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מבוא
חוברת זו נכתבה כדי לסייע לך ולבני משפחתך לדעת יותר על סרטן האשכים .אנו מקווים
שהחוברת תענה על חלק משאלותיך בנוגע לאבחנה ולטיפול .איננו יכולים לייעץ לך מהו הטיפול
הטוב ביותר עבורך ,כיוון שסוג כזה של הכוונה יכול לתת לך רק הרופא המטפל בך ,המכיר היטב
את הרקע הרפואי שלך ואת נתוני מחלתך בהווה.

מהו סרטן
איברי הגוף ורקמותיו מורכבים מאבני בניין קטנות הקרויות תאים .סרטן הוא מחלה של תאים
אלה .תאים בחלקים שונים של הגוף עשויים להיות שונים זה מזה בתפקוד ובמראה ,אולם רובם
מתחדשים באותה צורה ,כלומר באמצעות חלוקה .בדרך כלל חלוקת תאים זו מתרחשת באופן
מסודר ומבוקר .אם התהליך יוצא משליטה מסיבה כלשהי ,ממשיכים התאים להתחלק ללא
בקרה ונוצר גוש תאים הקרוי גידול .גידולים עשויים להיות שפירים או ממאירים.
תאים סרטניים

תאים תקינים

בגידול שפיר התאים אינם מתפשטים לאיברים אחרים בגוף – אך אם הם ממשיכים לגדול
באזור המקורי ,הם עלולים לגרום ללחץ על האיברים הסמוכים.
גידול ממאיר מורכב מתאים בעלי יכולת התפשטות .ללא טיפול ,הוא עלול לפלוש לרקמות
סמוכות ולהרוס אותן .לעיתים תאים ניתקים מן הגידול המקורי (הראשוני) ומתפשטים לאיברים
אחרים בגוף ,דרך מחזור הדם או מערכת הלימפה .כשתאים אלה מגיעים לאזור חדש ,הם
עלולים להמשיך להתחלק וליצור גושים חדשים הקרויים גידול משני (שניוני) או גרורה.
חשוב להבין שלמחלת הסרטן אין גורם או סוג אחד של טיפול .קיימים כ 100-סוגי סרטן שונים,
לכל אחד מהם שם ,התנהגות וטיפול הייחודיים לו.
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האשכים
האשכים הם שני איברים קטנים ,דמויי ביצה ,הממוקמים בתוך שק עור המכונה 'כיס האשכים'.
האשכים הם חלק ממערכת הרבייה הזכרית .מגיל ההתבגרות התאים המצפים את צינוריות
האשכים מתחילים לייצר זרע .הצינוריות מתחברות לצינורית מרכזית הנקראת 'חבל הזרע'
( .)Vas deferensחבל הזרע מסתיים בפתח המגיע לחלקה האחורי של השופכה .את
הצינורית ניתן לחוש במישוש מאחורי ומעל האשך .תפקיד נוסף של האשכים הוא ייצור
ההורמון טסטוסטרון .הורמון זה אחראי לדחף המיני (ליבידו) בקרב גברים ,והוא הגורם העיקרי
להתפתחות סימני המין הגבריים ,כגון קול עמוק ,צמיחת זקן ,התפתחות שרירים ויכולת הזקפה.

שלפוחית הזרע
שלפוחית השתן
צינור הזרע
ערמונית
בלוטת הבולבוס
(קאופר)
צינור השופכה
פין
יותרת האשך
אשך
פתח השופכה

מערכת הרבייה הזכרית
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גורמי סיכון לסרטן האשכים
סרטן האשכים הינו נדיר יחסית .מדי שנה מאובחנים  6חולים חדשים לכל  100,000גברים .יש
לציין שסרטן זה הוא השכיח ביותר בגברים בגילים  40-20שנים .הגורם לו אינו ידוע ,אם כי
מוכרות קבוצות אוכלוסייה הנמצאות בסיכון להתפתחות המחלה – בעיקר גברים בעלי אשכים
טמירים (אשכים שלא ירדו לשק האשכים בלידה או בסמוך לאחריה).
קבוצת סיכון אחרת היא גברים שלהם קרוב משפחה מדרגה ראשונה ,כלומר אב או אח ,החולים
בסרטן האשכים.
כמו כן ,גברים בעלי תסמונת הכשל החיסוני הנרכש ( )HIVנמצאים בסיכון מוגבר לסרטן אשכים
מסוג סמינומה (.)Seminoma
חשוב לציין כי לא נמצא קשר בין פציעות ובין סרטן האשכים ,אף שאמונה כזו רווחת בציבור.
גם אמבטיות חמות וניתוח לקשירת צינורית הזרע לא נמצאו כמעלים את הסיכון לחלות
בסרטן האשכים.

תסמינים של סרטן האשכים
התסמין הנפוץ ביותר של סרטן האשכים הוא נפיחות או גוש נוקשה ולא כואב בשק האשכים .עם
זאת ,ייתכנו גם תסמינים נוספים כמו כאב מקומי או תחושה "לא נוחה" באשך.
אשך בריא הוא אשך אליפטי ,רך וחלק ,כזה שניתן לחוש מאחוריו במבנה נפרד ,שהוא יותרת
האשך (אפידידימס) .נפיחות שפירה ובלתי מזיקה ביותרת האשך ,או ציסטה ,הן תופעות די
שכיחות .במקרים נדירים ביותר עשויים להיות גושים שפירים באשכים עצמם.
סרטן אשכים המאובחן בשלב מוקדם ניתן לטיפול ניתוחי בלבד .לכן כדאי לפנות לבדיקת
אורולוג במידה ונצפה שינוי כאשר כיס האשכים רפוי.
יש לציין ,שהופעת התסמינים שפורטו לעיל אינה מעידה בהכרח על הימצאות סרטן האשכים,
אך בכל מקרה של נפיחות באשך או תחושות אחרות והופעת התסמינים ,חשוב לפנות לרופא
לשם בדיקה.
במקרים נדירים בהם המחלה התפשטה לאזורים אחרים בגוף ,ייתכן שיופיעו כאבי גב ,כאבי בטן,
שיעול וקוצר נשימה .לעתים רחוקות עשויות הפטמות להיות רגישות בשל הורמון שמיוצר על ידי
סוגים מסוימים של סרטן אשכים ,עד לכדי מצב של הפרשת חלב מהפטמות.
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סוגים של סרטן אשכים
מרבית גידולי האשך הם גידולים של תאי נבט ( .)Germ cell tumorsמקובל לחלק גידולים אלה
לשתי קבוצות עיקריות:
סמינומה ( :)Seminomaכ 45%-ממקרי סרטן האשכים הם מסוג סמינומה ,והגיל האופייני
הוא  55-20שנים.
סרטן אשכים מסוג שאינו סמינומה ( :)Non-Seminomaגידולים שאינם סמינומה נפוצים גם
הם בקרב גברים צעירים בגיל  ,35-15ושיעורם דומה לשיעור המטופלים המאובחנים
בסמינומה.
קבוצה זו מתחלקת למספר גידולים כמפורט:
Embryonal Carcinoma .1
Teratoma .2
Yolk sac .3
Choriocarcinoma .4
מקור הגידול יכול להיות מסוג רקמה אחת או להכיל מספר סוגי רקמות שונות (ואז הוא מכונה
 .)mixed germ cell tumorאף שקיימים הבדלים קטנים בין הסוגים השונים ,כולם מטופלים
בדרך דומה.
סוגים נדירים אחרים של סרטן האשכים כוללים לימפומה שאינה הודג'קין .הטיפול בסוג זה של
סרטן שונה .גידולים נדירים אחרים הם גידול מסוג תאי ליידיג ( )Leydigוסרטולי ( )Sertoliוהם
אינם נדונים בחוברת זו.
לאגודה למלחמה בסרטן חוברת 'לדעת יותר על לימפומה שאינה הודג'קין ()NHL׳
וכן חוברת 'מילון מונחים באונקולוגיה' .לקבלת החוברות ללא תשלום ולמידע נוסף
®
על סוגים אחרים של סרטן האשכים ניתן לפנות בשיחת חינם ל'טלמידע'
של האגודה למלחמה בסרטן בטל'.1-800-599-995 :
או להיכנס לאתר האגודה באינטרנטwww.cancer.org.il :
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אבחון סרטן האשכים
האבחנה מתחילה בדרך כלל בביקור אצל רופא המשפחה ,שיבדוק אותך ויפנה אותך לרופא
אורולוג מומחה או לחדר מיון .האורולוג יתעד את ההיסטוריה הרפואית שלך ,יבצע בדיקה גופנית
ויפנה אותך לבדיקות דם ודימות.

אולטרה-סאונד
בדיקה זו יכולה לאשר אם הממצא באשך הוא ממאיר או שפיר .בדיקה זו אורכת מספר דקות
ואינה כרוכה בכאב .לאחר שתשכב בנוח על גבך ,הטכנאי ימרח ג'ל על שק האשכים ויעביר
מכשיר קטן הקרוי 'מתמר' על גבי המקום .גלי הקול הופכים באמצעות המחשב לתמונה ,שאותה
יוכל הרופא לבחון כדי להבין את טיבו של הממצא.

בדיקות דם  -בדיקת סמני גידול (מרקרים)
חלק מהגידולים של סרטן האשכים מייצרים כימיקלים אשר ידועים בשם 'סמנים' או 'מרקרים'.
סמנים אלו מגיעים אל זרם הדם וניתנים למדידה באמצעות בדיקת דם .רוב הגידולים מסוג לא-
סמינומה וחלק מהגידולים מסוג סמינומה מייצרים סמנים שונים:
 - AFPבגידולים מסוג לא-סמינומה
 - HCGבגידולים מסוג סמינומה ולא-סמינומה
 - LDHבגידולים מסוג סמינומה ולא-סמינומה.
סמנים של הגידול יכולים לעזור באבחון המחלה ,לסייע בהבנה לגבי התפשטות הגידול או
חזרתו ,ולאפשר בקרה על הטיפול.

סריקת ( MRIהדמיית תהודה מגנטית)

לעיתים נדרשת בדיקת  MRIלאבחון סרטן האשכים .בדיקה זו עושה שימוש בשדה מגנטי
כדי לבנות תמונות חתך רוחביות של הגוף .אולם במרבית המקרים בדיקת  MRIאינה חיונית
לשלב האבחון ולא למעקב בחולים עם סרטן האשכים ואינה תורמת מידע נוסף לזה המתקבל
בבדיקות אחרות.

