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קוראים יקרים,
גלעד שליט שב הביתה ,העם דורש צדק חברתי ומטחי
טילים ומרגמות משבשים את חיי תושבי הדרום .זו המציאות
המתעתעת ,אליה אנו מתעוררים בתקופה זו ובה אנו משתדלים
להמשיך בשגרה הפרטית שלנו.
החוברת הנוכחית מכילה מבחר נושאים ,המשקפים את הסוגיות
המגוונות ,עימם מתמודדים אנשים עם סטומה בחייהם היומיומיים.
מאמרם של חיבה רכס ודר' נמרוד שיינמן נוגע לתחום הרפואה האינטגרטיבית
(המשולבת) ,תחום אשר השינויים בשמו מצביעים על השינוי בתפיסת אנשי
המקצוע לגביו .בעבר התחום כונה רפואה אלטרנטיבית ,כלומר "במקום" הרפואה
הקונבנציונלית המקובלת במערב .מאוחר יותר היה נהוג להשתמש במונח רפואה
משלימה ,מתוך תפיסה שסוג רפואה זה "משלים" את הרפואה המקובלת במערב.
כיום התפיסה ההולכת ומתרחבת היא ,שהרפואה הקונבנציונלית המערבית והרפואה
שכונתה "המשלימה" משולבות זו בזו ,כך שקיים ערך מהותי לשתיהן גם יחד .במאמר
עצמו תפורט גישת הרפואה האינטגרטיבית ועקרונותיה ,תוך תיאור מקרה ,שממנו ניתן
להתרשם כיצד רפואה מסוג זה עשויה להועיל לאישה שעברה ניתוח ליצירת סטומה.
על דימוי הגוף ,הדימוי העצמי והקשר בניהם תוכלו לקרוא במאמרה של לנה קורץ ,אחות
ויועצת בתחום המיניות באגודה למלחמה בסרטן .נושא זה יכול להיות רלוונטי במידה זו
או אחרת גם לבעלי הסטומה .זאת משום שהשינוי במראה גופם ,נתפס בעיני רבים מהם
כמהותי ,עד כדי כך שהוא עלול להשפיע על קבלת החלטות חשובות בחייהם.
עדי זוסמן ,דיאטנית ומאמנת בריאות ,מציגה את הדרכים והיתרונות הגלומים בגישה
לפיה האדם מקבל עידוד לקחת אחריות על בריאותו בכל תחומי החיים ,כולל ההיבט
התזונתי.
בנוסף למאמרים של אנשי המקצוע ,תוכלו להתרשם מתיאור מגוון פעילויות והתנסויות
אתגריות של אנשים שנעשו על ידם למרות הסטומה .דוגמאות לכך הן טיול התרמילאות
המרגש של אורי ברחבי דרום אמריקה ,שיט הצעירים בחיפה והטיול שלהם לכנרת.
ברצוני להודות לרונית עובדיה שהחליפה אותי ביעילות ,רצינות ומקצועיות למשך שנה,
בעת שהותי בחופשה ללא תשלום ,וסייעה באיסוף החומר לגיליון זה.
אני מזכירה לכם שהעיתון הזה הוא שלכם ובשבילכם .נשמח מאוד אם תהיו שותפים בו
ותעבירו אלינו חוויות ,טיפים או כל רעיון אחר.
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בפרוש השנה החדשה ,אני מאחלת לכל הקוראים שנת בריאות טובה ,שנה מוצלחת,
מלאה בהתרגשויות חיוביות.
ליויה כסלו
אחות ראשית של האגודה למלחמה בסרטן

פתחון פה מס' 26
מערכת :ליויה כסלו ,מידד גיסין
תודות :לסילביה אלשוילי ,מזכירת ארגון בעלי סטומה
הפקה :האגודה למלחמה בסרטן

עיצוב :סטודיו ליאת אפל
מ.ה22745 :.
התמונות הן תמונות אילוסטרציה ,אין למצולמים קשר
לכתבות עצמן.

פתחון פה  -נובמבר 2011

3

דבר נשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל
לקראת הכנס השנתי של בעלי הסטומה
בישראל הגענו שוב ל"פתחון-פה"
חדש .בביטאון תמצאו את כל המדורים
הקבועים וכמובן חומר חדש שיעניין את
בעלי הסטומה.
הסקירה השנתית על מערכת הבריאות
תתמקד הפעם ,כמובן ,על שביתת
הרופאים שנמשכה יותר ממאה ימים
והשפיעה קשות על החולים עד סיכון חיי
אדם .כמו כן אדווח על הכנס האירופי של
ארגוני בעלי סטומה בו השתתפתי ועל
השינויים החשובים שקרו במבנה ארגוני
בעלי סטומה בעולם.
לאחרונה הייתי עד לניסיון של אחת
מקופות החולים לבצע שינויים בנושא
אספקת ציוד ,דבר שהיה פוגע בנו
כמשתמשים .הבאת הנושא לידיעתי
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אפשר לי למנוע ולבטל את השינוי .אירוע
זה ממחיש את הצורך לעדכן אותנו מיידית
על כל ניסיון לשנות ולהגביל את אספקת
הציוד ,כדי לאפשר טיפול מיידי בנושא.
ושוב אני פונה אליכם ,הביטאון הוא
שלכם .כתבו לנו על נושאים המעניינים
אתכם ,מדבריכם ומניסיונכם ונפרסם
אותם.
ושוב אנו מודים לכל העוסקים במלאכה
באגודה למלחמה בסרטן על תמיכתם
בארגון בעלי הסטומה ,תמיכה המאפשרת
את מגוון פעילותנו לאורך כל דרכנו.
בברכת בריאות שלמה,
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה

סקירה ומעקב על מערכת הבריאות בישראל
מאת | מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה ויו"ר צב"י צרכני בריאות ישראל
שוב עברה כמעט שנה מאז ביטאוננו
הקודם ומסקירת מערכת הבריאות
בו ,וכמו שכבר אמרתי אז ,שנה שלמה
במערכת שלנו היא כמו נצח.
כבר אז ציינתי את ה"זמירות" החדשות
שמתנגנות ממשרד הבריאות בגלל מנכ"ל
המשרד החדש ,הפרופסור גמזו ,ואכן לא
התבדיתי ,בעיקר בהתייחסותו לארגוני
החולים השונים ולנציגותם שאני חלק
ממנה .התקיימו מפגשים תכופים עם
מנכ"ל המשרד ,והועלו נושאים שלדעתנו
חשובים לרבבות החולים ולזכויותיהם,
כולל טיפול מיידי ומציאת פתרונות
לחלק מהבעיות לרווחת החולים ,אוזן
קשבת לכל בעיותינו ,כמו גם טיפול
בנושאים כלליים שעומדים על סדר
היום שנים רבות ,כמו מצוקת האשפוז,
תקנים ,הקטנת השתתפויות של חולים
על תרופות וביקורי רופא ,וכמובן בעיית
הבעיות שהציבור בישראל מתמודד איתה
והיא שביתת הרופאים שנמשכה יותר
ממאה ימים ,כמובן בשיתוף ובתמיכת סגן
שר הבריאות הרב ליצמן.

שביתת הרופאים
ניצניה של שביתת הרופאים נראו ונצפו
עם פסק הבוררות של השביתה הקודמת
לפני כ 11-שנה .כבר בתחילת המשא
ומתן של הרופאים והאוצר על הסכם
עבודה חדש היה ברור שהשביתה בדרך.
לבד מתנאי השכר של הרופאים ,עמדו
על סדר היום הבעיות הקריטיות של
המערכת ,כגון מצוקת המיטות במחלקות
הפנימיות ובעיקר בטיפול נמרץ ,חוסר
קריטי של רופאים בעיקר במקצועות
ספציפיים ,תקנים חסרים ,משמרות
מרובות במספרן כל חודש ובאורכן,
עד  26-30שעות למשמרת .יש לציין כי
במחלקות המיון בבתי החולים ,בעיקר

בשעות הערב ובסופי שבוע ,נמצאים
במקרה הטוב רק מתמחים ולעתים רק
סטאז"רים ,דבר אשר גורם לטיפול בלתי
ראוי ורשלני .זאת ועוד ,בכל מחלקה
פנימית יש לפחות  3-5חולים מונשמים
שמקומם בטיפול נמרץ ,דבר אשר מגדיל
את מספר החולים הנפטרים פי .4
ההסתדרות הרפואית ,במאבקה הנוכחי,
העמידה בחזית מאבקם את פתרון הטיפול
בבעיות הכלליות של המערכת שציינתי
ואת טובת החולים ,ועל נושאים אלו
התנגד האוצר לדון בשלבים הראשונים
של המאבק .רבות נאמר על איכות
הרפואה הניתנת לציבור בתנאים אלו.
לאחרונה אפילו הרופאים מודים לאחר
שנים שנמנעו מלעשות זאת ,שחולים
מתים בגלל התנאים הבלתי סבירים בהם
הם עובדים.
השתתפתי בהפגנת הרופאים שהתקיימה
בל"ג בעומר ובדברי בין הדוברים בהפגנה
ציינתי ,שאנו ,ארגוני החולים ,לא מתכוונים
להיכנס לנושא שכר הרופאים ,אבל אנו
בהחלט תומכים ומשתתפים במאבק
הרופאים לפתרון הבעיות הקריטיות
במערכת הבריאות ,בעיות שאני מציין
לאורך סקירתי.
לצערי המאבק נמשך ואיתו המשא
ומתן המייגע ולעתים חסר התוחלת .עם
הזמן ,התפוגגה הסיבה שהביאה אותנו-
ארגוני החולים ,ולפחות אותי ,לתמוך
במאבק הרופאים .זאת משום שהבנתי
שלמעשה המאבק בכללותו ,כולל
התפטרות המתמחים ,הוא על השכר
ותנאיו ומעט מאוד על המערכת כולה,
על כל החוליים שציינתי .לעניות דעתי גם
הר"י והמתמחים הגיעו למסקנה שאינם
יכולים להתרכז בבעיות המערכת כולה
אם ברצונם להשיג הישגים בנושא השכר,
והמטרות המשותפות שהיו בתחילת

המאבק ,בינם לבין ארגוני החולים
התפוגג ,ולמעשה נוטרלנו ממנו.
שני הסבבים של התפטרויות המתמחים
שנפסלו על ידי בית הדין לעבודה
כהתפטרות מאורגנת אינן חוקיות
ומבוטלות .למעשה אפשר להגיד
שפסילה זו הצילה את המערכת.
בשלושת השבועות האחרונים ביליתי עם
אשתי ,שהייתה מאושפזת בבית החולים
אסף הרופא .בתקופה זו הייתי עד יום
יום לעבודה הקשה והבלתי אפשרית של
המתמחים ,שהם מהווים את בסיסה של
המערכת .על אף משך המשמרות הבלתי
נתפס ,מתן השרות והטיפול הרפואי היה
מיטבי לכל החולים .פשוט לא יכולתי
לראות בדמיוני הפרוע ביותר את המערכת
מתפקדת ללא המתמחים המתפטרים.
לסיום סאגת ההתפטרות ברצוני
להזכיר ,שכבר בראשית השביתה פנינו,
ארגוני החולים ,במסגרת "ארגוני הזכות
לבריאות" לראש הממשלה במטרה
שיתערב בסכסוך ולא לחכות עד
להתפוצצות .הוא אכן התערב רק לאחר
יישום התפטרות המתמחים .עברנו יומיים
של חוסר וודאות ,עד שבית המשפט קבע
בשנית שההתפטרות אינה חוקית .לעת
עתה עדיין יש חוסר וודאות באשר לצעדים
שינקטו המתמחים ,כולל אפשרות של
פניה לבג"ץ.
אני מקווה שבדיווח שלי בכנס עצמו על
ההתפתחויות ,אוכל לבשר על סיום כל
שהוא של המאבק.

חידושים ושיפורים
בתקופת הזמן שחלף מאז ביטאוננו
הקודם קרו גם דברים טובים ושיפורים
שונים לטובת ורווחת החולים.
בעתיד הקרוב תכנס לתוקף הנחה
להשתתפות החולים בתרופות חודשיות:
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במקום תשלום של  15%ממחיר התרופה,
תהיה ההנחה ,כך שהתשלום יהיה 10%
ממחיר התרופה (זוהי הנחה משמעותית
של כשליש) .קיימת התנגדות של הקופות
כי הנחה זו באה על חשבונן ולא מתקציב
המדינה ,בעלות של כ 50-מליון שקל
בשנה.
התקרה למשפחה לביקורים אצל רופא
מקצועי ,מכונים וטפסי  17שונים ,עד
היום הייתה רבעונית .משמעות הדבר
הייתה שחולה שביקר אצל רופא בסוף
רבעון ,ומיד אחר כך בתחילת הרבעון,
היה צריך לשלם שוב את ההשתתפות.
נתקבלה החלטה שתקופת הרבעון
תיחשב מתחילת הביקור הראשון למשך
 3חודשים.
לצערי הכניסה של השינוי לתוקף יהיה
באמצע שנת .2012

ביטוח סיעודי
הביטוח הסיעודי הינו בעיה מתמשכת
בגלל העלות הגבוהה של מיטה בבית
חולים סיעודי ,הקושי בקביעת המצב
הסיעודי וההשפלה הכרוכה בתהליך
הקביעה של הזכאות .גם נושא זה נפתר
חלקית .חולים מעל גיל ( 80למה רק

מ )?80-יוכלו להיעזר בקביעת זכאות גם
על ידי רופא גריאטרי במסגרת הקופה
ולא רק על ידי עובדת סוציאלית כמו עד
עתה.
מפלגת הגמלאים החדשה "דור" ,שאני
חבר בה ועומד בראש הוועדה לבריאות
וסיעוד ,רואה לנגד עיניה את החשיבות
שבפתרון הנושא הסיעודי ,והעברת
הטיפול הסיעודי לקופות החולים ,כך
שכל אזרחי ישראל יהיו מבוטחים בביטוח
סיעודי במחיר סביר של העלאת מס
הבריאות ב-חצי  .%זהו אחד הנושאים
המרכזיים במצע הבריאות של המפלגה.
גם סגן שר הבריאות ,הרב ליצמן הכריז
שיפעל למען הפתרון הזה.
ואכן משרד הבריאות בדק את הנושא
בצורה יסודית ,ולאחרונה הציג את
מתווה השינוי הסיעודי במסגרת מועצת
הבריאות .המתווה ,אם יתקבל ,בעיקר
על ידי האוצר ,ייושם בשלשה שלבים.
כל שלב יארך בערך שנה וחצי ,בתקווה
שבסוף התהליך אכן כל אזרחי המדינה
יזכו לביטוח סיעודי במסגרת הקופות
בתשלום מזערי ,עם שיפור כמובן של
התנאים והכיסוי הביטוחי.
אבל עוד "חזון למועד".

