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בחוברת זו יש מגוון רחב של נושאים ,אשר מייצגים חלק
מהתחומים ,עימם מתמודדים אנשים עם סטומה .תוכלו למצוא
מספר סיפורים אישיים מרגשים על התמודדות במצבים שונים,
שהחיים מזמנים לכולנו ,כמו למשל ,ההתנסות הייחודית של
אימהות עם סטומה.
בנוסף ,ניתן למצוא בחוברת תשובות לשאלות שכיחות הנשאלות על ידי אנשים עם
סטומה ובני משפחותיהם .התשובות התקבלו מאנשי מקצוע בעלי ניסיון רב בתחום כמו:
אחות סטומה ,עובדת סוציאלית ,רופא ,גניקולוג ,דיאטנית ויו"ר ארגון בעלי סטומה.
תמצאו בגיליון גם חומרים אחרים ,דוגמת דרכים להתמודדות רגשית עם קיומה של
הסטומה .אני מקווה שלכל אחד יהיה עניין לפחות בחלק מהנושאים המובאים בגיליון
זה.
חשוב לציין ,שלכל אדם בעל סטומה ישנה הזכות להכיר את מגוון הציוד של החברות
השונות ולבחור את הציוד הנוח והמתאים ביותר עבורו .הדבר רלוונטי בעיקר לאנשים
עם סטומה במסגרת הקהילה ,לאחר השחרור מבית החולים .רבים מבעלי הסטומה
מדווחים עם הזמן על שינוי בגודלה ובצורתה של הסטומה .שינוי זה מצריך לעיתים
התאמת הציוד למצב החדש .כל חברות הציוד עושות מאמצים רבים למצוא מענה
לבעיות ולמצבים המשתנים ,ומשקיעות הרבה מחשבה ומשאבים לצורך כך .לכן ישנן
אפשרויות רבות להתמודד עם האתגרים החדשים הנוצרים .במקרה ואתם נתקלים
בצורך להתמודד עם מצב חדש כלשהו ,זכותכם לבקש מאחות הסטומה לנסות גם
ציוד של חברות נוספות .אחות הסטומה תדע להביא את המענה המתאים ביותר ממגוון
הציוד הקיים לבעיה שנוצרה ,זאת מבלי להציף אתכם עם ציוד מיותר ומבלבל.
בהזדמנות זו ,אני מזמינה אתכם לחלוק עם הקוראים האחרים את ניסיונכם האישי.
אפשר ,כמובן לכתוב באופן אנונימי.
ברצוני להודות באופן מיוחד ליהודית מריל ,אחות סטומה וותיקה ומקצועית מאד ,על
סיועה באיסוף חומרים ובייעוץ מקצועי ,ובהיותה שותפה פעילה בעריכת חוברת זו.
בשם האגודה למלחמה בסרטן ובשמי ,אני מאחלת לכולם שנה טובה וברוכה ,שנת
בריאות ושלווה,
קריאה מהנה,

260-APR-2012

פתחון פה מס' 27
מערכת :ליויה כסלו ,מידד גיסין
תודות :לסילביה אלשוילי ,מזכירת ארגון בעלי סטומה
הפקה :האגודה למלחמה בסרטן

ליויה כסלו
אחות ראשית ,האגודה למלחמה בסרטן

עיצוב :סטודיו ליאת אפל
מ.ה24063 :.
התמונות הן תמונות אילוסטרציה ,אין למצולמים קשר
לכתבות עצמן.
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דבר נשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל
שוב הגענו קרוב לכנס השנתי של
בעלי סטומה בישראל ,שיתקיים השנה
ב 28.10.12-בבית האגודה למלחמה
בסרטן רחוב רביבים  7בגבעתיים.
ביטאוננו "פתחון -פה" יוצא לאור.
העיתון יכלול את כל המדורים הרגילים
והחדשים .מדור העדכון של מערכת
הבריאות ,שתמיד מכיל חדשות טובות
ופחות טובות ,יתמקד הפעם בגירעונות
הגדולים של כל קופות החולים ,ובעיקר
על ההשלכות שגירעונות אלו יגרמו,
בעיקר בפגיעה בחולים.
עקב הגירעונות ,יתכן ובמסגרת הקיצוצים
של הקופות ו"תכניות החיסכון" שלהן,
הן ינסו לפגוע גם בבעלי הסטומה .אי
לכך אתם נדרשים לעקוב אחר כל שינוי
בכמויות ,במחירים ובהגבלות .במידה
ויהיו -יש לדווח מיידית למשרדנו או אלי
ישירות ,כדי שנוכל לטפל בבעיות בעודן
באיבן.

ושוב פנייתנו אליכם :ספרו לנו על החיים
שלכם ,על בעיותיכם ועל ההתמודדויות
שלכם ,כי העיתון הוא שלכם .שתפו את
עצמכם בו .בהרצאתי בכנס אסקור את
החידושים במערכת ואשמח לענות על
שאלותיכם.

אני סובלת מקוליטיס  15שנה  -שלשולים
בלי סוף .כשהתגלה הסרטן לאחר בדיקת
קולונוסקופיה לפני שנה וחצי ,השמיים
נפלו .ישר חשבתי איך אפשר לומר דבר
כזה לאמא .אבי כבר לא חי אז .הייתי די
פרקטית ,למרות הקושי .אושפזתי שבוע
לפני הניתוח במצב קשה ונשארתי חודש
בבית החולים.
הסטומה מאד הפחידה אותי בהתחלה,
למרות שאני יודעת להסתדר ואף יותר עם
חבישות ,פצעים וכו' ואני מסודרת מטבעי,
נראה היה שזה קשה מאד.
אחרי שתפסתי את הפרינציפ די מהר,
התמודדתי יפה ,למרות שגם היום יש
"פנצ'רים" לפעמים .מה שאני יכולה לומר
בשבחה של הסטומה ,שאני שולטת
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השם שמור במערכת

יום הסטומה הבינלאומי חל השנה בכל
רחבי העולם ב .6.10.12-אנו נזכיר את יום
הסטומה בכנס.
ושוב אנו מודים לאגודה למלחמה בסרטן
על התמיכה המתמשכת שמאפשרת את
פעילותנו ,לחברות הציוד על התמיכה
המתמשכת לקיום הכנסים והביטאון
"פתחון-פה" ,וכמובן לכל העושים
במלאכה בארגון בעלי סטומה.
בברכת שנה טובה ובריאה
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה
ויו"ר צב"י צרכני בריאות ישראל

שלום לכולם!
במצב ולא רצה ללא אויר לשירותים כמו
לפני הניתוח .יש לי אילאוסטומי ,שזה
שלשול תמידי .למרות זאת למדתי לחיות
עמה בשלום.
בזכות והודות לאחיות סטומה  -גילי
בבית החולים ויהודית ורווית מהיחידה
להמשך טיפול של קופ"ח (עם יהודית יש
לי גם קשר אישי) ,זכיתי ליחס חם ,לימוד,
עידוד ,תמיכה וסיוע לאורך כל הדרך ואני
מעריכה זאת מאד ומוקירה להן המון
תודות על הטיפים הנפלאים ועל דלתן
שתמיד פתוחה בפניי  -כל הכבוד!
כיום אני בהתלבטות גדולה לגבי סגירת
הסטומה .לפני חצי שנה עברתי ניתוח
שיחזור  -פאוץ' (תחליף למעי הגס שהוסר
במלואו) .זה יחזיר אותי לתכיפות בהליכה

חוויות מסטומה  -בגוף ראשון

לשירותים ויגביל מאד ,אך ברור שקיים
הרצון להיות ללא סטומה.
כיום ,כשאני אחרי הניתוחים והטיפולים
הכימיים איכות חיי השתפרה מאד
מבחינת חוזק ושליטה .אני מרגישה טוב
ומצב רוחי טוב .ניסיתי לשמור עליו לאורך
כל הדרך ,כי זה מאד עוזר ,ללכת ,להיות
פעילה ומתפקדת.
אני אופטימית ,חיה בשלום עם הסטומה,
אבל יש לי גם חיים מלאים שלא קשורים
בה .מאחלת לכולם להשלים עם הסטומה,
לא להתבייש ולהתייעץ.
אותי הסטומה הצילה ונקראת "סטומה
אהובתי" (רעיון של גילי  -אחות ביה"ח).
אני חברת קיבוץ ,בת  55בקירוב .שמי
שמור במערכת לכל המעוניין.
בברכה ,א.

אז זהו  -הצטרפת למועדון של בעלי
הסטומות .אולי לא מגיע על זה "מזל טוב"
 אך מניסיון של חבר וותיק במועדון  -זהגם לא כל כך נורא.
אני מזה קרוב לשנה עם סטומה ,מתוכן
כחמישה חודשים בבתי חולים והשאר
בבית.
מקווה שהניסיון שלי יעזור לך  -ואשמח
לעזור עוד  -אם תשלח לי שאלות למייל
.ramibenyshai@gmail.com
ההתחלה הייתה קשה .שוחררתי מבי"ח
במצב סיעודי והתקשיתי להבין איזה סיוע
אני מקבל ממי (מרפאת האם ,יחידה
להמשך טיפול ,בית רבקה) .כאן חשוב
להדגיש כי שתי האחיות שמטפלות
בי מטעם היחידה :ציונה ( ,)TPNורווית
(סטומה) ,נתגלו כבעלות ידע רב ולב
רחב ,אך לקח לי זמן לגלות זאת .תהליך
הקליטה שלי ביחידה להמשך טיפול
לא היה מאורגן והלכתי לאיבוד .עצתי
 רשום/מי את כל הנאמר לך במחברתמסודרת  -האינפורמציה רבה וחשובה,

ולא תקבל אותה מהיחידה בצורה
מסודרת .עצה נוספת :המשך לנסות
ולשאול ,ולבקש לשנות /להחליף ,עד
שתמצא/י את הטיפול והציוד המתאים
לך ,ואת ערוצי התקשורת הנכונים.
לאחר שהגעתי לרמת שליטה יחסית
בסטומות ,נפתחה לי פיסטולה שניה
 מה שמחייב אותי בשתי סטומות,הקרובות זו לזו .איני יכול להחליף את
שתי הסטומות יחד ,ואני נזקק לעזרה
מבת זוגתי .כאן התגלתה רוית במיטבה,
ובסבלנות רבה ניסתה סוגים שונים של
ציוד סטומות ,עד שהצלחנו להגיע למצב
אופטימאלי.
כיום אני משתדל לנהל אורח חיים
נורמאלי ככל הניתן .אני נוהג ומטפל
בעצמי כמעט לבד (למעט החלפת
הסטומות).
לסיכום מה שעזר לי:
 #אופטימיות.
 #מדיטציות (כל סוג יכול לעזור) -

#
#
#

אצלי זה בא לידי ביטוי בשיפור המצב
הרגשי /נפשי.
תרופות הומאופטיות.
הידיעה שגם תקופות משבר חולפות.
עזרה ותמיכה של צוות היחידה
להמשך טיפול ,מרפאת האם
והרופאים השונים.

