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פתיח

דבר העורכת

קוראים יקרים ,שלום רב.
גיליון זה של ביטאוננו יוצא לאור השנה,
על רקע קיומם של אירועי זיכרון ושיח
ציבורי נרחב בסימן  40שנה למלחמת
יום הכיפורים .למרות השנים ,עבור רבים
מאיתנו ,זיכרון זה הינו עדיין בעל משמעות
כואבת וממשית.
השתדלנו להביא בפניכם הפעם מגוון נושאים,
בתקווה שכל אחד ימצא בביטאון את
הנושאים הרלוונטיים עבורו.
מטופלים רבים בעלי סטומה מקבלים
טיפולים כימיים או ביולוגיים פומיים (טיפולים
הניתנים בבליעה) בביתם .לטיפולים אלו
נלוות תופעות לוואי שונות ,שעלולות
להקשות עוד יותר על החולה ,בשל קיומה
של הסטומה.
מאמרה של בלה אליגולשווילי ,אחות
סטומה ומנהלת היחידה האונקולוגית
לטיפול בית תומך במחוז מרכז של שירותי
בריאות כללית שופך אור על נושא חשוב
זה ,בדגש על דרכי התמודדות עם תופעות
לוואי הייחודיות לבעלי סטומה.
מאמרה של רבקה גולן ,אחות אונקולוגית,
מומחית בטיפול תומך ובטיפול בבעלי
סטומה ,מתמקד בהרחבה במניעה ובזיהוי
תופעות העלולות להיווצר בעקבות קיומה
של אורוסטומיה ,כגון מניעת חוסר איזון
בנוזלים ואלקטרוליטים בגוף ,דרכי מניעה
והתמודדות עם בעיית ריח ,מניעה ,זיהוי
וטיפול בדלקות ובאבנים בדרכי השתן.
כמו כן ,מובאות במאמר הנחיות כלליות
בנושאים יומיומיים ,כגון רחצה ,לבוש,
עבודה ,נהיגה ,פעילות גופנית ,טיולים
ואינטימיות.
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אחד הנושאים המדוברים כיום בעולם
המדעי הוא יתרונותיה של הפעילות הגופנית
בכלל ,ותרומתה לכל הקשור בהתמודדות
עם מחלת הסרטן בפרט .יתרונותיה של
הפעילות הגופנית מבוססות על תוצאות
מחקרים מדעיים רבים מצטברים ,ומומלץ
כיום לשלבה במסגרת הטיפול הכולל
במחלה .פרופ' נעמה קונסטנטיני ,מנהלת
המרכז לרפואת ספורט ,מחלקה אורטופדית,
המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה ושחר
נייס ,פיזיולוג של מאמץ ,מהמרכז לרפואת
ספורט ב'הדסה אופטימל' עונים על שאלות
נפוצות בנושא פעילות גופנית וסטומה.
תהליך סגירת הסטומה מהווה אתגר מורכב
לצוות הרפואי ,כמו גם למטופל עצמו .ד"ר
מרק באר-גבל ,רופא בכיר במכון למחלות
דרכי העיכול של המרכז רפואי ע"ש שיבא
בתל השומר עונה על שאלות שכיחות
בנושא אי שליטה על סוגרים לאחר סגירת
סטומה.
עו"ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת השיקום
והרווחה באגודה למלחמה בסרטן ,מסכמת
בקצרה את עיקרי הזכויות של המטופלים
בעלי הסטומה ומפרטת את מגוון פעילויותיה
של האגודה למלחמה בסרטן הניתנים ללא
תשלום למען אנשים בעלי סטומה .וכמו כן,
מובא בביטאון מדורו הקבוע של מידד גיסין,
יו"ר ארגון בעלי הסטומה בישראל ויו"ר ארגון
צ.ב.י  -צרכני בריאות ישראל ,העוקב ומעדכן
אותנו בנושא מצבה של מערכת הבריאות
הציבורית בישראל.
אני מבקשת להודות באופן אישי לכל בעלי
הסטומה שכתבו ושיתפו אותנו מניסיונם

דבר נשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל

ומכישרונותיהם ,החל מכתיבת סיפורים
אישיים והשיר "מעשה בשקיק אחד" ,וכלה
ברעיונות מקוריים ליצירה מסרגלי המדידה
של הסטומה .בהזדמנות זו ,אני קוראת לכם,
קוראים יקרים ,לשלוח אלינו מידע ,מאמרים,
סיפורים וטיפים שונים ,שעשויים לעניין קוראים
נוספים.
ברצוני להדגיש שוב ,כמדי שנה ,שלכל
אדם בעל סטומה ,ישנה הזכות להכיר את
מגוון הציוד של החברות השונות שעשוי
לסייע לו ולבחור מתוכו את הציוד הנוח
והמתאים עבורו .כמו כן ,לעיתים יש צורך
לבדוק פתרונות לשינויים תקופתיים הנגרמים
עם חלוף הזמן ,כגון עלייה או ירידה במשקל,
שקיעת הסטומה וכדומה .פתרונות לבעיות
אלו מצויים במגוון הציוד המוצע על ידי
החברות השונות .גם אם התרגלתם לשימוש
בציוד של חברה מסוימת ,מומלץ לנסות
להשתמש בציוד של חברה אחרת ,העשויה
להציע פיתרון יעיל עבורכם.
ברצוני להודות לקבוצת אחיות הסטומה,
הפועלות ללא לאות ובמסירות רבה ,למען
שיפור איכות הטיפול בבעלי הסטומה בכל
שלבי המחלה וההחלמה ,ובפרט לבלה
אליגולשווילי ,על סיועה בתכנון ובניית תכני
הגיליון הנוכחי.

כמעט וחלפה לה שנה נוספת ,האם השתנה
משהו? האם אנו השתנינו?
לצערי ,ככל הנראה ,בנושא מערכת הבריאות
לא השתנה הרבה .בכתבת המעקב על מצב
מערכת הבריאות ניתן להתרשם מסימנים
ראשונים שאולי מבשרים שינוי ,עם הקמת
הוועדה לבדיקת מערכת הבריאות הציבורית,
מינויה של שרת בריאות חדשה ,הרכבה
של ממשלה חדשה והרכב מפלגות חדש.
אני מאמין ומקווה ,שעל אף הגרעון הענק
ש"התגלה" פתאום ,הקיצוצים והגזרות ,על
אף כל זאת ,אולי יבוא שינוי.
מצבן הקשה של קופות החולים אינו מבשר
שקט תעשייתי למיליוני המבוטחים ,וגם

לנו בעלי הסטומה ,שעד היום לא חווינו
בעיות מיוחדות .זהירות וערנות לא תזיק.
כמדי שנה ,אנו מבקשים מכם ,קוראים
יקרים ,כי תדווחו לנו על כל שינוי חריג בו
הנכם נתקלים בכדי שנוכל לטפל בו מיידית
ולפעול למענכם.

ברצוני להודות שוב לאגודה למלחמה בסרטן
על תמיכתה החיונית והמתמשכת בארגוננו,
המאפשרת לנו לתפקד ,וכן לחברות הציוד
הרפואי על תמיכתן בקיום הכנס השנתי של
בעלי הסטומה ובהפקת ביטאון זה.
וכמובן ,יישר כוח לליויה ולסילויה.

בקרוב ייערכו בחירות למועצת ולדירקטוריון
קופת החולים 'מאוחדת' .אני ממליץ
למבוטחי קופה זו להיות ערים לתהליך
ולתאריכי הבחירות ,ולנסות לקחת חלק בהן.
אשמח לייעץ בנושא.
שוב ,אני פונה אליכם בקריאה אישית ,כתבו לנו
ככל העולה על רוחכם ,ודווחו על כל בעיה.

בברכה ובברכת להתראות בכנס,

מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה ויו"ר צב"י
(צרכני בריאות ישראל)

בקרוב :הקונגרס ה 14-של איגוד ארגוני בעלי הסטומה באירופה (ה)E.O.A-
הקונגרס ה 14-של איגוד ארגוני בעלי הסטומה באירופה יתקיים ב 8.5.2014-בקרקוב ,פולין .בקונגרס הקודם שנערך אשתקד ,בלבוב,
אוקרינה ,ביקשו שתי מדינות ,איסלנד ופולין ,לקיים אצלן את הקונגרס ,אך פולין נבחרה .לאיגוד האירופי נוספו השנה שלוש מדינות נוספות:
גאנה ,זימבבואה ואתיופיה .גם בקונגרס הקרוב ייצג את ישראל נציג מטעם ארגון בעלי הסטומה בישראל והאגודה למלחמה בסרטן.

אני מאחלת לכולכם שנה ברוכה ,מעניינת
ומספקת ,שנת בריאות ושלום.
קריאה מהנה,
ליויה כסלו
אחות ראשית
האגודה למלחמה בסרטן
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טיפולים והתמודדות

תופעות ומצבים הקשורים באורוסטומיה -
מניעה ,זיהוי ודרכי התמודדות
רבקה גולן

אחות אונקולוגית ,מומחית בטיפול תומך ובטיפול בבעלי סטומה

מבוא
הסתגלות מוצלחת לניתוח סטומה
מתחילה בשלב המקדים לניתוח ונמשכת
פרק זמן לאחריו ,בו בעל הסטומה מפנים
את השינויים בדימוי גופו ,בתפקודו
היומיומי ובשגרת חייו המשתנה עם קיומה
של הסטומה .תהליך השיקום מושפע
משמעותית מיכולתו האישית של האדם
להתמודד ולהגיע לשליטה מלאה בטיפול
בסטומה ,בארגון הציוד לו הוא זקוק,
בקבלת השינוי בדימוי הגוף ,ובמניעה וזיהוי
תופעות אפשריות עתידיות בעקבות ביצוע
סטומה והטיפול בה .מאמר זה מתמקד
במניעה ,בזיהוי ובטיפול בתופעות הבאות:
שמירה והגנה על העור ,מניעת הפרה במאזן
הנוזלים והאלקטרוליטים ,דרכי מניעה
והתמודדות עם בעיית ריח ,וכן מניעה ,זיהוי
וטיפול בדלקות ובאבנים בדרכי השתן .כמו
כן ,מובאות הנחיות כלליות בנושאי רחצה,
לבוש ,עבודה ,נהיגה ,פעילות גופנית ,יציאה
לטיולים ואינטימיות בצל קיומה של סטומה.
בכל מקרה ,מומלץ וחשוב להתייעץ עם
אחות סטומה בכל שאלה או התלבטות
הקשורה בסטומה.

#

#
#

בעיות נוירולוגיות הפוגעות בתפקוד של
כיס השתן.
דלקות כרוניות בכיס השתן.
מומים מולדים.

התפקוד לאחר אורוסטומיה
סטומה להטיית שתן מתחילה את פעילותה
מיד לאחר הניתוח .בתחילה ,השתן דמי
ובהדרגה הוא הופך לצלול ,אך תמיד יהיה
מלווה בהפרשה רירית ,שמקורה מקטע
המעי המהווה את הסטומה .חשוב לוודא
שהמערכת מתפקדת כראוי ,למדוד את
כמות השתן ולוודא שאין דליפת שתן
מהנקזים ,אם נותרו לאחר הניתוח .תקופת
ההתאוששות לאחר הניתוח מוערכת
בכשישה עד שמונה שבועות.

מראה אורוסטומיה תקינה
אורוסטומיה תקינה הינה לחה ,עגולה או
אליפטית ,חסרת תחושה ואינה גורמת לכאב
(יש להיזהר מהפעלת לחץ) .צבעה אדום
או וורוד (בדומה לצבע רירית הפה) ,היא
מכילה כלי דם קטנים שעלולים לדמם מעט
בזמן הניקוי ,ומפרישה ריר (שנוצר על ידי
רירית קטע המעי).

מהי אורוסטומיה?
אורוסטומיה ,בו מתמקד מאמר זה ,הינו
פתח בדופן הבטן ,דרכו מופרש השתן.
אורוסטומיה מתבצעת במטרה להטות את
מעבר השתן החוצה ,תוך עקיפת כיס השתן,
או בעקבות ניתוח להסרת כיס השתן.
הטיית דרכי השתן מתבצעת בעיקר בשל
הסיבות להלן:
 #גידול סרטני בכיס השתן (הסיבה
השכיחה ביותר).
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התאמה מיטבית של הציוד
התאמת ציוד מיטבית לסטומה מהווה את
אחת הדרכים החשובות למניעת סיבוכים
ובעיות עתידיות למטופל .ההתאמה
מתבצעת על ידי מתאמת הטיפול
בבעלי סטומה בבית החולים ,או האחות
המטפלת במחלקה ,בהתאם ליכולתו
התפקודית ,הפיזית והקוגניטיבית של בעל
הסטומה (כגון בעיות ראייה) ,מבנה הבטן
והסטומה.

לאחר הניתוח
לאחר הניתוח ,הסטומה בצקתית ,אך
הנפיחות תפחת בהדרגה ,תוך  6-8שבועות,
עד לקוטר קבוע ותקין .בתקופה זו ,יש
למדוד את קוטר הסטומה אחת לשבוע,
באמצעות סרגל מדידה ,ולשנות את קוטר
מגן העור בהתאם לשינויים בקוטר הסטומה,
בסיוע אחות הסטומה בקהילה .למטופלים
הסובלים מבעיות ראייה יותאם ציוד הניתן
לשימוש בעזרת מישוש (בסיס ושקית
נפרדים) .למטופלים המתקשים בתפקוד
יותאם ציוד קשיח יותר וביחידה אחת .בשני
מקרים אלו ,יותאם ציוד גזור מראש לפי גודל
הסטומה ,בתנאי שצורת הסטומה עגולה
וסטנדרטית.
אדם בעל סטומה שהינו פעיל מאוד פיזית
יידרש בדרך כלל להיעזר בציוד גמיש וחגורה.
לעוסקים בספורט ימי נידרש ציוד גמיש
ועמיד במים.

