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שיבא  -מרכז רפואי אקדמי מצטיין

צפון
הידעת?!

ברך

ישיבות צוות מולטי-דיסציפלינריות

חג הפסח מבשר על תחילת האביב ,עונה של התחדשות ופריחה.

בכל אחת ממרפאות המכון האונקולוגי מתקיימת מדי שבוע ישיבת צוות
מקצועית שבה יושבים רופאים ,אחיות ומומחים נוספים (מומחי הדמיה,
מנתחים ,מומחי קרינה ועוד) ,סוקרים ובודקים יחד נתונים של כל מטופל
חדש ומקרים מורכבים וקובעים החלטה לגישה טיפולית משותפת .היתרון
בישיבות צוות אלו הוא שנתוני המטופל נבדקים על ידי מספר מומחים,
הגישה הטיפולית נקבעת בהתאם לניסיונם המקצועי של צוות רחב ולא
של אדם אחד ,מתאפשרת הפריה הדדית באשר לרעיונות לדרכי טיפול
לא שגרתיות ועוד.

מטופלים יקרים ,ברצוננו לברך אתכם שניחוחות האביב והצמיחה ,ימלאו
אתכם בתחושות של רוגע ,אופטימיות ושלווה.
שהגוונים הצבעוניים והשמחים בהם הפריחה צובעת את הטבע ,יצבעו את
היומיום שלכם ויכניסו אליו יופי וחיות.
שמזג האוויר החם ,שתופס את מקומו של הקור ,ימלא אתכם בתחושות
של חום ואהבה.
הרבה בריאות!
ופסח כשר ושמח!

מחקרים קליניים המתקיימים במרכזנו
בחזית הטיפול של המרכז הרפואי בשיבא עומדת היחידה למחקרים קליניים.
מחקר קליני בבני אדם ,נערך במטרה לבחון יעילות ובטיחות בשימוש בטיפול
רפואי מסוים ,כגון תרופה ,מכשור רפואי ,טיפול בהקרנות או כל טיפול אחר.
זו הדרך היחידה שבה ניתן לפתח תרופה חדשה או כל טיפול אחר ולהביאם
לידי מימוש .אמנם יעילות הטיפול במסגרת המחקר עדיין לא הוכחה ,אך
גם במסגרת זו ,טובת החולה תמיד נמצאת בעדיפות הראשונה מעל כל
שיקול אחר.
ביחידת המחקרים הקליניים בשיבא מתקיימים למעלה מ 160-מחקרים
קליניים בשנה ,המיועדים לתחומי סרטן שונים ולשלבי מחלה שונים .צוות
של כ 20מתאמי מחקר נמצאים בקשר הדוק עם המטופל והרופא המטפל,
על מנת לעקוב אחר תופעות הלוואי ויעילות הטיפול עבור המטופל לכל
אורך תקופת השתתפותו של המטופל במחקר.
ניתן לשאול את הרופא האם קיימים מחקרים קליניים שיכולים להתאים
עבורך.

ד״ר רענן ברגר ,מנהל המכון האונקולוגי

טיפולי מגע במחלקה ובאשפוז יום
מרכז טל הרחיב את פעילותו ומציע טיפולי מגע במחלקה ובאשפוז יום.
מטפלים מקצועיים ומנוסים עומדים לשירותכם ,וייעשו כל שביכולתם להקל
על הסימפטומים ולהנעים את זמן האשפוז .טיפולי המגע ניתנים ללא עלות!
קביעת תור לטיפול נעשית בתיאום עם האחיות.

נרצה

את סדר הפסח מסיימים בתפילה" -לשנה הבאה בירושלים הבנויה" .זו
תפילה ובקשה שכמו שממצרים יצאנו מעבדות לחירות ,כך נזכה לצאת
לחירות היום ,כל אחד במקומות השעבוד שלו .התבוננות בצורה משחררת
על מקומות משעבדים בתהליך החולי והריפוי ,תאפשר לנו לזהות נקודות
של בחירה והזדמנות בהתמודדות ,ולהתחבר לאופטימיות ולתקווה.
נפלה בידי זכות גדולה כליצן הרפואי של מרכז הסרטן ,להכניס הומור,
חיוך וצחוק למערך האונקולוגי .לצד הטיפול בפן הפיזיולוגי ,חשוב להעצים
את הנפש .ההומור והאמפטיה תומכים ומחזקים את הנפש ונותנים כוח
בהתמודדות עם המחלה .מחקרים מצביעים על כך שהצחוק אף מחזק
את המערכת החיסונית של החולים.
ליצנות רפואית היא לא רק לילדים ,ליצנות רפואית מסייעת למבוגרים לא
פחות ואולי אף יותר בהתמודדות הקשה עם המחלה; "זה גורם לנו לשכוח
את המציאות והטיפולים ומעלה חיוך על פנינו...זוהי נקודת אור יחידה ורבת
עוצמה בחושך" (מדברי החולים).
ליוויתי בשנים האחרונות עשרות רבות של מטופלים בקשר אישי מצחיק
ואמפאטי .עם חגית רקדנו ריקודי קאן קאן מצחיקים ועם ענת רקדנו ג'אז.
עם אלי יסדנו את 'תחנת הרדיו -קול הסרטן' וגם שיכללנו את הריקוד
עם העמוד (עמוד העירוי) .הכורסא של יצחק הפכה לגונדולה דמיונית