טיפולי שינים
גם בנושא הכנסת טיפולי שיניים לילדים
קיים שיפור .הממשלה אישרה את
הרחבת הרפורמה למתן טיפולי שיניים
חינם ,שניתנה לילדים עד גיל  ,8גם
לילדים עד גיל  .10זהו ללא ספק מהלך
מבורך וחשוב.
לאחרונה התברר ש"כללית" מתכוונת
להחליף את ספק הביטוח הסיעודי שלה,
וחברת הביטוח "כלל" מתכוונת להשתתף
בו ,ובמידה ותזכה  -תחזיק ב 90%-משוק
ביטוחי הבריאות ,דבר שעלול לפגוע
בחולים.
בגלל כמעט מונופול בנושא ,אני מקווה
שהמפקח על הביטוח יהיה מודע לעניין
ויטפל בו ,ואנו ,ארגוני החולים ,נמשיך
לעקוב אחרי ההתפתחויות.
הוועדה לזכויות החולה במועצת הבריאות
שאני עומד בראשה דנה לאחרונה בנושא
השינויים שנעשו בביטוח הסיעודי ,כלומר
גם בנושא השדרוג ב"כללית" וגם הצפי
לשינוי החוק .בקרוב נקיים פגישה עם
המפקח על הביטוח בנושא כדי לקבוע
את עמדתנו בנושא שתעבור למועצת
הבריאות.
חשוב להזכיר שוב שבעלי סטומה
פטורים מהשתתפות על ציוד הסטומה,
ואנו פועלים להכנסת ציוד חדש ונוסף
למסגרת הפטור.
אני מזכירכם שוב ,דווחו לנו על כל שינוי
באספקת הציוד ,ניסיון להגבלות הכמויות
המסופקות וכל ניסיון אחר לשינוי המצב
כדי שנוכל לטפל במקרים החריגים באופן
מיידי.
והעיקר הבריאות
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הקונגרס ה 13-של ארגוני בעלי סטומה באירופה
נערך בלבוב אשר באוקראינה
מאת | מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה

כבר בקונגרס הבינלאומי שנערך בשנה
שעברה בפרנקפורט בגרמניה נתקבלו
ההחלטות בנוגע לשינוי המבני של ארגוני
בעלי הסטומה .כל ההחלטות הובאו
לקונגרס האירופי בלבוב לאישור ,ואכן
בקונגרס זה נתקבלה ההחלטה העיקרית
של מתן עצמאות מלאה  -תקציבית
וכלכלית  -לארגונים האזוריים ,כולל
הארגון האירופי .משמעות ההחלטה היא
שהארגונים האירופיים יעבירו את מלוא
מס החבר השנתי שלהם ישירות לארגון
האירופי .היותו של הארגון האירופי הגדול
ביותר במספר הארגונים החברים בו,
מעל  40מדינות ,מאפשר לו קבלת תקציב
נכבד.
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הקונגרס נערך הפעם במלון "הטמן"
בלבוב ,מלון גדול שנחשב על פי המקומיים
למלון ברמה גבוהה ,אם כי הוא אינו דומה
ברמתו למלונות בארצות אירופה אחרות.
יש לזכור שאוקראינה היא מדינה שהייתה
תחת שלטון ברית המועצות (הגישה
הקומוניסטית) ,כך שרמת החיים ,אחזקת
המבנים ,הכבישים ,המדרכות והתחבורה
הציבורית עדיין נראית בשטח .לקח לנו
זמן מה להתרגל .כך לדוגמא בנוגע לשפה,
הציבור כמעט כולו אינו מדבר אנגלית.
אפילו במלון ,נותני השירותים והצוות אינם
דוברי אנגלית .מארגני הקונגרס העסיקו
שתי מתרגמות מאנגלית ולאנגלית כדי
לאפשר לנציגי המדינה הבנה מינימלית

של הדיונים .דוגמא נוספת לכך שהמדינה
עדיין לא מפותחת בדומה לארצות אחרות
היא ,שהמלון לא קיבל תשלומים בכרטיס
אשראי אלא רק במטבע המקומי.
פתיחתו הרשמית של הקונגרס נערכה
באולם מפואר של המועצה האזורית של
לבוב ,ארמון מתקופת הסובייטים ,הכולל
עמודים גבוהים ,תקרת זהב עם סמלי
השלטון הסובייטי וסמלי המדינה .העיר
עצמה הינה עיר מחוז ,עתיקה מאוד ,בת
כ 700-שנה ,מלאה כנסיות רבות של כל
הדתות והזרמים ,ארכיטקטורה מפוארת
מכל הזרמים ,ונחשבת לעיר תיירות ,אשר
עומדת לארח חלק ממשחקי גביע אירופה
בכדורגל ב.2012-

בפתיחה החגיגית נשאו נאומים נציגי
השלטון האזורי ,נציגי הארגון האירופי
ונציגי ארגון בעלי הסטומה המקומי שקיבל
עליו לארגן את הקונגרס .על אף החששות
של כולנו שהיו בתחילה ,ארגון הקונגרס
היה מוצלח מכל הבחינות .יתרה מכך,
קיום הקונגרס בלבוב באוקראינה איפשר
למקומיים לקבל ידע חשוב נוסף ,להגביר
את מודעותם של נציגי השלטון ,ולקבל
עזרה עתידית של הארגון האירופי .נציגי
הארגון המקומי אכן הציגו את הבעיות
בהם נתקלים בעלי הסטומה המקומיים,
בעיקר בנושא הציוד והמימון שלו.
חשוב לציין שאסון צ"רנוביל שקרה לא
רחוק מלבוב ,הוא גורם מרכזי לריבוי
סרטן המעי הגס בין התושבים שנפגעו.
אחד מכל שלשה מקרים של סרטן המעי
הגס מסתיימים בסטומה .יו"ר הארגון
הארצי של בעלי הסטומה באוקראינה
הוא פרופסור לוז"ינסקי ,גסטרואנטרולוג
במקצועו ,אשר הציג בהרצאתו את המצב
במדינה בנושא.
יומו הראשון של הכנס היה מוקדש
לבעלי הסטומה המקומיים ,בהשתתפות
יותר מ 30-נציגים .כאמור המתרגמות
הצעירות עבדו ללא הרף כדי לתרגם את
הנאמר לשני הכיוונים.
בערב הראשון נערכה ארוחת ערב
חגיגית במלון ,בלווי תזמורת של  5נגנים,
כולם רופאים (כנראה כתוספת הכנסה).

התזמורת הייתה מעולה והנעימה את
הארוחה בשירים מכל העולם .בארוחה
התברר לי שחלק מהמאכלים דומים
למטבח היהודי ,כגון ,גפלטפיש בתוספת
חזרת ,רגל קרושה ודגים מלוחים ,זיכרון
לקיום אוכלוסיה יהודית גדולה בלבוב.
בעיר עברנו גם ברובע היהודי שכלל
מספר בתי כנסת.
ביום השני של הכנס נדונו השינויים
שנעשו בתקנון בהתחשב בשינויים
האמורים במבנה הארגונים .היום כלל גם
הרצאות בנושא הסטומה .אחת ההרצאות
המעניינות הייתה של אחות סטומה
מדנמרק ,שסיפרה על הנעשה בארצה
בנושא .היות ודנמרק דומה בגודלה
לישראל היה מעניין לשמוע את הנתונים.
הרצאה זו העלתה בי שוב מחשבות
שאני נושא עימי כבר זמן רב ,על הצורך
לאיסוף נתונים מדויק אצלנו לגבי מספר
בעלי הסטומה ומספר הניתוחים על פי
סוגיהם השונים .בדנמרק עם אוכלוסיה
של  5.5מליון תושבים ,יש כ 200 -אחיות
סטומה 1500 ,ניתוחי סטומה חדשים כל
שנה ,ומעל  10אלפים בעלי סטומה .כמו
כן קיימות בדנמרק  38מרפאות קליניות,
ולכל בית חולים מנתח יש אחות סטומה.
כל ניתוח זמני ממומן על יד בית החולים
וניתוח קבוע ממומן על ידי המדינה.
בדנמרק ישנם  3בתי ספר לחולים,
המאפשר לחולים לקבל מידע מקצועי

על מחלתם.
במסגרת הדיונים הוחלט לעודד את
פעילותם של הצעירים ,וחידוש פעילות
ברמה האירופית לקראת הכנס הבא
בעוד  3שנים.
לסיום הכנס נערכה ארוחת ערב חגיגית
במסעדה מפוארת אתנית מיוחדת,
הממוקמת במבנה עץ נהדר עם קירות
מצופים ומקושטים בעבודות יד מקומיות,
על גדות אגם קטן מוקף בעצים והרבה
ירוק .צמד נגנים הנעימו את הארוחה וגרמו
לרבים מהמשתתפים לשיר ולרקוד.
בבחירות שנערכו ביום השלישי נבחרו:
ריה סמיירס משבדיה כיו"ר במקום ארנה
מנורווגיה וחברי ההנהלה :גיו"זפה דה
סלבו מאיטליה ,אן דמיק מאירלנד ,יאן
מאיסלנד ומארי סטין משוודיה.
שתי המדינות שהציעו לקיים את הכנס
הבא הן איסלנד ופולניה .המארחת תקבע
בהמשך.
לסיכום ,הכנס היה מוצלח והיה ייחודי
בקבלת השינוי במערכת הבינלאומית,
דבר שיתרום לפעילות יתר של הארגון
האירופי לטובת המדינות החברות
בו ,בעיקר מתן עזרה למדינות פחות
מתקדמות בנושא הסטומה.
גם הפעם ברצוני להודות לאגודה
למלחמה בסרטן וחברות הציוד על
תמיכתם השוטפת לארגוננו בכלל
ולהשתתפות בקונגרס בפרט.
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רפואה משלימה  -איך היא עוזרת
מאת | חיבה רכס
 ,RN, MAמתאמת קלינית ,היחידה לרפואה משלימה ,מרכז דוידוף ,בית חולים בילינסון

ד"ר נמרוד שיינמן
ד"ר לרפואה נטורופתית ,מומחה ברפואת גוף נפש ,היחידה לרפואה משלימה ,מרכז דוידוף ,בית חולים בילינסון

כשזיוה ,אישה גבוהה ,מלאת גוף
ומטופחת בשנות השישים לחייה ,הגיעה
אלינו ליחידה לרפואה משלימה ,היא
הביאה איתה  -חוץ מאשר את בעלה
המסור שהתלווה אליה  -סטומה ,בעיות
ותלונות ,ורצון לדעת "מה יש לנו ,ברפואה
המשלימה והאינטגרטיבית שלנו להציע
לה בכדי להקל על מצבה".
זיוה סיפרה שלפני מספר חודשים
התגלה אצלה סרטן המעי הגס .היא
עברה ניתוח שבו נפתחה לה סטומה
לדופן הבטן ,ולא מזמן היא החלה לקבל
טיפולים ככימותרפייה .היא התלוננה על
תשישות וחולשה ,יחד עם כאבים לא
קטנים באזורים רבים בגוף .היה לה קושי
בהליכה ובכל פעולה שיש בה כיפוף.
היה גם תסכול ותחושת חוסר אמון בגוף
עקב הצורך לטפל בסטומה ואי סדירות
בפעילות מעיים.
רפואה משלימה ,או כפי שהיא מכונה
היום ,רפואה אינטגרטיבית [משולבת],
רואה את האדם במרכז .להבדיל
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שנוטה
הקונבנציונלית
מהרפואה
להתמקד בעיקר במחלה או במחוללים
שלה [החיידק ,המולקולה ,ההורמון החסר
וכד'] ,הרפואה האינטגרטיבית שואפת
לקחת בחשבון את מה שהיא מכנה
"האדם כמכלול" .רפואה אינטגרטיבית
זוכרת את מה שאמר פעם הרופא הדגול
אלברט שוויצר" :בכל אדם ישנו מרפא
פנימי"  -אמון בכוחות הריפוי של הגוף
ובמשאבי ההחלמה של האדם .איך זה
מתורגם בטיפול? בטיפול ,פירוש הדבר
בירור מירב הגורמים שעלולים לעכב שינוי
מרפא ,ויצירת תנאים  -ברמה הפיזית,
הנפשית או המבנית  -שיעוררו או יתמכו
בשינוי כזה.
ידוע שלמנגנוני המחלה המביאים בסופו
של דבר להיווצרותן של מחלות כגון:
סוכרת ,סרטן ,מחלות לב וכלי דם ודיכאון,
מכנה משותף חשוב  -דלקת .ומתברר
שמצבים דלקתיים ניתנים להשפעה
בנקל ,לחיוב וחלילה אף לשלילה,
באמצעות שני מרכיבים חשובים בחיינו:

תזונה וניהול מתחים (סטרס) .דלקת,
סכרת ,ואפילו סרטן אינן ,אם כן ,גזירת
גורל .אם סטרס משפיע על סוג וכמות
המזון שאנו צורכים ,אם המזון משפיע
על מצב הרוח ,אם מצב הרוח משפיע
על חילוף החומרים של המזון בגוף,
ואם אלו ואחרים משפיעים במישרין על
הפרשה של חומרים שונים המעודדים
יצירת דלקת ותהליכי הרס בגוף (כמו
,)transcription nuclear factor NF-kB
המסקנה המתבקשת היא כי בריאותנו,
לפחות בחלקה ,בידינו".1
רפואה משלימה רואה במזון  -תרופה,
בתנועה -תרופה ,במגע  -תרופה ,ובגוף
נפש  -תרופה .אנו מחפשים עבור כל
אדם את נוסחת הריפוי המשולב -
תזונה מיוחדת וצמחי מרפא ,גישות
פסיכותרפיה ודיקור ,שיטות טיפול
במגע ותרגילים בתנועה .מה שעומד
לנגד עינינו הוא בעצם יצירת תנאים -
גופניים" ,אנרגטיים" ונפשיים  -שיתנו
סיכוי לשינוי ולריפוי להתממש.

ברפואה משולבת ,אנחנו רוצים לשלב
גם את האדם במשוואה  -לתת לו מידע
ומוטיבציה לשנות ,להקנות לו כלים
ותחושת שליטה ,לעזור לו לסגל מודעות
חדשה והרגלי חיים חדשים ,ולתמוך בו
בהתמודדות עם דברים שקשה או אי
אפשר לשנות.
כשהסברנו לזיוה שרפואה משלימה
עוסקת פחות במלחמה בחולי ויותר
בבניית בריאות ,היא הנהנה בהסכמה.
אבל כשהסברנו לה שהשגת מטרות
הטיפול כרוכות בשינויי תזונה ספציפיים,
בפעילות גופנית מותאמת מצב ובטיפולי
מגע ,היא הגיבה ב"התנגדות"" .אין סיכוי
שאני אשנה את הרגלי האכילה שלי,
נקודה .וגם אין סיכוי שאזוז .רק מסאג' אני
אולי מוכנה לנסות".
"כל מחלה" ,אמר מארק בארש ,2סופר
אמריקאי ידוע" ,מספרת לנו סיפור"
"שהוא לא רק של התאים ,אלא גם של
החיים .אם תהיה לנו הנכונות להקשיב,
נגיע לרוב לעולם של הרגשות ,החיוביים
והשליליים ,שנמצאים בתוך הביוגרפיה
של האדם שבנו" .הבנו שלפני שנבקש
ממנה להקשיב "לסיפור שלנו" ,אנחנו
חייבים להקשיב יותר לסיפור שלה.
ביקשנו מזיוה לתאר לנו בקצרה את סיפור
החיים שלה.
"גדלתי כילדה מפונקת" ,היא אמרה.
"כי אימא חשבה שצריך לפצות אותי
על הילדות הקשה שהייתה לי כילדה
יתומה מאב ,שנהרג במלחמת השחרור.
כשגדלתי ,חיפשתי ומצאתי בן זוג ובעל,
שטיפח ופינק אותי כמו נסיכה"" .מות
אימא ,לפני  5שנים ,עדיין כואב ויושב",
היא אמרה "ואף אחד לא יוכל לקחת ממני
את הכאב".
כמומחים ברפואה אינטגרטיבית ,אנחנו
נמצאים תמיד במשוואה עם כמה
נעלמים ,כמו למשל :כמה מסורות טיפול
כדאי לשלב בו זמנית? כמה מעורבות
והשקעה ,האדם יהיה מוכן לקחת על
עצמו? עד כמה הוא יהיה מוכן לשנות,
ומה? על מה הוא יהיה מוכן לוותר? ואם
התמונה מורכבת  -איך והיכן להתחיל?
במקרה של זיווה ,היא נתנה לנו את נקודת

ההתחלה  -נתחיל בנקודה בה היא כרגע
נמצאת.
זיווה הסכימה למפגשים ספורים עם
הפסיכולוגית הרפואית והחלה לקבל
טיפולי עיסוי רפואי .האבחון שלנו למצב
השלד והשרירים שלה היה "מתח גבוה".
היו לה שרירים מכווצים ,גידים מקוצרים,
מגבלות תנועה במפרקי גוף שונים,
ונקודות כאב על פני מערכות שרירים.
בשלב הראשון ,הטיפולים שלנו התמקדו
בעובדות פשוטות  -הרפיית והארכת
שרירים בגב ,בעורף ,באגן ,בגפיים ,בלסת,
בכתפיים...
כיוון שהשרירים המקוצרים היו גם
חלשים ,ניסינו להוסיף לה תרגילי תנועה
ספציפיים .זיווה טענה ,כהרגלה" :אני לא
מוכנה לעשות שום דבר כזה .כול הכיף שלי
היום ,הוא לחיות טוב ,ולא להתאמץ אם
לא חייבים .טיפול המגע המשיך להמחיש
לה עד כמה הגוף שלה תפוס ,כאוב ,עמוס
ו"תקוע" .הסברנו לה גם את תפיסת
הרפואה האינטגרטיבית ,שמסבירה כי
קיים קשר הדוק בין התפקודים הפנימיים
שלה [עיכול ,נשימה ,זרימות דם ,תפקודי
לב-ריאה] לבין ה"החזקות" שבגוף.
הוספנו גם קצת "נפש בריאה בגוף בריא",
והיא הסכימה לנסות שיעורי פילאטיס
פרטני.
ביחידה לרפואה משלימה אנחנו פועלים
בעבודת צוות .בדיונים הפנימיים ,בסיעור
מוחות שבועי ,אנחנו מבררים איך
להתאים את הדיסציפלינות השונות
למטופל ולמצבו ,באופן שיקדם את
הטיפול .במקרה של זיוה ,בשלב הזה,
שיתוף הפעולה בין מטפל המגע למטפלת
בתנועה היו חיוניים .חיוניים לא רק כדי
להחזיר את הגמישות והכוח לשרירים,
אלא גם כדי להחזיר לזיווה את הקשב
לגוף שלה ואת האמון שלה בו.
זיווה הבהירה למטפלת הפילאטיס שכבר
שנים אינה מזיזה את עצמה מעבר לנחוץ.
"אני לא מאמינה שאוכל לעשות הרבה"
היא כן התקשתה להתכופף ,התקשתה
לרדת לישיבה ,ופחדה להפעיל יותר מדי
את שרירי איזור הבטן ,מחמת "לך תדע
מה זה ייעשה לסטומה ולשקית שלי".