הנחיות והמלצות לאנשים עם
אורוסטומיה
הנחיות ראשוניות כלליות
 #מומלץ לשמור את הציוד במקום קריר
ויבש ורצוי שיהיה מאורגן במקום אחד.
 #יש להימנע מצבירת ציוד רב (הציוד עלול
להתקלקל).
 #הציוד ממומן באופן מלא על ידי קופות
החולים.
 #במהלך האשפוז יקבל המטופל רשימה
מסודרת הכוללת את פרטי הציוד
המתאים עבורו .עם רשימה זו יהיה עליו
לפנות לרופא המשפחה או לאחות
הסטומה בקופת החולים ,שיציידו אותו
במרשם מתאים ,עימו ניתן לגשת לבית
המרקחת בכדי להזמין את הציוד.

#

מומלץ להזמין את הציוד במהלך האשפוז
בבית החולים ,בכדי שיהיה מוכן עבור
המטופל בביתו עם השחרור מבית
החולים .בזמן השחרור מבית החולים
תינתן למטופל 'ערכת שחרור' הכוללת
ציוד בסיסי (מס' מגני עור ושקיות לניקוז)
לימים הראשונים בבית.

שמירה והגנה על העור סביב הסטומה
נושא השמירה על בריאות העור סביב
הסטומה וההגנה עליו הינו אחד הנושאים
החשובים ביותר עבור אנשים עם סטומה.
הקפדה על נושא זה תבטיח מניעת סיבוכים
שונים ואיכות חיים טובה עם סטומה .להלן
מספר דגשים חשובים בנושא זה:
 .1מרקם העור סביב הסטומה צריך להיות
תקין ,לא פגוע וללא שינויים בצבע.
 .2חשוב לשמור על ניקיון העור סביב
הסטומה.
 .3בכל החלפה יש לבדוק ולעקוב אחר
מבנה הסטומה כמו גם מראה העור
סביבה.
 .4הדבקת מגן העור תתבצע על עור נקי
ויבש .אין למרוח משחה שומנית תחת מגן
העור.
 .5חשוב לוודא שקוטר מגן העור מותאם
בדיוק לגודל הסטומה ,ולהקפיד על
הדבקה מלאה ואחידה של מגן העור.

 .6במצב של הופעת גירוי ,אודם ,פריחה,
קילוף בעור או גבישים (קריסטלים)  -יש
לפנות לאחות מתאמת סטומה בקהילה
או בבית החולים לקבלת סיוע והדרכה.
 .7על מנת להשיג הגנה מרבית על העור
בזמן מגע עם ההפרשות ,יש לבחור
מוצרים עמידים בהתאם ,לגזור או לבחור
בסיס גזור מראש ,המותאם לגודל
הסטומה.
 .8ההגנה המיטבית על העור מתאפשרת
על ידי מניעת מגע ממושך של העור עם
השתן ושמירה על רמת חומציות קלה
בשתן .חשוב לדעת כי דרגת הנזק לעור
תלויה ברמת ה pH-ובנפח ההפרשות.
השתן אינו מכיל אנזימים ואינו גורם לכיבי
עור.
 .9מגע ממושך בין העור לשתן רגיל ,שהינו
מעט חומצי בדרך כלל ,עלול לגרום
לפגיעה בעור ובגמישותו (לרכך אותו,
ולגרום לו למראה של "עור מכובס",
תופעה הנקראת 'מצרציות').
 .10מגע ממושך של העור עם שתן בסיסי
יגרום ליצירת גבישים (קריסטליזציה)
בעור.
 .11למניעת דליפת שתן בין הבסיס לעור
מומלץ ליצור "חומת מגן" באמצעות
מריחת משחת דבק סביב פתח הבסיס.
התאמת פתח הבסיס לגודל הסטומה

ושימוש בדבק  -יסייעו בהגנה מרבית על
העור .אמצעים נוספים להגנת העור בהם
ניתן להיעזר הם מגבונים או תרסיסים
ייעודיים לבעלי סטומה ,בהדרכת אחות
הסטומה.
 .12הקפידו על מניעת מגע בין השתן לבין
העור בעזרת שימוש בשקית בעלת
מנגנון אל-חזור ,באבקת הגנה ובמגבונים
מיוחדים עמידים לשתן ,טבעת קעורה
ושימוש באמצעים לחיזוק אחיזת השקית,
כגון חגורה ,בהדרכת אחות הסטומה.
 .13למניעת הצטברות גבישים (קריסטלים)
על הסטומה מומלץ לשטוף אותה
עם חומץ מדולל במים ,בכל החלפת
שקית .החומץ אינו גורם נזק לסטומה
ומונע קריסטליזציה ,שנגרמת על ידי שתן
בסיסי.

ריקון והחלפת השקיות
מומלץ להגיע לשגרת ריקון והחלפת שקיות
שתסייע במניעת דליפת הפרשות ותשיג
שליטה מרבית אפשרית על הפעילות
הקשורה בסטומה .רצוי לכוון לשעות בהן
הסטומה פחות פעילה (הזמן האידיאלי -
בבוקר לפני ששותים) .לרוב ,נדרשת החלפת
הבסיס והשקית כל  2-4ימים ,למניעת
דליפת הפרשות ופגיעה בעור .מרכיב
חשוב שיש לקחת בחשבון ,הוא היכולת
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התפקודית העצמאית של בעל הסטומה.
כאשר המטופל מתקשה בהוספת משחה
או טבעת ,יותאם הבסיס הגזור במדויק לגודל
הסטומה וצורתה ,בכדי שיעניק לו הגנה
מרבית ,והוא יקבל הנחיה כי עליו להחליף את
הציוד לעיתים קרובות ,בכדי למנוע דליפה
ופגיעה בעור.
בדומה לכל מצב חדש אליו אנו מתרגלים
בחיים ,גם כדי להשיג שגרה בתדירות
החלפת הציוד ,נדרשים הסתגלות וניסיון.
בשלב הראשון ,מיד לאחר הניתוח ,תדירות
ההחלפה הינה גבוהה יותר ,בכדי לבצע
מעקב אחר מצב הסטומה ולהתנסות באופן
עצמאי בנוכחות צוות סיעודי ובני משפחה
(אם נדרש) .לאחר השחרור ,יימשכו המעקב
וההדרכה על ידי אחות הסטומה בקהילה,
ותדירות ההחלפות תפחת בהתאם לשינויים
בכמות ,באופי ההפרשות והסתגלותו של
המטופל .במקביל ,לומד המטופל לזהות
את הסימנים המבשרים על דליפה :גירוי
או תחושת שריפה/צריבה בעור סביב
הסטומה ,ריחות שתן ,מראה ותחושה של
דליפת הפרשה בפועל .מיד עם הופעת אחד
מסימנים אלו ,יש להחליף את הבסיס (ואת
השקית ,אם היא מלאה).
גורמים המשפיעים על תדירות החלפת מגן
העור:
 #דליפת שתן ,גירוי ותחושת צריבה סביב
הסטומה  -במקרה זה חובה להסיר את
מגן העור ,לנקות ,לייבש ,ולהדביק אותו
מחדש.
 #הזעת יתר ,חום ולחות  -בחודשי הקיץ,
בזמן ביצוע פעילות גופנית נמרצת ,כמו
גם בעבודה הכרוכה במאמץ גופני יש
להחליף את מגן העור בתדירות גבוהה
יותר.
 #עור שמנוני או עור מצולק לצד הסטומה.
 #שינויים כלשהם במשקל הגוף (עלייה
כמו גם ירידה)  -גורמים לשינוי במבנה
הבטן ולכן מחייבים התאמה מחדש של
כל ציוד הסטומה.
הורקת השקית ושימוש בשקית נוספת
ללילה:
 #מומלץ לרוקן את השקית כאשר היא
מתמלאת לפחות עד למחציתה ,ולנגב
את הברז בסיום התהליך.
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 #את השקית ניתן לרוקן לאסלה בעמידה
מולה או בישיבה בפיסוק על גביה,
בהתאם להעדפה האישית.
 #רצוי להשתמש בשקית נוספת ללילה,
בכדי למנוע התמלאות יתר של השקית
ודליפת שתן.
מטופל שאינו מעוניין לחבר שקית נוספת
לילה ,חייב להתרגל להתעורר במשך הלילה
מספר פעמים בכדי לרוקן את השקית.
הנחיות להוספת שקית לילה:
 #יש להשתמש במחבר מיוחד לשקית
הלילה.
 #רצוי לקבע את צינור שקית הלילה למכנסי
השינה או לדופן המיטה.
 #מומלץ לחבר את שקית האורוסטומיה
לשקית הלילה כאשר היא אינה ריקה
ומכילה מעט שתן ,בכדי למנוע היווצרות
ואקום.
 #לשמירה על היגיינת שקית הלילה לצורך
שימוש חוזר ,מומלץ לשטוף אותה בחומץ
או בחומר ניקוי מסחרי מתאים.
החלפת ציוד לאורוסטומיה עם תומכן
אורטראלי ()Ureteral Stents
לעיתים מותקנים תומכנים (סטנטים)
לשופכנים (האורטרים ,צינוריות המובילות
את השתן מהכליות אל מחוץ לגוף) ,בכדי
לסייע בחיבור בינם לבין הסטומה (קטע
המעי הדק אליו הם מתחברים) ,ולמנוע
היצרות או חסימה באזור זה ,עד להחלמה
מלאה .התומכנים נשארים בדרך כלל
כשבעה עד ארבע עשר יום לאחר הניתוח.
כל עוד הם אינם מוסרים מהגוף ,על המטופל
להשתמש ביחידות נפרדות .במשך זמן
זה ,גם לאחר השחרור מבית החולים ,בעל
הסטומה יזדקק לסיוע בהחלפת הציוד.
מומלץ לבקש מבן משפחה או מלווה
אחר שיתלווה למטופל בזמן ההדרכה
לטיפול בסטומה שנעשית לפני השחרור
מבית החולים .חשוב להפנות את המטופל
לאחות הסטומה בקהילה ,שתוכל להוות
עבורו כתובת להמשך הדרכה ,טיפול
ומעקב .חשוב לדעת שבזמן בו התומכנים
מצויים בגוף תיתכן הפרשה מוגברת של
ריר ,שתפחת בהדרגה לאחר הסרתם.
נוכחותם של התומכנים בגוף עלולה לגרום
להתפתחות זיהום בקטריאלי (חיידקי) ולכן

יש לשמור על היגיינה גבוהה במהלך הטיפול
באורוסטומיה.

סטומה שטוחה או שקועה
כשהסטומה שטוחה או שקועה ניתן
להשתמש בטבעת קעורה ,תוספת דבק
לבסיס מסביב לפתח הפנימי ,מדידה
מדויקת והתאמה של הפתח הגזור
לקוטר הסטומה .רוב המטופלים מעדיפים
להשתמש בציוד עם טבעת קעורה ופתח
פנימי גזור מראש ,זאת ניתן לבצע בתנאי
שמבנה הסטומה עגול.
חשוב לשמור על מרחק של מילימטר אחד
או שניים מהסטומה ,בכדי למנוע נזק אפשרי
לסטומה מהטבעת הקשיחה .רצוי להוסיף
חגורה לבסיס הקעור שתסייע בחיזוק האחיזה
בעור הבטן .רצוי להשתמש ברצועות דבק
מיוחדות העמידות למגע ממושך עם שתן,
מאחר והשתן עלול להמיס את הדבק.
כשהסטומה שקועה מאוד בקפלי העור או
בבטן רכה ,מומלץ להשתמש בבסיס גמיש
ולהוסיף חומר מגן (טבעת דבק נוספת)
המותאם למבנה העור והסטומה.
לסטומה על בטן רכה מאוד ,מומלץ להתאים
ציוד עם בסיס נוקשה ,טבעת קעורה וחגורה.
לעיתים החגורה עלולה להימשך אל קו
המותן .במקרה כזה ,רצוי להתאים חגורת
בטן אלסטית עם פתח המותאם לאזור
הסטומה.

מופחתים ,עוויתות בשרירי הבטן והרגליים,
עייפות ממושכת ,דקירות או נימול בידיים
וברגליים ,בלבול ,בחילות והקאות .חשוב
לשמור על מאזן נוזלים תקין בגוף .בדרך כלל,
צריכת  1,800מ"ל  2,400 -מ"ל ליום מסייעת
במניעת התפתחות דלקות ,זיהומים ואבנים
בדרכי השתן.

ריח
לבעלי סטומה אין הגבלות כלשהן בנוגע לסוגי
המזון אותם הם יכולים לצרוך ,אך חשוב
ליידע אותם בנוגע למזונות שעלולים להשפיע
לרעה על ריח השתן ,כגון :אספרגוס ,דגים,
רטבים ותבלינים .בניגוד להם ,ישנם סוגי
מזון המסייעים בהפחתת ריח השתן ,כגון:
יוגורט ,פטרוזיליה ,אספרגוס ומיץ תפוזים.
דגים ומזונות שונים שמוצאם מהים משפיעים
אף הם על ריח השתן.
ישנם תכשירים לספיגת/הפגת ריחות אותם
ניתן להכניס לשקית ,לפזר באוויר או לבלוע.
תכשירים אלו כוללים נוגדי חיידקים וניתן
לעשות בהם שימוש גם לאחר ריקון השקית.
בתרסיסים לפיזור באוויר רצוי להשתמש
בעיקר בעת ריקון השקית או החלפת הציוד,
במיוחד כאשר הפעולה מתבצעת בשירותים
ציבוריים או משותפים .בנושא זה ,מומלץ
להתייעץ עם אחות הסטומה.

