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לחברי ארגון בעלי סטומה שלומות
החום הגדול חלף ,החגים מאחורינו ,שנה חדשה החלה
ועמה חוברת נוספת של "פתחון פה".
בחוברת הפעם ,ניתן דגש על אורח חיים בריא .לימור
בן חיים ,דיאטנית קלינית ,התמקדה בסוגיות קולינריות
שכיחות ,המעסיקות כל אחד עם סטומה בשלב כזה או
אחר .עדי עמית BEb ,בחינוך גופני ,הבהיר מדוע פעילות
גופנית נחוצה והכרחית לכל אחד ואחד בכל גיל ,ונתן המלצות פרקטיות כיצד
להתחיל ומה מומלץ לבצע .יינתנו טיפים שונים הקשורים לפעילות גופנית,
לתזונה ,לטיולים עם סטומה ועוד .ואם כבר מזכירים אורח חיים בריא וטיולים,
תוכלו לקרוא את חוויותיו של איתמר ,אשר החליט והצליח לטייל בשביל
ישראל ולהתמודד עם הקשיים הכרוכים בקיומה של הסטומה .כמו כן ,תוכלו
לקרוא רשמים מתוך מפגשיהם של קבוצת הצעירים ,כולל פעילות שייט
חווייתית שאורגנה עבורם בחיפה.
יעל סיגל חשפה בפנינו חלק מסיפורה האישי ,הנוגע ללב .אחד מתחומי העניין
שלה הוא הציור .בחוברת זו תוכלו להתרשם ממדגם קטן מאד ,מתוך שלל
עצום ומרשים של ציוריה ,אשר יוצגו בכנס השנתי.
עם התקדמות הטכנולוגיה והיכולת לחפש ולמצוא מידע עדכני ,כתבה הגב'
רונית עובדיה כתבה חשובה ,אשר במוקדה עומדת הסוגיה של חיפוש מידע
באמצעות האינטרנט .בנוסף לכך ,מופיעות הפינות הקבועות של מידד גיסין,
יו"ר ארגון בעלי סטומה וצב"י (צרכני בריאות ישראל).
השנה הרחבנו את מאגר המתנדבים ,אשר תפקידם לשוחח עם אנשים
עם סטומה המבקשים זאת .אנו זקוקים למתנדבים נוספים .אתם מוזמנים
להתקשר ולהציע את מועמדותכם להיות מתנדבים (להתקשר לסילויה,
טלפון מספר  .)03-57211618המעוניינים בכך יעברו ראיון קבלה ,הדרכה
וליווי על ידי עובדת סוציאלית של האגודה למלחמה בסרטן.
בהזדמנות זו ,אני שוב קוראת לכם לכתוב חוויות ,סיפורים אישיים ,טיפים ועוד,
ולחלוק אותם עם שאר חברי הארגון.
ובנימה אישית אוסיף ,שמסיבות פרטיות אני יוצאת לשנת חופשה .תחליף
אותי בפרק זמן זה הגב' רונית עובדיה כאחות ראשית של האגודה למלחמה
בסרטן וכעורכת העיתון "פתחון פה" .אין לי ספק שהיא וארגון בעלי הסטומה
ימשיכו לעשות הכול כדי לתת לכם את מירב השירות ,לו אתם זקוקים.
אני מאחלת לכם קריאה מהנה ושנה טובה ,מאושרת ובריאה.
ליויה כסלו
אחות ראשית ,האגודה למלחמה בסרטן

פתחון פה מס' 25
מערכת :ליויה כסלו ,מידד גיסין
תודות :לסילביה אלשוילי ,מזכירת ארגון בעלי סטומה
הפקה :האגודה למלחמה בסרטן

עיצוב :סטודיו ליאת אפל
מ.ה21122 :.
התמונות הן תמונות אילוסטרציה ,אין למצולמים קשר
לכתבות עצמן.
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דבר נשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל
חזרנו שוב לביטאוננו "פתחון-פה",
המופיע לקראת הכנס השנתי של
ארגון בעלי סטומה.

בוועד המפקח של קופת חולים מאוחדת ובשמירה על
זכויות מבוטחיה .כבעל דפוס ,היה שולם אחראי זמן רב
על הדפסת הביטאון .יהי זכרו ברוך.

עברה כמעט שנה מאז הכנס
האחרון .גם הפעם תמצאו
בביטאון את הנושאים הרגילים,
כמו דווח על מערכת הבריאות ,הצפיות שלא התגשמו,
מה שקרה ומה שצפוי לכולנו במערכת הבריאות (ולא
לטובה) ,כמו גם פרטים על השינויים הצפויים במערכת
הארגון של הארגון הבינלאומי של בעלי סטומה לקראת
הכנס הבינלאומי שייערך השנה.

כמו בעבר אני פונה אליכם להשתתף ולכתוב בביטאון,
לספר לנו על חוויותיכם ,וכמובן לדווח לנו על בעיות
בנושא ציוד ומחירים מול קופות החולים ,כדי שנוכל
לטפל מיידית בבעיות.

לאחרונה נפרדנו מחבר ותיק ,שולם לנגבויים ,שרבים
מבעלי הסטומה מכירים אותו ,בעיקר במפגשים
השנתיים .הוא ליוה אותי בהנהלת הארגון מראשית
פעילותנו ,ובחמש השנים האחרונות ,כשותפי דרך

מקווה להתראות עם כולכם בכנס השנתי ,בבריאות
טובה ואיחולי שנה טובה הבאה עלינו לטובה.
אנו מודים לאגודה למלחמה בסרטן על התמיכה
המתמשכת בפעילות ארגוננו.
בברכה
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה

שולם לנגבויים ז"ל
לפני כעשרים ושתיים שנה נפגשתי עם שולם בפעם הראשונה ,שנינו כבעלי סטומה
"חדשים" .נפגשנו באגודה למלחמה בסרטן ביזמת עליזה יפה ונבחרנו לעמוד בראש
ארגון בעלי סטומה ,אני כנשיא הארגון ושולם כיו"ר.
לאורך שנים רבות צעדנו יחד בהנהלת הארגון ,כולל השתתפות בכנסים בינלאומיים.
בכל כנס היה שולם מסמר הערב ,כולל בכנס שהתקיים בארץ ביוזמת הארגון האירופי,
שהיה הצלחה רבתי ושימש שנים כדוגמא למדינות אחרות .חברי הארגון בארץ מכירים
אותו ,בעיקר בכנסים השנתיים ,כמקור שופע לעצות ,הצעות וסיפורים .כבעל בית
דפוס ,היה שנים רבות אחראי על הדפסת והפקת הביטאון שלנו" :פתחון-פה".
בשנים האחרונות ,עקב מצבו הרפואי ,צמצם שולם את פעילותו .למרות זאת ,היינו
שותפים במאבק לשמירה על זכויות מבוטחי קופת חולים מאוחדת ,כחברים בוועד
המפקח של הקופה.
הוא יהיה חסר לכולנו.
כגודלו הגופני ,כך היה גודל ליבו הפתוח לעזרה ,עצה ,והרגעה לכל אלו שהיו זקוקים
לעזרה.
יהי זכרו ברוך
מידד גיסין
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מדריך לתזונה לבעלי סטומה

לימור בן חיים ,דיאטנית קלינית ,מרכז רפואי תל אביב
שירותי בריאות כללית  -מחוז ת"א יפו ,עתיד  -עמותת התזונאים והדיאטנים בישראל
הקדמה
אנשים בעלי סטומה יכולים וצריכים לחזור להרגלי
האכילה הקודמים לניתוח הסטומה ,כלומר לתזונה
מאוזנת ,הכוללת את כל סוגי קבוצות המזון בשילוב עם
הרגלי אכילה מתאימים ,כמו :לעיסה טובה של המזון,
שתייה מרובה ואכילה מסודרת.
למרות זאת ישנם אנשים המוצאים שלמזונות מסוימים
השפעה לא טובה על פעילות הסטומה ובוחרים
להימנע מהם .לעיתים הימנעות כזאת יכולה להיות
קשורה גם לסוג המזון וגם לכמות הנאכלת .הימנעות
כזאת יכולה להיות גם אצל אנשים שאינם בעלי סטומה
ומרגישים כי מזונות מסוימים גורמים להם לתחושות או
תופעות לא טובות במערכת העיכול .הימנעות כזו הינה
ספציפית ,אישית ,ולא חלה על מגוון רחב של מזונות ,לכן
אינה פוגעת באיזון התפריט באופן משמעותי.
חזרה והגעה לתפריט מאוזן מתרחשת בשלבים
שמשכם משתנה מעט מאדם לאדם ,ותלוי בהסתגלות
האינדיבידואלית ,בסוג הסטומה (קולוסטומי או

איליאוסטומי) ,באופי המחלה ,בטיפול תרופתי ,וכן
בהסתגלות הרגשית של כל אדם ואדם ומידת השיקום
היומיומי התפקודי שלו.
הסיבות העיקריות הקשורות לאי חזרה להרגלי אכילה
מאוזנים או קודמים קשורות בחוסר ידע ומידע לגבי
התזונה המתאימה בטווח הארוך ,פחד מהשפעת מזון
על פעילות הסטומה (חסימות ,דליפות ועוד) ,ובעיקר
מקשר אפשרי בין המזון לגזים וריח ,שהם הגורמים
העיקריים המטרידים בעלי סטומה בתפקודם היומיומי.

תזונה 'להחלמה' -
איך אוכלים בטווח הקצר לאחר הניתוח
שיפור בטכניקה ובטיפול הכירורגי גרם לקיצור משמעותי
במשך האשפוז בבית חולים ,ובמידת חומרת הסיבוכים
שלאחר הניתוח ,וכתוצאה מכך ,לשיפור בתהליך
ההחלמה של החולה.
מטרת ההנחיות התזונתיות בבית חולים ובתקופה
הראשונה שלאחר השחרור הינה:
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מעין 'מנוחת מעי' ,כלומר הקטנה של תנועתיות המעי
ושל תוכן הצואה ,במטרה להקטין סיכון מיידי לחסימות
מעיים ולדליפה ,למנוע אובדן מוגבר של נוזלים ומלחים
(בעיקר באיליאוסטומי) ולהקטין את תחושת הלחץ
והכאב ,הנגרמים כתוצאה ממעבר של גזים וצואה
במערכת העיכול.
כמו כן מטרתה של התזונה בטווח הקצר לאחר הניתוח
היא לאפשר התרגלות והתאמה של המעי הנותר וחזרתו
לפעילות תקינה.
המרכיב התזונתי העיקרי המשפיע על כמות ,מרקם
ונפח הצואה ,וכתוצאה מכך על מהירות תנועת המעי
וכמות הגזים במעי הוא הסיבים התזונתיים בתפריט,
כלומר ,אותם חלקים קשים המצויים בעיקר בקליפה של
ירקות ,פירות ,דגנים ,זרעים ,אגוזים וקטניות .גם לקטוז
 סוכר החלב ,יכול ,במידה מסוימת ,מיד לאחר ניתוחוכן כמובן אצל רגישים אליו ,לגרום להגברת התנועתיות,
יצירת גזים ושלשולים.

ההמלצות התזונתיות בטווח הקצר
לאחר ניתוח:
הנחיות להרגלי אכילה כלליים:
 #להקפיד על אכילה איטית.
 #ללעוס היטב.
 #לאכול ארוחות קטנות.
ירקות פירות:
 #להימנע מירקות ופירות טריים .
 #לאכול בכמות קטנה ירקות מבושלים ללא קליפה,
כמו :גזר ,קישוא ,דלעת ,דלורית ,תפו"א ,בטטה.
 #להעדיף פירות אפויים ,מבושלים או מרוסקים ללא
קליפה ,כמו :תפוח עץ ,בננה.
 #לשלב מיצי פירות או ירקות טבעיים ,מסוננים
ומדוללים ,כמו :גזר ,תפוח עץ ,ענבים ועוד.

קטניות:
 #להימנע מצריכת קטניות ,כמו :שעועית לבנה ,עדשים,
גרגרי חומוס ועוד.
מוצרי קמח לחם ודגנים:
 #להעדיף לחם אחיד או לבן ,קרקרים וכן דגנים שאינם
מלאים ,כלומר אורז לבן ,פסטה ,קוסקוס ,תפו"א.
 #להימנע מלחם וקרקרים מלאים (חיטה מלאה) ,דגני
בוקר מלאים (ברנפלקס) ,סובין חיטה /שיבולת שועל,
תירס ,אפונה ,כוסמת וגריסים.
מוצרי חלב ניגרים:
( 3ימים ראשונים בלבד ,באיליאוסטומי לעיתים לזמן של
כ 7-ימים).
 #להמעיט באכילת מוצרי חלב ניגרים ,כמו :חלב ,לבן,
אשל ,גבינה לבנה.
 #להעדיף צריכה של :יוגורט ,קוטג' וגבינה צהובה.
*באם אתה רגיש ללקטוז הרי שיש להמשיך בתפריט דל
לקטוז.
קפה ומזון עשיר בקפאין :
להימנע מצריכה של קפאין (קפה ,שוקו ,משקאות
אנרגיה) .הקפאין מגביר את פעילות ותנועתיות המעי.
ביצים ,בשר (עוף  ,הודו  ,דגים):
להקפיד על צריכה של מזונות עשירים בחלבון (בשר,
דגים ,ביצים) .הם חיוניים לתהליך ההחלמה מהניתוח.
מזון שמן ,מטוגן( :לעיתים באיליאוסטומי)
 #להעדיף מזון שאינו שמן או מטוגן (בחר בבישול ,צלייה,
אפייה) ,שכן לעיתים יכול להגביר את הלחץ ותנועתיות
המעי ולגרום לשלשולים.
 #לפזר את השמן (זית  ,קנולה  ,טחינה) בארוחות.
שתייה:
להקפיד על שתייה מרובה לפחות  10-12כוסות :מים,
תה ,תה צמחים ,מרק ,מיצים מדוללים.
חשיבות מרובה באיליאוסטומי  -שם יש לצרוך כמות
מרובה של נוזלים.
הנחיות אילו הן זמניות בלבד ומתאימות לתקופה
הראשונה לאחר הניתוח.