הסרה של האשך
במקרה של סרטן האשכים ,הדרך היחידה לקבלת אבחון מדויק היא לבצע הסרה כירורגית
מלאה של האשך ,זאת מכיוון שלקיחת ביופסיה (דוגמית רקמה מהאשך הנגוע) עלולה להגביר
את הסיכון להתפשטות הגידול הסרטני.
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ההסרה של האשך מתבצעת רק לאחר שבדיקת אולטרה-סאונד מראה כי קיימת סבירות
גבוהה שהממצא באשך הוא ממאיר .לאחר ההסרה ,רקמת האשך תישלח לבדיקה פתולוגית
כדי לבדוק אם הממצא הוא ממאיר או שפיר.
טבעי שתחוש חרדה לפני הניתוח ,אך תוכל לשוחח על כך עם הצוות המטפל בך .הסרה של
אשך אחד לא תפגע בחיי המין שלך ,ביכולת להשיג זקפה או בפוריות  -כל עוד האשך השני
מתפקד באופן תקין .תוכל לשוב ולנהל חיי מין תקינים לאחר שתתאושש מהניתוח .אם הרופא
יחשוש כי קיים סיכון לפגיעה בפוריות עקב הניתוח ,הוא יציע לך לפנות להליך של שימור פוריות
(מידע מפורט על הניתוח בהמשך החוברת).
לאגודה למלחמה בסרטן חוברת 'מיניות הגבר' .לקבלת החוברת
®
ללא תשלום ומידע נוסף ניתן לפנות בשיחת חינם ל'טלמידע'
של האגודה למלחמה בסרטן בטל'1-800-599-995 :

קביעת שלב המחלה
המונח ׳שלב המחלה' ( )Stageמתאר את היקף המחלה ומידת התפשטותה .הדירוג מתבסס
על בדיקה גופנית ,בדיקות סמני הגידול בדם ,בדיקות הדמיה והבדיקה הפתולוגית .רמת סמני
הגידול בדם מהווה מרכיב חשוב בקביעת שלב המחלה .רמה גבוהה של סמני הגידול בדם
מעידה על קיום מחלה גרורתית גם אם כל בדיקות ההדמיה תקינות.
שיטת הדירוג הנפוצה נקראת :TNM
 - Tמתייחס להיקף הגידול הסרטני ( )Tumorומידת התפשטותו לרקמות סמוכות ,כגון כלי דם.
 - T1הגידול הסרטני ממוקם באשך וביותרת האשך
 - T2הגידול התפשט לכלי דם או לכלי לימפה שבגידול הראשוני באשך
 - T3הגידול התפשט עד לצינור הזרע
 - T4הגידול התפשט לשק האשכים.
- N
- N0
- N1
- N2
- N3

מתייחס למידת התפשטות הגידול הסרטני לבלוטות לימפה (.)Nodes
אין עדות לפיזור גרורתי לבלוטות הלימפה האיזוריות (בבטן האחורית – רטרופריטונאום):
קיים פיזור גרורתי לבלוטות הלימפה וגודלן הוא עד  2ס"מ.
קיים פיזור לבלוטות הלימפה וגודלן הוא בין  2ס"מ ל 5-ס"מ.
קיים פיזור גרורתי לבלוטות הלימפה וגודלן עולה על  5ס"מ.
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 - Mמתייחס להתפשטות הגידול הסרטני לאזורים אחרים בגוף
		 (סרטן שניוני או גרורתי .)Metastatic -
 - M0לא קיים פיזור גרורתי לאיברים אחרים בגוף.
 - M1aקיים פיזור גרורתי לבלוטות לימפה מרוחקות ,כמו לבלוטות לימפה בריווח העל-בריחי,
		 או פיזור גרורתי לריאות.
- M1bקיים פיזור גרורתי לאיברים אחרים ,כמו המוח או הכבד.

הטיפול בסרטן האשכים
לטיפול בסרטן האשכים שיעורי הצלחה גבוהים מאוד .מרבית החולים מחלימים ממנו לגמרי,
אפילו במקרים בהם הסרטן התפשט ושלח גרורות .הגישה הטיפולית נקבעת לפי סוג הגידול
ומידת התפשטותו.
הטיפול נקבע במשותף על ידי צוות רב תחומי של רופאים מן המחלקה האורולוגית והאונקולוגית.
בצוות משתתפים גם עובדים סוציאליים ,אחיות ולעיתים פסיכולוגים.
לכל טיפול יש תופעות לוואי אפשריות ,העלולות לפגוע בכשירות לעבודה ולעיתים גם בתפקוד
האישי .אם אתה עובד כדאי שתפנה לעובדת הסוציאלית.
אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הטיפול ,אל תהסס להפנות שאלות לרופא או לאחות המלווים
אותך במשך כל תקופת הטיפול .רצוי שתכין רשימת שאלות טרם הפגישה ,ורצוי שחבר או קרוב
משפחה יתלוו אליך.

יתרונות וחסרונות הטיפול
אנשים רבים חוששים מהטיפולים נגד מחלת הסרטן ,בשל תופעות הלוואי האפשריות .ברוב
המקרים ,ניתן לשלוט בצורה טובה על תופעות הלוואי באמצעות תרופות .חשוב לזכור
שהטיפולים ניתנים מסיבות שונות והיתרונות משתנים מחולה לחולה בהתאם למצבו.
אם הציעו לך טיפול שמטרתו לרפא את המחלה או לשלוט בגידול לאורך זמן ,ההחלטה אם
לקבל אותו תהיה קלה יותר עבורך .קבלת החלטות הנוגעות לטיפול היא לעיתים קשה וכדאי
לדון על כך בפירוט עם הרופא המטפל.

חוות דעת רפואית נוספת
למרות שצוות רב-תחומי מומחה יקבע מהו הטיפול המתאים ביותר עבורך ,ייתכן שתרצה לקבל
חוות דעת רפואית נוספת ,וזו זכותך המלאה .על פי סעיף  3לחוק זכויות החולה ,תשנ״ו:1996 -
“מטופל זכאי להשיג מיוזמתו דעה נוספת לעניין הטיפול בו; המטפל והמוסד הרפואי יסייעו
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למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו״ .אם תבחר לקבל חוות דעת נוספת ,כדאי שתכין מראש
רשימת שאלות ותגיע בלוויית חבר קרוב או בן משפחה ,כדי להבטיח שבפגישה תדונו בכל
הנושאים המדאיגים אותך.

מתן הסכמה מדעת
לפני שתקבל טיפול כלשהו ,הרופא יסביר לך על מטרותיו ,ויבקש ממך לחתום על טופס שמצהיר
כי אתה מסכים לקבל את הטיפול מהצוות הרפואי .לא יינתן לך טיפול רפואי ללא הסכמתך .לפני
חתימתך על הטופס אתה אמור לקבל את מלוא המידע על אודות סוג הטיפול המומלץ לך
והיקפו ,יתרונותיו וחסרונותיו ,טיפולים אפשריים אחרים ,סיכונים ותופעות לוואי.
אם אינך מבין את כל הפרטים שהוסברו לך ,ספר זאת מיד לצוות הרפואי כדי שתוכל לקבל
הסבר נוסף .מומלץ שקרוב משפחה או חבר יתלוו אליך לפגישה ,כדי שיוכלו לסייע לך לזכור את
כל הנאמר .רצוי גם להכין מראש רשימת שאלות ,ולבקש זמן נוסף כדי להחליט .לאחר הסבריו
של הרופא תוכל להחליט מהי האפשרות הטובה ביותר עבורך.

ניתוח
ניתוח להסרת האשך
אבחון מדויק של הממצא באשך מתבצע כאמור באמצעות כריתה כירורגית מלאה של האשך,
אשר מהווה בפועל כריתה מלאה של הגידול הסרטני .אם הסרטן לא התפשט מחוץ לאשך וקיים
סיכון נמוך להישנות המחלה ,ייתכן שהניתוח הוא הטיפול היחיד שתזדקק לו.
במהלך הניתוח ניתן להחדיר אשך מלאכותי (פרוטזה) לשק האשכים .הרופא המטפל ישוחח אתך
על הנושא .ניתן להחדיר את הפרוטזה גם בשלב מאוחר יותר אם אינך מעוניין בכך בשלב זה.
אם אתה מעשן נסה להפסיק או להפחית את מספר הסיגריות שאתה מעשן לפני הניתוח,
על מנת לסייע לריפוי מהיר יותר של הפצע הניתוחי ועל מנת להפחית את הסיכון לסיבוכים
הקשורים לדלקת באזור החזה (כגון כאבים ,קוצר נשימה ,שיעול) .חשוב שתשוחח עם הצוות
הרפואי המטפל בך לגבי שאלות או חששות שיש לך לגבי הניתוח.
הניתוח מתבצע בהרדמה מלאה .לאחר הניתוח תוכל לאכול ולשתות ,והצוות הרפואי יעודד
אותך לקום מהמיטה בהקדם האפשרי .ייתכן שתוכל להשתחרר מבית החולים למחרת יום
הניתוח ,בהתאם להרגשתך ובהתאם לתוצאות הבדיקות הרפואיות.
סביר להניח כי תרגיש אי-נוחות או נפיחות באזור המנותח למשך כמה שבועות .ניתן להיעזר
במשככי כאבים .לבישה של תחתונים תומכים ומכנסיים רפויים יכולה להקל .כמו כן ,ייתכן
שהאזור המנותח יהיה חסר תחושה ,אך לרוב תופעה זו צפויה לחלוף עם הזמן.
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בהתאם למאפיינים הפתולוגיים בניתוח ,ניתן לחשב באופן סטטיסטי מהם סיכויי חזרת המחלה.
אם הסיכון לחזרת המחלה לאחר הניתוח הוא נמוך ,הרופא המטפל בך יכול להמליץ על מעקב
בלבד .במקרה זה ,לא תצטרך לקבל טיפול משלים לניתוח (אדג'ובנטי) .תצטרך להתחיל
בטיפול רק אם בדיקות דם יעידו על עלייה בסמנים בדם או אם בדיקות הדמיה יעידו על חזרת
המחלה .חשוב מאוד להקפיד על מעקב קבוע ולדווח לרופא המטפל אם אתה מבחין בתסמינים
כלשהם או אם אינך חש בטוב .בחלוף הזמן ,ככל שהסיכון לחזרת המחלה הולך ופוחת ,תדירות
המעקב תלך ותקטן.

יחסי מין
תוכל לשוב לפעילות מינית מלאה לאחר שפצע הניתוח יחלים .ייתכן שלא תרצה לקיים יחסי מין
למשך זמן מה לאחר הניתוח עקב אי-נוחות או חרדה .חלק מהגברים מדווחים על חשש לגבי
המראה שלהם לאחר הסרה של אשך .בקרב רוב הגברים החששות נעלמים עם הזמן .אם אתה
ממשיך לחוש קושי רגשי או פיזי ,מומלץ לפנות לגורם מקצועי שיכול לסייע.
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה שירות ייעוץ בנושא דימוי גוף ומיניות ללא תשלום
וללא צורך בהפניה רפואית ,על ידי מטפלת במיניות .למידע נוסף ולקביעת תור
ניתן לפנות בטל' 03-5721643 :או בדוא״לminiut@cancer.org.il :

שימור פוריות
לא צפויה פגיעה משמעותית בפוריות או בזרע בעקבות הניתוח ,אם האשך השני מתפקד בצורה
תקינה .עם זאת ,ליתר ביטחון רצוי מאוד לבצע שימור פוריות לפני הניתוח (מידע מפורט בנושא
זה בעמ׳ .)22

הסרה של בלוטות הלימפה בחלק האחורי של הבטן (רטרופריטוניאום)
חלק מהגברים יצטרכו בשלב כלשהו במהלך הטיפול ניתוח נוסף לכריתת בלוטות לימפה ,וזאת
במקרים בהם בדיקת  CTמעידה על בלוטות לימפה מוגדלות בחלק האחורי של הבטן .קיומן
של בלוטות מוגדלות עלול להעיד כי הן נגועות בסרטן ועל כן נדרשת הסרת הבלוטות.
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טיפול כימי (כימותרפיה)
כימותרפיה היא שימוש בתרופות אנטי-סרטניות (הקרויות 'תרופות ציטוטוקסיות') לצורך
השמדתם של התאים הסרטניים .כימותרפיה לסרטן האשך ניתנת במקרים הבאים:
לאחר ניתוח ,על מנת להפחית את הסיכון לחזרת המחלה (טיפול משלים'/אדג'ובנטי').
במקרים של מחלה מפושטת מיד לאחר הסרת האשך ,או אם המחלה נשנתה במהלך המעקב.
התרופות הנפוצות ביותר לטיפול ראשוני בסרטן האשכים הן:
בלאומיצין – ( Bleomycinבלאומיצין-טבע®ו*)Bleomycin-Teva® -
אטופוסיד ( Etoposide -אטופוסיד®ו*)Etoposide® -
ציספלטין ( Cisplatin -ציספלטין "אבווה"®ו*)Cisplatin EBEW® -
שילוב התרופות יחד קרוי משלב כימי BEP