דלקות בדרכי השתן

#

בעלי אורוסטומיה מצויים בסיכון גבוה
להופעת דלקות כרוניות בדרכי השתן היות
ולא ניתן למנוע לחלוטין את מעבר השתן
חזרה מהסטומה לדרכי השתן .מומלץ לנקוט
בהנחיות המובאות כאן שיסייעו לך במניעת
דלקות ,כמו גם לזהות ולטפל מיד עם הופעת
סימני דלקת:
דרכי מניעה
 #שתייה מרובה מסייעת בשטיפה מתמדת
של דרכי השתן ובכך מדללת את כמות
החיידקים.
 #כמות השתייה המומלצת היא 10-15
כוסות מים ליום ( 2.5-2ליטר ליום).
בעונת הקיץ יש להגדיל את כמות השתייה
(אלא אם קיימת הוראה רפואית אחרת).
 #יש לעקוב אחר צבע השתן .אם צבעו
כהה  -סימן שכמות השתן אינה מספקת
ויש להגדילה.
 #מומלץ לשמור על רמת חומציות תקינה
בשתן ,שתסייע במניעת צמיחת
חיידקים ,באמצעות שתיית מיץ תפוחי
עץ ,נטילת ויטמין  ,Cואכילה או שתיית
(כוס או חצי כוס) חמוציות .שימו לב!
לחולים סוכרתיים מותר כמוסה אחת
בלבד ליום של חמוציות .למטופלים
הנוטלים מדללי דם (כגון קומדין) אסור
להשתמש כלל בחמוציות.

#

#

#

#

הקפידו על שימוש בציוד מתאים שימנע
מגע בין השתן לבין העור ,וצמיחת
חיידקים סביב הסטומה .הקפידו על
שימוש במגן עור המתאים לקוטר
הסטומה (לא גדול מדי) ,באבקת הגנה,
במגבונים ,בטבעות אטימה ובחגורה.
כמו כן ,מומלץ להשתמש בשקית בעלת
מנגנון הגנה אל-חזור ,לרוקן את שקית
השתן לעיתים קרובות ,להיעזר בשקית
נוספת ללילה או לרוקן אותה מספר
פעמים במשך הלילה.
כאשר השתן בסיסי ,תיתכן הצטברות
קריסטלים סביב הסטומה (גבישים לבנים
דומים למלח) .במצב זה יש לשטוף את
האזור סביב הסטומה בחומץ הדרים,
מדולל באופן שווה במים ,להרטיב את
האזור בעזרת מטלית למספר דקות,
לייבש היטב ולהדביק את מגן העור.
החומץ אינו גורם נזק לסטומה.
יש לשמור על ההיגיינה של הציוד בכדי
שניתן יהיה לעשות בו שימוש חוזר.
לעיתים ,אזור החיבור בין השופכנים לבין
קטע המעי היוצר את הסטומה הופך
צר יותר .במצב משמעותי של היצרות,
המקשה על ריקון השתן מהגוף ,ייתכן
ויבוצע תיקון כירורגי (לעיל בסעיף נפרד).
חשוב לבצע בדיקות מעקב תקופתיות
שגרתיות אחר מצב השתן ודרכי השתן.

תכשירים לבליעה למניעת ריחות
השימוש בתכשירים אלו יבוצע לאחר התייעצות עם איש מקצוע

תיקון כירורגי
אם ,למרות כל הניסיונות ,לא ניתן להגיע למצב
בו הבסיס יישאר מודבק ללא דליפה לפחות
שניים או שלושה ימים ,יש לפנות לרופא כירורג
בכדי שיבצע תיקון כירורגי למצב הסטומה
ו/או למיקומה על פני עור הבטן .פעולה זו הינה
ניתוחית (פולשנית) ותבוצע רק במידה ויוערך
צפי לשיפור המצב.

חוסר איזון נוזלים ואלקטרוליטים
(מלחים) בגוף
ישנם תסמינים קליניים המעידים על מצב זה
בקרב מבוגרים :פה יבש ,התייבשות הריריות,
ירידת לחץ דם בזמן עמידה ,הפחתה בנפח
השתן ,מתן שתן מרוכז ,עיניים שקועות,
חולשה קיצונית ,שרירים רפויים ,רפלקסים

סוג

השפעה

הוראות נגד והנחיות שימוש

פחם פעיל

מפחית ריח צואה ,גורם לצואה כהה

מינון גבוה עלול להפריע לספיגת ויטמינים.

תרכובת כלורופיל ונחושת
()Chlorophyllin copper complex

מפחית ריח צואה ושתן,
הופך צבע הצואה לירוק כהה,
עלול לגרום לשלשול זמני קל.

תכשיר זה אסור בשימוש לילדים מתחת לגיל .12
המינון המומלץ 100-200 :מג' ליום.

דרמטול
()Bismuth subgallate

מפחית ריח צואה ,מפחית גזים,
הופך צבע הצואה לירוק-שחור,
מעבה את הצואה.

מינונים גבוהים עלולים לגרום להרעלת מתכת.
שימוש בתכשיר עלול לגרום להופעת צל בזמן
צילומי בטן ,ולהפריע בספיגת נוגדי קרישה ואנטיביוטיקה.
התכשיר אסור בשימוש לחולי אי ספיקת כליות.
מינון :מומלץ להתחיל בטבלית אחת או שתיים,
שלוש עד ארבע פעמים ביום .בהמשך ניתן ליטול
מינון נמוך יעיל של טבלית אחת עד שתיים ביום.
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מהם הסימנים לזיהוי דלקת?
 #שתן עכור                                   
 #כאב באזור המותניים
 #חום ,צמרמורות                             
 #בחילות ,הקאות
 #שתן בסיסי (המתאפיין בריח חריף)       
 #הרגשה כללית רעה
 #חוסר תאבון
עם הופעת סימני דלקת ,יש לדווח מיד
לרופא המטפל ,בכדי למנוע נזק לכליות.
אבחון הדלקת יעשה על ידי הכנסת קטטר
(צינורית) לסטומה באופן סטרילי על ידי
הרופא המטפל ,ושאיבת שתן לצורך תרבית.
פעולה זו אינה כרוכה בכאב מאחר ואין עצבים
(תחושה) באזור הסטומה .לאחר האבחון
הראשוני ,ייקבע טיפול תרופתי בהתאם
לדרגת הדלקת שאובחנה בתרבית.
אבנים בדרכי שתן
ישנם גורמים שונים להופעת אבנים בדרכי
השתן ,בהם שתן מרוכז ,דלקת כרונית בדרכי
השתן ,והפחתה בדרגת חומציות השתן
( )PHבעקבות הדלקת (חומרי הפירוק של
החיידקים גורמים לכך) .על כל בעלי סטומה
של השתן חובה להרבות בשתיית נוזלים ,כמו
גם לעקוב ולזהות סימנים ראשוניים של דלקת
עם הופעתם ולטפל בהם מיידית.
חשוב לזהות את סוגי האבנים ולהתאים את
רמת החומציות המונעת אותן:
 #למניעת היווצרות אבני קלציום אוקסלט
או קלציום פוספט  -יש לשמור על PH
חומצי.
 #למניעת היווצרות אבני חומצה אורית  -יש
לשמור על  PHבסיסי.
שתן חומצי ומדולל יסייע במניעת ריח רע,
בהתפתחות דלקות בדרכי השתן ויגן מפני
נזק לעור .שתן תקין בדרך כלל הינו חומצי,
ברמת ממוצעת של PHן .6.0-רמת
החומציות בשתן מושפעת מסוגי המזון
הנצרך ,מכמות השתייה ,מדלקות חוזרות
ומסוגי טיפול תרופתי אותם נוטל המטופל.
חשוב להקפיד על שתייה מספקת של
נוזלים ליום ( 1,800-2,400מ"ל) ולבדוק את
רמת החומציות בשתן מדי שבוע .הבדיקה
מתבצעת בעזרת נייר לקמוס טבול בשתן
טרי ,ללא מגע הנייר בסטומה או בעור (מה
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שעלול לשנות את רמת החומציות) .רצוי
לבצע את הבדיקה לאחר החלפת השקית
וניקוי הסטומה .שינויים ברמת החומציות של
השתן מחייבים התייחסות רפואית ,כמו גם
של המטופל ,על ידי שינויים בהרגלי השתייה
והתזונה .בכל מקרה של דלקת או הופעת
אבנים  -יש להתייעץ עם הרופא והדיאטנית.
חשוב ומומלץ לזכור :שתייה מרובה יכולה
לבדה לסייע במניעת דלקות חוזרות בדרכי
השתן.

#

#

#

#

חשוב לדעת :אנשים בעלי נטייה לאבני
חומצה אורית ,סובלים משיגרון (דלקת
פרקים כרונית ,)gout ,נוטלים תרופות
הכוללות סולפה ,או מקבלים טיפול כימי -
חייבים לשמור על שתן בסיסי.

#

רחצה

#

ניתן להתקלח עם או בלי השקית ,ו/או
הבסיס .מומלץ להשתמש בזמן המקלחת
בסבון ללא שומן ו/או לחות ,ולהימנע מרחצה
במים חמים מאוד (רותחים).
בעת טבילה באמבטיה רצוי להשאיר את
השקית ,בכדי שתגן מפני מגע המים והסבון
בדבק הבסיס ,ותמנע דליפת שתן או ריר למי
האמבט.
לאחר שלושה חודשים מהניתוח ניתן לשחות
בים או בבריכה .מומלץ להשתמש בסרט
הדבקה עמיד למים לחיזוק הבסיס ,ולרוקן
את השקית לפני כניסה למים .אין להתרחץ
בים המלח.
הסרת שיער סביב הסטומה תיעשה בעדינות
בעזרת מספריים ,גילוח או משחה ייעודית.

עבודה ושהייה מחוץ לבית

#

#

#

#

מומלץ להחזיק בהישג יד 'ערכת חרום'
הכוללת את כל הציוד הדרוש להחלפה,
לניקוי ולאחסון הפסולת ,שיסייעו לך בזמן
שהייה מחוץ לבית.
בעת ריקון השקית השתמש במטהר
אוויר ,והכנס נייר טואלט למים ,בכדי
למנוע את התזת השתן כלפיך בעת
הורקת השקית ושטיפת האסלה.
חזרתך לעבודה תתבצע בהתאם
להנחיות הרופא המטפל .יש להתייעץ
עימו גם ביחס לעבודה מאומצת או
להרמת משאות כבדים.

#

#

לשחייה בים או בבריכה רצוי לחזק את
הבסיס עם מסגרת של סרט הדבקה
עמיד למים.
למטפסי הרים (תרמילאים) מומלץ
להשתמש במגבונים לחים לשמירה על
היגיינת הציוד והעור.

#

#

טיולים ונסיעות לחו"ל
נהיגה

#

ניתן לנהוג כרגיל ברכב .יש לחגור את חגורת
הבטיחות ולוודא שהחגורה אינה לוחצת על
הסטומה.

פעילות גופנית
#

לבוש
אין הגבלה בלבוש .ניתן (ורצוי) ללבוש
כל דבר אופנתי ,נוח ויפה ,ולהימנע
מהפעלת לחץ על הסטומה באמצעות
שימוש בביגוד הדוק מדי (כגון חגורה
וכדו').
רצוי ללבוש בגדים תחתונים נוחים שיכסו
על שקית הסטומה.
ניתן להשתמש בחגורות בטן מיוחדות,
בעלות פתח גזור ,דרכו יוצאת שקית
הסטומה .החגורה תומכת בשרירי
הבטן ובמגן העור (לפני הרכישה מומלץ
להתייעץ בנושא עם אחות סטומה).

כאשר הסטומה שטוחה ,שקועה ו/או
ממוקמת בתחתית הבטן ,ניתן להשתמש
בבגדים שהיו בשימוש לפני הניתוח (ראו
סעיף נפרד בנושא זה קודם לכן).
מומלץ ללבוש מכנסיים ,או חצאית,
הרפויים יותר בחלקם הקדמי.
ישנם בגדי ים המותאמים לשימוש בעלי
סטומה ,אך אפשרי להשתמש גם בבגדי
ים רגילים.
בעלי סטומה גבוהה או בולטת במיוחד
עלולים להזדקק להתאמת בגדיהם.

#

#

בשלושת החודשים שלאחר הניתוח ,יש
להימנע מהרמת משאות כבדים,
מתרגילים לחיזוק שרירי בטן ומפעילות
גופנית נמרצת (ניתן ללכת הליכה רגלית
קלה) .זאת על מנת לאפשר לפצע הניתוח
להחלים כראוי.
ניתן לחזור לבצע את הפעילויות
והתחביבים שהיו לך קודם לניתוח
שעברת ,בהדרגה ובהתאם ליכולתך
האישית.
מומלץ להשתמש בחגורה תומכת
לבטיחות הציוד בעת פעילות גופנית
מאומצת ,ולהיזהר מביצוע פעילות
ספורטיבית העוסקת במגע פיזי קרוב
בכדי שלא לסכן את הסטומה.

#

#

תכנון מוקדם מאפשר למטופלים בעלי
סטומה לטייל וליהנות בכל מקום .התכנון
המוקדם מתייחס לאספקת הציוד :יש
לחשב את כמות הציוד הדרוש למטייל
למשך כל ימי הטיול המתוכננים ,ולהוסיף
כמות נוספת "רזרבה" בכדי שתסייע
בידו להתמודד עם בעיות לא צפויות ,כגון
דליפה ,פגיעה בעור ובחלקי ציוד שונים
וכד'.
חשוב שהציוד יהיה זמין עבורך לשימוש
בכל עת.
אין לשלוח ציוד במזוודה לאחסון בבטן
המטוס מחשש לחשיפתו לתנאי חום או
קור קיצוניים שעלולים לפגוע באיכותו.

#

ניתן להנפיק כרטיס מעבר גבולות לבעלי
סטומה בארגון בעלי סטומה של האגודה
למלחמה בסרטן כמו גם אצל החברות
המשווקות ציוד לבעלי סטומה.
חשוב להתייעץ עם אחות הסטומה
אשר תוכל לסייע ולתת לך תמיכה
ומידע בנוגע לחברות המספקות את
הציוד המתאים לך.
במקומות בהם המים אינם ראויים
לשתיה  -אין לשטוף עימם את
הסטומה .מומלץ לשתות רק מים
מינרלים מבקבוקים סגורים (ולהשתמש
במים מינרלים במקרים יוצאי דופן ,בהם
מבצעים חוקנים קבועים).