תזונה 'לחיים' -
איך אוכלים בטווח הארוך שלאחר הניתוח
בשלב זה המטרה לחזור לתזונה מלאה ומאוזנת ,תוך
למידה אישית של השפעה ספציפית של מזונות מסוימים
על פעילות הסטומה.
לאחר מספר שבועות מהניתוח ,המעי המחלים יכול
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כבר להגיע לסדירות מסוימת במרקם צואה רצוי
(בקולוסטומי  -מוצקה רכה /באיליאוסטומי  -דייסתית),
לכן יש חשיבות מרובה להחזרה של מגוון ירקות ופירות
טריים ,דגנים מלאים ואף קטניות ,שהינם מקור לסיבים
תזונתיים ,ויטמינים ,מינרלים ונוגדי חמצון ,החיוניים
לתזונה ולבריאות.
לתוספת כזו של מזונות תהייה השפעה ראשונית על
מערכת העיכול .היא יכולה לגרום בטווח הראשוני
לתנועתיות מוגברת ,יציאה מהירה ,גזים ,ריח ועוד.
תופעות אילו אומנם אינן נעימות ,אבל הן חלק טבעי ולא
מסוכן המתרחש במעי כתוצאה מנוכחות של מזון בכלל
וסיבים בפרט .התמדה בהוספתם לתפריט תיצור עם
הזמן התרגלות והימנעות מהם לא תאפשר הסתגלות
כזו .יתכן שבסוף התהליך לא כל המגוון יוכל לחזור
לתפריט ,אבל המזונות שאינם מתאימים יהיו ספציפיים
ומצומצמים.

נוחיות:
לנסות מזון חדש בתנאים בהם יש יותר בטחון
ושליטה.
 #מקום :בית
 #זמן :סופי שבוע ,חופש מהעבודה
 #יציבות :סדירות בפעילות הסטומה ,שליטה בתפעול
הסטומה .
חשוב לזכור:
תוספת של מזונות חדשים יוצרת שינויים בפעילות
הסטומה.
שינויים שלעיתים אינם נוחים  -הם זמניים ,אינם
מסוכנים וחוסר הנוחות הינו בעיקר חברתי ( גזים )...
התרומה שלהם לתפריט לעומת זאת רבה ביותר:
לתזונה ,לבריאות ובעיקר לתחושה של חזרה לחיים
רגילים.

תזונה 'לאיכות חיים' -
איך מתמודדים עם עצירות ,גזים ,ריח ועוד ....

איך להוסיף מזונות חדשים המכילים סיבים
לתפריט?
הדרגתיות:
 #מהקל לכבד :להתחיל בירקות/פירות טריים
מקולפים ,ירקות טריים /פירות לא מקולפים ,ירקות /
פירות עשירים בסיבים ,דגנים מלאים ,קטניות.
 #כל פעם אחד :לנסות סוג אחד של ירק  /פרי  /דגן ,בכל
פעם סוג אחר.
 #לעלות את הכמות כל פעם בהדרגה.
שילוב:
לשלב מזונות המכילים סיבים בתפזורת ובכמות קטנה
יחד עם מזונות אחרים המאזנים את פעילות הסיבים
(מבחינת קצב ריקון קיבה ועוד) ,כמו :אורז ,פסטה,
לחם ,עוף ,בשר.

לסטומה השפעה רגשית חזקה מעבר להשפעותיה
הפיזיות .ההשלכות משפיעות על התפקוד הרגשי,
החברתי והיומיומי .מרבית האנשים חשים ומדווחים כי
ההשלכה האפשרית של גזים וריח ,הקשורים בפעילות
הסטומה ,הינה בעלת ההשפעה הרבה ביותר וגורמת
חרדה ,מבוכה וסטיגמה ,וכתוצאה מכך תחושת מוגבלות,
חוסר ביטחון ואף 'נכות'.
גזים וריח אינה מחלה ,סכנה או בושה ,אלא פעילות
מעיים טבעית ובעיקר עניין של נורמה חברתית.
עצירות
סיבים תזונתיים שאינם מתעכלים במעי הדק מגיעים אל
המעי הגס .הם מגדילים את נפח הצואה וגורמים בכך
להגברה של תנועתיות המעי.
הצואה ,העוברת במהירות דרך המעי ,גורמת לזמן שהייה
קצר ,המונע מהנוזלים בצואה להיספג חזרה לגוף ,ולכן
למרקם הצואה להיות רך יותר .מרקם צואה רך עובר
בקלות יותר במעי .מנגנון זה יכול להקטין את הסיכון
להתפתחות של עצירות.
עצירות יכולה להתפתח גם במצבים של סטומה ,בעיקר
קולוסטומי נמוכה .לעצירות השפעות לא רצויות על
מיקום הסטומה ,תפקודה וריקונה .תזונה עשירה בסיבים,
המכילה ירקות ופירות טריים ומבושלים רצוי בקליפתם,
לחם מדגנים מלאים כמו שיפון,דייסות משיבולת שועל
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ועוד ,יכולה לתרום לפעילות מעיים תקינה.
מזונות אילו יש להוסיף באופן הדרגתי ,לפזר בין
הארוחות ,ללעוס היטב ולהקפיד על שתייה מרובה.
באופן כזה תימנע הנפיחות והגזים ,שיכולים להיגרם
מהגברה כזו בצריכת מזונות עשירים בסיבים.
מניעת חסימות
סיכון לחסימות הינו בעיקר במצבים של איליאוסטומי.
מזונות מסוימים ,בעיקר אם נאכלים בכמות גדולה מאוד
ולא נלעסים היטב ,יכולים לגרום לחסימה של פתח
הסטומה .יש לשים לב לאכילה של מזונות כאלו כמו:
גבעולי סלרי ,אפונה טרייה/גינה ,פופקורן ,קוקוס ,אננס
טרי ,צימוקים ופירות מיובשים אחרים ,אגוזים ,זרעים,
סובין חיטה ,עלי בייבי.
אין צורך להימנע מאכילה של מזונות אלו ,אך יש להקפיד
לאכול כמות קטנה ,לרסק וללעוס היטב.
גזים וריח
אנשים בריאים מעבירים גזים מפי הטבעת בערך
 10-20פעמים ביום בנפח של כ 500-750-מ"ל .כמות זו
מוגברת באם התזונה עשירה בסיבים ובפחמימות שאינן
מתעכלות .לגיל ולמגדר אין השפעה על כמות ותדירות
הגזים ,אולם קיימת שונות בין אנשים הקשורה בהרכב
השונה של חיידקים יוצרי גזים במעי של כל אדם ואדם.
חיידקי המעי מפרקים סיבים תזונתיים או פחמימות
שלא התפרקו .בתהליך זה משתחררים גזים כמו מימן
ומתאן .חלק מגזים אילו ,כמו מימן סולפיד ,הם בעלי
ריח חזק ולא נעים.
נתונים מהספרות הרפואית מצביעים על כך ,שגם בליעה
מרובה של אוויר בזמן האכילה או הלעיסה מגדילה את
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כמות הגזים המופרשת מהמעי החוצה.
גם הגברה בפעילות ותנועתיות המעי תגרום ליצור מוגבר
של גזים.
משך הזמן מאכילת מזון היוצר גזים ועד יציאת הגזים דרך
הסטומה הוא כ 6-שעות.
תהליך זה הינו תהליך טבעי ותקין ואינו מסכן כלל את
בריאות המעי או האדם ,אך יכול לגרום לעיתים ללחץ
וכאב .בחברה המערבית יוצר מבוכה בגלל הצורך
להתאפק משחרור הגזים מהמעי החוצה.
כדי ליהנות ממגוון מזונות ,גם כאילו היוצרים יותר גזים,
מומלץ לבדוק איך אפשר להפחית תופעה זו באמצעות
ניסוי וטעייה לגבי אופן הבישול והכמות המתאימה ,ולא
באמצעות הימנעות .הימנעות מומלצת רק במצבים
קיצוניים או קשים במיוחד.

איך לאכול כדי להקטין את כמות הגזים והריח?
הנחיות להרגלי אכילה כלליים:
 #להקפיד על אכילה איטית
 #ללעוס היטיב
 #להימנע מאכילה מופרזת בארוחה
 #להקפיד על ארוחות מסודרות (דילוג על ארוחות
מגביר את הגזים בסטומה)
 #להימנע מדיבור בזמן אכילה
 #להימנע מעישון
 #להימנע /להמעיט בלעיסת מסטיק
 #להימנע משתייה עם קשית
 #להפחית בשתיית משקאות מוגזים (עדיף לשתות
לאחר יציאת הגזים מהמשקה).

מזון

מזונות המקטינים יצירת
ריח וגזים

מזונות המגבירים יצירת ריח

מזונות המגבירים יצירת גזים

ירקות

עשבי תיבול טריים:
פטרוזיליה ,שמיר ,נענע

בצל ,שום (עדיף מבושל)
ברוקולי

כרוב ,כרובית ,ברוקולי

שעועית לבנה ,פול
השרייה ,הנבטה ,בישול
מקטינים את יצירת הריח
מקטניות

השרייה ,הנבטה ,בישול
מקטינים את יצירת הגזים
מקטניות

קטניות

דגנים עשירים בסיבים:
חיטה מלאה (לחם ,קרקרים)
דגני בוקר מחיטה מלאה
סובין ,חיטה ,גרגרי תירס

דגנים

דגים

חלבונים מהחי
מוצרי חלב

יוגורט טבעי (פרוביוטי)

גבינות בשלות
בעלות ריח חזק

מוצרי חלב ניגרים:
חלב ,לבן ,רוויון (בעיקר במצב
של רגישות ללקטוז)

תבלינים

גינגר ,קינמון ,קימל

קארי ,כמון ,חילבה

מזון מתובל חזק

משקאות

תה צמחים  :שומר,
קמומיל ,קימל

משקאות מוגזים
בירה ,אלכוהול

שונות

שמן פפרמינט

מסטיק ללעיסה

*השפעה של מזונות אילו הינה אישית
רצוי ומומלץ לבחון את ההתאמה שלהם לתפריט האישי של כל אחד  -להיות אמיץ ולנסות

לסיכום

מקורות

עצות טובות לתזונה נכונה לבעלי סטומה ובכלל:
 #לאכול מסודר ומגוון
 #ללעוס היטב
 #לנסות כל פעם מזון חדש אחד
 #להימנע מעליה מופרזת במשקל
 #להרבות בשתייה במשך היום
 #לזכור שכל אדם הוא שונה
 #ללמוד מה מתאים מהתנסות ולא מהימנעות.

Burch, J. Nutrition for people with stomas 2: an
; overview of dietary advice. Nursing Times . 2008
104: 49, 26-27.
Ostomy Nutrition Guide . University of Pittsburgh
Medical Center Information for Patients . http://
www.upmc.com/HealthAtoZ/patienteducation/
Documents/OstomyNutrition.pdf
Williams j .flatus, odor and the ostomist: coping
strategies and interventions. British Journal of Nursing.
2008 (stoma care supplement) .Vol 17. No 2.
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פעילות גופנית בקרב אנשים עם סטומה
עדי עמית B.Ed ,בחינוך גופני עם התמחות בליקוי יציבה,
הקדמה
בשנים האחרונות החלו להצטבר מספר רב של עדויות
בכל הנוגע לקשר בין פעילות גופנית ומצבי חולי רבים.
ברור כיום כי פעילות גופנית על סוגיה הרבים מפחיתה
באופן משמעותי את הסיכון לחלות במחלות לב וכלי
דם ,מחלת הסרטן לסוגיה הרבים ,אוסטואפורוזיס,
אוסטאואתריטיס ,אלצייהמר ואף משפרת מצבי חרדה,
מתח ודיכאון .בנוסף ידוע כי פעילות גופנית משפרת
תפקודיים מוחיים ויעילה בשיפור יכולת למידה של
תלמידים .אנשים עם סטומה מתמודדים ,לעיתים ,עם
מגבלה פיזית משמעותית ,בנוסף למחלה המקורית
ממנה סבלו .פעילות גופנית יכולה לשמש כלי עזר
משמעותי בזמן ההחלמה ,השיקום והחזרה לשגרה .עם
זאת ,יש להתחשב במספר מגבלות.

מהי פעילות גופנית?
פעילות גופנית היא פעילות פיזית שמבצע אדם במסגרות
שונות ,כמו ספורט או כפעילות שגרתית ,כמו עלייה
במדרגות ,הרמת משאות ,הליכה ורכיבה על אופניים.
פעילות גופנית יכולה גם להיעשות למטרות שונות ,כגון:
משחק ,פנאי ,הישרדות ,שיפור הכושר הגופני ,היכולות
האתלטיות ועוד.
פעילות גופנית מחולקת לשני סוגים עיקרים:
פעילות אירובית ופעילות אנאירובית.