התרופות ניתנות בהזלפה ורידית במחזוריות של שלושה שבועות .הטיפול ניתן במסגרת אשפוז
יום או אשפוז בבית החולים .משך הטיפול נקבע על פי היקף המחלה ודירוג לפי קבוצות סיכון.
במקרים בהם מדובר בטיפול משלים' ,מונע' (אדג'ובנטי) ,ניתנות שתי סדרות טיפול .במקרים
בהם הטיפול ניתן בשל מחלה גרורתית  -ניתנות  3עד  4סדרות ,זאת לפי דרגת הסיכון של
המחלה.
באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן ניתן למצוא מידע מפורט על
התרופות השונות ותופעות הלוואי שלהן ,בכתובתwww.cancer.org.il :

הטיפול במקרים של 'שארית הגידול' אחרי טיפול כימי
קיימים מצבים בהם לאחר סדרה של טיפולים כימיים סמני הגידול חזרו לערכים תקינים ,אך
נותרת 'שארית' גידול ,ונשאלת השאלה מהו טיבו של הגוש הנותר וכיצד לטפל בו .הכוונה
בשארית גידול היא גידול הניתן למדידה המצוי באזור הרטרופריטונאום לאחר סיום הטיפול
בכימותרפיה.
הגישה הטיפולית לגבי שארית הגידול שונה בין גידולי סמינומה ללא סמינומה:
סמינומה  -המשך מעקב אחר שינוי בגודל שארית המחלה ,כי במרבית המקרים השארית
אינה מחלה גידולית פעילה .בסמינומה ,סריקת  PET-CTיכולה לסייע בבירור האם גושים
ברטרופריטוניאום לאחר טיפול כימי מבטאים מחלה פעילה או צלקת בלבד.
* או תרופות המכילות חומר פעיל זהה ,בעלות שמות מסחריים אחרים.
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גידולים מסוג לא סמינומה  -כאשר נותרת שארית גידול וסמני הגידול בדם חזרו לערכים
תקינים ,ההמלצה היא לבצע ניתוח בו כורתים את כל שארית המחלה .במרבית המקרים
השארית כוללת רקמה לא גידולית או גידול שעבר הבשלה (המכונה טרטומה) .במקרים
בהם השארית כוללת רקמת סרטן ,יש להמשיך במתן טיפול כימי.
במקרים בהן נותרת שארית מחלה וקיימת רמה לא תקינה של סמני הגידול  -ההמלצה היא
לתת טיפול כימי ואחר כך טיפול כימי במינון גבוה עם השתלת מח עצם עצמית.

טיפול כימי במחלה שהתפשטה או נשנתה
אם הגידול התפשט מחוץ לאשך או חזר בתקופת המעקב ,ייתכן שתקבל שלושה או ארבעה
מחזורים של  .BEPלעיתים הטיפול ניתן ללא התרופה בלאומיצין  -אשר עלולה לגרום לקשיי
נשימה בגברים עם בעיות בריאות .ברוב המקרים ,הטיפול הכימי ניתן במסגרת אשפוז יום.
הטיפול יכול להינתן בעירוי תת-עורי או זריקה תת-עורית.
אם הגידול אינו מגיב ל BEP-או אם הגידול חזר שוב ,תקבל לרוב כימותרפיה אגרסיבית יותר.
ייתכן טיפול באחד המשלבים הבאים:
 :PEIציספלטין ,אטופוסיד והתרופה איפוספמיד ( Ifosfamide -איפוקס ו*)Ifoxan -
 :TIPפקליטקסל ( Paclitaxel -פקליטקסל טבע®ו ,*)Paclitaxel Teva® -איפוספמיד ,ציספלטין
 :VelPויבלסטין – ( Vinblastineבלסטווין®ו ,*)Blastavine® -איפוספמיד ,ציספלטין
®

®

עד היום לא נמצאו טיפולים מכווננים (ממוקדי מטרה או ‘ביולוגיים׳) או אימונותרפיים שיכולים
להחליף מתן כימותרפיה בסרטן אשכים ,וכימותרפיה היא הבסיס לכל טיפול במחלה גרורתית.
לאגודה למלחמה בסרטן חוברת 'הטיפול הכימי (כימותרפיה)' וחוברת 'צנתרים מרכזיים'
ובהן הסברים מפורטים על הטיפול הכימי ועל הצנתרים השונים למתן טיפול כימי ונוזלים.
לקבלת החוברות ללא תשלום ניתן לפנות ל'טלמידע'® של האגודה למלחמה בסרטן,
בטל׳ 1-800-599-995 :או באתר האינטרנט של האגודהwww.cancer.org.il :

תופעות לוואי אפשריות
טיפולים כימיים עלולים לגרום לתופעות לוואי לא נעימות ,אך באמצעותם ניתן להקל את תסמיני
המחלה ולרפא את המחלה .רוב תופעות הלוואי ניתנות לשליטה והתמודדות ,וחשוב לזכור כי הן

* או תרופות המכילות חומר פעיל זהה ,בעלות שמות מסחריים אחרים.
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חולפות עם סיום הטיפולים .מומלץ לדווח לרופא או לאחות אם אתה סובל מתופעה כלשהי כדי
שיוכלו לסייע לך .להלן תופעות הלוואי האפשריות העיקריות:

פגיעה זמנית במערכת החיסון וחשש לזיהומים
התרופות הכימיות פוגעות במח העצם ועלולות להפחית באופן זמני את מספר תאי הדם הלבנים
(המהווים את מערכת החיסון) .הירידה ברמת התאים הלבנים עלולה לחשוף את הגוף למחלה
זיהומית.
אם חום גופך עולה מעל  ,38°או אם אתה מפתח תסמינים הדומים לשפעת ,כגון כאבי גרון,
כאב בעת מתן שתן ,שיעול ועוד ,או אם אינך חש בטוב ,גם אם חום גופך תקין ,ייתכן שנדבקת
בזיהום כלשהו .דווח מיידית על כך לרופא המטפל בבית החולים.
אנמיה
הכימותרפיה עלולה לגרום גם לירידת מספר תאי הדם האדומים (המוגלובין) .רמה נמוכה של
תאי דם אדומים נקראת 'אנמיה' .אנמיה גורמת לעייפות ולתחושה של חוסר אנרגיה ,ובמקרים
מסוימים אף לקוצר נשימה .לעיתים ,במקרים בהם ההתאוששות איטית ובהתאם לחומרת
המצב ,ניתנים עירוי דם או תרופות המסייעות לייצור תאי הדם האדומים.
חבלות ודימומים
טסיות דם הן סוג של תאי דם המסייעים לקרישת הדם במקרה של חבלה או פציעה .ייצורן עלול
להיפגע כתוצאה מהטיפול הכימי .אם מספר טסיות הדם בגופך נמוך ,אתה עלול לדמם בכבדות
אפילו כתוצאה מחתך קטן .אם מופיעות בגופך חבלות או דימומים ללא כל סיבה ,עליך לדווח
לרופא ולפנות לבית החולים.
בחילות והקאות
התרופות לטיפול בסרטן האשכים עלולות לגרום לבחילה והקאות .כיום קיים טיפול תרופתי יעיל
למניעת תופעות לוואי אלה ,והוא ניתן תמיד במשולב עם הטיפול הכימי .בנוסף ,מומלץ להימנע
מאכילה לפני קבלת הכימותרפיה ולאחריה .אם התופעות אינן חולפות למרות הטיפול התרופתי,
כדאי להתייעץ עם הרופא המטפל ,מאחר וקיים מגוון של תרופות העשויות לעזור.
עייפות
טיפול כימי משפיע על כל חולה באופן שונה .חלק מהמטופלים מצליחים לשמור על שגרת
חיים רגילה במהלך הטיפולים ,אך מרבית החולים מרגישים צורך להאט את שגרת חייהם בשל
עייפות ותשישות .עייפות יכולה להתפתח תוך כדי קבלת הכימותרפיה ,ולעיתים היא עלולה
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להימשך מספר חודשים או יותר לאחר סיום הטיפול .כדי להתמודד עם העייפות ,כדאי לתכנן
מראש את סדר היום ,לשלב בו פרקי זמן קצרים למנוחה ,ולא לבצע פעילויות מיותרות .כדאי
להיעזר באחרים ולבצע פעילות גופנית מתונה כאשר אתה מרגיש טוב יותר ופחות עייף.

כאבים וכיבים בפה וחוסר תיאבון
חלק מהתרופות הכימיות עלולות לגרום לכאבים ולהתפתחות כיבים בפה .כדי להפחית את
הכאב יש להקפיד על היגיינת הפה והשיניים ,להשתמש במברשות שיניים בעלות סיבים רכים
ולהקפיד על שטיפות פה .תופעת לוואי נוספת של הטיפול הכימי היא חוסר תיאבון .רצוי לשנות
את הרגלי התזונה ,ולהעדיף מזון רך ועשיר בקלוריות.
החוברת 'המלצות תזונתיות למתמודדים עם מחלת הסרטן' של האגודה למלחמה בסרטן
מכילה מידע ועצות להתמודדות עם בעיות שונות הקשורות בתזונה.
לקבלתה ללא תשלום ניתן לפנות בשיחת חינם ל'טלמידע'® בטל,1-800-599-995 .
או לעיין בה באתר האגודה באינטרנטwww.cancer.org.il :
כמו כן ,ניתן להתייעץ עם תזונאית מומחית בפורום 'תזונה למתמודדים ולמחלימים מסרטן'
באתר האגודה למלחמה בסרטןwww.cancer.org.il :