פעילות מינית אינה פוגעת בניתוח ,בסטומה
או ביכולת התחושה והרגישות למגע.
התפקוד המיני עלול להיפגע לאחר יצירת
הסטומה כתוצאה מגורמים שונים :רגשיים,
פסיכולוגיים או פיזיולוגיים ,כגון פגיעה בעצב
האחראי על הזקפה ,או על יכולת הסיכה
הנרתיקית אצל האישה .חשוב לדעת שקיים
מענה לשינויים שנוצרו בעקבות הניתוח ,וכי
ניתן לפנות לצוות הרפואי המטפל בך ,כמו
גם לארגון בעלי הסטומה או שירות הייעוץ
המיני של האגודה למלחמה בסרטן בכדי
לקבל מידע ,הדרכה וסיוע .לפני קיום
פעילות מינית מומלץ לרוקן את השקית
ולוודא שהיא מוצמדת היטב .ניתן לחזק
את הבסיס בעזרת מסגרת סרטי הדבקה.

אינטימיות
חשוב להדגיש שרגשות שליליים ביחס
לסטומה הינם חלק טבעי ותקין מתהליך
ההפנמה וההתרגלות להימצאות הסטומה.
החזרה לפעילות מינית תיעשה בהדרגה ,תוך
התחשבות ושיחה פתוחה וכנה בין בני הזוג
על רגשותיהם וחששותיהם.

חשיפת ה"סוד"
אחד הנושאים המעסיקים רבות את בעלי
הסטומה הוא חשיפת המידע והתהליך
שעברו .למי לספר ,כיצד ,מתי וכמה .הצוות
המטפל יכול לסייע למטופל לזהות את
החששות המתעוררים אצלו ואצל הסובבים

האגודה למלחמה בסרטן מפעילה שירות וייעוץ בנושאי מיניות ודימוי הגוף בפריסה ארצית הניתן ללא תשלום וללא צורך בהפניית
רופא לחולים ולבני זוגם .לקביעת תור ניתן לפנות לאחות ייעוץ מיני של האגודה למלחמה בסרטן בטל.03-5721618 .
בנוסף ,באתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן בכתובת www.cancer.org.il :קיים מערך פורומים נרחב ,במגוון נושאים
הרלבנטיים לחולים ולבני משפחותיהם ,בהם פורום בנושא אינטימיות ומיניות.
מידע נוסף ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של הארגון הבינלאומי לבעלי סטומה בכתובתwww.ostomyinternational.org :
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טיפולים והתמודדות
אותו ,לבחור נושאים ולתכנן במשותף מה
כדאי ורצוי לספר ,ואף להסתייע במשחקי
תפקידים עם מול המטופל.
חשוב לדעת :הצוות הרפואי המטפל
בך ,רופאים ,אחיות ועובדים סוציאליים,
בבית החולים ובקהילה ישמחו לסייע,
לתמוך ולענות לך על שאלותיך .כמו כן,
כדאי לפנות לארגון בעלי סטומה באגודה
למלחמה בסרטן ולהיעזר במטופלים שחוו
את התהליך כמוך ,ויוכלו לייעץ לך מניסיונם
האישי ,בטל03-5721618 .

שיקום
תהליך השיקום וההסתגלות אותו עובר
מטופל בעל סטומה אינו מובן מאליו .משך
זמן ההתרגלות למצב המצריך טיפול יומיומי
בסטומה כחלק משגרת החיים הרגילה,
משתנה מאדם לאדם .גם בעל סטומה
"ותיק" ,שהתמודד בהצלחה עם תהליך
השיקום ,והסתגל לשגרת חיים ארוכה עם
סטומה ,עלול להיתקל בקשיים מדי פעם.
עם הזמן ייתכנו שינויים במבנה הבטן ו/או
הסטומה ,שינויים בתזונה ,בשגרת החיים
ו/או הפעילות היומית של המטופל (עלייה או
הפחתה במשקל הגוף ,הריון ,גיל מתקדם
וכדו').
בעקבות שינויים באורח חייו ,ובמצבו האישי
או החברתי של המטופל ,עלולים להתעורר

קשיים רגשיים ביחס לסטומה ,גם לאחר
שנים של "חיים עם סטומה" .לדוגמא,
מטופל שמתגרש ונשאר לבדו עלול לחשוש
מהצורך להיחשף לבני זוג חדשים ומתגובתם
האפשרית לקיומה של הסטומה ,ועוד.
מתי חשוב ליצור קשר עם רופא המשפחה
או האורולוג?
חשוב להקפיד על ביצוע בדיקות מעקב
תקופתיות אצל הרופא המטפל .להלן מצבים
בהם יש לפנות לייעוץ רפואי:
 #הפחתה משמעותית בכמות השתן.
 #שינוי משמעותי בגודלה של הסטומה.
 #ריח חריף מהשתן (שאינו כתוצאה
מאכילת מאכל מסוים בעל ריח חריף,
כגון שום ,בצל ,ויטמינים או תרופות)
המלווה בהפרשת שתן עכור ,חום גבוה
וצמרמורת.
 #כאבים באזור הכליות ו/או דם בשתן.
 #כאבים בסטומה או סביבה.
 #שינוי משמעותי בצבע הסטומה -
מחייב פניה מיידית לחדר המיון.
מצבים בהם חשוב ליצור קשר עם אחות
סטומה בקהילה /בבית החולים:
 #דליפות שתן מתמשכות דרך מגן העור.
 #גירוי בעור סביב הסטומה (צריבה ,פריחה,
אודם).

#
#

#

בעיות באספקת הציוד.
כאשר בעל הסטומה רוצה הדרכה
נוספת ,עידוד ואוזן קשבת.
כאשר בעל הסטומה רוצה לנסות
להשתמש בציוד מחברה אחרת.

במאמר זה הובאו תופעות שכיחות העלולות
להתרחש אצל בעלי אורוסטומיה ,כמו גם
פתרונות ודרכי מניעה והתמודדות עימן.
התאמת ציוד באופן מיטבי ,שמירה על
ניקיון העור ושתייה מספקת הם חלק ממגוון
ההמלצות שיבטיחו מניעת סיבוכים שונים.
חשוב לזכור שלטיפול בסטומה נדרשים
מעקב מתמשך ,הערכה והתאמה חוזרת
של הציוד בהתאם לשינויים החלים במצב
המטופל ,דרגת פעילותו ויכולתו הפיזית
והקוגניטיבית.
אחות הסטומה היא דמות מרכזית
בתהליך ההתרגלות והשיקום של בעלי
הסטומה ,המלווה אותם בתהליך
ההתמודדות והשיקום ,בבית החולים
ובקהילה .בידיה הכלים להדריכם בכל
הנוגע לטיפול בסטומה ,במניעת סיבוכים
ובטיפול בהם ,ובהפנייתם לאנשי המקצוע
השונים ,בהתאם לבעיה שאובחנה (דוגמת
דיאטנית ,פיזיותרפיסט ,עובדת סוציאלית
ועוד).
מניעת הסיבוכים ואבחונם בשלב מוקדם,
תוך התייעצות עם אחות סטומה ,במקביל
לשמירה והקפדה על ההנחיות שהובאו
במאמר ,יאפשרו אורח חיים פעיל ויסייעו
לאדם בעל הסטומה ,ולבני משפחתו,
בשמירה על איכות חיים טובה יותר.

מקורות

קנד י ,RN ,MA ,.אחות מתאמת סטומה
במרכז הרפואי שערי צדק ,ירושלים .בתוך:
מידע לבעלי אורוסטומיה ,אתר האגודה
למלחמה בסרטןwww.cancer.org.il :
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בלה אליגולשוילי

מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול בית תומך; אחות סטומה ,שירותי בריאות כללית  -מחוז מרכז

סיכום

Paula Erwin-Toth & Dorothy B. Doughty
(2001). Principles and Procedures of
Stomal Management.
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טיפול כימי פומי (בבליעה) כנגד סרטן

מבוא
בשנים האחרונות ,מתן טיפול כימי
(כימותרפיה) וביולוגי באופן פומי (בבליעה)
הופך מקובל יותר מבעבר בקרב
האונקולוגיה הקיורטיבית (טיפול הניתן
למטרת ריפוי) והפליאטיבית (טיפול הניתן
למטרת הקלה על תסמיני המחלה).
כ 25%-מסך התרופות לטיפול במחלת
הסרטן הנמצאות בפיתוח מיועדות למתן
פומי (.)Spoelstra et al; 2013
טיפול אונקולוגי פומי הניתן למטופלים בעלי
סטומה טומן בחובו אתגרים ייחודיים.
תופעות הלוואי האפשריות של טיפולים אלה,
מחייבים התייחסות מיוחדת עקב קיומה של
הסטומה .תופעות הלוואי ודרכי ההתמודדות
עימן נדונות בהרחבה בהמשך מאמר זה.
הטיפול הפומי מזוהה כטיפול נוח וקל יחסית,
מאחר ומיוחסים לו תופעות לוואי נסבלות,
המאפשרות למטופל המשך שגרת חיים
בסביבתו הטבעית ,הודות לאפשרות קבלת
הטיפול בטבליות לבליעה בבית ,במוסדות
אשפוז או שיקום ,בבתי אבות ובמוסדות
סיעודיים .למטופל עצמו ,הטיפול הפומי
מאפשר שליטה בטיפול ,ניהול שגרת חיים
כלשהי ,המשך יכולת לעבוד ולשמר סדר יום
כבעבר ,הפחתת זמני נסיעה ושהייה במכונים
אונקולוגיים לצורך קבלת הטיפול והפחתת
הסכנות הכרוכות בקבלת טיפול כימי דרך
הוריד (.)Simons et al; 2011
בנוסף ,שימוש בסוג טיפול זה מפחית את
ההוצאות הכרוכות בטיפול במחלה בעקבות
פניות לבית החולים ,ועל כן נחשב כיעיל
לקופות החולים המבטחות את המטופלים,
כמו גם למערכת הבריאות כולה .קיימת
הסכמה בקרב אנשי מקצוע בישראל ובעולם,

כי הטיפול הפומי משפר את איכות חיי
החולים ובני משפחותיהם.
באופן לא מפתיע ,חולים רבים מעדיפים
קבלת טיפול כימי פומי על פני קבלתו
בעירוי תוך ורידי ,כשזה אפשרי ,גם במובן
הפסיכולוגי ,היות וטיפול תרופתי הניתן דרך
הפה נתפס כטיפול הניתן בשלב מחלה קל
יותר (.)Carney; 1991
הטיפול הפומי מציב בפני הצוות המטפל
אתגרים מקצועיים שונים בכל הקשור
בהדרכת המטופלים לקראת קבלת טיפול
זה ( .)Barton; 2011תפקידי הצוות המטפל
יכללו התייחסות להיענותו של המטופל
לקבלת טיפול תרופתי ,הדרכה למניעה,
זיהוי וטיפול בתופעות לוואי ,הדרכה ביחס
לשילובים ותגובות בין תרופתיות ,תזונה
וצריכת סוגי מזון מתאימים ועוד.
מטופלים בעלי היענות לקויה לקבלת
טיפול פומי (המידה שבה מבצעים נכון
את הוראות מרשם הרופא ואופן הנטילה)
עלולים לחוות בעיות ,קשיים וסיבוכים ,בעיקר
כשמדובר במספר מחזורי טיפול ארוכים
( .)Winkeljohn; 2007על הצוות המטפל
להיות מודע לקיומה של אפשרות זו ,לצפות
ולשער מראש ,במידת האפשר ,מי הם
החולים שאינם מתאימים לקבל טיפול פומי
(למשל חולים הנמצאים בסיכון גבוה לפתח
סיבוכים) כבסיס לקבלת החלטות נכונה
ובניית התערבות פרו-אקטיבית מיטבית
המותאמת לצרכי החולה.
חשוב מאד להיות בקשר עם הצוות המטפל
בכלל ,והאחיות האונקולוגיות בפרט ,על מנת
לקבל מהם הדרכה מפורטת אודות הטיפול,
אופן נטילתו ותופעות הלוואי האפשריות.
ההדרכה תכלול מידע הנוגע ליחסי גומלין
בין תרופות לבין סוגי מזון שונים ,שמירה

נאותה ואחסון התרופות ,חשיבות היענותו של
המטופל לטיפול ,ועוד .יש להקפיד הקפדה
יתרה על לוח הזמנים של נטילת התרופות,
על ההנחיות הנוגעות לנטילתן ,וסוגי מזון אותם
ניתן לצרוך במהלך הטיפול.
באם המטופל סובל מבעיות בזיכרון,
בשמיעה ,בראייה ,או מהבנת הנחיות ,יש
ליידע את הצוות המטפל ,בכדי שיוכל
להתאים לו את ההדרכה באופן המתאים לו
ביותר ,משום שנטילה שלא על פי ההוראות
עלולה להחמיר את מחלתו .בנוסף לצוות
המטפל ,גם על המטופל ועל מלוויו בביתו
לעקוב ולהיות ערניים להתפתחות תופעות
לוואי כלשהן שעלולות להיגרם כתוצאה
מהטיפול אותו הוא מקבל (.)Moore; 2010