הן גיבשו ביחד את היעדים לשיעורי
הפילאטיס :להרחיב רפרטואר של
תנועות שהגוף ירגיש בהן בנוח ,ולהקל
באופן משמעותי על כאבים שנבעו
מחוסר תנועה ונוקשות מפרקים .ולא
פחות חשוב  -להגיע למצב שיאפשר לה
לסמוך על הגוף שלה ובמיוחד על איזור
הבטן [והסטומה].
תרגולי הפילאטיס התמקדו בשלב
הזה בשרירים ובמפרקים בגפיים ובגב,
יחד עם עבודה עדינה על שרירי הבטן
החיצוניים והעמוקים .קיווינו לעזור לזיווה
לרכוש שליטה מחודשת על הגוף ,במיוחד
בהקשר לאזור הסטומה .העבודה העדינה
על שרירים בבטן ,פותחה כדי ליצור "קיר
מגן"  -קיר שרירי תומך שתוכל לסמוך
עליו .מטיפול לטיפול ,העבודה על הגוף
הביאה להקלה בכאבים" .הצלחנו להמיס
את הכאבים" ,היא אמרה.
ויותר מכך .זיוה שמה לב שהעבודה
בתנועה עוזרת לה בתקופת הטיפולים
הכימותרפיים לחוש פחות עייפות ויותר
חיונית .לראשונה מזה  15שנה ,חזרה לה
השמחה להזיז את הגוף .אמון חדש נולד
בה  -אמון ביכולת שלה ,אמון בגוף שלה,
ואמון שהיא בשליטה (עד כמה שניתן) על
מה שקורה עם הסטומה.
על הקשר בין תנועה לבין סרטן פורסמו
בעשרים השנים האחרונות עשרות
עבודות .מחקרים 3מראים כי פעילות
גופנית מתונה עד מאומצת של חצי שעה
ביום ,מעלה את ההישרדות ומורידה את

פתחון פה  -נובמבר 2011

11

חזרת המחלה אצל חולי סרטן המעי הגס,
כמו גם עם סוגי סרטן אחר .הוכח גם קשר
בין פעילות גופנית ותוחלת חיים ,הן אצל
אוכלוסיות בריאות והן עם אוכלוסיות
שחוו חולי .יתרה מכך ,נמצא קשר בין
ביצוע פעילות גופנית ושיפור בתסמינים
שונים הנגרמים כתוצאה מהטיפולים,
דוגמת תשישות ועייפות ,הפרעות בשינה
ואיכות חיים באופן כללי.4,5
זיווה הסכימה לפגוש את הנטורופתית
שלנו .בפגישה ,זיווה הסבירה מיד שהיא
לא מוכנה ולא יכולה לשנות את הרגלי
האכילה שלה" .אני לא מסוגלת לאכול
תזונה בריאה ,כי זה דורש התעסקות
וזמן וכוח .וחוץ מזה ,אני רוצה ליהנות
מהחיים" .הרגלי האכילה שלה כללו
בין השאר פיצה ,פלאפל ושווארמה,
שוקולד וממתקים בין הארוחות,
ופיצוחים בערב מול הטלוויזיה .אלא
שהניתוח והקולוסטומיה גרמו לבלבול
לגבי התפריט ,וכאבי בטן לא קבועים,
עייפות ,ויציאות נוזליות נתנו מוטיבציה
להתחלה של שינוי.

ההנחיות הכלליות לתזונה כללו ארוחות
קטנות בשעות קבועות ,לעיסה איטית
של המזון ,ודגש על אוכל מבושל היטב.
בשלב ראשון ,במקום פירות וירקות
טריים ,שעשירים בסיבים וקשים יותר
לעיכול ,המלצנו לזיווה על מיץ ירקות
מהול במעט מים ,כדי לקבל ממנו
ויטמינים ומינרלים חשובים להחלמה.
ההנחיה הנטורופתית כללה גם הימנעות
[ככל האפשר] מצריכת בשר אדום
ומוצרי חלב .במקום משקאות מוגזים או
ממותקים ,רשמנו לה שילוב של צמחי
מרפא שמשקמים את ריריות מערכת
העיכול ,ביחד עם תה קמומיל [בבונג]
חזק ,לא ממותק .הוספנו לה גם תוסף
תזונה של חיידקים פרוביוטיים ,שנחוצים
לשיקום מערכת העיכול ומחזקים את
מערכת החיסון .כבר אחרי שבועיים זיווה
דיווחה על יציאות מוצקות יותר ועל ירידה
משמעותית בכאבי הבטן.
במספר שיחות עם הפסיכולוגית
הרפואית הרפואית ,זיווה הסכימה
לתת ביטוי לחלק מהרגשות שעלו בה

בעקבות האבחנה והטיפולים .במפגשים,
התאפשר לה לעבד אירועים משמעותיים
מן העבר ,ולשלב את סיפור המחלה בתוך
סיפור החיים .זיוה הפנימה את החשיבות
של מקום בטוח ,שבו היא יכולה להרשות
לעצמה לשים קצת בצד את "הילדה
המפונקת" ,ולאפשר לעצמה להרגיש
גם חוסר אונים ועצבות .במפגשים
היא "הצליחה" לראשונה לא רק לבטא
רגשות ,אלא גם להתאבל ולבכות.
השחרור של המטענים הרגשיים פינה
מקום לפרספקטיבה חדשה" :לקבל את
הדברים שאני לא יכולה לשנות ,ולהעיז
להתאמץ ולהשפיע לטובה על דברים
שאני עדיין יכולה לשנות".
סיפורה של זיוה הוא סיפורה של
לעומת
האינטגרטיבית.
הרפואה
הרפואה המערבית ,שיודעת לאבחן
מחלות ,ולרפא אותן באמצעות ניתוחים,
קרינה או תרופות ,ולעזור לאדם להיות
"פחות חולה" ,הרפואה המשלימה
מתמקדת ב"איך לעשות את האדם יותר
בריא".

רפואה אינטגרטיבית וסטומה
תזונה וצמחי מרפא

מיצי ירקות מדוללים
חומרים טבעיים לשיקום מערכת העיכול :צמחי מרפא ,פרוביוטיקה ,גלוטמין
הסרה זמנית של מזונות שעלולים להוות רגישים [בקר ,מוצרי חלב ,קמח ,סוכר]
מזונות מזינים וקלי עיכול :למשל דייסת קוואקר עם מחית שקדים
תוספי ויטמינים איכותיים ,מינרלים וחומצות שומן חיוניות

דיקור

לתסמונות כיווץ או כאב
לחיזוק מנגנוני ריפוי
למצבי חולשה

טכניקות טיפול
במגע

לשחרור עדין של כיווצים בשרירי גב ובטן
להמרצת ניקוז לימפאטי
לשחרור מתחים לא מודעים

תנועה

להחזרת גמישות וחופש
לחיזוק מערכות שרירים ספציפיות
להחזרת הקשר לגוף והקשב אליו

רגשות וגוף-נפש

עזרה בתהליכי שינוי
עיבוד רגשות :עצב ,חוסר שליטה ,תסכול
בניית מיומנויות רגיעה והרפיה עצמית
סיוע באיתור מוקדי שמחה והנאה
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רבדים שונים של רפואה אינטגרטיבית
הרובד הביוכימי

תזונה טיפולית ,צמחי מרפא ,תוספים תזונתיים ,מיצי מרפא

הגופני-מבני

טיפולים מנואליים [אוסטיאופתיה ,רפלקסולוגיה ,שיאצו] ,תנועה ,יוגה ,טאי-צ'י

הרובד האנרגטי

דיקור ,הומיאופתיה ,הילינג ,טיפולים אנרגטיים

הרובד הרגשי והגופני-נפשי

דמיון מונחה ,פסיכותרפיות גוף-נפש ,מדיטציה ,היפנוזה

הרובד הרוחני

פסיכולוגיה רוחנית ,ליווי רוחני

רובד התנהגותי

אורחות חיים ,דפוסי התנהגות ,אקולוגיה אנושית

הטיפולים
את
סיימה
כשזיוה
הכימותרפיים ,היה ברור לנו ולה ש"תם
אך לא נשלם" .כל אדם שעבר טלטלה
גופנית-נפשית כפי שזיוה עברה ,זקוק
לתקופת שיקום .בספרות מדובר לפעמים
על תקופה של  100ימים ,אך אנחנו
יודעים שבמצבים של מציאות מורכבת,
מדובר בהרבה יותר .בתקופת הסתגלות
והיערכות כזו ,המטופל חוזר בהדרגה
לרוטינה של חייו ,יוצא מה"בילוי" בבתי
חולים ומביקורי הרופאים ,מחזיר לעצמו
את מושכות חייו ,ונפרד בהדרגה מהתלות
במערכת הבריאות.
זיוה עשתה זאת באופן אינטואיטיבי
ובהדרגה ,כאשר היא נפרדת מהמטפלים
שלה אצלנו בזה אחר זה ,ומוצאת לעצמה
בהמלצתם כיוונים להמשך התפתחות
וצמיחה.
כשביקשנו ממנה לסכם את התקופה
היא אמרה" :לכאורה לא השתניתי,
והמחלה אפילו העלתה בי פחדים שלא
היו שם קודם .מצד שני ,הכול השתנה.
התזונה שלי ,התנועה שלי ,ההרגשה
שלי וההבנה שלי .אני מבינה ,ששווה
ואפילו חשוב לי "קצת" להתאמץ ,כי
הנה אני מסוגלת לעשות דברים שכבר
לא האמנתי שאחזור לעשות אותם .עם
השאר אני לומדת לחיות".

רמות תשאול ברפואה
אינטגרטיבית
-

רקע רפואי ותרופתי
היסטוריה של מחלה
היסטוריה של אדם
הרגלי תזונה ואכילה
הערכה תנועתית
רגשות ,מחשבות ,אמונות ,גישות
מעורבות ,אחריות ,מודעות ונכונות
לשינוי
מיומנויות ,משאבים ,תקוות ,כמיהות

עקרונות יסוד ברפואה
אינטגרטיבית
-

-

-

רפואה ממוקדת אדם :התייחסות
למחלה כמו גם לאדם כמכלול
רפואה ממוקדת בריאות :קידום
בריאות ברבדיה השונים [ולא רק
מלחמה במחלה]
רפואה טבעית :דגש על חומרים
טבעיים וטיפולים "טבעיים"
"כוח הריפוי הפנימי" :עקרונות ושיטות
להעצמה של משאבים ומערכי ריפוי
פנימיים
גוף-נפש :דגש על קשרי הגומלין
ומשמעותם בתהליכי טיפול וריפוי
הכוח המרפא של אורח חיים
ריפוי מול החלמה.
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טיול תרמילאות בדרום אמריקה
עם קרוהן וסטומה  -כן ,זה אפשרי !

מאת | אורי ,אחד משלכם
לאחר מספר שנים של אשפוזים ,טיפולים
וסידרת ניתוחים ,ההבנה של חשיבות
שמחת החיים של כאן ועכשיו תפסה
משמעות קצת יותר גדולה מאשר בימים
רגילים ,ונחתה עלי ההבנה של הצורך
לקחת הפסקה מהכול  -לימודים ,עבודה,
בתי חולים ,בדיקות ,לחצים ובעיקר שיגרה
קשה  -לטובת הנאה ומילוי מצברים.
החלטתי לקנות לעצמי כרטיס טיסה
לדרום אמריקה לטיול בן חמישה חודשים,
עם סטומה .יצאתי לטיול -חצי שנה בדיוק
לאחר הניתוח האחרון שלי ,כך שאהיה
מכוסה על ידי חברת הביטוח בפוליסה
רחבה ומשופרת אשר כוללת ספורט
אתגרי ,חילוץ והצלה .כמובן שקיבלתי
אישור (ואפילו עידוד) מהמנתח ורופאת
הגסטרו' שלי.
לאחר ההחלטה ,הגיע שלב הלוגיסטיקה.
האם בכלל ניתן לטוס עם סטומה וקרוהן
לטיול תרמילאות וספורט אתגרי? אתם
בטח שואלים  -האם לא צריך לבדוק את
נושא הלוגיסטיקה לפני קניית הכרטיס?
אני מאמין וטוען שלא .כאשר הגישה
והאמונה האישית הן שהכול ניתן ואפשרי
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כל עוד כוח הרצון וכוחות הנפש גדולים,
נושאי לוגיסטיקה ,קרוהן או סטומה לא
יעמדו בדרכי!
על מנת לא להיות מופתע (לא סתם
אומרים "קשה באימונים ,קל בקרב")
החלטתי לצאת למספר טרקים קצרים
ולהתנסות בתחומי ספורט שונים ברחבי
הארץ עם הסטומה .יצאתי לטיולי
אופניים ,צלילות וטיול רגלי בן  5ימים .בכל
הפעילויות הללו לקחתי ובדקתי סוגים
רבים ושונים של ציוד סטומה מחברות
שונות .לאחר בדיקות שונות ,במצבים
מורכבים ומגוונים ,הבנתי איזה ציוד הכי
מתאים עבורי לכל דבר ,מה שנתן לי את
האפשרות להצטיידות טובה יותר לטיול
המיוחל .קיבלתי הבנה ותחושת נינוחות
שעכשיו אני מוכן ויודע שזה ניתן לביצוע.
היו לי תוכניות מאוד כלליות מה אני רוצה
לבצע בחו"ל .לא היה לי מספיק מידע
לגבי מה שאוכל או לא אוכל לבצע שם,
אך היה לי אמון גדול בעצמי .כשהגעתי
לשם החלטתי להיות ספונטני ולהגשים
חלומות.
לפני הנסיעה ,ביצעתי בירורים ואספתי

מידע לגבי סיטואציות לא שגרתיות
שעלולות להופיע ,והכנתי רשימה של
נציגויות חברות ציוד הסטומה במדינות
אותן אני מתכנן לבקר ,כולל בדיקת ציוד
באותה מדינה ומספרי טלפון רלוונטיים.
בימים שטרם הנסיעה ארזתי את
התרמיל ,כשבתוכו מונח ציוד לארבעה
חודשים ,מסודר בצורה קפדנית ונגישה,
ותיאמתי שבמהלך הטיול יישלח לי
מהארץ ציוד רפואי לשלושה חודשים
נוספים (תמיד טוב שיהיה גיבוי לכל
מקרה שלא יגיע).
היום המרגש הגיע .מרימים את
התרמיל עמוס הציוד ,ונוסעים לשדה.
דרום אמריקה ,הנה אני בא !
בדרום אמריקה הרגשתי חופשי ובריא.
הרגשתי מנותק מכל בעיה רפואית ,קושי
פיזי או מנטאלי .נפגשתי גם עם אנשים
אחרים בעלי מוגבלויות שונות שמטיילים
להם ונהנים מהחיים .צעירים רבים ,מכל
העולם ,מטיילים בדרום אמריקה ,והדבר
עושה את הטיול ליותר מיוחד ומגוון.
במהלך הטיול לא הייתי שונה פיזית מכל
תרמילאי אחר (למרות חוסר פעילות

גופנית של מספר שנים ,וניתוחים רבים
עקב קרוהן סוער) .לדעתי  -הכול מנטאלי!
אם יש רצון אז יש יכולת .אני לא סתם
אומר את הדברים הללו .במהלך הטיול
שלי נהניתי מביצוע ספורט אתגרי מגוון,
כולל צלילות ,צניחה חופשית ,רפטינג,
טיפוס צוקים ,רכיבה על סוסים ,רכיבה
על אופניים ,טרקטורונים ,ועד טרקים
של הליכת קילומטרים רבים במספר
ימים עם תרמיל כבד על הגב ועוד...
וכמובן ,הכול עם סטומה.
אני רוצה לשתף אתכם בשתי חוויות
משמעותיות שחוויתי בדרום אמריקה:
החוויה הראשונה הייתה בדרום צ'ילה,
בחבל ארץ בשם פטגוניה (ארץ האש).
יצאנו לטרק ,הינו שניים ,אני ובחור נוסף,
גם הוא חולה קרוהן ,שפגשתי במהלך
הטיול .נסענו שנינו לעיירה מבודדת
בדרום צ'ילה בשם פורטו נטאלאס
להתארגנות והצטיידות לטרק ארוך
וקשה ,אך גם מבין המיוחדים והיפים
ביותר בפטגוניה .לקחנו כל אחד תרמיל
גדול ששקל  25קילוגרמים ויצאנו לטרק
של  5ימים במסלול של  83קילומטרים.
חצינו אגמים ,נחלים ,יערות ונופים שרק
"אמא אדמה" יכולה לעצב בצורה כה