נשמע ורוד מדי  -משתדלים .לפני מספר
ימים נכנסתי לרכב לנסוע לחיפה ,ואיך
שהתחלתי לנסוע ראיתי שאני מוצף
בנוזלים  -הסטומה נפתחה .מכיוון שאיני
יכול להחליף את שתי הסטומות לבד -
ולא ניתן להחליף אחת ,שקלתי לבטל
את הנסיעה ,אך החלטתי להתעקש.
החלפתי אחת ושמתי פלסטר מיוחד
שסופג נוזלים (רוית תמליץ) ,וכך עברתי
את היום .התחושה הייתה נהדרת  -שכן
לא נתתי לסטומה לנצח.
בהצלחה לך.
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אימהות עם סטומה

סיפור אישי

מאת | יפית נאור*

מאת | רוית

מאז ומעולם ידעתי שאני רוצה להיות
אמא .בתשע השנים האחרונות אני יודעת
באמונה שלמה וידיעה ברורה שאהיה
אמא ,ובאותה נשימה  -אני יודעת שלא
אהיה אמא בדרך ה"רגילה" .לפני כמעט
עשור ,ונדמה שבעולם אחר ,ישבנו בעלי,
אמא שלי ואני בחדר של רופא מקסים
ואנושי להפליא ,שאמר ברגישות אך
בנחישות "הרחם שלך תהיה בשדה
הקרינה .זה אומר שלא תוכלי להרות".
"מה זאת אומרת? אז תעשה משהו כדי
שהיא לא תהיה בשדה" ,אמרתי בכעס
ובהלה" .להיות אמא זה הדבר שהכי
חשוב לי בעולם!"" .אני מבין" ,הוא אמר
במבט חם" ,אבל לפני הכל אנחנו צריכים
לדאוג שלילדים שיהיו לך  -תהיה אמא".
מאז ועד היום חלפו טיפולים ,הקרנות
וניתוח גדול שבסופו זכיתי בסטומה
קבועה .אחרי הניתוח קיבלתי עוד סידרה
של טיפולים וקרינה ובכל הזמן הזה הייתי
מוקפת במשפחה אוהבת ,חברים טובים
והרבה תמיכה ,בלעדיה אני לא יודעת איך
הייתי נושאת את הקושי הפיסי והרגשי
של הימים ההם.
מאז חלפו גם כמעט חיים שלמים:
לימודים (למדתי תואר שני שמאוד רציתי
ואני יועצת ארגונית) ,הגשמתי חלום
מקצועי (והיום אני מטפלת בפסיכודרמה,
מרצה ,ומשלבת את הניסיון והידע
שלי עם ארגונים ואנשים ביצירתיות
והתרגשות) ,הקמנו בית מקסים ,אבל
בעיקר  -הגשמתי את החלום הגדול של
חיי :אני אמא .אני אמא לתאומים ,בן ובת
שכיום הם כמעט בני  .3תודה לאל ,אני
אמא בריאה ,עייפה ומאושרת.
לאורך השנים שמעתי סיפורים על נשים
שנכנסו להריון עם סטומה .לצערי בגלל

המיקום של הגידול הממאיר שהיה לי
ואופי הטיפול שקיבלתי ,אני לא יכולה
להיות בהריון בעצמי ,והילדים שלי נולדו
בעזרת אם פונדקאית .מצד שני ,לשמחתי
 בזכות פלאי הטכנולוגיה ,ונפלאותהנתינה של האמא הפונדקאית שסייעה
לנו לשאת ברחמה את ילדנו  -הפכנו
להורים .תהליך הפונדקאות הוא תהליך
קסום ,שמחבר צרכים של שתי אמהות:
האחת חולמת על ילדיה ,והשנייה היא
אישה אמיצה שעושה מעשה לא שגרתי
למען עתיד ילדיה (ועל הדרך מלמדת
אותם שיעור נדיר על נתינה) .אם להיות
כנה ,אני לא יכולה להגיד שזה תהליך
פשוט ,אבל עם תמיכה מתאימה ,הרבה
סבלנות ,אופטימיות ותפילה אינסופית -
לפעמים ...החיים לימדו אותי ,שלפעמים
חלומות מתגשמים!
אז כן ,אני אמא .ורגע לפני שהילדים
מתעוררים ,הנה כמה מחשבות של אמא
עם סטומה (אתם מוזמנים לסמן נכון /לא
נכון):
תמיד פחדתי ,שכשיהיה ריח של ...אני
לא אדע אם יש לי דליפה בסטומה ,או
שצריך להחליף לילד/ה חיתול .מזל שמאז
שהחלפתי ציוד כמעט ואין לי דליפות
(טפו )..אבל כן ,הייתה פעם אחת או
שתיים שממש התלבטתי.
"לאמא לתאומים אין זמן להחליף
מדבקת בסיס של הסטומה כמו שצריך
ולפי המלצת הצוות הרפואי" .נכון!
בטח! ברור?!?! מצד שני גם אין לה זמן
לשתות קפה כשהוא חם ,לאכול בישיבה,
להתקלח ולישון .מצד שלישי  -אחרי כל
הקיטורים ,נזכרים בסיבה ...ומחייכים
(ואז הם גדלים ומגלים שחמש דקות
לעצמי זה המון זמן).

וכשהילדים גדלים ,ומגיעה עונת הגמילה
מהחיתולים ,ואיתה הדוגמא האישית
(בוא/י עם אמא לשירותים ונעשה
ביחד )...זה שוב מסתבך .מה אומרים ואיך
מסבירים? ויותר גרוע זה כשהבת שלי
שרוצה לק אדום כמו שלי ,ושמלה כמו
שלי ,פתאום מבקשת שקית כמו שלי?!
אז הבטן מתכווצת ,וכן ,מותר קצת לבכות
(עדיף בלי שהיא תראה) .ואז לקחת אוויר
ולהסביר (מזל שיש לי עם מי להתייעץ).
במשך שנים הייתה לי על המקרר
מדבקה" :מחשבה בוראת מציאות
קיימת" .מזרע של אהבה וביצית של
אמונה  -נולדו שני ילדים מקסימים
שגדלים להם בביטחון ובזכותם אני גדלה
ולומדת כל יום מחדש להיות אמא .יש
ימים ,שבהם ההתמודדות עם הסטומה
ועם הרצון העז להיות אמא ,מרגישים כמו
סרט עצוב בערוץ הדרמה .יש ימים שבהם
אני מצליחה לצחוק על הכל ,ומרגישה
בערוץ "ביפ" .היום אני שמחה להודות
שהערוצים הנצפים אצלנו בטלוויזיה הם
"הופ!" ו" -בייבי" .ובערב? בערב לא משנה
באיזה ערוץ הטלוויזיה ,סביר שפשוט
נרדם מולה...

שלום ,שמי רוית ,ואני אחות במקצועי.
גם לי הייתה סטומה .ולא שניתנה לי
האפשרות של להתרגל לרעיון שתהיה
לי סטומה .כמו לרוב בעלי הסטומה ,הכול
קורה מהר ופתאומי ,ובלי יכולת להתכונן
לכך.
לפתע עברתי ממצב של בריאות או מה
שחשבתי שאני ,לצד החולה והמטופל.
ההרגשה הייתה קשה ,ממצב של
עצמאות ונתינה ,כעת להיות תלוי באחר,
להיות חולה ,להיות עם סטומה ,לנסות
לקבל את הבטן החדשה שלי .מהר
מאוד למדתי לא לוותר לעצמי ,בתוך
שבעה חודשים עברתי שני ניתוחים
(יצירת הסטומה וסגירה שלה) וחזרתי
לעבודה .אומנם חזרתי בהדרגה ,אבל
בשבילי זה היה הניצחון ,לחזור לצד
"הבריא" שוב .הצד שתורם ונותן .עם
הזמן למדתי לשלב בין המחלה והחיים,

המשכתי ללמוד ולהוכיח לעצמי שאני
יכולה .לפני כשנה וחצי החלטתי לנסות
ולעזור לבעלי סטומה אחרים ,כמו שלי
האחות סטומה (יהודית מריל) עזרה .אני
זוכרת שכשהשתחררתי מבית החולים
והגעתי הביתה ,אחות המרפאה ,שרית,
התקשרה לביתי ,שאלה לשלומי והציעה
את עזרתה .הרגשת התמיכה והגיבוי
מצד המרפאה הייתה כה חיובית עבורי,
שהשאירה רושם מאוד חזק אצלי .וזאת
ההרגשה שאותה אני כל כך מנסה
ורוצה להעביר לבעלי סטומה אחרים.
במהלך עבודתי כעת כאחות סטומה
במחוז דן-פ"ת ,שירותי בריאות כללית,
זכיתי להכיר את יתר אחיות הסטומה
העובדות במחוזות האחרים ובקופות
השונות ,ולמדתי לראות כי הטיפול בבעלי
סטומה עבורן הוא הרבה יותר מסתם
עבודה ,והסיפוק בטיפול הוא עצום.

המלצות מניסיון אישי:
 #להסתכל תמיד על חצי הכוס המלאה.
מה היה קורה במידה ולא הייתה
האפשרות לביצוע הניתוח ויצירת
הסטומה? מה השגנו בזכות הניתוח?
 #על מנת ששקית הסטומה לא תבלוט
מעבר לחולצה במיוחד בחודשי הקיץ,
יש אפשרות ללבישת גופיית סטרץ'
מתחת לבגד הרגיל .הגופייה מונעת
את הבלטת הסטומה או השקית
מעבר לביגוד הרגיל.
 #שימוש בחגורה חשוב גם לביטחון
מקסימאלי וגם להצמדה טובה יותר
של הבסיס או השקית לגוף.
 #רצוי לארגן ציוד נוסף למקרה הצורך
בכל יציאה מן הבית :בסיס גזור
ומוכן ,שקית סטומה ,שקית לאיסוף
הפרשות ,ציוד עזר בשימוש ,מגבונים
לחים .ניתן לשים זאת בנרתיק או תיק
יפה אופנתי.

* יפית נאור ,מטפלת בפסיכודרמה בקליניקה ברחובות ובתל אביב ,בעלת ניסיון בטיפול בנשים ,גברים וילדים המתמודדים עם קשיים גופניים
ורגשיים .מלווה נשים וזוגות בתהליכי פריון .מרצה לפסיכודרמה באונ' חיפה ובמכללות ,יועצת ארגונית (.)MBA
ניתן ליצור קשר .YaffitNaor@gmail.com
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שאלות ותשובות  -דבר הדיאטנית

שאלות ותשובות  -דבר העובדות הסוציאליות

משיבה | לימור בן חיים

משיבות | אורית שפירא  MSWמנהלת מח' שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן
אירית גולדשטיין  MSWעו"ס מחוזית אזור מרכז ,האגודה למלחמה בסרטן

 ,RD, BA.scדיאטנית קלינית ,מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי ושרותי בריאות כללית מחוז ת"א-יפו
האם בכל שלב צריך וישנה אפשרות
להתייעץ עם דיאטנית (מיד אחרי הניתוח,
עם השחרור מבית החולים ,בקהילה)?
מומלץ להיות בקשר עם דיאטנית בכל
שלב .בהתחלה באופן יותר צמוד כדי
ללמוד כיצד להתקדם בתזונה החל
משלב הניתוח וכיצד להתמודד עם מצבים
שונים .בהמשך ,כדי לנהל תזונה מאוזנת
ככל האפשר ,מומלץ לעקוב אחר מדדים
תזונתיים שונים ,כמו מצב הויטמינים
והמינרלים ועוד.
כיצד ניתן לקבל ייעוץ של דיאטנית בבית
החולים ובקהילה?
חשוב לבקש הפנייה  /טופס  17לדיאטנית
בבית החולים שבו בוצע הניתוח .היא
מכירה את התחום ובעלת ניסיון .באם אין
אפשרות כזו ,מומלץ להתקשר ליחידה

לתזונה באותו בית החולים ולבקש
המלצה לדיאטנית בקהילה המכירה את
התחום .בדרך כלל מרבית הדיאטניות
בבתי החולים עובדות גם בקופה.
האם הייעוץ כלול בסל הבריאות?
כן.
כיצד ניתן להתגבר על התנפחות השקית
עקב גזים? האם ישנם מאכלים מסוימים
הגורמים ליתר גזים?
 .1לאכול ארוחות מסודרות בשעות
קרובות ולא לדלג על ארוחות ,כדי
למנוע הגברת סטומה מימית עם
גזים.
 .2לאכול לאט וללעוס היטב כדי להימנע
מבליעת אוויר מופרזת.
 .3לנסות להימנע או להמעיט באכילת

מזונות יוצרי גזים ,כמו כרוב ,כרובית
ברוקולי ,וקטניות.
 .4להיעזר בחליטות העוזרות להקל
על הגזים (מקל על הנפיחות והלחץ
בבטן ופחות על התנפחות השקית),
כמו קמומיל ,שומר וקימל.
האם יש מזון שיש להימנע ממנו לאדם
עם סטומה?
באופן עקרוני מומלץ להימנע מצריכה
מרובה של מזונות עשירים בסיבים
(דוגמת ירקות ופירות טריים ,סובין,
לחמים מלאים ,שומשום ,פרג ,קטניות)
במיוחד באותה ארוחה .יש להדגיש שאין
איסור להימנע מהם ,אולם מומלץ לא
להפריז בכמות .מומלץ להימנע במיוחד
באיליאוסטומי מפירות הדר (מותר מיץ),
אפרסמון ,גויאבה ,סברס ורימון.

