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להורים שלום
הרופא המטפל החליט כי ילדכם זקוק לטיפול קרינתי.
הטיפול הקרינתי ניתן ביחידת הקרינה במכונים האונקולוגים ,בהם
מטופלים גם אנשים בוגרים.
ההליך של הטיפול הקרינתי מורכב ממספר שלבים:
פגישה עם הרופא ביחידת הקרינה .פגישה זו יכולה להתקיים ביום
תכנון הטיפול הקרינתי.
תכנון הטיפול הקרינתי (סימולציה)
הטיפול עצמו.
חוברת זו נכתבה כדי להקל עליכם ,ועל הצוות הרפואי ,להסביר לילדכם
את מהות הטיפול הקרינתי ,באמצעות סיפור מאויר ,והיא אינה באה
במקום שיחה עם הצוות המטפל.
אנו ממליצים לקרוא את החוברת עם ילדכם עוד לפני הגיעו ליחידת
הקרינה ולנסות באמצעות הסיפור להפחית את חששותיו מהמפגש עם
יחידת הקרינה.
בסוף החוברת מצורף דף עם הנחיות לשיחה.
במהלך הקריאה כדאי שתעקבו אחר תגובות ילדכם ובררו איתו אם יש לו
שאלות .העלו את שאלותיו ואת שאלותיכם בפני הצוות המטפל.
הכתוב מנוסח בלשון זכר אך מופנה לבנים ובנות כאחד.
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ההכנות לפני הטיפול
עד לא מזמן דני היה בריא ,הוא הלך לגן ושיחק עם חברים.
לאחרונה דני התחיל להרגיש אחרת ,שלא כרגיל .אחרי שערכו לו הרבה
בדיקות גילו שיש לדני גידול בבטן.
הגידול של דני נגרם בגלל שתאים רעים השתלטו על התאים הטובים
והתחילו להתפשט בבטן שלו .ההורים של דני לקחו אותו לרופא וביחד
יצאו כולם למלחמה כדי לחסל את התאים הרעים ולסלק אותם.
הרופא הסביר לדני ולהורים שלו שהוא צריך לקבל טיפול בקרינה
(רדיותרפיה) כדי להרוג את התאים הרעים ולהבריא.
הרופא שלח את דני לקבל את הטיפול בקרינה בבית-חולים של אנשים
גדולים .לדני ולהוריו היו הרבה שאלות לשאול ולכן ארגן לו הרופא
פגישה ביחידת הקרינה.
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התאים הרעים משתלטים על התאים הטובים
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דני פוגש את ד"ר ברק
ביום שנקבע לפגישה ,הגיע דני לבית-החולים של האנשים
הגדולים ,למחלקה שבה נותנים טיפול בקרינה.
דני היה קצת נרגש ,כי לא ידע את מי יפגוש ואיך יראה המקום,
מה יעשו לו ואם זה יכאב .אבל אמא ואבא של דני היו אתו ודני
הרגיש יותר בטוח.
בכניסה למחלקה פגש דני את המזכירות ואת האחות מירה.
האחות מירה הכניסה אותו לפינת המשחקים ,שבה יוכל לשחק עד
שיגיע הרופא לדבר איתו ועם הוריו.
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כעבור זמן קצר ,נכנס לחדר איש שנראה כמו רופא וישב לדבר
עם דני ועם אמא ואבא שלו .הרופא הציג את עצמו בשם
ד"ר ברק ,והסביר לדני שהטיפול הקרינתי הוא בעצם קרן
מיוחדת שנלחמת בתאים של הסרטן.
דני שאל :אפשר לראות את הקרן ?
הרופא חייך וענה :אף אחד לא יכול לראות את הקרן ,זו קרן מאד
