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העלאת המודעות לסרטן הערמונית

דוכני מזון בריא

יום רביעי| 11:00-15:00 | 25.02.2015 ,
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ל

מרכז הפנאי ,קומה  ,1מרכז הסרטן

בכל יום ויום מחיינו ,אנו מתמודדים עם הניסיון למצוא את האור,
את האופטימיות והכוחות להתמודד עם החוויות שאנו חווים על
בשרנו ואת החוויות שחווים בני משפחתנו .לעיתים אנו מצליחים
באתגר הכה מורכב ולעיתים אנו שוקעים באפילה .הצורך לצאת
מחושך לאור ,הוא צורך קיומי ,לצבירת כוחות להמשך התמודדות
עם המצב.

טובות
ד"ר עינת שחם-שמואלי

מגמת ירידה בתחלואה ובתמותה
מסרטן המעי הגס
סרטן המעי הגס הינו המחלה הממארת השנייה בשכיחותה בקרב גברים
ונשים בישראל ומדי שנה מאובחנים מעל  3000חולים חדשים .בשנים
האחרונות נצפית ירידה בשיעורי התחלואה והתמותה של סרטן המעי
הגס ,הודות לביצוע בדיקות סקר ואבחון מוקדם ,מודעות גוברת לגורמי
הסיכון וכן בזכות טיפולים טובים יותר.

מהלך שהוביל ירידה דרמטית של עשרות אחוזים בתחלואה ובתמותה
בארצות הברית מאז שנות ה .80-בדיקת הסקר הכלולה בסל הבריאות
בישראל הינה בדיקת דם סמוי בצואה אותה יש לבצע אחת לשנה.
קולונוסקופיה ,למרות שמומלצת מגיל  ,50אינה כלולה בסל ,אך הוגשה
לוועדת סל הבריאות לשנת .2015

ירידה בתחלואה
בתחילת שנת  2014פורסמו נתוני משרד הבריאות אודות סרטן המעי הגס,
המתייחסים לשנים  .1990-2011מהנתונים עולה כי בין השנים 2007-2011
נצפתה ירידה בתחלואת סרטן המעי הגס של כ 25%-בגברים יהודים וכ-
 23%בנשים יהודיות .בקרב אוכלוסיית הלא-יהודים בארץ ,נצפתה בשנתיים
האחרונות ירידה של כ 30%-בגברים וכ 15%-בנשים .נתונים אלה מעודדים
במיוחד מכיוון שעד לשנת  2007נצפתה עלייה מתמדת באחוז התחלואה
מסרטן המעי הגס בקרב אוכלוסייה יהודית ולא-יהודית.

ירידה בתמותה
הנתונים מארה"ב מעידים גם על ירידה של כ  25%בתמותה בשני העשורים
האחרונים ( 2%לשנה במהלך שנות ה 90-ו 3%-לשנה במהלך העשור האחרון)
ועל הארכת הישרדות בקרב חולי סרטן המעי הגס ,זאת הודות לטיפול טוב
יותר הכולל תרופות כימותרפיות וביולוגיות חדשות שנכנסו לשימוש בשנים
האחרונות .גם הנתונים מישראל מעידים על ירידה של  15-18%בתמותה.

גם בארה"ב פורסמו נתונים דומים ,המצביעים על ירידה בתחלואה של כ3%-
לשנה במהלך העשור האחרון ,כלומר ירידה מצטברת של כ 30%-במהלך
השנים  .2001-2010מהנתונים בארה"ב עולה עוד כי דווקא בקרב צעירים
נצפית עליה בשכיחות המחלה – עובדה שעדיין לא תוארה בישראל.
חלק גדול מהירידה בתחלואה בארץ ובארה"ב מיוחס לעלייה בביצוע בדיקות
סקר תקופתיות ,כמו דם סמוי בצואה וקולונוסקופיה .מאחר שלסרטן המעי
הגס כמעט ואין סימפטומים מקדימים ,קיימת חשיבות גדולה למניעת
התפתחות המחלה ולאבחון המחלה בשלבים מוקדמים ככל הניתן ,בין
היתר באמצעות בדיקות אלו .בארץ משנת  2007קיימת עלייה של 300%
בבדיקות הקולונוסקופיה.
קולונוסקופיה כבר אומצה כבדיקת הסקר המומלצת בארה"ב ובחלק
ממדינות אירופה ,בהתאם להמלצות ארגוני הבריאות המתקדמים בעולם-

אנו מתכבדים להגיש לכם את הניוזלטר ה 3-של מרכז הסרטן,
 - 3600אונקולוגיה בראייה כוללת.
בימים אלה אנו חוגגים את חג החנוכה ,חג של אור ,אהבה
ובעיקר הכרת תודה על הנס .באחד הציטוטים הידועים של
הרב קוק ,שעסק רבות במהות האור הרוחני והגשמי ,נאמר:
"צריך שכל איש ידע ויבין ,שבתוך תוכו דולק נר ,ואין נרו שלו
כנר חברו ,ואין איש שאין לו נר .וצריך שכל איש ידע ויבין ,שעליו
לעמול ולגלות את אור הנר ברבים ,ולהדליקו לאבוקה גדולה
ולהאיר את העולם כולו".