"לשנה הבאה בירושלים הבנויה"
שהשטתי בוונציה ,עם דני סיפרנו בדיחות גסות ועל דינה פיזרתי קונפטי
עשוי מכוסות קלקר לרגל החלמתה .עם ענבר ומשפחתה שרנו ואלתרנו
את בלוז המחלקה ,עם אהרון יצרנו את התזמורת של פריד אל אטרש,
לאחמד שרתי ביידיש ולמיכל עשינו מסיבת ריקודים לכבוד סיום הטיפולים.
הצעתי לכולם מוצרים מעגלת "הדיוטי פרי" (עגלת המחשב של האחיות),
'עיצוב שיער' בעזרת המברשת הקטנטנה שלי ("פה במחלקה אין צורך
במברשת גדולה")' ,דיקור סיני' עם סיכות הביטחון שלי והפצרתי בכולם
להצביע בבחירות למפלגה שהקמתי 'זיין גזונט'.
אני רוצה להגיד חג שמח ותודה גדולה למטופלים ,על הצחוקים המשותפים
שלנו ,על החוויות השמחות והמצחיקות ,על הקשר והחברות שצמחה מתוך
האינטראקציה המוטרפת שלנו .עכשיו יותר שמח אצלנו במחלקה ,אין
כניסה לדכדוך .שתהיו לי בריאים ,רפואה שלמה לכולם ,מחבק את כולכם!
אני רוצה להגיד חג שמח ותודה גדולה לצוות הרפואי הנפלא,
לאחיות ('תנו לאחיות לחיות') ,לרופאים ולכול צוות מרכז הסרטן.
על המסירות הגדולה שלכם ,על שיתוף הפעולה ועל זה שאתם
מאפשרים לי להביא את השמחה למחלקה.

אמנון רביב ,הליצן הרפואי
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הלל
ההלל הוא חלק בתפילה היהודית הנקרא (לרוב בשירה) בימי חג ומועד,
כדי להודות לאל ולשבח אותו.
אחת הדרכים לחשיבה וראיה חיובית היא :הכרת תודה .אין הכוונה להסתכל
על המציאות ב"משקפים ורודות" או "לטאטא את הבעיות מתחת לשטיח".
אלא להפנות את המבט אל ה'יש' האמיתי בחיינו ,זה שרובנו נוטים לראות
כמובן מאליו .ההתמקדות ב'יש' מאפשרת לנו להרגיש יותר שמחה ,הערכה
ורגשות חיוביים .חוויה שמחזקת אותנו ומאפשרת לנו התמודדות טובה יותר
עם הבעיות והקשיים שבחיינו.
זו הייתה דרכו של ישורון להתמודד עם מחלת הסרטן .כחלק מהתמודדות
זו ,בהסתכלות חיובית וראיית הטוב ,כתב ישורון ביום הולדתו ה 19-למשפחתו
ולחבריו שליוו אותו בתקופת המחלה  19 -סיבות למה כיף להיות חולה סרטן:
1 .1אתה יכול להגיד לאמא ההונגרייה שלך שהאוכל לא טעים לך ולא רק
שהיא לא תיעלב ,היא אפילו לא תרביץ...
2 .2משככי כאבים וסמים למיניהם הם חלק משגרת יומך ...לא עוד לעשן
גראס כשאבאמא לא רואים..
3 .3דקרו אותך כל כך הרבה פעמים שיותר לא תפחד ממחטים בחיים.
4 .4יש בנות שירות...
5 .5אתה מסתחבק עם אותם בני אנוש נשגבים ורמי מעלה המתקראים
רופאים.
6 .6יש לך בעיית עודף משקל? מתקשה להוריד כמה קילוגרם? אל דאגה!
מספר ימי כימותרפיה וגופך יראה חטוב מתמיד!
7 .7לא צריך לשלם אלפי שקלים כדי לקבל בעל-פה בבגרויות...
8 .8שמות כמו  ,CT, MRI, EKGושאר ראשי תיבות לא מובנים וחיות למיניהם
יקבלו מעתה נופך מוחשי ...וכואב...
9 .9בהחלט הדרך היחידה לאדם דתי לעשות קרחת יפה ,חלקה ומבהיקה...
1010השירות הקרבי מפחיד אותך? פוחד מלחץ חברתי? להחזיק נשק לא
עושה לך את זה במיוחד? כבר לא צריך ללכת לקב"ן ו"לספור נמלים",
תעודת פטור משירות בטחון מובטחת לך...
1111נמאס לך שדיויד משגע לך את השכל ללכת לתרום תרומבוציטים?
(לכולנו!) אבל מי לעזאזל ירצה את הדם שלך? או את התרומבוציטים?...
1212יש בנות שירות...
1313בנות! השעווה כואבת? נחתכתם מסכין הגילוח? – גוף חלק משיער
לחלוטין תוך מספר טיפולים ...בנים! נמאס לכם להתגלח בלי סוף? –
"הסרת שיער בשלושה טיפולים ,שלושה טיפולים ואתם חלקים"...
1414כשלאשתך יהיו בחילות הריון תוכל להגיד לה" :מסכנה ,אני יודע בדיוק
מה את עוברת".
1515אופציה להיות רוקח בקופ"ח כשתגדל ,את רוב התרופות כבר הכרת,
אז לא תצטרך ללמוד הרבה...
1616כסף!  !Money !Cashוהרבה! תחיי המדינה הסוציאליסטית.
1717טיסות לחו"ל עם "זכרון מנחם" בחינם! אפילו בלי בעיה הלכתית...
1818יהיה לך צבע סגול מ-ה-מ-ם בציפורניים.
1919סביר שתתאשפז בשבת ותוכל לשמוע (מתחנת האחיות) את השירים
הכי יפים בגלגל"צ...