מאד זריזה.
דני שאל :זה כואב ?
הרופא ענה :לא ,זה לא כואב.
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אמא שאלה :איך דני ירגיש בתקופה שבה יקבל את הטיפול הקרינתי?
יהיו לו תופעות לוואי?
דני שאל :מה זה תופעות לוואי?
הרופא הסביר :תופעות לוואי הן הרגשות מיוחדות שילדים מרגישים
בזמן טיפול בקרינה ,למשל כשמרגישים עייפים.
הרופא המשיך להסביר :הקרינה תעשה אותך בריא ,אבל מי שמקבל קרינה
לבטן ,כמו שדני יקבל ,מרגיש לפעמים קצת עייף ,לפעמים יכולה להיות
קצת בחילה ,לפעמים אין חשק לאכול ולפעמים יש שלשול.
הרופא הסביר לדני ולאמא ואבא שהכל תלוי לאן בגוף מגיעה הקרן,
ובגלל זה כל אחד מרגיש קצת אחרת.
ד"ר ברק הסביר לדני ולאמא ואבא שלפני שמתחילים את הטיפול מכינים
תוכנית ,כמו תוכנית מלחמה .לתוכנית קוראים סימולציה .הסימולציה
לוקחת קצת זמן ,אבל אחר כך הטיפול עצמו בעצם מאד קצר.
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תוכנית "המלחמה" של דני
(הסימולציה)
אחרי השיחה עם הרופא לקחה האחות מירה את דני והוריו לפגוש את
יעל ,טכנאית הקרינה.
טכנאית הקרינה יעל אחראית לתכנן את הטיפול יחד עם הרופא.
יעל הסבירה לדני שלפני שמתחילים לתת טיפול צריך להכין תוכנית,
לתוכנית הזו קוראים סימולציה.
יעל הטכנאית הסבירה שכדי להכין את התוכנית היא צריכה לדאוג
לצילומים מיוחדים .את הצילומים האלה עושים עם מכונה מיוחדת
שקוראים לה סי-טי.
יעל אמרה :הצילום הזה הוא כמו טיסה בחללית .אתה תשכב על מיטה
שעולה ויורדת ממש כמו בחלל .מלמעלה יש אורות ,כמו כוכבים ,מהבהבים,
נדלקים וכבים :אור אדום לחכות ,אור ירוק כאילו טסים .בזמן הטיסה
החללית מצלמת את הגוף ,מצלמת ומזמזמת.
יעל הסבירה לדני שלפעמים אמא תצטרך לחכות מחוץ לחדר הצילום
והיא תראה אותו דרך החלון.
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אחר כך שאלה יעל הטכנאית את דני אם הוא עשה בדיקה כזו פעם.
דני נזכר שהוא כבר עשה צילום סי-טי פעם וזה בכלל לא כאב לו.
הטכנאית שאלה את דני :אתה חושב שתוכל לשכב בשקט ,לגמרי בלי לזוז,
כמו פסל ?
דני שאל :כמה זמן ?
יעל הטכנאית אמרה :בערך שעה.
דני היסס קצת וחשב שאולי יהיה לו קשה לשכב כל כך הרבה זמן בלי
לזוז.
יעל הוסיפה ואמרה :אתה יודע דני ,הרבה פעמים ילדים חושבים שאולי
יהיה להם קשה לשכב הרבה זמן בלי לזוז ,אבל בסוף הם מגלים שהזמן
עבר מהר והם הצליחו לשכב בלי בעיה.
אבל יש גם ילדים אחרים שקשה להם לשכב בשקט הרבה זמן ואז נותנים
להם תרופה מיוחדת שתעזור להם לישון במשך הצילום.
ואתה ,אתה חושב שתוכל לשכב בלי לזוז כמו פסל?
דני חשב שוב ואמר :אני אשכב ככה בלי לזוז ,כמו פסל.
הוא קפץ ועמד כמו פסל,
ובליבו החליט "אני אשאר ער ואשכב בלי לזוז".