חדשות
|

מטופלים יקרים

השירות לטיפול בגידולי מערכת העיכול במרכז הסרטן בשיבא חרט על
דגלו לדבוק במצוינות מקצועית ולספק את הטיפול המיטבי והאיכותי לכלל
החולים .במסגרת השירות ניתנים טיפולים אונקולוגיים מקובלים -
כימותרפיים וביולוגיים  -למחלות השונות ,כמו גם טיפולים חדשניים
אשר הוכנסו לאחרונה לשימוש בעולם וכן טיפולים מחקריים וניסיוניים
בשלבים שונים של מחקר קליני .דגש מיוחד ניתן לניסיון ריפוי מלא גם
של חולים עם מחלה גרורתית לכבד או לריאות ואנו מובילים כיום בארץ
בגישתנו חסרת הפשרות במחלה גם אם היא במצב מתקדם.
כמו כן ,שמנו לנו למטרה לאתר אוכלוסיות בסיכון גבוה ולכוון אותן
למעקב ולבירור וייעוץ גנטי .כל חולה אשר מתעורר חשד כי מחלתו
בעלת אופי גנטי ,מופנה לבירור מקיף ולמעקב במרפאה לחולים ומשפחות
בסיכון גבוה  -מרפאה המשלבת עבודה של רופאים מתחום הגנטיקה,
גסטרואנטרולוגיה ,אונקולוגיה ופתולוגיה.

המרפאה לגידולי מערכת העיכול03-5305338 :

יש בהתמודדות זו אתגר .אתגר שעשוי להיראות כבלתי אפשרי,
כדי לגרש את החושך כל מה שעלינו לעשות הוא להדליק נר
קטן .להנות ,דווקא בימים אלה ,מהרגעים הקטנים של האושר
בחיינו ,החיבוק מבתך ,החיוך של הנכדה ,המילה הטובה מהחבר
הטוב והעזרה הלבבית בחניה ,הם שמציתים את אור הלהבה
והאושר הפנימי .תנו לאותם רגעים קטנים להצית את אותה
להבה פנימית ,תנו לחום להתפשט בתוככם .מכאן האור באופן
הכי טבעי כבר יופץ הלאה ,ללא כל מאמץ .הנרי דיוויד תורו ,אמר:
"האדם העשיר ביותר הוא זה שיודע להפיק הנאה מהדברים
שעולים הכי מעט".
בפתיח להרצאה ששמעתי לפני מספר שבועות הובאה אימרה
מפיו של פרידריך ניטשה ,שאמר" :הדרך הטובה ביותר לפתוח
יום הוא לחשוב ,בעת היקיצה ,אם אין ביכולתנו לשמח ביום הזה
לפחות את לבו של אדם אחד".
אנו במרכז הסרטן ,מנסים ליישם ככל יכולתנו גישה זו .אנו
קמים בבוקר עם אור בעיניים וחום בנשמה ,על מנת לתמוך,
לסייע ולעזור לכל אחד ואחת מכם ולשמח את לבכם .אנו
תקווה כי האור הפנימי שלנו יאיר את ליבותיכם ויחד נפיץ אור
גדול לעולם כולו.
בשם כל צוות מרכז הסרטן ובשמי ,אנו רוצים לאחל לכם חנוכה
שמח! הרבה אושר ,שמחה ,אור גדול בנשמה ושתזכו כל אחד
ואחת מכם לנס אישי ,נס של בריאות איתנה ובשורות טובות!

שלכם,
ישראל קסירר | מנהל הפיתוח והשירות ,מרכז הסרטן
Israel.kasirer@sheba.health.gov.il

אונקולוגיה בראייה כוללת

הסוד שבשילוב
רפואה משלימה לחולי סרטן

היפנוזה רפואית

פרופ׳ עמוס קדר  -רופא בכיר במרכז טל לרפואה אונקולוגית אינטגרטיבית ,מומחה להמטו-אונקולוגיה של ילדים,
מומחה לרפואה הוליסטית ואינטגרטיבית (ארה"ב) ,מורשה להיפנוזה רפואית (משרד הבריאות).
ככל שהמטופל מבין יותר את התהליך ההיפנוטי וככל שהוא מעוניין יותר
לעשות שינוי ,ככה ישתפרו התסמינים שלו.

היפנוזה רפואית מוגדרת כטיפול גוף-נפש .יש הטוענים שקיימת עדות על
השימוש בהיפנוזה רפואית בעת העתיקה ומצביעים על כתובת ,שמתארת
תופעות דמויות היפנוזה ,על מצבה מצרית מתקופת שלטונו של רעמסס
השני לפני  3000שנה .המילה היפנוזה נטבעה על ידי ג'יימס ברייד בשנת
 1841ונגזרת מהמילה היוונית שינה .היום אנחנו יודעים שהיפנוזה אינה מצב
של שינה ומטופל במצב היפנוטי מודע מאוד לסביבה.

ההיפנוזה נחשבת טיפול בטוח כאשר היא נעשית על ידי מהפנט מוסמך
ובמקביל לטיפול רפואי סטנדרטי .לעיתים רחוקות חווה המטופל מצבי רוח,
מיחושים גופניים ,או שיחזור ספונטני של חוויות מהעבר .כל אלה דורשים
התייחסות טיפולית מתאימה .בחולים עם מחלות פסיכיאטריות יש צורך
בשיתוף פעולה הדוק עם הפסיכיאטר המטפל כדי למנוע החמרה אפשרית
במצבם כתגובה לטיפול בהיפנוזה.