נשירת שיער
חלק מהתרופות הכימיות עלולות לגרום לנשירת שיער .השיער צפוי לצמוח שוב בתוך שלושה
עד שישה חודשים מסיום הטיפול .חלק מהאנשים מעדיפים בזמן זה לחבוש כובע ,פאה או כיסוי
ראש אחר .קופות החולים השונות משתתפות בכיסוי חלק מההוצאות לרכישת פאה ,בתנאים
מסוימים .חשוב להגן על עור הקרקפת מפני השמש בתקופה שבה הראש חשוף.
קוצר נשימה וקשיי נשימה
בלאומיצין היא אחת מהתרופות הכימיות החשובות בטיפול בסרטן האשכים ,אך היא עלולה לגרום
לדלקת ריאות כימית ולקוצר נשימה .לפני תחילת הטיפול בה מומלץ לעבור בדיקת תפקודי
נשימה .התפתחות של פגיעה ריאתית כתוצאה מטיפול בתרופה זו מחייבת לעיתים את הפסקת
הטיפול .לכן ,בכל מקרה של שיעול או קוצר נשימה ,יש להתייעץ מיד עם הרופא המטפל.
כמו כן ,עם סיום הטיפול הכימי רצוי להתייעץ עם רופא מומחה למחלות ריאה כדי לקבל הדרכה
על הפעילויות הספורטיביות המותרות והאסורות למי שקיבל טיפול בתרופה זו .צלילה בים,
למשל ,היא פעילות אסורה.
בנוסף ,אם בעתיד תעבור ניתוח כלשהו ,עליך ליידע את הרופא המרדים על כך שטופלת
בתרופה זו.
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שינויים בשמיעה
ציספלטין ,תרופה כימית המהווה את הבסיס בטיפול בסרטן האשך ,עלולה לגרום לצלצולים
באוזניים ולאיבוד כושר השמיעה של קולות וצלילים בתדר גבוה .אם מופיעות תופעות אלה,
עליך לפנות מיד לרופא.
תחושת נימול או עקצוץ
הטיפול הכימי עלול להשפיע על העצבים ההיקפיים ולגרום להפרעות תחושה המתבטאות
בנימול או עקצוץ בידיים ,ברגליים ,בצוואר או בגרון ,או להיחלשות התחושה בקצות האצבעות,
תופעה המכונה ניורופתיה פריפרית .במגע עם חפץ קר אתה עלול לחוש כאב ,ובשתיית משקה
קר ייתכן שתחוש כאב בגרון .תחושות אלה חולפות ,אך לעיתים הן ייעלמו רק כשנה מתום
הטיפול .עליך ליידע את הרופא המטפל עם הופעת תופעות אלה.
שינויים בתפקוד הכליות
כימותרפיה עלולה לגרום לשינויים בפעילות הכליות .באמצעות בדיקות דם סדירות אפשר
לעקוב אחר מצבן.
סיכון לקריש דם
מחלת הסרטן מגבירה את הסיכון לקרישי דם ,וטיפול כימי מגביר סיכון זה עוד יותר .קריש דם
יכול לגרום לתסמינים כגון :כאבים ,אדמומיות ,נפיחות חד-צדדית ברגל ,קוצר נשימה וכאבים
בחזה .קרישי דם יכולים להיות מסוכנים מאוד ,ולכן אם אתה חש באחד או יותר מהתסמינים
האלו חשוב לדווח על כך מיידית לרופא.
לאגודה למלחמה בסרטן חוברות בנושא התמודדות עם תופעות הלוואי ,כגון
'התמודדות עם נשירת שיער'' ,בחילות והקאות'' ,תשישות ועייפות' ועוד.
לקבלתן ללא תשלום ניתן לפנות בשיחת חינם ל'טלמידע'® בטל1-800-599-995 .
או לעיין בהן באתר האינטרנט של האגודה בכתובתwww.cancer.org.il :

אמצעי מניעה והיריון
מאחר והתרופות עלולות לפגוע בהתפתחות העובר ,יש להקפיד להשתמש באמצעי מניעה
בזמן קבלת הטיפול ,ובמשך חצי שנה מסיומו .בנוסף ,יש להשתמש באמצעי מניעה חוסם (כגון
קונדומים) במהלך קיום יחסי מין ב 48-השעות שלאחר קבלת טיפול כימי ,כדי להגן על בת הזוג
משאריות התרופות הכימיות העלולות להימצא בנוזל הזרע .בכל שאלה בנושא תוכל להתייעץ
עם האחות או הרופא המטפל בך.
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פוריות
ברוב המקרים ,כימותרפיה לסרטן האשך פוגעת בפוריות בזמן הטיפול ולאחריו .ברוב המקרים,
הפגיעה בפוריות היא זמנית ,אולם ככל הנראה הרופא ימליץ לך לבצע שימור פוריות טרם
תחילת הטיפול .כמו כן ,תיתכן פגיעה בספירת הזרע ,אשר תחזור למצבה הרגיל תוך  18חודשים
לאחר הטיפול.
במקרה של כימותרפיה במינון גבוה בתמיכת תאי גזע (ראה בהמשך) ,הפגיעה בפוריות עלולה
להיות לצמיתות.
חוברת 'מיניות הגבר' של האגודה למלחמה בסרטן עוסקת ביתר פירוט בנושא שימור פוריות.
ניתן לקבל אותה ללא תשלום בשיחת טלפון חינם ל'טלמידע'® בטל1-800-599-995 .
או באתר האגודה באינטרנטwww.cancer.org.il :
למרות הקושי בהתמודדות עם תופעות הלוואי של הטיפול ,חשוב לזכור שהן ייעלמו בהדרגה עם
סיום הטיפול.

כימותרפיה במינון גבוה בתמיכת תאי גזע
במקרים בהם טיפול כימי סטנדרטי נכשל ,או במקרה של הישנות המחלה ,ניתן במקרים רבים
להשיג ריפוי באמצעות טיפול כימי במינון גבוה בשילוב עם השתלת מח עצם עצמית (כלומר,
מהחולה עצמו) .הליך זה כרוך באיסוף ובהקפאת תאי גזע מזרם הדם .מאחר וכימותרפיה פוגעת
במח העצם ,במיוחד כאשר היא ניתנת במינון גבוה ,תאי הגזע מוחזרים לחולה מספר שעות
לאחר מתן הכימותרפיה .תאים אלה ייקלטו על ידי מח העצם וישמשו להתאוששות והחלמה של
מח העצם .הליך זה נקרא תמיכת תאי גזע.
לאגודה למלחמה בסרטן חוברת 'לדעת יותר על השתלת תאי גזע /מח עצם' ובה מידע
®
נרחב בנושא .ניתן לקבל את החוברת ללא תשלום בשיחת חינם ל'טלמידע'
של האגודה בטל' 1-800-599-995 :או באתר האגודה באינטרנטwww.cancer.org.il :
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טיפול בקרינה (רדיותרפיה)
רדיותרפיה היא טיפול במחלת הסרטן הניתן באמצעות קרני אנרגיה בעוצמה גבוהה .מדובר
בטיפול מקומי-אזורי ועל כן לפני הטיפול יש לעבור תהליך הקרוי 'תכנון קרינה' או 'סימולציה'
(ראה פירוט בהמשך).
ברוב המקרים מדובר בטיפולים יומיים קצרים .כל טיפול נמשך  15-10דקות .הרופא ישוחח
איתך על הטיפול הקרינתי ועל תופעות הלוואי האפשריות.

מתי ניתן טיפול בקרינה?
חשוב לציין כי מרבית החולים כיום ( )85%אינם זקוקים לטיפול קרינתי .בעת הצורך ,טיפול
בקרינה ניתן לחולים עם גידול מסוג סמינומה באחד משני מצבים:
א .טיפול משלים ,לאחר הסרה של האשך החולה ,כאשר אין עדות למחלה גרורתית ,ומטרת
הטיפול היא מניעתית.
ב .טיפול במחלה גרורתית קטנה בהיקפה ,המוגבלת לאזור הרטרופריטוניאלי בבטן.
טיפול בקרינה חיצונית אינו הופך אותך לרדיואקטיבי .אתה יכול לשהות בחברת אנשים,
כולל ילדים ,לאחר קבלת הטיפול.

תכנון הטיפול
קודם מתן הטיפול בקרינה יש צורך בהליך סימולציה (הדמיה) .הסימולציה נעשית במכשיר
הנקרא  CTסימולטור ,המבצע צילום  CTומאפשר תכנון ודיוק בכיוון ובמינון הקרינה .ההדמיה
נעשית בחדר הסימון ,והיא כוללת גם מדידות באזור המיועד לטיפול בקרינה .בתום המדידות
הנחוצות ,יסומנו על הגוף באמצעות עט סימון או דיו מיוחד ,נקודות לציון האזור בו יינתן הטיפול.
אין להסיר את הסימון עד לסיום הטיפול ,כדי להבטיח שהקרינה תינתן תמיד באותו אזור .יש
אפשרות לסמן את האזור באמצעות קעקוע נקודות קטנטנות ,כמעט בלתי נראות על העור.
נקודות אלו ישמשו למיקום שדות הקרינה בטיפול היומיומי.

אופן הטיפול
לפני כל טיפול בקרינה ,תתמקם על מיטת הטיפולים בשכיבה על הגב ,בהתאם לתוכנית הטיפול.
לאחר מכן תישאר לבד בחדר למשך מספר דקות ,במהלכן תוכל לשוחח עם הטכנאי בעזרת
אינטרקום .הטיפול בקרינה מצריך שכיבה ללא תזוזה בזמן הטיפול ,אך אינו מכאיב.
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תופעות לוואי
טיפול בקרינה לאזור הבטן עלול לגרום לתופעות לוואי ,בדרגה קלה עד בינונית ,אך לרוב הן
דועכות לאחר סיום הטיפול.

שינויים בעור
תכשירים כגון סבונים מבושמים ,קרמים או דאודורנטים עלולים לגרום לגירוי של העור ,ואין
להשתמש בהם במהלך הטיפול בקרינה .בתחילת הטיפול ,תקבל הנחיות מהצוות הרפואי כיצד
לשמור על העור באזור הטיפול.
בחילות והקאות
עם תחילת הטיפול תקבל טיפול תרופתי למניעת תופעות אלו .במהלך הטיפול בקרינה חשוב
לשתות כמויות גדולות של נוזלים ולהקפיד על תזונה נכונה .אם אין לך תיאבון ,כדי לשמור על
כוחותיך תוכל לנסות ולהחליף חלק מהארוחות במשקאות עשירים בקלוריות ,הניתנים לרכישה
בבתי מרקחת ובחנויות למוצרי טבע ,עם מרשם רופא או בלעדיו .אם תחוש בחילה ,ירשום לך
הרופא תרופות נגד בחילות.
שלשולים
תופעה זו ניתנת לשליטה בקלות יחסית באמצעות טיפול תרופתי מתאים .פנה לרופא המטפל
בך.
עייפות ותשישות
הטיפול בקרינה מעייף מאוד ולכן חשוב שתקפיד לנוח ,במיוחד אם אתה נדרש לנסוע מרחק רב
כל יום לצורך קבלת הטיפול .חשוב שתדווח לצוות הרפואי על כל בעיה ,מאחר וקיימות דרכים
רבות בהן ניתן לסייע לך .בכל מקרה ,זכור כי תופעות הלוואי אמורות להיעלם בהדרגה לאחר
סיום הטיפול.
חוברת 'רדיותרפיה לאזור הבטן והאגן' של האגודה למלחמה בסרטן עוסקת בטיפול בקרינה,
בתכנונו ובתופעות הלוואי האפשריות שלו ,בפירוט רב .לקבלת החוברת ללא תשלום ניתן
לפנות בשיחת חינם ל'טלמידע'® של האגודה למלחמה בסרטן בטל,1-800-599-995 .
או באתר האינטרנט של האגודהwww.cancer.org.il :
ברוב המקרים טיפול בקרינה אינו כרוך בהופעתם של סיבוכים מאוחרים .עם זאת ,לעיתים
נדירות הטיפול בקרינה עשוי לגרום להופעת גידולים ממאירים שניוניים ,אשר מופיעים שנים
לאחר סיום הטיפול .סיבוך מאוחר ונדיר נוסף הוא היווצרות כיב פפטי בקיבה או בתריסריון.
20

השפעות אפשריות של הטיפולים
השפעת ניתוח להסרת בלוטות לימפה
לעיתים מתעורר הצורך להסיר את בלוטות הלימפה בבטן (רטרופריטוניאום) ,למשל אם הן
נותרו מוגדלות לאחר טיפול כימי או טיפול בקרינה .ניתוח זה עלול לגרום נזק לעצבים האחראיים
לפליטת הזרע ,כלומר לשחרור הזרע דרך הפין ,ולפגוע בפוריות .אמנם קיימים כיום ניתוחים
חדשניים המונעים נזק זה ,אך אם אתה עומד לעבור ניתוח מסוג זה ,רצוי שתברר על שימור
פוריות והקפאת זרע לפני הניתוח (מידע מפורט בעמוד הבא) .למרות השפעה אפשרית על
הפוריות ,לא תהיה לניתוח השפעה על הזקפה או על הגעה לאורגזמה.