14

15

יעל הסבירה לדני שכדי שהקרן תדע לאן היא צריכה להגיע ,צריך לסמן
את המקום ,ממש כמו בשדה תעופה כשמטוס צריך לנחות ויש אורות
שמראים לו את הדרך.
אצל דני צריך לסמן על הבטן .אצל ילדים אחרים זה יכול להיות ברגל או
במקום אחר בגוף.
דני שאל :איך מסמנים את שדה התעופה ?
יעל הסבירה :מציירים על הבטן את המקום עם טוש עבה ,ועושים סימן
קטנטן קטנטן ,כמו נקודת חן עם דיו מיוחד .הסימן הזה נשאר לתמיד.
דני ואמא שאלו אם מרגישים משהו כשעושים את הסימון.
יעל אמרה :זה לא כואב כשמציירים.
וציירה לדני עם טוש על היד.
יעל המשיכה :אולי תרגיש שריטה קלה כשנעשה את הסימון הקטן ,אבל
תוך שניה זה יעבור .זה דומה לעקיצה של יתוש.
דני וההורים שלו חשבו שיעל הסבירה הכל ,ודני היה מוכן להמשיך הלאה.
אחרי ההסבר שכב דני על המיטה של מכשיר הסי-טי.
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בזמן שדני שכב על מיטת הסי-טי נכנסו כל פעם אנשים חדשים
לחדר ,דני חשב "מי אלה כל האנשים האלה?".
יעל שקראה את מחשבותיו הסבירה לו שיש עוד אנשים אחרים
שעוזרים עם תוכנית המלחמה (הסימולציה) ועוזרים לד"ר ברק
לתכנן את הטיפול כדי שיהיה מדויק.
בזמן שדני שכב בחדר נכנס ד"ר ברק לראות מה שלום דני ואמר לו
שהוא מתנהג יפה מאד ,ושתוך זמן קצר יסיימו לערוך את הבדיקה
של הסי-טי ולהשלים את התכנון.
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בסוף ,כשגמרו הרופא ויעל לערוך את התוכנית ,יעל נכנסה וציירה
עם טוש על הבטן של דני ,דני הרגיש בדיוק כמו שיעל הבטיחה
שירגיש.
כשציירו עם הטוש זה בכלל לא כאב ,אולי קצת דגדג ,וכשעשו את
הסימון הקטן שנשאר ,דני הרגיש דקירונת קטנה קטנה ,אולי כמו
עקיצה של יתוש שהכאב שלה עבר ממש מהר.
דני חשב :זו באמת היתה "דקירונת קטנטונת" ,יותר קלה אפילו
מאשר כשלקחו לי דם.
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סוף סוף הסימולציה הסתיימה.
יעל הטכנאית נכנסה לחדר ,ואמרה לדני:
נו דני ,איך היה? היה לך קשה?
דני אמר :לא ,זה לא היה כל כך קשה.
יעל הוסיפה ואמרה :כל הכבוד ,התנהגת יפה מאד ,עכשיו אתה יכול
לזוז להתמתח ואפילו לרקוד.
דני וההורים שלו הלכו הביתה ודני שמח בליבו שהצליח לעשות
את הסימולציה ללא הרדמה.
הוא הרגיש כמו אחרי שמתגברים על משהו קצת קשה ,הוא הרגיש
קצת יותר חזק.
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דני מגיע לטיפול
עברו מספר ימים והגיע היום של הטיפול .דני היה קצת מודאג .כשהגיעו
למחלקה דני פגש שוב את מירה ,האחות ,שחייכה ושמחה לראות אותו
שוב.
מירה ליוותה אותו לחדר שבו יקבל את הטיפול כל יום .בכניסה לחדר
הכירה לו את ירון ,דנה ומיטל ואמרה לו :תכיר את טכנאי הקרינה ,כולם
ביחד יתנו לך את הטיפול ,וידאגו שהוא יהיה כמו שצריך.
כשנכנסו לחדר ,דני הופתע מגודל המכונה ואמר :וואוו ,איזה גודל.
דנה הטכנאית הרגיעה את דני ואמרה :אל תדאג .נכון ,המכונה גדולה אבל
היא לא תיגע בך ,ותזכור שלקבל טיפול בקרינה זה לא כואב ,זה בדיוק
כמו לעשות צילום.
בוא ,אני אראה לך מה המכונה יכולה לעשות .אפשר להרים את המיטה,
ואפשר גם לסובב את המכונה סביב למיטה.
הטכנאית כיבתה את האורות בחדר והראתה לדני את האור של קרני
הלייזר האדומות שעוזרות לכוון את המכונה.
דני חשב :גם המכונה הזו נראית קצת כמו חללית ,אז אולי אני אקרא לה
חללית טיפול.