היפנוזה היא מצב של רגיעה ממוקדת .זה מצב שאנחנו חווים לעיתים קרובות
בכל פעם שאנחנו חולמים בהקיץ ,קוראים ספר מרתק או רואים סרט מקסים.
המהפנט הרפואי מנצל את המצב הזה לעזור למטופל .כאשר מטופל נכנס
להיפנוזה רפואית ,מתרכזת תשומת הלב שלו במטרה הטיפולית ,בעוד
הסביבה ופרטים פחות רלוונטיים לטיפול מקבלים חשיבות משנית .כלומר,
במצב היפנוטי יש למטופל תשומת לב סלקטיבית והוא מסוגל להתרכז
בעוצמה במחשבה ,בזיכרון או בתחושה ספציפיים ,ללא הסחת דעת.
היפנוזה דורשת שיתוף פעולה מצד המטופל .אין אפשרות לכפות על
המטופל לעשות משהו בניגוד למצפונו או לעשות משהו שהוא לא היה
עושה ללא ההיפנוזה .בתהליך ההיפנוזה הרפואית ,לומד המטופל גם איך
להיכנס למצב היפנוטי ואיך להשתמש במצב הזה להשגת מטרות שהוא
מעוניין בהן .מקובל לומר שכל היפנוזה היא למעשה היפנוזה עצמית.
חולי סרטן משתמשים בהיפנוזה על מנת להקל על כאב ,להפחית חרדה,

בישראל קיים חוק מיוחד ,חוק ההיפנוזה .חוק זה אוסר על היפנוזה בידורית
ומתיר אותה רק למטרות טיפול רפואי ,אבחון או טיפול פסיכולוגי ,או מחקר
מדעי .מורשים לעסוק בהיפנוזה רופאים ,רופאי שיניים ופסיכולוגים לאחר
לימוד בתכנית מאושרת ועמידה בבחינות משרד הבריאות.

להקל על בחילות והקאות ולהקל על גלי חום כתוצאה מטיפול הורמונאלי.
אפשר גם להשתמש בהיפנוזה להפסקת עישון ולהורדה במשקל.
מידת הכניסה להיפנוזה תלויה ביכולת האישית של כל אדם ואדם .עם
זאת יצוין שאין קשר בין עומק ההיפנוזה ובין היכולת להשיג את המטרה
הטיפולית .היכולת לשפר את המצב תלויה בעיקר במוטיבציה של המטופל.

טיפול בהיפנוזה רפואית לחולי סרטן צפוי להינתן בקרוב במסגרת מרכז
טל לאונקולוגיה אינטגרטיבית.

לקביעת פגישת ייעוץ והכוונה בנושאי רפואה משלימה,
התקשרו למספר .03-5307327

מרכז הפנאי

מיקום :מרכז הסרטן ,קומה  ,1ליד מזכירות אשפוז יום
פעילויות :פינת יצירה ,מספרה ,קוסמטיקאית ,פינת נגינה עם פסנתר ,חדר מחשבים ,ספריה ,חדר קולנוע והדרכות ,חוגים ופעילויות נוספות ,בית קפה.
מרכז הפנאי הוקם לפני כעשור ומתקיימות בו פעילויות שונות לרווחת
המטופלים והמלווים המגיעים למרכז הסרטן .במהלך הבדיקות והטיפולים
האינטנסיביים ,מרכז הפנאי מאפשר לקחת פסק זמן של רגיעה ומילוי
מצברים.
הפעילות מתקיימת בעזרתם של עובדים ומתנדבים המקדישים מזמנם
למטרה זו .בקה בורשטיין וחוה פונטש מתנדבות במרכז הפנאי כמעט
מעת הקמתו ומסייעות בכל מה שקשור בסידור וארגון המקום ,קביעת
תורים לפעילויות ומענה לשאלות .בקה מציינת כי התרומה והסיוע לאחרים
זה מה שמשמח אותה "גם אם הצלחתי לעזור אפילו לאדם אחד ,עם חיוך
או מילה טובה" .מדהים לגלות שגם חוה משתמשת בדיוק באותן המילים
"המניע להתנדבות שלי כאן זה נתינה והרצון לעזור .אם אני מצליחה לעזור
במהלך היום לאדם אחד – אני מאושרת".

אחד האלמנטים המשמעותיים במרכז הפנאי הוא פינת היצירה .מרב פולק
מפעילה את הפינה מזה  19שנים ,כפרויקט משותף של האגודה למלחמה
בסרטן ושל בית החולים .פינת היצירה פעילה במהלך השבוע ,וסביב החגים
מתקיימות ברחבי מרכז הפנאי גם פעולות הקשורות לחג .בפינת היצירה
נעשה שימוש במגוון רחב של חומרים ,שיטות וכלים .החדר מזמין ומאפשר
לכל אחד למצוא את מה שמתאים עבורו .אין צורך בניסיון קודם ,כיוון שהדגש
הוא על היוצר ולא על התוצר הסופי.
מי שנכנס לתוך החדר הקטן של פינת היצירה יודע שימצא שם קשר אישי,
בית חם ומקום של הקשבה .אנשים מגיעים לכאן מסיבות שונות ,החל מרצון
למלא את הזמן בין תורים ,בדיקות וטיפולים ,דרך ניסיון להפגת מתח ,מתן
ביטוי לתחושות ורגשות קשים וגם טובים ,רצון לשתף אחרים בחוויה ,להפיג