שאלות ותשובות  -דבר יו"ר ארגון בעלי סטומה
משיב | מידד גיסין
יו"ר ארגון בעלי סטומה
מה הוא ארגון בעלי הסטומה?
זהו ארגון וולונטרי של בעלי סטומה הפועל
תחת האגודה למלחמה בסרטן .הארגון
קיים מעל  25שנים .הארגון מספק תשובות
לכל הנושאים שבעלי סטומה נתקלים
בהם (על רקע מחלת הסרטן ומחלות
אחרות שאינן קשורות לסרטן) .ביטאון
הארגון "פתחון פה" מספק אינפורמציה
שוטפת בנושאים שונים המעניינים בעלי
סטומה ,כולל זכויות החולים .הארגון
פועל למימוש זכויות החולים בכלל ,ובעלי
סטומה בפרט .מידי שנה ,בסמוך ליום
הסטומה הבינלאומי בסתו מתקיים כנס
שנתי ארצי של בעלי הסטומה בישראל
באגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים.

בכנס זה מתקיימות הרצאות על ידי אנשי
מקצוע שונים .כמו כן ניתן להיחשף ביום
זה לציוד החדש לטיפול בסטומה של
חברות הציוד השונות.
יו"ר הארגון הוא מר מידד גיסין .ניתן
לפנות אליו בכל נושא בכל עת בטלפון
מספר.052-2590313 :
אם ברצוני לנסוע לחו"ל ,היכן אוכל לקבל
מידע על שמות וכתובות של סוכני ציוד
או ארגונים של בעלי סטומה בארצות
בהן אבקר?
ניתן לקבל מידע זה במזכירות ארגון
בעלי סטומה באגודה למלחמה בסרטן,
אצל סילויה אלשוילי ,מספר טלפון:
.03-5721618

כיצד ניתן ליצור קשר עם אנשים עם
סטומה אשר מסכימים לשוחח על
ניסיונם ואופן התמודדותם האישית עם
הסטומה?
בארגון בעלי סטומה ישנה רשימה של
מתנדבים אשר מסכימים לשוחח על ניסיונם
ואופן התמודדותם האישית עם הסטומה.
בהזדמנות זו אני קורא לאנשים עם
סטומה המעוניינים להצטרף לרשימת
במזכירות
להירשם
המתנדבים,
אצל סילויה אלשוילי ,מספר טלפון:
 .03-5721618ההתנדבות מותנית באישור
העובדות הסוציאליות המחוזיות של
האגודה למלחמה בסרטן לאחר שיחה
עמן ובהשתלמות קצרה.

להרשמה לארגון בעלי הסטומה בישראל  -יש ליצור קשר עם סילביה ,מזכירת הארגון ,בטלפון03-5721618 :
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את מי כדאי לשתף בידיעה שחלינו
בסרטן ויש לנו סטומה?
קבלת אבחנה מעוררת תגובות רגשיות
שונות .כל אדם שחלה מגיב בצורה שונה
ובעוצמה שונה ודרוש זמן כדי להתמודד
עם הרגשות בדרכים הייחודיות לכל אחד.
גם בני המשפחה עוברים תהליך דומה
וזקוקים לפעמים ,בדומה לחולה עצמו,
לתמיכה.
חשוב כי אדם שחלה בסרטן ויש לו
סטומה ,בין אם קבועה או זמנית ,יבין את
חשיבות השיתוף .בתחילה משמעותי
לספר למשפחה הקרובה ולאחר מכן ,לפי
בחירתו ,לשתף את הרשת החברתית ,קרי:
חברים ,מקום עבודה ,קרובים ושכנים.
מטרת השיתוף היא להפחית את השקעת
האנרגיה בשמירת סוד ולהיעזר בקרובים
בהתארגנות והתנהלות המשפחה.
משמעות "סוד" הינו מצב אותו אנו מנסים
שיישאר סמוי מאחר שאנו מרגישים
רגשות אשם ו/או חשש שמא ישפטו
אותנו ,ירחמו עלינו או לא יהיו מסוגלים
להתמודד לאחר חשיפתו.
יש משפחות המתקשות לדבר על מחלת
הסרטן ,או לחלוק את רגשותיהם עם
אחרים .החשש הינו כי בני המשפחה
והקרובים לא יוכלו להתמודד מבחינה
רגשית עם הידיעה על המחלה.
כשמחליטים לא לספר לחלק מבני

המשפחה ,הרי המשפחה צריכה להסתיר
מידע מחלק מחבריה .גישה זאת עשויה
להקשות מאוד הן על החולה ,הן על
המשפחה היודעת והן על חברי המשפחה
שממנה מסתירים מידע ועלולה לגרום
לכולם להיות מפוחדים ,לחוש בדידות
ולגרום למתיחות בין בני המשפחה.
לאגודה למלחמה בסרטן מרכזי
תמיכה "חזקים ביחד" המשמשים בית
בקהילה לחולי הסרטן ,למחלימים ולבני
משפחותיהם .המרכזים מעניקים מגוון
פעילויות המסייעות בהתמודדות הרגשית
עם המחלה עצמה ועם השאלות העולות
כחלק מההתמודדות עם מחלת הסרטן.
במרכזים מתקיימות קבוצות תמיכה
המונחות על ידי אנשי מקצוע מתחום
הפסיכואונקולוגיה.
הקבוצות מתגבשות במחלקת השיקום
והרווחה של האגודה .הקבוצות פועלות
במרכזי התמיכה "חזקים ביחד" ובסניפי
האגודה למלחמה בסרטן ברחבי הארץ.
לברור קבוצת התמיכה המתאימה
והקרובה ניתן ליצור קשר בטלפון:
.03-5721678
מה אספר לילדיי?
חשוב לשוחח עם הילדים! חשוב לתת
לילדים את המידע הרלוונטי אודות
מחלת הסרטן והסטומה בהתאם ליכולת
הבנתם! חשוב לאפשר לילדים לשאול
שאלות!
ההחלטה מה לספר לילדים היא קשה
ורצוי כי תהייה החלטה משותפת של בני
הזוג/משפחה .ההחלטה עד כמה לספר
להם תלויה גם בגילם ובמידת בגרותם.
כל הילדים צריכים לקבל חיזוקים חוזרים
שהם אינם אשמים במחלה של אחד מבני
המשפחה.
ההתמודדות עם מחלת הסרטן היא
משימה משפחתית .נדרשת התמודדות

עם אי וודאות ,שינויים ,עם הצורך
להתייחס לילדים בגילאים השונים ועם
חשיבות שמירת המסגרת המשפחתית
והמשמעת בתוכה.
ילדים חשים כאשר משהו אינו כשורה ,או
כאשר חלים שינויים במשפחה .העלמת
האמת עלולה להוביל להתפתחות
מערכת של חששות ודמיונות העלולים
להיות מאיימים וחמורים יותר מהמציאות
עצמה .תפקיד ההורים אינו רק להגן על
הילדים מפני מפגש עם אירועים מאיימים,
אלא בעיקר לצייד אותם בביטחון ואמון
בעולם וביכולת שלהם להתמודד עם
משברים שמופיעים בחיים.
בחוברת "מה אספר לילדי על מחלת
הסרטן שלי" ניתן למצוא מידע ועצות
נוספות בנושא .לקבלת החוברת ללא
תשלום ניתן לפנות לטלמידע בטלפון:
.1-800-599-995
במרכזי התמיכה "חזקים ביחד" מתקיימות
קבוצות תמיכה לזוגות צעירים/מבוגרים
העוסקות בהתמודדות הרגשית עם
השלכות מחלת הסרטן והסטומה על
בני הזוג ועל הילדים .כמו כן ,ניתנת
הדרכת הורים לחולים עם ילדים צעירים
בנוגע להתמודדות המשפחתית .ליצירת
קשר ניתן לפנות לעובדות הסוציאליות
המחוזיות של האגודה:
עו"ס אריאלה ליטביץ  -עו"ס מחוזית אזור
הצפון .04-8511715/7
עו"ס אירית גולדשטיין  -עו"ס מחוזית
אזור מרכז .03-5721647
עו"ס מירי מור יוסף  -עו"ס מחוזית אזור
הדרום .08-6271228
איך אפשר להתמודד עם "הזהות
החדשה" כחולה סרטן עם סטומה?
בעקבות ניתוח ו/או טיפולים עלולים
להופיע שינויים גופניים ורגשיים .החולה
נדרש להתמודד עם שינויים בגופו,
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בתפיסותיו ,בדרכי התמודדותו וברגשותיו
ולהסתגל אליהם ,כמו גם למשמעות
השינוי לגבי בני משפחתו וסביבתו
הקרובה .נדרש זמן להסתגל לסטומה
ולתפקוד הגוף מחדש .טיפולים עשויים
לשנות את שגרת החיים ,לגרום לאי
נוחות פיזית ,לתופעות לוואי כמו :ירידה
במשקל ,יציאות בלתי נשלטות ,בחילות,
חוסר תאבון ,עייפות ,חולשה וכד' .חלק
מהטיפולים עלולים לגרום לירידה זמנית
או קבועה בחשק המיני ובכך להשפיע על
הפעילות המינית.
באגודה למלחמה בסרטן פועל שירות
יעוץ מיני ארצי המעניק ייעוץ בנושאי
דימוי גוף ומיניות .ליצירת קשר ולקביעת
תור לייעוץ.03-5721618 :
קשרים בינאישיים ובעיקר בין בני הזוג
יכולים להשתנות ולקבל משמעות חדשה.
גם לבן הזוג הבריא חששות וחרדות
כתוצאה מהמחלה ,ולעיתים אינו יודע
כיצד להגיב למצב החדש.
חשוב לזכור כי שינויים גופניים עלולים
לגרום לדימוי גוף נמוך ,בטחון עצמי
ירוד ויכולות פיזיות פחותות .כל אלה
עלולים לגרום לתחושת דחיה של הגוף
והתנכרות לו.
סדנה ל"מחלימים לחיים בריאים" היא
סדנה מיוחדת שנבנתה במטרה ללוות
חולים ומחלימים מסרטן בהתמודדות
שלאחר המחלה ,לשפר את איכות
חייהם ,להדריכם לחיים בריאים ולעודדם
לחזור לחיים אישיים וקהילתיים פעילים.
במסגרת הסדנה שנערכת במרכזי
התמיכה ובסניפים של האגודה למלחמה
בסרטן ברחבי הארץ נערכת למשתתפים
סדרת מפגשים בנושאים שונים :חזרה
לשגרה ומשפחה ,מיניות ,בריאות לאחר
הטיפולים ותופעות לוואי ,ביצוע פעילות
גופנית מותאמת למחלימים ,תזונה
מותאמת בזמן המחלה ולאחריה ורפואה
משלימה .המפגשים בהנחיית ובהדרכת
אנשי מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה:
עו"ס ,פסיכולוג ,אחות ,פיזיוטרפיסט,
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תזונאים ועוד .למידע והצטרפות ניתן
לפנות אל מחלקת שיקום ורווחה בטלפון
.03-5721678
מחקרים מראים כי הליכות קצרות
וקבועות והתעמלות מתאימה מסייעות
בבניית הגוף ובקבלתו אצל האנשים
המתמודדים עם מחלת הסרטן .פרוייקט
"צעדים לאיכות חיים" של האגודה
למלחמה בסרטן חושף את חולי הסרטן
הבריאותיים
ליתרונות
והמחלימים
הגלומים בפעילות הגופנית ,לעודדם
לשלב פעילות גופנית מתוכננת ומובנית
בשגרת חייהם ולתת ייעוץ וליווי מקצועי
למי שיבחרו לאמץ ולהשתלב בתוכנית.
הפרויקט פועל במרכזים רפואיים שונים
בארץ .למידע נוסף ניתן לפנות למספר
.03-5721618
פרוייקט נוסף ,היכול לסייע לחולה
הסרטן עם סטומה המתמודד עם "הזהות
החדשה" הינו "להראות טוב להרגיש טוב
יותר" .במסגרת הפרוייקט קוסמטיקאיות,
מאפרות ,פאניות וספרים מטפלים
בהתנדבות בחולות סרטן במכונים
האונקולוגיים ,בסניפי האגודה למלחמה
בסרטן ,בקהילה ובהוספיס בית .לפרטים
נוספים ניתן לפנות לטלפון .03-5721618
זכויות ושירותים לאנשים החולים בסרטן
ומתמודדים עם סטומה
האגודה למלחמה בסרטן דואגת לשיפור
ומימוש הזכויות בביטוח לאומי ,באפשרות
ביטוח לנסיעות לחו"ל ,מימוש הזכויות
בקופות החולים השונות ,הרחבת סל
הבריאות ולחקיקה מיוחדת בנושאים
השונים .האגודה מפעילה לחץ על קובעי
המדיניות בנושאים הקשורים בהגדלת
התקציב ועדכון סל התרופות ,הכללת
תרופות הנחוצות לחולי הסרטן ,שינוי
החוקים בביטוח לאומי והתאמת לחולים
וכד'.
בישראל ,כמו ביתר מדינות העולם,
קיימים חוקים המעניקים תמיכה והקלות
לחולים הנאלצים להעדר מהעבודה בשל