השפעת טיפול בקרינה
חשוב להדגיש כי תכנון ראוי של טיפול בקרינה מקטין את הפגיעה בפוריות .במשך מתן הקרינה,
האשך הבריא נותר מחוץ לשדה הקרינה ,ואף מוגן על ידי כיסוי במתקן עופרת מיוחד ,דמוי
צדפה .למרות זאת ,עלולה מנה קטנה של קרינה להגיע אליו.
טיפול בקרינה בסרטן אשכים בגידול מקבוצת סמינומה אינו פוגע באונות המינית.
אמנם לא קיימת כיום הוכחה לכך שקרינה משפיעה על עוברים שנוצרו מזרעו של גבר לאחר
קבלת טיפול בקרינה ,אך מומלץ להשתמש באמצעי מניעה לפחות חצי שנה מסיום הטיפול.

ירידה בחשק המיני
כל אחד מהטיפולים עלול לגרום לך לחוש עייף מכדי לקיים יחסי מין ,ולהפחית את החשק המיני
שלך .אובדן החשק המיני אינו ייחודי לחולי סרטן בלבד ,אלא אופייני גם לחולים במחלות אחרות.
למרות שתופעה זו עלולה להדאיג אותך ,היא זמנית .לאחר סיום הטיפול ישוב גופך לתפקוד
מלא ועמו יחזור החשק המיני.
אף שחשוב מאוד לדבר על הקשיים במיניות ,ייתכן כי תתקשה לדבר על הנושא .אם תצליח
לאזור אומץ ולשוחח על הנושא עם בן או בת זוגך ,תגלה כי השיחה מסייעת לך ומחזקת אותך.
מערכות יחסים טובות מבוססות על אהבה ,אמון וחוויות משותפות ,אשר ימשיכו ללוות אתכם גם
לאחר סיום הטיפול.
חולים רבים מביעים חשש שידביקו את בני או בנות זוגם בסרטן במהלך קיום יחסי מין .פחדים
אלו אינם מבוססים; סרטן אינו מחלה מידבקת ואין חשש לקיים יחסי מין.
תוכל לפנות גם אל הצוות הרפואי המטפל בך ,או אל חבר קרוב ,כדי לשוחח על הקשיים שאתה
חש .בחלק מבתי החולים קיימים צוותים שעברו הכשרה מיוחדת כדי לסייע בבעיות מיניות.
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האגודה למלחמה בסרטן מעניקה ייעוץ בנושאי דימוי גוף ומיניות לחולי סרטן ובני/ות זוגם,
או לחולים ללא בני זוג ,ללא תשלום וללא צורך בהפניה .ניתן לפנות למטפלת במיניות של
האגודה למלחמה בסרטן בטל' 03-5721643 :או בדוא״לminiut@cancer.org.il :
בחוברת 'מיניות הגבר' של האגודה למלחמה בסרטן מידע נוסף ועצות מועילות בנושא.
לקבלתה ללא תשלום ניתן לפנות בשיחת חינם ל'טלמידע'® של האגודה למלחמה בסרטן
בטל' ,1-800-599-995 :או לעיין בה באתר האגודהwww.cancer.org.il :
באתר האגודה למלחמה בסרטן באינטרנט יש פורום העוסק בייעוץ מיני,
בו ניתן להפנות שאלות ולקבל ייעוץ ,וכן פורום תמיכה לחולי סרטן ובני משפחה
ומידע על זכויות ושירותיםwww.cancer.org.il :

שימור פוריות (הקפאת זרע לפני הטיפול)
לפני הטיפולים מומלץ לברר על שימור זרע ,אשר יוכל לשמש בעתיד לצורך הפריה במידה
ויתברר כי חלה פגיעה בפריון הספונטני .שמירת הזרע מתבצעת באמצעות הקפאתו באחד
מהמכונים להקפאת זרע המצויים ברוב בתי החולים בארץ .כאשר תרצה להביא ילדים לעולם,
ניתן יהיה להפשיר את הזרע ולהשתמש בו בהפריה מלאכותית .למרבה הצער ,לא כל זרע ניתן
להקפאה .מנת זרע חייבת להכיל כמות מסוימת של תאי זרע באיכות ראויה ,כדי שניתן יהיה
להפרות עמה ביצית .עם זאת ,קיימות כיום טכנולוגיות חדישות המאפשרות להשתמש במנת
זרע גם כאשר כמות הזרע קטנה ואיכותו ירודה .אם אתה מעוניין בהקפאת זרע ,דבר על כך עם
הרופא המטפל בך והוא יפנה אותך למכון המתאים.
עבור חולים אונקולוגים ,הקפאת הזרע ואחסנתו למשך  5שנים ממומנת על ידי קופות החולים.
לקבלת החוברת ‘שימור פוריות בגברים המתמודדים עם מחלת הסרטן׳ ניתן לפנות
בשיחת חינם ל׳טלמידע׳® של האגודה למלחמה בסרטן בטל׳1-800-599-995 :
או לעיין בה באתר האגודהwww.cancer.org.il :
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מעקב
עם סיום הטיפול תתבקש לבצע בדיקות מעקב ,כדי לזהות תופעות לוואי שעלולות להתפתח
לאחר הטיפולים ,כמו גם הישנות המחלה בשלבים מוקדמים .בדיקות אלה ייערכו בתחילה
בתדירות גבוהה ,אולם בהדרגה תדירותן תפחת .הרופא ישאל על הרגשתך הכללית ,יבדוק אותך
ואת האשך (הבריא) הנותר ,ויפנה אותך לבדיקות דם .מפעם לפעם תידרש לעבור בדיקות ,CT
צילום רנטגן או בדיקת אולטרה-סאונד.
אם אינך חש בטוב ,או שהופיעה בעיה כלשהי בין בדיקות המעקב ,עליך לדווח לרופא המשפחה
או לאונקולוג המטפל בך בהקדם האפשרי.
לקבלת החוברת ‘עם הפנים לעתיד – מדריך למחלימים׳ ,ניתן לפנות בשיחת חינם
ל׳טלמידע׳® של האגודה למלחמה בסרטן בטל׳1-800-599-995 :
או לאתר האגודה באינטרנטwww.cancer.org.il :

מחקרים וניסויים קליניים
מחקרים למציאת דרכים חדשות לטיפול בסרטן האשכים נערכים כל העת ,במטרה למצוא
טיפול יעיל המציע מרפא לכל המטופלים .כאשר מחקרים מוקדמים מצביעים על כך שטיפול
חדש עשוי להיות טוב יותר מהטיפול המקובל ,האונקולוגים עורכים ניסויים להשוואה בין הטיפול
החדש לטיפולים המקובלים הטובים ביותר בנמצא .ניסויים קליניים נערכים גם כדי לבדוק
תרופות או אמצעים להקלה בסימפטומים (תסמינים) ,או למניעה וטיפול בתופעות לוואי.
ניסוי כזה נקרא ניסוי קליני מבוקר ,וזו הדרך האמינה היחידה לבחינת טיפול חדש .לעתים
קרובות משתתפים בניסויים אלה כמה בתי חולים בארץ ,ולעתים גם מטופלים ובתי חולים
במדינות אחרות.
ניסויים קליניים חשובים לשיפור הטיפול לטובת כלל המטופלים בעתיד ומהווים סיכוי אמיתי
לשיפור מצבו של החולה המשתתף בניסוי .הם תורמים לידע ולקידום המאבק במחלת הסרטן.
אם שיטת הטיפול הנבדקת בניסוי תוכח כיעילה ,היא עשויה להפוך לשיטת הטיפול המקובלת,
שתוכל לעזור לחולים רבים .יעילותם של רוב הטיפולים הנמצאים כיום בשימוש הוכחה בעבר
במסגרת ניסויים קליניים.
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חולים המשתתפים בניסוי קליני בד״כ מחולקים לשתי קבוצות:
 .1קבוצה שתקבל את הטיפול החדש הנבדק בניסוי (בדרך כלל כתוספת לטיפול הסטנדרטי
המקובל בעולם לאותה מחלה).
 .2קבוצה שתקבל את הטיפול הסטנדרטי ,הנחשב כטוב ביותר לטיפול במחלה ממנה סובל
החולה.
כמובן שאין מידע האם הטיפול החדש הנבדק בניסוי יביא לתוצאות טובות יותר ,אך מקובל
להציע טיפול חדש רק כאשר יש סיכוי סביר שתוצאותיו תהיינה טובות יותר מהטיפול המקובל.
על מנת להבטיח את בטיחות החולים וזכויותיהם ,כל פרוטוקול ניסיוני מקבל אישור של ועדה
אתית ,ועדת הלסינקי ,של המוסד הרפואי בו ייערך הניסוי .כל משתתף מקבל לקריאה העתק
של הפרוטוקול והמסמכים הנלווים אליו ,ונדרש לחתום על טופס הסכמה מדעת לפני תחילת
הניסוי .הסכמה מדעת פירושה שהחולה יודע במה עוסק הניסוי ,מבין מדוע הוא מבוצע ומדוע
הוזמן להשתתף בו ויודע בדיוק באיזה אופן יהיה מעורב בו.
גם לאחר שתסכים להשתתף בניסוי ,תוכל עדיין לפרוש ממנו בכל עת אם תשנה את דעתך.
החלטתך לא תשפיע בכל דרך על יחסו של הרופא אליך .אם תבחר שלא להשתתף בניסוי או
לפרוש ממנו ,יינתן לך הטיפול המקובל הטוב ביותר ,במקום הטיפול החדש הנבחן בהשוואה
אליו.
חשוב לזכור שכל טיפול נחקר ביסודיות במחקרים מוקדמים לפני שנוסה בניסויים קליניים
אקראיים ומבוקרים .השתתפותך בניסוי תסייע לקדם את מדע הרפואה ולשפר את סיכוייהם
להחלמה של חולים אחרים בעתיד.
חוברת ‘ניסויים קליניים בטיפול במחלת הסרטן׳ של האגודה למלחמה בסרטן
עוסקת ביתר פירוט בנושא .לקבלת החוברת ללא תשלום,
ניתן לפנות ל׳טלמידע׳® בטל1-800-599-995 .
לאגודה למלחמה בסרטן מאגר מחקרים קליניים המתעדכן באופן שוטף
באתר האגודה באינטרנט .www.cancer.org.il :במאגר מרוכזים מגוון המחקרים הקליניים
המתבצעים במרכזים הרפואיים ברחבי הארץ .מחקרים אלה פתוחים לציבור המטופלים,
על פי תנאי הקבלה המפורטים בכל מחקר.
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התמודדות רגשית עם מחלת הסרטן
תהליך אבחון מחלת הסרטן מלווה ברוב המקרים בתנודות רגשיות ומחשבות הנעות בין תקווה
לבין פחד וחשש .כאשר מתבררת האבחנה ,תגובתו של כל אדם היא ייחודית .התגובה לאבחנה
מושפעת מתכונות אישיות ,ניסיון ומפגש קודם עם מחלות סרטן במשפחה או בסביבה הקרובה,
סוג המחלה והיכולת להירפא או להשיג הקלה .כל אדם מגיב בצורה שונה ובעוצמה שונה אבל
לכולם דרוש זמן כדי להסתגל למציאות של מחלה.
יש לזכור כי גם בני המשפחה עוברים תהליך רגשי דומה ,ורבים מהם זקוקים ,בדומה לחולה,
להדרכה ולתמיכה.
מחקרים הראו כי רוב החולים מתמודדים היטב עם המחלה בעזרת כוחותיהם שלהם ובסיועה
של סביבה תומכת .תגובות רגשיות קיצוניות מתמשכות מופיעות רק אצל מיעוט החולים .ואולם,
נמצא כי קיימים מספר חששות המשותפים לחלק גדול מהחולים ,ועליהם יש מקום לדון עם
בני המשפחה ,חברים וקרובים .על סמך הניסיון הקליני והידע שנצבר ,יכול הצוות המטפל בבית
החולים להיות לעזר רב ,כל אחד בתחום התמחותו.
לאגודה למלחמה בסרטן חוברת ‘לדבר ,להקשיב ,להבין׳ – מדריך למלווים,
בני משפחה וחברים התומכים בחולי סרטן .לקבלת החוברת ללא תשלום
ניתן לפנות בשיחת חינם ל'טלמידע'® של האגודה למלחמה בסרטן בטל',1-800-599-995 :
או לעיין בה באתר האינטרנט של האגודהwww.cancer.org.il :