פעילות אירובית
פעילות שנמשכת  10דקות ומעלה את הדופק לרמות
של  60אחוז מהדופק המרבי החזוי.
דוגמאות :הליכה ,ריצה ,שחייה ,רכיבה על אופניים ועוד.
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המטרה :שיפור יכולת ההתכווצות של הלב ,ירידה
בלחץ הדם ,ירידה ברמות החרדה והדכאון ,ירידה בסיכון
לדמנציה וירידה בסיכון לחלות בסרטן.

פעילות אנאירובית
פעילות שמתקיימת לזמן קצר (עד מספר דקות),
הדורשת אנרגיה מרובה.
מטרות :שיפור בכוח ,חיזוק מסת העצם ,שיפור
משמעותי בתפקודים יום יומיים.
דוגמאות :הרמת משקולות ,שיעורי עיצוב וריצות קצרות.
אימון התנגדות יכלול תרגול של  8-10תרגילים1-2 ,
סטים ו 12 -חזרות מכל תרגיל.
יש לשלב פעילות אירובית ואנאירובית בתוכנית האימון.
חשוב לזכור כי תוכנית שכזו הינה אישית וצריכה להיות
מותאמת לכל מתאמן בנפרד בהתאם לגילו ומצבו
הרפואי.
פעילות גופנית מביאה עימה יתרונות רבים לכלל
האוכלוסייה ובפרט לאנשים עם סטומה.
להלן מספר דוגמאות ליתרונותיה:

חשיבות הפעילות הגופנית בקרב בעלי סטומה
 .1פעילות גופנית אירובית מגבירה את קצב זרימת הדם
ומסייעת בהחלמה מהניתוח.
 .2פעילות גופנית ,הכוללת חיזוק שרירים מומלצת
מהשבוע ה.8-
 .3חיזוק השרירים מפחית את הסיכון להרניה/בקע.
 .4פעילות גופנית משפרת את מצב הרוח לאחר הניתוח.
תוכנית אימונים מומלצת תכלול  2-3אימונים אירובים
ו 1-2-אימוני התנגדות בשבוע.

דגשים באימון בקרב אנשים עם סטומה
 .1יש להימנע משחייה במקומות ציבוריים בזמן
ההחלמה.
 .2יש להימנע מספורט מגע.

עם זאת יש להתייחס למספר מגבלות ,בהן שחייה
במקומות ציבוריים בזמן ההחלמה ואימון בספורט מגע.
יש לזכור כי תוכנית האימון היא אישית ויש להתייעץ עם
הרופא המטפל לפני תחילת האימונים.

לסיכום
מעט מאוד ידוע כיום בתחום המחקר הרפואי על הקשר
בין בעלי סטומה ופעילות גופנית .עם זאת מהמעט שידוע
ברור כי לפעילות גופנית יתרונות רבים ומשמעותיים.

שאלות ותשובות נפוצות -עדי עמית משיב
דוגמא לחישוב דופק ,שרצוי להגיע אליו באימון אצל
אדם בן 67
הנוסחא הפשוטה 220 :פחות הגיל שווה ל .153-זהו
הדופק המרבי החזוי .אימון נכון ובטוח יתבצע בטווח של
 60-70אחוז מאותו דופק מרבי כלומר .93-107
האם תמיד יש צורך לחשב דופק ,או שאפשר לבצע
פעילות גופנית ללא חישוב של דופק?
שאלה טובה :אפשר לבצע אימון ללא חישוב דופק .יש
ללכת בקצב בו ניתן לדבר ,אך עם התנשפות קלה עד
בינונית ,כלומר לדבר אך לא בקלות .במידה ולא מצליחים
לדבר הקצב הוא גבוה מידי.
כמה פעילות גופנית יש לבצע כדי שנוכל להגיד שהיא
מועילה במשהו?
כל פעילות שהיא מעבר למצב מנוחה יעילה וחשובה.
פעילות אירובית נחשבת כאידאלית אם היא מתבצעת
 3פעמים בשבוע למשך  20דקות ומעלה ליום ,ואימון
התנגדות נחשב יעיל אם הוא מתבצע פעמיים בשבוע
בימים לא עוקבים (בכל אימון יש לבצע  8-10תרגילים).
מה יותר יעיל? הליכה של  30דקות ,או הליכה של 15
דקות פעמיים ביום?
שאלה חשובה :מחקרים של השנים האחרונות הראו
כי אין הבדל גדול בין שתי האפשרויות ,בתנאי שהאימון
יתקיים למשך  10דקות ומעלה.
האם מותר לבצע תרגילי בטן לאנשים עם סטומה?
כן ,אך חשוב לא ליצור לחץ תוך בטני גדול מידי ,למשל
עדיף לא לבצע את התרגיל הסטטי ,בו נשענים על

המרפקים .לאחר הניתוח יש להיזהר ,אך כ 8-שבועות
לאחר הניתוח ניתן להתאמן כרגיל.
האם מותר לשחק כדורגל עם סטומה?
ספורט הכולל מגע אינו מומלץ לחולים עם סטומה
וכדורגל יכול להיכנס להגדרה הזו ,לכן כדאי להימנע
ממנו ,בנוסף ניתן לקבל בעיטה באזור הבטן מהכדור,
מה שעלול לגרום למספר בעיות.
האם מותר לבצע תרגילי יוגה ובמה היא מועילה?
בהחלט ,אם כי יש ליידע את המורה לפני השיעור
במצבכם הרפואי .היוגה משפרת את שווי המשקל,
מטפחת נשימה נכונה ומחזקת את שרירי הליבה בגוף.
האם מותר לשחות עם סטומה?
בהחלט ,אם כי יש לחכות  8שבועות לאחר הניתוח
מחשש לזיהומים.
האם ביצוע תרגילי פילטיס מועיל?
בהחלט ,פילטיס דומה ביתרונותיו ליוגה ,וגם בו יש לידע
את המורה לפני תחילת השיעור.
אם עברתי מספר ניתוחים ואני חושב שיש לי בעיות
מיוחדות ,מי הסמכות להמליץ לי ממה להימנע ומה רצוי
לבצע בהדרכת מאמן אישי ,בחדר כושר או לבד?
קודם כל הרופא המטפל הוא הסמכות הבלעדית
והחשובה ביותר ,לאחר מכן כדאי להיפגש עם מאמן
כושר ,עדיף כזה שסיים תואר ראשון בחינוך גופני או
פיזיותרפיה .כאלו ניתן למצוא בכל חדר כושר גדול
ומסודר.
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חופשה ,טיולים ונסיעות לחו"ל
רונית עובדיה ,מ"מ אחות ראשית ,האגודה למלחמה בסרטן ,גבעתיים
חופשה ,טיולים ונסיעות לחו"ל הינם עניין שמצריך
מחשבה תחילה והתארגנות לבעלי סטומה .להלן מספר
טיפים שיחולקו לשלושה שלבי התארגנות :לפני ,במהלך
הטיסה ובמהלך השהייה בחו"ל.

בטיסה
#

לפני הטיסה
 #דאג לביטוח בריאות .העובדה שיש סטומה אינה
מחייבת גביית יתר ,תלוי בפרק הזמן מהניתוח.
 #שא עימך כרטיס רפואי לבידוק הביטחוני (כרטיס
מסוג זה קיים באגודה למלחמה בסרטן ,אגף
השיקום ,וניתן להשיגו אצל סילביה בטלפון
.)03-5721618
 #פזר את הציוד לסטומה במספר תיקים למקרה של
אובדן.
 #זכור כי אסור לשאת חפצים חדים ,כגון מספריים,
בתיק הנסיעה למטוס ,לכן גזור מראש את הציוד
שבתיק הנסיעה כדי שיהיה זמין.
 #הצטייד בציוד עודף  -מטליות ,שקיות חד פעמיות,
תופסנים ושאר ציוד.
 #קח ציוד המותאם לפעילות שהינך עתיד לעשות
בחופשה לדוגמא :שקית קטנה לשחיה או גדולה
לפעילות ארוכה .על כך ניתן התייעץ עם אחות
הסטומה.
 #בכל חופשה ,ללא קשר לסטומה ,יכול להופיע שלשול,
לכן הצטייד בתרופות כגון אימודיום או חומרי מיצוק
של תוכן השקית ,נהג לפי המלצות לתזונה במצבי
שלשול .ניתן להצטייד באבקה למניעת התייבשות
כגון ( )Oral Rehydration Therapyבהתייעצות עם
הרופא המטפל.
 #מומלץ להצטייד בטלפון של איש קשר (אחות סטומה
או אגודה) בחו'ל או בארץ למקרה הצורך (רכישת
ציוד ,התייעצות) .למציאת כתובת רלוונטית התקשר
לסילביה ,אגף השיקום ,האגודה למלחמה בסרטן,
טלפון מס' .03 - 5721618
כתובות ניתן למצוא גם באתר:

www.ostomyinternational.org
בצד ימין של המסך הכנס לRegional association :
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#

#

#

#

בידוק בטחוני בשדה התעופה  -סיקור כל גופי
מתבצע במספר ארצות ונעשה באופן אקראי או
במקרה הצורך .הסטומה או ציוד הסטומה אינו נראה
בסורק ,אלא אם מכיל תכולה ,ואז נראה כאזור מעט
אפור .באם הינך עומד להיבדק בדיקה גופנית ,רצוי
לציין כי הינך בעל סטומה באמצעות תעודה מטעם
האגודה למלחמה בסרטן ,המאשרת כי הינך בעל
סטומה ונושא ציוד מיוחד .זכור כי בזמן הבידוק הפיזי
זכותך לבקש פרטיות.
מומלץ לרוקן את השקית לפני הבידוק והטיסה
מטעמי נוחות.
אם מכל סיבה ,נתקלת בבעיה להעלות לטיסה את
תיק הנסיעה המכיל את הציוד ,מומלץ לפנות לצוות
המטוס.
במהלך הטיסה שנה תנוחה לעיתים קרובות ,על
מנת לאפשר ניקוז טוב לשקית.
השתמש בשקיות חד פעמיות וסגור בשקיות ניילון
עם סגירה הרמטית למניעת ריח בתא השירותים.

במהלך השהייה
#

#

#

#
#

אחסן את הציוד במקום קריר (האמבטיה הינה
המקום הקריר בחדר).
חום ולחות גבוהים דורשים החלפה של הציוד
בתדירות משתנה.
למניעת בעיות מעיים ,ברר באם מותרת השתיה
מהברזים ,כולל קוביות קרח.
המנע מחשיפה ישירה של הסטומה לשמש.
המנע מעייפות יתר ,או אכילת יתר או מאכלים
שאינך רגיל לאכול.

חשוב !! נסה למצות את ההנאה והרגיעה מהחופשה
בברכת חופשה נעימה ,צוות אגף הרווחה והשיקום.

שביל ישראל למרות ובזכות הסטומה
איתמר בן שחר
לפני כשנתיים נדבק בי החיידק של שביל ישראל.
מסתבר שלא מעט אנשים כבר עושים את זה .נהפך
להיות מין טרנד שכזה .אז גם אני .רק מה? לי יש סטומה.
אז איך מסתדרים עם זה? אמרתי :ננסה ,זה דווקא יכול
להיות מאתגר עם שקית וחגורה..
הטיול הראשון היה ברמת הגולן .המסלול היה קשה
מאוד ועוד יותר קשה לעלות במדרון ההר עם חגורת
בטן ספוגה בזיעה .ביום הראשון כמעט ונשברתי.
בערב בבי"ס שדה החלפתי את הבסיס והשקית בצורה
דיסקרטית במקלחת" .התנדבתי" לישון בחדר לבד .זה
היה מאוד נוח .בטיול השני באתי כבר עם פחות חשש,
ואז ...אופס ,מצאתי את עצמי עם בסיס מתקלף .כולם
פוסעים בשביל ואני מתחמק לכמה דקות ,זורק את
הבסיס והשקית (סליחה לאיכות הסביבה) ,מחליף
בסיס ושקית חדשים ורץ להשיג את אחרוני ההולכים.
בטיול הבא כבר ירדנו לנגב .הפעם הבאתי איתי דבק
לחזק את הבסיס וחגורה כדי לתפוס את כל ה"געשעפט".
גם פה בלילה בבית ספר שדה  -מקלחת טובה בערב
והחלפת בסיס ושקית ,והכול בדיסקרטיות.
ואז הדרמנו לנגב ללינה באוהל סיירים גדול .הפעם אין

דיסקרטיות .צריך להחליף בגדים מהר באיזו פינה ,אבל
אי אפשר להחליף שקית ,ורק מתפללים שהעסק לא
יתפרק .ואם הבסיס מתחיל לגלות סימנים של עייפות
החומר ,מרססים בספריי מחזק דבק .ההליכה במדבר
הצחיח מקשה על מציאת מקומות לריקון .אז יורדים
מתוואי השביל והולכים להתרוקן ליד איזה סלע גדול או
עץ בודד.
הטיול האחרון היה הקשה מכולם .וכך ,לאחר עליה קשה
לפסגת הר וירידה למעיין ,הגענו ללינה באוהל שטח.
הפעם קמתי חצי שעה לפני כולם והתלבשתי בחסות
החשיכה .למחרת ירידה לקניון נחל וצעידה למכתש.
בסוף היום השני חזרתי הביתה עם שקית כמעט תלויה
על בלימה ,שרק החגורה מחזיקה אותו .תודה לאל!
אבל עם כל זה וההתמודדות עם פרשיות הבסיס
והשקית ,שביל ישראל הינו אחד המסלולים היפים
והמאתגרים  -מסלול שתודות לשקית הסטומה ,אני
מסוגל לעשות מה שלא יכולתי לעשות לפני כמה שנים,
כאשר עדיין הייתי צריך לחפש שירותים בטווח של כל
שעה.
itamar.benshachar@gmail.com