תחושת בדידות ,לעורר תקווה ועוד .יש גם אנשים שמגיעים לכאן במיוחד,
אפילו בימים שאינם ימי הטיפול שלהם.
מרב מציינת כי "יש משהו שנפתח תוך כדי עבודה ויצירה .פעמים רבות
מתפתחים גם קשרים בין האנשים השותפים לתהליך היצירה .התהליך הוא
אישי ,אך יש גם שיתוף במידע ובחוויות .יש אנשים שמגיעים רק כדי לשבת
כאן ,אפילו בלי לעשות שום דבר .החדר הזה מאפשר לכל אחד לעשות
את מה שהוא מרגיש לנכון ויש פתיחות מאד גדולה לבקשות וליכולות של
כל אחד ואחת".
מרב מקיימת פעילות יצירה באופן קבוע גם במחלקת האשפוז האונקולוגית
(ימים א,ג  )12:00-14:00ובמחלקת גינקו-אונקולוגיה (ימים ב,ד,ה .)12:00-14:00
י' ,מטופלת לשעבר שהחלימה מהמחלה ,מספרת כי השעתיים שבהן מרב
היתה מופיעה במחלקת גינקו-אונקולוגיה עם החיוך והחום האישי שלה היו
עבורה דבר יקר שלא יסולא בפז" .בימים שבהם שכבתי במיטה ולא רציתי
לצאת ממנה ,בבית או באשפוז במחלקה ,חיכיתי רק לרגע הזה שבו מרב
תגיע ותקים אותי מהמיטה .יש הוואי שמתפתח סביב מרב ופעילות היצירה,
זה נותן כוח ומניע לצאת מהמיטה ומהדכדוך .זה כמו להיות על גלשן במים
סוערים .לא ניתן לבטא את החשיבות והתרומה של זה במילים" .י' ממשיכה
לספר "תמיד חשבתי שיש לי שתי ידיים שמאליות .אבל גיליתי שיש המון
דברים שאני יכולה לעשות ,גם באומנות פלסטית .גיליתי שבאמת יש כזה
דבר "תרפיה באומנות" ,משהו בזה באמת מרפא" .ההיכרות של י' ומרב
התפתחה לחברות גם מעבר לזמן השהות בבית החולים .גם כיום ,כשנתיים
לאחר סיום הטיפולים ,י' ממשיכה לבוא כדי לשבת עם מרב בחדר היצירה
ומציינת כי "המרחב של מרכז הסרטן אינו פשוט ,אבל כשנכנסים לחדר
היצירה יש תחושה שקל יותר לנשום".
מרב מרגישה שהיא מקבלת המון מהפעילות "יש סיפוק מאד גדול
מהמפגשים ומליווי המטופלים והמשפחות .חלק מהקשרים נשארים לאורך
שנים" .מרב מזמינה כל אחד ואחת להגיע לחדר היצירה ולמצוא את מה
שמתאים עבורו/ה ,בין אם זו היצירה עצמה ,או פשוט לשבת במקום המיוחד
הזה ולהירגע.

שעות הפעילות של פינת היצירה:
א׳-ה׳ 8:00-12:00

במרכז הפנאי פועל גם "סלון יופי" – שירותי מספרה וקוסמטיקה ,הניתנים
ללא עלות ,כחלק מתכנית "להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר" של האגודה
למלחמה בסרטן .התכנית נועדה לאפשר מתן עצות וכלים להתמודדות עם
תופעות לוואי המשפיעות על המראה החיצוני:
המספרה פעילה בימים א-ד ,בין השעות  .09:00-13:00במספרה ניתן
שירות למטופלים ,נשים וגברים ,הכולל :חפיפה ,תספורת ,תסרוקת וטיפול
בפאות .הצוות מסייע בהתמודדות עם נשירת שיער ,ברכישת פאות וכיסויי
ראש ובנושאים אחרים הקשורים לבריאות ומראה .ניתן גם לקבל בהשאלה
פאה בהמלצת עובדת סוציאלית.
שירותי קוסמטיקה ניתנים לנשים חולות ומחלימות על ידי הקוסמטיקאית
חיה טימנס ,הפועלת בהתנדבות מזה כ 12-שנים .שינויים בעור ובציפורניים,
טיפים בנושא איפור והדרכה מקצועית .טיפולי הקוסמטיקה ניתנים בימי
ג' ,ללא עלות .יש לתאם תור מראש בטלפון .03-5304727

אונקולוגיה בראייה כוללת

להיראות טוב להרגיש טוב יותר

תזונה בתבונה

פינוק מיוחד לנשים

הטור של איילת גור אריה

מזה כ 12-שנים ,חיה טימנס מגיעה יום בשבוע למרכז הסרטן ,על מנת
להעניק טיפולים קוסמטיים מפנקים והדרכה בנושאי טיפוח לנשים
חולות סרטן ומחלימות.