אמונה פנחסי ,מנהלת פרוייקטים ,מרכז הסרטן

אונקולוגיה

קדש

בראייה כוללת
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שלום קוראים יקרים,

פסח נקרא חג האביב – אביב זה אב של י"ב חודשים ,כלומר המקור
של כל  12חודשי השנה .הכוח של האביב הוא כוח של התחדשות,
צמיחה ופריחה .כתוב "כי האדם עץ השדה" ולכן זהו גם הזמן
שבו האדם מתחדש ,מלבלב ופורח .זה זמן של גדילה והתפתחות.
תקופת האביב היא זמן מצוין לאוורר את עצמנו .אפשר לעשות זאת
באמצעות ניקיון פיזי של הבית והסביבה שלנו ,וכן באמצעות סדר
פנימי – לבדוק ולברור מה באמת חשוב לנו ומה פחות חשוב ,על מנת
לא להיתפס בדברים חסרי ערך או משמעות ,אשר עלולים לגזול זמן
וכוחות .כיוון שהתמודדות עם המחלה יכולה להוביל לשינויים בסדרי
העדיפויות ,ריענון הסדר הפנימי והחיצוני שלנו הוא פעולה חשובה.
גם אנו בחרנו לרענן את המהדורה הנוכחית של הניוזלטר .במהדורה
חגיגית זו ,התכנים והעיצוב הינם בהשראת חג הפסח והאביב,
המביאים עמם התחדשות ושמחה .הכתבות בניוזלטר קשורות
באופן כזה או אחר ל 14-סימני הסדר :קדש ,רחץ ,כרפס ,יחץ ,מגיד,
רחצה ,מוציא מצה ,מרור ,כורך ,שולחן עורך ,צפון ,ברך ,הלל ,נרצה.
'קדש' -קידוש ביהדות מסמל עניין של ייחוד ,הבדלה ,משהו שאינו
חלק מההתנהלות הרגילה .למשל ,כשאיש מקדש אישה בטקס
הנישואין ,הוא מבדיל אותה מכל שאר העולם ומייחד את הקשר
ביניהם.
ובהקשר שלנו ,חשוב להקדיש זמן לדברים שאנחנו אוהבים,
שחשובים לנו ,שאנחנו מרגישים שממלאים אותנו .זה יכול להיות
סיבוב הליכה קצר בחוץ ,שיחה עם אדם קרוב ,האזנה למוזיקה
מרגיעה ,תפילה אישית ,או כל דבר אחר שמשמח אתכם .כדאי
להקדיש לכך זמן מוגדר במהלך היום ,כיוון שזה ממקד את תשומת
הלב שלנו בעשייה חיובית.

כָ ּל ָא ָדם ָצ ִריך ִמ ְצ ַריִ ם  -אמנון ריבק
כָ ּל ָא ָדם ָצ ִריך ֶש ִׁת ְּהיֶ ה לֹו
ֵאיזֹו ִמ ְצ ַריִ ם,
לִ ְהיֹות מ ֶֹשׁה ַע ְצמֹו ִמּתֹוכָ ּה
ְבּיָ ד ֲחזָ ָקה,
אֹו ַב ֲּח ִר ַיקת ִשׁנַ ּיִ ם.
כָ ּל ָא ָדם ָצ ִריך ֵא ָימה וַ ֲח ֵשׁכָ ה גְ ּדֹולָ ה,
וְ נֶ ָח ָמה ,וְ ַה ְב ָט ָחה ,וְ ַה ָצּלָ ה,
ש ַׁמיִ ם.
ֶשׁיֵ ַּדע לָ ֵשׂאת ֵעינָ יו ֶאל ַה ָ ּ
כָ ּל ָא ָדם ָצ ִריך ְת ִּפלָ ּה ַא ַחת,
ש ָׂפ ַתיִ ם.
ׁגּורה ֶא ְצלֹו ַעל ַה ְ ּ
ְש ֵׁת ֵּהא ְש ָ
ּכֹופף -
ָא ָדם ָצ ִריך ַפ ַּעם ַא ַחת לְ ִה ְת ֵ
כָ ּל ָא ָדם ָצ ִריך כָ ֵּתף.
כָ ּל ָא ָדם ָצ ִריך ֶש ִׁת ְּהיֶ ה לֹו
ֵאיזֹו ִמ ְצ ַריִ ם,
לִ גְ אֹל ַע ְצּמֹו ִמ ֶמּנָ ה ִמ ֵבּית ֲע ָב ִדים,
לָ ֵצאת ַב ֲּח ִצי ַהלַ ּיִ ל ֶאל ִמ ְד ַבּר ַה ְפ ָּח ִדים,
לִ ְצעֹד ַהיְ ֵשׁר ֶאל ּתֹוך ַה ַמּיִ ם,
אֹותם נִ ְפ ָת ִּחים ִמ ָפּנָ יו לַ ְצ ָּד ִדים.
לִ ְר ָ
כָ ּל ָא ָדם ָצ ִריך כָ ֵּתף,
יֹוסף,
לָ ֵשׂאת ָעלֶ ָיה ֶאת ַע ְצמֹות ֵ
כָ ּל ָא ָדם ָצ ִריך לְ ִהזְ ַד ֵ ּּקףְ.
כָ ּל ָא ָדם ָצ ִריך ֶש ִׁת ְּהיֶ ה לֹו
ֵאיזֹו ִמ ְצ ַריִ ם.
ירּושׁלַ יִ ם,
וִ ָ
ַּומ ָסּע ָארֹוך ֱא ָחד,
לִ זְ כֹּר אֹותֹו לָ ַעד
ְבּכַ ּפֹות ָה ַרגְ לַ יִ ם.

ורחץ

מסמל עבורנו את נושא ההיגיינה
הטיפול האונקולוגי הוא טיפול רפואי אינטנסיבי המשפיע על מגוון מערכות
בגוף .במהלך טיפול אונקולוגי הגוף נחלש ומערכת החיסון נפגעת ,ולכן
המטופלים חשופים יותר לזיהומים .תמיד חשוב לשמור על היגיינה ,ובזמן
הטיפולים על אחת כמה וכמה.
הידיים הן האמצעי העיקרי שדרכו עוברים זיהומים ולכן חשוב במיוחד לשמור
על היגיינת הידיים .חשוב להקפיד על רחיצת ידיים עם סבון לפני כל מגע
עם אוכל – הכנת אוכל וארוחות ,וכמובן לאחר ביקור בשירותים.
בעת ביקור בבית החולים יש להקפיד הקפדה יתירה על רחיצת ידיים במים
וסבון לאחר מגע במכשור וציוד שאחרים משתמשים בו.
על בני המשפחה  /המלווים להקפיד לרחוץ ידיים לפני כל טיפול בחולה.
טיפול במזון
•יש לשטוף היטב ירקות ופירות משאריות ריסוס לפני אכילתם.
•יש לאחסן מזון בצורה המתאימה לו ,לפי הוראות המופיעות על האריזה
(במקרר/מקפיא/במקום קריר ויבש וכו').
•יש להפריד בין קרשי חיתוך המשמשים לטיפול בבשר/עוף/דגים לפני
הבישול ,לבין קרש המשמש לחיתוך ירקות.