13

פעילויות
קבוצת
הצעירים
עם סטומה
קבוצת הצעירים הוקמה לפני שנים מספר על ידי רן
רובינשטיין ויפית נאור .מאז הקמתה נוהגים הצעירים
מכל רחבי הארץ להיפגש מספר פעמים בשנה ,לשוחח
על סוגיות משותפות ,לחלוק טיפים האחד עם השני,
לעדכן ולהתעדכן בידע רלוונטי ועוד.
בנוסף לכך ,בכל אחד מהמפגשים שהתקיימו השנה
נחשפו הצעירים למגוון של הציוד החדש של החברות
השונות"HOLLISTER", "CONVATEC", "COLOPLAST", :
" "BIOMEDו."MEDIBEST" -
מפגשי הצעירים מתקיימים על ידי האגודה למלחמה
בסרטן ובאדיבות החברות הללו.
אחד המפגשים השנה הוקדש לסדנת בישול בהנחייתן
של הדיאטנית הקלינית ומנחת קבוצות בישול ותזונה
בריאה ,לימור בן חיים ואיילת ברק ,עובדת סוציאלית,
מטפלת בבישול ושף במקצועה .השילוב בין המקצועות
הללו היווה כבר מלכתחילה מתכון בטוח להצלחת
המפגש :המפגש שילב בין מתן הסברים מקצועיים ולימוד
בנושא תזונה בריאה לבעלי סטומה ופאוץ' ,יחד עם
התנסות ובישול משותפים ,תוך שימת לב למזון הרגשי
ולתכנים אותם אנו מכניסים לתפריט.
המנה הראשונה הורכבה מדפי אורז ממולאים בירקות
חיים קצוצים דק .המנה העיקרית הייתה דג סלמון עם
פסטו ברוקולי ועגבניות ,ולקינוח -עוגיות שיבולת שועל.
תוך כדי החיתוך ,הערבוב ,התכנון ,האלתור והבישול,
הצעירים יכלו לשתף האחד את השני במאכלים האהובים
עליהם ,ללמוד מזולתם טיפים להתמודדות הקשורים
למזון ואף לשמוע הסברים מדעיים מרתקים וחשובים.
עם סיום תהליך ההכנה החוויתי ,אכלו המשתתפים יחדיו
ארוחת ערב חגיגית ,מעשה ידיהם.
מפגש נוסף הונחה על ידי עודד נווה ( ,)M.A.מנהל ומורה
ראשי במכון "כיוונים" ,בית הספר לפסיכודרמה .נושא
המפגש היה "שימוש בפסיכודרמה ככלי התמודדות עם
סטומה" .גם אם בתחילת המפגש חלק מהמשתתפים
תהו האם יוכלו להתחבר לטכניקה זו ,מהר מאד חששות
אלה נמוגו .לדוגמא ,באחת הפעילויות הוצב כסא במרכז
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המעגל .שקית סטומה הונחה עליו בצורה מטאפורית,
ולמשתתפים ניתנה ההזדמנות לפנות לסטומה ולהגיד
לה מה הם מרגישים ,דוגמת" :את מציקה לי" ,אני חי
איתך בשלום"" ,הצלת אותי ממוות"" ,את מגעילה",
"שיפרת את איכות חיי" "את קצת תלותית" ועוד .אין ספק
שזו הייתה התנסות מעניינת ושונה עבור הצעירים ,אשר
יכלו להיחשף לשונות הרבה בתחושותיהם של חברי
הקבוצה ובדרכי התייחסותם והתמודדותם עם הסטומה,
תוך שימוש בפסיכודרמה.
במפגש השלישי הוזמן דר' מרט חייקין ,כירורג בכיר
במחלקה לכירורגיה כללית מהמרכז הרפואי שיב"א ,תל
השומר ,לתת הרצאה בנושא" :גישות ניתוחיות חדשות
לסטומה ופאוץ' ופתרונות כירורגיים לסיבוכים" .ההרצאה
שולבה בקטעי וידאו מדהימים ,בתצוגת מכשירים אשר
באמצעותם מבצעים ניתוחים בגישות החדשניות ובמענה
על שאלות רבות שהועלו במהלכה.
השנה ,בניגוד לשנים קודמות ,נוספה פעילות חווייתית
בטבע :שייט סירות מפרש במפרץ חיפה ,אותה הגה
רן רובינשטיין ופעל רבות למימושה .הצעירים התכנסו
במבנה המדהים של סניף האגודה למלחמה בסרטן
אל מול הים בבת גלים בחיפה ,שם אכלו ארוחה חגיגית
ושמעו הרצאה חשובה ומעניינת בנושא" :פעילות גופנית
בתהליך ההחלמה ואחריו" מפי עדי עמית BEb ,בחינוך
גופני .לאחר מכן נסעו הצעירים למרינה בחיפה ,שם
פגשו את יהושוע ואיילת ,מתנדבים מעמותת "אתגרים",
אשר הפליגו עימם לים הפתוח ,באווירת רוגע פסטורלית.
סיכמה את הפעילות אחת המשתתפות" :זו הייתה
חוויה מדהימה .החוויה של השייט ,הנופים המרהיבים,
השקט ...כל אלה הסיחו את הדעת .במצבים כאלה אתה
פשוט שוכח את הכול ...זה היה אדיר" .פעילות זו אפשרה
לחלק מהמשתתפים ,אשר חששו בתחילה לקחת בה
חלק מסיבות שונות (כמו הצורך להחליף שקית בלב ים),
לומר לעצמם" :גם אני יכול למרות הסטומה" .אין ספק
שרבים מבעלי הסטומה חושבים שהתנסות בחוויה כזו
בפעם הראשונה עם חברים באותו המצב מקלה באופן
משמעותי על ההחלטה להשתתף בה.
פעילות השייט התאפשרה הודות לאדיבותם הרבה של
האגודה למלחמה בסרטן וחברות הציוד "HOLLISTER",
""CONVATECו."COLOPLAST"-
לקבלת מידע ולהצטרפות לרשימת התפוצה של קבוצת
"צעירים עם סטומה" ,ניתן להתקשר לטלפון מספר
.03-5721618
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אחיות סטומה מדברות מניסיון
בלה אליגולשוילי ,מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול בית תומך ואחות סטומה
שירותי בריאות כללית מחוז מרכז
ניתוח ליצירת הסטומה עלול להוות מצב משברי
בחייכם ובחיי המקורבים לכם .לעיתים ההתמודדות
מלווה בחששות רבים הקשורים למחלה ,לדימוי הגוף
המשתנה ,להרגלי הטיפול וההגיינה החדשים ,אליהם
צריך להסתגל ועוד.
כאחות סטומה בקהילה נוכחתי לדעת כי ההכנות
לקראת השחרור והחזרה לבית עלולים להיות מלווים
בחששות רבים ובחוסר ביטחון .לעיתים העומס רגשי
בו אתם מצויים חוסם ומעכב את הפנמת הידע שאותו
קיבלתם בבית החולים ,ותרגומו של המידע לידי ביצוע
לעיתים נראה כמשימה בלתי אפשרית.
על מנת להגביר את תחושת הביטחון שלכם ושל בני
משפחותיכם בכל מה שקשור לטיפול בסטומה ,מצורפת
המלצתי לארגון סביבת הטיפול בסטומה.
אני מציעה לארגן את סביבת הטיפול בסטומה באופן
כזה ,שהציוד ,האביזרים וכל הכלים יהיו בהישג יד.
מניסיון רב שנים למדתי ,כי מומלץ ליצור מראש סביבת
טיפול נוחה ,בעלת נגישות לכל הציוד שבשימוש
וקרובה למים זורמים ולמראה .יצירת סביבה כזו מייעלת
באופן משמעותי את איכות הטיפול בסטומה ,מצמצמת
את הזמן המושקע ומונעת אי נעימות של דליפות בעת
המעברים מהחדר למקלחת ,שעלולים לגרום למתח
ולהשפיע על מערכות היחסים בין בני הזוג.

#
#

#

יצירת סביבה לטיפול בסטומה
בחדר המקלחת  -הכיצד?
#

#

התקנת מראה בגובה הבטן ,שתאפשר ראייה וטיפול
ממוקד בסטומה
התקנת מדף מעל /לצד המראה כדי להניח את הציוד
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שבשימוש (מגבוני הגנה ,משחת אטימה ,אבקה לעור,
שקית ומדבקה)
התקנת וו לתליית שקית לאיסוף הפסולת
התקנת סלסלה קטנה לאביזרים שבתפזורת (כדוגמת
כפפות ,שקיות לאיסוף פסולת ,תופסני חולצה ,ועוד)
התקנת וו /מוט למגבת

אני סבורה כי ארגון הציוד ותכנון נאות של סביבת הטיפול
בסטומה מקצרים וממקדים את זמן הטיפול ,מסייעים
לשיקום מוצלח ולהתמודדות טובה יותר ,המאפשרים
חזרה למעגל העבודה ,החברים ולמסלול החיים.

הקונגרס הבינלאומי של ארגוני בעלי סטומה IOA
מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי סטומה בישראל
הקונגרס הבינלאומי של ארגוני בעלי הסטומה היה
אמור להתקיים בחודש נובמבר השנה בבנקוק אשר
בתיאלנד .בגלל המהומות שהיו בבנקוק לפני מספר
חודשים ,החליטה הנהלת הארגון לבטל את קיומו של
הכנס בבנקוק ולהעבירו לפרנקפורט בגרמניה.
הקונגרס יתקיים בחודש נובמבר השנה בהשתתפות
נציגי הארגונים מרחבי העולם ,כמובן כולל נציג ארגוננו.
הקונגרס האמור יאופיין באפשרות של שינוי מבנה
הארגונים הבינלאומיים של בעלי סטומה .כבר בכנס
הקודם ,לפני כשלש שנים ,שהתקיים בפורטו ריקו,
הוחלט שעקב הקטנת או הפסקת התמיכה של
חברות הציוד הבינלאומיות בקיום קונגרסים ,קיימת
אפשרות של הפסקת הקונגרס במתכונתו הנוכחית,
כמו גם שינוי ההנהלה הבינלאומית .כמו כן הועלתה
האפשרות של מתן יתר כוח לארגונים האזוריים ,הקטנת
מספרם ל 4-בלבד ,ובעיקר העברה ישירה של המיסים
שמשלמים הארגונים לארגון האיזורי ,כך שהארגונים
האזוריים יממנו את פעילות הגוף הבינלאומי שיבחר
ויקבעו את אופיו .שינוי זה יגביר את השפעת הארגון

האזורי .מהלך כזה יגדיל את תקציב הארגונים האזוריים,
יאפשר להם להפעיל פרויקטים מקומיים לרווחת בעלי
הסטומה באזור.
היותו של הארגון האירופי ,אליו אנו שייכים ,הגדול
במספר המדינות מבין האזורים האחרים ,יאפשר לו
לקבוע את הדרך ,ולהקדיש את רוב מאמציו לטובת
בעלי הסטומה בתוך המדינות האירופיות.
בכנס האחרון נבחרתי כחבר ההנהלה של הארגון
האירופי והוטל עלי לנסות לחדש קשרים או ליצור קשרים
חדשים עם מדינות באזור הים התיכון ,כדי להרחיב את
הארגון האירופי.
אני מקווה שהכנס אכן יקבע דרכי פעולה חדשות ובכך
יפשט את הפעילות ,וכמובן יחזק את הארגון האירופי
לרווחת כל בעלי הסטומה באזור.
אני מודה לחברות הציוד בישראל על תמיכתן הנמשכת
בארגוננו באמצעות עזרה לאגודה למלחמה בסרטן
במימון השתתפותנו בכנס.
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הדרך אל הסטומה

סיפור באמצע הדרך
יעל סיגל
אם אתם מעוניינים בסיפור על חוזק ,גבורה ,השלמה
וניצחון ,אזי זהו בודאי אינו הסיפור עבורכם .אבל זה
הסיפור שלי .זהו סיפור על הדרך שלי ,על נפילות
והתמודדות ,על חולשה וחוזק השוכנים להם בכפיפה
אחת .זהו סיפור שסופו עדיין לא נכתב.
אני יעל ,בת  .35בגיל  22אובחנתי כחולת קרוהן .מאז
שחליתי היו תמיד עליות ומורדות עם המחלה ,תקופות
קשות יותר ותקופות יותר רגועות ,אבל יחסית הצלחתי
להתמודד עם המחלה תוך כדי לימודים ועבודה (הייתי
מתרגלת באוניברסיטה ואחר כך קודמתי לדרגת מרצה).
במהלך ההיריון עם בני ,זו הייתה הפעם הראשונה בה
המחלה ממש התפרצה .ביליתי את רב ההיריון בבי"ח
עם תרופות כאלו ואחרות ,סבלתי מכאבי תופת (לא
יכולתי לקחת שום משכך כאבים חזק יותר מאופטלגין
בגלל ההיריון) .בקיצור  -היו אלו חודשים של סבל מוחלט
וכאבי תופת ,שרק חיכיתי שייגמרו .ואז נולד בני והמחלה,
לראשונה מאז גילויה ,נכנסה לרמיסיה .התחלתי את
הדוקטורט במדעי המחשב ,נחלתי הצלחה מסחררת
והגעתי להשגים אדירים .זו הייתה השנה הטובה בחיי.