מחלתם או להפסיק את עבודתם.
עצם מחלת הסרטן ו/או התמודדות עם
סטומה אינה מקנה באופן גורף זכויות
והטבות .כדי לקבל את המידע על הזכויות
והשירותים המגיעים לכם ניתן לפנות
למחלקת שיקום ורווחה לעובדות
הסוציאליות המחוזיות של האגודה
מלחמה בסרטן ,כפי שמפורט למעלה.
במחלקת שיקום ורווחה פועל שירות
תמיכה טלפוני המיועד לתת מענה
טלפוני לאלו הנמצאים במצוקה נפשית
מיידית וזקוקים לסיוע תמיכתי ראשוני.
טלתמיכה .1-800-200-444
ארגון בעלי הסטומה בישראל פועל תחת
מחלקת השיקום והרווחה של האגודה
למלחמה בסרטן .האגודה למלחמה
בסרטן משתתפת במימון תקנים של
אחיות סטומה בבתי החולים ובקהילה.
אחיות הנותנות מידע לפני הניתוח
ואחריו ומדריכות את המטופלים כיצד
להתמודד עם הציוד והטיפול בסטומה.
בארגון פועלת קבוצה ייחודית לצעירים
עם סטומה בני  .20-40לקבלת פרטים
נוספים ,ייעוץ או הרשמה לארגון בעלי
הסטומה באגודה למלחמה בסרטן ניתן
להתקשר לטלפון .03-5721618
מידע נוסף ,ללא תשלום ,על ההקלות
והתמיכה המוענקים לחולים המתמודדים
עם סרטן וסטומה ניתן לקבל בחוברת
"זכויות ושירותים" של האגודה למלחמה
בסרטן באמצעות פניה לטלמידע בטלפון
 .1-800-599-995בנוסף ,טלמידע הינו
שירות מידע טלפוני  24שעות ביממה
לחולים ,בני משפחותיהם ולציבור הרחב.
ניתן לקבל תשובות על שאלות בכל
הקשור למחלת הסרטן ,דרכי מניעה,
אבחון ,טיפול ושיקום וכן חומרי הסברה
רלוונטיים בנושאים שונים .הפעילות הינה
ללא תשלום.
טלמידע בשפה הרוסית:
.1-800-34-33-44
טלמידע בשפה הערבית:
.1-800-36-36-55

שאלות ותשובות
דבר אחות הסטומה
משיבה | יהודית מריל
אחות סטומה ,קיבוץ גבעת השלושה

האם אפשר לשחות בבריכה או בים עם
סטומה?
לפני השחייה בים או בבריכה חשוב
לבדוק שהשקית ריקה והבסיס מחובר
היטב ללא דליפה .אם יש ספק ,חשוב
להחליף בסיס ושקית לפני הכניסה למים.
חשוב להשתמש בחגורה לביטחון נוסף.
כמו כן יש להכין ציוד החלפה למקרה
שהבסיס ישתחרר.
האם ניתן להיכנס לים המלח עם
סטומה?
לים המלח לא רצוי להיכנס עם סטומה
משתי סיבות :המינרלים שבים המלח
עלולים להמיס את הדבקת הבסיס וללא
ציוד ,מאותה סיבה יכול להיגרם נזק
ופצעים לסטומה.
האם מומלץ להתקלח עם או בלי מגן
העור ושקית הסטומה?
אפשר להתקלח עם הציוד או בלעדיו.
המים והסבון אינם מזיקים לציוד או
לסטומה .חשוב לא להתרחץ במים חמים
מאוד כי דבק הבסיס עלול להשתחרר.

כמה ציוד אני צריך להכין בבית מדי
חודש?
חשוב לדאוג שתמיד יהיה בבית
ציוד לחודש ביטחון .החישוב צריך
להיות לפי כמות השימוש .למשל ,אם
מחליפים בסיס כל יומיים צריך להכין
 15בסיסים לביטחון ו 15-בסיסים
לחודש שימוש .אין צורך להכין בבית
"מחסנים"  ,כיון שהציוד עלול להפחית
מיעילותו.

כיצד ניתן להקטין את כמות הגזים
והריח?
כמות גזים אפשר להקטין בעזרת תזונה
נכונה והקפדה על אכילה נכונה ,לא
לבלוע אויר בזמן הבליעה ולהימנע
משתייה מוגזת .רצוי לפנות לייעוץ של
דיאטנית.
כשהציוד מודבק ומחובר טוב אין סיבה
לריח .אם יש ריח בזמן ההחלפה ,ניתן
להשתמש בתכשיר מונע ריח מיוחד (יש
להתייעץ עם אחות סטומה) שמוזלף
לתוך השקית.

כיצד עלי להתכונן לטיסה לחו"ל? האם
עלולות להיווצר בעיות בשדה התעופה
עקב הסטומה?
בנוסף להכנות רגילות לפני נסיעה לחו"ל
כמו ביטוח בריאות חשוב להצטייד:
 .1במכתב מעודכן מהרופא ,כתובות של
סוכני ציוד של החברה שבציוד שלה
אתה משתמש /אירגון של סטומה
בארץ בו תבקר.
 .2כרטיס של סטומה למעבר גבולות
(פנה לאירגון או לאחות סטומה
להדרכה) .זה יאפשר לך להימנע
מבדיקה גופנית לא נעימה ומפתיחת
ציוד הסטומה שבתיקך.
 .3הכן כמות ציוד במזוודה שיספיק
לתקופת הנסיעה וקצת יותר .הכן ציוד
שמתאים לשבוע ,גם בתיקך האישי.
למרות שהוצע לי ציוד סטומה של חברה
מסוימת ,האם אוכל להשיג ציוד של
חברות אחרות על מנת להשוות ולבחור
את הציוד המתאים עבורי ביותר?
לכל החברות יש ציוד משוכלל ומתקדם.
חשוב מאוד להתייעץ עם אחות
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סטומה שתעזור לך להתאים את הציוד
האופטימלי עבורך.

בהתאמת הציוד היא לגרום למניעת
דליפה ושמירה על העור סביב.

כיום יש הרבה סוגים של ציוד נלווה
לחברות השונות כמו ספריי או מגבונים,
מסירי דבקים ,משחות שונות להגנה
על העור ,אבקות לעור ,רצועות אטימה,
משחות שונות לאטימה או לטיפול בעור
ועוד .כיצד אדע מה מתאים לי או מיותר
עבורי? האם יש ציוד שעלול להזיק לי?
לכל החברות יש ציוד משוכלל ומתקדם.
חשוב מאוד להתייעץ עם אחות
סטומה שתעזור לך להתאים את הציוד
האופטימלי עבורך .שימוש לא נכון בציוד
נלווה יכול לפגום בטיפול.

איך מתמודדים עם גירוי סביב הסטומה?
גירוי סביב הסטומה יכול להיגרם מציוד
שאינו מתאים ,פתח בבסיס רחב או צר
לסטומה ,דליפה מתמשכת ,אלרגיה,
פטרייה ועוד.
חשוב לפנות לייעוץ של אחות סטומה
לאבחן את הגורם ולטפל בהתאם.

איך מתמודדים עם סטומה שקועה?
יש לפנות לרופא ולבדוק מה הסיבה
לשקיעת הסטומה ,ואח"כ לפנות לאחות
סטומה שתתאים את הציוד (בסיס קעור,
טבעת אטימה ,חגורה וכו') .המטרה

באיזה מצבים אני צריך לפנות לייעוץ
אחות /רופא ?
בכל מצב שיש שינוי:
בהרגלי היציאה כמו :שלשול ,עצירות,
דימום ,כאבים ,בחילות והקאות.
סביב הסטומה :נפיחות ,גרד ,אודם,
פצעים.
בסטומה :נפוחה ,שינוי צבע (לבן ,שחור,
מדמם).

כיצד אפשר להתכונן לקראת יציאה
לאירוע חשוב (לדוגמה חתונה ,בר מצווה)?
חשוב לבדוק שהשקית ריקה והבסיס
מחובר היטב ללא דליפה .אם יש ספק,
חשוב להחליף בסיס ושקית ולהשתמש
בחגורה לביטחון נוסף .כמו כן יש להכין
ציוד החלפה למקרה שהבסיס ישתחרר.
כשיש אורוסטומיה ,מדוע לפעמים נוצר
מצב בו ישנם כעין גירוי קשקשי לבן
סביב הסטומה? כיצד ניתן למנוע/לטפל
עם מצב זה?
המגע של השתן עם העור החשוף גורם
לגירוי ולשקיעה של מלחי שתן ולפעמים
לצמיחה של פטרייה במקום .מאחר ולא ניתן
להגן על העור עם משחות ,חשוב להקפיד
על התאמה נכונה של פתח הבסיס ,מריחת
תכשיר להגנת העור של החברות בהמלצת
אחות סטומה .אם כבר יש גירוי קשקשי
חשוב להתייעץ בהקדם עם אחות סטומה
לקבוע מה הטיפול המתאים.

שאלות ותשובות  -דבר הגינקולוג
משיב | פרופ' אייל שנייר

שאלות ותשובות  -דבר הכירורג
משיב | דר' דני רוזין
כירורג בכיר ,המחלקה לכירורגיה כללית והשתלות ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר

האם יש הגבלה מבחינת פעילות גופנית
עקב הסטומה?
טוב ,יכול להיות שאיבדת את היכולת
לייצג את ישראל באולימפיאדה בכדורעף
חופים...
אבל פרט לכך ,נוכחות הסטומה ,כשהיא
״בשלה״ לאחר תקופת ההחלמה
בחודשים הראשונים ,אינה צריכה
להפריע לביצוע פעילות גופנית ,והמצב
אינו שונה לעומת ניתוחי בטן אחרים.
הקפדה על אטימה טובה חשובה
כדי למנוע ״פנצ׳רים״ בעת פעילות
אינטנסיבית יותר.
האם ניתן להרות עם סטומה?
ודאי ,נוכחות הסטומה אינה מפריעה
לרחם לגדול או לדופן הבטן להימתח
ולהתאים את עצמה להריון המתפתח .גם
הכניסה להריון מהנה עם הסטומה כמו
בלעדיה...

רופא בכיר בחטיבה למיילדות וגינקולוגיה ,ויו"ר ועדת ההתמחות של בית החולים
האם ניתן להרות עם סטומה?
היריון עם סטומה איננו בלתי אפשרי.
מדובר על מצב נדיר ,אבל יש בספרות לא
מעט סדרות חולים עם סטומה שפורסמו,
כאשר תוצאות ההיריון היו תקינות.
לדוגמא ,סידרה של חמש חולות מיפן
עם מחלת קרוהנס שהרו ,אחת הזדקקה
לטיפולי פריון ,בעוד שהיתר הרו באופן
עצמוני .חולה אחת הזדקקה לטיפול
סטרואידלי בשל התפרצות המחלה
בהיריון .גדילת העוברים הייתה תקינה,
ולידה מוקדמת התרחשה אצל חולה
בודדת .דהיינו ,כאשר הפריון שמור והגיל
צעיר אין מניעה מהיריון.
יש לזכור ,שהדבר החשוב ביותר הינו
פעילות המחלה הבסיסית שהובילה
לסטומה .למשל ,כאשר מדובר במחלות
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מעי דלקתיות כמו קרוהנס  -יש להקפיד
להרות כאשר המחלה מאוזנת ו"שקטה",
על מנת להבטיח תוצאות אופטימליות.
כמו כן יש להקפיד על תוספי מזון ייחודיים
למצב הספציפי ויעוץ דיאטני לפני
ההיריון ,כמו גם הקפדה על נטילת חומצה
פולית טרם ההיריון.
בסדרת מיקרים של מחלת קרוהנס
שפרסמנו בבית החולים סורוקה ,התוצאות
היו סה"כ תקינות ,אך נמצא שיעור גבוה
יותר של לידות מוקדמות .וזה מחזיר
אותנו לניהול המקרים :לגבי ההריונות,
הם בהחלט נחשבים להריונות בסיכון,
ובהתאם יש לשלב מעקב במרפאות
שלישוניות של היריון בסיכון שנמצאות
בכל בתי החולים ,ועל שילוב של יעוץ
כירורג עם יעוץ גניקולוגי באופן עקבי.