תופעות לוואי של טיפול פומי
השכיחות בקרב בעלי סטומה
הסבר ודרכי התמודדות
יש להבין שעל חלק גדול של תופעות הלוואי
ניתן לשלוט בהצלחה מרובה או להקל
עליהן .לכן ,תקשורת פתוחה הכוללת דיווח
תקופתי לצוות המטפל אודות תופעות
הלוואי אותם חווה החולה ,עשויים לשפר
את איכות חייו .בסקירה זו בחרתי להתייחס
לתופעות השכיחות שהינן בעלות השפעה
ישירה על הטיפול וההתמודדות עם סטומה.
בסוף הסקירה ,מובאת טבלה המסכמת
את תופעות הלוואי הנפוצות בהתאם לסוגי
קבוצות התרופות.
תסמונת כף היד והרגל
()H.F.S - Hand & foot syndrome
תופעה השכיחה אצל חולים המקבלים
טיפול פומי לסרטן המעי הגס ודרכי העיכול,
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סרטן הכליה ,הערמונית ושלפוחית השתן.
התסמונת מתבטאת בתופעות שונות
באזור הגפיים ,כגון :נפיחות ,כאבים ,בצקות,
אדמומיות ורגישות ,שינויים בתחושה,
עקצוץ ,שלפוחיות והתקלפויות בעור.
התופעה משפיעה על תפקודו היומיומי
של החולה ועלולה להשפיע גם על יכולתו
לטפל באופן עצמאי בסטומה .פעולות
כגון טיפול בסטומה ,הסרת הבסיס,
רחצת הסטומה ,גזירה מדויקת של
קוטר הסטומה ,הוספת משחה לאטימה,
לחיצות פשוטות להידוק הבסיס  -כל אלו
עלולים להפוך לפעולות מורכבות וקשות
לביצוע בעקבות הפגיעה בכפות הידיים
וקצות האצבעות .מכאן ניתן להבין שחשוב
לשתף את אחד מבני המשפחה הקרובים
לחולה ,או את מלווהו העיקרי וללמדם את
מכלול הפעילויות הנדרשות לשמירה על
העור ולטיפול בסטומה .כך למשל ,בסיס
גזור מראש מותאם לקוטר הסטומה יקלו
מאד על הצורך בשימוש במספריים .חשוב
לקיים שיחת הכנה בנוכחות החולה עם
מלווהו העיקרי ,ובני משפחתו הקרובים
לגבי התופעה ותסמיניה .כמו כן ,חשוב
להצטייד בהנחיות ו"טיפים" להתמודדות עם
התסמונת מאחות הסטומה בבית החולים
או בקהילה ואמצעי התקשרות בעת הצורך
(.)Moore; 2010
פריחה ופצעונים בעור
()Dermatitis Acneiform
תרופות רבות הניתנות בטיפול פומי כנגד
סרטן גורמות להופעת פריחה ופצעונים
בעור .בחלק מהמקרים ,הפריחה עלולה
להופיע גם על העור סביב הסטומה ,לכן
הטיפול בעור באזור זה צריך להיות עדין,
תוך שימוש במוצרים היפו אלרגניים.
חשוב להשתמש במים וסבון עדין לניקוי
הסטומה והעור מסביב .יש להשתמש
במגבות עדינות לניגוב וייבוש ,אין להשתמש
במוצרים סינטטיים ,כמו מגבות חד פעמיות
או מגבונים חד פעמיים המכילים אלכוהול.
יש לייבש בטפיחות קלות ולאוורר את
האזור למספר דקות לפני הדבקת הבסיס
מחדש .במקרים בהם קיימת רגישות יתר
בעור המלווה בפריחה ופצעונים ,כל הסרה

14
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של הבסיס עלולה להיות קשה ,על כן ניתן
להשתמש בתרסיס מיוחד להסרת דבקים
שיסייע להוריד בקלות את הבסיס מהגוף,
במידה ומופיע גירוי עור סביב הסטומה
מלווה בפצעונים ,יש להתייעץ עם אחות
הסטומה או הצוות הרפואי המטפל בכדי
לאמוד את אופי הפצעונים ולהתאים להם
טיפול מקומי ייעודי ,בנוסף לטיפול הקיים.
מומלץ לבעלי סטומה המשתמשים בציוד
ביחידה אחת ,ומחליפים את הבסיס
בתדירות יומיומית גבוהה ,לעבור לציוד
בשני חלקים ,בו מוחלף הבסיס פעמיים עד
שלוש בשבוע.
פצעים
תופעה נוספת האופיינית לטיפול תרופתי
פומי מקבוצת מעכבי צמיחת כלי דם היא
עיכוב בריפוי פצעי הניתוח שעבר המטופל
או פתיחתם של תפרים קיימים .לכן ,חשוב
בכל ביקור לעקוב אחר תהליך ריפוי הפצעים
הקיימים ותפרי הניתוח .לעיתים ,במהלך
קבלת טיפול פומי ,התפרים המחזיקים
ומקבעים את הסטומה על גבי דופן הבטן,
עלולים להיפתח ,והסטומה עלולה לצנוח
פנימה אל מתחת לפני העור .תופעה זו
מקשה על הטיפול בסטומה ומעלה את
הסיכון להתפתחות גירויים בעור סביבה
(.)Moore; 2010

עלייה בפעילות מעיים ושלשולים
()Gastrointestinal Irritation
חלק מהתרופות הכימיות והביולוגיות
עלולות לפגוע ברירית מערכת העיכול
ולגרום להופעת שלשולים .חומרת התופעה
תלויה בסוג התרופות שיינתן למטופל,
מהמינון הניתן לו ומתדירות נטילתן.
שלשולים עלולים לגרום לדליפות סביב
הסטומה ,מה שיגרום לגירויים בעור .חלק
מהתרופות שדולפות על העור עלולות
לגרום לכוויה סביב הסטומה .כוויה באזור
זה תגרום לכאבים ,לאי נוחות ,לתחושת
בערה בעור ולחוסר שקט אצל החולה.
במצב זה ,יש להסיר את הבסיס מהגוף,
לשטוף במים זורמים וסבון עדין ,לנגב
בטפיחות קלות במגבת עדינה ,לבצע
החלפה חוזרת של הבסיס ,ולאטום עם
משחת איטום (משחת פסטה) בהנחיית
אחות סטומה .כמו כן ,ניתן להוסיף טבעות
אטימה וציוד גמיש במיוחד ,המתמזגים
ומתקבעים בין קפלי הגוף .שלשולים
מרובים עלולים לפגוע במאזן הנוזלים בגוף
(מים ,ויטמינים ומלחים) ,בעיקר כשמדובר
באילאוסטומיה בעלת הפרשה נוזלית
 דייסתית ,ולכן מומלץ לפנות לרופאלקבלת טיפול תרופתי יעיל לעצירת
התופעה (.)Moore; 2010

טבלה  :1תופעות לוואי נפוצות לתרופות בטיפול פומי לסרטן  -מיון ע"פ קבוצות
מיון  /קבוצה

תופעות לוואי נפוצות

קבוצת מעכבי האנזים טיירוזין קינאז ()Tyrosine Kinase Inhibitors
כגון :טרסבה ( ,)Tarcevaאירסה ( ,)Iressaגליבק ( )Gleevecוטייקרב
()Tykreb

פריחה (בגוף או בכפות הידיים) ,שלשולים ,בחילות והקאות,
צרבת ,בצקות בעיניים ו/או בגפיים ,שינויים בתפקודי כבד,
התכווצויות שרירים ,שינויים בתפקוד הלב ,עייפות וחולשה ,ירידה
בספירת הדם.

קבוצת מעכבי צמיחת כלי דם ()Angiogenesis Inhibitors
כגון :סוטנט ( ,)Sutentנקסאבר ( ,)Nexavarווטרינט-פאזופאניב
()Votrient-Pazopanib

קשיי נשימה ,סחרחורות ,תחושת נמנום וישנוניות ,פריחה ,בעיות
בקרישיות הדם ,נוירופתיה (תחושת נימול) ,ירידה בספירות הדם,
שינויים בתפקוד הלב.

פלואורפרימדינים מקבוצת אנטי מטבוליטיים ()Fluoropyrimidines
כגון :קסלודה ()Xeloda

תסמונת כף היד והרגל ( ,)H.F.Sנפיחות ,כאבים ,אדמומיות
ורגישות בכפות הרגליים והידיים ,בצקות ,שינויים בתחושה ,עקצוץ,
שלפוחיות והתקלפויות בעור הידיים והרגליים ,עור יבש ,בחילות
והקאות ,צרבת ,שלשולים.

קבוצת משפעלים ייחודיים של קולטני אסטרוגן
()SERMS - Selective estrogen receptor modulators

גלי חום ויובש בנרתיק אצל נשים.

מעכבי האנזים ארומטז ()Aromatase inhibitors
כגון :ארימידקס  -אנאסטרוזול ()Arimidex - Anastrozole
פמרה-לטרוזול ()Femara-Letrozole

כאבי מפרקים ,איבוד מסת עצם ,ויובש בנרתיק אצל נשים.

יחסי גומלין בין-תרופות שונות ובין
תרופה מסוימת לסוגי מזון שונים
לכל תרופה ישנן הנחיות הייחודיות לאופן
נטילתה ,כך לדוגמא ,בחלק מהמקרים יש
ליטול את התרופה על בטן ריקה בליווי כוס
מים בלבד ,שעה לפני הארוחה ,או שעתיים
לאחריה .במקרים אחרים קיימת הוראה לא
ללעוס ,למהול ,לפתוח ו/או להמיס תרופה
עם סוגי מזון ומשקאות שונים .ישנן תרופות
לגביהן קיים איסור ליטול עם מיץ אשכוליות,
או לאכול אשכולית בסמוך לזמן נטילתן.
במידה ושוכחים ליטול תרופה מסויימת ,אין
ליטול מנה כפולה מבלי להתייעץ ברופא
האונקולוג המטפל .במידה ואתה נוטל
טיפול פומי ,ברר עם הצוות המטפל האם
ישנן הוראות נטילה ייחודיות לגביו.
לסיכום ,מטרות הטיפולים יכולות להיות:
החלמה ,הפחתת הסיכון לחזרת המחלה,
ושיפור איכות החיים .יחד עם זאת ,עם
ההחלטה על קבלת טיפול פומי ,על
המטופל בעל הסטומה להיצמד בקפדנות

אל ההנחיות הרפואיות שקיבל ,תוך ערנות
ומעקב אחר הופעת תופעות לוואי כלשהן
ודיווח עליהם .אחות הסטומה מהווה כתובת
מהימנה ומקצועית לתמיכה ולסיוע במהלך
תקופה זו במישורים רבים :היא יכולה לאמוד
את מצב העור סביב הסטומה ,לזהות
סיבוכים ותסמינים התחלתיים ,להדריך את
המטופל לזהות ולמנוע סיבוכים עתידיים,
לאמוד את רמת היענותו של המטופל
לטיפול הפומי ,לזהות חסמים בהיענותו
ולהעניק לו כלים לשיפור היענותו בשיטות
מקצועיות מקובלות ,כל זאת ,בהתחשב
בסוג הסטומה ומאפייניה ,המותאמים
לצורכי החולה ולסביבתו הטבעית .כמו כן,
האחות מהווה גורם מפנה ומנחה לאנשי
מקצוע אחרים ,בהתאם לבעיה שזוהתה,
כגון רופא ,דיאטנית ,עובדת סוציאלית ועוד.
כדי להתמודד ביתר קלות עם טיפול פומי
הניתן לך  -אל תהסס לפנות לאחות
הסטומה או לצוות הרפואי המטפל בך בכל
שאלה או סוגיה ,ועדיף שעה אחת קודם.
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שואלים את המומחים

חוסר שליטה על סוגרים

#

ד"ר מרק באר-גבל

רופא בכיר במכון למחלות דרכי העיכול ומנהל היחידה של רצפת האגן ,המרכז הרפואי ע"ש שיבא,
תל השומר
מה נחשב כחוסר שליטה על סוגרים?
סוגרי פי הטבעת הינם איברים בעלי תפקוד
מרכזי בגוף המאפשרים את התרוקנות
המעיים מפסולת (הצואה) ואת השליטה
על זמני יציאתם מהגוף .חוסר שליטה הינו
מצב בו בורחים גזים ו/או צואה ללא כוונה
רצונית לכך .משקלו החברתי של מצב זה
הינו דרמטי ,והוא עלול לשנות את אורח
החיים של המטופל ,כמו גם את האינטגרציה
החברתית שלו עם הסובבים אותו.
חוסר שליטה על סוגרים מסווגת בעולם
הרפואי לשתי קבוצות:
 .1המטופל מרגיש את הדחיפות
להתרוקנות ,אך מתקשה לשלוט בה
וסובל מאי שליטה מוטורית ,הנקראת
גם "אי שליטה בדחיפות" .מצב זה קשור
בדרך כלל לחוסר שליטתו של המטופל
על הסוגר החיצוני בפי הטבעת ,הגורם
לתחושת הרצון להתרוקן.
 .2המטופל סובל מבריחת צואה ללא
תחושה מקדימה לכך .מצב זה נקרא
"אי שליטה פסיבית" ,הנגרמת כתוצאה
מתפקוד לקוי של הסוגר הפנימי המופעל
בצורה אוטומטית.
מעבר למצב הסוגרים עצמם ,ישנם מצבים
שונים המשפיעים אף הם על שליטתו של
המטופל ביכולתו להתרוקן ,כגון קיבולת
ירודה של החלחולת ,חוסר גמישות או רגישות
יתר של דפנות החלחולת ,העלולים להשפיע
באופן בסיסי על שליטה בהתרוקנות .בנוסף
למצבים אלו ,עלולים להתרחש במשולב
מצבי אי שליטה מוטורית ופסיבית.
האם ניתן לשער מתי יש לצפות לחוסר
שליטה על סוגרים לאחר ניתוח סגירת
סטומה ,ואצל אלו מטופלים?
מטופלים עוברים ניתוח סטומה במצבים
קשים של דלקת או גידולים במעי .קיומה
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של סטומה משנה את מנגנון ההתרוקנות,
שהופך להיות מלאכותי .כמו כן ,האדם
צריך לעבור שלב של הסתגלות פסיכולוגית,
נפשית וחברתית .סגירת הסטומה ,כאשר
היא מתאפשרת ,היא כמובן שלב חשוב
במישור הפיזי והנפשי .ההסבר וההדרכה
שעל המטופל לקבל לפני תהליך יצירת
הסטומה ,וכן בשלב חיבורה למעי ,הינם
חיוניים וחשובים מאין כמותם .הדרכה
נכונה לכל אורך התהליך תאפשר קבלה
והבנה מלאה של המטופל את המצב החדש,
תסייע לו בהתמודדות עימו ,ובמודעות
להופעת בעיות או סיכונים כלשהם ,כגון חוסר
שליטה על הסוגרים.
אם הוחלט כי המטופל יכול לעבור ניתוח
לסגירת הסטומה ,הצוות הרפואי המטפל
יבצע בירור רפואי מקיף ,שיבדוק גורמי סיכון
ואי שליטה אפשריים בעתיד .לשם כך ,יבצע
הצוות הרפואי מספר בדיקות:
 .1אולטרה סאונד של פי הטבעת
והחלחולת ,בכדי לבדוק את שלמות
הסוגר הפנימי והחיצוני ,את עובי
החלחולת ,ולשלול דלקת או פיברוזה
(הצטלקות) סביב לחלחולת.
 .2מנומטריה אנורקטלית  -בדיקה קצרה,
שאינה כרוכה בכאב ואינה פולשנית,
במהלכה מוחדר מתמר הבודק את
התחושות ואת הלחצים ברקטום .בדיקה
זו משלימה את נתוני האולטרה סאונד
ומספקת מידע על יכולתו התפקודית
של האזור האנורקטלי .בדיקה זו אומדת
במדויק את הכוח והסיבולת של פי
הטבעת ,ואת רפלקס הרקטום,
המסייעים כולם בתהליך התרוקנות
המעיים (RAIR - Recto Anal Inhibitory
 ,)Reflexכמו גם את תחושת החלחולת
והקיבולת המקסימלית של החלחולת
החדשה.