כרפס

•קרשי חיתוך וכלים המשמשים לבישול ביצים ,בשר ודגים יש לשטוף
ביסודיות.
•יש לבשל היטב מזונות בשריים וביצים .אין לאכול מנות אלו כאשר אינן
מבושלות במלואן.
•יש להימנע מאכילת דבש ,מוצרי חלב לא מפוסטרים ומיצי פירות לא
מפוסטרים ממקור חיצוני .ניתן לשתות מיצי פירות לא מפוסטרים שהוכנו
בבית נקי היטב.
•כשאוכלים מחוץ לבית ,יש להימנע מהמזונות הבאים :סושי ,בשר/עוף/
דג שאינם מבושלים לגמרי ,בר סלטים ,מזונות "רחוב".
טיפים נוספים להגנה מפני זיהומים
•חשוב לשמור על היגיינת הפה באמצעות צחצוח שיניים.
•יש לאוורר את הבית היטב .גם בימים קרים יש להשאיר את החלון מעט
פתוח ,כדי לאפשר כניסת אוויר צלול לחלל החדר.
•יש להימנע מקרבה לאנשים הסובלים ממחלה זיהומית או בעת הצטננות.
כמו כן יש להימנע מקרבה לאנשים הסובלים מגירוי בדרכי הנשימה הגורם
לשיעולים ,עיטושים ,כאב גרון וכו'.
•אין לחלוק ציוד אישי עם אחרים .יש להשתמש בכלים אישיים ,מגבת
אישית ,מברשת שיניים אישית וקרמים אישיים .יש לשמור על ניקיונם
ולהחליפם לעיתים קרובות.

תקווה מירון ,PhD ,אחות במרפאה הפליאטיבית
תמר בן אפרים ,אחות במרפאה הפליאטיבית
ענת שוורץ-כהן ,אחות קלינית במרפאה הפליאטיבית

ועוד צמחי מרפא...

מזה אלפי שנים משתמש האדם במוצרים מעולם הטבע לצרכים רפואיים.
ואכן ,הרבה מן התרופות הקונבנציונלית מקורן מהטבע  -החל מתרופות
כמו אספירין ( ,)Aspirinשהופק בעבר מקליפת עץ הערבה בצפון אמריקה;
ועד לטקסול ( ,)Paclitaxel-Taxolתרופה כימותרפית שמקורה בעץ הYew-
שגדל ביערות הגשם בדרום אמריקה .גם הכרפס שלנו ( )Celeryמשמש
כתרופה עבור בעיות כמו כאבי מחזור ועוד.
מדי שנה מתפרסמים אלפי מחקרים המעידים על פעילותם של צמחים
לצרכים רפואיים ,כולל מחקרים העוסקים בתחום מחלת הסרטן .לצמחים
רבים ,כמו הכורכום ,פוטנציאל לעכב מספר שלבים בהתרבות תאי סרטן,
ולחזק את מערכת החיסון .עם זאת ,הרוב המוחלט של המחקר הנעשה
בתחום בוצע בתנאי מעבדה (מבחנות ,בעלי חיים) ,כאשר לאחרונה מתנהלים
גם מחקרים קליניים הבודקים את יעילותם של הצמחים בשילוב עם תרופות
כימותרפיות ,במטרה לשפר את תוצאות הטיפול הקונבנציונלי.
במקביל לבדיקת השפעתם של הצמחים על התפתחות הסרטן ,חוקרים
רבים בודקים את יכולתם של צמחי המרפא להקטין את תופעות הלוואי
של הטיפול הכימותרפי והקרינתי .הקלה על הסימפטומים יכולה לשפר

במידה משמעותית את איכות החיים עבור החולים ולאפשר להם לסיים את
הפרוטוקול הטיפולי במלואו ,עם השגת התוצאות הטובות שניתן להשיג.
המחקרים מראים כי למספר צמחים בודדים יש יכולת להביא להקלה על
תופעות לוואי של הטיפול האנטי-סרטני ,כמו הכורכום להקטנת תופעות
עוריות בעקבות הטיפול בקרינה; הזנגוויל ( )gingerלבחילות; והג'ינסנג
( )ginsengלתשישות .גם לפורמולות צמחיות ,המורכבות ממספר צמחים,
יכולת להקל על סבלם של חולים רבים ,כמו הפורמולה  PHY906שנחקרת
במעבדה פרמקולוגית באוניברסיטת  Yaleשבארה"ב וה LCS101-שנבדקת
במעבדת המחקר של מרכז טל כאן בשיבא.
חשוב לדעת שבנוסף ליכולתם של הצמחים לעזור ,הם יכולים גם להזיק.
לחלק מהצמחים והמרכיבים הכימיים שלהם תופעות רעילות ,שחלקן אף
קשות .כמו כן ,לחלק מהמרכיבים אינטראקציות שליליות עם תרופות
קונבנציונליות ,מה שעלול לפגוע ביעילות הטיפול ולהגדיל רעילות .לכן
חשוב ביותר ,לפני כל שימוש בצמחי מרפא ,להתייעץ עם רופא אינטגרטיבי
שמתמצא הן ברפואה הקונבנציונלית והן ברפואה המשלימה ובשימוש נבון
בצמחי מרפא.

ד"ר נח סמואלס ,מנהל רפואי של מרכז טל.