קטנות אבל גדולות

הקטניות

אנחנו לא תמיד זוכרים אותן ,וחלקנו אפילו לא מכירים את הקטניות .זהו מזון
קטן הטומן בחובו יתרונות בריאותיים רבים .הקטניות הן למעשה הזרעים
של הצמח ומכיוון שבטבע הן תוכננו לנבוט ,לגדול ולהפוך לצמח  -מרוכזים
בהן רכיבים בריאותיים רבים בשטח קטן מאד .לכן ,אכילתן כחלק מהתפריט
יכולה לתרום רבות ,גם במצבי חולי.
במאמרים רפואיים רבים המתייחסים לתזונת חולי סרטן ,מוסבר כי התזונה
המומלצת ביותר היא " "Mostly plant based dietובתרגום חופשי לעברית
"תזונה צמחית" או "תזונה מבוססת מוצרים מן הצומח" .הכוונה היא לתזונה
בריאה ,שיש בה גם מוצרים מן החי ,אך היא מבוססת ברובה על מוצרים
טבעיים מהצומח .אנשים רבים מאמצים את המלצות התזונה האלו ,אולם
חלק גדול שוכח להכניס לתזונה את מקור החלבון הראשי מן הצומח -
הקטניות .חלבון הוא רכיב חשוב ביותר בתזונה ,במיוחד במצבי חולשה.
תזונה צמחית המכילה רק ירקות ,פירות ודגנים ללא קטניות ,היא תזונה
חסרה בחלבון.
אז מי שייך לקבוצת הקטניות?
כל מי שצומח בתוך תרמיל :אפונה ,עדשים בכל הצבעים ,שעועית לסוגיה
השונים (לבנה ,אדומה  ,מאש ,שחורה ועוד ,)...חומוס ,פול ,תורמוס.
הקטנייה היא הזרע המיובש של הצמח .כאשר הצמח נאכל טרי הוא דומה
יותר בתכונותיו לירק חי (למשל שעועית ירוקה או צהובה בתרמילים).
מה הופך את הקטנייה למאכל מזין?
כדי לאפשר לה לשרוד ולגדול ,הקטנייה עשירה בחלבונים ,פחמימות ,סיבים,
ויטמינים ומינרלים החשובים גם לבריאות האדם:
» »הקטניות עשירות בחלבון ביחס לשאר המזונות הצמחיים .לחלבון תפקיד
עיקרי של תמיכה וחיזוק בזמן טיפולים ובמהלך כל המחלה ,לכן חשוב מאד
להקפיד על צריכה מספקת שלו (לכל אדם מתאימה כמות שונה ,הכמות
הספציפית לכל אחד יכולה להיקבע לאחר פגישה עם דיאטנית קלינית).
» »הקטניות עשירות בפחמימות המספקות אנרגיה לגוף.
» »הקטניות גם מכילות רמה מסוימת של "פחמימות עמידות" .פחמימות אלו
אינן מתעכלות במעי האדם כמו שאר הפחמימות ,אלא משמשות כמזון
לחיידקים הטובים שבמעי הגס ובכך מסייעות להגן על תאי המעי הגס.
» »הקטניות עשירות בסיבים תזונתיים שלהם מספר יתרונות בריאותיים
חשובים :הסיבים מסייעים לפעולת מעי תקינה וליציאות תקינות ,הם
סופחים אליהם עודפי כולסטרול ,ובזכותם גם יש לקטניות ערך גליקמי
נמוך .ערך גליקמי מודד כמה מהר נספגים רכיבי המזון לדם לאחר
העיכול ,ובכך כמה "יקפוץ" הסוכר לאחר אכילת מזון מסוים .הקטניות,
אינן "מקפיצות" את הסוכר ולכן מומלצות מאד גם לסוכרתיים.
שימו לב  -ייתכן ותכולת הסיבים אינה מומלצת לכל אחד ,יש מצבים
בהם לא כדאי להעמיס באכילת סיבים .לכן אנא התייעצו עם דיאטנית
לפני שינוי.
» »הקטניות עשירות מאד בויטמינים מקבוצת ( Bאך לא  )B12ובמינרלים
הבאים :ברזל ,זרחן ,אבץ ,מגנזיום ובחומצה פולית .אלו חשובים לבריאות,
ונוטים לרדת בזמן טיפולים ואכילה בלתי מספקת.
» »הקטניות מכילות גם כמות יפה של אנטיקאוקסידנטים  -רכיבים נוגדי-
חמצון המגנים על תאי הגוף מפני רדיקלים חופשיים ,ומסייעים לעיכוב
תהליכי ההזדקנות ולהגנה מפני מחלות.
קטניות ואי נוחות בבטן
אצל הרבה אנשים ,אכילת קטניות מלווה בתופעות לוואי לא נעימות כמו גזים
ונפיחות בבטן .גם במקרה זה כל אדם הוא שונה ,ויש לפעול לפי התחושות
של כל אחד .על מנת להקל על תחושות אלו ניתן להשרות את הקטניות
לילה לפני הבישול שלהם ,מה שאמור לרכך אותן ולהפוך את עיכולן לקל
יותר .בנוסף ,ניתן להרתיח את הקטניות ולבשלן בישול ארוך.

איך אפשר להכניס קטניות לתפריט היומיומי?
כמה טיפים לאכילת קטניות:
» »להוסיף למרק או לסלט
» »כתוספת לצד אורז או פסטה
» »להכין סלט קטניות * (לדוגמא :סלט עדשים שחורות ובטטה)
» »ממרחים ביתיים :אפשר לבשל כל סוג קטנייה ולהפוך אותה לממרח טעים
ובריא .כל שיש לעשות הוא להכניס את הקטנייה המבושלת לבלנדר או
למעבד מזון ולתבל לפי הטעם
» »אפשר להכין המבורגר או קציצות מקטניות * (לדוגמא :שעועית שחורה
וחומוס)
* ניתן למצוא שפע מתכונים באינטרנט

כדאי לשלב קטניות בתפריט ,אך אין להפריז ולאכול בכמות גדולה מידי.