Takahashi K, Funayama Y, Fukushima
K, Shibata C, Ogawa H, Kumagai
E, Sasaki I, Pregnancy and delivery
in patients with enterostomy due
to anorectal complications from
Crohn's disease. Int J Colorectal Dis.
2007 Mar; 22(3): 313-8.
Elbaz G, Fich A, Levy A, Holcberg
G, Sheiner E. Inflammatory bowel
disease and preterm delivery. Int J
Gynaecol Obstet. 2005 Sep; 90(3):
193-7.

כאשר קיימת היצרות של הסטומה ,האם
המצב מסוכן? מה ניתן לעשות?
ההיצרות לרוב נובעת משקיעה של
הסטומה ,ויצירה של רקמת צלקת

בפיתחה ,שבהדרגה מתכווצת ומתכסה
בעור .הדבר מוביל להפרעה בהתרוקנות,
ובמקרים קיצוניים יכול להוביל לחסימה
מלאה של המוצא .עם היצרות קלה ניתן
להתמודד על ידי מרככי צואה ,ולעתים
ניתן להרחיב את הפתח על ידי בלון ,או
בעזרת האצבע (לא שלך! של הכירורג!).
הצרות קשה יותר מחייבת לרוב פתרון
ניתוחי ,בו המעי משוחרר ,נמשך חזרה
מעלה לפני העור ,ונתפר מחדש לפתח
רחב יותר.
מה היא הרניה בעקבות סטומה? מדוע
היא נוצרת? האם ניתן למנוע אותה? מהו
הטיפול בהרניה?
הרניה (בקע ,שבר) היא פתח לא תקין
בדופן הבטן דרכו יכולים לבלוט החוצה
אברי הבטן ,וביחוד לולאות מעיים .בעת
יצירת הסטומה יוצרים פתח בדופן הבטן
דרך השרירים ,וזוהי נקודת חולשה
שעלולה להתרחב ולהוביל להתפתחות
הרניה .רפיון של השרירים ,השמנת יתר
וכמובן פתח ראשוני שנעשה גדול מדי
עלולים לתרום ליצירת הרניה .ההרניה
מפריעה לטיפול בסטומה ולהתאמת

השקית ,מהווה הפרעה קוסמטית ועלולה
אף לגרום לסיבוכים כגון כליאה וחסימה
של המעי.
לצערנו שכיחות ההרניות אינה נמוכה,
ולא קל למנוע התפתחות שלהן .מספר
עבודות דיווחו על שכיחות מופחתת
כשסביב הסטומה ,בעת יצירתה ,קובעה
רשת סינתטית לחיזוק דופן הבטן.
טכניקה זו אינה נפוצה ,בשל החשש
לזיהום ברשת.
הטיפול בהרניה ,אם מהווה רק בלט קל,
יכול להיות על ידי תמיכה חיצונית בבגד
תחתון הדוק או בחגורה אלסטית .תיקון
ההרניה מחייב ניתוח ,שעלול להיות לא
פשוט ,ועלול גם להיכשל .הבקע מתוקן
לרוב בעזרת רשת סינתטית .לעתים הדבר
מחייב העתקת הסטומה לפתח חדש.
כיום ניתן לתקן חלק גדול מההרניות
האלו בגישה לפרוסקופית ללא פתיחת
הבטן מחדש.
למה יש דמם מסטומה?
כמו כל דימום ממערכת העיכול דרך פי
הטבעת ,גם דמם מסטומה יכול לנבוע
מהאתר עצמו או ממקור עמוק יותר
במעלה המעי .מהות הדימום ועוצמתו
ינחו את הרופא לברר את מקור הדמם:
האם מכיב בתרסריון? האם מפוליפ
במעי?
דמם שמקורו ישירות מהסטומה נובע
לרוב מהרירית החשופה של המעי,
שמשתפשפת בסביבתה .לעתים צומחת
בגבול בין הסטומה לעור רקמת גירעון
שהיא פריכה ועשירה בכלי דם קטנים,
ואותה ניתן לצרוב כדי לעצור את הדמם.
כל דמם מהסטומה מחייב פנייה להערכה
של אחות סטומה או של הרופא המטפל,
ובמידת הצורך אישפוז להשלמת בירור.
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שותפות למצוינות בחווית הטיפול
לייעוץ ,שירות והדרכה  24שעות ביממה
ע"י צוות אחיות מומחיות 1-800-30-68-68

סקירה ומעקב על מערכת הבריאות בישראל

על דרכים לחיים משמעותיים ,שמחים ובעלי ערך עצמי עם הסטומה

מאת | מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה ויו"ר צב"י צרכני בריאות ישראל
כמעט שנה עברה מביטאוננו הקודם.
אם במערכת הבריאות עסקינן ,הרי שנה
זה כמו נצח .ההתפתחויות במערכת
הבריאות הן מהירות ,לעיתים בלתי צפויות
ולצערי ברובן שליליות.
בסקירה הקודמת התרכזנו בשביתת
הרופאים ,שעל אף שהסתיימה ,עדין
ספיחיה נראים בשטח .לדוגמא ,אחד
ההישגים של השביתה היה המענק
המוכפל שיינתן לעוברים לפריפריה .אכן
ראינו מעברים רבים ,אבל לצערנו ,מהר
מאוד נגמר התקציב שיועד למטרה זו.
וכמובן בעיית המשמרות של המתמחים,
דבר שלא נפתר עד היום.
בסקירה זו הנושא הקריטי והמרכזי הוא,
הגירעונות הגדולים של הקופות ,והפעם
של כל הקופות בלי יוצא מן הכלל.
כל הקופות יחד צברו בשנת  2012גרעון
של כמיליארד שקל.
הקופות מצפות כבר זמן ממושך ממשרד
הבריאות שיכנס לעובי הקורה וידון עימן
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על מענקי האיזון ועזרה לפתרון הבעיה.
למיטב ידיעתי עדיין לא ישבו על הנושא,
והמשרד ,יחד עם משרד האוצר ,מתנה
את הדבר בכל מיני דרישות.
הקופות כבר החלו לנקוט בכל מיני צעדי
"ייעול" וחסכון ,שכמובן ,קודם כל פוגעים
בשירות למבוטחים ובהסדרי הבחירה של
הקופות .המשמעות היא אי מתן הפניות
לנותני שירותים מסוימים ,מגבלות במתן
תרופות ,שימוש גובר בתרופות גנריות,
ופרשנויות שונות לתקנות של משרד
הבריאות .לאחרונה ראינו בתקשורת
מקרים של אי מתן תרופות וטיפולים ,על
אף הנחיות משרד הבריאות שהן בסל,
בגלל פרשנות שונה של הקופות.

סל התרופות ועדכונו
אנו פותחים את חודש ספטמבר ועדיין
לא מונתה וועדת הסל ,שתפקידה לתעדף
את התרופות החדשות ולקבוע מה יכנס
לסל בשנה הבאה.
לא רק שלא מונתה וועדת הסל ,עדיין לא
נקבע התקציב לעדכון .להזכירכם ,עדכון
הסל ,שנקבע לשלוש שנים והקצאת 300
מליון שקל לשנה מסתיים בשנת .2013
בהנחה שהדיון על תקציב  2013לא יחל
עד לבחירות הצפויות אם יוקדמו לתחילת
השנה הבאה ,הרי כל נושא עדכון הסל
יידחה ויפגע מאוד ,עד כדי אי עדכון
והכנסת תרופות שחולים רבים מצפים
להן.
נציגות ארגוני החולים ,הכוללת אותי,
פנתה לסגן שר הבריאות והתריעה על
הנושא ,בתקווה שהדבר יבוא על פתרונו
בהקדם.

"אני שלם/שלמה בגופי ובנפשי"
מתוך הרצאה שניתנה ביום עיון של בעלי סטמה בבית מטי  -בית "אגודה למלחמה בסרטן"
גבעתיים ,נובמבר 2011

התייחסות מנכ"ל משרד הבריאות
לצרכי החולים
כדי להמתיק את טעמה של הסקירה,
אני חייב לציין לחיוב את התייחסותו של
מנכ"ל משרד הבריאות ,פרופסור גמזו,
לנציגות ארגוני החולים ובקשותינו.
כל מספר חודשים אנו ,נציגי החולים,
נפגשים עם המנכ"ל .לאחר תיאום
הנושאים ,אנו מציגים את הבעיות שלנו
והנושאים נמסרים לטיפול מידי על
ידי המנכ"ל .ניתן לומר שישנן בהחלט
"זמירות" חדשות ונעימות מכיוון המשרד.
בנושא הסיעוד שסקרנו בהרחבה
בביטאון הקודם ,אין עדיין חדש .משרד
הבריאות ממשיך בתכנון הנושא .כפי
שציינתי בסקירה הקודמת ,מפלגת
דור הגמלאים החדשה ,שאני מתמודד
במסגרתה בבחירות הקרובות ,וממלא
את תפקיד יו"ר הוועדה לבריאות וסיעוד
במפלגה ,ממשיכה להציב את נושא
הסיעוד ,שיהיה במסגרת קופות החולים
בקדמת נושא הבריאות במצעה.
כמו כן המצע יכלול את נושא ביטול או
הקטנת ההשתתפויות העצמיות ,כדי
למנוע את התופעה הקשה שכ20%-
מהחולים הקשים נמנעים מרכישת
התרופות הכרוניות החודשיות ,ומביקורים
אצל רופאים מקצועיים בגלל חוסר
משאבים.
ושוב אני פונה אליכם :עדכנו אותנו בכל
בעיה או שינוי בנושא הציוד והטיפול
הרפואי כדי לאפשר לנו טיפול מיידי.
בברכת שנה טובה.

מאת | דבורה רייכר
 BSW,MAבבריאות הוליסטית
כולנו ,בני האדם חפצים לחיות בשמחה,
עם תחושה טובה לגבי עצמנו והערך
העצמי שלנו ,למצוא משמעות והגשמה
ולחגוג את חיינו .כולנו גם יודעים שזו
משימה לא קלה .לגבי כולם ,ובודאי
לגבי מי שמתמודד עם אתגר פיזי כמו
הסטומה.
עם זאת ,הדבר ניתן .בני אדם ,יש להם
את היכולת להתאים עצמם לסיטואציות
ולהתמודד עם אתגרים .יש לנו תובנה
להבין את מצבנו ,לדעת שאפשר לשנות,
ללמוד ולהתנסות בגישות ואמצעים
חדשים ולשפר את מצבנו.
ביכולת הזו  -לעשות שיפור מיטיב בחיינו,
ועל הגישות והכלים הקיימים לכך ,דן
מאמר זה.
החומר המובא כאן מגיע משני מקורות:
המקור הראשון ,הינו ידע הנובע
מבעלי הנסיון עצמם  -אנשים בעולם,
המתמודדים בחייהם עם סטומה .המקור
השני הוא ידע מתוך הגישה ההוליסטית -
הגישה המשלבת גוף-נפש-רוח בטיפול,
ומשתמשת בכלי הרפואה המשלימה.

ידע הנובע מבעלי הנסיון עצמם
חיים עם סטומה יוצרים אתגר לנעזרים
בה .חשוב לאנשי המקצוע להבין לעומק
את האתגר ואת הדרכים בהם האנשים
עם הסטומה מצאו על מנת להתמודד עם
קשייהם.
אחד הנושאים המרכזיים בחיים עם
סטומה הינו רמת איכות החיים :כיצד,
יחד עם האתגר הזה ניתן למקסם חיוניות,
ויטאליות ,תחושה טובה לגבי עצמנו,
ערך עצמי גבוה  ,דימוי גוף חיובי ,שימחה,
תחושת הגשמה ומשמעות בחיים?

