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מבוא

מהו סרטן המעי הדק?

חוברת זו נכתבה כדי לסייע לך* ולבני משפחתך לדעת יותר על סרטן המעי הדק .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 רק הרופא המטפל בך ,המכיר היטב את
הרקע הרפואי שלך ואת נתוני מחלתך בהווה.

המעי הדק מהווה  75%ממערכת העיכול וממוקם בין הקיבה למעי הגס .המעי הדק מחולק
לשלושה חלקים עיקריים :התריסריון ,המעי הריק (ג׳ג׳נום )Jejunum ,והמעי העקום (אילאום,
 .)Ileumאורכו של המעי הדק כחמישה מטרים ,והוא מפותל מאוד .למרות אורכו הרב ,המהווה
שלושה רבעים מאורך מערכת העיכול ,סרטן באזור זה הינו נדיר ,ורק  5%מכלל סוגי סרטן המעי
פוגעים בו .המעי הדק אחראי על פירוק המזון וספיגתו בגוף.

מהו סרטן?
איברי הגוף ורקמותיו מורכבים מאבני בניין קטנות הקרויות תאים .סרטן הוא מחלה של תאים
אלה .תאים בחלקים שונים של הגוף עשויים להיראות ולתפקד באופן שונה ,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

לוע

פה

ושט

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 .לעתים 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.

קיבה
טחול
לבלב

כבד
כיס מרה

מעי דק

מעי גס

רקטום
פי הטבעת

תוספתן

סוגי סרטן המעי הדק
ישנם ארבעה סוגים עיקריים של סרטן במעי הדק ,הנקראים על שם התאים בהם מתפתח
הגידול :אדנוקרצינומה ,סרקומה ,גידול נוירואנדוקריני ולימפומה.
אדנוקרצינומה  -גידולים אלה מתפתחים בשכבה הפנימית של המעי הדק ,לרוב בתריסריון,
ומהווים את הסוג הנפוץ ביותר של סרטן המעי הדק.
סרקומה  -גידולי סרקומה מתפתחים ברקמות התומכות של הגוף ,כגון תאי שומן או שרירים.
ליומיוסרקומות הן סרקומות המתפתחות בעיקר בדופן השרירי של המעי הדק והן שכיחות יותר
באילאום .סרקומות נוספות הן מסוג  ,GISTוהן יכולות להופיע בכל חלק של המעי הדק.

* הכתוב מנוסח בלשון זכר ,אך מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
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גידול נוירואנדוקריני  -גידולים אלה מתפתחים בתאים מיוחדים לייצור הורמונים ,והם נפוצים
בעיקר במעי הדק ובתוספתן (הנמצא בתחילת המעי הגס ,סמוך למקום החיבור בין המעי הדק
למעי הגס).

ייתכן שהגורם לתסמינים אלה אינו סרטן המעי הדק ,אולם אם מופיעים תסמינים חמורים או
תסמינים המחמירים ונמשכים למעלה משבועיים ,יש לפנות מיידית לבדיקה אצל רופא.

לימפומה  -גידולים המתפתחים במערכת הלימפה של המעי הדק ,המהווה חלק מהמערכת
החיסונית של הגוף .לימפומה של המעי הדק היא לרוב מסוג ׳לימפומה שאינה הודג׳קין׳ ומופיעה
במעי הריק או במעי העקום.

לעיתים הגידול הסרטני גורם לחסימה מלאה או חלקית של המעי ,ויוצר אחד או יותר מהתסמינים
הבאים :בחילות ,הקאות ,עצירות ,כאבים עזים ותחושת נפיחות בבטן .חסימה במעי הדק עלולה
לגרום גם לפקיעת המעי באופן פתאומי ,מצב חמור המחייב ניתוח .תופעה זו באה לידי ביטוי
בכאב עז ,הלם (נפילה בלחץ הדם) ובטן נפוחה.