התמודדות עם האבחנה של מחלת הסרטן
עם אבחון מחלת הסרטן מגיעה גם ההבנה שהחיים עלולים להשתנות וחלק מהדברים לא יהיו
עוד כפי שהיו קודם לכן .כשם שהגוף זקוק לזמן כדי להחלים לאחר ניתוח או התערבות רפואית
אחרת ,כך גם ההסתגלות הנפשית למחלה מצריכה זמן וסבלנות .לעתים תהליכים רגשיים
דורשים זמן ממושך יותר מהזמן הדרוש להחלמת הגוף ,ויש לאפשר לחולה את הזמן הנחוץ
לו כדי שיוכל לעבד את משמעות השינויים שבאו בעקבות האבחנה .חלק מהחולים וקרוביהם
חוששים שהחיים לא יהיו עוד כפי שהיו .ההסתכלות על החיים משתנה ,ובחירות והחלטות
עשויות להשתנות עקב עדכון סדר העדיפויות .חלק מהחולים מדמים זאת לתחושה של רכבת
שסטתה מהפסים והם אינם בטוחים שיוכלו להשיבה בחזרה למסלולה ,או שאין הם בטוחים לאן
תוביל אותם הדרך .חלקם חשים שהעובדה שחלו בסרטן משפיעה על כל תחומי חייהם ואף
משנה אותם עצמם .עיבוד הידיעה וחזרה לשגרת החיים או בניית שגרה חדשה ,הם תהליכים
האורכים זמן.
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התמודדות עם רגשות מעורבים
מפגש עם אירועי חיים קשים יכול לעורר תחושות ורגשות מעורבים ,בתהליך דינאמי הכולל גם
מעברים קיצוניים בין רגשות ובין עוצמות רגשיות ,בהן עוצמות רגשיות כאלה שלא היו מוכרות
קודם לכן לאדם החווה אותן .אצל חלק מהאנשים באות לביטוי תחושות פיזיות קיצוניות ואצל
אחרים הביטוי הוא רגשי .עם הרגשות הקשים נמנים :פחד ,כעס ,ייאוש ,חוסר אונים ואשמה.
עלולים להופיע גם קושי בריכוז ,מחשבות חודרניות וטורדניות והפרעות בשינה או בתיאבון.
הכחשה היא מנגנון הגנה חשוב בהתמודדות עם מידע קשה או עם אירועי חיים מאיימים .היא
מאפשרת עיכול הדרגתי של המציאות הכואבת ומגנה על הפרט מפני העוצמה הרגשית הנחווית.
הכחשה היא תהליך דינאמי ,המבטא דחייה או התנגדות לקבל חלק או מכלול של משמעויות
הקשורות באירוע המאיים .במסגרת ההכחשה יכולות לעלות תהיות כמו “אולי קרתה טעות
באבחנה״“ ,אולי הביופסיה אינה שלי״“ ,אולי בדיקות המעבדה אינן תקינות...״ .ברוב המקרים
ההכחשה מתפוגגת עם הזמן ,וניתן לבטא ולתמלל את הרגשות כחלק מתהליך העיבוד הרגשי.
קיימות רמות שונות של הכחשה ,הנעות בין הכחשה מוחלטת של המחלה לבין הכחשה של
חומרת המחלה ,בניסיון להפחית את גודל ומשמעות האיום .בכל מקרה חשוב לבחון מי מכחיש,
את מה ,כמה ,בפני מי ,ובאילו נסיבות מתרחשת ההכחשה.
כעס עלול להופיע ממגוון סיבות ,שחלקן מוגדרות מאוד ,כמו במקרה שחל עיכוב באבחנה או
שמישהו בצוות הרפואי לא היה מספיק ערני או קשוב לתלונות .לעתים הכעס הוא ביטוי לעצב
ופחד ולעתים הוא מתעורר בעקבות קושי לקבל עזרה .בקרב חלק מהחולים הכעס מבטא את
הקושי לקבל את עצם המחלה ואת התלות הנלווית אליה ,והוא עלול להיות מופנה דווקא כלפי
מי שמנסה להושיט עזרה ,כולל בני משפחה או צוות רפואי.
רגשות כגון עצב ,פחד ,קנאה ובדידות עשויים ללוות את החולה ואת בני משפחתו ,ולא תמיד קל
לשוחח עליהם .לעתים רגשות קשים נמהלים ברגשות חיוביים כמו חום ,אהבה ,ידידות ,גדילה,
פתיחות ,כנות וקרבה.

התמודדות עם השינוי בשגרת החיים
חולים הנדרשים לעבור סדרה ארוכה של בדיקות או טיפולים ,צריכים לשנות את שגרת יומם
בשל התלות במועדי הטיפול או הבדיקות .טיפולים עלולים לפגוע ביכולת להתמיד בסדר היום
הרגיל – הכולל עבודה ,לימודים או בילויים .עם זאת ,חשוב לנסות לשמור ככל האפשר על רצף
ושגרת חיים .אפשר ורצוי להתייעץ עם הצוות המטפל לגבי הפעילויות שחשוב וניתן לשמרן.

ניסיון להבין את הסיבות למחלה
שאלות כמו “למה חליתי?״; “מדוע אני?״; “למה דווקא עכשיו?״ ו-״האם יכולתי למנוע את
המחלה?״ עלולות להציק לחולים רבים .אצל חלק מהחולים הרצון להבין את הסיבות למחלה
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מוביל ללימוד ולהיכרות טובה יותר עם המחלה והטיפולים ומגביר את תחושת השליטה שלהם
בחייהם .אצל חולים אחרים שאלות אלה עלולות לעורר תחושות של אשמה או האשמה.
מחקרים שניסו למצוא קשר בין משברים אישיים ,מצבי לחץ ואירועי חיים קשים ,לבין הופעת
המחלה ,מעלים ממצאים סותרים .כיום נראה כי אירועים כאלה משפיעים אמנם על איכות
החיים ,אך אינם הגורם למחלת הסרטן .עם זאת ,חשוב לשוחח על תחושות אלה ודומות להן,
אשר מייצגות לעתים קושי מרכזי בהתמודדות עם המחלה ועם מצב של חוסר ודאות.

חוסר ודאות
לעתים מחלת הסרטן מלווה בחוסר ודאות לגבי העתיד .קשה לשמור על אופטימיות כאשר
העתיד הופך לבטוח פחות ,וחלק מהחולים חווים תקופות של חוסר אונים .המפתח להתמודדות
עם חוסר ודאות הוא תקווה ושמירה על איכות החיים הקיימת .לעתים עשוי מפגש עם חולים
אחרים או עם אנשים שהבריאו לסייע בהתמודדות ולחזק את תחושת האופטימיות .חלק
מהחולים שואבים חוזק מהתמיכה והאהבה שעוטפת אותם ,חלקם פונים ליצירה ,אומנות,
לימודים או לניסיון להגשים משאלות או חלומות ישנים .חלק מהחולים מדווחים שהמחלה
הובילה אותם לחולל בחייהם שינוי חיובי ושינוי בסדר העדיפויות.

האם לשוחח על המחלה?
הרצון לשוחח על רגשות קשים משתנה מאדם לאדם .עם זאת ,נמצא כי לעצם הדיבור יש
השפעה מרפאת על חלק גדול מהאנשים .קיים הבדל משמעותי בין דיבור עצמי ,כאשר אדם
חושב או מדבר אל עצמו ,לבין דיבור החוצה ,דהיינו קיומו של דיאלוג .מכאן למעשה התפתחה
הפסיכותרפיה .דיבור עצמי עלול להגביר את הבדידות ולהעצים רגשות כואבים ,בלי לאפשר
‘אוורור׳ של רגשות אלה .חשוב להיות קשובים לצרכיו השונים של כל חולה ולהיות ערניים
לשינויים בהם .יש לשמור על מינון נכון של הדיאלוג ולאפשר לחולה עצמו להכתיב את הקצב.
יש תקופות שבהן הצורך לשוחח גדול יותר ,ויש תקופות שבהן רצוי להקשיב גם לשתיקות .חלק
מהחולים יעדיפו בתקופות מסוימות להמעיט בשיחה על המחלה ,כדי להסיח את הדעת ממנה
ולעסוק בדברים אחרים .שיחות רבות בנושא טעון זה עלולות לגרום להצפה רגשית ,ויש אנשים
הזקוקים ליותר שקט ולפחות גירויים .חלק מהמשפחות מתקשות לשוחח על רגשות קשים והן
זקוקות לסיוע .הצוות הפסיכו־אונקולוגי ,יחד עם הרופאים והאחיות ,יכולים לסייע בהתלבטויות
אלה ,לעזור למצוא את המילים ואת הדרכים לפתוח בשיחה ולאפשר את קיומה.

למי לספר על המחלה?
מחלת הסרטן מתרחשת בגופו של החולה אבל משפיעה על המשפחה כולה .חולים ובני
משפחה מתמודדים עם השאלה למי צריך לספר על המחלה .האם לספר להורים מבוגרים?
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האם לספר לילדים קטנים? החל מאיזה גיל ,ומה לספר להם? האם לספר לשכנים או לעמיתים
לעבודה? לשאלות אלה אין תשובה נכונה אחת.

האם לספר לילדים?
רוב הילדים מצליחים להתמודד עם מידע על מחלת הסרטן ,כאשר מידע זה נמסר להם בצורה,
במינון ובקצב המתאימים להם .ילדים צעירים עדיין לא מסוגלים לתמלל את רגשותיהם ,ולכן
קשה לנהל עמם דו־שיח מילולי על רגשות .חשוב שהילד יבין את המתרחש סביבו ממידע
שיימסר לו ישירות מהוריו ,ומומלץ להימנע ככל האפשר מקיומם של סודות ,העלולים להיחשף
בנקל.
לאגודה למלחמה בסרטן שירות ארצי להדרכת הורים (או סבים וסבתות) שאחד מהם חולה
בסרטן ,שמטרתו להעניק להורים מידע ,תמיכה וכלים מעשיים שיסייעו להם בהתמודדות
עם שאלות כגון כיצד לספר לילדים ,כיצד להתמודד עם מצבי משבר וחולי וכו׳.
השירות ניתן במחלקת שיקום ורווחה ,טל,03-5721614/647 .
דוא״לorit-spira@cancer.org.il, danar@cancer.org.il :
חוברת ‘מה אספר לילדיי על מחלת הסרטן שלי׳ של האגודה למלחמה בסרטן עוסקת
ביתר פירוט בנושא זה ומכילה מידע ועצות נוספים .לקבלת החוברת ללא תשלום
ניתן לפנות ל׳טלמידע׳® בטל1-800-599-995 .