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דנה הטכנאית הסבירה לדני שבזמן הטיפול הוא יהיה בחדר
הטיפולים ,ואמא ואבא יחכו בחוץ .דנה הראתה לדני שיש בחדר
הטיפולים מצלמות טלויזיה שמצלמות ומראות את כל מה שקורה
בחדר .יחד עם הטכנאים ,אמא ואבא יוכלו לראות את דני דרך
מצלמות הטלויזיה במשך כל הזמן שהוא בחדר.
לאחר מכן דנה עזרה לדני לעלות על המיטה ולשכב עליה .היא
ביקשה ממנו להראות לה את הבטן ואת שדה התעופה שסימנה
יעל הטכנאית ,כדי שהקרן תדע לאן להגיע.
היא בדקה שהכל מתאים לתוכנית המלחמה שהכין ד"ר ברק.
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הטיפול
הכל היה מוכן ,הגיע הזמן להתחיל בטיפול עצמו.
דנה הטכנאית אמרה :עכשיו כולם צריכים לצאת החוצה לכמה דקות ,כדי
שרק הגוף של דני יקבל את הקרניים המרפאות.
דנה הזכירה לדני שהוא צריך לשכב בשקט בלי לזוז.
דני נזכר איך שכב בפעם הראשונה כמו פסל.
דנה הטכנאית אמרה :תזכור שהמכונה לא תיגע בך .היא רק תזוז סביבך
ותעשה קצת רעש .אמא ,אבא ואני נראה אותך בטלויזיה שנמצאת
בכניסה.
דני קצת פחד ,במיוחד בגלל שאמא ואבא היו צריכים לעזוב את החדר,
אבל אמא ואבא אמרו שהם יראו אותו כל הזמן במסך הטלויזיה מחוץ
לחדר ,ושהם ייכנסו ברגע שהמכונה תפסיק לעבוד.
אבא הציע לדני לנסות ולספור כמה זמן לוקח למכונה להפסיק לעבוד.
הטיפול היה קצר ועבר מהר מאד ובכלל לא כאב.
כשדני יצא מהחדר כולם אמרו לו :איזה גיבור אתה.
דני אמר :אפילו לא הספקתי לספור עד .50
דנה הטכנאית אמרה לדני שמעכשיו כל הטיפולים יהיו כאלה.
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למחרת ,הטיפול היה דומה .דני הגיע למחלקה שבה נותנים טיפול
בקרינה ,ושיחק קצת בפינת המשחק עד שהטכנאית קראה לו
ברמקול.
הוא נכנס עם אמא ואבא לחדר ,נשכב על המיטה ודנה הטכנאית
בדקה כל פעם מחדש לאן צריכה להגיע הקרן.
הטכנאית עם אמא ואבא יצאו מהחדר ,המכונה התחילה לעבוד
והופ  ...זה נגמר  ...ושוב ,זה בכלל לא כאב.
דני המשיך לבוא לקבל טיפול בקרינה כל יום ,מיום ראשון עד יום
חמישי ,ככה שבוע אחרי שבוע ,במשך מספר שבועות.
כל יום אחרי שנגמר הטיפול עזרה הטכנאית לדני לעקוב אחרי
היומן שלו ,ולהדביק מדבקה כדי שהוא יוכל לדעת כמה ימים כבר
קיבל טיפול וכמה ימים עוד נשארו.
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פעם בשבוע דני הלך עם אמא ואבא לבקר גם במחלקת ילדים
כדי לקחת ספירת דם מהאצבע ,ולראות שהכל בסדר ושהוא
מרגיש טוב יותר.
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היום האחרון לטיפול
סוף סוף הגיע היום האחרון לטיפול .דני כבר הכיר את כל הטכנאיות ואת
כל המזכירות במחלקה ,הוא היה חבר של כולם וכולם שמחו לראות אותו.
בגלל שדני כבר הכיר את כולם וידע שהטיפול בכלל לא כואב ,ועובר
מהר מאד ,הוא הלך ישר למיטה וחיכה שדנה הטכנאית תבוא לבדוק לאן
צריכה להגיע הקרן ולכוון את המכונה ,תצא מהחדר תפעיל את המכונה
ו  ....זהו.
הטיפול האחרון עבר .כולם איחלו לדני" :תהיה בריא מהר מהר ובוא רק
לבקר".
כשנפרד מהצוות קיבל דני תעודה מיוחדת של גיבורים.
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הנחיות לשיחה
כאשר מסבירים לילד על הצורך לשכב ללא תזוזה ניתן ליזום איתו באותו
זמן או בהמשך מישחק פסלים.
החל מגיל  5.5-6ניתן להשיג שיתוף פעולה עם הילד ללא הרדמה.
הדבר תלוי בילד עצמו ,אך ניתן לנסות לשוחח איתו על רצונו ויכולתו.