חוברת זו מתייחסת בעיקר לגידולים מסוג אדנוקרצינומה של המעי הדק .למידע נוסף על
גידולים מסוג אחר ניתן להיעזר בחוברת ׳סרקומה של הרקמות הרכות׳ ו׳לימפומה שאינה
הודג׳קין׳ של האגודה למלחמה בסרטן ,העוסקות בנושאים אלו בהרחבה .סרטן המעי הדק
עשוי גם להיות סרטן שניוני ,כלומר ,סרטן שמקורו במקום אחר בגוף שהתפשט אל המעי
הדק.

הגורמים לסרטן המעי הדק
לא ידוע מהם הגורמים לסרטן המעי הדק .עם זאת ,חלק מהאנשים עם מחלות מעי דק שאינן
סרטן ,נמצאים בסיכון יתר לחלות בסרטן המעי הדק .מחלות אלו כוללות מחלת קרוהן ,צליאק
ותסמונת פויץ-יגר או פוליפים לא סרטניים במערכת העיכול .אנשים שחלו בסרטן של המעי
או של הרקטום ,נמצאים גם הם בסיכון מוגבר לחלות בסרטן המעי הדק .סרטן המעי הדק אינו
מחלה מידבקת ולא ניתן להעבירו לבני אדם אחרים.

תסמיני המחלה
לעיתים קרובות התסמינים של סרטן המעי הדק אינם חד-משמעיים ועל כן קשים לאבחון.
התסמינים האפשריים כוללים:
צואה כהה/שחורה ,עקב דימום מהמעי הדק
התכווצויות וכאבי בטן
ירידה במשקל
בחילות והקאות
אנמיה עקב איבוד דם
שלשולים.
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כיצד מתבצעת האבחנה?
האבחנה מתחילה בדרך כלל בביקור אצל רופא המשפחה שלך ,שבמידת הצורך יפנה אותך
לרופא מומחה לצורך בדיקות נוספות ,ייעוץ וטיפול .הרופא ישאל אותך על מצב בריאותך הכללי
ועל בעיות רפואיות קודמות שהיו לך .לאחר מכן ,תיבדק ויילקחו ממך דגימות דם לצורך מעקב
אחר מצבך הבריאותי ומצב תפקודי הכבד שלך .ייתכן שתתבקש לתת דגימת צואה כדי לבדוק
אם קיים דם בצואה .הבדיקות הבאות מתבצעות בדרך כלל כחלק מאבחון סרטן במעי הדק:

גסטרוסקופיה או קולונוסקופיה
בגסטרוסקופיה נבדק התריסריון והחלק העליון של המעי הריק .קולונוסקופיה בודקת את החלק
התחתון של האילאום .לפני הבדיקה ייתנו לך חומר מטשטש .במקרה של גסטרוסקופיה ,הרופא
יחדיר בעדינות צינורית דקה דרך הגרון אל הקיבה .במקרה של קולונוסקופיה ,הרופא יחדיר
בעדינות צינורית דקה דרך הרקטום אל המעי הגס .בקצה הצינורית יש מקור אור ומצלמה
שמסייעים לרופא לבדוק את קצה המעי הדק המתחבר למעי הגס ,ולזהות אזורים חריגים ,אם
קיימים.
במהלך שתי הבדיקות הרופא עשוי לקחת דגימה קטנה של רקמה לבדיקת ביופסיה .הבדיקות
הללו חלקיות ,מאחר שאינן יכולות להגיע לכל האזורים במעי הריק ובאילאום .לכן ,יש צורך
בביצוע בדיקות נוספות למציאת גידולים באזורים אלו.