יפה .המסלול היה מאוד מאתגר פיזית,
אך הסיפוק בהשלמת המסלול וההנאה
מיופיו של הטבע מומלצים לכל אחד
ואחת.
החוויה השנייה הייתה באזור מרשים
ביופיו ,גם הוא בחבל הארץ פטגוניה,
אך הפעם בארגנטינה .הייתי בעיירה
קטנה בשם לאגו פאוולו ,שם לנתי עם
עוד שלושה ישראלים בחווה ציורית עם
נוף חלומי שמשרה רוגע ,ליד נחל ואגם.
בערב קריר אחד החלטנו ארבעתנו
לצאת לטיפוס לעבר הר קרוב אשר גבוה
הוא מכל ההרים הסמוכים ומתנשא
לגובה  2,280מטר .במהלך הטיפוס חווינו
רוחות עזות שהקשו עלינו לנוע קדימה
וקור אשר חדר לתוך העצמות ,אך הנוף
מפסגת ההר היה שווה כל צעד וצעד ,כל
מאמץ ויזע .בפסגה יכולנו להשקיף מעל
הרי האנדים בתצפית של  360מעלות.
הנוף היה עוצר נשימה !
כיום ,לאחר הטיול המיוחד שעשיתי,
אוכל לומר בפה מלא ש" :לחיות עם
סטומה זה לא נורא ואפילו יש לו את
היתרונות שלו" .לפני הניתוח של
הסטומה מאוד חששתי ונרתעתי ממנה.
כיום אני יודע בוודאות שאין דבר שאני לא

מסוגל לעשות .החיים אפשריים ויכולים
להיות יפים גם עם הסטומה .הסטומה
לא מאיימת כמו שהיא הייתה לפני
ההתמודדות.
בבדיקה יסודית שלי בנוגע לאנשים
אחרים בארץ ובחו"ל שיצאו עם סטומה
לטיול תרמילאות במדינת עולם שלישי,
לא מצאתי לצערי אף אחד שיצא
לטיול כזה .אני שמח על ההזדמנות
החלוץ
להיות
בחלקי
שנפלה
הראשון בתחום ,ואני מקווה ויודע
שמלאתי את המקום הזה בכבוד.
אני מקווה מאד שבעקבותיי יבואו
מטיילים נוספים .הגוף האנושי יודע
להסתגל ולסגל את עצמו למציאויות
שונות וחדשות ,ומחקרים רבים מראים
שאנשים רבים מרגישים "בלתי
מנוצחים" רפואית ופיזית ,כאשר הם
בחופשה והמתח יורד מכתפיהם.
אין סיבה שבעלי מוגבלויות לא יטיילו
ויהנו מדרום אמריקה המדהימה
או בחבלי ארץ מיוחדים אחרים.
רק תאמינו בעצמכם ותאמינו שאתם
יכולים להגשים יעדים חלומיים.
כיום אני יכול לומר בגאון "השמיים הם
כבר לא הגבול".

אל תגידו יום יבוא ,הביאו את היום...
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פורום תמיכה באינטרנט לבעלי סטומה
מאת | יעל סיגל
מנהלת פורום תמיכה לבעלי סטומה באתר דוקטורס
ט' הינה חולת קרוהן ובעלת סטומה מזה
כשנה וחצי .כהגדרתה" :אני והשקית לא
חברים כל כך טובים ,ולמרות הזמן שעבר
היא עדיין לא התקבלה אצלי בברכה".
בפועל איש מלבד הוריה ואחיה של ט'
אינו יודע על קיום הסטומה .ט' הינה
סטודנטית ובעלת מעגל חברים רחב,
אך היא כה מתביישת בסטומה שלה ,עד
שהיא בחרה שלא לספר לאף אחד על
קיומה ,אבל ממש לאף אחד ,אפילו לא
לחברה הכי טובה.
ק' הגיעה אל הסטומה בגלל מחלת
הסרטן וסיבוכים קשים שעברה .ק'
הינה אישה צעירה ואם לילד ,אך בכל
הטיפולים והביקורים בבית החולים
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פגשה רק בעלי סטומה מבוגרים מאוד
ותיארה תחושת בדידות חזקה ביותר
ודחייה עצמית .לדבריה" :לא הצלחתי
ללמוד לקבל את הסטומה שלי ,למרות
שחלפו חודשים .בכל החלפת שקית
בכיתי ובכיתי ובכיתי .שנאתי את
הסטומה שלי אימים ,כעסתי עליה ללא
הפסקה ,לא יכולתי לקבל החלטה של
'חיים בשלום' עם הסטומה".
י' עבר ניתוח ליצירת סטומה במסגרת
הסרת גידול סרטני שעבר .הסטומה שלו
משמיעה רעשים רבים ,היוצרים מבוכה
בעת פגישות עבודה שהוא מקיים .כל
ניסיונותיו לפנות לאחיות סטומה במטרה
למציאת פתרון עלו בתוהו.

מ' עומדת לעבור בקרוב ניתוח ליצירת
סטומה .היא דיברה עם אחות סטומה ועם
הכירורג שלה ,אך עדיין יש לה חששות
רבים מהניתוח עצמו וממה שיהיה
לאחריו .אחות הסטומה קישרה אותה
עם בעל סטומה ,אך עדיין שיחה זאת לא
הצליחה להפיג את חששותיה.
כולנו זוכרים ומכירים את התחושות
הקשות שמלוות כל חולה בחודשים
הראשונים לאחר יצירת הסטומה,
ולעיתים אפילו במשך שנים ארוכות
אח"כ .כולנו מכירים את הקושי בהשלמה
עם דימוי הגוף החדש ואת ההתמודדות
עם הפחדים מפני "מה יחשבו"" ,האם
אני מסריח"" ,איך בן הזוג יגיב" ועוד.

כולנו מכירים את הימים בהם הסטומה
משתגעת והציוד מתפרק ,מה שגורם
לנו לרצות להיעלם עמוק בתוך האדמה.
לכולנו יש ימים קשים בהם אנו לא מבינים
למה דווקא עלינו נגזר לחיות עם סטומה
והעולם נראה שחור מתמיד .חלקנו גם
מכירים את הבעיות השונות שמעוררת
הסטומה ,אם זה גירוי ,ציוד לא מתאים,
רצון לפתרון טוב יותר ועוד.
עד כה הכתובת היחידה עבורנו הייתה
אחות הסטומה .לאחיות הסטומה יש
ידע רב שנרכש בזמן ממושך של ניסיון
והשקעה ,אך מה לעשות ,כולנו מכירים
היטב את התחושה שרק בעל סטומה
אחר יכול להבין בדיוק ,אבל בדיוק ,איך
אנחנו מרגישים ועל מה אנחנו מדברים.
המפגש השנתי של ארגון בעלי הסטומה
מאפשר מפגש והחלפת דעות וטיפים
בין בעלי סטומה ,אך זהו יום אחד בשנה,
בהחלט לא מספק.
לפני כחצי שנה הוקם באתר דוקטורס
פורום תמיכה לבעלי סטומה .מטרת
הפורום היא לשמש מקום מפגש
וירטואלי לבעלי הסטומה באשר הם ולבני
משפחותיהם .הפורום מאפשר לבעלי
הסטומה לחלוק מניסיונם וחוויותיהם,
לתמוך ולהיתמך אחד בשני ולחלוק
טיפים ומידע .היום ,במאה ה ,21-כמעט
לכל קבוצת חולים משותפת ישנו פורום
המאפשר להם מקום של תמיכה וקבלת
טיפים ועצות .הגיע הזמן שגם לנו בעלי
הסטומה יהיה פורום שכזה.

אני מזמינה אתכם להיכנס לפורום
התמיכה לבעלי סטומה באתר דוקטורס
ולהצטרף למעגל החברים בפורום.
כתובת הפורום היא:

http://www.doctors.co.il/forum-4546
חשוב לציין שכניסה לפורום אינה כרוכה
בהרשמה ואינה עולה כסף .ניתן להיכנס
לפורום ולקרוא וכל המעוניין יכול גם
לכתוב ,לספר ,לשאול או לענות לשאלות
אחרים .חשוב לציין כי ניתן לכתוב בפורום
בשם בדוי ,מה שמאפשר גם לאלו שרוצים
לשמור על קיום הסטומה בסוד לעשות
זאת ללא חשש .הפורום אינו מוגבל בגיל
ומוזמנים אליו גם בני משפחה של בעלי
סטומה (שם הם לעיתים מתמודדים עם
קשיים כאלו ואחרים).
מדי פעם אנו עורכים מפגשי פורום.
המפגש הראשון היה מוצלח ומהנה
מאוד ונערך בביתה של אחת מחברות
הפורום .אנו מתכננים בקרוב מפגש
נוסף .מפגשים אלו מאפשרים הזדמנות
נוספת לבעלי סטומה ליצור קשר זה עם
זה לקבלת תמיכה ועזרה.
ט' נכנסה לפורום ומצאה בו מקום בו היא
יכולה לדבר על הסטומה בחופשיות .היא
אפילו הגיעה למפגש הפורום הראשון,
ולמרות שחששה והתביישה בתחילה,
בהמשך נפתחה ,נהנתה ודיברה עם כולם.
ט' עדיין בוחרת שלא לספר לסובבים אותה
על קיום הסטומה ,אך בזכות הפורום יש
לה מקום לדבר על הסטומה.
ק' עדיין לא השלימה עם הסטומה שלה,

אך מצאה בפורום מקום בו היא יכולה
לדבר על העובר עליה ולקבל תמיכה
והבנה.
י' נכנס לפורום ובזכות מידע שקיבל
מחברי פורום אחרים גילה משתיק קול
לסטומה ,אותו ניתן לרכוש באופן פרטי
ושפתר את בעייתו .למותר לציין ,שחברי
הפורום מעדכנים זה את זה באופן שוטף
על ציוד חדיש שקיים לסטומה (גם אם
אינו בסל וניתן לרכישה רק בחו"ל) ,מי
שמנסה ציוד חדש כלשהוא מדווח על
רשמיו ,וחברי פורום רבים זוכים להכיר את
הציוד המתקדם והחדיש בעולם לטיפול
בסטומה.
מ' נכנסה לפורום וסיפרה על הניתוח
שהיא אמורה לעבור ,הסיבות לו ועל
חששותיה ,ופרסה בפני חברי הפורום
שאלות מרובות .מ' קיבלה מגוון רחב של
תשובות מחברי פורום רבים .המשיבים
הרבים ותשובותיהם הצליחו להפיג במעט
את חששותיה של מ' .היא גם יודעת
שישנו פורום שלם שמחכה ללוות אותה
אל הניתוח ,לשמוע ממנה איך היה וללוות
אותה בכל יום לאחר הניתוח ולתמוך בה
בכל שצריך.
פורום התמיכה לבעלי סטומה פועל
בחסות אתר דוקטורס ומנוהל ע"י הודיה,
לאה קורדובה ויעל סיגל .כתובתו:

http://www.doctors.co.il/forum-4546
קישור לפורום התמיכה קיים באתר
האגודה למלחמה בסרטן:

www.cancer.org.il/stoma
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להתאים את העוצמה...

הד ֶבק
של ֵֶ

סדרת מגני העור של הוליסטר
עושה את ההבדל
בעל יכול הדבקה חזקה במיוחד

חזק ועמיד לאורך זמן

דק ועדין

להגנה מתקדמת נגד נוזלים
לאורך זמן )טבעות אטימה(

מאריך את חיי מגן העור

מאפשר יכולת החלפה תכופה

מתאים במיוחד להפרשות
נוזליות

עמיד לארוזיה של העור

יתרונות מגני העור של הוליסטר:
îטבעת צפה-ìלהצמדת השקית למגן העור
בביטחון וללא הפעלת לחץ על הבטן
גמישים ,בטוחים ונוחים לשימוש
מגנים על העור מפני דליפות
שומרים על בריאות העור
טבעת אטימה הופכת כל מגן עור ל-
       ≤   
483-OCT-2011

∏∂≠∏∂≠∞≥≠∞∞∏≠±

דימוי גוף ודימוי עצמי

מאת | לנה קורץ
 ,B.A. R.N.יועצת מיניות ,האגודה למלחמה בסרטן
"Is there ever real perfection in

?our body
?Other than in art
The beauty is in our minds
Our spirit
Our soul
And that can never
”Be removed or taken away.
By Sheryl Mendlinger
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מבוא
סוגיית דימוי הגוף והדימוי העצמי
מעסיקה אנשים רבים לאורך כל חייהם.
חשוב לנו איך אנחנו נראים בעיניי עצמנו
ובעיני אחרים .לעתים קרובות אנחנו
סבורים שיאהבו אותנו יותר בגלל המראה
שלנו ותחום התעסוקה שלנו .זאת הסיבה
לעובדה שחלק מאיתנו מתלבשים יפה
לפני פגישה ראשונה או ראיון עבודה.
אנחנו מנסים להתבטא יפה ולא להראות
את הצדדים הפחות יפים .הדימוי העצמי
ודימוי הגוף שלנו יכול להשפיע על הרושם
שאנחנו יוצרים על הסביבה ולהיפך-
הסביבה לעתים משפיעה על דימוי הגוף
והדימוי העצמי.

שני מושגים אלו קשורים האחד בשני
ומקיימים מערכת גומלין .תהליך בניית
"העצמי" הוא תהליך מורכב המתחיל עם
הלידה ומתקיים לאורך כל החיים .תהליך
זה מושפע באופן ישיר מהאינטרקציה
שלנו עם הסביבה הקרובה ,כגון
המטפלים העיקריים שלנו ,ההורים ,כמו
גם עם הסביבה הרחוקה יותר כגון מעגל
החברים ,המורים והעמיתים שלנו .ישנם
הבדלים בין הדימוי העצמי של נשים לזה
של גברים .הבדלים אלה מתבססים לרוב
על מסרים חינוכיים הנספגים מהסביבה.
דימוי עצמי ודימוי גוף נתונים לשינויים,
בעיקר כאשר אדם חווה משבר כלשהו.
ישנן מחלות ,דוגמת מחלת הסרטן,

העלולות להשפיע בצורה משמעותית
על הדימוי העצמי ודימוי הגוף ,בדומה
להשפעתן על רבדים שונים של חיי
האדם .המאמר הנוכחי יתייחס לדימוי
הגוף והדימוי העצמי באופן כללי ,ובאופן
פרטני  -לאנשים עם סטומה על רקע
סרטן ועל רקע מחלות אחרות.