בשנת  ,2007נערך מחקר בנידון במספר
מרכזי בריאות ,בתי חולים ואוניברסיטאות
בארה"ב כמו אוניברסיטת אריזונה,
אינדיאנה ,בית ספר לסעוד ייל ,וUCLA-
שבו נשאלו פציינטים בעלי סטומה על
הקשיים הספציפיים שלהם ועל דרכי
ההתמודדות שלהם .נערך שאלון איכות
חיים אצל  239פציינטים.
את דברי המטופלים עצמם אפשר
לתמצת בשני מושגים:
התמודדות וקבלה:
.COPING AND ACCEPANTANCE
זהו האתגר הגדול של אנשים בעלי
סטומה.
התמודדות  -ההמלצה של חלק גדול
מהנשאלים הוא לפגוש את הקשיים
ולמצוא דרכים להקל ולשפר את המצב.
חוקר ומטפל בשם דיויד שפיגל מבית
הספר לרפואה מאוניברסיטת סטנדפורד
תבע מושג רלוונטי לדיוננו:
אופטימיזם ריאלי -

REALISTIC OPTIMISM
מושג זה מתאר גישה שבה ,אנחנו רואים
את המציאות ,לא מתעלמים ממנה ,אך
אנחנו מסתכלים עליה בעמדה חיובית.
אמנם לא ניתן להתעלם מהסטומה,
היא מוצמדת לגוף ,אך אנו בודקים כיצד
אנחנו יכולים לשפר את מצבנו באמצעות
שינוי הגישה כלפיה .גישה אופטימית
תמיד עדיפה .היא מעניקה תקוה ,כוחות
ואף שמחה ,ומזמנת התנסויות ,חוויות
ומשמעות מעמיקה לחיים.
קבלה/השלמה  -יש להבין מה היא
קבלה או השלמה .לפעמים המשמעות
שאנו נותנים לקבלה עלולה להשמע
כמו כניעה ,חולשה ,או ויתור .זאת אינה

קבלה .השלמה  -הינה מילה נרדפת
לקבלה  -מלשון שלם .להיות שלם עם
עצמי ועם הסיטואציה .ברגע שאני שלם,
אני נרגע ,אני מפסיק את הקונפליקט
הפנימי שגוזל הרבה אנרגיה .זה המצב,
אני מקבל אותו .עכשיו אני פנוי לראות
כיצד אני משפר את התנאים שלי בתוך
הסיטואציה הזו .מה הטעם להכות בקיר?
אולי פעם אחת לבטא את התסכול ,אך
מעבר לזה? זה רק כואב .אולי אמצא
פתח אם אחפש .קבלה של המצב היא
ההבנה שיש לחיות עם הסטומה .עכשיו
אפנה את האנרגיה שלי לראות כיצד
אני משפר את מצבי .מה הצעד הראשון
לעשות?
ראשית יש לראות שיחד עם העובדה
שהסטומה הותקנה על מנת לפתור
בעיה שלא ניתן היה לפתרה באופן אחר,
הסטומה עצמה גורמת להרבה אי נחת
ועוגמה.
מהי באופן ספציפי אותה אי נחת ועגמה
שהסטומה הביאה איתה ,לפי עדויות
המטופלים? הוזכרו :נסיגה בחיים
החברתיים ,פגיעה בדימוי הגוף ומבוכה,
קשיים בנסיעות ,קשיים באינטימיות,
פגיעה ברווחה הנפשית ,בתפקוד
בעבודה ,בפעילות בפנאי וספורט.

הטיפול השלם באנשים בעלי
סטומה
הטיפול השלם בנושא חייב לכלול גם
התיחסות לרווחה הנפשית והחברתית.
איכות החיים הוא עינין מרכזי שחשוב
לתת לו את הדעת.
מהן הגישות ודרכי ההתמודדות עליהם
העידו המטופלים שעזרו להם להתמודד
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עם הקשיים דלעיל ,לשפר ולקדם את
התחומים הללו להשגת יתר שביעות
רצון ,שמחה ,ותחושת הגשמה ומשמעות
בחיים?
עדויות המטופלים משקפות את העיקרון
של שפיגל  -האופטימזים הראלי .הם
אמרו כי מה שהועיל להם היא חשיבה
חיובית והסתגלות לחיים עם הסטומה.
שני אלו הוכרו בדרכי התמודדות בהן
נקטו רבים מהמטופלים:
 #שימוש בהומור " -אני קוראת לסטומה
סוזי ואומרת לה שהיא ילדה טובה,
אהודה ושהיא מתנה מיוחדת לחיי".
 #הכרה בשנויים החיוביים שהסטומה
הביאה איתה" :חיי לא רגילים לגמרי,
אך הם טובים הרבה יותר מאשר לפני
הסטומה".
 #נירמול החיים " -אני נושא את הפאוץ
עכשיו ואני מקבל אותו  .הוא חלק
ממני".
 #התחברות למשמעות החיים " -אני
מאמין בכנות שאני בעולם הזה
למטרה מסויימת ,והסטומה או כל
בעיה פיזית אחרת לא ימנעו ממני
להשיג מטרה זו".
 #ביטוי ושיתוף  -יש צורך גדול של
האנשים ,נושאי סטומה ,לתאר את
תחושותיהם ולבטא את המאבקים
ואת יכולת ההתמודדות שלהם .כמו
כן לחלקו עם אחרים  -חולים אחרים,
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ואנשים שזה עתה קיבלו סטומה,
לחלוק איתם את הידע והנסיון שרכשו.
דיויד שפיגל פיתח את מסגרת הטיפול
הקבוצתי ,הכולל גוף ונפש .מחקריו
ונסיונו מחייבים ביטוי חופשי של כל מרחב
החוויה והרגשות  -הכוחות וההצלחות,
אך גם הקשיים ,התסכול ,הכעס והפחד.
הוא ממליץ מאוד על המסגרת הקבוצתית
בהנחיה מקצועית למטרות אלו .ביטוי
רגשי ,לעומת המנעות או הכחשה ,הוכרו
כמשחררים ומביאים לאיזון וויסות רגשי.
המלצה זו הינה עקרונית ,להוציא מקרים
אקוטיים ,בהם תמיד כדאי להתייעץ
ולהיעזר באיש מקצוע.
הצורך לבטא ,למצוא רעים ושותפות
להתנסות ,יכולה לבוא לידי מימוש על
ידי קבוצה ,על ידי חברים  BUDDIESועל
ידי מפגשים כמו הכנס שנערך ב"בית
האגודה למלחמה בסרטן" .היקף מספר
הנוכחים באירוע זה ,בטא זאת.

הגישה ההוליסטית
גוף הידע השני בו ידון מאמר זה הינו
הגישה ההוליסטית ודרך העבודה
המתבססת עליה כדרך נוספת ,שהוכרה
כמועילה מאוד לקדם את מטרותינו לחיים
משמעותיים ,שמחים ובעלי ערך עצמי.
העבודה בגישה זו ,ובהעזרות של הכלים
מהרפואה המשלימה הוכרו מתוך ניסיון
של שנים רבות כמאיצים את המטרות

כגון איתור כוחות ,אופטימיות ,משמעות,
שמחה ,ערך עצמי ודימוי גוף טובים.
אחד המודלים ההוליסטיים בהן נעשה
שימוש בעבודה הקבוצתית הינו:
":"THE WELLNESS CONTINUUM
"רצף הרווחה".
מודל זה מסביר כי איכות חייו של האדם
ובריאותו נקבעים על ידי  6מימדי חיים -
הפיזי ,הרגשי ,המנטלי ,החברתי ,הסביבתי
והרוחני .גם כאשר מימד מסויים ,לדוגמא,
המימד הפיזי ,נחלש מפאת מחלה ,עדיין
ישנם חמישה מימדים נוספים שעשויים
להיות בריאים לחלוטין ומקור כח לתמיכה
וחיזוק .לכל מימד יש את הכוחות והכלים
שלו ,באמצעותם אפשר להאיץ את
הנושאים אותם אנו רוצים לקדם.
להלן תאור המימדים ,הכוחות ,הכלים
והדגמות כיצד הם סייעו מתוך הפעילות
של קבוצות התמיכה ההוליסטיות של
ה"אגודה למלחמה בסרטן".

המימד הפיזי
כוחות :שיפור דימוי הגוף ,ערך עצמי,
בטחון עצמי.
כלים :צ'י קונג ,תנועה ,נשימה ,משחק.
מגלים שמעבר לסטומה ,הגוף שלם ,פעיל,
מתמלא בחיוניות ,אנרגיה ואנדרופינים
המשפרים מצב רוח.
דוגמא :חברת קבוצה בטיפולים כימיים:
"אחרי הצ'י קונג אני מרגישה אנרגיה
חדשה ,זרימה מחודשת של כוחות".

מימד רגשי
כוחות :איתור השמחה והאהבה שעל פי
הגישה ההוליסטית הוא טבעו האמיתי
של האדם ,כפי שנכתב על בריאתו" :וירא
כי טוב".
כלים :מדיטציות חמלה ואהבה ,שימוש
באמנות ,ציור ,פיסול.
דוגמאות :החיוך המרפא ,מדיטציה
מתחום הצ'י קונג .מדמיינים "סמיילי"
שעובר לאורך הגוף .מכניסים אנרגיה של
אהבה לגוף ולנפש .כפי שהעידה חברת
קבוצה" :אני לומדת לחייך ולאהב את
עצמי" .דוגמא נוספת הינה עבודה בציור
של משתתפת ,אשר חשה מדוכאת מאוד

וציירה עץ גדוע .בהסתכלות משותפת
גילתה הקבוצה עניין בשורשים העבותים
של העץ .המשתתפת נשאלה על כך,
ובתשובה השיבה" :אלה המשפחה שלי,
ההורים ,הדודים .הם הכוח של החיים שלי
ובעזרתם התמודדתי עם הכל!" הקבוצה
אף גילתה ענף ירוק קטן מציץ מתוך הגזע...
מאז ,בכל פעם שהמשתתפת ביטאה את
עצבונה ,הזכירה לה הקבוצה את העץ
ושורשיו ,המסמלים את כוחותיה.

המימד המנטלי
כוחות :היכולת לעבוד עם המחשבה
ולפתח גישה חיובית ,שיכולה לשנות את
הלך הרוח והרגשות.
כלים :מדיטציה .הפילוסופיה והפרקטיקה
המזרחיים של המדיטציה עוזרים לשנות
את גישתנו ואת הרגשותינו .האמירה:
"אני אדם פסימי ,אין מה לעשות" אינה
רלוונטית יותר .מסתבר שניתן לשנות
את עמדותינו על ידי "אימון המחשבה
באמצעות מדיטציה" .מחקרים חדשים
בדקו את הקרוי :נאורופלסטיות של
המוח .קיימים אזורי שונים במוח הממונים
על מגוון הרגשות .רגשות כגון :דכאון,
עיסוק מופרז בעצמי ,וחסך באושר
ושביעות רצון נמצאים באמיגדלה ,שזהו
אזור במוח שמפעיל טריגרים לפחד
וכעס .נאורולגים גילו כי מדיטציה מאיצה
פעילות באזורים ספציפיים בחלק הקדמי
של הקורטקסט של האונה השמאלית.
זהו אזור שמתקשר לרגשות חיוביים,
כגון אושר ,התלהבות ,שמחה ושליטה
עצמית ,יכולת פעולה משופרת וחזרה
לרגשות חיוביים .המדיטציה יכולה לסייע
בהנעת מרכזי הפעילות במוח אל עבר
המרחבים החיוביים הללו .כמו כן מדענים
גילו כי למדיטציה יש השפעה על אנזים
מסויים הנקרא  ,Telomeraseהמשפיע
על ה ,Telomeres-שהם מעין כיסויי מגן
על הכרומוזומים בתא .בפרויקט מחקרי
של ה,The Center for Mind and Brain-
החוקר והנואורולג ,Clifford Saron PHd
גילה שככל שהכיסוי הזה עבה יותר,
הכרומוזום מוגן יותר ושורד יותר ,כלומר
חי יותר .נמצא שהמדיטציה עוזרת

לשימור התאים ולהארכת תוחלת החיים.
נסיון שטח רב שנים ,מראה כי ללא ספק,
לעיסוק שגרתי במדיטציה יש השפעה
מבורכת על האדם.
דוגמא :משתתפת בקבוצה שעסקה
בהתמדה במדיטציה ,הצליחה להפחית
באופן ניכר את דאגותיה על המחלה ועל
היחסים המשפחתיים ולשהות בעיקר
ברגשות חיוביים ,להשקיע באהבה
במשפחה ובחברי הקבוצה ,ולראות את
היפה והטוב בחיים .היא היתה דוגמא
לרבים .מסתבר שיש לנו בחירה .אנחנו
יכולים לנוע מרגש מעיק לרגש חיובי.
אפשר לאמן את החשיבה והרגש.