חיה היא קוסמטיקאית בכירה ,העוסקת בתחום למעלה מ 30-שנה,
ומתנדבת במסגרת פרויקט ארצי של האגודה למלחמה בסרטן
הנקרא "להיראות טוב… להרגיש טוב יותר" .מטרת הפרויקט היא
לספק הדרכה וייעוץ כיצד להתמודד עם שינויים בעור הגוף והפנים,
נשירת שיער ושינויים בציפורניים במהלך הטיפולים .הפרויקט מתקיים
במדינות רבות בעולם ובבסיסו עומדת ההבנה כי קיימת השפעה
הדדית בין המראה החיצוני והתחושה הפנימית .על כן טיפוח המראה
החיצוני ,במיוחד בזמן טיפולים ,יכול לשפר את ההרגשה הכללית.
השירות ניתן ללא עלות ומתוך אהבה גדולה ורצון אמיתי לסייע .חיה
מקבלת את הנשים בעדינות ,במאור פנים וברגישות גדולה .חדר
הטיפולים הוא אי של רוגע ושלווה ומתנגנת בו מוזיקה נעימה .כל
טיפול נעשה בשיתוף פעולה מלא של המטופלת ,בהתאם לרצונותיה
וצרכיה ,וניתנת גם הדרכה להתנהלות נכונה בבית .החשיבה החיובית
של חיה עוברת לנשים שנפגשות אתה גם כשחיה לא אומרת שום
דבר .זה פשוט זורם ממנה.
חיה מספרת על בחורה צעירה בת  35שהגיעה לקבל טיפול" :באותו
זמן היא הייתה רזה מאד ,תשושה גופנית ונפשית .כשיצאה מהחדר
לאחר הטיפול ,הייתי בטוחה שזו פרידה של ממש .שנתיים לאחר מכן
ניגשה אלי אישה יפה ,מאופרת וזוהרת ,עם שיער ארוך ואמרה לי "את
זוכרת אותי? הייתי אצלך לפני שנתיים .הייתי במצב מאד קשה מכל
הבחינות .טיפלת בי ויצאתי ממך בהרגשה כל כך טובה .איפרת אותי
מעט ופתאום הרגשתי שאני חוזרת ורואה את עצמי כפי שהייתי לפני
המחלה .ראיתי גבות וסומק .לפתע לא הייתי כל כך חיוורת .יצאתי
ממך וקיבלתי כוח להמשיך… תראי אותי עכשיו ,הבראתי ,הבדיקות
בסדר .אני ממשיכה לחיות את החיים במלואם .אפשר לקבל ממך
טיפול גם היום?" היא הגיעה רק לביקורת אצל הרופא .אלה רגעי
החסד והסיפוק הגדולים שלי".

מרק טעים ומהיר מעדשים כתומות
 1כוס עדשים כתומות
 2גזרים חתוכים
 1כוס דלעת חתוכה לקוביות
מים  -כליטר
 1בצל חתוך גס
 1שן שום קצוצה
שורש ג'ינג'ר טרי וקלוף ,מגורד  -בגודל של שתי שיני שום
מעט שמן לטיגון התחלתי
מלח ופלפל שחור לפי הטעם
חצי כפית כורכום
חופן גרעיני דלעת
שמנת חמוצה (לא חובה)

חיה משתדלת להדריך את המטופלות בהתאם לצרכיהן האישיים,
לטיפולים ולמצב העור ברגע נתון ,אשר יכול להשתנות מפעם לפעם
בעקבות הטיפולים .היא מתייחסת לתופעות נפוצות ושינויים בעור
כתוצאה מכימותרפיה ,קרינה ,תרופות ביולוגיות :שינויי צבע ,כתמים,
פיגמנטציה ,יובש ,גירוי ,עיגולים כהים סביב העיניים ,פצעונים ,נשירת
שיער ולפעמים גם גבות וריסים או צמיחה של פלומת שיער על עור
הפנים ונפיחות .כל תופעה דורשת התייחסות אחרת.

הוראות הכנה:
בוררים את העדשים ושוטפים היטב ,עד שהמים מהשטיפה נראים נקיים.
מטגנים קלות בצל ,שום וג'ינג'ר בסיר ומוסיפים את הגזר לריכוך קל .מוסיפים
את העדשים וקוביות הדלעת .מוסיפים מים עד לכיסוי כל הרכיבים ,מערבבים
ומביאים לרתיחה .מערבבים מדי פעם.
לאחר רתיחה ,מנמיכים את האש ומבשלים על אש קטנה עד שהירקות רכים .העדשים
סופחות הרבה מים ולכן יש לבדוק מידי פעם אם צריך להוסיף עוד מים .טועמים
ומתקנים תיבול לפי הטעם האישי .ניתן לטחון מעט את המרק בעזרת בלנדר-מוט
חשמלי ,המרק הופך סמיך יותר (לא חובה)
קולים חופן גרעיני דלעת על מחבת נקיה לזמן קצר ,עד ששומעים קולות פצפוץ
של הגרעינים.
מוזגים את המרק לקערה ,מוסיפים כף שמנת חמוצה וחופן גרעיני דלעת קלויים.
* עדשים כתומות הן סוג עדין יותר של קטניות ולכן לא השריתי לפני הבישול ,אך אפשר בהחלט
להשרות כחצי שעה במים חמים לפני תחילת הבישול.

בתאבון!