אנדוסקופיה באמצעות קפסולה
בדיקה שבה מצולם כל חלל מערכת העיכול ,לרבות כל המעי הדק .תתבקש לבלוע גלולה
שבתוכה מותקנת מצלמה זעירה ,סוללה ,תאורה ומשדר .המצלמה מצלמת שתי תמונות כל
שנייה במשך שמונה שעות .התמונות נשלחות למכשיר הקלטה קטן המחובר לחגורה שתתבקש
לחגור סביב מותניך .במהלך היום שלפני הבדיקה וביום הבדיקה תתבקש לשמור על תזונה
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מיוחדת .הנחיות מדויקות יימסרו לך על ידי הצוות .מלבד זאת ,תוכל להתנהל כרגיל במהלך
שמונה שעות הבדיקה .כשמונה שעות לאחר בליעת הגלולה יהיה עליך להשיב את מכשיר
ההקלטה לבית החולים .התמונות מהמקלט נטענות למחשב והרופא יבחן אותן .הגלולה מתכלה
ולרוב מופרשת מהגוף באופן טבעי.
אם אתה חושש כי הגלולה לא יצאה מגופך ,דווח על כך לרופא שיבדוק באמצעות רנטגן אם היא
בגופך או לאו.

בדיקות נוספות

צילום רנטגן  -בריום

לעיתים קשה לרופא המטפל לקבל תמונה ברורה של המעי הדק וליטול ביופסיות מהאזור
החשוד .במקרה כזה ,אבחון המחלה הסופי ייקבע רק במהלך ניתוח.

צילום רנטגן מיוחד של המעי הדק ,שנעשה לאחר שתיית נוזל המכיל בריום .בדיקה זו מבוצעת
במכוני הרנטגן .חשוב מאוד להקפיד על מעי ריק כדי שהוא יוכל להיראות באופן ברור בצילום.
לפני ביצוע הבדיקה תקבל הנחיות מדויקות מהצוות הרפואי .סביר להניח כי יום לפני הבדיקה
תתבקש ליטול תרופות משלשלות ולשתות כמות גדולה של נוזלים כדי לרוקן את המעי .ביום
הבדיקה עליך להימנע מאכילה ומשתייה ,ותתבקש לשתות נוזל המכיל בריום ,חומר הנראה
בבירור בצילום הרנטגן .הרופא יוכל להתבונן במעבר הבריום לאורך המעי הדק ולעקוב אחר
מבנים בלתי תקינים ,אם ישנם כאלו.
במשך מספר ימים לאחר הבדיקה הצואה עשויה להיות לבנה ,בשל יציאת הבריום מהמעי אל
מחוץ לגוף .ייתכן כי הבריום יגרום לעצירות ,שבה ניתן לטפל באמצעות תרופות.
סריקת CT
בבדיקת  CTנעשה שימוש בקרני רנטגן לבניית תמונה תלת-ממדית של פנים הגוף .הבדיקה

אורכת  30-10דקות ואינה גורמת כאב .בבדיקה נעשה שימוש בכמות קטנה של קרינה ,והסיכוי
כי היא תגרום נזק לך או לבאים עמך במגע ,הוא נמוך מאוד .יש להימנע משתייה ואכילה לפחות
ארבע שעות לפני הבדיקה .כמו כן ,תתבקש לשתות חומר ניגוד או שיוזרק לך יוד ,על מנת שיהיה
ניתן לראות בבירור אזורים מסוימים בגוף .אם הנך רגיש ליוד או סובל מאסטמה ,עליך ליידע את
הצוות הרפואי .בתום הבדיקה תשוחרר לביתך.
בדיקת MRI

בדיקה זו דומה לסריקת  ,CTאך עושה שימוש בשדה מגנטי במקום בקרני רנטגן .חלק
מהמטופלים מקבלים זריקת צבע מיוחד לתוך וריד בזרוע על מנת לשפר את איכות ההדמיה.
במהלך הבדיקה תתבקש לשכב ללא תזוזה על מיטה בתוך גליל גדול למשך כ 30-דקות.
אם אתה חושש מחללים סגורים ,עלולה להתעורר אצלך תחושה לא נעימה ועליך לומר זאת
לטכנאי .תהליך סריקת  MRIמרעיש ביותר ,אולם תקבל אטמי אוזניים או אוזניות .בדרך כלל
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אדם נוסף יוכל לארח לך לחברה בתוך חדר הבדיקה .הגליל הוא מגנט חזק ביותר ,ועל כן לפני
הכניסה לחדר ,עליך להסיר את כל חפצי המתכת שעל גופך .אנשים שבגופם מושתל מוניטור
לב ,קוצב לב או סוגים מסוימים של אטבים כירורגיים לא יכולים לעבור סריקת  MRIבשל השדות
המגנטיים.