הגדרות של דימוי גוף ודימוי עצמי
ישנו מספר רב של הגדרות למושגים
"דימוי עצמי" ( )self imageו"דימוי גוף"
( .)body imageדימוי גוף מהווה חלק
אינטגראלי של הדימוי העצמי .דימוי הגוף
יכול להיות מושפע מהדימוי העצמי וגם
להפך .שתי החוויות הללו משפיעות זו על
זו ברמה כזאת או אחרת ,ולכן לא תמיד
ניתן להפריד ביניהן או לדון בהן בצורה
נפרדת .בספרות ישנו מספר רב של
הגדרות של דימוי עצמי ודימוי גוף .במאמר
זה יובא חלק מהם ,במטרה לנסות ולהבין
את המושגים.
( Bradenמאוזכר אצל )Bailey, 2003a
כותב שהדימוי העצמי הינו הערכה
אינדיבידואלית של כל אחד את עצמו
בעזרת שיפוט עצמי( Rand .מאוזכר אצל
 )Bailey, 2003aמציין שדימוי עצמי הוא
הביטחון ביכולתך לחשובSigelman .
(מאוזכר אצל  )Bailey, 2003aמדבר על
הערכה כוללת הנותנת ערך לבן האדם
(ערך נמוך או גבוה) .הערכה זו מבוססת
על תפיסה עצמית חיובית או שלילית.
באופן כללי דימוי עצמי הוא מושג
המנסה להסביר מצבים מנטאליים שונים
ומסובכים ,אשר בעזרתם בני האדם
מעריכים את עצמם .ישנה חשיבות רבה
להבנת הגדרות אבני היסוד של הדימוי
העצמי ודימוי הגוף ,מכיוון שהן תורמות
לזיהוי הגורמים המשפיעים על הדימוי
העצמי ,להבנת התהליכים הפוגעים
בדימוי העצמי ,ולחיפוש דרכים יעילות
לשיקום הדימוי העצמי לאחר פגיעה.
דימוי גוף הוא התמונה של גופנו שאנו
יוצרים במוחנו .כלומר ,הדרך בה אנחנו
תופסים את גופנו .המושג הוא מושג
גמיש .הוא נבנה מכל ההתנסויות
הגופניות והנפשיות שלנו ,וכן מתוך

התייחסות האחרים אלינו .בבריאות
הנפש נהוג לדבר על דימוי גוף כעל תמונה
מנטאלית של היחיד ,רצונותיו ורגשותיו.
יש הטוענים שההגדרה המילולית של
דימוי הגוף נוצרה במאה ה ,13-כאשר
המילה " "imageנוצרה מהמילה ""imitate
( )to make copy ofונועדה כדי לתאר
"דמיון למשהו" או "תמונה של אובייקט".
במאה ה 16-הוסיפו את החלק
"המנטאלי" למשמעות המילה ודיברו על
תפיסה חזותית של האובייקט.
Baileyר( )2003bמזכיר מספר מרכיבים
איכותיים של דימוי גוף:
 נתונים גנטיים אשר אינם ניתניםלשינוי ,כגון מבנה גוף ,גובה ,צבע
עיניים.
 נתונים גנטיים אשר ניתנים לשינוי,כגון משקל הגוף והיקפים.
 דברים שאדם רכש ,כגון רכוש ,ממון,סטאטוס.
דימוי הגוף מתחיל להיבנות עם הולדתנו,
דרך מגע גופנו בסביבה ודרך התייחסות
המבוגרים המשמעותיים בחיינו אלינו -
ההורים שלנו .כאשר אנו גדלים ,דימוי
הגוף שלנו משתנה גם דרך התייחסותם
של בני גילנו .דימוי הגוף של הילד
משתנה עם גדילתו של הגוף ,דרך שלבי
ההתבגרות השכלית ,הנפשית והגופנית-
מיניתThompson .ע( )2003מדבר על
נקודה ,המוסיפה פאן נוסף למושג
דימוי גוף .הוא מציין שחשוב להבדיל בין
שביעות רצון מההופעה החיצונית ,לבין
החשיבות שהאדם מייחס להופעה שלו.
בחברה המודרנית ,המחשיבה יותר את
ההופעה הפיזית ,התקשורת עמוסה
בהתייחסות למראה ולממדי הגוף .גם
כשאנו הולכים ברחוב ,החנויות מלאות
בתמונות ובבובות בחלונות הראווה שהן
דקות גזרה ויפות .לסביבה יש השפעה
נרחבת על דימוי הגוף שלנו ועל בניית
סטריאוטיפים .נהוג לחשוב כי "יפים
ויפות" יותר מאושרים" ,לבנים יותר
מוצלחים משחורים"" ,צעירים" מקיימים
יותר יחסי מין מה"זקנים" .בני אנוש

נוטים לחשיבה סטיגמתית שמכוונת כלפי
אחרים וגם כלפי עצמםFein& Spencer .
( )1997טוענים בעבודתם ,שתהליך
שימור עצמי (( ,)self- maintenanceמושג
שמהווה חלק מחוויית העצמי ששומר על
המסגרת של העצמי ומשפיע על קביעת
סטיגמות סטריאוטיפים) הינו בעל תפקיד
חשוב בקביעת סטריאוטיפים ודעות
קדומות .הם הציגו שלושה מחקרים
שהוכיחו שאנשים נטו להעריך אדם
השייך לקבוצת סטריאוטיפים באופן
חיובי ,ככול שהם עצמם עברו חיזוק של
הדימוי העצמי ( )self imageע"י העצמה
של חיזוק העצמי (.)self affirmation
במילים אחרות ,הם נטו להעריך את
האדם בצורה סטריאוטיפית ככל שהדימוי
העצמי שלהם היה מאוים על ידיו בהיזון-
חוזר שלילי .יתר על כן ,בין האנשים
אשר הדימוי העצמי שלהם היה מאוים,
השפלה של האדם בעל הסטריאוטיפ
היוותה גורם מתווך ,המעלה את הערך
העצמי של המעריך .הכותבים מניחים,
ששימוש בסטריאוטיפ ודעות קדומות
יכולים להיות אמצעים שכיחים לשימור
דימוי עצמי ודימוי הגוף .ניתוח הנתונים
שהובא במאמר הראה שאנשים נוטים
יותר לתת סטיגמות ולהתייחס לדעות
קדומות ,מאשר להעצים ולשמר את
הדימוי עצמי שלהם.
ללא ספק שביעות רצון מההופעה
החיצונית ,כמו הסיפוק מביטויים של
ה"עצמי" במישורים אחרים ,הוא תנאי
הכרחי להנאה מזוגיות וממיניות .אדם,
אשר אינו מרוצה מההופעה החיצונית
שלו ,לרוב לא יצליח לפנות לעצמו מקום
לפנטזיות ולהנאות ,ולפעמים יחפש
דרכים לשינוי ,וישדר לסביבה את חוסר
היציבות שלו .אלו שעדיין לא נמצאים
בקשר זוגי ,לעתים יימנעו מהתחלות
חדשות על מנת להימנע מכישלון.

הבדלים בין המינים בתפיסה של
דימוי העצמי
Josephs, Markus and Tafarodiע()1992
טוענים שהתפקידים שנשים וגברים
לוקחים על עצמם שונים במערכת
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ההיררכית האנושית .בהמשך עבודה
זו ,המחברים ניסו לבדוק האם לאור
חלוקת התפקידים ,קיימים הבדלים
בין הדימוי העצמי של נשים וגברים.
הם מצאו ,שגברים נוטים להתמקד
ביכולות הייחודיות שלהם ולהבדיל את
עצמם מאחרים .נשים לעומת זאת,
לא מתמקדות בייחודיות התפקידים
שהן מגלמות ולא נטו להבדיל את עצמן
מאחרים .להיפך ,נשים נוטות לתלות
הדדית ולקשרים עם האחרים .גילויים
אלה הוכיחו את השערת החוקרים,
שמדברת על כך ,שההערכה החיובית
של הגברים את עצמם ,נובעת ממילוי
מספר תפקידים ,כגון :להיות בלתי תלוי,
אוטונומי ,נפרד ובנוסף לכול ,להיות יותר
טוב מאחרים .עבור נשים ,הערכה חיובית
או הרגשה טובה מעצמן נובעת מתחושה
של להיות רגישה ל ,..קשורה ל ...ובאופן
כללי תלויה באחרים .מכיוון שעבודה זאת
נעשתה לפני כעשרים שנה ,יש להתייחס
לשינויים שהביא איתו העידן החדש ,העידן
של התנועות הפמיניסטיות ,המאופיין
בטשטוש של חלוקת התפקידים והעצמה
נשית לצד אימפוטנציה גברית.
הבדל נוסף בתפיסת הדימוי העצמי ודימוי
הגוף בין המינים נמצא בעבודתם של
Markey, Markey and Birchא(,)2004
המדברים על שביעות רצון של נשים
מעצמן .ממצאי המחקר הראו השפעה
ניכרת של משקל הגוף על הדימוי העצמי
שלהן .נתון נוסף מעניין שבדקו בעבודה
זאת ,הוא השפעת התפיסה של הבעלים,
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הקשורה לשביעות רצונן של הנשים
מעצמן .נמצא שמבנה גוף האישה
משחק תפקיד חשוב עבור גבר כמניע
להתחלת הקשר .ממצא נוסף הראה,
שנשים נוטות לחוסר שביעות רצון
מגופן ורוצות להיות רזות יותר .בנוסף הן
חושבות ,שגם בני הזוג שלהן מעדיפים
אותן רזות יותר ,אך הבעלים היו מרוצים
באופן כללי מהמראה של הנשים שלהם.
כמו כן ,תחושות הבעלים לגבי נשותיהן
אינן מבוססות על הופעה חיצונית ,אלא
יותר על אינפורמציה סובייקטיבית.
אומנם נמצא שוני בין התפיסה העצמית
של גברים ונשים ,אבל יש לציין ,שקיימת
גם שונות בתוך קבוצת הגברים והנשים,
ולכן אין זה נכון לעשות חלוקה דיכוטומית
בין המינים ,אלא התפיסה צריכה להיות
בסופו של דבר אינדיבידואלית וקשורה
לעולמו של כל פרט.

השפעת מחלה על הדימוי העצמי
של האדם
כפי שהוזכר בתחילת המאמר ,דימוי
עצמי הוא תהליך מורכב ורגיש המושפע
מפרמטרים שונים .לכן ללא ספק,
השינויים החלים עלינו במשך החיים,
כגון :התבגרות ,מחלות ,לידה ואבדנים
שונים ,משאירים את חותמם על הדימוי
העצמי .חלק מהאירועים עלולים להוריד
את הדימוי העצמי ,וחלק אף להגבירו.
חשוב לציין ,שתפיסת מחלה או מוגבלות
כלשהי היא סובייקטיבית ונתפסת ע"י
כל אדם בצורה שונה .לכן ,לא תמיד

הופעת המחלה עצמה עלולה להשפיע
על הדימוי העצמי ,אלא לעיתים יהיו אלה
דווקא השלכותיה על האדם ,למשל חוסר
תפקוד ,תלות ,ירידה בסטאטוס ,בדידות,
שינויים בהופעה החיצונית וכדומה.
מחלה היא הפרה של האיזון ושינוי
מציאות .ארלו ,המאוזכר אצל ירושלמי
( ,)2007מדגיש את הצורך האנושי
הרציפות
בתחושת
האוניברסאלי
והעקביות .ארלו מסביר ש"העצמי",
בהיותו מושג חווייתי שמגדיר את זהותו
האישית של האדם ,הוא תמיד תלוי זמן,
ותחושת ההמשכיות מתחזקת תדיר את
חווית ה"עצמי" .תחושת הזהות העצמית,
קשורה להמשכיות בצורה חזקה אפילו
יותר מתחושת הזהות הקשורה לאחרים
משמעותיים בחייו של האדם .לטענת
ארלו ,משמעות הזהות האישית היא,
ש"העצמי" וה"אחר" ("האובייקט" במושגי
פסיכואנליזה) ,נשארים זהים בנקודות
זמן שונות ,ללא הקניית חשיבות למספר
השינויים והטרנספורמציות שחלו בשנים
שחלפו .ארלו סובר ,שדימויים או ייצוגים
מוקדמים רבים של ה"עצמי" ,אשר
מקובעים במערכת הנפשית ,יכולים
להיזנח ,כלומר :דימויים שונים על "מי אני"
ומהי זהותי הייחודית ,יכולים להשתייך
לתקופת חיים מסוימת ,ובתקופות אחרות
אנו מאמצים לעצמנו דימויים פנימיים
חדשים .מחלה עלולה לערער את תחושת
ההמשכיות ,אשר כל כך חיונית לאדם
ולכן כתוצאה מכך ,הדימוי העצמי עלול
להיפגע.
בעבודתם של Mann, Hosman,
Schaalma and De Viersא( )2004נמצאו
הוכחות לכך שדימוי עצמי גבוה יכול
להוביל לבריאות טובה יותר ולקשרים
חברתיים טובים יותר ולהיפך ,דימוי
עצמי ירוד קשור למגוון בעיות נפשיות
(דיכאון ,חרדות ,הפרעות אכילה) ,מחלות
כרוניות ובעיות חברתיות,Penninx et al. .
המאוזכרים אצל Mann et al.א(,)2004
מציינים שהדימוי העצמי משמש כאמצעי
בטחון של הפרט כנגד פחד וחוסר
וודאות ,וכאמצעי הגנה ששומר מפני
מחלות .מחקרים שונים מצאו שתחושת

שליטה ,יעילות ודימוי עצמי גבוה ,בשילוב
עם קשר זוגי וקשרי חברה עשירים,
מפחיתים באופן משמעותי התפתחות
סימפטומים דיכאוניים במחלות כרוניות.
בהמשך המאמר נמצא כי דימוי עצמי
הוכיח את עצמו כמשפר את יכולתו
של האדם להילחם במחלה ומסייע
בשיקום לאחר התערבות כירורגית.
 ,Chang and Mackenzieהמאוזכרים
אצל Mann et al.ח( )2004מצאו קשר בין
רמת הדימוי העצמי ותפקוד לאחר אירוע
מוחי.

מחלת הסרטן ,דימוי עצמי
ודימוי גוף
סרטן לעתים מזוהה כאחת המחלות
המאיימות ביותר שאדם יכול לחוות.
למרות התקדמות הטיפולים ,ולמרות
השיפור באחוזי ההחלמה והישרדות,
סרטן עדיין נחשב בציבור הרחב
מחלה שקשורה באופן ישיר למוות.
חלק מהאנשים יחווה תופעות לוואי
וחלק פחות ,אבל אין ספק שהחיים
אינם אותם חיים לפני ואחרי המחלה
(.)Eilers & Westercamp, 2002
סרטן והטיפולים בו עלולים לגרום
השינויים
משמעותיים.
לשינויים
יכולים להתבטא באיבוד חלקי גוף,
צלקות ,עיוותים ,או לחלופין ,בתהליך
הסתגלות לתותב או למגבלות תפקודיות
( .)White, 2000כמו כן מחלת הסרטן
כרוכה לעיתים באיבוד תפקידים
חשובים בחיי האדם ,כגון תפקיד ההורה,
תפקיד מנהל עבודה או פרטנר בזוגיות,
המשפיעים גם הם על תחושת הערך
העצמי .עצם קבלת תפקיד ה"חולה" או
"המטופל" עלולים להכניס את האדם
למסגרת של תלות ואיבוד העצמאות .לכן,
מחלת הסרטן והטיפולים בה משאירים
את סימניהם על הדימוי העצמי ודימוי
הגוף.

השפעת הסטומה על דימוי הגוף
והדימוי העצמי
אנשים בעלי סטומה ,אשר נוצרה בשל
סיבות שונות ,מתמודדים עם מספר

סוגיות מרכזיות כגון איבוד שליטה
ועצמאות ,קשיים בתקשורת עם הסביבה,
הסתגלות למצב החדש ,אתגרים חדשים
עם המשפחה ,הפרת שלמות הגוף
ושינויים בדימוי גוף .ללא ספק כל אלה
עלולים להשפיע ולשנות את הדימוי
העצמי של האדם (Nicholas, Swan,
.)Gerstle, Allan, & Griffiths, 2008
בעבודתם של Nicholas et al.ע()2008
שנעשתה על צעירים עם סטומה,
תיארו הנחקרים שינויים בדימוי הגוף
עקב בדיקות רפואיות דחופות וטיפולים
רפואיים .הצעירים הביעו תסכול וציינו
ש"הרבה אנשים נוגעים בהם כאשר
הם לא רוצים בכך" .כמו כן הם מדברים
על הפחדים שאחרים יגלו את הסטומה
ושהם ירגישו נבוכים מזה .המשתתפים
ציינו את חשיבות תהליך קבלת הסטומה,
או במילים אחרות" :להיות בסדר עם
הסטומה" ( ,)okaynessואז ניתן להרגיש
איתה נוח גם בנוכחות האחרים.
למרות סוגיות דומות אשר בעלי סטומה
מתמודדים עימם ,ההתמודדות עצמה
שונה מאדם לאדם .כל אחד חווה את
הפגיעה בדימוי העצמי ודימוי הגוף
בעוצמות אחרות וברבדים שונים.
כדוגמאות אביא ציטוטים מפיהם של
מטופלים ,עמם נפגשתי במהלך עבודתי:
"הייתי דוגמנית ושחקנית .תמיד הייתי
מחוזרת וניהלתי חיי חברה מאוד עשירים.
כיום כאשר אני עם סטומה ,אני לא
מאפשרת לעצמי לקשור קשרים כי כל
אחד ייגעל מהסטומה ברגע שיראה
אותה .חיי הזוהר שהיו לי הפכו להיות
חיים שאין להם משמעות".
"אצלי הסטומה גרמה למהפך חיובי בחיי!
התגרשתי מגבר שהחיים איתו גרמו לי
לסבל גם לפני המחלה .הייתי מעוניינת
בזוגיות חדשה ,טובה יותר ממה שהייתה
לי קודם .לא היססתי לצאת ולהכיר
גברים .גם לא פחדתי מסטוצים .לא
הייתי מספרת לכל אחד שיש לי סטומה
וכשהעניינים היו מגיעים למיטה ,אם היו
שואלים אותי ,הייתי עונה שעברתי ניתוח
בבטן וכעת אני בריאה .גם בעבודה שלי

אני מסובבת אנשים ולפעמים יוצאים
לי הגזים .אז אני מסבירה שיש לי שקית
בבטן בעקבות ניתוח ומשם יוצאים גזים
שלא בשליטתי .אני מרגישה הקלה עם
הגישה שלי לסטומה .אם אני לא עושה
עניין מזה ,גם אחרים לא עושים!"
"הסטומה שיש לי לא מאפשרת לי
לפנות את הראש .אני כל הזמן עסוק
במחשבות על הריח שיוצא ממנה ,על
השקית שתתפוצץ .אני לא מסוגל לראות
את עצמי במראה ומתפשט בחושך.
למרות שאשתי טוענת שהסטומה כלל
לא מפריעה לה ואני ממשיך להיות
אטרקטיבי בעיניה ,אני לא מרגיש כך .גם
החשק המיני ירד לי בהדרגה".
"אני ממש נמנע מהכרויות חדשות.
באוכלוסיה הומולסבית ,מאוד חשובה
האסטתיקה .הייתי בסיטואציות מאוד לא
נעימות בהם עזבו אותי ברגע שגילו את
הסטומה .אני ממש נפגע ולא יודע איך
להתנהג הלאה"
ללא ספק שיקום של דימוי הגוף והדימוי
העצמי הוא תהליך מורכב ואתגרי ,הן
עבור המטופלים והן עבור המטפלים.
השיקום תלוי גם במצב הקודם ,במצב
הבריאותי הנוכחי ,במצבה של הסביבה
הקרובה של אותו האדם ובמאמצים
של האדם לגרום לשינוי חיובי .רצוי
שהראיה של התהליך תהיה רחבה
ותהיה התייחסות להיבטים רפואיים,
נפשיים וחברתיים .לדוגמא ,יש לבדוק
עם התזונאי כיצד ניתן להקטין את כמות
הגזים היוצאים מסטומה ,עם האחות
איזה אמצעים קיימים לנטרול הריח ,עם
מטפל בבריאות הנפש ניתן לבדוק באילו
דרכים ניתן לעבוד על העצמה עצמית
ואיך אפשר להיפתר ממחשבות טורדניות
על המראה החיצוני.