לפעמים כתוצאה מתופעות הלוואי ,מאבדים את קווי המתאר של
הפנים (למשל במצב של נשירת גבות) .עם מעט איפור נכון והדרכה
נכונה ,הנשים שוב "מוצאות את עצמן מחדש" ויש לזה השפעה ניכרת
על מצב הרוח.
בהדרכות למטופלות חיה מדגישה את הנושאים הבאים:
•חשוב לשמור על היגיינת עור הפנים מבלי לייבש אותו ,על ידי
שימוש בסבון פנים עדין
•חשוב לשמור על היגיינת הידיים ,על ידי הקפדה על רחיצת ידיים
עם סבון מתאים
•יש להשתמש בקרם הגנה מהשמש ,המכיל  SPF30לפחות
•שימוש בקרם לחות  /הזנה בהתאם למצב העור
•להרבות בשתייה ,בעיקר מים
כמו כן ,כדאי להימנע משימוש במוצרים מגרים המכילים אלכוהול,
רטינול ,חומצות או ויטמין  Cבריכוז גבוה ,או כל חומר אחר שיכול
לגרות את העור.
גם נשים שסיימו את תקופת הטיפולים ומגיעות לביקורות במרכז
הסרטן יכולות לקבל טיפול .חיה מציינת כי סיום המחלה הוא לא תמיד
סיום ה"מלחמה" .לפעמים דווקא אז ,כשהסביבה מצפה מהמחלימים
לחזור לשגרה ,מתגלים כל מיני קשיים והתמודדויות ,חלקם בנושאי
מראה חיצוני ודימוי גוף .הטיפול וההדרכה יכולים לסייע מאד להרגשה
טובה ולהתנהלות נכונה.
ניתן לקבל חוברות הסבר במגוון שפות עם טיפים שונים בנושא טיפוח,
ביניהם :טיפוח העור ,השיער והציפורניים ,איפור ,פאות ,היגיינה והגנה
מהשמש.
לקביעת תור לטיפול קוסמטי מפנק ומועיל אצל חיה
(למטופלות ומחלימות בלבד) ,יש להשאיר הודעה בטלפון .03-5304727

אונקולוגיה
בראייה כוללת

לוח חוגים ופעילויות פנאי * | מרכז הסרטן
יום א'

שעות

יום ג'

יום ב'

יום ד'

8:00-12:00

סדנת יצירה

9:30-12:00

מספרה

9:00-10:00

צ'יקונג
מרכז טל

10:00-11:00

יוגה
מרכז טל

11:00-12:00

פעילות פיזיותרפיה
מרכז טל

12:00-13:00

פעילות גופנית
למטופלי סרטן ערמונית
Go Active
מרכז טל 11:45-12:45 -

13:00-14:00

פעילות גופנית
פתוח לכולם
Go Active
מרכז טל 12:45-13:45 -

קוסמטיקה
מדיטציה
אולם קולנוע
מרכז פנאי

יוגה צחוק
אחת
לחודש**
אולם קולנוע
מרכז פנאי

יש לתאם תור מראש

קבוצת
תמיכה
סרטן השד
מרכז טל

קוסמטיקה

הדרכה
לקראת
קרינה לשד
12:00 – 13:30
אולם קולנוע
מרכז פנאי

מדיטציה
מרכז טל

יוגה
מרכז טל

חדר טיפולים
מרכז פנאי
פעילות
פיזיותרפיה
מרכז טל

יום ה'

פעילות פיזיותרפיה
מרכז טל

רפלקסולוגיה
יש לתאם תור מראש***
חדר טיפולים
מרכז פנאי

הדרכה לקראת קרינה
לערמונית
12:00 – 13:30
אולם קולנוע ,מרכז פנאי

נפתחה עמדה
חדשה

מיצוי זכויות
מטופלים
בשעה טובה ומוצלחת נפתחה עמדת שירות חדשה
בנושא זכויות ושירותים למטופלים אונקולוגיים ובני
משפחותיהם.
בעמדה ניתן לקבל חוברות הסברה בנושא זכויות
וכן טפסי פניה לביטוח לאומי בנושאים השונים.

*		 הפעילות ללא תשלום.
		 יוגה צחוק – מתקיים אחת לחודש ,נא להתעדכן בתאריכים בחדר מתנדבות.
**
***		טיפולי רפלקסולוגיה כרוכים בתשלום.

לפרטים נוספים או תיאום טלפוני ,03-5304727 :ניתן להשאיר הודעה

מכון רדיותרפיה (קרינה)