המתנה לתוצאות הבדיקות
ייתכן שיחלפו כמה ימים או כמה שבועות עד שתקבל את כל תוצאות הבדיקות ועד שתגיע
לפגישת מעקב שתיקבע לך בטרם תשוחרר לביתך .תקופת ההמתנה הזו עלולה להיות מלווה
בחששות ומתח .מומלץ להיעזר בבני המשפחה או בחברים קרובים שיכולים להעניק לך תמיכה
וסיוע.
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה את מוקד התמיכה הטלפוני בשפות עברית ורוסית,
המעניק סיוע ראשוני מיידי לחולי סרטן והקרובים אליהם ,הנמצאים במצוקה נפשית וזקוקים
לתמיכה ולאוזן קשבת .בהתאם לצורך ,הפונים מנותבים להמשך טיפול בבית החולים או
במסגרת הקהילה .למוקד ׳טלתמיכה׳® ניתן לפנות בטל.1-800-200-444 .

קביעת שלב המחלה
שלב המחלה הינו מונח המתאר את היקף הגידול הסרטני ומידת התפשטותו לאזורים סמוכים.
קביעת שלב המחלה מסייעת לרופאים בהחלטה על סוג הטיפול המתאים ביותר לחולה .מחלת
סרטן יכולה להתפשט בגוף באמצעות זרם הדם או מערכת הלימפה .מערכת הלימפה הינה
חלק ממערכת ההגנה של הגוף (המערכת החיסונית) מפני זיהומים ומחלות ,והיא מורכבת
מרשת בלוטות לימפה הפזורות בגוף ומחוברות ביניהן בצינוריות דקות הנושאות בתוכם את נוזל
הלימפה .הרופא המטפל יבדוק את בלוטות הלימפה הסמוכות למעי הדק כדי לסייע בקביעת
שלב המחלה.
שלב  :1הגידול הסרטני מצוי רק בדופן הפנימי של המעי הדק אך לא חדר את כל שכבות הדופן
ולא התפשט לבלוטות הלימפה או לאזורים אחרים בגוף.
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שלב  :2הגידול הסרטני חדר לדופן השרירי של המעי ,אך אינו מערב בלוטות לימפה או איברים
אחרים.
שלב  :3הגידול חדר את כל השכבות של דופן המעי והתפשט לבלוטות לימפה סמוכות.

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 .חשוב לספר לרופא או לאחות
האחראית אם תבחר שלא לקבל את הטיפול כדי שהם יוכלו לתעד את החלטתך בתיק הרפואי.

שלב  :4הגידול הסרטני התפשט לחלקים נוספים בגוף ,כגון הכבד או הריאות.
אם מחלת הסרטן חוזרת לאחר הטיפול הראשוני ,מצב זה נקרא ׳הישנות מחלה׳.

הטיפול
סוג הטיפול תלוי במספר גורמים ,לרבות גיל המטופל ,מצב בריאותו הכללי ,מיקום הגידול ,היקפו
ומידת התפשטותו ברחבי הגוף .הטיפול עשוי להשתנות בהתאם לסוג הסרטן המאובחן במעי
הדק.