בסיום בדיקות אלו יקבל הצוות הרפואי
תמונה תפקודית מלאה של פי הטבעת
והחלחולת החדשה.
עם חלוף הזמן מהניתוח ,ייתכן גם שתפקוד
האזור ישתנה .תפקוד המערכת מושפע גם
ממצב החולה בעקבות מחלתו ,הטיפולים
שחווה ,רמת הלחץ ,החרדה ו/או הדיכאון,
ומיכולת התמודדותו האישית עם מצבו.

מה הן הסיבות לחוסר שליטה על סוגרים
לאחר סגירת סטומה?
יכולת השליטה בהתרוקנות הינה תפקוד
פיזיולוגי המושפע מהתנאים המקומיים של
מבנה האנורקטום ותפקודו ,אך קשורה
באותה מידה גם לתפקוד מערכת העיכול
כולה ,לסוג התזונה של המטופל ,לאורח חייו,
לאיזון הפסיכולוגי שלו ולסוג המחלה עימה
התמודד .בכל מקרה ,אם תופעת חוסר
השליטה על הסוגרים מתמשכת לאחר
תהליך ההחלמה וההצטלקות הניתוחית
(פרק זמן של כחודש עד חודשיים) ,המטופל
צריך לקבל טיפול בהתאם לגורמים לתופעה
שאותרו אצלו .בהתאם למצב ,יינתן טיפול
רפואי ,התנהגותי ,פיזיותרפי או פולשני.
כיצד ניתן להתמודד עם חוסר שליטה
על הסוגרים לאחר סגירת סטומה?
כאשר המטופל סובל מיציאות לא סדירות,
הצוות הרפואי יטפל בעיקר בהסדרת
דחיפות היציאות או בהפיכתן ליציאות
רכות/שלשוליות באמצעות טיפול תרופתי
המפחית את קצב התרוקנות המעי ו/או על
ידי מתן תוספת של סיבים תזונתיים למזון.
 #מומלץ להיעזר בייעוץ של דיאטנית
קלינית בנושא איזון התזונה והתאמתה
למצב המטופל .במקרים רבים ,צריכת
כמות לא נכונה של גלוטן ,מוצרי חלב
ו/או מזון שומני ,או עשיר בפחמימות,

#

#

#

עלולה לגרום לחוסר איזון בגוף ,המשפיע
על תנאי ההתרוקנות.
תרגילי פיזיותרפיה לרצפת האגן מסייעים,
ברוב המקרים ,לאיזון תחושת החלחולת
החדשה ,וחיזוק הכוח והסבילות של
הסוגרים.
לעיתים ניתנת המלצה למטופלים לעשות
שימוש בגירוי על ידי מכשיר חשמלי
הנקרא 'טנס' ( )TENSהמסייע בחיזוק
הסוגרים.
מומלץ להיעזר בייעוץ מקצועי על ידי
מומחי תזונה ,פזיותרפיה ,ופסיכולוגיה,
שיסייעו באימוץ דפוסי התנהגות
המותאמים למצב.
בחלק מהמקרים ניתן לבצע טיפול
פולשני יותר ,המבוצע בשיטות חדשות,
כגון גירוי עצבי סקרלי הנעשה באמצעות
הכנסת אלקטרודה לעצם הזנב והשתלת

קוצב קטן מתחת לעור הבטן .שיטה
נוספת נקראת  .SECCAבשיטה זו ניתן
לשנות את גמישות הסוגר באמצעות
שימוש באנרגיית חום המסייעת בשינוי
האלסטיות ובהיצרות פי הטבעת .טיפול
זה נעשה בהרדמה ואינו כרוך בכאב
כלשהו למטופל.
 #במקרים נדירים של קרעים בסוגר
הפנימי ניתן להזריק חומר ייעודי המסייע
בתיקון החסר.
במקרים קשים ,בהם כל הדרכים שפורטו
לעיל אינם מסייעים בשיפור המצב ,ניתן
לרוקן את הרקטום החדש באופן מלאכותי
על ידי שימוש בחוקנים מוכנים (הזרקת
מים בכמות קטנה ישירות לרקטום) במשך
היום ,וכך לאפשר למטופל לצאת לעיסוקיו
כרגיל ,מבלי להסתכן בחוסר שליטה על
הפרשותיו.

מהי יחידה של רצפת אגן?
ישנם בתי חולים בהם קיימת יחידה ייעודית
לטיפול בבעיות של רצפת האגן .בחלקם,
היחידה מבצעת את הטיפולים שתוארו לעיל.
ביחידה שלנו ישנו צוות רב מקצועי המומחה
לטיפול בבעיות אלו ,כגון פיזיותרפיסטים
ופסיכולוגית .במידת הצורך ,מתקיימת
התייעצות עם גורמים נוספים ,כגון כירורגים
קולורקטליים ,גינקולוגים או אורולוגים.
כבר בשלב הטיפול הראשוני ,ולפני ניתוח
הסטומה ,מומלץ להכיר את היחידה ולקיים
שיחת היכרות עם הצוות המטפל ,כולל
מילוי שאלונים המותאמים למצב המטופל,
הרגלי היציאות והסבר ראשוני על הפרעות
שייתכנו ,כמו גם על טיפולים אפשריים ,בכדי
להפחית את הסיכון להפרעות בשליטה על
הסוגרים.

שואלים את המומחים

פעילות גופנית עם סטומה
פרופ' נעמה קונסטנטיני

מנהלת המרכז לרפואת ספורט ,מחלקה אורטופדית ,המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה

שחר נייס

פיזיולוג מאמץ  ,M.Sc.המרכז לרפואת ספורט  -הדסה אופטימל

כיצד מוגדרת פעילות גופנית?
פעילות גופנית ( )physical activityהינה
תנועה של הגוף הנובעת מפעילות שרירים
המגבירה את השימוש באנרגיה ,כגון
הליכה ,עבודה בגינה ,עבודות ניקיון בבית,
שטיפה ידנית של מכונית ,משחקי תנועה
וספורט ,כגון 'תופסת' ,כדורגל ,טניס ועוד.
כיצד מוגדר אימון גופני?
תרגול או אימון גופני ( )exerciseהינו פעילות
גופנית מתוכננת ,מובנית ,החוזרת על
עצמה ומיועדת להשגת מטרה ,כגון :אימוני
ריצה במטרה להשתתף בריצת מרתון,

אימונים בחדר כושר במטרה לשפר כוח
וכושר אירובי ,חוג פילאטיס במטרה לשפר
את הכוח ,הגמישות והבקרה התנועתית של
הגוף ,ועוד.

למה מתכוונים כשממליצים על אימוץ
"אורח חיים פעיל"?
כשמשתמשים במושג זה מתכוונים להגברת
היקף הפעילות הגופנית ה'ספונטנית' אותה
אנו מבצעים כחלק משגרת החיים בעבודה
ובבית .כך ,למשל ,מומלץ ללכת ברגל
ממקום למקום במקום להשתמש ברכב,
לעשות שימוש במדרגות על פני מעלית,

לבצע עבודות פיזיות בבית ,בחצר ובגינה,
לצאת לטיול רגלי עם הכלב ועוד.

שמעתי שפעילות גופנית הינה אחד
הגורמים שיכולים לסייע במניעת סרטן
המעי הגס ובמניעת הישנות מחלה זו.
האם שמועה זו נכונה? אם כן ,מהו היקף
הפעילות הגופנית שאני צריך לבצע בכדי
להשיג מטרה זו? האם יש הבדל בין
אדם בריא שטרם חלה לבין אדם בעל
סטומה?
פעילות גופנית סדירה מפחיתה את הסיכון
לחלות בסרטן המעי הגס בכ 30%-עד .40%

פירמידת הפעילות והאימון הגופני
(מתוך :נייס וקונסטנטיני "מרשם
אישי לאימון גופני ולבריאות")

בכדי להפחית את הסיכון למחלת הסרטן
יש לבצע אימון אירובי ,כפי שמומלץ לכלל
האוכלוסייה ,במשך  150דקות לפחות
במשך השבוע .ביחס למחלת סרטן המעי
הגס נמצא קשר תלוי-מינון ,ונראה כי הגברת
הפעילות ופריסתה במשך רוב ימות השבוע
לכ 60-45-דקות תעניק למקפידים על כך
הגנה נוספת .נמצא כי אצל חולי סרטן המעי
הגס שהקפידו על ביצוע פעילות גופנית
סדירה פחת הסיכון לחזרת המחלה (מניעה
שניונית) עד ל ,50%-כמו גם שופרה יכולת
החלמתם מהמחלה .הפחתת שעות ישיבה
בכלל ,ובשעות הפנאי בפרט ,מגבירות גם הן
את יכולות ההתמודדות וההחלמה של חולי
סרטן המעי הגס.

לאחר כמה זמן מניתוח הסטומה מותר
לבצע פעילות גופנית?
התשובה על שאלה זו תלויה בהנחיות
המנתח ,ביכולתו ובמצבו האישיים של
המטופל ,בהיקף ובמורכבות הניתוח שהוא
עבר ובתהליך ההחלמה וההתאוששות ממנו.
יש להתייעץ על כך עם הרופא המנתח.
איזו פעילות גופנית אסורה לאדם עם
סטומה? (האם מותר לשחות ,לעשות
יוגה ,לשחק משחקי כדור ,לרקוד ריקודי
עם?)
אנשים עם סטומה יכולים לבצע כמעט
כל פעילות ,אך צריכים להימנע מביצוע
תרגילים המעלים את הלחץ התוך-בטני,
כגון תרגילי חיזוק לשרירי הבטן ותרגילי כוח
בעומסים גבוהים .בנוסף ,עליהם להימנע
מביצוע פעילויות הכרוכות במגע פיזי קרוב
(התנגשות) עם שותפים לפעילות (משחק
כגון כדורגל ,קרב מגע ,כדורסל וכד').
בנוגע לשחייה ,לא קיימת כל מניעה רפואית
לבעלי סטומה מביצוע פעילות זו ,אך מומלץ
להתייעץ בנושא עם אחות הסטומה שתוכל
להדריך את המטופל בנוגע להתאמת הציוד
למגע עם מים.

האם למטופל בעל סטומה מותר לבצע
תרגילים המאמצים את הבטן?
מטופלים בעלי סטומה צריכים להימנע
מביצוע תרגילים המעלים את הלחץ התוך-
בטני ,מה שעלול לסכן את הסטומה.
אם אני מהסס בנוגע לביצוע פעילות
גופנית ,עם מי עלי להתייעץ בנושא זה? מי
יכול להדריך אותי מאלו פעילויות להימנע
ואלו פעילויות אני יכול ומסוגל לבצע
ללא כל חשש? (פיזיותרפיסט? הרופא
המטפל? מאמן כושר שעבר הכשרה
בחינוך גופני?)
חובה על מטופלים בעלי סטומה להתייעץ עם
הרופא המטפל בטרם ההחלטה על ביצוע
פעילות גופנית כלשהי בכדי שיוכל להעריך
את בטיחותה.
תכנית אימון אישית ניתן לקבל מרופא
ספורט ,מפיזיותרפיסט או מדריך כושר
ובריאות ,רצוי כאלו שעברו הכשרה בתחום
מחלתם.

האם קיים הבדל ביעילות ביצוע פעילות
גופנית במשך חצי שעה לבין פעילות גופנית
המבוצעת פעמיים במשך רבע שעה?
פעילות גופנית ואימון גופני ,המבוצעים בכל
היקף שהוא ,עדיפים על פני הימנעות מפעילות
כלל .לא ברור עדיין אם יעילותה של הפעילות
משמעותית יותר כאשר היא נעשית ברצף
אחד ,או כשהיא מצטברת במשך היום .מה
שכן הוכח הוא שכדי לזכות ביתרון בריאותי
יש לצבור פרקי זמן רצופים של פעילויות,
שכל אחת מהן נמשכת  30-20ד' לפחות
( .)Kushi et al; 2006עם זאת ,גם אם לא
ניתן להגיע לרצף זה כל היקף שהוא (משך
פעילות) גם אם מדובר בדקות בודדות ,הינו
ראוי ומבורך.
האם יש המלצה כללית לביצוע פעילות
גופנית לבעלי סטומה?
ההמלצה הכללית לבעלי סטומה דומה
להמלצה לכלל האוכלוסייה (ראה פירמידת
הפעילות) ובהתאמה למצבו הספציפי של
האדם.