ואז יום אחד בתחילת ינואר  ,2007פתאום כרעם
ביום בהיר התחלתי לשלשל בלי הפסקה .בדיקת
הקולונוסקופיה העלתה כי המעי הגס מודלק כולו בצורה
קשה .תוך כמה ימים כבר הייתי בבית חולים ,מאושפזת.
לא היה לי מושג כי אז החל לו המסע של חיי .במשך 4
חודשי אשפוז קיבלתי כל תרופה אפשרית  -סטרואידים,
תרופות ביולוגיות וציטוטוקסיות ,הפסקתי לאכול דרך
הפה וקיבלתי הזנה דרך עירוי מרכזי .אבל שום דבר לא
עזר ,המצב הלך והדרדר .דברים החלו להסתבך  -עברתי
"אנפילקטיק שוק" לתרופה מסוימת ,בדיקות הדם הלכו
והידרדרו ,הלב התחיל לעשות בעיות ,הגוף התמלא
בצקות ועוד.
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לבסוף לא נותרה ברירה ונאלצתי לעבור  3ניתוחים
לכריתת המעי הגס ויצירת תחליף המכונה פאוץ' .מצבי
היה כה גרוע ,עד כי גם מציאת מנתח שיסכים לנתח אותי
התבררה כמשימה לא פשוטה .הבנתי כי אני נמצאת
בקרב על חיי .לבסוף נמצא המנתח (המדהים ,יש לומר)
שהסכים לנתח .ידעתי שבין הניתוח הראשון לשלישי
תהיה לי סטומה .קראתי חומר ,שוחחתי עם אנשים,
נפגשתי עם אחות סטומה ,אך דבר לא הכין אותי לדבר
האמיתי.
הייתי  8חודשים עם סטומה ,במה שהגדרתי כגיהינום
של חיי  -הסטומה שקעה ,סבלתי מאינסוף דליפות
שגרמו לכוויות קשות ביותר ,בסיסים התפרקו בלי שום
התראה ,מותירים אותי עומדת כולי מלאת צואה בלב
מקומות הומי אדם .שום ציוד (וניסיתי הכול) לא שיפר
את המצב ,ולי נותר רק לחכות ולספור את הימים עד
הניתוח השלישי ,בו תיסגר הסטומה.
תקופת הניתוחים לוותה גם בסיבוכים רבים שגרמו
לי לשהות מרובה בביה"ח " -אנפילקטיק שוק" נוסף

מספר שבועות .לבסוף ,כשהמעיים החלו לפעול ,ידעתי
כי עלי לצפות לתקופה קשה עם שלשולים מרובים,
שבסופה הפאוץ' יסתגל ואגיע למצב בו יהיו לי  6-8יציאות
ביום (לכל היותר) ללא דחיפות ,תכיפות או דליפות .אך
אצלי זה לא קרה .הזמן חלף ועבר ,אך אני המשכתי
לשלשל  30-40פעם ביום ,חייתי בשירותים ללא מנוחה,
יום וליל .שוב ,ניסיתי את כל התרופות האפשריות (ושוב
הגוף הגיב לרובן בצורה לא טובה או שהן פשוט לא עזרו),
ולאט לאט חדרה בי ההכרה שהפאוץ' לא מתפקד .זה
היה הרגע בו נשברתי והתמוטטתי.
מצד אחד חייתי בגיהינום של שלשולים וכאבים ומצד
שני המחשבה לחזור לסטומה ,בזוכרי כמה סבלתי
עימה ,נראתה לי פשוט כגיהינום אחר .לא יכולתי יותר
ופשוט התפרקתי נפשית .רציתי למות והרגשתי שאינני
יכולה יותר .לא אפרט את הפרטים המדויקים מאותה
תקופה ,רק אומר שהגעתי לתחתיתו של התהום.
בנוסף ,דברים אחרים ולא קלים שעברתי בחיי והצלחתי
להדחיק כל חיי החלו לעלות ולהוסיף שמן למדורה.
התחלתי בטיפול נפשי כדי לנסות ולהתמודד עם
המצב .לשמחתי פגשתי במטפלת מדהימה שלא ויתרה

(לתרופה אחרת) ,תגובה אלרגית נוירולוגית ,בה ידי
ורגלי התעופפו לכל עבר ללא שליטה ,אינספור דלקות
וזיהומים ,כאבי תופת שהתגלו כעמידים אפילו למשככי
כאבים נרקוטיים במינונים גבוהים .פעמים רבות מצאתי
את עצמי חושבת האם חטאתי במעשה כה נורא שזהו
עונשי .היו ימים שפיללתי למות ורק שהסיוט כבר ייגמר.
אבל איכשהו הזמן חלף לו ,יום ועוד יום והגעתי ליום לו
חיכיתי רבות  -ליום הניתוח השלישי ,בו יסגרו את
הסטומה והפאוץ יתחיל לתפקד .חלמתי על החיים
שאחרי ,חלמתי שאחזור להיות בריאה ,חלמתי שאקבל
את חיי בחזרה .שני הניתוחים הראשונים היו קשים
וארוכים ( 6-7שעות על אחד) והניתוח השלישי היה אמור
להיות פשוט  -קצר ,מעט ימי אשפוז ו...יאללה הביתה
לחזור אל חיי (ואל הילד שכמעט לא ראיתי כבר שנה
וחצי).
לצערי המציאות טפחה על פני .לאחר הניתוח סבלתי
מאיליאוס (שיתוק מעיים) ממושך ,שגרם למכאובים
מרובים וסבל רב .האשפוז ,גם הוא ,התארך לכן לכדי
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עלי בשום שלב ,גם כשאני הייתי מוכנה לוותר על
עצמי .במאמצים גדולים הצלחתי לסיים את הדוקטורט
במדעי המחשב (למרות שלא ברור לי אם אי פעם
אחזור לעסוק בכך ,גם מבחינת רצוני שלי) .ויותר חשוב
מבחינתי ,התחלתי גם לצייר ולכתוב ,מה שכמעט לא
עשיתי מעולם .מצאתי דרך ביטוי חדשה שעזרה לי
להתמודד עם הסטומה ועם "שאר ירקות" .אני מרגישה
שבאמצעות הציור אני יכולה להוציא את כל המועקה
והמחשבות שבפנים.
שנתיים וחצי לאחר הניתוח השלישי ,שנתיים וחצי בהם
שלשלתי  30-40ביום ,כל יום ,הבנתי כי אין ברירה והגוף
קורס ,ואני חייבת לחזור לסטומה .הייתי שלמה עם
ההחלטה אבל פחדתי כי זכרתי את הגיהינום שחוויתי
עם הסטומה בסיבוב הקודם .לפני חודשיים וחצי עברתי
את הניתוח ליצירת סטומה .גם בניתוח הזה דברים
הסתבכו (כרגיל אצלי) ועברתי הפסקת נשימה במהלך
ההתאוששות .שבוע אחרי הניתוח הסטומה שקעה
וראיתי לנגד עיני את הגיהינום של הסטומה חוזר.
לשמחתי בעזרת כמה אחיות סטומה נפלאות ובעזרת
טבעות אטימה (שלא היו קיימות לפני  3שנים בזמן
הסיבוב הקודם) ,הפעם אין בעיה .יש ציוד שמתאים,
אין דליפות ו"הפתעות" .קיבלתי את איכות חיי בחזרה.
פעמים רבות אני חושבת שבדיעבד הייתי צריכה לעשות
את הניתוח קודם.
לא אשקר ,מאוד לא קל לי עם הסטומה .קשה לי גם
ההבנה שלעולם לא אחזור לרמת התפקוד שהייתה
לי .הסטומה מעלה עימה גם קשיים אחרים ועדיין לא
התמודדתי עם כל הקשיים שהדחקתי במשך שנים
ועכשיו קורעים את נפשי מדי יום .אני עדיין בתוך המסע,
המסע אל השקט הפיזי והנפשי.
ומה הלאה? הסטומה שיש לי כרגע היא זמנית בלבד.
יגיע הרגע בו אצטרך להחליט איך להמשיך .האם לנסות
לסגור שוב את הסטומה ולבדוק אם הפאוץ' עובד?
היתרון  -אם יעבוד ,הרווחתי חיים ללא סטומה .החיסרון
 בפרוגנוזה שלי ,הסיכויים שהוא יעבוד כמעט אפסייםוהמחשבה על חזרה לחיים מלאי שלשולים נראית לי
בלתי נסבלת .האם לכרות את הפאוץ' ולעשות סטומה
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קבועה ולהשלים עם המצב הזה? אין לי תשובה עדיין.
ואולי הדבר הכי חשוב שקרה לי בארבע השנים
האחרונות הוא שהסתכלתי טוב טוב אל תוך עצמי.
דברים שחשבתי שאוכל להדחיק כל חיי יצאו החוצה
ואיני יכולה להדחיק אותם עוד ,וכנראה טוב שכך.
הבנתי שגם הנפש שלי זקוקה לטיפול ,ואולי אפילו
יותר מגופי .ימים ושבועות אינסופיים מרותקת למיטה
גרמו לי להרהר רבות בחיי .האם אני באמת עושה את
מה שאני רוצה ונהנית לעשות? האם אלו החיים בהם
אני רוצה? מה אני רוצה לשנות ואיך? האם אני בכלל
מכירה את עצמי? חלק מהמסע שאני עוברת פירושו גם
לשאול את השאלות הללו ולמצוא להן תשובות.
ובינתיים? בינתיים אני ממשיכה בטיפול ,מנסה להשלים
עם הסטומה ולא מפסיקה לצייר ולכתוב .אפילו יש
לי חלום  -תערוכה משלי ,בה אוכל להציג את ציוריי
ושיריי .אמנם אציג את ציוריי (חלקם) בכנס העמותה,
אך עדיין קיים החלום להקים תערוכה מלאה ,אמיתית
של עבודותיי .ואיך ייגמר המסע? אני לא יודעת ,אני עדיין
באמצע הדרך.

סקירה ומעקב על מערכת הבריאות בישראל
מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי סטומה ויו"ר צב"י צרכני בריאות ישראל
בניגוד לעמדות שהיו נהוגות עד אז ,כגון הצורך המיידי
בתוספת מיטות למערכת ,ודברים נוספים נטעו בליבנו
תקווה לאווירה חדשה מרעננת במערכת.

הכנסת טיפול שיניים חלקי לסל

שוב עברה כמעט שנה מפרסום פתחון -פה הקודם .שנה
שלמה במערכת הבריאות הישראלית היא תקופה ארוכה
מלאת מתח ,שינויים ,גזירות ,וגם שינויים פרסונאליים.
כבר בכתבה הקודמת ציינתי את ציפיותנו בעקבות
בחירתו של ח"כ ,הרב ליצמן ,לסגן שר הבריאות .צפיות
אלה נבעו מניסיונו הרב של סגן השר במגעים ,בעיקר עם
האוצר ,ומניסיון העבר שלנו מעמדותיו בוועדת הכספים
בנושא מערכת הבריאות ,ובעיקר בנושא עדכון סל
הבריאות .לצערי ההתנהלות לאורך השנה אכזבה אותנו
ואת המערכת .יתכן שהאימרה "מה שרואים מכאן לא
רואים משם" אכן נכונה .בהמשך הכתבה אציין מספר
התפתחויות שגרמו לאכזבתנו.

כבר עם כניסתו של סגן שר הבריאות לתפקידו ,הוא ציין
שברצונו להכניס את טיפולי השיניים לסל הבריאות,
בשלב ראשון עבור ילדים .הוקמה קואליציה של ארגונים
לתמיכה במהלך זה ,שכללו גם את רופאי השיניים
הערביים והרופאים העצמאים .לצערנו היו חילוקי דעות
בתוך הקואליציה באיזו צורה תפעל השיטה ,מי ייתן
את השירות? האם על ידי קופות החולים? הרופאים
העצמאים חששו שהטיפול יינתן רק על ידי הקופות וזה
יפגע במעמדם ובפרנסתם ,ואז הוחלט על הקמת קופה
ייעודית למתן שרות לטיפול שינים .הוחלט שבשלב
ראשון השרות יינתן לילדים עד גיל  .8הבעיה העיקרית
שהתעוררה הייתה ,שכמימון ראשוני להכנסת טיפולי
השיניים לסל ,נילקחו  65מליון שקל מתקציב עדכון
הסל לשנת  - 2010דבר שהזעיק את ארגוני החולים,
ההסתדרות הרפואית ,האגודה למלחמה בסרטן וגופים
רבים אחרים במערכת הבריאות לצאת למאבק בנושא.
לצערנו הדבר אכן אושר ותקציב  2010לעדכון הסל קטן
ל 350 -מליון שקל בלבד .תכניות סגן השר ,בתקווה
שיתגשמו ,הן להוסיף שני שנתוני ילדים בכל שנה ,ולהגיע
עד גיל  ,18ובהמשך לכלול טיפולי שיניים גם לקשישים.