תכנון הטיפול
תכנון הטיפול המיטבי עבורך ייעשה בדרך כלל על ידי צוות רב-תחומי ,שכולל מנתחים המתמחים
בסרטן המעי הדק ,רדיולוגים ,פתולוגים ואונקולוגים .בבית החולים ישנם אנשי צוות נוספים
שיכולים לעזור לך לפי הצורך ,כגון תזונאים ,פיזיותרפיסטים ,עובדים סוציאליים ופסיכולוגים .כדי
לתכנן את הטיפול הטוב ביותר עבורך ,יתחשבו הרופאים בגילך ובמצב בריאותך הכללי ,וכן הסוג
ובשלב של מחלתך.
הרופא המטפל ידון איתך על דרך הטיפול המתאימה ביותר עבורך ,או שיציע לך לבחור בטיפול
אחד מבין כמה אפשרויות .אם התבקשת לבחור טיפול ,ודא שיש בידך מידע מספק על כל
אפשרויות הטיפול והשלכותיהן ,כדי שתוכל להחליט איזו מהם מתאימה לך .אל תחשוש לשאול
את הצוות הרפואי כל שאלה שברצונך לברר בנוגע לטיפול ולתופעות הלוואי .לעיתים קרובות
הכנת שאלות מראש וליווי של חבר קרוב או בן משפחה לפגישה עם הרופא יעזרו לך לברר את
כל הפרטים ולזכור את תוכן הפגישה.

יתרונות וחסרונות הטיפול
אנשים רבים חוששים מהטיפולים נגד מחלת הסרטן ,בשל תופעות הלוואי האפשריות .לרוב,
ניתן לשלוט 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 ככל הנראה .אבל גם במצב זה תצטרך לשקול את יתרונות הטיפול
מול חסרונותיו .אם אין אפשרות לריפוי ,והטיפול ניתן כדי להאט או לעצור את התקדמות המחלה
לתקופת זמן מסוימת ,יהיה קשה יותר להחליט אם להסכים לקבל אותו או לא .קבלת החלטות
הנוגעות לטיפול בנסיבות כאלו היא תמיד קשה ,וכדאי לדון על כך בפירוט עם הרופא המטפל.
אם אתה בוחר שלא לקבל טיפול למחלתך ,תוכל לקבל טיפול לשליטה בתסמינים .טיפול זה
נקרא ׳טיפול תומך׳ או ׳פליאטיבי׳.

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
למטופל בכל הדרוש למימוש זכות זו״ .אם תבחר לקבל חוות דעת נוספת ,כדאי שתכין רשימת
שאלות ותגיע בלוויית חבר קרוב או בן משפחה ,כדי להבטיח שתדונו 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 ,ולפני 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
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ניתוח

			
טיפול בקרינה (רדיותרפיה)

ניתוח הוא הטיפול העיקרי בסרטן המעי הדק ,ומטרתו היא הסרת הגידול הסרטני וחיבור מחדש
של שני קצוות המעי .גם במקרה של חסימה במעי מתבצע ניתוח.
לעיתים קרובות יכול המנתח להסיר את הגידול כולו במהלך הניתוח .היקף הניתוח נקבע על פי
מיקום הגידול ומידת פיזורו במעי .ייתכן שיהיה צורך להסיר גם חלק מהקיבה ,מהמעי הגס ,מכיס
המרה או מבלוטות הלימפה.
ברוב המקרים ניתן לחבר את קצוות המעי בחזרה במהלך הניתוח .אם הדבר אינו מתאפשר,
יוציא הרופא המנתח את קצה המעי אל פני העור באזור הבטן .הליך זה נקרא ׳פיום׳ ,ובעקבותיו
נוצר פתח הנקרא ׳סטומה׳ .אל פתח הסטומה תחובר שקית לשם קליטת הפרשות מערכת
העיכול .לרוב הסטומה הינה זמנית ,ומספר חודשים לאחר הניתוח הראשוני ניתן יהיה לבצע
ניתוח נוסף על מנת לחבר את קצוות המעי ולבטל את הסטומה .במקרים נדירים הסטומה
נותרת קבועה.