האגודה למלחמה בסרטן מפעילה תוכנית ייחודית לחולי סרטן הנקראת "צעדים לחיים בריאים"® שמטרתה לחשוף חולים ומחלימים
מסרטן ליתרונותיה הבריאותיים של הפעילות הגופנית ,לעודדם לשלב פעילות מתוכננת ומובינת בשגרת חייהם ,ולהעניק לאלו שיבחרו
לאמץ ולהשתלב בתוכנית ,ייעוץ וליווי מקצועי .הפרויקט מופעל במכונים האונקולוגיים ברחבי הארץ ,במרכזי התמיכה ובסניפיה של
האגודה למלחמה בסרטן .להצטרפות ולמידע נוסף ניתן לפנות לטל.03-5721618 .
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מערכת הבריאות וזכויות חולים

מערכת הבריאות  -סקירה ומעקב 2013
מידד גיסין

נשיא ארגון בעלי סטומה ויו"ר צב"י (צרכני בריאות ישראל)

חלפה לה שנה מאז הפקת ביטאון "פתחון
פה" מס'  ,27וכבר נאמר" :במערכת
הבריאות שנה זה כמעט נצח" .ואכן ,השנה
היא שנה מיוחדת .הסתיימה לה מערכת
בחירות בישראל ,בסיומה קיבלנו ממשלה
חדשה ,ובעיקר ,לענייננו ,שרת בריאות
חדשה.
עם כל השינויים שהתחוללו ,מספר דברים
במערכת לא השתנו .כל קופות החולים,
והפעם כולן ,בגרעון כלכלי .מי יותר ,ומי
פחות ,מצבן הכללי גרוע ,לעיתים קריטי .מצב
בתי החולים גם הוא "על הפנים" :מחסור
מתמשך ברופאים ,בעיקר במקצועות
ספציפיים ,כגון הרדמה ,עדיין קריטי .כמו
כן ,מצוקת האשפוז ,קרי מספר המיטות
והצוותים ,לא השתנה .יתרה מכך ,מצבם
הפיזי של בתי החולים מסוכן ,ועוד ועוד ,והצפי
לעתיד  -גרוע מכך.
במאמר זה אפרט את מצב מערכת הבריאות
הנוכחית והשלכותיו הקשות על מבוטחי
הקופות ,בעיקר על החולים הכרוניים הקשים,
הקשישים וחסרי היכולת.
לצערי ,מפלגת הגימלאים 'דור' שברשימתה
לכנסת התמודדתי גם אני ,לא הצליחה לעבור
את אחוז החסימה .לא בטוח שישנו מישהו
בכנסת כיום הדואג לאוכלוסיית הגמלאים
הקשישים ,ובעיקר לחולים הכרוניים שבהם.

הוועדה לבדיקת מערכת הבריאות
הציבורית
פתחתי בסעיף זה ,כי ייתכן וועדה זו,
בראשותה של שרת הבריאות החדשה ,ח"כ
גרמן ,עתידה להיות האור בקצה המנהרה.
הוועדה מורכבת מגורמים שונים ממערכת
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הבריאות ומחוצה לה ,המומחים בתחומים
שונים הקשורים במערכת הבריאות .לצערי,
וועדה זו אינה כוללת את נציגי ארגוני החולים,
למרות בקשתנו המפורשת להיכלל בה.
גופים שונים ,כולל נציגי ארגוני החולים,
שלחו לוועדה ניירות עמדה במטרה להציג
את בעיותיהם ואת עמדתם בנוגע לנושאים
בהם תדון הוועדה .חלק מנציגי הגופים הללו
יופיעו בפני הוועדה .נציגי ארגוני החולים ואני
בתוכם ,נופיע בפני הוועדה לקראת סוף
חודש יולי.
על פי המנדט שנקבע לוועדה ,הנושאים
העיקריים שידונו בה יהיו שירותי הבריאות
הנוספים (שב"ן) וביטוחי בריאות פרטיים
מול סל השירותים הבסיסי ,הכנסת השירות
הרפואי הפרטי (שר"פ) לבתי החולים
הממשלתיים ,ונושאים נוספים שהינם
קריטיים לקיומה ולתפקודה ,בהווה ובעתיד,
של מערכת הבריאות הציבורית כמו גם
שמירה על צביונה השוויוני לכלל אזרחי
המדינה.
אחת הבעיות שהתעוררה מיד עם הקמת
הוועדה היתה ההחלטה לא לקיים תמלול,
או פרוטוקול כל שהוא של מפגשיה,
החלטה המנוגדת לנוהג ולשקיפות הדיונים
וההחלטות במוסדות ממשלתיים .לאחר
לחץ כבד שהופעל על שרת הבריאות ,היא
הסכימה שייערך תמלול שיפורסם בגמר
עבודת הוועדה ,ללא אזכור שמות הדוברים.
נכון להיום ,הוגשה עתירה לבג"ץ בנושא ועוד
ייתכנו שינויים נוספים .תקוותנו היחידה היא
שהוועדה אכן תקבל החלטות נכונות וישימות
למען שיפור מצבה והצלתה של מערכת
הבריאות הציבורית מקריסה.

ועדת הסל לשנת 2014
נכון לעת כתיבת מאמר זה עדיין לא נבחרה
וועדת הסל לשנת  .2014התקציב שנקבע
הינו  300מיליון שקלים לשנה במשך שלוש
שנים ,סכום שלכל הדעות אינו מספק .אנו
תקווה שתקציב זה לא יקוצץ ויופנה עבור
נושאים אחרים ,הרי "כבר היו דברים מעולם".
אני מקווה שעד קיום הכנס השנתי של ארגון
בעלי הסטומה בסוף אוקטובר ,וועדת הסל
תהיה בשיא עבודתה ואוכל לדווח לכם על
כך בכנס.

הביטוח הסיעודי
לצערנו ,עם הקמת קואליציה חדשה ללא
מפלגות חרדיות ,כולל ש"ס ,הפסיק הרב
יעקב ליצמן את כהונתו ,כך שיוזמתו להכנסת
הביטוח הסיעודי לסל הקופות ,במקרה הטוב
הוקפאה או בוטלה נכון לשלב זה .לאחרונה,
החל מאבק אגו בין המפקח על הביטוח,
באחריותו מצויים הביטוחים הרפואי ,הפרטי,
והסיעודי לבין משרד הבריאות .המפקח על
הביטוח הוציא הוראה על הפסקת הנפקת
פוליסות חדשות לביטוח סיעודי קבוצתי,
למעט ביטוחים סיעודיים של קופות החולים.
חשוב לציין ,כי דאגתו העקרונית של המפקח
על הביטוח היא יציבותן של חברות הביטוח,
ואני תקווה שתקנותיו החדשות לא יפגעו
במבוטחי קופות החולים ,גם לא בעתיד .בכל
מקרה ,עתיד הביטוח הסיעודי נכון לרגע זה
לוט בערפל.

מצבן הכספי הקשה של הקופות
הגרעון הקשה בו מצויות קופות החולים ברור
לכולנו עוד מהשנה שעברה .המצב הכלכלי

הקשה נובע ממספר סיבות :אי קיום דיונים
בין האוצר לבין הקופות בנושא מענקי האיזון
לשנים  ,2011-2012אילוץ העלאת שכרם
של הרופאים בשל הסכם שביתת הרופאים,
תקנותיו השונות של משרד הבריאות לטובת
שיפור השרות והטיפול הרפואי ללא תקצוב
נלווה לכך ,ועוד.
בחוק ההסדרים החדש ,העומד בפני
הצבעה בכנסת יחד עם תקציב המדינה,
מציע משרד האוצר שינוי בנוסחת ה"קפינג"
(נוסחת ההתחשבנות בין הקופות לבין בתי
החולים) .נוסחה זו אושרה בחוק ההסדרים,
אך משמעותה פגיעה בתקציב בתי החולים,
שגם ככה נמצאים בגרעון.

מצבם של בעלי סטומה
לאחרונה ,לאחר מאמצים ,הצלחתי לקבל
נתונים מדויקים יחסית מקופות החולים
בנוגע למספרם של בעלי סטומה בישראל.
מספרם הכולל של בעלי הסטומה בכל

ארבעת קופות החולים ,נכון לתחילת שנת
 2013עומד על .4,775
בהזדמנות זו ברצוני לציין לטובה את קופת
חולים 'מאוחדת' שפיתחה תוכנת מחשב
ייעודית לתיעוד תיקם הרפואי של בעלי
הסטומה באזורי הארץ השונים ,הכוללים
רישום מדויק ,מעקב רפואי פרטני שוטף,
ופיתוח טיפולים וביקורים יזומים .אני מקווה
שיוזמתה מבורכת זו תשפר את המעקב
ואת הטיפול בבעלי הסטומה גם בקופות
האחרות .מבוטחי 'מאוחדת' יקרים ,אשמח
לקבל מכם נתונים על מצב השירות הניתן
לכם כיום.
לסיכום ,ברור לכולנו שלמצבן הקשה של
הקופות השלכות קשות על מבוטחיהן,
בעיקר לחולים הכרוניים והקשים .שינויים
מתוכננים בבתי החולים ,כגון הכנסת
השירות הרפואי הפרטי (שר"פ) במטרה
להעלות את הכנסותיהם ,יפגע קשות

במגזר של כ 20-אחוזים מהמבוטחים,
חסרי ביטוח משלים או פרטי ,ויפגע בשוויון
במתן טיפול ושירות רפואי היחסי הקיים
כיום בבתי החולים.
אחת מדרישותינו העיקריות היא ,במידה
והשר"פ אכן ייכנס במסגרת כלשהי לבתי
החולים ,היא לקיים בקרה רצינית שתוצג
לדיון ציבורי לפני קבלת החלטה זו ,בשיתוף
נציגי ארגוני החולים ,ובעיקר ,להעניק גם
לחסרי היכולת ולחסרי השב"ן את האפשרות
לבחור רופא או לקבל כל תכנית אחרת,
באמצעות מימון המדינה או בתי החולים
(שכמובן ייהנו מהכנסות רבות נוספות
מהשר"פ).
אנו ,ארגוני החולים ,נעשה כול שלאל
ידינו בכדי למנוע פגיעה בחולים ,בתקווה
שהוועדה הציבורית בראשות שרת הבריאות
והחלטותיה יקדמו את מצבה הנוכחי של
המערכת הציבורית .בכנס השנתי הקרוב
אדווח על שינויים שחלו מיום כתיבת מאמר זה.
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מערכת הבריאות וזכויות חולים

זכויות ושירותים לחולים ולמחלימים מסרטן
עו"ס אורית שפיראM.S.W ,
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן
מי שאובחנו כחולים במחלת הסרטן ניצבים
מול מציאות חדשה ולא פשוטה של בדיקות
וטיפולים ,זאת לצד התמודדות עם שגרה
משתנה ואף מגבלות פיזיות בגין המחלה.
חולים אלה ,לעיתים כלל אינם מודעים
לזכויותיהם ,המוקנות להם על-פי חוק ,שיש
בכוחן לסייע להם הן כלכלית והן בקבלת
שירותים נוספים המגיעים להם.
אחת הזכויות הבסיסיות של חולי סרטן ,נשים
וגברים (עד גיל  ,)67היא האפשרות לפנות
למוסד לביטוח לאומי לשם קביעת אחוזי
נכות .פנייה אותה ניתן לבצע באחד משני
המקרים:
 .1חולה שעובד או שממשיך לקבל שכר גם
בזמן הטיפולים ,יפנה למוסד לביטוח
לאומי לבדיקת זכאותו לקבלת אחוזי
נכות לצורך קבלת פטור ממס.
 .2חולה שאינו עובד ,יוכל לפנות למוסד
לביטוח לאומי לבדיקת זכאותו לקבלת
אחוזי נכות שיקנו לו זכאות לקצבת נכות.
עד לפני זמן מה ,חולה אשר רצה לממש את
זכאותו ,נאלץ להתייצב מול חברי הוועדה
הרפואית ,ולהציג בפניהם מסמכים רפואיים
שיעידו על מצבו הרפואי בעקבות מחלתו
והטיפולים אותם הוא עובר .הודות לפנייתה
של האגודה למלחמה בסרטן למוסד
לביטוח לאומי ,הוחלט להקל על תהליך
קבלת הזכאות של חולי הסרטן ,כך שנכון
להיום הם אינם צריכים עוד להתייצב בפני
הוועדה הרפואית של המוסד .שינוי מבורך
זה מתאפשר באמצעות טופס רפואי מיוחד
אותו הפיקה האגודה למלחמה בסרטן.
הרופא המטפל (אונקולוג או המטולוג)
ממלא על פי בקשת החולה את טופס
האגודה למלחמה בסרטן ,ומצרפו ליתר
טופסי הביטוח הלאומי המוגשים לצורך
אישור קצבת נכות כללית.
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תיקון זה אינו פוגע כלל בסיכוייו של החולה
לקבל את אחוזי הנכות המוקנים לו על-פי
חוק ,מזרז את הטיפול בבקשתו ,ומקל על
מי שההתייצבות בפני הועדה קשה עבורו
או אינה מתאפשרת לו מטעמים רפואיים.
בנוסף ,בזכות 'חוק נכות המשופר למקבלי
קצבת נכות' ("חוק לרון") ,חולים הבוחרים
לצאת לעבוד יכולים ,בתנאים מסוימים ,גם
לעבוד וגם לקבל קצבת נכות.
שינוי נוסף ,אותו יזמה האגודה למלחמה
בסרטן במטרה להקל על חולי הסרטן ,נוגע
להגשת בקשה לקבלת קצבת שירותים
מיוחדים (שר"מ) .חולים אונקולוגיים או
המטו-אונקולוגיים ,שעקב תופעות לוואי
קשות בעקבות הטיפולים שעברו ,זקוקים
לעזרה רבה של אדם אחר בביצוע פעילויות
היום-יום ,זכאים לקבל גמלת שירותים
מיוחדים ,שהינה תוספת לקצבת נכות
כללית .מעתה ,בעת פנייה לביטוח הלאומי
לקבלת גמלה זו ,יש למלא את הטופס
הרפואי החדש עליו מופיע לוגו האגודה.
טופס זה כולל פנייה לקבלת גמלת נכות
כמו גם לקבלת גמלת שירותים מיוחדים,
מבלי הצורך להופיע בפני הוועדה הרפואית
של הביטוח הלאומי .בקשה לקבלת קצבת
שירותים מיוחדים יכול להגיש גם חולה
שממשיך בעבודתו.
במידה ויאושרו אחוזי הנכות לגמלת שירותים
מיוחדים על פי ההליך המפורט לעיל ,הם
יינתנו לחולה תוך  31ימים .קצבת נכות ניתנת
לאחר  3חודשים מיום האבחנה ,כלומר
מהיום ה.91-
הטופס הרפואי החדש נמצא באתר האגודה
למלחמה בסרטן באינטרנט בכתובת
 ,www.cancer.org.ilכמו גם במכונים
האונקולוגיים ,כך שהרופא המטפל יכול