מספר עצות לשיפור של דימוי
הגוף ודימוי העצמי
 .1בדוק/י עם אחות הסטומה באיזה סוגי
ציוד לסטומה את/ה יכול/ה להיעזר
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בכדי להרגיש בטוח שהסטומה לא
י/ בקש.תיפתח והתוכן לא ידלוף
.הדרכה נוספת כדי להרגיש בטוח
לצורך קבלת רשימת אחיות הסטומה
 יש ליצור,שנמצאות קרוב למגוריך
קשר עם מזכירת ארגון בעלי
 בטלפון, סילביה אליאשווילי,הסטומה
.03-5721618
מומלץ להתייעץ עם תזונאי בקשר
לתזונה המתאימה עבורך ביותר
במטרה להקטין את כמות הגזים
ולנסות לפתור קשיים הנוגעים
.ליציאות
.י בספורט במידת האפשר/עסק
 בנוסף לסגולות,פעילות ספורטיבית
 עשויה לשפר,הבריאותיות שלה
את דימוי הגוף ולהגביר את תחושת
הביטחון שעלולה להתערער בתקופה
.זו
. פעילויות חברתיות,י בחוגים/השתתפ
ה אוהבים/י לעסוק בדברים שאת/בחר
.ה בהם/ה טוב/ושאת
,י את עצמך מבחינה חיצונית/טפח
.י בבחירת בגדים/והשקיע
עובדת/מומלץ להתייעץ עם פסיכולוג
מטפל אחר בתחום הרגשי/סוציאלית
שעשוי לעזור בהתמודדות רגשית עם
 חשוב להבין.ה חווה/השינויים שאת
שלא כדאי להתמודד לבד ולדעת
.לקבל עזרה
מומלץ לפנות ליועץ מיני שיכול לתת
הדרכה אודות התנהגות עם סטומה
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לעשות שלום עם סטומה :ליצור שינוי מתוך השלמה
עדי זוסמן
 ,RD, BSc, MBAמאמנת בריאות ודיאטנית ,חברת הועד המנהל של עמותת הדיאטניות בישראל "עתיד",
חברת הצוות המוביל של פורום התנהגויות האכילה מטעם העמותה
נתחיל עם סיפורה של יהודית (שם בדוי),
בעלת סטומה זמנית בעקבות מחלת
הקרוהן ,ממנה היא סובלת הרבה שנים.
יהודית פנתה אליי במטרה להתאים לה
תזונה מתאימה .עוד לפני הניתוח וגם
אחריו יהודית התקשתה לסגל לעצמה
הרגלי אכילה תקינים .התוצאה הייתה
חסרים תזונתיים רבים ,כמו אנמיה מחוסר
ברזל ,מחסור בוויטמינים מקבוצת ,B
במקביל לנטייה לעודף משקל .יהודית
טענה שהגיעה אליי כדי לבנות הרגלי
תזונה בריאים ,אך בפועל לא הצליחה
ליישם אף המלצה .הבחנתי שמצב רוחה,
לרוב ,ירוד .פה ושם היא זרקה מילים כמו
"מה זה משנה מה אני אוכלת .מה אני
שווה ,אני לא מצליחה בכלום .אין לי זמן
לאכול כי עליי לטפל במשפחתי" .היה
ברור לי שכדי לעזור ליהודית ,עליי לגייס
כלים שהם מעבר לשיח התזונתי.
הפסיכולוגיה המסורתית חקרה מחלות
נפש וכשלים בתפקודו של האדם.
פרויד שטיפל באנשים נוירוטיים ,סבר
שלראיה העצמית של המטופל מקום
של אמת .הוא האמין שדעתו השלילית
של האדם על עצמו מייצגת את העמדה
האמיתית ביותר עבורו .1לעומת גישה זו,
הפסיכולוגיה המודרנית עוסקת ב"תורת
האושר" .2הפסיכולוגיה החיובית שהוצגה
לראשונה ע"י מאסלו ,וממשיכה לצבור
תאוצה דרך תורותיהם של רוג'רס ואריך
פרום ,2וכן בתורותיהם של אדלר 3וויקטור
פרנקל ,4עוסקת בשאלה "מה עושה את
האדם מאושר" .זו גם הגישה של תורות
האימון ( )coachingלסוגיו ,שהתפתחו
בשנים האחרונות.5
במאמר זה אציג את גישתי ,כמאמנת
בריאות ,הדוגלת בכוחו של האדם
לבנות לעצמו חיים בריאים מתוך בחירה,
מודעות ומציאת המשמעות האישית של
בריאותו .גישתי מושתתת על תורותיהם
של ו .פרנקל ,4על תורת הCBT-

(טיפול התנהגותי קוגניטיבי) ,1הגישה
המוטיבציונית ,6על גישתה של ביירון
קייטי 7ומאמונתי העמוקה שהאדם הוא
השליט של חייו .כמו כן ,ניסיוני רב השנים
כדיאטנית קלינית במגוון התפקידים
שמילאתי ,חיזק אצלי את הדעה שגוף
ונפש  -מאוחדים הם .זו הגישה שהרפואות
העתיקות פועלות לפיה כבר אלפי שנים
והרפואה המערבית מאמצת אל חיקה
בשנים האחרונות.8
תורת אימון הבריאות ()health coaching
התפתחה "מהשטח" ,ע"י מטפלים
(רופאים ,אחיות) שהתמודדו עם הקשיים
של מטופליהם ליישם את השינויים
עליהם הומלץ להם .מטרתה  -לסייע
לאנשים לחיות חיים בריאים יותר .ההבדל
בין אימון הבריאות לבין האימון האישי
או העסקי הוא שאימון בריאות עוסק
בתהליך .באימון אישי אדם שם לעצמו
מטרה כלשהי ומתאמן על מנת להשיגה
(לדוגמא ,לבחור מקצוע חדש ,או למצוא
זוגיות) .ברגע שהמטרה הושגה  -האימון
הסתיים .לעומת זאת ,באימון בריאות,
המטרה היא התהליך .לדוגמא ,לסייע
למתאמן לעשות פעילות גופנית באופן

קבוע ,ליטול תרופות בזמן ,לשנות את
התזונה שלו בהתאם לצרכי הגוף ,ללמוד
לנטרל את השפעת הסטרס על החמרת
המחלה וכד' .מדובר בתהליך מתמשך
ורציף ,לכן באימון בריאות יש עיסוק
מתמיד גם במעידות ,אי העשייה ,קשיים
על הדרך וכד' .אני מאמינה ,בדומה
לגישתם של מילר ,רולניק 6ופרנקל,4
שהאדם הוא יצור שלם ,בעל יכולות
בלתי מוגבלות ,והוא מערכת מורכבת
ושלמה הרבה מעבר למחלה זו או אחרת
השוכנת בגופו .המיקוד ביכולותיו של
המתאמן מאפשר לו לבנות הערכה
עצמית מספקת שמאפשרת לו לחזור
למטרותיו הבריאותיות שוב ושוב ,ותוך
בחינת האפשרויות העומדות לפניו ללא
שיפוט עצמי (כלומר ,ללא רגשי אשמה).
(זאת לעומת הנטייה הרווחת לחשוב "לא
הצלחתי בעבר ,אין טעם לנסות בהווה").
"ללא שיפוט" הן מילות המפתח.
השופטים הפנימיים שלנו עובדים הרבה
מעבר למה שביקשנו מהם .הם לובשים
צורות שונות (של אמא ,סבתא ,אבא,
מורה ,מדריך בצופים וכד') ועסוקים כל
היום בליצור בנו רגשות אשמה .התופעה
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מוכרת לנו סביב הנאות ,אוכל ,בילויים,
יחסים עם חברים .אצל אנשים הסובלים
ממחלות כרוניות ,ומחלות מעיים
דלקתיות במיוחד ,עצם קיום המחלה יכול
לעורר תחושות אשמה .8אשמה כלפי
הקרובים ביותר ,כלפי מקום העבודה,
החברים .למסתכל מהצד זה נראה מוזר
 מדוע שאדם שחלה בדלקת במעייםיחוש אשמה? אך זוהי חוויה אישית של
הרבה חולים ,במקביל להתמודדות עם
סטיגמות ,9לחצים של חיי היום יום,10
מעברים בין מרפאות 11ועוד.
ההמלצה כיום היא לחפש פתרונות
משולבים ,המאפשרים למטופל לעבוד
על תחושות סובייקטיביות ,רכישת כלים
להתמודדות מושכלת יותר עם המציאות
וקבלת מידע ותמיכה מצוותים רפואיים
וסיעודיים.12
השלב הראשון והחשוב ביותר ביצירת
חיים טובים במידת האפשר עם מחלת
מעיים או עם סטומה ,הוא שלב הקבלה
()Acceptanceן .13המטרה היא לקבל את
המצב הקיים כמצב נתון ,להשלים עם
הסטומה לא מהמקום של הכנעה ,אלא
מהמקום של "עשיית שלום".
מדוע זה חשוב? ההיסטוריה מוכיחה
שאנשים שהצליחו להגיע להישגים
ולחיות חיים שלמים עם ולמרות המגבלה
שלהם ,פעלו מתוך הכרה מלאה במציאות.
דוגמאות לכך :המלחין הדגול בטהובן
שנעשה חירש והמשיך להלחין יצירות
מופלאות ,הלן קלר הייתה חירשת ,עיוורת,
אילמת וסופרת מפורסמת ,סטיבן הוקינג
הינו פיסיקאי ופרופסור באוניברסיטת
קיימבריג' למרות היותו חולה במחלת
 ALSומשותק בכל גופו.
כיום אנו יודעים שהרגשות שלנו הם תוצר
של המחשבות שלנו ,ולא להיפך ,כפי
שסברו בעבר .1מכאן ,שגם ההתייחסות
שלנו אל המצב הבריאותי שלנו ,הינה
תלוית המחשבות שלנו ,כמו גם ההכרה
במצב הבריאותי.
הכרה מלאה במצב הנתון תוך השלמה
איתו משחררת אנרגיות שעד אז הופנו
למלחמה במחלה .האנשים שעברו
טראומה ,או חלו במחלה כרונית,
הנתפסת בעיניהם כקשה ,כדוגמת
המחלות המצריכות ניתוח ליצירת
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סטומה ,יכולים להתנהל בשני מסלולים
עוקבים או מקבילים:
א .בשלב הראשון רבים חווים כעס,
תסכול ,אי הסכמה עם המצב באופן
מתמשך (זאת לעומת אחרים שסבלו
מסימפטומים קשים טרם הניתוח
ואחריו חשים דווקא הקלה ,אך לא נדון
בהם כאן) .זהו המצב בו מאשימים את
עצמם ,את המשפחה ,את הרופאים
והממסד שכשלו בטיפול בהם וכו'.
הם מתמקדים בקשיים והמגבלות
שמצבם החדש יוצר בחייהם ,ומוציאים
המון אנרגיה על כך .מצב רוחם ,לרוב,
ירוד ,והם ללא ספק חווים אומללות
אמתית .המחשבות שמנהלות אותם
בחיים הן מהסוג "למה זה קרה לי?
למה דווקא לי? הלוואי ולא היה קורה
לי כל זה" .עפ"י גישת ה ,CBT1-נקרא
למחשבות כאלה "מחשבות חוסמות".
מחשבות חוסמות בד"כ מייצרות
רגשות קשים של כעס ,תיסכול,
קורבנות ,עצב.
ב .לאחר השלב הראשון חלק מהאנשים
תהליכים
לעבור
מתחילים
קוגניטיביים ורגשיים ,במהלכם הם
מפנימים את העובדה שהסטומה
שבדופן בטנם היא עובדה קיימת,
לטוב ולרע .הם מתחילים להבין שזהו
גופם ואלה הם חייהם והם ורק הם
יוכלו לשפר את המצב הקיים .הם
מצליחים לשנות את הלך המחשבות
חוסמות
ממחשבות
שלהם
דוגמא
מקדמות".
ל"מחשבות
למחשבות מקדמות" :הסטומה
הצילה את חיי ,אני אסיר תודה לה",
"זה המצב הקיים .עכשיו בואו נראה
כיצד אני מנרמל את החיים שלי
מכאן והלאה" .מחשבות מקדמות
מייצרות רגשות חיוביים ,כמו תחושת
אופטימיות ,תיקווה ,אמונה ,הודיה...
תוצאה ישירה של שינוי הגישה היא
בנטילת אחריות .בשלב הראשון האחריות
עדיין מוטלת על גורמים חיצוניים (מערכת
הבריאות ,הרופאים ,הדיאטנים וכד') ועל
גורמים ביולוגיים פנימיים (זה הגורל,
המחלה תורשתית ,בגילי ,במצבי וכד').
מצב זה משקף את הקושי של האדם
להאמין ביכולתו להשתקם .הספרות

מצביעה על כך שבמצב של חוסר אמונה
הסיכויים לחזור לחיים בריאים באמת
נמוכים .14ברגע שהאדם מסוגל להחליף
את המיקוד שלו לגורמים פנימיים אחרים
(התמודדות אישית עם מצבי דחק ,עומס
פיסי ורגשי) וחיצוניים סביבתיים (תזונה,
פעילות גופנית) ,האחריות על ניהול מצב
בריאותו  -עוברת אליו.14
חשבו איזה עולם אפשרויות בלתי
מוגבלות נפתח לפנינו כאשר אנחנו
המנהלים של עצמינו! מרגע זה אנחנו
אחראים להתעדכן בכל חידושי הרפואה,
למשל מהאינטרנט .מרגע זה אנחנו
אחראים ללמוד מניסיונם של אחרים
בקבוצות תמיכה אמיתיות או וירטואליות.
כאשר האחריות עלינו אין מקום יותר
למחשבות כמו "אין לי כסף אז לא אחפש
פתרונות חדשים" ,או "בקופ"ח לא נתנו
לי את התור הקרוב לרופא ,אז אין לי מה
לעשות עד אז" (בדקו :איזה רגש מחשבה
כזו מייצרת אצלכם?) במקום מחשבה
חוסמת שכזאת ,ניתן לגייס מחשבה
מקדמת כמו "התור לרופא רחוק .בוא
נראה מה אני יכול לעשות בינתיים ,למשל
בתחומים של רפואה משלימה ,שינוי
התזונה ,התאמת הפעילות הגופנית .אולי
אפנה לאחות מדריכה ואתייעץ איתה".
ועוד מחשבות דומות שעוזרות "להפוך כל
לימון  -ללימונדה".
יש אנשים שיודעים לשנות את המיקוד
שלהם בעצמם ,ויש שזקוקים לעזרה
של מאמן .בזמן הכנת כתבה זו גלשתי
לפורומי תמיכה לחולי קרוהן ,קוליטיס
וסטומה .תוך כדי קריאה שם ניתן לזהות
במפורש את המחשבות החוסמות
והמקדמות ,והלך הרוח שעולה מהן.
לדוגמא ,כותבת אישה ,בעלת סטומה,
שלמרות המצב הקשה שהיא נתונה
בו (היא סובלת מכאבים) ,היא מסוגלת
לראות את הטוב שבחייה :בעל אוהב,
ילד מקסים .ואפילו לראות את הדברים
הטובים שקורים לה בעקבות המחלה:
חזרה לכתוב ,לצייר ,להתנדב במסגרת
העמותה ולעזור לאנשים אחרים .אגב,
אותה בחורה מספרת שבשנות המחלה
היא עברה גם תהליכים פנימיים ,בהם
"הסתכלה פנימה" וכנראה התמודדה
עם השדים הפנימיים שלה .איני מכירה