בטיפול בקרינה נעשה שימוש בקרני אנרגיה בעוצמה גבוהה המשמידות תאים סרטניים,
תוך גרימת נזק מועט ככל האפשר לתאים בריאים .סרטן המעי הדק בדרך כלל אינו מטופל
באמצעות קרינה ,אולם ייתכן כי יומלץ לך לקבל טיפול קרינה לאחר הניתוח או בשילוב עם
כימותרפיה.

באגודה למלחמה בסרטן פועל ארגון בעלי סטומה ,המעניק מידע ותמיכה לחולים שעברו
ניתוח סטומה .לפרטים נוספים והצטרפות ניתן לפנות לטל03-5721618 .
או לדוא״ל .silvia_a@cancer.org.il :בנוסף ,לאגודה למלחמה בסרטן חוברת בנושא
אילאוסטומיה העוסקת בנושא זה בהרחבה .לקבלת החוברת ללא תשלום ניתן לפנות
בשיחת חינם ל׳טלמידע׳® של האגודה למלחמה בסרטן בטל.1-800-599-995 .
במקרים בהם הגידול הסרטני הינו גדול וגורם לחסימה של המעי הדק ,ניתן להקל את התסמינים
על ידי יצירת מעקף באזור הגידול ,גם אם לא ניתן להסירו במלואו .לאחר ניתוח גדול ,ייתכן
שתאושפז במחלקת טיפול נמרץ במשך מספר ימים לפני שתוכל לחזור למחלקה הכללית.
המנתח יסביר לך על ההליך הצפוי ויענה על שאלותיך .ישנם מקרים בהם לאחר פתיחת הבטן
מתגלים ממצאים שמחייבים שינוי בהליך הניתוח המתוכנן .הסבר מקיף יינתן לך לאחר הניתוח.
לעיתים ,לאחר הסרת או עקיפת חלק מהמעי הדק ,יש לשמור על תזונה מיוחדת או ליטול תוספי
מזון ותרופות בהתאם לצורך ,על מנת לסייע בעיכול ובספיגת המזון .הרופא או האחות יסבירו לך
על כך.
אם עברת הליך פיום (סטומה) ,בבית החולים נמצאת אחות סטומה שתסביר לך כיצד לטפל
בסטומה ותדריך אותך בנושא.

חוברת ׳טיפול ברדיותרפיה באזור הבטן והאגן׳ של האגודה למלחמה בסרטן,
עוסקת בנושא זה בהרחבה .לקבלת החוברת ללא תשלום ניתן לפנות בשיחת חינם
ל׳טלמידע׳® של האגודה למלחמה בסרטן בטל.1-800-599-995 .

טיפול כימי (כימותרפיה)
בכימותרפיה נעשה שימוש בתרופות כימיות (ציטוטוקסיות) מיוחדות המשמידות תאים סרטניים.
טיפול כימי בסרטן המעי הדק יכול להינתן בשילוב עם ניתוח ,עם טיפול בקרינה או לבדו.
הטיפול הכימי ניתן בעיקרו לגידולים מסוג אדנוקרצינומה .לרוב ,התרופות הכימיות שניתנות
לחולי סרטן המעי הדק הן פלואורואורציל ()5FUו ,Fluorouracil -קפציטבין ,Capecitabine -
אוקסליפלטין  Oxaliplatin -או אירינוטקאן – ( Irinotecanקמפטו®ג .*)Campto® -היעילות
של טיפול כימי נגד סרטן המעי הדק נבדקה בנחקרים מעטים בשל נדירות המחלה .לכן
הפרוטוקולים לטיפול נסמכים על הידע הקיים מהטיפול בסרטן המעי הגס.
חוברת ׳הטיפול הכימי (כימותרפיה)׳ של האגודה למלחמה בסרטן עוסקת
בנושא זה בהרחבה .בנוסף ,לאגודה למלחמה בסרטן דפי מידע מפורטים על אודות כל
אחת מהתרופות ,ותופעות הלוואי שלה .לקבלתם ניתן לפנות בשיחת חינם ל׳טלמידע׳®
של האגודה בטל .1-800-599-995 .כמו כן ,ניתן למצוא מאגר מידע בנושא תרופות
באתר האינטרנט של האגודה.www.cancer.org.il :