חילופי גבריי במשרד הבריאות
עם כניסתו של סגן השר החליף מנכ"ל המשרד ,פרופ'
אבי ישראלי ,את ד"ר חי עם .עם פריצת "פרשת בית
חולים ברזילי" באשקלון ו"פרשת הקברים" ,שעיכבו
את בניית חדר הניתוח והמיון התת קרקעי ,התפטר ד"ר
חי עם מתפקידו .התפטרותו התקיימה על אף קריאת
חלק מהמערכת אליו לחזור בו מהחלטתו ,לאחר שבית
המשפט החליט על העברת הקברים ,עובדה שאפשרה
את תחילת הבניה ,אך הוא סירב .בעקבות כך התמנה
ד"ר גמזו כמנכ"ל המשרד .הכרזות מספר של ד"ר גמזו
בראשית דרכו ,על שינויים דרושים במערכת ,דברים שהיו
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עדכון סל התרופות השנתי
לאחר קיזוז ,כאמור של  65מליון שקל ב ,2010-נקבע
הסכם לשלוש שנים ,שבו הוחלט על תקציב של 300
מליון שקל לשנה לעדכון הסל .כמובן שקביעת סכום כזה
גרר תגובות של ארגוני חולים וגופים אחרים במערכת
על הסכום הלא מספק .לצערנו התברר גם שיש כוונה
להכניס למערכת החיסונים את חיסון ה"רוטה" ,שאין
ספק שהוא חשוב ,אלא שהכוונה היא לקזז מתקציב
עדכון הסל  30מליון שקל עבורו .משמעות הדבר היא,
שתקציב העדכון הוא רק  270מליון שקל .חשוב

שהדבר יהיה ברור לציבור ,כיון שאנו עדים ,בעיקר
בתקשורת ,ל"משחקים" בנושא המספרים ,בו קיים
מנהג לנפח את המספרים ,לציין את הסכום ,הכולל
מספר שנים יחד כדי להגדיל את המספר .המשמעות
של  270מליון שקל בלבד היא ,שתרופות חשובות רבות
לא תכנסנה לסל ב 2011-ואולי רק אח"כ ,ב.2012-

חוסר מיטות אישפוז ,רופאים ואחיות
נושא מצוקת האשפוז חוזר על עצמו כל שנה בעיקר
לקראת החורף .המצוקה מתבטאת בעיקר בחוסר מיטות,
לרוב במחלקות הפנימיות .חשוב להבין שחוסר מיטות
אינו מיטות בלבד .המשמעות היא ,שיש להוסיף לא רק
מיטות ,אלא גם תקני רופאים ואחיות ומבנים.
מערכת הבריאות עומדת היום במקום האחרון בין
המדינות המפותחות במספר המיטות ל 1000-נפש .צריך
להבין שגם אם ינתן תקציב כבר היום ,דבר שאינו מתקיים
כמובן ,הרי המערכת תראה את המיטה הראשונה רק
בעוד  5שנים ,אלא שהפעם הבעיה היא בעיקר החוסר
הצפוי ברופאים ובאחיות ,זאת כדי לאייש את התקנים
הדרושים ,שטרם ניתנו.
חשוב שהצבור ידע שכיום תורנויות חדרי המיון בבתי
החולים ,בעיקר בסופי השבוע ,מתבצעות על ידי מתמחים
ולעתים על ידי סטאג'רים בלבד .יתרה מכך ,בכל
המחלקות הפנימיות מאושפזים עד  5חולים מונשמים
בכל מחלקה ,שמקומם אמור להיות בטיפול נמרץ .ואין
ספק שהמצב הנוכחי מסוכן ,וגורם ללא ספק לתמותה
מוגברת של חולים קשים ומסובכים .יש לציין גם את
השחרור המהיר של חולים מבתי החולים ,שנעשה לא
אחת כדי לאפשר להתגבר על מצוקת האשפוז .כבר היום
עומדת ישראל במקום האחרון בממוצע ימי אשפוז.

חוק ההסדרים
בחוק ההסדרים לקראת שנת  ,2011כדרכו בקודש
הכניס האוצר מספר סעיפים ,שאם יאושרו יפגעו בעיקר
בחולים .אחד הסעיפים הללו מדבר על תשלום קנס של
 10שקלים על חולה שלא יגיע לתור שקבע עם רופא
או מרפאה ולא הודיע על אי הופעתו .המשמעות היא
הגדלת ההשתתפות של החולים .לסעיף זה מתנגדות גם
הקופות עצמן .כל נושא חוק ההסדרים והניסיון לעקוף
את הכנסת בהכנסת סעיפים ללא דיון ציבורי ראוי ,מעורר
בכל שנה התנגדות של ארגוני החולים ,ואף של חברי

הכנסת ,אולם לצערנו האוצר מצליח בכל שנה מחדש,
להכניס חוקים ותקנות כרצונו ,שכמובן פוגעות בעיקר
בשכבות החלשות וחסרי היכולת.

הביטוח הסיעודי
לאחרונה הודיעה קופת החולים של "שרותי בריאות
כללית" למבוטחיה ,אלה שיש להם ביטוח סיעודי
בחברת הביטוח "דיקלה" על שידרוג התכנית ,כמובן
בתוספת כספית .התכנית אמנם שודרגה בסעיפים
חשובים ,אלא שמי שלא יוכל או מי שלא מוכן לשדרג
ולהוסיף תשלום ,יאבד את כל הזכויות שצבר עד עתה,
ותכניתו תבוטל .עובדה זו פוגעת שוב בחסרי היכולת
שלא יוכלו לשדרג את הביטוח שלהם והדבר אינו
מקובל עלינו .סביר להניח שהקופות האחרות ילכו
בעקבות "הכללית" וכמובן שזה מהווה פגיעה ,שוב
בחסרי היכולת.

ביטוח תרופות שאינן בסל
לאחרונה ייצאו חברות ביטוח הבריאות בתכניות לביטוח
תרופות שאינן בסל בשיתוף עם מספר קופות חולים
במסגרת השב"ן ברבדים הגבוהים ,כגון במכבי " -זהב
פלוס"" ,פלטיניום" בכללית ו"שיא" במאוחדת .קופות
אלו מאפשרות למבוטחי השב"ן כאמור להצטרף
לתכניות ללא חיתום רפואי או מילוי הצהרת בריאות ,עם
הצטרפותם עד תאריך מסוים.

הקטנת או ביטול השתתפויות
במשך השנים האחרונות אנו ,ארגוני החולים ,דורשים
ביטול או הקטנת ההשתתפויות של החולים על תרופות
שבסל וביקורים אצל רופאים מקצועיים .מחקרים שנתיים
מראים ש 20% -מהחולים הכרוניים הקשישים אינם
מממשים את כל המרשמים לתרופות חודשיות רגילות
בגלל בעיות כספיות ,דבר הפוגע בבריאותם ומעמיס
על המערכת מעמסה כספית הרבה יותר גדולה מסכום
ההשתתפויות .לאחרונה הכריז גם סגן השר על רצונו
לפעול בעתיד למימוש ההקלות לחסרי היכולת.
בהרצאתי הקרובה בכנס השנתי אעדכן על דברים
נוספים וכמובן אענה על שאלותיכם.
העיקר הבריאות
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רפואה ובריאות בראי האינטרנט
רונית עובדיה ,מ"מ אחות ראשית ,האגודה למלחמה בסרטן ,גבעתיים
"חשוב להבין ,שהמצב החדש שנקלע אליו אדם ,שהיה
בריא עד כה ,מאלץ אותו ואת בני משפחתו להיכנס
באחת לעולם מושגים חדש לחלוטין עבורם .מהביקור
אצל הרופא הם יוצאים גדושים במידע מסוגים שונים:
מינון התרופות ,מועד נטילתן ,השפעת תופעות לוואי
אפשריות ,מאכלים מותרים ואסורים ועוד ועוד .על
החולה ובני משפחתו להיות בטוחים שהבינו את
ההוראות לאשורן .יש לציין שהמשפחה מגיעה לא אחת
כשהיא לחוצה וחרדה ,ולכן היכולת לקלוט מידע חדש
ומורכב ,ללא ספק קשה .במשך המחלה צברנו ידע רב,
הוא לא נקנה באופן עקבי ומסודר אלא נרכש תוך כדי
תנועה .ידע מסוים קיבלנו מרופאים וממטפלים ,ידע
נוסף רכשנו מקריאה של חומר שנכתב בידי רופאים וגם
בידי מטופלים או בני משפחתם .שוב ושוב נוכחתי לדעת
עד כמה ניסיונם של אחרים מהווה משאב יקר שלא
יסולא בפז .את הידע שלי רכשתי בדרך של ניסוי וטעייה,
בהרבה עצב ודמעות .למדתי שהחולה או הקרובים לו,
חשוב שיהיו מעורבים בפרטי המחלה והטיפול בה ,שכן,
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אף שאינם אנשי מקצוע ,יש להם היכולת לחבר את
הידע שנאסף מהמומחים השונים ולהופכו למידע כולל
ורלוונטי עבורם" (ציטוט מתוך הספר "זמן שאול" מאת
בלהה נוי ,הוצאת מודן.)2010 ,

הקדמה
סרטן איננה מחלה אחת .מדובר בקבוצה מורכבת
ורבגונית של מחלות השונות זו מזו במידה רבה .בשנים
האחרונות ,עם התפתחות הבנת הגנום האנושי ,אנו
למדים יותר ויותר על שונות זו .יתרה מזו ,אנו לומדים
כיצד להתאים ,בהתאמה אישית ,שילובי תרופות לתת-
קבוצות של סוגי סרטן שונים .כאשר נלמד טוב יותר
להבין התאמה זו ועם פיתוח תרופות נוספות ,ניתן יהיה
לרפא יותר סוגי סרטן וכן להאריך חיים באופן משמעותי
בסוגים אחרים .גם כיום חלה התפתחות עצומה ביכולת
הטיפול והריפוי ,יכולת אשר אנו עומדים למולה פעורי
פה ומברכים על נפלאות המוח והכשרון האנושי שהביאו
אותנו למקום זה .תהליכים סרטניים אשר הביאו בעבר

לסבל רב ולמותו של החולה בתוך זמן קצר ,ניתנים היום,
במקרים רבים ,לריפוי או להפוגות ממושכות ,עם הקטנת
סבל והארכת תוחלת החיים (ציטוט מתוך" :הטיפול
התרופתי בסרטן וסל התרופות" מאת :פרופ' תמר פרץ,
ד"ר חובב נחושתן ,ד"ר אשר שלמון .)The Medical.co.il
מחלה בכלל וסרטן בפרט ,מובילים למפגש מהיר ובלתי
צפוי ,מלווה בחוויה אישית עוצמתית עם עולם הרפואה
ומערכת הבריאות .מפגש המעמיד את החולה ומשפחתו
בצורך להתמודד עם המחלה והמשבר ,לקבל החלטות
ולפעול מהר .לשם כך נחוץ המידע והמומחה .באופן
מסורתי המידע עבר מהרופא לחולה .הרופא הסביר על
המחלה ,הטיפול ותוצאותיו ולעיתים ליווה את הנאמר
בחומר כתוב .המשפחה והחברים העלו בפני החולה
מקרים של חולים אחרים שתיארו את מהלך הטיפול
הצפוי ,ונתקבלה החלטה.
עידן האינטרנט שינה ללא ספק את התרחיש .המצב
הקודם ,בו צוות רפואי מחזיק את רוב המידע הרפואי
חלף מן העולם ,וחולים ,משפחה וחברים המחפשים
מידע באינטרנט ,הינה תופעה מוטמעת .כיום החולים
מעורבים בטיפולים ,והגישה הפטרנליסטית (יודע
מה טוב עבורך) ביחסי רופא חולה השתנתה לגישה
האוטונומית (עצמאית) ,על פיה החולה אחראי לגופו
ובעל ההחלטה ,ולפיכך נדרשת הסכמתו המודעת
לכל הליך טיפולי רפואי .ברוח זו חוקקה מדינת ישראל
את "חוק זכויות החולה" בשנת  ,1996הקובע כי זכותו
של כל חולה לקבל מידע על מצבו הרפואי ,וחובת
הרופא לספק לחולה מידע .המידע חייב לכלול פרטים
על :האבחנה ,סיכויי ההחלמה ,הטיפולים הרפואיים
המוצעים ,סיכויים וסיכונים של הטיפולים (או של העדר
טיפול רפואי) ,תופעות לוואי ,כאב ואי נוחות מהטיפול,
וחייב לציין בפני החולה את עובדת היות הטיפול בעל
אופי חדשני (במקרים רלוונטים) .על הרופא למסור
את המידע הרפואי בשלב מוקדם ככל האפשר ,ובאופן
שיאפשר למטופל מידה מרבית של הבנת המידע לשם
קבלת החלטה בדרך של בחירה מרצון ואי תלות.
לפיכך ,האינטרנט הפך לגורם השלישי במפגש בין
הרופא לחולה .מידי יום מתבצעים עשרות מליוני חיפושים
הנוגעים לנושאי בריאות .קיימת הערכה כי  39%מחולי
הסרטן משתמשים באינטרנט ישירות ועוד  15%בעקיפין

על ידי משפחה וחברים .האינטרנט אינו מקור מידע
בלעדי וקיימים מקורות מידע נוספים .זהו בסך הכל ניסיון
של החולה וסביבתו הקרובה להבין את מחלתו והטיפול
בה ,להיות שותף פעיל בטיפול ולקבל את ההחלטות
הטובות עבורו.
לאינטרנט השפעה משמעותית על התקשורת
באוכלוסייה ,כפי שקרה עם הטלפון בתחילת המאה
ה 20-והטלוויזיה בשנות ה .50-60-כיום בעידן התקשורת
האלקטרונית ,אנו חיים בעולם המוצף במידע .נתונים
שבעבר הצריכו שעות וימים של חיפוש בספרייה ,מגיעים
היום ברגעים ספורים למסך המחשב .הנגישות למידע
הביאה לחשיפה וליצירת תרבות של שיתופיות באמצעות
קבוצות ענין וקהילות ,מאפשרת ביטוי אישי [בלוגים,
טוויטים] ,ועדכון אוטומטי ותמידי של תוכן ופעילות
גולשים.