אונקולוגיה בראייה כוללת

אונקולוגיה בראייה כוללת

יחץ
בוצעים לשני חלקים את המצה האמצעית משלוש המצות .את החלק הגדול מצניעים
לצורך ה'אפיקומן' שבסוף הסעודה ,ואת החלק הקטן משאירים במקומו (הגדה של פסח).
"יחץ" ,מה בין מושג זה לבין היבטים נפשיים בהתמודדות עם מחלת הסרטן?
לא אחת בעבודתי עם המטופלים ,באה לידי ביטוי עמדה חצויה שרבים מכם
מדווחים עליה .החיים נחצו ל"לפני" ו"אחרי" מחלת הסרטן כמובן .תלונה
שכיחה היא ש"הסרטן השתלט לי על החיים"" ,אני כאילו עובד בזה" .לעיתים,
כתוצאה מן המחלה והטיפולים ,תפקידים רבים אשר הינם חלק בלתי נפרד
מתפקודו של האדם וזהותו נלקחים ממנו .חוויה זו יכולה להתעצם עד כדי
משבר זהות" -היכן אני בחיים האלו?"" ,איפה הסרטן נגמר ואני מתחיל?".
זוהי חוויה קשה ,מתסכלת ומבלבלת .טבעי "לטבוע" בביצה הטובענית
והתובענית של המחלה .ברגעים של בלבול ,כאשר הקרקע נשמטת מתחת
לרגלינו חשוב למצוא את "החלק הקטן של המצה" שקיים ברשותנו" .החלק
הקטן" הם אותם המשאבים האישיים הקיימים בחיינו .משפחה ,חברים ,חוש
הומור  -הם רק דוגמא ,ונדגיש כי לאנשים שונים ישנם משאבים שונים והם
גם נעזרים בהם באופן שונה .זהו בסיס שממנו אפשר להתחיל לצעוד ,את
שאר האפיקומן נקבל רק בסוף הערב..

במצבי פיצול ,השאיפה הינה להביא לתהליך אינטגרטיבי של חיבור הצדדים
הנפרדים והמפוצלים .כך במקום לבחון את חיינו כ"לפני" ו"אחרי" ,נראה
את החלקים הנפרדים כרצף .ננסה לאמץ ראיה מורכבת יותר של חווית
המחלה ולבחון הן את ההיבטים הקשים והמאתגרים במחלה והן את ההיבטים
המלמדים ואולי אף החיוביים במחלה .ניתן לשאול מצד אחד "מה הסרטן
לקח מחיי" ,מהם המחירים שאני משלם עקב המחלה ,ומצד שני לבדוק
"מה הסרטן נתן לחיי" ,האם אני יכול לזהות מקומות של חיבור ,קרבה או
צמיחה כתוצאה מההתמודדות עם המחלה .אנשים אשר התגייסו למעני,
קשרים שנעשו משמעותיים ,הערכה מחודשת על היבטים שונים מחיי ועוד.
ראיה אינטגרטיבית זו אולי היא שתאפשר להפוך את "היחץ" לאפיקומן.

דנה קאהן ,נוירו-פסיכולוגית שיקומית העובדת בשרות
הפסיכולוגי של המערך האונקולוגי.

שלמה המלך הקדים רפואה למכת הדאגה .בספר "משלי" הוא מלמד
אותנו "דאגה בלב איש ישחנה" .שלמה המלך מציב שלוש התוויות
דרך שונות להפחתת הדאגה המבוססות על שלוש אפשריות פרוש
למילה "ישיחנה":
1 .1הסחה  -להסיח את הדאגה מהלב .להסיח את דעתנו מהדאגה על ידי
עיסוק בנושאים אחרים ,כמו :טיול ,מלאכת-יד ,עבודה ,ניקיון ,קריאה,
מוזיקה ,מפגשים חברתיים ומשפחתיים ועוד .כשאנחנו עסוקים בנושאים
אחרים ,שטף המחשבות הטורדניות נרגע.

חשיפה לשמש עלולה לגרום לנזקים בריאותיים מצטברים וארוכי טווח,
ביניהם סרטן העור .רוב המקרים של סרטן העור ,המתגלים בישראל מדי
שנה בשנה ,קשורים לקרינת השמש .כוויות שמש מגבירות את הסיכון
להתפתחות מלנומה ממאירה ,שהיא סרטן העור המסוכן.
את סרטן העור ניתן למנוע ,וחשוב לאבחן מוקדם.
אבחון וטיפול מוקדם מאפשרים סיכויי ריפוי גבוהים!
הסימנים אליהם יש לשים לב:
•הופעת נקודת חן חדשה (ככתם שטוח או גבשושית) שהולכת וגדלה
בהתמדה.
•שינוי בגודל ,גובה ,בצבע ובצורה של שומה או נקודת חן הקיימות זה
מכבר על העור.
•כיב (פצע) שאינו נרפא.
במידה שהבחנת בסימנים כאלה חשוב לפנות ללא דיחוי לבדיקה אצל
רופא.
אז כיצד כן נכון וכדאי להיחשף לשמש?
רצוי להימנע ,עד כמה שאפשר ,מחשיפה לשמש בין השעות ,10:00-16:00
שהן שעות בהן עוצמת הקרינה היא מרבית .בחשיפה לשמש חשוב לנקוט
באמצעי הזהירות הבאים:
•ביגוד  -לכסות את הגוף ככל הניתן בלבוש (חולצה עם שרוול ומכנסיים).
הבדים המספקים את מירב ההגנה מפני קרני השמש הם בדים באריגה
צפופה ,כמו כותנה.
•כובע  -לחבוש כובע רחב שוליים שיגן על הפנים ,העיניים ,הצוואר והעורף
מקרני השמש.
•משקפיים  -להרכיב משקפי שמש תקניים המסננים את מעבר הקרניים
העל  -סגולות.
•מסנן קרינה  -למרוח את אזורי העור ,שנותרו גלויים לשמש ,כחצי שעה
לפני היציאה ,במסנן קרינה עם מקדם הגנה  30ואף יותר ,המספק גם
הגנה מקרינת .UVA

הפיצול ,הינו מנגנון הגנה פסיכולוגי ,שנועד לסייע לאדם להתמודד עם
קונפליקט רגשי באמצעות חלוקה דיכוטומית" ,טוב" ו"רע"" ,אני" ו"הסרטן",
"לפני המחלה" ו"במחלה" .מחד ,מנגנון זה עושה סדר בעולמנו ומגן עלינו
מפני הצפה רגשית .מנגד ,הוא פוגם בתחושת הרצף וההמשכיות לה אנו
זקוקים.