עמדות
בירור והכוונה
למיצוי זכויות

למטופלים
אונקולוגים
ביטוח
לאומי

רשויות
מקומיות

קופות
חולים
צלם :רובי קסטרו
שורה עליונה ,מימין לשמאל :אנה אוסטרובסקי (דוזימטריסטית) ,אורנה ריבקין (אחות) ,יפית ברשישת (מזכירה) ,אילנית שהדי (אחות) ,חוה איזילוב (מזכירה) ,אידה פרקש (מזכירה) ,זוהר כץ
(רנטגנאית) ,ד"ר סרגיי דובינסקי (פיסיקאי) ,מעיין מאיר (דוזימטריסטית) ,הילה גרנות (דוזימטריסטית) ,הילי גנסין (מתאמת מחקר) ,אילנה וייס (מתאמת מחקר) ,אושרת רצאבי (מזכירה) ,גדיה
ליטצ'בסקי (מזכירה) ,שולי ששון-נעימי (רנטגנאית) ,דינה אילינסקי (רנטגנאית) .שורה אמצעית ,מימין לשמאל :מעוז בן איון (פיסיקאי) ,סמדר דויד-אדמסו (רנטגנאית) ,מיטל משען (אחראית
מרפאה) ,סופי מועלם (מזכירה) ,גילת גבאי (מזכירה) ,רחל כהן (מזכירה) ,קטיה מאלייב (רנטגנאית) ,וורה פיאטיגורסקיה (פיסיקאית) ,אירנה אינדיקט (רנטגנאית) ,תהילה אבני (רנטגנאית) ,ערן
חמדי (רנטגנאי) ,איליה וולודרסקי (רנטגנאי) ,אלי פוקס (רנטגנאי) ,מיכאל לוי (רנטגנאי) ,איילי גול (רנטגנאי) ,אלישבע ג'אן (אחות) ,ד"ר שרית אפל (רופאה) ,מזל אלייב (כוח עזר) .שורה תחתונה,
מימין לשמאל :תמרה קושניר (סגנית אחות אחראית) ,מירה דורין (רנטגנאית) ,שושי אורבך (עובדת ארכיון) ,רנה לן (רנטגנאית) ,הדסה אבני (רנטגנאית) ,וולרי רוסוב (רנטגנאי) ,רותי אלקיים (אחות
אחראית) ,ד"ר צבי סיימון (מנהל המכון לרדיותרפיה) ,ד"ר מירב עקיבא-בן דוד (מנהלת שירות השד) ,ד"ר שירה פלדר (רופאה) ,תיקי רז (רנטגנאית) ,דניס עזריאל (רנטגנאית) ,מרגלית לולץ (כוח
עזר) ,שי רפאלוביץ' (רנטגנאי) .אנשי צוות נוספים :רופאים :ד"ר גיא בן בצלאל ,ד"ר ג'פרי גולדשטין ,ד"ר איריס גלוק ,ד"ר יעקב לורנס ,ד"ר אפרת לנדאו-נוף ,ד"ר איגור סדצקי ,ד"ר ליאור צח,
ד"ר טטיאנה רבין .אחיות :הרפז לאה ,ערבה מירה .כוח עזר (סטודנטיות) :שגיב אביטל ,נוד'יידאת מג'דולין .פיסיקאים :ד"ר דרור אלעזרא ,לב צבנג ,יהודית קרייטמן .מהנדס מאיצים :גרה יוסף.
רנטגנאים :דימטרי אסטנובסקי ,הדר ארגוב ,עלמה בכור (רנטגנאית ראשית) ,אודליה בלן-דרך-חיים ,יצחק בן-יצחק ,נלי יעקובוב ,ילנה מויסייב ,ליאן מזעל ,איילת סגל-גזית ,דוד סויסה ,פאני סלאבין,
שרית פרייס .מזכירות :רולסמך רות ,עמר נעמי ,שטוטין גרטה (בת שירות לאומי).

המכון לרדיותרפיה במרכז הסרטן בשיבא ,שואף להיות מרכז בינלאומי מוביל לרדיותרפיה ,הפועל למען קידום הרדיותרפיה בארץ ובעולם במחקר ובטיפול.
אנו דואגים לרווחתם המרבית של כל המטופלים ושואפים לתת טיפול שוויוני מדויק ,מתקדם וחדשני .הצוות שואף לתת את הטיפול תוך התחשבות בצרכי
החולה ,באווירה של "רפואה מחבקת" וברמה של "רפואה פרטית" ,ללא הבדלי דת ,מוצא ,לאום ,או מעמד חברתי וכלכלי .צוות הניהול והמזכירות עובד ללא
לאות לשיפור תהליכים לרווחת החולה כדי ליצור תהליך יעיל פשוט וידידותי למתרפא.

עמותות
וארגונים

טיפול פרטני
לחולה
ולמשפחה

קבוצות
תמיכה

מיקום :מרכז הפנאי ,קומה ,1
צמוד לחדר מחשבים
שעות פעילות :ימים א'-ה',
בין השעות 08:00-12:00

המכון מבורך במיטב המאיצים החדישים ביותר ,המעניקים את החופש לנצל את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר לכל טיפול על מנת לשפר תוצאות ,הן מבחינת אחוזי
הריפוי והן מבחינת צמצום השפעות הלוואי .במקביל לטכנולוגיה ,מושקע מאמץ רב בהכשרת כל העובדים להתמודד עם הפעלת הציוד החדיש ,הן במסגרת בית
ספר חדש לרדיותרפיה שהוקם והן בהשתלמויות בחו"ל .במכון תהליך מובנה ויסודי של אבטחת איכות ,שמטרתו לוודא שהטיפול הניתן הוא הטוב ביותר והנכון ביותר
לכל חולה .המכון שוקד על העמקת המחקר ועוסק בפיתוח וביישום מתמיד של גישות טיפוליות חדשניות המגדילות את היעילות הטיפולית ואת סיכויי ההחלמה,
ומקטינות את הסבל ואת תופעות הלווי הכרוכות בטיפולים.
המכון מהווה מקום עבודה מועדף לרופאים מתמחים בתחום הרדיותרפיה בארץ ואף למומחים שעלו ארצה מארה"ב והצטרפו לצוות .בחירה זו במכון לרדיותרפיה
היא הן עקב הרמה הקלינית והמחקרית הגבוהה והן עקב האווירה הטובה במכון.
פרטים ליצירת קשר :שעות פעילות :ימים א׳-ה׳ | 08:00-14:30 ,מזכירות | 03-5303692 ,03-5302290 :כתובת האתרwww.cancer.sheba.co.il/Radiotherapy_Unit :

לתגובות ,שאלות או בקשות הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכתובת המייל:
news.onco@sheba.health.gov.il
oncology

care

הכתוב הינו בגדר המלצות מידע כלליות ואינו נועד להחליף ייעוץ רפואי מקצועי ,אבחנה או טיפול.
על קוראי הניוזלטר לדון בכל שאלה או בעיה רפואית עם הצוות המקצועי.
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