כאשר מספרים לילד על מכונת הטיפול והסביבה ניתן לשאול אותו מה
הדבר מזכיר לו ,ולקשר אותו לעולם הדמיון והחלל.

כאשר מספרים לילד על הצורך להיות לבד ניתן לברר איתו ולהציע לו על
מה הוא יכול לחשוב כאשר הוא נשאר לבד .אולי הוא יכול לספור ,לשיר,
לחשוב על סיפור כל שהוא.
אפשר ורצוי ליצור מחשבה משותפת להורה ולילד .מחשבה זו הופכת
להיות הגורם המחבר בין הילד הנמצא בטיפול לבין ההורה שנמצא בחוץ.
ניתן לבחור עם הילד צעצוע או בובה שיוכלו להיות איתו בזמן הטיפול.
ניתן גם לדמות את התהליך הטיפולי ולשחק עם הילד בבית כך שהוא
שוכב לבד מספר דקות ללא תזוזה ,שעה שההורה נמצא מחוץ לחדר.
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שירותי האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך שירותים ותמיכה כוללני למען ילדים
חולי סרטן ובני משפחותיהם ,הכולל ,בין השאר ,שיפור דרכי הטיפול והאשפוז
במכונים האונקולוגים ,מימון תקנים לאנשי צוות מיוחדים לטיפול בילדים ,סיוע
ישיר ,פעילויות רווחה מגוונות:
פרויקט "השלמת חומר נלמד" ,במסגרתו חונכים המסייעים לילדים חולי
סרטן בהשלמת החומר הנלמד בבית הספר.
פרויקט "מחשב לכל ילד" ,במסגרתו מעניקה האגודה עשרות מחשבים
אישיים לילדים חולי סרטן ברחבי הארץ.
מדי שנה ,שולחת האגודה ילדים במצב מחלה מתקדם ,עם בני משפחתם,
לחופשה בכפר הילדים באורלנדו .הפרויקט החל ביזמת "תנו לילדים את
העולם" ע"ש מירי שטרית ז"ל ,ומתאפשר כיום באמצעות הסיוע של קרן מירי
שטרית באגודה למלחמה בסרטן.
לצעירים בני עשרים ומעלה שהחלימו ממחלת הסרטן ,יזמה האגודה את
הפרויקט הקהילתי "בוגרים צעירים  -יוצאים לחיים".
מדי שנה בסוכות נערך נופש למשפחות בהן ילד חולה סרטן במלון קיבוץ
שפיים .לנופש מגיעות כ 120-משפחות של יהודים וערבים ,דתיים וחילוניים,
עולים חדשים וילידי הארץ ,רבות מהן משפחות ברוכות ילדים.
האגודה מממנת מענקי מחקר ופרוטוקולים ארציים שהביאו לשיפור שיעורי
ההחלמה בקרב ילדים חולי סרטן .עוד ,מממנת האגודה עשרות תקנים
לצוותים רב-מקצועיים המטפלים בילדים חולי סרטן בבתי חולים ברחבי
הארץ ,ודואגת להדרכתם ,הכשרתם ועדכונם.
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האגודה מסייעת בבניה ושיפוץ מחלקות ילדים ורכישת מכשור רפואי חדשני
לטיפול בילדים חולי סרטן בכל המרכזים הרפואיים בארץ.
האגודה מפעילה שירות של הוספיס-בית לילדים ,לטיפול בבית לילדים
בשלבי מחלה סופניים .המשפחות יכולות להיעזר בצוות מיומן ומקצועי גם
ברגעים הקשים בביתן.
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה סיוע כספי זמני למשפחות של ילדים
חולי סרטן ,העומדים בקריטריונים לזכאות.
האגודה מפיקה חומר הסברה לילדים ולהוריהם בנושא מחלות הסרטן ודרכי
ההתמודדות עמן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן
בטל .מס03-5719576 .
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לקבלת מידע נוסף וחומר הסברה על מחלות הסרטן
ודרכי מניעתן ,ללא תשלום:

'טלמידע'®1-800-599-995 :
'טלמידע' בשפה הרוסית®1-800-34-33-44 :
'טלמידע' בשפה הערבית®1-800-36-36-55 :
לשירותי מידע מתקדמים:

מרכז מידע03-5721608 :
info@cancer.org.il
לשירות תמיכה נפשי ראשוני:

'טלתמיכה'®1-800-200-444 :
בקרו אותנו באתר האינטרנט:
www.cancer.org.il

לתרומות*1-800-35-46-46 :

מחלקת הסברה והדרכה
טל ,03-5719577 .פקסinfo@cancer.org.il ,03-7322780 .

בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  7גבעתיים ,ת.ד 437 .מיקוד 53103

מ.ה21908 .
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