דוגמאות :חברת קבוצה התחברה
לאנשים ולאהבה ,והפסיקה לחשוב רק
על עצמה ועל קשייה ובכך הוקל לה.
אישה צעירה חולה אונוקולוגית ,סיפרה
כי ההשתתפות בקבוצה הרגיעה את
סערת רוחה בעקבות המחלה ואף
הצליחה לחוש אהבה ,שהגיעה מהאנשים.
דרכם חשה גם את אהבת האלוהים.
עיטוף רך זה ,סייע לה למצוא שוב כוחות,
לאפשר לחוויות הקשות לשקוע כמו בוץ
השוקע בקרקעית אגם ,ולראות את חייה
שוב כאגם שמימיו צלולים .היא יכלה
לשתות ממי האגם ולסמן לעצמה דרך
חזרה אל החיים.

המימד החברתי

סיכום

כוחות :אנחנו זקוקים לחברה ,לקבוצה
שחולקת איתנו אותן התנסויות ,למשפחה
ולחברים .אנו זקוקים לרשת תומכת
שמראה לנו שאנחנו לא לבד.
כלים :קבוצת תמיכה .המשתתפים מונים
את השיתוף ,התמיכה והעניין המשותף
כסיבות העיקריות להגעתם לקבוצה.
בקבוצה ניתן לשתף במה שלא ניתן בחוץ
וחוות קבלה ואהבה.
דוגמא :משתתפת שמעידה על מציאת
תמיכה ויציאה מבדידות בקבוצה ,בה היא
מרגישה אהודה ומובנת" .קבוצה היא כמו
משפחה" ,היא מעידה" ,ויש בה גילויים
מאוד מרגשים של אהבה ומסירות".

יש מה לעשות! כתבה זו סקרה דרכים
רבות שסומנו על ידי אנשים רבים
שנאלצו להתמודד עם אתגרי נשיאת
הסטומה ומחלות קשות .מתוך עדויותיהם
נראה כי יש גישות ,דרכים ,כוחות וכלים
רבים לשיפור ,חיזוק ,ואף איתור שמחה
ומשמעות.

המימד הסביבתי
כוחות :הקשר אל הטבע מרפא ,מרגיע,
משמח ,תומך.
דוגמא :משתתפים בקבוצה נהגו לשבת
ליד הים הנמצא ליד בית האגודה
למלחמה בסרטן בחיפה" .הים מזכיר לי
את החופש ,השמחה .כשאני שם הקשיים
שלי מקבלים פרופורציות .כאילו שהים
אוהב אותי" .משתתפת אחרת נעזרת
בחום השמש ובחופש של הים לטיפוח
תחושת היופי והנשיות.

המימד הרוחני
כוחות :מציאת משמעות .אפשר לגדול
דוקא מתוך המשבר.

מקורות ביבליוגרפיים
Robert S.Krouse, Marcia Grant et al.
Coping and Acceptance: The greatest
challenge for veterans with intestinal
stomas. Journal of Psychosomatic
Research 66(2009)227-233.
Matthew J. Cordova, David Spiegel et
al. Mood disturbance in community
cancer support groups. The role of
emotional suppression and fighting
spirit, Stanford University School of
Medicine. Journal of Psychosomatic
Research 55(2003)461-467.
David Spiegel, Mind matters, coping
and cancer progression, Department
of Psychiatry and behavioural
sciences,
Stanford
University.
Journal of Psychosomatic Research
50(2001)287-290.
h t t p : / / w w w. g u a r d i a n . c o . u k /
lifeandstyle/2011/apr/24/meditationageing-shamatha-project
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לחיות עם סטומה  -להתמודד עם הבושה
מאת | ורד אשבורן נוטי
עובדת סוציאלית קלינית ,מנחת קבוצות באגודה למלחמה בסרטן
המפגש עם מצב של מחלה הוא מפגש עם
הגוף .הגוף כמכונה ,כאורגניזם חי .גילוי
המחלה וההתמודדות עם הסימפטומים
של המחלה ותופעות הלוואי של הטיפולים
מדגיש בפנינו את העובדה שאנחנו בעלי
גוף ,שאנו שוכנים בגופנו ועלולים לאבד
את האפשרות לקיומנו כשהגוף בסכנה.
במצב של בריאות ,רוב הזמן אנחנו לא
מחזיקים בידיעה שאנו תלויים בגופנו
להישרדותנו הנפשית.
בהמשך אשתמש במונח סובייקט ,כאשר
הכוונה היא לאותו חלק בנו ,בני האנוש,
שאינו הגוף ,כמו המחשבות ,הרצונות,
האידיאלים ,מצבי הרוח ,הבחירות שלנו
וכו' .המונח אובייקט מתייחס למשהו
פאסיבי שפועלים עליו כמו חפץ .הגוף הוא
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גוף חי וכשהאדם מצטמצם לגוף בלבד,
הוא הופך להיות אובייקט .הסיטואציה
של המחלה "מזמינה" את האפשרות
להצטמצם לגוף הפיזי .קיימת הסכנה
שנאבד את הרגשת קיומנו כסובייקט,
כאדם שלם ,שחושב ,שיש לו מה לומר,
שיש לו בחירות וכו' .מבחינת הרפואה כל
מה שנדרש מהחולה הוא להשאיל את
גופו לטובת הריפוי .עליו "לשתף פעולה",
להאמין ברופא ,להסכים לקבל את מה
שהרופא מורה לו לעשות ,ולשאת את
תופעות הלוואי.

מה מאפשר לאדם החולה לחזור
ולחוות עצמו כסובייקט?
דיבור  -האדם המדבר ,שמעיד על

חוויותיו ,הרגשותיו ,סבלו ועמדותיו ביחס
לטיפולים השונים ,חוזר להיות אדם ולא
רק גוף פאסיבי .קולו נשמע .ישנן עדויות
רבות של אנשים הנמצאים במצבים
קשים ,שהכתיבה ,כמו גם הדיבור בפני
מישהו שמקשיב ,עוזרת להם מאוד.
בחירה  -כאשר האדם שחלה מחזיר
לעצמו את השליטה ואת היכולת לבחור.
לא רק קובעים עבורו ,הוא יכול לסרב
לטיפול זה או אחר ,לשמוע דעה שניה,
להחליף רופא ,לפנות לרופא בשאלות,
לרכוש ידע שיעזור לו ,להתמצא בטיפולים
השונים או לבחור כיצד להתמודד ברמה
הנפשית עם מצבו.
רגש הבושה מדווח רבות על ידי החולים
ומקשה מאוד על ההתמודדות עם המצב,

עד כדי צמצום התפקוד והמגע עם
אנשים ,גם כאשר המצב הגופני היה יכול
לאפשר זאת .אנסה כאן לעמוד על מקורו
של רגש הבושה ,והתהליך שניתן לעשות
על מנת לצמצמו.
הופעה של האדם כסובייקט קורית
לראשונה בסיפור הגירוש מגן העדן.
ברגע שאדם וחווה אוכלים מפרי עץ
הדעת ,הם שמים לב שהם עירומים ואז
הם מתביישים .כלומר ,האדם שאכל
מפרי עץ הדעת ,יודע כבר משהו על קיומו
של עצמו ,ועל איך הוא נראה בעיני האחר
המתבונן .הוא מתבונן בגופו שלו במלוא
מערומיו ומתבייש.
הבושה היא סימן לקיומה של ההוויה
הסובייקטיבית .כלומר ,היא באה מהאדם
כסובייקט ,מהצד הנפשי ולא מהגוף ,אם כי
יש לבושה לפעמים יש גם ביטויים גופניים
(כמו הסמקה או תעוקת לב) .הבושה
באופן כללי מופיעה לנוכח התחושה
שישנו מישהו שמתבונן ושופט .הבושה
מלווה לעיתים קרובות בתחושת אשמה
או הפחתה בכבוד העצמי .מקורה של
הבושה אם כן ,הוא באיסורים המופנמים
של כל אחד ואחד בתוכו ,והשיפוט של
האדם את עצמו.
הפסיכיאטר והפסיכואנליטיקאי ז'אק
לאקאן טען ,שהבושה כבר לא קיימת.
אמירתו באה בעקבות התקופה
המתירנית בה אנו חיים .ישנו צמצום
האיסורים וציווי חברתי לאכול ,לרקוד,
לעשות סקס ,לבלות ,ליהנות "...כפי
יכולתך" .אם אין איסורים ,הרי שיש
תחושה שאין ממה להתבייש ,הכל הולך.
אז מדוע מופיעה הבושה בכל הנוגע
למחלה ,למגבלות ,לתופעות גופניות,
לחוסר אונים או חוסר שליטה?
ייתכן ובושה זו קשורה למגמה נוספת
שמתרחשת בתקופתנו  -הפיכת הגוף
לקדוש ,מושלם ,צעיר ,יפה .אנשים
מבקשים לעבור ניתוחים פלסטיים לתיקון
פגמים או לתיקון תופעות ההזדקנות,
עסוקים בדיאטות ,בתזונה ,בלבוש,
ובאופן כללי במראה בריא ורענן .במצב
של מחלה הגוף מתגלה בפגמיו ,בחוליו,
בחולשותיו.

ישנו הביטוי "למות מבושה"  -ויש לנו
דוגמאות קרובות .למשל ,על עופרה חזה
אמרו עליה ש'מתה מבושה' .אכן ,הבושה
יכולה למנוע מהאדם אפילו להגיע
לטיפול רפואי נדרש ,שלא לדבר על
לחזור לשגרה כלשהי בהתאם ליכולותיו.
אדם עם סטומה עשוי למצוא את עצמו
במצבים חברתיים בלתי נעימים ,אך
באם יהיה תפוס בבושה ולא יספר על
כך מראש ,הוא יזוהה עם מי שאינו
מסוגל לשלוט בצרכיו .והרי מגיל צעיר
אנו מחונכים לשלוט על הצרכים
ולעשות אותם בצנעה .במצב כזה ,עלול
להיווצר ,אם כן ,בלבול בין אי שליטה על
הסוגרים ובין פעילות המעיים הרגילה.
הבושה היא בעצם מלכודת שמפרה את
עצמה .אנשים שחווים בושה רבה כל
כך שמביאה אותם להסתיר את עובדת
היותם עם סטומה ,מתקשים לנהל אורח
חיים תקין .הם עסוקים בתמרונים רבים
סביב ההסתרה ומגבילים את עצמם,
על מנת שלא יתגלה הסוד .כמובן שככל
שמסתירים יותר  -כך העניין הופך להיות
יותר עוצמתי ומושך עניין עבור הסובבים.
על מנת לבחון דפוסי התמודדות של
אנשים מוגבלים ניתן להתייחס לשני
מושגים:
מגבלה  -הפגיעה הפיזית עצמה שלא
ניתן לשנות אותה ,נתון פיזי .מוגבלות -
הפן הסובייקטיבי של המגבלה ,הכולל
את הביטויים של המגבלה ביום-יום ואת
עמדתו של האדם כלפי מגבלתו.
ההנחה היא שיכול להיווצר רווח בין
המגבלה לבין המוגבלות.
כלומר ,יכולים להיות שני אנשים עם
אותה מגבלה ,אך התנהלותם בחיים
תהיה שונה בהתאם למוגבלות שיחושו.
לבושה יש חלק מכריע בהגבלת האדם
את עצמו שלא לצורך.
ככל שהאדם יוכל לקיים את הרווח בינו
ובין מחלתו ,או מגבלתו ,כך יוכל לחוש
פחות בושה ויהיה פחות מוגבל .כשקיים
רווח כזה ,נוכל למצוא סובייקט שחש,
שלהיות בעל סטומה אינו הסימן המזהה
היחיד שמשתלט על ההגדרה העצמית
שלו.