מגיד

עכשיו ,כשהקיץ בפתח ,השמש קוראת לנו לצאת לתפוס צבע ואוטוטו
מתחילה עונת הרחצה ,ישנם כמה דברים שחשוב לדעת ולהקפיד עליהם.

התמודדות עם מחלה מאיימת כמו מחלת הסרטן מעוררת דאגה ואף
חרדה בקרב המטופלים .תחושות אלו אמנם קשות ,אך טבעיות ומותאמות
למצב .המטופל יכול לחשוש מפני הבאות ,יכול לבחון האם הוא עושה כל
מה שביכולתו או להיות מוטרד מהבירוקרטיה או מפני מצבו הכלכלי .כאשר
אדם נשאר לבד עם חששותיו ,תחושת הבדידות יכולה לגבור וכך מעבר
להתמודדות היומיומית עם המחלה ,הוא נאלץ להתמודד עם מחשבות
קשות ורגשות עזים של חרדה .באמצעות "המגיד" ,השיחה ,המטופל יכול
להסתייע בסביבתו ומשפחתו .שיחה מאפשרת לנו לפרוק את המתח הנפשי
שהצטבר בנו ,מסייעת לראות דברים בפרופורציות הנכונות ומספקת הקלה
כבר מעצם העובדה שמישהו אחר נמצא איתי ,מקשיב לי ורוצה בטובתי.

המלצות:
•רצוי לתכנן את הבילוי בחופי הרחצה עד  10:00או אחרי  ,16:00כולל
במסגרת קייטנות ונופש .לצעירים ברוחם נעים ורומנטי יותר לשהות בחוף
לקראת השקיעה" .מביני עניין" מבלים את השעות הלחות והדביקות של
היום במקום מוצל או ממוזג.
•כאשר שוהים בחוץ  -יש לשהות בצל ,מתחת לשמשיה ,סככה או עצים.
אלה עשויים להקטין בכמחצית את עוצמת הקרינה .אך גם אז יש לנקוט
באמצעי הזהירות המפורטים לעיל ,בגלל הקרינה המוחזרת מהסביבה
וחודרת מתחת לסככה או לשמשיה.
•בזמן נסיעה ברכב  -מומלץ לסגור את שמשת החלון ,המסננת את קרינת
השמש הצורבת ( .)UVBחשוב עם זאת ,להגן על העור גם עם ביגוד
ותכשיר בעל  מסנני קרינה.

2 .2לשוח – לכופף ולהקטין את הדאגה .על ידי העצמת הדברים הטובים
שבחיינו ,הטוב מקבל מקום גדול יותר וממילא הרע מקבל מקום קטן
יותר.
 3 .3שיחה  -לשוחח על הדאגה עם אדם אחר .אפשרת זו מעט מוזרה כיצד
שיחה עוזרת להתגבר על חרדה?

שולחן
עורך
רעיונות לסידור שולחן החג

נעם פיזם ,פסיכולוג אחראי המערך האונקולוגי

ד״ר רוני שפירא-פרומר ,רופאה מומחית בכירה
ביחידת מלנומה

מצה

רחצה

מוציא

מרור

מאכל קל ומנצח לפסח!

כאב ודרכי טיפול אפשריות

חג הפסח סובב סביב יציאת עם ישראל מעבדות לחירות .בכתבה היום
נוכל להרגיש משהו דומה  -במקום להכין הרבה מזונות ,מספר פעמים,
ו"להשתעבד" להכנת מאכלים בריאים במטרה לקבל רכיבים בריאותיים
שונים  -נצא לחופשי כשאסביר מהו המזון המכיל כל כך הרבה רכיבים
בריאותיים חשובים וכמובן -גם מתכון קל להכנה.

מחלת הסרטן מתבטאת לעיתים קרובות בסימפטומים (תסמינים) שונים.
גם הטיפולים האונקולוגיים (כימותרפיה ,קרינה ,טיפול ביולוגי וכו') עלולים
לגרום לסימפטומים שונים ,שיכולים להופיע תוך כדי טיפול ,לאחר הטיפול
ולעיתים גם תקופה ארוכה לאחר סיום הטיפול.