אותה ,כמובן ,אבל נראה שהוא עובדת
חזק עם בחירת המחשבות המקדמות
אותה.
מדוע כל זה חשוב? משום שכיום ידוע
שאנחנו ,בני אדם ,מנוהלים לרוב עפ"י
הרגש שלנו .לדוגמא ,הבורסה ,כביכול
המקום האנליטי ביותר ,מתנהלת עפ"י
הרגשות של המשקיעים .מערכות
יחסים ,ארגונים שלמים ואפילו מדינות
 מתנהלות עפ"י הרגשות של העושיםבמלאכה (זוכרים את הכבוד של השגריר
הטורקי?) ומה נגיד על הרגלי הבריאות
שלנו? מדוע כ"כ קשה לנו לסגל הרגלי
בריאות חדשים? מדוע אנו מאמינים
לרופא זה ולא האחר? הכל ,גבירותיי
ורבותיי ,רגשות- the good news .
הרגשות נוצרים כתוצאה מהמחשבות.
אותן מחשבות שאנו מאמינים להן .וזה
אומר ,שבאמצעות שינוי המחשבות
ששוכנות בראשינו ,ניתן לשנות גם את
הרגשות (כאמור ,תורת ה CBT-בנויה
על גישה זו) .1כך ניתן לבנות בהדרגה כל
הרגל חדש שיקדם את הבריאות שלנו,
ללא שום צורך בכוח הרצון.
כיצד זה נעשה בפועל? המטרה היא
לאבחן את המחשבה שייצרה את הרגש.
למשל ,אם אני חשה דכדוך ,עצב ,כובד
בחזה (בדקו עם עצמכם :באיזו מידה
משפיעות הרגשות שלכם על הרגשה
פיסית בגוף?) ,עליי לזהות את המחשבה
שמייצרת את מצב רוחי הירוד .בשלב הבא,
נבחן את המחשבה הזו ,את אמיתותה,
ונבחן האם היא מקדמת או מעכבת אותי
בחיים .אם נזהה את החסימות שהיא
מייצרת ,נחליף אותה במחשבה מקדמת.
איך נדע האם היא מקדמת? פשוט :נבחן
את הרגש שהיא מייצרת בלב .אם הרגש
הוא של שמחה ,אופטימיות ,רצון לעשות-
זו מחשבה מקדמת .מכאן נסיק ונבנה את
ההתנהגות הרצויה.
אז מה שלום האשה שתיארתי את המקרה
שלה בתחילת המאמר ,יהודית (שם בדוי)?
יהודית ,בעלת סטומה זמנית בעקבות
מחלת הקרוהן ,אשר התקשתה לסגל
הרגלי אכילה תקינים .עם כל הרצון הטוב
שלה ,בפועל לא הצליחה לעשות שינוי
בתזונתה .עבודה באמצעות הכלים של
אימון בריאות העלתה מחשבה מעניינת:

יהודית ראתה בגופה משהו מלוכלך ,לא
ראוי למזון טוב .המחשבה שניהלה אותה
הייתה "לא מגיע לסטומה הזו לקבל שום
דבר טוב .ממילא הכל נשפך החוצה,
הגוף שלי מכוער עם החור הזה בבטן".
כאשר היא אמרה בקול את המשפטים
הללו ,היא הזדעזעה .היא הבינה שהיא
כמו "מענישה" את גופה על שבגד בה
ונזקק לסטומה .היא חזרה אחרי שבוע
שבו הסתובבה עם התובנה הזו בראש,
והודיעה שאינה מוכנה יותר לחיות כך.
היא רוצה לטפח את הגוף שלה ,מבחוץ
ומבפנים .המחשבה החדשה והמקדמת
שבנתה הייתה "גופי המסכן עבר כ"כ
הרבה .מגיע לו לקבל את המזון הטוב
ביותר כדי שיוכל להמשיך ולשרת אותי
ולאפשר לי לחיות בחיק משפחתי".
מאותו היום חל המפנה .יהודית החלה
ליטול תוספי תזונה ,לבצע בדיקות דם,
וגם בנינו ביחד את התפריט המתאים
לה ,כאשר היא הייתה זו שהובילה את
התהליך מתוך קבלת גופה והקשבה לו.
בדרך היא גם למדה לדבר על מצבה עם
הסביבה ,לדוגמא היא לקחה את הבוס
שלה לשיחה וסיפרה לו על מחלת הקרוהן
והסטומה שלה .החיים נעשו הרבה יותר
קלים ו...בריאים.

לסיכום
המחשבות הן אלה שאחראיות על
הרגשות שלנו .ההתנהגות שלנו
נקבעת עפ"י הרגשות שנוצרים בעקבות
המחשבות החוסמות או המקדמות
למטרה .זיהוי המחשבות הללו יסייע
בקבלת המצב הנתון .בניית התנהגות
חדשה ,שמקדמת את הבריאות,
מתאפשרת כאשר אנו לוקחים את
האחריות על מצבינו בידינו ומנהלים
את הבריאות שלנו ,בדומה לניהול
עסק .בסדנאות אימון בריאות לסובלים
ממחלות מעיים דלקתיות מקדישים חלק
גדול מהזמן לבירור ובניית המחשבות
המקדמות.
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פנייה לבעל סטומה
מאת | נטלי פרסל
אחות סטומה במרכז הרפואי תל השומר

בעל סטומה יקר,
כותבת לך נטלי פרסל ,אחות סטומה
במרכז הרפואי תל השומר .אני עובדת
בתפקיד זה כשנה ופגשתי הרבה אנשים
עם סטומה :צעירים ומבוגרים ,מנוסים
ואלו שרק עברו ניתוח וטרם למדו לטפל
בעצמם.
בתקופה זו נחשפתי והכרתי מגוון מצבים
בהם בעלי הסטומה נזקקים לבדיקה
וטיפול של אחות סטומה.
הבעיה הנפוצה ביותר שנתקלתי בה
הייתה פגיעה בעור סביב הסטומה.
גירוי ,דלקת ואודם בעור סביב הסטומה
(במיוחד בקרב בעלי איליוסטומי) הם אכן
הסיבוכים השכיחים ביותר ,המופיעים
סמוך לניתוח האזור ,בדרך כלל ,מתבטא
בשטח של כ 2.5-ס”מ סביב הסטומה.
כאשר ניסיתי לברר עם אותם האנשים
מה לדעתם גרם לפגיעה בעור ,הסיבה
העיקרית שהועלתה על ידם הייתה אי
הקפדה נאותה על טיפול נכון בסטומה,
כלומר ,אי שימוש או שימוש לא נכון
באביזרים הנלווים לטיפול בסטומה.
לאור זאת ,ברצוני לרענן ולהזכיר מספר
טיפים שיעזרו לך לשמור על שלמות העור
מסביב לסטומה:
 .1תכנן את הסביבה בה אתה מתכוון
לטפל בסטומה .ישנם אנשים
המעדיפים את חדר האמבטיה
ואחרים בוחרים אזור אחר המתאים
להם ביותר.
 .2הקפד להחליף את מגן העור פעמיים
בשבוע .תכנן ימים קבועים להחלפת
מגן העור ,רצוי בשעות בהן הסטומה
פחות פעילה ,למשל בשעות הבוקר
לפני הארוחה.
 .3הכן את כל הציוד הנחוץ לך עוד
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לפני שאתה נכנס למקלחת ,רצוי
בסדר השימוש בו:
 שקית לסילוק פסולת ומגבת		 לסטומה
 מגבון מסיר דבק (רצוי להשתמש בו		 במקלחת)
 סרגל מדידה מספריים מגן עור (בסיס) ופסטה לאטימה		 (רבים מכנים את הפסטה  -דבק)
 אבקה (רק במידה ומופיעה פגיעה		 בעור)
 מגבון להגנה על עור שקית סטומה מנטרל ריחהכנה ותכנון לפני רחצה יקצרו את זמן
הטיפול בסטומה.
 .4במקלחת יש להסיר את הציוד
בעדינות .אני ממליצה להשתמש
בספרי מסיר דבק למניעת כאבים
וטראומה לעור .רחץ את הסטומה
והאזור מסביב במים וסבון ,השתמש
במגבון מסיר דבק לניקוי העור
משאריות הדבק ,הקפד לשטוף את
אזור סטומה אחרי השימוש במגבון
כדי להבטיח הדבקה טובה.
 .5הקפד לייבש היטב את אזור הסטומה
לפני הטיפול .בדוק מול המראה את
שלמות העור מסביב לסטומה.
 .6מדוד את גודל הסטומה והכן את מגן
העור על ידי הכנת הפתח ,כ 1-מ"מ
מעבר לגודל הסטומה .זכור שבחודש
 חודשיים הראשונים לאחר הניתוח,הסטומה קטנה בקוטרה ,ומומלץ
למדוד אותה לפחות פעם בשבוע.
 .7השתמש באבקה לטיפול בעור מגורה.
אם יש לך פצע ,פנה לאחות סטומה

לבדיקה והדרכה לטיפול בפצעים.
זכור כי יש לפזר אבקה על אזור מגורה
ולחכות לפחות  20שניות .לאחר מכן
יש להרחיק בעדינות את שאריות
האבקה שלא נספגה ,על מנת לאפשר
הדבקה טובה יותר של מגן העור.
 .8מרח את העור סביב הסטומה במגבון
הגנה .זכור שתתכן הרגשת צריבה
שתעלם לאחר מספר רגעים .שימוש
במגבון זה חשוב למניעת פגיעה
בעור.
 .9הסר את הנייר מהחלק האחורי של
המגן ומרח פסטת אטימה על הצד
הדביק של מגן העור סביב לפתח
הגזור להשגת איטום טוב יותר (מומלץ
לבעלי איליוסטומי ואורוסטומי).
מומלץ לחכות כדקה בין מריחת
הפסטה להדבקת הבסיס.
 .10טפטף מס' טיפות של מנטרל ריח
לתוך השקית והצמד .מומלץ לנוח
כ 20-דקות להבטחת הדבקה טובה.
המפתח להצלחה בטיפול בסטומה
ומניעת פגיעה בעור היא הקפדה על
ביצוע כל שלבי הטיפול ,זיהוי מוקדם של
בעיות וטיפול בהן.
כדאי להיות מודע לכך שיתכנו שינויים
במבנה הבטן והסטומה ,בתזונה ובשגרת
החיים (עלייה או ירידה במשקל ,הריון ,גיל
מתקדם) .בכל שינוי כדאי להתייעץ עם
אחות הסטומה בבית החולים או בקהילה.
אם טרם הופנית לאחות סטומה ,יש
באפשרותך לברר מי אחות הסטומה
שאיתה תוכל להתייעץ ולהיות במעקב
אצל סילביה ,מזכירת ארגון בעלי הסטומה
בישראל ,האגודה למלחמה בסרטן
בטלפון מספר.03-5721618 :

צעירים עם סטומה -
בשטח!
מאת | רן רובינשטיין

שמיים בהירים ,שמש חמימה ,משב רוח
קליל -ללא ספק ,מזג אוויר שמבשר
על יום נעים ויפה להפלגה לאורך חופי
חיפה .התקבצנו במרינה ,עשרה חבר'ה
צעירים ונלהבים ,עוברים תדרוך לקראת
ההפלגה .מולנו ,שורות  -שורות של
סירות מפרש מתנודדות להן בקלילות
ברוח .לפנינו אחר צהריים יפיפה ונינוח
במים הכחולים.
או שלא.
מייד ביציאה מהמרינה הרוח מכה
בעוצמה .משבים ערים מטים את הסירה
ושולחים אותה בטיסה קדימה" .כולם
לעבור צד!" צועקת איילת ,המפקדת
שלנו ,במטרה להקטין את ההטיה .אנחנו
מגיבים במהירות .הגלים באים מכיוון
החרטום ,והסירה מתנדנדת בערנות.
כולנו עסוקים במלאכת ההפלגה :אחד
על ההגה ,שניים מכוונים את המפרשים,

איילת בפיקוד ,וכמובן ,מישהו צריך לדאוג
לאוכל .ההפלגה בים כזה מאתגרת
ומלהיבה ,ואנחנו כולנו בעניין.
סטומה או לא סטומה ,בים כולם באותה
סירה .שקיות ומדבקות ,מספריים
ומשחות  -כולם כאילו נשארו להם על
החוף ,משאירים אותנו להפסקה של
כמה שעות .דברים עובדים אחרת כאן,
לים יש קצב משלו .לאף אחד אין סטומה
בים.
הזמן עובר מהר כשמפליגים .האוויר
צלול ,המראה של רצועת החוף והר
הכרמל משכרים" .היכונו לסיבוב! מתח
מפרשים!" אנחנו שומעים את הפקודות
שמבשרות על התחלת ההפלגה חזור.
כולנו משתפים פעולה בזריזות ,המפרשים
עוברים צד והסירה מתייצבת על הכיוון
למרינה.
ההפלגה חזרה רגועה יותר בגלל כיוון
הרוח .אפשר להתרווח קצת ולהסתכל
מסביב :רק אנחנו ,הים ,השמש והרוח,

אוכל טוב ואנשים טובים .מה עוד אפשר
לבקש? יש קצת זמן לקשקש על הא ודא,
ואפילו לצלם כמה תמונות .כמובן שלים
יש עדיין תוכניות משלו ,והוא לא יאפשר
לנו לשכוח ממנו לאורך זמן" :ריסוס" קטן
מדי פעם דואג להחזיר אותנו לעניינים.
אין ספק ,אנחנו עדיין בהפלגה.
בכניסה למרינה אנחנו מורידים מפרשים,
ופוגשים את הסירה השנייה ,עליה מפקד
יהושוע  -איש ים מנוסה .את יתר הדרך
אנחנו עושים על מנוע ,עד לרתיקה .בדרך
אפשר להתרשם מאוניות הענק שעוגנות
במרינה ,ומספינת חיל הים שהוסבה
לאימונים.
ו -זהו! החבלים מושלכים ,ואנחנו שוב על
קרקע מוצקה .שיחת הסיכום קצרה ,אבל
קולעת .איילת ויהושוע מודים לצוותים על
הפלגה מוצלחת ומהנה ,ומקווים לראות
אותנו שוב" .אז איך היה לכם?" שואלת
איילת.
"מ-ד-ה-י-ם!"

