. 
Finally, we will present two case studies of children 
treated in our unit and detail the complicated 
treatment, which requires the cooperation of a 

multidisciplinary team; the medical and nursing staff, 
palliative care and psycho-social professionals, 
as well as teachers and therapists, who support 
the child and his/her family in accordance to 
their needs. 

Nutrition guidelines for children 
with Cancer - Literature Review and 
Future Prospects

Hani Gelkop, RN, MA - Nurse, Hematology 
Oncology department, Schneider Children’s Medical 
Center of Israel.
Dr. Irit Schwartz-Attias, RN, PhD - Deputy director 
of nursing school, Meir hospital.

Children with cancer may experience damage 
to various body systems due to the disease and 
treatments. Damage to the immune system and 
gastrointestinal tract can lead to a wide range of 
side effects and decrease the quality of life of the 
sick child. A proper diet may reduce the side effects 
related to the gastrointestinal system and contribute 
to the physical and mental well-being of the sick 
child. The necessity to improve the knowledge and 
the guidance given to the parents on appropriate 
nutrition for children with cancer who have not 
undergone bone marrow transplantation led to 
the writing of this article. The literature findings, as 
presented in the current article, indicate a several 
factors for the lack of uniformity regarding dietary 
guidelines among various health professionals.
Addressing the issue of nutrition is most 
significant at any age, however, among child and 
adolescent population it is perceived as having 
significant physical and emotional consequences. 
Complications in the gastrointestinal system at 
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these ages, can impair growth and development, 
body image, sexuality, and fertility in later stages of 
life. 
The present article points to the need to conduct 
nutrition studies among children with cancer, and 
to write literature-based guidelines that have the 
potential to improve the quality of care and quality 
of life of children and their parents during the illness, 
recovery and developmental stages. At this stage, 
we recommend establishing the guidance based 
on the findings in the professional literature, and 
calling for multicenter research in multi-sectorial 
collaborations to establish and formulate guidelines 
for general nutrition and a low-bacterial diet, taking 
into account the needs and preferences of the child 
and parents and other variables.

The influence of the corona virus 
time on the young people’s clinic 
Incorporating digital meetings for 
providing information and support

Svetlana Nemtsov, RN, BA - Nurse coordinator of 
the clinic for young cancer patients at the ages 18-
45, The Rambam Medical Center.

Since the time of the corona epidemic – both 
patients and health care workers need to adjust to 
the new situation, where each one has to make their 
best in order not to infect by others, or be infected 
themselves by the virus. In this time, we all need to 
enlarge our medical and psych-social knowledge 
concerning cancer patients. Those young patients 
must deal with other issues, which relate to their 
young age, such as in finding a partner, sexual and 
marital issues, fertility, body changes and issues 
related to studies and career. 
It is well known that digital media is important in 
medicine in general and for cancer patients in 
particular.
This article describes using digital media – such as 
Zoom - for young cancer patients and examines 
how they view it as a source of information and 
support from their health care workers. It shows 
us the need to increase digital media especially for 
young cancer patients.

You reached retirement – so what is 
now? Incorporating oncology nurses 
(but not only) as clinical research 
nurses after retirement

Hani Steinberg, RN, BA - Research nurse 
coordinator in Melanoma, Sharret Institute of 
Oncology, Hadassah Ein Karem
Abstract
In Israel about 5000 nurse reach retirement every 
year. The age of retirement is official by law – and 
does not enable those who wish to continue 
working. The decision whether to continue working 
relates to many environmental, social, and other 
financial matters. This article will describe these 
issues and employing retired nurses in clinical 
studies. 

The importance of making dreams 
come true, unfinished business, and 
last wishes among cancer patients

Bar Granot-Saragosti, Fourth year student of 
nursing, at the Hadassah and the Hebrew University, 
Faculty of Medicine, School of Nursing, Jerusalem.
Written for her Seminar on the Psychosocial 
Aspects of Cancer

In this article we explored the psychosocial impact 
of unfulfilled dreams, unresolved conflicts, and 
last requests on cancer patients in the attempt to 
determine whether there is a relationship between 
these three subjective experiences and the healing 
process. As we studied the available scientific 
literature, we became inclined to analyze how the 
medical staff can play a critical role not only in the 
medicinal operation of the treatment, but also in the 
human level. 
The power of the nursing, therapeutic and medical 
staff can broaden the solutions offered to patients, 
introducing a more singular form of treatment that 
can alleviate the pain of each individual through 
their own experience, more effectively, by taking into 
account the pending desires of the patients which 
arise with intensity during the times of oncological 
treatment.
This approach to the patient can seem 
overwhelming to the professional staff, however as 
we distinguish in this article, singularized attention 
does have a positive impact in the experience 
during and after treatment which can hopefully 
introduce a more intimate perspective to the difficult 
confrontation with life and death.
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