* או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות מסחריים אחרים.
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טיפול מכוונן (ממוקד מטרה)
טיפול מכוונן (לעיתים נקרא טיפול ביולוגי) מבוסס על העיקרון שנוגדנים אנושיים ,או נוגדנים
שהופקו בשיטות של הנדסה גנטית ,מעודדים את המערכת החיסונית להילחם בתאים הסרטניים.
היעילות של טיפול מכוונן נגד סרטן המעי הדק נבדקה בנחקרים מעטים בשל נדירות המחלה.
עם זאת ,כיום ניתן להציע טיפול מכוונן באמצעות אימטיניב ( Imatinib -גליבק®ג*)Glivec® -
בעיקר בטיפול בסרטן מעי דק מסוג  .GISTאימטיניב היא תרופה המעכבת את פעילות האנזים
טירוזין קינאז ,הקשור לשרשרת פעולות כימיות בתאים הגורמת להם לגדול .תרופה זו מפריעה
למעשה לתהליכי הגדילה בתא הסרטני.

כדי שתתאפשר השוואה מדויקת בין הטיפולים ,סוג הטיפול שיינתן לחולה נקבע באופן אקראי,
בדרך כלל באמצעות מחשב ,ולא על ידי הרופא המטפל .מחקרים הוכיחו שאם הרופא בוחר
את הטיפול או מציע לחולה אפשרות בחירה ,הוא עשוי להטות שלא במודע את תוצאות הניסוי.
משום כך נדרשת הקצאה אקראית זו.
בניסוי קליני אקראי ומבוקר ,מקבלים חלק מהחולים את הטיפול המקובל הטוב ביותר ,בעוד
שאחרים מקבלים את הטיפול החדש ,אשר עשוי להתגלות כטוב יותר מהטיפול המקובל .טיפול
מסוים מוגדר כטוב יותר אם פעולתו נגד הגידול יעילה יותר מהטיפול המקובל או אם הוא יעיל
באותה המידה כמו הטיפול המקובל ,אך גורם לפחות תופעות לוואי בלתי נעימות.

וכן על גידול מסוג  .GISTלקבלת המידע ללא תשלום ניתן לפנות בשיחת חינם ל׳טלמידע׳®

רופאים מעוניינים להשתתף בניסויים קליניים ,או במחקרים קליניים – כפי שהם נקראים לעתים,
משום שכל עוד טיפול חדש לא נבחן בדרך מדעית זו ,הרופאים לא יכולים לדעת מהו הטיפול
הטוב ביותר עבור החולים שבהם הם מטפלים.

ייתכן שייעשה שימוש בתרופות אחרות או בגישות טיפוליות חדשניות יותר בסרטן המעי הדק,
בהתאם למצבך ולשיקול דעת הרופא המטפל בך.

לפני שניתן אישור לניסוי כלשהו ,חייב הניסוי לקבל אישור מוועדת הלסינקי .הרופא שלך חייב
לקבל ממך הסכמה מדעת לפני שישתף אותך בניסוי קליני כלשהו .הסכמה מדעת פירושה
שהחולה יודע במה עוסק הניסוי ,מבין מדוע הוא מבוצע ומדוע הוזמן להשתתף בו ויודע בדיוק
באיזה אופן יהיה מעורב בו.

באגודה למלחמה בסרטן ניתן לקבל מידע נוסף על תרופות אלו ועל תרופות אחרות,
של האגודה למלחמה בסרטן בטל.1-800-599-995 .

מעקב
לאחר שהטיפול בך יושלם ,תמשיך לעבור בדיקות מעקב שגרתיות ,הכוללות בדיקות דם וצילומי
רנטגן .פגישות המעקב הן הזדמנות טובה לשוחח עם הרופא על חששות ולקבל מענה על
שאלות שונות .אם בין הפגישות תסבול מבעיות כלשהן או תבחין בתסמינים חדשים ,דווח על כך
לרופא שלך או פנה אל בית החולים בהקדם האפשרי.