קבוצת צעירים עם סטומה רוצה להודות מקרב לב לאיילת ויהושוע ,מתנדבי עמותת "אתגרים" שפיקדו על ההפלגה במקצועיות,
אדיבות וסבלנות אין קץ ,וכן לחברות הוליסטר ,קולופלסט וקונווטק שתמיכתן ותרומתן הנדיבה אפשרו את האירוע המרגש.
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פעילויות קבוצת "צעירים עם סטומה"
מאת | יעל סיגל
חברה ופעילה בקבוצת "צעירים עם סטומה"

קבוצת הצעירים הינה חלק מארגון בעלי
הסטומה בישראל ,ארגון הפועל תחת
מחלקת השיקום והרווחה של האגודה
למלחמה בסרטן (למרות שחלק מבעלי
הסטומה לא על רקע מחלת הסרטן)
ובסיועה .הקבוצה הוקמה לפני מספר
שנים על מנת לענות על צרכים ייחודיים
ומשותפים לחתך גילאים זה (רובם
בגילאים  .)20-40מאז הקמתה נפגשים
הצעירים מכל רחבי הארץ מספר פעמים
בשנה על מנת לשוחח על נושאים
משותפים ,לחלוק עצות וטיפים זה עם זה,
להתעדכן במידע רלוונטי ולהוות קבוצת
לתמיכה עצמית ומוקד למפגש חברתי.
כבר מהיווסדה ,הקבוצה מלווה על ידי
האחות הראשית של האגודה למלחמה
בסרטן.
בנוסף ,בכל אחד מהמפגשים שהתקיימו
השנה נחשפו חברי הקבוצה למגוון הציוד
החדש של החברות השונות :ניאופארם-
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הוליסטר ,קולופלסט ,קונווטק-פילטל
וביומד .המפגשים מתקיימים באדיבות
ובתמיכת האגודה למלחמה בסרטן
וחלק מהפעילויות באדיבות החברות
שהוזכרו.
אחד המפגשים הוקדש לסדנה עם לנה
קורץ ,יועצת בתחום המיניות באגודה
למלחמה בסרטן .מטרת הסדנה הייתה
להתמודד במשותף עם אחד הנושאים
הבעייתיים והקשים ביותר להתמודדות
אצל כל בעל סטומה  -זוגיות ,דימוי עצמי
ומין .נושא זה מהווה את אחד מנקודות
המפתח להשלמה עם הסטומה בפרט
אצל חברי הקבוצה הצעירים שחלקם
רווקים ובעלי נסיון זוגי ומיני מועט .כצפוי,
הסדנה משכה משתתפים רבים ופתחה
דיון מרתק ואינטימי בניהם.
בתחילת הסדנה פוזרו קלפים על
הרצפה ,חלקם נושאי תמונות וחלקם
בעלי כיתוב כזה או אחר .כל אחד מן

המשתתפים בחן את הקלפים ובחר
שלושה קלפים כלשהם שדיברו אליו.
הקלפים כולם הכילו תמונות וכיתוב
הקשורים לנושא הדימוי העצמי והזוגיות
(היו קלפים ועליהן היו כתובות מילים
כגון "אהבה"" ,זוגיות"" ,לבד" וכו' וכן היו
קלפים שציוריהם היו ציורים בנושאים
של זוגיות ,בדידות ,אהבה ,מין וכו') .לאחר
מכן ,כל אחד בתורו הציג את הקלפים
שבחר וסיפר על עצמו ועל הסיבות
שגרמו לו לבחור קלפים אלו .תוך כדי
הסבב הועלו שאלות מצד המנחה
ומצד משתתפים אחרים שהובילו לדיון
פורה בנושאים חשובים ביותר שחלקנו
העזנו לדבר עליהם בפעם הראשונה.
הסדנה כללה גם התייחסות מפורשת
לנושאים כגון קיום יחסי מין עם סטומה,
כיצד להציג את הסטומה בפני בן זוג
חדש ובאיזה שלב של היחסים ואפילו
נושא ה"סטוצים" .חשוב לציין שבמהלך

הסדנה לא הוצגה גישה אחת כוללנית
להתמודדות עם סוגיות אלו .בעידודה של
המנחה ,אנשים שונים הציגו את גישתם
וכך נוצר דיון פתוח על דרכי ההתמודדות
השונות ,יתרונותיהן וחסרונותיהן ולמי הן
מתאימות.
הסדנה הייתה מאוד מוצלחת וניכר היה
כי מדובר בנושא "חם" שמעסיק רבים
מחברי הקבוצה .הפעילות הסתיימה עם
טעם חזק של "עוד" בפי המשתתפים .אנו
בהחלט מתכננים לשוב ולעסוק בסוגיות
כה חשובות אלו.
מפגש נוסף הונחה ע"י אורי פנסטר ,אחד
מחברי הקבוצה .אורי חי אורח חיים מאוד
פעיל ,הכולל טיולים מרובים למקומות
אקזוטיים ופעילות ספורטיבית ואתגרית
ענפה כגון סנפלינג ,צלילה ,טרקים רגליים,
רכיבה על אופניים ועוד .אורי שיתף את
חברי הקבוצה בחוויותיו ובניסיון שצבר
מפעילותו .הרצאתו של אורי העבירה מסר
חזק של מסוגלות לשאר חברי הקבוצה
כאשר בהרצאתו סקר מגוון פעילויות
ספורטיביות ואתגריות וכיצד ניתן לבצען
תוך התמודדות עם הסטומה .בנוסף ,אורי

נתן מגוון רחב של טיפים לטיפול בסטומה
בתנאי שטח .יצאנו כולנו לאחר הרצאה
זו בהרגשה שגם אנו רוצים להתנסות
בפעילות שכזו ולא לתת לסטומה למנוע
מאיתנו להנות מחיק הטבע ומיופיו.
גם השנה ,בהמשך לשנה קודמת,
נוספה גם פעילות חווייתית בטבע.
לאחר ההנאה הרבה מפעילות השייט
בשנה הקודמת ולאור הרצאתו של
אורי ,הרגשנו כולנו כי גם השנה אנו
רוצים להמשיך בסוג פעילות שכזה ואף
מתוך מטרה להפוך זאת למפגש שנתי
מסורתי.
השנה ,יצאה קבוצת הצעירים ליום כיף
בכינרת .חברי הקבוצה נאספו משתי
תחנות איסוף ,בחיפה ובת"א ומשם נסעו
לכינרת ,לחוף לבנון .יום הנסיעה נקבע
לתקופת הסתיו ,כך שנהנינו ממזג אויר
נעים וממים חמים ונעימים .בנוסף ,כיון
שהיה זה יום רביעי (שלא בתקופת הקיץ)
הגענו לכינרת וזכינו לפרטיות כמעט
מלאה בחוף ,מה שנתן תחושת חופש
וביטחון לחברי הקבוצה.
בחרנו אזור מוצל ונעים תחת עצים
שהשרו אוירה פסטורלית וקרוב מספיק
לכינרת כדי שנוכל ליהנות ממימיה .רק
הישיבה תחת העצים ומבט לעבר נוף
הכינרת המדהים נתנו לכולנו תחושת
רוגע ושלווה.
התחלנו בהכנת ארוחה משותפת שכללה
סלטים (חלקם מעשה ידינו) ובשר על
האש .הכנת האוכל הייתה משותפת ,מה
שאיחד במהירות את חברי הקבוצה ופתח
שיח על נושא התזונה .תוך כדי הכנת
האוכל דיברנו על מגבלות האוכל של כל
אחד מאיתנו ועל דרכים להתמודד איתן.
כל אחד נתן את הטיפים שלו שבאו לידי

ביטוי בארוחה המשותפת .כמובן שלבסוף
נהנינו מהרבה אוכל משובח וטעים שלווה
בשיחה ערה בין חברי הקבוצה.
לאחר הארוחה ,לא יכולנו להתעלם עוד
מנופה המרהיב של הכינרת וממימיה
הקוראים לנו והחלנו אט אט בכניסה
למים .כל פעם הצטרפו אנשים נוספים
לרוחצים במים עד שלבסוף נרשמה
הצלחה מסחררת  -כל הבאים רחצו
במים! בכך רשמנו לפנינו הצלחה באחד
המכשולים הבעייתיים העומדים לפני כל
בעל סטומה  -כניסה למים במקום ציבורי
והתמודדות עם דימוי הגוף בבגד ים .צחקנו
יחדיו במים על השקיות המתנפחות מאויר
במים ונהנינו ממי הכינרת במשך כמה
שעות טובות .החוויה הייתה מדהימה.
רחצנו בכינרת ,כאשר בכל כיוון שנשאנו
אליו מבטנו ,נתגלה לפנינו נוף מדהים
שהשכיח מכולנו את צרות היום יום ויצר
תחושת פסטורליה מדהימה .ללא ספק,
העובדה כי כולנו היינו בעלי סטומה נתנה
לכולם את תחושת הביטחון והנוחות על
מנת להיכנס למים .כל הנוכחים סיפרו
עד כמה הם נהנו ביום זה ואף תעיד על
כך העובדה כי עזבנו את החוף רק לאחר
שהחשיך לגמרי ולא יכולנו עוד להישאר,
הרבה מעבר לתכנון המקורי ,שכלל
שעת חזרה מוקדמת יותר .עם סיום
היום בכינרת ,רבים דיברו על הרצון בימי
פעילות נוספים שכאלה ואפילו הועלה
הרעיון בפעם הבאה להוסיף אפילו לינה
בחיק הטבע ,מי היה מאמין?!?
יום הכיף בכינרת התאפשר הודות
לאדיבותם הרבה של האגודה למלחמה
בסרטן וחברות הציוד ניאופארם-
הוליסטר ,קולופלסט ,קונווטק-פילטל
וביומד.

לקבלת מידע ולהצטרפות לקבוצת "צעירים עם סטומה",
ניתן להתקשר לטלפון .03-5721618
אם ברצונכם להיות פעילים בקבוצה וליזום פעילויות או נושאים למפגשים ניתן
לפנות לרןronrubin@gmail.com :
או ליעלyael.sygal@gmail.com :
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רשימת אחיות סטומה 2011
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  ,66קופ"ח כללית

04-9958218

חיפה
שירותי בריאות כללית

שולי שושי

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

בי"ח רמב"ם

ורדה שווגר
מתאמת הטיפול בפצע
רותי איפרגן

מרפ' פלסטיקה

04-8568448
04-8787958
04-8381411/2
050-6261371
04-8542794

מרפ' חוץ

050-2061097

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

רבקה גולן

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

רחלי שפירא

יח' להמשך טיפול
יח' שקד 3
ומוקד טלפוני אונקולוגי
מרפ' שקד 2
נתניה

09-9613200/3
050-6264812
פקס09-9502806 :
09-8303302
050-6264854

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

יפעת רווה

מרפ' סטומה מייעצת
נתניה

09-8601482
050-6264845

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

יעל שחם

יח' להמשך טיפול
שקד 3

050-6264955

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

שרון ווין

יח' שקד 1
חדרה

מחוז מרכז
שירותי בריאות כללית
דן-פתח תקוה
שירותי בריאות כללית

חנה מוסקוביץ

050-6264412
04-6122620
פקס04-6328359 :
03-9568066

רוית אילון

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

03-9084200
03-7330200

דן פתח תקווה
שירותי בריאות כללית

דפנה רוטמן

מרפ' בתי אבות

03-6792260

מרכז רפואי רבין
קמפוס בלינסון

גילי יבניאלי

יח' סטומה

050-5906732
פקס03-9377694 :

בי"ח השרון
מרכז רפואי רבין
קמפוס "גולדה"
מרכז רפואי ע"ש שיבא
תל השומר

אולגה מלצר

כירורגית א'

03-9372325/249
052-2932314

פרסל נטליה

מרפ' כירורגית חדר 215
אגף  2מרפ' חוץ

052-6667194

בי"ח רמב"ם
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

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

08-6343260

מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
תל אביב

ריבה ציפרשטיין

מתאמת סטומה
חטיבה כירורגית

052-4262122

ירושלים
שירותי בריאות כללית

דבורה מרגלית

בי"ח הדסה
עין כרם

חדוה אלחנני

מר' סטומה
מרפאת רגב
בר-כוכבא  ,64גבעה צרפתית
מתאמת גידולי מערכת העיכול

050-6264088
פקס02-5811156 :
050-7874342

בי"ח הדסה
הר -הצופים

אסתי עמרם

כירורגית ב'

02-5844560/1

בי"ח שערי צדק

יוכבד קנד

טיפול נמרץ

050-8685853

באר שבע

חגית יונה

בי"ח סורוקה

050-6264571
פקס08-6403990 :

שירותי בריאות מכבי
מחוז מרכז

טרוסט מירי

בן גוריון  182גבעתיים

03-7235200
050-8810535

שירותי בריאות מכבי
רמת השרון

פואד מסרי

הנצח  3רמת השרון

052-6667415

שירותי בריאות מכבי
מחוז השפלה

חיה מורג

שירותי בריאות מכבי
מחוז שפלה

050-8800460

שירותי בריאות מכבי
מחוז הצפון

אולגה סימנובסקי

מרפ' אונקולוגית הדר

050-7921239
04-8280415

שירותי בריאות מכבי מחוז
דרום

טניה יעקובובסקי

קופ"ח מאוחדת
מחוז ירושלים

פבל מוטר

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

050-8464229
פקס08-8553445 :

קופ"ח מאוחדת
מחוז ירושלים

איילת פרוגוזין

היח' להמשך טיפול
גילה ירושלים

050-6617448

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  ,27קרית ביאליק

04-8471515

050-6617577
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

קופ"ח מאוחדת
אזור השרון
קופ"ח מאוחדת
ראשון לציון
בי"ח פוריה
טבריה

ציפי טנצר
אלה מורדכוביץ

קופ"ח מאוחדת
רח' נורדאו  ,19פתח תקווה
הרצל  54ראשון לציון

050-6617169

מרסי פוייר

מח' כירורגית ב'

04-6652640
04-6652641

האגודה למלחמה בסרטן
מעון קלור

רומא לוריא

רביבים  7גבעתיים

03-5721624
פקס03-7325854 :

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

מרכז רפואי שניידר לילדים
פתח תקווה

פקדו איריס

מח' כירורגית

054-4671851

בי"ח קפלן

חגית איפרגן

מח' כירורגית ב'

08-9441332
פקס08-9441790 :

בי"ח אנגלי  -נצרת

קודסי הדיל

050-6617690

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

קופ"ח מאוחדת
אזור המרכז

יעל גוטרמן

יחידה להמשך טיפול

050-6617158

לעזרה באיתור אחיות סטומה באזור מגוריך  -ניתן לפנות לסילביה אלשוילי בטל03-5721618 .
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“לעולם אין
להמעיט בערכו
של חיבוק”.

technology

&
מגיני העור בטכנולוגיית מולדבל יוצרים אטימה כמו הנוחות והביטחון של חיבוק.
1,2
החיבוק האקטיבי מסייע במניעת נזילות ובהגנה על העור שלך.
ניסיון קליני מדגים זאת ואנשים החיים עם סטומה מאשרים זאת.

®SUR-FIT Plus
®Esteem synergy

קל לשימוש :ללא גזירה ,ללא מתיחה ,ללא צורך לנחש את הגודל.
פשוט יש לגלגל כדי ליצור את ה”חיבוק” המותאם לסטומה שלך.

“תן לעצמך חיבוק”.
למד עוד

1-800-800-150

טכנולוגיית זיכרון הריבאונד -מתאימה עצמה בצורה אקטיבית לגודל
וצורת הסטומה ,גם כאשר הסטומה גדלה או מתכווצת במהלך היממה.
מגן העור האחד והיחיד עם הדבקה חכמה ,בעלת שלוש שכבות.
אפקט של צווארון גולף סביב הסטומה מסייע במניעת דליפות
וגירויי עור.

1. Scott V, Raasch D, Kennedy G, Heise C. Prospective assessment and classification of stoma related skin disorders. Poster presented at: 41st
Annual Wound Ostomy and Continence Nurses Society Conference; June 6-10, 2009; Orlando, Florida.

2. Hoeflok J, Guy D, Allen S, St-Cry D. A prospective multicenter evaluation of a moldable stoma skin barrier. Ostomy Wound Manage.
2009;55(5):62-69.

מפיצת מוצרי

ייעוץ והדרכה שירות לקוחות (שיחת חינם) www.philtel.co.il 1-800-800-150

האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך תמיכה ושיקום
מקיף המלווה את החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם:
מחלימים לחיים בריאים
סדנא שנועדה ללוות מחלימים מסרטן בהתמודדות לאחר המחלה ,לשפר את איכות חייהם,
להדריכם לחיים בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים פעילים

צעדים לאיכות חיים
פעילות גופנית לחולי סרטן

ארגון בעלי הסטומה בישראל
לתמיכה במנותחי מערכת העיכול והשתן

שיקום הדיבור והבליעה
שיקום לאחר ניתוחי חלל הפה ,הלוע והגרון

דימוי גוף ומיניות
יעוץ בנושאי דימוי גוף ומיניות לחולים ,לצחלימים (בני כל הגילאים) ולבני זוגם

יעוץ מס לחולי סרטן
"להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר"
פרויקט המעניק טיפולי טיפוח ויופי לחולים ולחולות וכן פיאות ללא תשלום

קבוצות תמיכה ומידע
קבוצות לחולי סרטן ולבני משפחותיהם ברחבי הארץ

"חזקים ביחד"
מרכזי פעילות ותמיכה לחולים ולבני משפחותיהם ברחבי הארץ

פעילויות לילדים
מערך פעילויות ייחודי לילדים חולי סרטן ולבני משפחותיהם

מרכזי מידע ותמיכה
מרכזי מידע ותמיכה בערבית ,ברוסית ובעברית

כל פעילויות האגודה קבוצות התמיכה ומרכזי התמיכה  -ללא תשלום
מח' שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן :טל03-5719576 .
למידע ולהצטרפות

טלמידע1-800-599-995 :
למענה על שאלות ולקבלת מידע נוסף על מחלות הסרטן

טלתמיכה1-800-200-444 :
לשירות תמיכה נפשי ראשוני

מרכז מידע03-5721608 :
שירותי מידע מתקדמים

Info@cancer.org.il

תרומות*2343 :

תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס
על-פי סעיף  64לפקודת מס הכנסה

www.cancer.org.il