היינו רוצים להגיע למצב ,שמצד אחד
החולה יקבל את כל הטיפולים וההדרכות
שהוא זקוק להם ,ומצד שני ,שחייו לא
ייסובו סביב המחלה בלבד ,אלא שימצא
טעם בעיסוקים שונים וילמד איך לעשותם
יחד עם הסטומה עד כמה שאפשר.
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"עצות קטנות לשינוי גדול -
ממרפאתה של אחות סטומה"
התמודדות עם סטומה במצבים משתנים
מאת | בלה אליגולשוילי
מומחית קלינית בטיפול תומך ומתאמת טיפול בבעלי סטומה ,שירותי בריאות כללית מחוז מרכז
נוכחות סטומה ,בין אם היא זמנית או
בין אם קבועה ,מאמתת את המטופל
בפני מציאות שונה מזו שהכירו קודם
לכן ,החל מבעיות רפואיות הקשורות
בניתוח ובמחלה הבסיסית בגינה
בוצע ניתוח הסטומה ,וכלה בבעיות
הקשורות להתמודדות וקבלת הסטומה,
דימוי הגוף והיכולת לחזור לשגרת
החיים שהיה רגיל לנהל עד כה
Nugent ,Daniels, & Stewart, 1995),
.)Patankar, Johanson

בעלי הסטומה מתמודדים עם קשיים
הקשורים בטיפול ישיר בסטומה ,דוגמת
דליפות וגירויים ,אי נוחות וכאבים ,חרדה
ומבוכה ,שעלולים להוביל לשינוי באורח
החיים .לפי פטרסון (,)Peterson,2009
למרות ההדרכה שמקבלים בעלי
הסטומה בסמוך לשחרור מבית החולים,
רוב בעלי הסטומה ויקיריהם מרגישים לא
בטוחים ולא מוכנים מספיק להתמודד
עם הטיפול בסטומה .נוכחות הסטומה
אל מול הקשיים בטיפול ובהתמודדות

עלולים ליצור שינוי משמעותי בחיי
בעלי הסטומה ובני משפחותיו .על כן,
עם חזרתם לבית ולקהילה ,על בעלי
הסטומה להמשיך את השיקום שהוחל
בבית החולים במסגרת הקהילה.
אחות הסטומה בקהילה ,בשלב ראשון,
תתמוך ,תסייע ותמשיך להעניק לך
ידע וכלים לשיפור המיומנויות בטיפול
בסטומה ,תבצע הערכה והתאמה
מחודשת של ציוד (במידת הצורך),
תסייע לך לשפר את מיומנויות הטיפול

בסטומה ,תדריך אותך כיצד לארגן מלאי
מתאים של ציוד ,תמליץ לך היכן לבצע
את הטיפול בסטומה ,תלמד אותך דרכים
למניעה ,איתור וזיהוי של סיבוכי סטומה
ותשוחח אתך לגבי תזונה ,לבוש וחזרה
לחיי שגרה מוכרים עד כמה שניתן.
בעלי סטומה נוהגים שלא בצדק לחשוב
"שיש לשכוח" מההרגלים והתחביבים
שהורגלנו לעשות ,כמו שחייה ופעילות
גופנית ,טיולים ונופשים ,חזרה למעגל
העבודה והחברים וחזרה לתפקוד מיני.
עם ההתאוששות וההחלמה עולים
וחוזרים תחושות הביטחון והרצון לחזור
לשגרת חיים מוכרת ,לחזור ולבצע
פעילות גופנית ,לצאת לטיולים ונופשים,
לחזור למעגל העבודה והחברים ולחזור
לתפקוד מיני.
חשוב לזכור כי את כל רשימת הפעילויות
הזו ואף יותר ,ניתן לבצע גם כשיש סטומה.
יחד עם זאת רצוי לקבל הדרכה וייעוץ
מאחות סטומה כיצד להתארגן באופן
אופטימאלי לקראת הפעילויות הנבחרת.
להלן מספר דוגמאות להתארגנות לפני
מגוון פעילויות:

שחייה ופעילות גופנית
שחיה ופעילות גופנית רצויים ואף
מומלצים .חשוב להתייעץ עם הרופא
המטפל במרפאת האם ולשתפו בסוג
הפעילות שאתם מבקשים לעשות
(שחיה ,חדר כושר ,פעילות אירובית
ועוד) .על פי המידע שתספק לו והנתונים
הקיימים אצלו ,הרופא יאשר  /ימליץ
אחרת .במצבים של פעילת גופנית ושחיה
רצוי להשתמש במדבקת בסיס אטומה
למניעת נזילות ודליפות .לאלה ששוחים -
ניתן להתאים כיסוי לסטומה בזמן שחיה.

טיולים ונופשים
ניתן לטייל בארץ ובעולם עם סטומה.
חשוב להתארגן עם ציוד בכמות מספקת.
חשוב לחלק את הציוד בין מספר מזוודות.
לטסים יש לזכור ,כי יש איסור לאחזקת
מספריים ,לכן חשוב להצטייד בציוד גזור
מראש .בכל נסיעה קצרה כמו ארוכה ,בעל
סטומה יישא את הציוד לסטומה בתיק צד
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בכמות כפולה מזו שרגיל ביומיום .לטסים
לחו"ל אני ממליצה להצטייד בכרטיס
בינלאומי מיוחד שניתן לקבל אותו דרך
האגודה למלחמה בסרטן .בנוסף ,ניתן
לקבל דרך האגודה למלחמה בסרטן ו/או
אחיות הסטומה במרפאתך את הכתובות
של מרפאות סטומה בערים ובמדינות
שבהן הטיול מתוכנן.

חזרה למעגל החברים והעבודה
החרדה והקושי בקבלת השינויים
שחלים בגוף בעקבות סטומה ,הפחד
מדליפות ,מרעשים מהסטומה עלולים
לגרום לחוסר ביטחון ולקבלת החלטות
חפוזה של הימנעות מחזרה לעבודה
ולמעגל החברים והשגרה המוכרת .חוסר
הרצון לשתף במצב החדש את הסביבה
הקרובה ,החברים והאנשים הקרובים
מסיט את כוחות ההתמודדות שנועדו
להתמודדות עם הסטומה להסתרה .לכן
מומלץ במקרים כאלה לפתוח בשיחה
גלויה עם אחות הסטומה .היא תיטע בך
את הביטחון מתוקף ניסיונה הרב ,תדריך
אותך כיצד להתמודד במצבים משתנים
ותפנה אותך לאנשי מקצוע נוספים
במידת הצורך ,בהתאם לבעיות שיזוהו
(דוגמת עובדת סוציאלית ,דיאטנית,
יועצת מיניות ועוד).

חזרה לתפקוד המיני
הרבה אנשים שחלו במחלות כרוניות
מדווחים על אובדן החשק המיני ,לעיתים
מתוך בחירה ולעיתים מתוך אילוצים
פיזיים וסביבתיים .יש לזכור ,שאחד
מביטויי השיקום המוצלחים הוא היכולת
לקבל את המצב כמות שהוא ,להשלים
עם דימוי הגוף המשתנה ולחזור לחיים
אינטימיים .באופן כללי יש לזכור ,כי ככל
שהזמן עובר מהניתוח ,עולים הסיכויים
לשיפור דימוי הגוף ובמקביל גם עליה
בחשק המיני .חשוב לא להשלים עם
הפגיעה בחשק המיני ,היות וכיום
ישנם פתרונות רבים לבעיות בתפקוד
המיני .חשוב לפנות לייעוץ מיני באגודה
למלחמה בסרטן (הייעוץ אינו כרוך
בתשלום) או במרפאות לבעיות בתפקוד

מיני בבתי החולים או בקהילה .במקביל
ניתן להתייעץ עם אחות סטומה לגבי
ציוד וכיסוי לסטומה המיועדים לרגעים
אינטימיים.

הטיפול בסטומה בזמן טיפולים
כימיים
הטיפול הישיר בסטומה בכלל ,וטיפול
בסטומה בעת קבלת טיפול לסרטן
בפרט (טיפול כימי ,קרינה ,טיפול ביולוגי)
דורשים מעקב וביקורת הדוקים .לדוגמא,
יש לעקוב אחר שינויים בהרגלי יציאות,
תופעות לוואי על פני העור סביב הסטומה
ושינויים בהרגשה הכללית .ביקור תדיר
וקבוע במרפאת סטומה ,התאמת ציוד
מחודשת (לדוגמא :במצבי שלשול ניתן
להציע שקיות פתוחות הניתנות לריקון,
הגנה טובה סביב הסטומה ואטימה
מרבית ,שתייה רבה ומעקב אחת תופעות
חריגות ,כמו :פריחה וקילוף עור בכפות
ידיים ורגליים הינם חשובים מאד למניעה
והידרדרות) .מעקב תדיר וטיפול מהיר
במצבים מתפתחים סביב הסטומה
דוגמת :דליפות וגירויים ,כוויות וזיהומים
סביב הסטומה ,ימנעו החמרה ופגיעה
באיכות החיים.
באיחולי שנה טובה ובתקווה שהסטומה
לא תהווה מחסום עבורכם לפעילויות
שנהגתם ואהבתם לעשות .
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רשימת אחיות סטומה 2012
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

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

בי"ח רמב"ם

ורדה שווגר
מתאמת הטיפול בפצע

מרפאות פלסטיקה

04-8542794

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
ריבה ציפרשטיין

מתאמת סטומה
חטיבה כירורגית

ירושלים
שירותי בריאות כללית

דבורה מרגלית

מר' סטומה
מרפאת רגב ,בר-כוכבא 64
גבעה צרפתית

050-6264088
פקס02-5811156 :

בי"ח הדסה עין כרם

חדוה אלחנני

מתאמת גידולי מערכת העיכול

050-7874342

בי"ח רמב"ם

רותי איפרגן

מרפאות חוץ

050-2061097

בי"ח הדסה הר -הצופים

אסתי עמרם

כירורגית ב'

02-5844560/1

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

רבקה גולן

יח' להמשך טיפול
יח' שקד 3
ומוקד טלפוני אונקולוגי

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

בי"ח הדסה הר -הצופים

נלבנדיאן נעמי

הנהלת הסיעוד

050-8573852

בי"ח שערי צדק

יוכבד קנד

טיפול נמרץ

050-8685853

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

רחלי שפירא

מרפ' שקד 2
נתניה

09-8303302
050-6264854

באר שבע

חגית יונה

בי"ח סורוקה

052-2300246
פקס08-6403990 :

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

יפעת רווה

מרפ' סטומה מייעצת
נתניה

09-8601482
050-6264845

שירותי בריאות מכבי
מחוז מרכז

טרוסט מירי

בן גוריון  182גבעתיים

03-7235200
050-8810535

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

יעל שחם

יח' להמשך טיפול
שקד 3

050-6264955

שירותי בריאות מכבי
רמת השרון

פואד מסרי

הנצח  3רמת השרון

0509667415

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

שרון ווין

יח' שקד 1
חדרה

050-6264412
04-6122620
פקס04-6328359 :

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

מחוז מרכז
שירותי בריאות כללית

חנה מוסקוביץ

שירותי בריאות מכבי
מחוז דרום

טניה יעקובובסקי

מנהלת סיעוד אשכול צפוני
יחידה לטיפולי בית וגריאטריה
אחות סטומה מחוזית  -מחוז דרום

050-8464229
08-9560938
פקס073-2284657 :

יהודה בר אילן

אשדוד

050-6617311

פבל מוטר

טיפולי בית

050-6617577

03-9568066

דן-פתח תקוה
שירותי בריאות כללית

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"

אולגה מלצר

כירורגית א'

03-9372496
03-9372325

מרכז רפואי ע"ש שיבא
תל השומר

פרסל נטליה

מרפ' כירורגית חדר 215
אגף  2מרפ' חוץ

052-6667194
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מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
תל אביב

יח' אונקולוגית לטיפולי בית

08-6343260

קופ"ח מאוחדת
מחוז ירושלים
קופ"ח מאוחדת
מחוז ירושלים

052-4262122

050-6617448

איילת פרוגוזין

היח' להמשך טיפול
גילה ירושלים

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
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

קופ"ח מאוחדת
אזור השרון

ציפי טנצר

קופ"ח מאוחדת
רח' נורדאו  ,19פתח תקווה

050-6617169

קופ"ח מאוחדת
ראשון לציון

אלה מורדכוביץ

הרצל  54ראשון 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
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

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

בי"ח וולפסון

אלה דזורייב
(מחליפה את מלכה
בורוכוב ,שבחופשת לידה)

כירורגית ב'

03-5028616

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.
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