האם לספר להורים קשישים?
הרצון להגן על הורים קשישים מפני מידע קשה ,מוביל חלק מהחולים להחלטה שלא לספר
להוריהם על מחלתם כלל .יש לכבד החלטה זו .עם זאת נראה כי הורים ,גם אם הם קשישים,
מסוגלים להתמודד עם מידע קשה ומצליחים לגייס את ניסיון החיים שלהם ולהושיט עזרה.

האם לספר לשכנים או לעמיתים לעבודה?
יש חולים החוששים שעצם חשיפת מחלתם תגרור שינוי של היחס כלפיהם ותעורר גילויי רחמים.
ברוב המקרים חשש זה מתבדה ,ומה שמתפרש בתחילה כ׳רחמים׳ מתברר כדאגה אמתית
וכנה .חלק ממקומות העבודה מתגייסים לעזרת החולה ,בכל הקשור להיעדרויות מהעבודה,
ביקורים ,הסעות לטיפולים ועוד .במדינה קטנה כמו ישראל קשה אמנם ‘לשמור סוד׳ ,אך חשוב
לכבד את פרטיותו של החולה ולשמור עליה.
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התמודדות עם שינויים גופניים
ניתוח או טיפולים עלולים לגרום להופעת שינויים גופניים .החולה נדרש להתמודד עם שינויים
אלה ולהסתגל אליהם ,כמו גם למשמעות השינוי לגבי בני משפחתו וסביבתו הקרובה .טיפולים
עשויים לשנות את שגרת החיים ולגרום לאי נוחות פיזית ולתופעות לוואי כמו נשירת שיער,
בחילות ,הקאות ,ירידה במשקל ,עייפות וחולשה .חלק מהטיפולים עלולים לגרום לירידה זמנית
או קבועה בחשק המיני ,ובכך להשפיע על הפעילות המינית .ברוב המקרים ניתן להקל את
תופעות הלוואי בעזרת עצות והנחיות מהצוות המטפל ,שברשותו ניסיון וידע רבים על אודות
הטיפולים והשפעותיהם .חשוב לזכור כי שינויים גופניים עלולים לגרום לדימוי גוף נמוך ,ביטחון
עצמי נמוך ויכולות פיזיות פחותות .כל אלה עלולים לגרום לתחושת דחייה של הגוף והתנכרות
לו ,דווקא כאשר הוא זקוק לטיפול ובניה מחודשים .מחקרים מראים כי הליכות קצרות וקבועות,
והתעמלות מתאימה ,מסייעות בבניית הגוף אצל חולים המקבלים טיפול כימי או כאלה שעברו
ניתוח.
באגודה למלחמה בסרטן קיים שירות ייעוץ בנושאים דימוי הגוף ,זוגיות ומיניות,
המיועד לחולי וחולות סרטן ולבני/בנות זוגם .הייעוץ ניתן על ידי מטפלת במיניות –
ללא תשלום ,בתיאום מראש וללא צורך בהפניה רפואית .טל'03-5721643 :
או דוא"לminiut@cancer.org.il :

האם לספר לחולה על מחלתו?
חוק זכויות החולה מחייב רופאים למסור לחולה מידע על מחלתו ועל סיכויי ההחלמה ממנה
ולהסביר לו מהם הטיפולים האפשריים .מידע רפואי הוא כמו תרופה :יש לתת אותו במינון
הנכון ,בזמן הנכון ,באופן הנכון ועל ידי האדם הנכון .קבלת מידע אמין ,באופן המתאים לחולה,
מאפשרת לו להבין את מצבו הרפואי ,לקבל החלטות מודעות לגבי הטיפולים ,לתכנן את חייו,
ולנהל אותם על פי העדפותיו ובהתאם לרצונותיו .יש לזכור כי העברת המידע אינה אירוע חד־
פעמי ,אלא תהליך מתמשך של דו־שיח .לחולה יש זכות לבקש מרופאיו למסור את המידע לבני
משפחה או לידידים ,אם הוא סומך עליהם שיעבירו לו אותו ויסייעו לו בתהליך קבלת ההחלטות.
מחקרים מראים כי הסתרת מידע מחולה עלולה להקשות עליו ,בדיוק כשם שהצפה במידע
עלולה לעשות זאת.
גם לדרך מסירת המידע יש משמעות רבה .האינפורמציה הקשורה למחלת הסרטן כוללת
עובדות מדעיות ,בדרך כלל כאלה המתבססות על מחקרים סטטיסטיים ,והמשמעות של נתונים
אלה לגבי החולה בנסיבות החיים המיוחדות לו .עיבוד המידע לוקח זמן משום שהוא כולל הבנה
של נתונים ביו־רפואיים ,חלקם לא מוכרים ,לצד התמודדות עם מחשבות ורגשות קשים .חולים
רבים מדגישים שהם זקוקים למידע כדי להבין את מה שקורה להם ,על מנת לקבל החלטות
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מודעות ותחושה של שליטה במצב .חולים רבים מעדיפים לקבל את מלוא המידע ,גם אם הוא
קשה ,ומציינים שלעתים מידע קשה עדיף על חוסר ודאות .עם זאת ,חשוב לזכור כי בנסיבות של
מחלה ,קושי ומצוקה ,עומדת לאדם גם הזכות להגן על עצמו מפני מידע קשה .חולים המעוניינים
שבני משפחתם יסיעו להם להתמודד עם המידע ,טוב יעשו אם יבהירו זאת לרופא המטפל.
חשוב שהחולה ,בני המשפחה והרופא יגיעו להסכמה לגבי דפוס הקשר המתאים להם .על
חולים המעוניינים שהרופא ימסור מידע ישירות לבני משפחתם ,גם שלא בנוכחותם ,לציין זאת
בפניו .ניתן כיום למנות ‘בא-כוח׳ שיכול לקבל החלטות הנוגעות לחולה במקומו ,אם לא יוכל
לעשות זאת בעצמו .אפשרות זו יש להעלות בפני חולים ומשפחות שהדבר מתאים להם.

הצפה של מידע
קיימים מקורות רבים וזמינים של מידע על מחלת הסרטן ,על הטיפול בה ועל ההתמודדות
עמה ,בהם אינטרנט ,ספרים ,חברים ועוד .כיום קל הרבה יותר להגיע למידע רפואי ,ולעתים
מופעל על החולה לחץ סמוי ללמוד את כל שניתן על המחלה .אולם לא תמיד מידע נוסף מסייע
בהתמודדות .הקלות הרבה שבה ניתן להשיג מידע עלולה להיות עבור חלק מהחולים “חרב
פיפיות״ ,ולגרום להצפה של חרדה ,במקום לחזק את תחושת השליטה שלהם במצב .כמו כן ,יש
להקפיד לבדוק את מהימנות מקור המידע.
לשירותי מידע מתקדמים וחיפוש במאגרים רפואיים ,ניתן לפנות ללא תשלום למרכז המידע
של האגודה למלחמה בסרטן בטל' 03-5721608 :או בדוא"לinfo@cancer.org.il :

התמודדות עם מחשבות על המוות
אף על פי שכיום ניתן לרפא חלק מהחולים בסרטן ולהאריך את חייהם של חולים אחרים,
מחשבות על מוות עדיין מעסיקות את מרבית החולים .חלקם מעוניינים לשוחח על המוות עם
בני משפחה או ידידים ומסוגלים לעשות זאת .אחרים אינם מעוניינים לשוחח על המוות ,אף
שמחשבות עליו מטרידות אותם מפעם לפעם .הבחירה לא לשוחח על המוות אינה מעידה
בהכרח על הכחשה; היא יכולה להיות בחירה מודעת ,הנובעת מהדרך שבה האדם מתמודד עם
אירועים קשים ,או מגישה אופטימית המאפיינת אותו .ישנם חולים החוששים מהמוות ,אך אינם
מוצאים את האדם ,הדרך ,והמקום המתאימים לשיחה על חששות אלה .חלק מבני המשפחה
או החולים עצמם חוששים להעלות נושא זה כדי שלא לגרום כאב ,מתוך מחשבה שמה שלא
נאמר לא מכאיב .עם זאת ,יש לזכור כי לעתים ההחלטה לא לשוחח על רגשות כואבים מגבירה
את תחושת הבדידות .כאשר חולים ובני משפחה מתלבטים אם לשוחח על הרגשות הכואבים או
להימנע מהעלאתם ,הם מתלבטים למעשה בין הבחירה להיות יחד בכאב או להישאר בבדידות.
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בסופו של דבר ,כל אדם וכל משפחה צריכים לבחור את הדרך המתאימה להם ,ויש לוודא
שההחלטה התקבלה באופן מודע ,תוך התמודדות עם החשש והפחד .צוות השירות הפסיכו־
אונקולוגי ,הרופאים והאחיות יכולים לסייע בהתלבטות זו ,לעזור בתכנון השיחה או להיות שותפים
בה .שיחה יכולה לאפשר ביטוי מילולי לפחד וליצור יכולת משותפת לחיות עם הפחד ,להתמודד
עמו ולהתגבר עליו.

התמודדות עם תלות וצורך בקבלת עזרה
בחברה המערבית המעלה על נס ערכים של עצמאות ולקיחת אחריות של הפרט על חייו,
מצבי תלות עלולים להיחוות כקשים במיוחד .עם זאת ,חשוב לזכור כי מצבים של קושי ומצוקה
מביאים לידי ביטוי תכונות חיוביות של אחריות כלפי הזולת ,קשרים משפחתיים ,אהבה וידידות.
ברוב המקרים התלות היא זמנית וחולפת עם תום הטיפולים .בני משפחה ,שהם ברוב המקרים
מקור התמיכה עבור החולה ,מתמודדים עם הצורך למצוא את האיזון הנכון בין הרצון להגן עליו
ולאפשר לו שקט ומנוחה ,לבין הרצון לעזור לו לצאת מביתו וממיטתו .כדי למצוא את הפתרון
האופטימלי ,רצוי לשתף את החולה עצמו בהתלבטויות ,לשאול אותו במה ירצה שיעזרו לו ,למה
הוא מצפה ממשפחתו ומה מכביד עליו .היכולת של החולה ושל בני משפחתו להתמודד עם
מצבי תלות בצורה בוגרת ומכבדת ,מפגישה חלק מהמשפחות עם סוג חדש של אינטימיות ,כזו
שלא הייתה מוכרת להם קודם לכן.
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מערך המידע ,הסיוע והתמיכה של האגודה למלחמה בסרטן
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
מערך המידע של האגודה למלחמה בסרטן
האגודה מפעילה מערך מידע ותמיכה נרחב ללא תשלום – לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם:
מוקד המידע הטלפוני ׳טלמידע׳®:כ1-800-599-995
מרכז המידע 03-5721608 :או info@cancer.org.il
מוקד תמיכה נפשית ראשונית 'טלתמיכה'®:כ1-800-200-444
מידע נרחב ומהימן ופורומים באינטרנט לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם – בניהול
מיטב המומחים – באתר האגודה למלחמה בסרטן.www.cancer.org.il :
ימי עיון לחולי סרטן ובני משפחותיהם במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן
והשפעותיהן .לפרטים.03-5721678 :