אז מהו המזון העשיר והבריא שאוכלים דווקא בפסח? החרוסת.
חרוסת היא צירוף נפלא של מגוון רכיבים טבעיים ,לא מעובדים ,העשירים
בויטמינים ,מינרלים ,סיבים ,קלוריות והכל  -בכמה ביסים.
תופעת הלוואי העיקרית והחשובה ביותר ,בה המערך התזונתי מטפל בתחום
האונקולוגיה ,היא האכילה המועטה .רוב המטופלים ממעטים באכילה ,אם
בשל המחלה עצמה ואם בשל תופעות הלוואי של הטיפולים השונים .מכיוון
שכמות המזון הנאכל היא קטנה יותר בזמן זה ,כדאי להעשיר כל ביס וביס.
אפשר להעשיר על ידי הוספת שמן זית ,אגוזים ושקדים ,טחינה ,אבוקדו,
חמאה ועוד .החרוסת היא מזון עשיר מצוין ,המכיל הרבה מרכיבים אלו.
אתגר נוסף בתחום האכילה הוא המרקם .למטופלים רבים יש קושי בלעיסה
או בבליעה ,או שסובלים מפצעים בפה .במצבים אלו ,יש צורך במרקם עדין
שאינו קשה או יבש .את החרוסת ,ניתן להכין במרקם שיכול להיות רך ורטוב,
כך שאכילת החרוסת היא מצוינת לכל אדם המתקשה באחת מתופעות
הלוואי הקשורות לאכילה.
עוד נקודה שרבים שוכחים ,היא קושי ההכנה של ארוחות בכל יום .בדפי
ההדרכה שאני מחלקת כתוב שכדאי להכין מראש מספר מאכלים זמינים
ונגישים ,בכדי שלא יהיה מצב של דילוג על ארוחה בשל עייפות או חוסר
ניידות .חרוסת היא מזון שניתן להכין בכמות גדולה בפעם אחת ולאכול במשך
מספר ימים לאחר מכן .לכן מאכל זה מצוין גם לבעיה כזו של קושי בהכנה.
המתכון המצורף עשיר ברכיבים התזונתיים הבאים :סידן ,ויטמין  ,Cמגנזיום,
אשלגן ,שומנים בריאים ,סיבים וקלוריות
תזונתם של מטופלים אונקולוגיים כמעט תמיד חסרה ברכיבים אלו
ממליצה בחום להכין כמות כפולה מהמתכון ,ולאכול כחטיף בין הארוחות
וגם בשולחן הסדר .יש לאחסן במקרר.
* שימו לב שזו אינה המלצה גורפת או אישית ,באם יש לכם חששות בנוגע לאכילה יש
להיוועץ עם אדם מוסמך באופן אישי.

מתכון לחרוסת עשירה
 2תפוחי עץ קלופים מגורר
 200גרם תמרים מגולענים
 200גרם צימוקים  /חמוציות
 1/2כוס אגוזי מלך

 5כפות יין אדום מתוק  /מיץ תפוזים
בננה בשלה
 1/2כפית קינמון
 1/2כפית ג'ינג'ר

הוראות הכנה
מכניסים למעבד מזון את כל החומרים חוץ מהיין  /מיץ ומהתבלינים.
טוחנים עד לקבלת תערובת אחידה.
מוסיפים את הנוזלים והתבלינים.

טיפים
אם החרוסת מתוקה מדי אפשר להוסיף קצת מיץ לימון.
אם החרוסת במרקם קשה מדי אפשר להוסיף עוד קצת נוזלים.

בתאבון!

איילת שטיין ,דיאטנית קלינית

מרור מסמל עבורנו את המצוקה והסבל הנגרמים מסימפטומים שונים
הקשורים במחלה ו/או בטיפול .סימפטומים הם תופעות גופניות ו/או רגשיות,
אשר אינן רצויות ,והן קשורות למחלה או לטיפול .סימפטומים יכולים לכלול:
כאב ,בחילה/הקאה ,קוצר נשימה ,עייפות/תשישות ,עצירות/שלשול ,חרדה/
דכאון ,קושי בשינה ,בצקות ועוד.
הפעם ,נפרט מעט על כאב ועל דרכי טיפול אפשריות בו:
כאב הוא תחושה לא נוחה שיכולה להרגיש כמו דקירה ,לחץ ,זרם" ,דופק",
תחושת שריפה ,משיכה ועוד .סוג הכאב יכול ללמד אותנו לעיתים קרובות
על סיבת הכאב והרקמה הפגועה שמייצרת את הכאב .מקור הכאב יכול
להיות שריר ,עצב ,עצם ,או איבר פנימי .יש חשיבות לאבחן את סוג הכאב
ומיקומו כדי לבחור בדרך טיפול נכונה .מבחינה תרופתית ,יש תרופות שהן
כלליות יותר ומתאימות לסוגים רבים של כאב ויש תרופות ייחודיות לסוגי
כאב ספציפיים כגון :כאב עצבי ,כאב שריר וכו'.
מלבד תרופות ,קיימים אמצעי טיפול נוספים אשר יכולים לסייע ולהקל על
סוגים מסוימים של כאב .טיפול בסרטן ,דיקור ,עיסוי ,חימום ,קירור ,דמיון
מודרך ,טיפול בחשמל – כל אלו דוגמאות לדרכים שונות להקלת כאב,
שאינן תרופתיות.

מאד חשוב שהמטופל ו/או קרובי משפחה ירשמו כל תרופה וטיפול לכאב:
תאריך  +שעה  +סוג התרופה או הטיפול  +מינון .כמו כן חשוב לציין את
עוצמת הכאב לפני הטיפול ולאחריו .בעזרת ליווי צוות המרפאה לטיפול
תומך ניתן לשפר את תוצאות הטיפול הראשוני ,כך ששיכוך הכאב יהיה
הטוב ביותר והמהיר ביותר שניתן.
חשוב לזכור כי הקלה על תסמינים יכולה להקל ולשפר את איכות החיים
ולתת סיכוי טוב יותר לטיפול.
במרפאה לניהול סימפטומים וטיפול תומך במרכז הסרטן ,עובד צוות
רב-מקצועי (רופאים ,אחיות ,עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ,פסיכיאטרים,
דיאטנית ועוד) .כמו כן ניתן להיעזר בשירותים המוצעים במסגרת "מרכז טל"
לרפואה אונקולוגית אינטגרטיבית .כל אלו נועדו להקל את הסבל הגופני
והרגשי בתקופת המחלה.
אנו מקווים שבעזרת פניה מוקדמת ,טיפול וליווי מקצועי ,הפסח הזה יהיה
נטול מרור הסימפטומים והכאב.
בברכת חג שמח,
צוות המרפאה לניהול סימפטומים וטיפול תומך.