לאינרטנט מספר מגבלות ויתרונות שיש
לקחת בחשבון
המידע המצוי באינטרנט אינו מאורגן ,אינו ערוך ,לא
אובייקטיבי ,לא עבר בדיקות לדיוק מדעי או לאמיתות
המידע (יוצאים מהכלל אתרים של ארגונים מקצועיים).
קיימים אתרים רבים המכילים מידע מהימן בתחומים
שונים שלא היו נגישים בכל דרך אחרת (ארגונים
מקצועיים ,עמותות ,מומחים ועוד).
יותר משהוא מספק נתונים ומידע ,האינטרנט הנו כלי
לשיתוף ידע ודעות באמצעות קבוצות תמיכה וירטואליות
ופורומים .מרבית התכנים בקבוצות אלה כוללים מידע,
דיעה ,עידוד ,תמיכה והתנסות אישית .קיים הבדל בין
המינים באשר לתכנים .נשים נוטות לתכנים של תמיכה,
בעוד הגברים נוטים למידע אינפורמטיבי .היתרונות של
קבוצות תמיכה וירטואליות הן גישור על מחסום גאוגרפי
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ותרבותי ,אנונימיות המקלה על סטיגמה ,מבוכה או
חשיפה רגשית .החסרונות הינם חשיפה לתכנים קשים,
רגשות שליליים ,חוסר קירבה פיזית והחלפת מידע שאינו
מבוסס.
האינטרנט מציב מספר שאלות ובעיות ייחודיות.
ראשית זהו כלי שאינו נגיש לכל האוכלוסייה ולו גם
בשל מגבלות של שפה ,שהרי מרבית האתרים הם
באנגלית .האינטרנט ,אף כי נראה שהינו מקור מידע
חשוב וראשון בעדיפות בעיני החולים ,אין הדבר כך .על
פי סקר שבוצע בקרב  184חולי סרטן ,נמצא כי חולים
דווחו על  9מקורות מידע שונים עבורם .מקור ראשון הוא
הרופא ( .)47%מקורות נוספים הם :האינטרנט (,)16%
משפחה וחברים ( ,)14%מגזינים רפואיים ( ,)6%מגזינים
אחרים (, )6%טלוויזיה ( ,)3%ספריה רפואית (,)1%
ספריה ציבורית ( .)1%מחקר נוסף מלמד כי האינטרנט
נחשב למקור מידע שני לאחר הצוות הרפואי ,אך כאשר
ניצבים בפני קבלת החלטה רפואית ,האינטרנט יורד
בחשיבותו למקום אחרון אחרי הרופא ,בני המשפחה
ופרסומים מדעיים.
מגבלה נוספת שעולה בנוגע למידע באינטרנט היא
איכותו של המידע .גם מידע המיועד לצוות רפואי אינו
תמיד איכותי .אומנם קיימים סטנדרטים לבדיקת איכות
המידע ,אך לא כל האתרים עומדים בסטנדרטים ,ולא
כל החולים מבקרים את האיכות על פיהם .תוכן בעייתי
נמצא בעיקר באתרים של רפואה אלטרנטיבית ,היות
וההמלצות אינן מבוססת על מחקרים מדעיים ,ולכן
יעילותם מוטלת בספק ,ועלולה לגרום לקבלת החלטה
שגויה .מידע שגוי עשוי להזיק פיזית (דחיית טיפול,
אי קבלת טיפול או הפסקתו) ,רגשית (תקוות שווא)
כלכלית (יעוץ שני מיותר ,צריכת שירותים או מוצרים
מיותרים ואף מזיקים) .למרות המידע המוטעה הקיים
באינטרנט ,עדיין מרבית המידע הרפואי הינו סביר
וטוב.
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עד כמה משפיעה התקשורת האלקטרונית
על תוצאי הרווחה הנפשית והבריאותית ומדוע
פונים החולים לקבלת מידע באינטרנט?
מרבית החולים מחפשים מידע על סרטן והטיפול מיד
לאחר האבחנה ולפני הטיפול .זהו פרק הזמן ,בו יש צורך
וביקוש רב למידע .יתכן והסיבה נעוצה במידע חסר
שמקבלים מאנשי הבריאות או הצורך של חולי הסרטן
להיות בטוחים ולהבטיח לעצמם שברשותם כל המידע
הנחוץ והאפשרי על המחלה והטיפול .מהי השפעת
המידע על חולה הסרטן? יתכן שבהפחתת חרדה ,אי
הוודאות ,חוסר האונים והשגת תחושת שליטה ,ידע
נמצא כמשפר היענות לטיפול ושיתוף פעולה ותורם
ליצירת ציפיות מציאותיות ,משפר את יכולת הטיפול
העצמי ונותן תחושת ביטחון ובטיחות.
מטופל שחש שבע רצון מהמידע שניתן לו ,חש
מועצם ,בטוח להפנות שאלות לרופא המטפל ושלם
יותר בתהליך קבלת ההחלטות .למרות זאת ,עדיין יש
לזכור כי חלק מהחולים מדווחים שהמידע באינטרנט
גרם להם תחושה של הצפה ובילבול ושיקף להם את
הבעיה הרפואית במלוא חריפותה ,ולכן לא כל החולים
מעוניינים במידע.
האינטרנט שינה את הדינמיקה בין הרופא לחולה,
למרות שמרבית הרופאים האונקולוגים מסכימים שמידע
מהאינטרנט העלה את מודעות והבנת המטופלים,
לעיתים מידע זה גורם להטיה ולהטעיה בהבנת מצבם
ומערים קושי בקבלת ההחלטה .בנוסף ,זמן הדיון
וההסבר על הטיפול וקבלת ההחלטות התארך .לרוב,
המידע באינטרנט הינו רק אמצעי להשגת מידע ראשוני
ועל החולה להביאו לרופא על מנת לאפשר דיון דו סיטרי
לחידוד ודיוק במידע מותאם לחולה.
המידע הרב המצטבר בתחום הסרטן והתת ההתמחויות
הרבות מבלבל .מצד אחד האינטרנט ממקד את החולה
במידע הרלוונטי ומחדד את ההבדלים בין סוגי הסרטן
והטיפולים .מצד שני קבוצת המחלות המכונות "סרטן"
היא מגוונת מאוד ,לפחות כפי שאוכלוסיית החולים
במחלות אלו היא מגוונת .המשמעות היא ,שכל חולה
יכול להציג תמונה קלינית (סימנים וסימפטומים)
שונה בעבור אותה ממאירות וכל גידול עלול לגרום
לתסמינים מגוונים בחולים שונים .מעבר לכך ,קיימת
שונות עצומה באופי התגובה ,החיובית וגם השלילית,
של כל חולה ומחלתו לסוגי טיפול ספציפיים .גישה זו

הולידה את המושג החדש "רפואה מותאמת"  -התאמה
המבוססת על תוצאות מחקרים רפואיים ומאפשרת
לרפואה המודרנית לדעת אילו טיפולים מתאימים
למחלות מסוימות.
תוצאות מחקרים ,אינן מסוגלות לנבא את תגובתו של
חולה מסוים הלוקה בגידול מסוים למינון מסוים של טיפול
נבחר .עקב כך ,מתמקדים כיום באונקולוגיה הקלינית
ובמחקר המעבדתי בפיתוח בדיקות מעבדתיות אשר
יסייעו בהערכת סיכון ,גילוי מוקדם והתאמה פרטנית
של טיפול לסרטן מסוג מסוים לאדם מסוים .הרפואה
המותאמת אישית מיועדת לסייע לרופא המטפל לקבל
החלטות ,המתאימות לחולה שלמולו ולגידול הספציפי
שבו הוא לוקה בשלוש רמות המקשרות בין חולה,
מחלה ותרופה.
המידע ,לו זקוקים החולה ומשפחתו ,אינו רק רפואי אלא
רב תחומי (נפשי ,חברתי ,רוחני) .חסרונו העיקרי של
האינטרנט ומערכת הבריאות בשל עומס ,הוא העדר
אפשרות של דיאלוג מקביל עם צוות רב מקצועי (רופא,
פסיכולוג ,עובד סוציאלי ,רב) ,שיעבד עם החולה את
המידע ,הרגש והנסיבות החברתיות .עיבוד כזה מאפשר
תקווה ריאלית וקבלת החלטות התואמות לחולה ובני
משפחתו בנסיבות מחלתו וחייו ,תוך שמירה על איכות
החיים .זהו סוג של תקשורת תומכת ,עוזרת ,יוצרת אמון
ומערכת יחסים עם הצוות המטפל ומפחיתה חרדה ואי
וודאות.
חולים בשלב האבחנה ,יתכן ויימצאו בשלב של הדחקה
והכחשה ,החוסמים קליטת מידע שבמהותו מאיים על
החיים .במחקרים נמצא כי ככל שחולה יקבל יותר מידע
על סיכויי ההחלמה בשיחה הראשונית המבשרת על
המחלה ,כך יזכור פחות מידע ללא קשר למהות סיכויי
ההחלמה .מידע על סיכויי החלמה דורש תשומת לב
ואיזון בין התוכן והתקווה שנוטע ומאפשר המידע .יתכן
וזו הסיבה לכך ,שחולים פונים למקורות מידע לרבות
האינטרנט ,כיוון שמצבם הרגשי אינו מאפשר להכיל את
המידע שמקבלים באותו רגע מהרופא ,ובסופו של דבר
אינם זוכרים חלק מהנאמר בשיחה .קשה להכיל ולזכור
מידע רפואי על מחלה ,טיפול ,סיכונים וסיכויי החלמה
בשיחה ראשונית ובמצב רגשי סוער במיוחד .ישנם גם
החולים שרוצים הרבה מידע כללי ללא מידע על סיכויי

ההחלמה ,כלומר מעדיפים מידע בנוגע לטווח הקצר על
הטווח הארוך.
בניגוד למה שחולים רבים חושבים ,למרבית הרופאים
האונקולוגים אין התנגדות שהחולים ישתמשו ויאספו
מידע באינטרנט .גם החולים וגם הרופאים ,שניהם
מסכימים שהחיפוש אינו משקף חוסר אמון ואינו
משפיע על הקשר ביניהם .רופאים מטורונטו בקנדה רצו
לבחון את המקורות להשגת מידע והיקפו באינטרנט.
במחקר שביצעו נמצא כי  86%מהחולים רצו מידע
רב ככל שניתן על מחלתם 54% .מתוכם היו מרוצים
מהמידע שקיבלו מאנשי הבריאות  42% .מהחולים חשו
שהמידע מהאינטרנט עזר להם להתמודד עם מחלתם
לעומת  1%שחשו השפעה שלילית של מידע זה .מרבית
החולים והרופאים חשבו שלמידע מהאינטרנט אין
השפעה על איכות היחסים בין החולה לרופא .לרופאים
במחקר זה היתה דיעה ירודה על איכות וערך המידע
שהחולים משיגים ממקורות שונים ,וחושבים כי קיים
צורך להנחות את החולים למקורות מידע מהיימנים ,כגון
ארגונים ועמותות של אנשי מקצוע ומוסדות .לחולים
חשוב היה שהמידע יינתן על ידי רופא מומחה והתוכן
יתמקד במצבם ובאופציות הטיפול ,כולל טיפולים
מתקדמים .בנוסף ,תמיכה ותקשורת באמצעות דיאלוג
דורגו כחשובים מאוד ,בעדיפות ראשונה מהמשפחה
ובעדיפות שניה מהרופא.

מסקנות
מרבית הגולשים באינטרנט מחפשים מידע רפואי ועושים
זאת ללא הכוונה של אנשי בריאות.
מידע מטעה או לא מספיק הוביל עם השנים להקמת
אתרי מידע מטעם ארגונים ועמותות מקצועיים על פי
קריטריונים נוקשים המבטיחים מידע איכותי ומעודכן.

27

ביקורת ומחקרים על אתרים הוא עניין בעייתי ,כיוון
שאתרים ומידע נוספים ומשתנים במהירות ,לכן רצוי
להיות ספקנים לגבי מידע רפואי המופיע באינטרנט
ולבדוק אותו מול צוות רפואי ,במיוחד בנושא רפואה
משלימה שהינו בעייתי .חשוב לזכור כי האינטרנט מספק
תשובות לשאלות כלליות ,אך קיים קושי בקבלת תשובה
לשאלות ספיציפיות הדורשות הבנה וידע רפואי .ככלל,
המידע באינטרנט לוקה בחסר ויכול לספר את האמת אך
לא את כולה .אחד הפתרונות הינו כאמור הפניית החולים

לאתרי אינטרנט איכותיים ,כגון איש מקצוע שיחפש
עבורך מידע (בספריה רפואית או מרכז המידע באגודה
למלחמה בסרטן .)1-800-599-995 ,גישה זו למקורות
איכותיים יובילו לטיפול איכותי לעומת גישה למקורות
בעייתיים ,העלולים לפגוע באיכות הטיפול ואף להגיע
לקבלת החלטה שגויה.
כמו כן רצוי להתבסס על מספר מקורות מידע ,כגון
רופא מומחה ,מגזינים רפואיים בנוסף לאתרי אינטרנט
איכותיים ומבוססים.