ימי עיון לחולי סרטן ובני משפחותיהם
מחלקת השיקום והרווחה מארגנת ימי עיון רבים ,המתמקדים במגוון נושאים הקשורים למחלות
הסרטן והשפעותיהן ,כגון :דרכי הטיפול ,תופעות לוואי והיבטים שונים ביחס להתמודדות החולה
ובני המשפחה עם המחלה .מידע על ימי העיון ניתן למצוא באתר האגודה באינטרנט ,בעמוד
האגודה ב'פייסבוק' ובעיתונות הכתובה ,וההרצאות הנערכות בהם מוקלטות ומועלות לאתר
האגודה .לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת השיקום והרווחה של האגודה למלחמה בסרטן,
המארגנת את ימי העיון ,בטל ,03-5721678 .בדוא"ל.shikum@cancer.org.il :

קבוצות תמיכה
באגודה למלחמה בסרטן מתקיימות קבוצות תמיכה לחולי סרטן ולבני משפחותיהם ,המתגבשות
בהתאם לביקוש ולצורך ,כגון קבוצת תמיכה לנשים צעירות (בנות  ,)50-30קבוצת תמיכה
לבריאים התומכים בבני זוגם החולים ,קבוצת תמיכה לזוגות ,קבוצת תמיכה להורים שכולים,
קבוצה לחולות עם מחלות סרטן של נשים ,קבוצת תמיכה לבני משפחה מלווים ,קבוצות בשפה
הערבית והרוסית ועוד ,המונחות בידי אנשי מקצוע (עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ואחיות)
שהוכשרו לכך .הקבוצות פועלות במסגרת סניפי האגודה ברחבי הארץ ובמרכזי התמיכה של
האגודה .למידע והצטרפות ניתן לפנות למחלקת השיקום של האגודה ,טל,03-5721678 .
בדוא"ל.shikum@cancer.org.il :
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מרכזי הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד'® של האגודה למלחמה בסרטן
מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד' משמשים בית בקהילה לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם.
המרכזים פועלים כיום בגבעתיים ,בירושלים ,בחיפה ,בעפולה ,בבאר שבע ובסניפי האגודה
ברחבי הארץ ,והם מספקים מגוון פעילויות תמיכה ,מידע ,העשרה ופנאי ,המסייעות בהתמודדות
האישית והנפשית עם המחלה .המרכזים מיועדים גם לחולים שסיימו את הטיפול הפעיל ,אך
עדיין זקוקים לתמיכה ולשיקום .כל המפגשים לחולים ולבני משפחותיהם ניתנים ללא תשלום.
ליצירת קשר ולפרטים נוספים:
מרכז 'חזקים ביחד' בגבעתיים :בית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן ,רח' רביבים  ,7גבעתיים.
טל ,03-5721670 .דוא"ל.hazakim.giva@cancer.org.il :
מרכז 'חזקים ביחד' – מרכז הפעילות והתמיכה ע"ש ישראל ולילה אלתר בירושלים:
רח' יד חרוצים  ,3תלפיות ,ירושלים .טל ,02-6256721 .פקס,02-6256497 .
דוא"ל.hazakim.jeru@cancer.org.il :
מרכז 'חזקים ביחד' – מרכז הפעילות והתמיכה ע"ש עמנואל ג' רוזנבלט בחיפה :בית אהרון
ואולגה רוזנפלד ,רח' רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה .טל .04-8511712/5/7 .פקס,04-8511716 .
דוא"ל.hazakim.haifa@cancer.org.il :
מרכז 'חזקים ביחד' ע"ש רות ורובל (שניידר) עפולה :בית פוזנק ,גבעת המורה ,עפולה.
טל ,04-6424862 ,04-6591004/5 .דוא"ל.daliaploz@gmail.com :
מרכז תמיכה בית אידי מעגן ,באר שבע – המרכז הוקם בשיתוף ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן,
אוניברסיטת בן גוריון ,עיריית באר שבע והמרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה .רח' הר בקע 13
רמות ,באר שבע ,טל ,08-6490802 .דוא"ל.maagancenter@gmail.com :
מידע מפורט ומעודכן על פעילויות מרכזי התמיכה ניתן לקבל במחלקת שיקום ורווחה,
טל ,03-5721670 .בדוא"ל shikum@cancer.org.il :או
באתר האינטרנט של האגודהwww.cancer.org.il :

'להיראות טוב – להרגיש טוב יותר'® ע"ש פרנסין רובינסון
האגודה למלחמה בסרטן מייצגת ומפעילה בישראל את פרויקט "להיראות טוב – להרגיש
טוב יותר'® .במסגרת הפרויקט קוסמטיקאיות ,מאפרות ,פאניות וספרים מטפלים בהתנדבות
בחולי סרטן במכונים האונקולוגיים ,בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ,בקהילה ובהוספיס־
בית .המטופלים מקבלים טיפול קוסמטי והדרכה כיצד לטפל בפניהם ובשיערם או להתאים
תספורת במטרה לשפר את הרגשתם .כמו כן ,ספרים מתנדבים מטפלים בפאות ומתאימים
אותן למטופלים .במקרים רבים הפאות ניתנות ללא תשלום.
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בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,ישנו חדר טיפוח להתאמה ולהשאלת פאות
ללא תשלום .למידע נוסף ניתן לפנות בטל ,03-5721618 .דוא"ל.lookgood@cancer.org.il :

'צעדים לאיכות חיים'

®

פרויקט הנועד לחשוף את חולי הסרטן ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית,
לעודדם לשלב פעילות מתוכננת ומובנית בשגרת חייהם ולתת ייעוץ וליווי מקצועי לחולים
שיבחרו להשתלב בפרויקט .יתרונותיה הבריאותיים ,הפיזיים והרגשיים של הפעילות הגופנית
בקרב חולי סרטן נחקרו רבות בשנים האחרונות ,והוכח כי פעילות גופנית יכולה לסייע לחולי
הסרטן בהתמודדות עם המחלה ועם תסמיניה .הפרויקט נערך במרכזים רפואיים ברחבי
הארץ ,בהנחיה קבוצתית של פיזיותרפיסטים .למידע נוסף ניתן לפנות בטל,03-5721618 .
דוא"ל.silvia_a@cancer.org.il :

'מחלימים לחיים בריאים'

®

סדנה מיוחדת שנבנתה במטרה ללוות מחלימים מסרטן בהתמודדות לאחר המחלה ,לשפר
את איכות חייהם ,להדריכם להרגלים בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים פעילים.
הסדנה מתקיימת במרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן ,בסניפי האגודה ובמרכזים
הרפואיים ,וכוללת סדרת מפגשים במגוון נושאים ,ובהם :חזרה לשגרה ולמשפחה ,אינטימיות
ומיניות ,שמירה על הבריאות לאחר המחלה והתמודדות עם תופעות לוואי ,ביצוע פעילות גופנית
מותאמת למחלימים מסרטן ,תזונה ,רפואה משלימה ועוד .המפגשים נערכים בהנחיית אנשי
מקצוע מתחום הפסיכו־אונקולוגיה ,עובדים סוציאליים ,אחיות ,פיזיותרפיסטים ,תזונאים ועוד.
למידע והצטרפות ניתן לפנות בטל ,03-5721678 .דוא"ל.shikum@cancer.org.il :

ייעוץ מיני
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה ייעוץ בנושאי דימוי גוף ,מיניות וזוגיות לחולים/ות ולבני/בנות
זוגם/ן וכן לחולים/ות שאינם בקשר זוגי ,בכל הגילים .הייעוץ כולל:
מידע על השפעות מחלת הסרטן על המיניות והפוריות.
ייעוץ באשר לאפשרויות טיפול ושיקום התפקוד המיני.
הכוונה למומחים מקצועיים נוספים.
השירות ניתן ללא תשלום וללא צורך בהפניה על ידי מטפלת במיניות
באגודה למלחמה בסרטן בטל ,03-5721643 .דוא"ל.miniut@cancer.org.il :
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שירות הדרכת הורים שאחד מהם חולה בסרטן
כאשר אחד מההורים (או סבים וסבתות) חולה בסרטן ,כל המשפחה נכנסת לתקופת התמודדות
ארוכה ומורכבת ,כולל הילדים .לעתים ,מתוך רצון להגן על ילדיהם ,בוחרים ההורים להסתיר
מהם מידע ,חרדות וקשיים .כדי להקל על ההורים בתקופה זו ולסייע להם ,במידע ,בתמיכה
ובכלים מעשיים ,מפעילה האגודה למלחמה בסרטן שירות הדרכה וסיוע בהתמודדות עם שאלות
כגון כיצד לספר לילדים ,כיצד להתמודד עם תקופת הטיפולים ,עם מצבי משבר וחולי ועוד.
השירות ניתן על ידי מח' שיקום ורווחה ,טל,03-5721614/647 .
דוא"ל.orit-spira@cancer.org.il, danar@cancer.org.il :

ייעוץ מס ארצי
האגודה למלחמה בסרטן מציעה שירותי ייעוץ מס ,בשיתוף עם לשכת יועצי המס בישראל .הייעוץ
ניתן למי שכבר נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית בביטוח לאומי ורק בענייני מס הנובעים
מהמחלה .הייעוץ ניתן בהתנדבות וללא תשלום ,בפגישה אישית או טלפונית:
מחלקת שיקום ורווחה ,רח' רביבים  ,7גבעתיים .טל.03-5721670 .
סניף חיפה ,בית רוזנפלד ,רח' רוזנפלד  ,25בת גלים .טל.04-8511715/7.

המעון לחולי סרטן ע"ש סר צ'ארלס קלור
ב 1976-הקימה האגודה למלחמה בסרטן את המעון לחולי סרטן ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים,
לטיפול תומך בחולי סרטן המתגוררים במקומות מרוחקים ומטופלים בבתי חולים באזור המרכז.
המעון מיועד לחברי כל קופות החולים ומופעל בידי האגודה למלחמה בסרטן .הפנייה למעון
נעשית על ידי הצוות הרפואי־סיעודי במכונים האונקולוגיים .למידע נוסף ניתן לפנות לצוות
המעון בטל ,03-5721623/4 .פקס 03-7325854 / 03-7313812 .או
בדוא"ל.maon-clore@cancer.org.il :

כל פעילויות האגודה ,קבוצות התמיכה
ומרכזי התמיכה – ללא תשלום!
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למענה על שאלות ולקבלת מידע נוסף וחומר הסברה
על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן ,ללא תשלום:
׳טלמידע׳® 1-800-599-995 :
׳טלמידע׳® בשפה הרוסית1-800-34-33-44 :
׳טלמידע׳® בשפה הערבית1-800-36-36-55 :
לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע03-5721608 :

info@cancer.org.il

לתמיכה נפשית ראשונית:
׳טלתמיכה׳® 1-800-200-444 :
לנשים המתמודדות עם סרטן השד:
׳יד להחלמה׳® 1-800-36-07-07 :
בקרו אותנו באתר האינטרנט:

www.cancer.org.il

*לתרומות1-800-35-46-46 :

מרץ 2019
פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ,ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו
* תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס ,על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה

מק״ט1081 :

בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח׳ רביבים  ,7ת.ד 437 .גבעתיים 5310302