מחקרים וניסויים קליניים
מחקרים למציאת דרכים חדשות לטיפול בסרטן המעי הדק נערכים כל הזמן ,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 .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.

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 .בהשתתפותך בניסוי תסייע גם לקדם את מדע הרפואה וכך תשפר גם את
סיכוייהם 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.

* או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות מסחריים אחרים.
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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
לטלמידע® של האגודה למלחמה בסרטן בטל׳ ,1-800-599-995 :או לעיין בה באתר
האינטרנט של האגודה.www.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 על ידי מח׳ שיקום ורווחה ,טל,03-5721614/647 .
דוא״ל.orit-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׳® בטל.1-800-599-995 .

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 אחות האגודה –
ללא תשלום ,בתיאום מראש וללא צורך בהפניה רפואית .טל׳ 03-5721643 :או
דוא״ל.lenak@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״ל.info@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.
בסופו של דבר ,כל אדם וכל משפחה צריכים לבחור את הדרך המתאימה להם ,ויש לוודא
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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.

מערך המידע ,הסיוע והתמיכה של האגודה למלחמה בסרטן
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
מערך המידע והתמיכה 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
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 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 .דוא״ל.shikum@cancer.org.il :

מרכזי הפעילות והתמיכה ׳חזקים ביחד׳ TMשל 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
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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 למצוא
באתר האינטרנט של האגודהwww.cancer.org.il :

׳יד להחלמה׳®  -לתמיכה בחולות סרטן השד
שירות ארצי המונה מאות מתנדבות ,אשר התמודדו עם סרטן השד ועומדות לצד מתמודדות
חדשות בכל שלבי הגילוי ,ההתמודדות ושגרת החיים ,וכן לצד מתמודדות עם סרטן שד גרורתי.
מתנדבות ׳יד להחלמה׳® מותאמות לנשים שחלו בגיל ,בסוג הטיפול ובשפה ,ומסייעות להן
בהתלבטויות השונות ובמתן מידע ותמיכה רגשית ומעשית ,מתוך ניסיונן האישי .המתנדבות
עוברות הכשרה מקצועית ,והן יכולות לכוון את הנשים שחלו לאנשי מקצוע מתאימים ולפעילויות
האגודה למלחמה בסרטן ,בנושאים כגון זכויות ,קבוצות תמיכה ,סדנאות מחלימים ,התאמת
פאות ועוד.
נשים המעוניינות בתמיכה וסיוע ,ונשים המעוניינות להתנדב ולהצטרף למעגל התמיכה של
׳יד להחלמה׳® מוזמנות לפנות בטל 1-800-36-07-07 .או בלחיצה על הכפתור הוורוד באתר
האגודה למלחמה בסרטן באינטרנט www.cancer.org.il :או בדוא״ל.yad@cancer.org.il :
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׳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 .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 לאמץ ולהשתלב 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 לחיים 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 ארצי
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה ייעוץ בנושאי דימוי גוף ומיניות לחולים בני כל הגילים הכולל:
מידע על השפעות מחלת הסרטן על המיניות והפוריות.
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ייעוץ באשר לאפשרויות טיפול ושיקום התפקוד המיני.
הכוונה למומחים מקצועיים נוספים.
השירות ניתן ללא תשלום על ידי אחות ויועצת המיניות באגודה למלחמה בסרטן
בטל ,03-5721643 .דוא״ל.lenak@cancer.org.il :

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 .
סניף נתניה ,רח׳ רמז  ,13טל.09-8344268 .

כל פעילויות האגודה ,קבוצות התמיכה
ומרכזי התמיכה – ללא תשלום!

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 03-7313812 .או בדוא״ל.maon-clore@cancer.org.il :
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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 :

פברואר 2018
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״ט2381 :

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