כורך

תקווה מירון ,PhD ,אחות במרפאה הפליאטיבית
תמר בן אפרים ,אחות במרפאה הפליאטיבית
ענת שוורץ-כהן ,אחות קלינית במרפאה הפליאטיבית

עוטפים אתכם בסביבה תומכת
אחד הציטוטים המזוהים עם פרנץ קפקא ,הנו" :זה כעשר שנים אני מרגיש
במידה גדלה והולכת שאינני בקו הבריאות .ההרגשה הנוחה שגופָך נשמע
לך מכל הבחינות ,שגופך פועל גם בלי שאתה שם לב אליו ודואג לו כל הזמן,
ההרגשה הנוחה הזאת ,שרוב בני-האדם שואבים ממנה תמיד את עליזותם
חסרה לי".
ובייחוד את היכולת להתנהג בחופשיות  -ההרגשה הנוחה הזאת ֵ
בשורה על גילוי מחלת הסרטן משפיעה על תחומי חיים רבים .עד לשנים
האחרונות עיקר העיסוק הרפואי התמקד בדרכים ל"חיסול המחלה" וזווית
ההסתכלות הצרה הייתה ממוקדת במחלה ובטיפולים ולא במטופל .אולם,
בשנים האחרונות מתחולל מהפך בתפיסה הרפואית הכללית ובפרט
באונקולוגיה ,כאשר המחלה כבר לא עומדת במרכז התמונה ,אלא האדם
השלם .הסתכלות על האדם השלם היא הסתכלות כוללנית ,המנסה לשקלל
את כל המרכיבים בחייו של האדם החולה .אותה תחושת חוסר נוחות מעסיקה
אותנו ,צוות המרכז ,רבות .אנו פועלים ללא לאות להקנות לכם מטופלינו
היקרים את הנוחות המקסימאלית הניתנת ,בהתחשב במצב הרפואי בו
אתם נמצאים.
מתוך הבנה שהמחלה מערבת את כל תחומי החיים ,אנו בונים מערכת מקיפה
שתפעל בסינרגיה לטובת המטופל ,על מנת להקל ככל הניתן ולספק סביבה
יציבה ,בטוחה ותומכת.

הכל מתחיל מהיסוד המרכזי בכל עיצוב -פחות הוא יותר.
הקונספט העיצובי אינו קדוש ,אין להתייחס אליו ברצינות מוגזמת ,הנוחות והחיסכון הם החשובים .האוכל שעל השולחן הוא המשמעותי יותר.
לעיצוב השולחן ,מומלץ להשתמש באמצעים קיימים ולא להשתולל בהוצאות מיותרות.
רעיונות לאלמנט מרכזי בעיצוב -
1 .1פרחים טריים בסידור שאינו גבוה ושתלטני ,חשוב שכל המסובים יראו זה את זה.
2 .2סידור נרות .כדאי להשתמש בתבנית פיירקס ביתית ועגולה ,לפזר מספר סוגי אגוזים וביניהם נרות דקורטיביים בצבעים וגבהים שונים .טיפ קטן ,כדי
למנוע טיפטוף חלב על השולחן רצוי להקפיא את הנרות כמספר שעות לפני הארוחה.
3 .3אדניות קטנות עם פרחי אביב ולסדר לאורך השולחן.

רעיון לסימון מקומות הישיבה –
על כל צלחת תונח שקית ״אורגנזה״ שניתן לרכוש בחנויות כלים חד פעמיים ובתוכה אגוזים ושם האורח .ניתן להוסיף ברכה לחג או ציטוט נחמד
מהאגדה .זה גם אישי וחגיגי וגם פתרון טכני לסידור השולחן מראש.

מרב פולק ,חדר היצירה במרכז הפנאי

בשל מגוון הסיבות האפשריות לכאב ומגוון הטיפולים האפשריים ,יש חשיבות
גדולה לביצוע בדיקות הדמיה (רנטגן  ,)CT / MRI /בדיקה גופנית מקיפה על
ידי רופא ,לשמוע מה מציק למטופל ,מתי הכאב גובר או פוחת ומה מחמיר
או מפחית את הכאב .כשהכאב ומקורותיו מובנים לרופא ,ניתן לקבוע תכנית
טיפול ראשונית בניסיון להקל ,או אף להסיר את הכאב.

דוגמה לקיפול מפיות לקישוט שולחן החג.

צד גופני-פיזיולוגי הכולל כאבים ותופעות לוואי נוספות ,מצוקה נפשית ,צורך
בקבלת מידע ותמיכה ,הבנת הזכויות וכיצד לממש אותן ,התמודדות עם
שינויים במראה ודימוי גופני ,שינוי סדרי עדיפויות ,שינויים בשגרה ובאורח
החיים ,תזונה ,משפחה ,עבודה ,צד כלכלי ,הדרכה והכוונה כיצד להתמודד
בבית והמשך הטיפול במרפאות בקהילה ,החלמה וחזרה לשגרת חיים ,ויועצים
נוספים במגוון תחומים :גנטיקה ,פריון ,נוירולוגיה ,אורטופדיה ,דרמטולוגיה ועוד.
לפי גישתנו - 360o" ,אונקולוגיה בראיה כוללת" ,מוקד ההתייחסות הוא המטופל,
ולא המחלה .מטרת התכנית הינה להגיע לאיכות החיים הטובה ביותר למטופל
ולבני משפחתו וכן להפחית את המתח והחרדה הכרוכים במחלה ובטיפולים.
בהתאם לכך ,אנו מבקשים להעניק למטופלינו שירותים רפואיים אונקולוגיים
ברמה המקצועית הגבוהה ביותר ,תוך גישה מלאה לכלל השירותים התומכים.
בין שלל השירותים שאנו מציעים למטופלינו ,במסגרת המעטפת התומכת,
ניתן למצוא את המרפאה הפליאטיבית לטיפול סימפטומטי ,השירות
הפסיכוסוציאלי ,שירותי תזונה ,עמדה למיצוי זכויות ,מרכז טל לרפואה
אונקולוגית אינטגרטיבית ועוד.

ישראל קסירר ,מנהל הפיתוח והשירות ,מרכז הסרטן