תיאור מחקר שבדק את הקשר בין חיפוש וכמות המידע לטיפול בתרופות מכוונות מטרה
בקרב חולי סרטן המעי הגס
Colon Cancer Patient Information Seeking and the Adoption of Targeted
Therapy for On-Label and Off-Label Indications
Stacy W. Gray, MD, AM, Katrina Armstrong, MD, MSCE, Angela DeMichele, MD, MSCE, J. Sanford
Schwartz, MD, , and Robert C. Hornik, PhD: Cancer, April 1, 2009

תרופה חדשה מערבת בפיתוחה ובאישורה ,עד לשימוש
נרחב בה ,גורמים רבים ,בינהן חברות תרופות שלהן
אינטרס כלכלי .לכן שיווק תרופה מלווה בפרסומים
רבים ,לה חשופים החולים.
התופעה רלוונטית מאוד לסרטן בשל ההתפתחות
המהירה ושימוש בתרופות ביולוגיות חדשות.
המחקר המוצג כאן ,בדק את הקשר בין כמות המידע
של מטופלים על תרופות ביולוגיות חדשות מסוג אווסטין
וארביטוקס לרמת הדרישה לטיפול .המחקר כלל 633
חולי סרטן במעי .
המחקר נערך באוכלוסית חולים שאושרה לה הטיפול
באווסטין ובארביטוקס .החולים נתבקשו לענות על
שאלון שבדק את כמות המידע ,מקורו ורמת המודעות
לקיומן של התרופות הביולגיות.
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תוצאות המחקר:
 69%מהחולים דווחו כי חיפשו מידע באופן פעיל,
 14%מהחולים שמעו מגורם אחר על הטיפול .מקור
המידע העיקרי לפי סדר יורד היה משפחה וחברים
 ,35%רופא  ,23%חולים אחרים  ,19%ספרים ועלונים
 ,27%אינטרנט  ,14%עיתונים  .13%בניתוח סטטיסטי
בין נתוני האוכלוסייה ,חיפוש מידע וקבלת הטיפול,
נמצא קשר סטטיסטי חזק בין קבלת הטיפול הביולוגי
למודעות לקיומן של התרופות החדשות .מהנתונים
עולה כי החולים שידעו על התרופה החדשה ,הם
אלה שחיפשו מידע באופן פעיל והעלו את הסיכוי
לקבלתה.
השאלה העולה ממחקר זה היא האם מידע ברשות
החולים מוביל לטיפולים נוספים או להיפך  -טיפולים
נוספים או חדשים מעלים את הצורך במידע .התשובה
היא כפי הנראה גם וגם.

רשימת אחיות סטומה 2010
מייל

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

קופ"ח כללית
מחוז הצפון

ריטה פורקוש

יחידה להמשך
טיפול
חצר בי"ח העמק

04-6068820
052-4503126

נהריה
שירותי בריאות
כללית

דליה בירנבוים

מר' מקצ' נהריה
רח' הרצל ,66
קופ"ח כללית

04-9958218

חיפה
שירותי בריאות
כללית

שולי שושי

מר' לין ימי א' מר'
זבולון ימי ד'
הודעות באגודה
למלחמה בסרטן

04-8568448
04-8787958
04-8381411/2
050-6261371

בי"ח רמב"ם

ורדה שווגר
מתאמת הטיפול
בפצע

מרפ' פלסטיקה

04-8542794

בי"ח רמב"ם

רותי איפרגן

מרפ' חוץ

050-2061097

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

רבקה גולן

יח' להמשך טיפול
יח' שקד 3
ומוקד טלפוני
אונקולוגי

09-9613200/3
050-6264812
פקס:
09-9502806

rivkago@clalit.org.il

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

רחלי שפירא

מרפ' שקד 2
נתניה

09-8303302
050-6264854

rachels@clalit.org.il

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

יפעת רווה

מרפ' סטומה
מייעצת ,נתניה

09-8601482
050-6264845

yifatra@clalit.org.il

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

יעל שחם

יח' להמשך טיפול
שקד 3

050-6264955
03-9568066

shyaelsha@clalit.org.il

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

שרון ווין

יח' שקד 1
חדרה

050-6264412
04-6122620
פקס:
04-6328359

sharonwi@clalit.org.il

מחוז מרכז
שירותי בריאות
כללית

חנה מוסקוביץ

03-9568066

hanamos@clalit.org.il

rita@clalit.org.il

V_swager@rambam.
health.gov.il
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

דן-פתח תקוה
שירותי בריאות
כללית

יהודית מריל

יח' להמשך טיפול
ומעקב
בן יהודה  ,34פ"ת

03-9084200
03-7330200
050-6263482
פקס:
03-9084201

דן פתח תקווה
שירותי בריאות
כללית

דפנה רוטמן

מרפ' בתי אבות

03-6792260

בי"ח השרון
מרכז רפואי רבין
קמפוס "גולדה"

רחל בן ארי

הנהלת הסיעוד-
להודעות

03-9372227
/334
03-9372206

מרכז רפואי רבין
קמפוס בלינסון

גילי יבניאלי

יח' סטומה

050-5906732
פקס:
03-9377694

gilir@clalit.org.il

בי"ח השרון
מרכז רפואי רבין
קמפוס "גולדה"

אולגה מלצר

כירורגית א'

03-9372325
/2496
052-2932314

olgamel@clalit.org.il

בי"ח
תל-השומר

נטלי פרפר

מרפ' כירורגית
חדר 215

052-6667194

חולון יפו
שירותי בריאות
כללית

מישל דיטשי

מערך שלהבת יפו

03-5001000
050-6263594

בי"ח אסף הרופא

זהבה בן מאיר
רינה פנחס

יח' הסטומה

08-9779728

מחוז מרכז
שירותי בריאות
כללית

בלה
אליגולשוילי

יח' אונקולוגית
לטיפולי בית
נחלת יהודה א'
ראשון לציון

03-9568066

belael@clalit.org.il

מרכז רפואי
ע"ש סוראסקי
תל אביב

ריבה ציפרשטיין

מתאמת סטומה
חטיבה כירורגית

052-4262122

zipper@umtb.co.il

ירושלים
שירותי בריאות
כללית

דבורה מרגלית

מר' סטומה
מרפאת רגב
בר-כוכבא 64
גבעה צרפתית

0506-264088
פקס:
02-5811156

dvoram@clalit.org.il
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מייל

yhuditm@clalit.org.il

Rot2@012.net.il

micheledi@clalit.org.il

מייל

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

בי"ח הדסה
עין כרם

חדוה אלחנני

מתאמת גידולי
מערכת העיכול

050-7874342

בי"ח הדסה
הר -הצופים

אסתי עמרם

כירורגית ב'

02-5844560/1

בי"ח הדסה
הר -הצופים

מירה פקר

הנהלת הסיעוד

02-5844212/1

בי"ח שערי צדק

מלי מנחם

טיפול נמרץ

050-8685748

malime@szmc.org.il

באר שבע

חגית יונה

בי"ח סורוקה

050-6264571
פקס:
08-6403990

hagityo@clalit.org.il

באר שבע

סוזי קרוצ'י
בוגנים

בי"ח סורוקה

08-6400681
050-6264210

שירותי בריאות
מכבי
מחוז מרכז

טרוסט מירי

מרפאת אורה 4
שירותי בריאות
מכבי רמת גן

03-6750311

Trost_m@mac.org.il

שירותי בריאות
מכבי
מחוז השפלה

חיה מורג

שירותי בריאות
מכבי
מחוז שפלה

050-8800460

haya_m@mac.org.il

שירותי בריאות
מכבי
מחוז הצפון

אולגה
סימנובסקי

מרפ' הדר
חיפה

050-7921239
04-8563210

Blehov_o@mac.org.il

שירותי בריאות
מכבי מחוז דרום

טניה
יעקובובסקי

"אשכול"
יבנה ,רחובות,
קרית מלאכי ,גדרה,
אשדוד ,אשקלון

050-8464229
פקס:
08-8553445

lacubov_t@mac.org.il

קופ"ח מאוחדת
מחוז ירושלים

איילת פרוגוזין

היח' להמשך טיפול
גילה ירושלים

050-6617448

Progozin4@013.net

קופ"ח מאוחדת
אזור חיפה

זהבה כהן

מרפ' מאוחדת א' ב'
ג' ה'
חסן שוקרי  5חיפה

04-8658580

קופ"ח מאוחדת
קרית ביאליק

אלינה היימס

מרפ' מאוחדת
רח' ויצמן 27
קרית ביאליק

04-8471515

hedvael@hadassah.
org.il

George63@017.netr.il
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

קופ"ח מאוחדת
אזור השרון

ציפי טנצר

קופ"ח מאוחדת
רח' נורדאו 19
פתח תקווה

050-6617169

קופ"ח מאוחדת
ראשון לציון

אלה מורדכוביץ

הרצל 54
ראשון לציון

050-6617690

בי"ח פוריה
טבריה

מרסי פוייר

מח' כירורגית ב'

04-6652640
04-6652641

האגודה למלחמה
בסרטן
מעון קלור

רומא לוריא

רביבים  7גבעתיים

03-5721624
פקס:
03-7325854

בי"ח מאיר

מאירה חיים

כירורגית ב'

09-7472164
09-7472224

בי"ח כרמל

דיאנה
גרויסמן

כירורגית א'

04-8250670
052-6836353

בי"ח נהריה

נביל בשארה

מח' כירורגית

04-9107733-6
054-4971481

בי"ח בני ציון
חיפה

גרימברג עופרה

מח' כירורגית

04-8359138

בי"ח בני ציון
חיפה

כמאל ריאן

מח' כירורגית

04-8359138

בי"ח הלל יפה
חדרה

סוזי זאבי

מח' אורולוגית

04-6304440/1

בי"ח הלל יפה
חדרה

אירית פרידמן

מח' אורולוגית

04-6304440/1

בי"ח אסותא

אתי ברק

כירורגית כללית

052-8284955

ש .בריאות כללית
גליל עליון

אביבה לוזון

מרפ' אזורית טבריה

050-6264454
04-6728211/00

בי"ח וולפסון

מלכה בורוכוב-
יעקובוב

מח' כירורגית ב'

03-5028616/7
054-6496080

Malka6131@walla.
co.il

מרכז רפואי
שניידר לילדים
פתח תקווה

פקדו איריס

מח' כירורגית

054-4671851
פקס:
03-9253730

Eris14@walla.com
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מייל

tenzer@bezeqint.net

akamash@hotmail.
com

Etib@assuta.com

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

מייל

בי"ח קפלן

חגית איפרגן

מח' כירורגית ב'

08-9441332
פקס:
08-9441790

Daniel359@walla.com

בי"ח אנגלי
נצרת

קודסי הדיל

04-6028831

בי"ח לניאדו
נתניה

בן-דוד יהודית

מח' כירורגית

09-8604629

שירותי בריאות
כללית
אשדוד

אהובה טונג'י

יח' אונקולוגית
פליאטיבית
לטיפולי בית

08-8549624
050-6264695

Ahuva1959@walla.
com

קופ"ח מאוחדת
אזור המרכז

יעל גוטרמן

050-6617158

Yagel146@gmail.com

דמיינו לעצמכם שינה ללא הפרעה..
תארו לעצמכם שקית ללא ריח וללא גזים..

שקיקי ג’ל לשימוש בתוך שקית הסטומה -
למטופלי סטומה מסוג אליאוסטומי
הופך את הנוזל בשקית הסטומה לג’ל
מפיג ריחות רעים
מפחית גזים בשקית

לקבלת דוגמאות חינם

1-700-50-10-22

ניתן להשיג גם בבתי המרקחת של “מכבי”
לייעוץ אישי והדרכה 1-700-50-10-22 :או 09-8913020

www.bio-med.co.il
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האגודה למלחמה בסרטן
ארגון בעלי סטומה
בית מטי ,רח' רביבים  ,7ת.ד ,437 .גבעתיים 53104
טלפון ,03-5721618 :פקס03-5711353 :

המחאה על סך  40ש"ח לפקודת האגודה למלחמה בסרטן
יש לשלוח לפי הכתובת :האגודה למלחמה בסרטן ,רח' רביבים  7ת.ד 437 .גבעתיים53104 ,
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SenSura

SenSura Click

הסטנדרט החדש בציוד סטומה

קו מוצרים חדש ,המעניק נוחות ובטחון בכל מצב
הצמדה והדבקה קלה גמישות

ידידותי לעור

עמיד בפני ארוזיה

לקבלת ערכת התנסות חינם

קל לניקוי והסרה

È

אנא מלא את הפרטים
ושלח אלינו באמצעות פקס09–7669118 :
או בדואר :התע"ש  20כפר סבא 44425
אני מעוניין לקבל ע
רכת התנסות בציוד סטומה "סנסורה קליק"
שם ______________________ :כתובת:
______________________________
טלפון_____ :
_________________________________
סוג
הסטומה שלי :קולוסטומי/איליוסטומי/אור
וסטומי .קוטר הסטומה______________ :

קולופלסט ישראל רח‘ התע“ש  20בית הפעמון ,כפר–סבא
טלפון 09–7667030 :פקס09–7669118 :

1–800–69–69–68

www.coloplast.co.il