למלא את הפרטים הרפואיים הנדרשים
ולקצר לחולים את תהליך הבירוקראטי
לקבלת הקצבה.
חולים בגיל  67ואילך זכאים לפנות לביטוח
הלאומי לבדיקת זכאותם לקבלת קצבת
זקנה .חולים בגילאים אלו הזקוקים לסיוע
בביצוע פעילויות היום-יום ,כגון האכלה ,רחצה
והלבשה ,יכולים לפנות למוסד לביטוח לאומי
לבדיקת זכאותם לקצבת סיעוד.
למידע נוסף ניתן לפנות לאתר המוסד
לביטוח לאומי באינטרנט בכתובת:
 www.btl.gov.ilאו לשירותי המידע לציבור
של המוסד בטל *6050 .או .1-222-6050
כמו כן ,מומלץ לעיין בחוברת "זכויות
ושירותים  -מידע לחולים ולמחלימים
מסרטן" של האגודה למלחמה בסרטן
המתעדכנת מדי שנה .בחוברת ניתן לקבל
מידע מלא ומפורט בנושאי זכויות ושירותים
שונים המגיעים לחולים ,כגון יעוץ על החזרי
מס ,זכויות החולים בקופות החולים השונות,
החזרים על תשלומי חשמל ,מים ,קבלת תו
נכה וכד'.
את החוברת ניתן לקבל ,ללא תשלום,
בשיחת חינם ל'טלמידע'® של האגודה
למלחמה בסרטן בטל 1-800-599-995.או
לקרוא באתר האגודה למלחמה בסרטן
באינטרנט בכתובתwww.cancer.org.il :
העובדות הסוציאליות המחוזיות של האגודה
למלחמה בסרטן עומדות לרשותם של
החולים ,המחלימים ובני משפחותיהם
למטרת התייעצות בנושאי זכויות ושירותים,
טפסי ביטוח לאומי ,קבלת פטור ממס,
התמודדות אישית של החולה ובני משפחתו
עם המחלה ,החזרה לשגרת החיים לאחר
המחלה ועוד.
פנו אלינו ,מחלקת שיקום ורווחה באגודה
למלחמה בסרטן בטל.03-5721678 .

שירותים נוספים של האגודה למלחמה בסרטן
כל פעילויות האגודה ניתנות לקהל הרחב ,בפריסה ארצית ,ללא תשלום
ניתן לפנות לייעוץ ,הכוונה וטיפול ראשוני
בשעת משבר לעובדות הסוציאליות
המחוזיות של האגודה למלחמה בסרטן
הנמצאות בקשר עם הצוותים המטפלים
במחלקות האונקולוגיות ובשירותים השונים
בקהילה .הייעוץ ניתן בנושאים שונים ,כגון
זכויות חולים ,הפנייה לשירותים מתאימים
בקהילה ,הנחיית קבוצות תמיכה ,טיפול רגשי
ראשוני וכו' .העובדות הסוציאליות אחראיות
אף על קבלתם והכשרתם המקצועית כמו
גם ליווים של מנחי קבוצות התמיכה.
לייעוץ ומידע נוסף ניתן לפנות למח' שיקום
ורווחה של האגודה למלחמה בסרטן
בטל 03-5721678.או באמצעות הדואר
האלקטרוניmichalk@cancer.org.il :
האגודה מפעילה את מוקד ה'טלתמיכה',
שירות טלפוני בעברית וברוסית ,המעניק
עזרה ראשונית מיידית לחולי סרטן ולקרובים
אליהם ,הנמצאים במצוקה נפשית ,וזקוקים
לסיוע תמיכתי ראשוני ולאוזן קשבת .במידת
הצורך מופנים הפונים להמשך טיפול בבית
החולים או במסגרת הקהילה .ניתן לפנות
בטל.1-800-200-444 .
מרכזי הפעילות והתמיכה "חזקים ביחד"
של האגודה למלחמה בסרטן
במרכזי התמיכה ישנו מגוון פעילויות תמיכה,
מידע ,העשרה ושעות פנאי ,המסייע לחולים
בהתמודדותם האישית והנפשית עם המחלה,
כמו גם למחלימים ולבני משפחותיהם.
המרכזים פזורים ברחבי הארץ ,ופעילויות
תמיכה ורווחה לחולים ולמחלימים מתקיימות
גם במסגרות שונות בקהילה ובסניפי האגודה.
מידע על הפעילות במרכזים מתעדכן
באתר האגודה למלחמה בסרטן באינטרנט
בכתובתwww.cancer.org.il :
במרכזים ,כמו גם בסניפי האגודה ברחבי
הארץ ,מתקיימות קבוצות תמיכה מגוונות
ושונות ,כגון קבוצת תמיכה לזוגות צעירים/
מבוגרים ,קבוצות לבני משפחה מלווים,
קבוצת תמיכה להורים המתמודדים עם
ילד חולה ,קבוצת התמודדות עם אובדן
ושכול לבני משפחה ולהורים ששכלו את
ילדיהם ,קבוצת תמיכה לנשים נשאיות
בריאות הנמצאות בסיכון ,קבוצת תמיכה
לנשים צעירות חולות סרטן ,קבוצת תמיכה
לחולות סרטן בשלבה מתקדם ועוד .למידע

ולהצטרפות לקבוצת תמיכה ניתן לפנות
למח' שיקום ורווחה של האגודה למלחמה
בסרטן בטל.03-5721678 .
מחלימים לחיים בריאים®  -תוכנית ייחודית
המלווה מחלימים מסרטן בדרך חזרה
לשגרת חיים בריאה .במסגרת התוכנית,
המתקיימת בכ 40-סניפי האגודה במהלך
השנה ,כמו גם במרכזי התמיכה ,מתקיימים
מפגשים בהנחיית אנשי מקצוע מתחום
הפסיכו-אונקולוגיה ,עובדים סוציאליים,
אחיות ,פיזיותרפיסטים ,תזונאים וכד' בנושאים
הרלבנטיים ,כגון :תזונה מותאמת למחלימים,
התמודדות עם תופעות לוואי ,רפואה
משלימה ,אינטימיות ובריאות מינית ,ועוד.
למידע נוסף ולהצטרפות לתוכנית ניתן
לפנות לטל.03-5721678 .
'צעדים לאיכות חיים'®  -פרוייקט ייחודי
של האגודה למלחמה בסרטן שמטרתו
לחשוף חולים ומחלימים מסרטן ליתרונות
הבריאותיים הגלומים בפעילות הגופנית,
לעודדם לשלב פעילות מתוכננת ומובנית
בשגרת חייהם ,ולהעניק לאלו שיבחרו לאמץ
ולהשתלב בתוכנית ,ייעוץ וליווי מקצועי.
הפרויקט מופעל במכונים האונקולוגיים
ברחבי הארץ ,במרכזי התמיכה של האגודה
ובסניפי האגודה ברחבי הארץ .למידע
נוסף ולהצטרפות לתוכנית ניתן לפנות
לטל.03-5721618 .
"להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר" -
פרוייקט במימון האגודה למלחמה בסרטן
במסגרתו אנשי צוות מתחום הקוסמטיקה,
האיפור ועיצוב השיער ,מטפלים בהתנדבות
בנשים שחלו בסרטן במכונים האונקולוגיים,
בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ובקהילה.
המטופלות מקבלות טיפול קוסמטי והדרכה
כיצד לטפל בפניהן ובשיערן ו/או להתאים
תספורת או פיאה .כל זאת ,במטרה להעלות
את מצב הרוח ,לשפר את ההרגשה וכך
לסייע בתהליך ההתמודדות עם המחלה
ועם השפעות תופעות הלוואי שלה .בנוסף,
פועל בבית מטי ,בית האגודה למלחמה
בסרטן בגבעתיים ,מרכז לטיפוח ולהשאלת
פיאות ללא תשלום .למידע נוסף והצטרפות
לפרוייקט ניתן לפנות לרכזת הפרויקט
בטל.03-5721618 .

האגודה למלחמה בסרטן מעניקה ייעוץ
בנושאי מיניות לחולי סרטן ולבני זוגם .השירות
ניתן חינם לכל פונה וכולל מידע אודות השלכות
מחלת הסרטן על המיניות ,דימוי הגוף ,ייעוץ
באשר לאפשרויות טיפול ושיקום תפקוד מיני,
פוריות ,והכוונה למומחים מקצועיים בתחום.
להתייעצות וקביעת תור ניתן לפנות בטל.
.03-5721643
ימי עיון לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם  -האגודה למלחמה בסרטן
מקיימת במהלך השנה ימי עיון רבים לחולים,
למחלימים ולבני משפחותיהם ,המתמקדים
במגוון נושאים הקשורים במחלות הסרטן
השונות ,כגון חידושים ועדכונים בדרכי
הטיפול ,התמודדות עם תופעות לוואי
שונות והיבטים שונים ביחס להתמודדות
המשפחתית והאישית עם המחלה.
פורום "תמיכה ,זכויות ושירותים לחולי
סרטן"  -לאתר האגודה באינטרנט מערך
פורומים נרחב בנוגע למחלות הסרטן
השונות והתמודדות עימן המנוהלים על ידי
רופאים ואנשי מקצוע כגון עובדים סוציאלים,
פסיכולוגים ,דיאטנים וכד' .גולשי האתר
מעלים שאלות אישיות רבות ,הנוגעות
למחלה ,ונענות על ידי המומחה המתאים
במקצועיות .פורום תמיכה ,זכויות ושירותים
מאפשר להעלות שאלות ,התלבטויות ואף
לקיים שיחות אישיות בנושאים הרלבנטיים
עם אנשי המקצוע במח' שיקום ורווחה
של האגודה למלחמה בסרטן .הפורום
מנוהל על ידי עו"ס אורית שפירא,M.S.W ,
מנהלת מח' שיקום ורווחה באגודה למלחמה
בסרטןwww.cancer.org.il :
האגודה מפעילה את מוקד ה'טלמידע'®
בשפות עברית ,רוסית וערבית ,וכן מפיצה
חומרי הסברה רבים ומגוונים בשלושת
השפות ,כולל מידע בנושאים הרלבנטיים
לבעלי סטומה .כמו-כן ,פועל באגודה מרכז
מידע המגובה במאגרי מידע בינלאומיים וכן
אתר אינטרנט המתעדכן באופן שוטף ,הכולל
גם מידע על מחקרים קליניים עדכניים:
ל'טלמידע' בשיחת חינם ניתן לפנות 24
שעות ביממה בטל.1-800-599-995.
למרכז המידע ניתן לפנות בטל.
.03-572160
או בדואר האלקטרוניinfo@cancer.org.il :
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הפינה האישית

סיפורו של עמית
בשנת  1993חליתי בסרטן .במשך כשנתיים
עברתי מסכת קשה מאד של טיפולי
כימותרפיה וקרינה .כבר קרוב ל 20-שנה
אני נחשב בריא לחלוטין (כלומר ,יש לי את
ההסתברות לחלות שוב ,כמו לכל אדם
בריא).
רצה הגורל ,ובשנת  1997נפצעתי בעמוד
השדרה הצווארי .נותרתי משותק מהחזה
ומטה ( ,)Quadriplegiaאך למעלה מ10-
שנים שאני משוקם (ויכול לתפקד בעבודה,
אכילה וכו').
תהליך ההבראה המלאה ממחלת הסרטן
והשיקום המוצלח (מאד) שלי ,לא הגיעו
מעצמם ,לצוות הרפואי שליווה אותי יש
רק חלק בזה .להלן מסקנותיי והצעותיי,
המנוסחות כפנייה אל החולה/הנכה הטרי
(בלשון זכר):
תנאי מרכזי להחלמה (או שיקום) הוא ההבנה
שאין לתלות את האשם במצב באחרים;
אין זה אומר שאתה אשם ,פשוט הוצא את
האשמה מהמשוואה.
האחריות להחלמה ו/או לשיקום מלא מונחת
על כתפיך .לצוות הרפואי תפקיד מרכזי וחיוני

סיפורה של צילה
ב"הצגה" זו ,אך אתה הוא "המפיק" .במילים
אחרות ,אל "תזרוק" את עצמך על הרופא
ואל תעביר לו את כל נטל האחריות להחלמה
ולשיקום.
מטבע הדברים ,בשלב הראשון (של מחלה
או פציעה) קיימת תחושה של נפילה לבור
עמוק ,ויקיצה מההלם הראשוני למציאות
שנראית איומה ובלתי אפשרית; מתחילה
מעין תקופת אבל .לא קצרה .לא כל-כך
מהר מצליחים לראות את האור בתחתית
הבור .גם המשפחה והסביבה הקרובה אליך
חווה הלם ,מציאות קשה ותקופת אבל,
במהלכה משתנה לעיתים גם אופי התא
המשפחתי כפי שהכרת אותו בעבר.
זכור :אתה בתחתיתו של בור חשוך ,הכיוון
בו אתה יכול לפנות הוא רק כיוון אחד:
למעלה ,עד שתראה את האור.
זוהי כבר עובדה ידועה :לגוף יש יכולת
החלמה עצמית גבוהה .באדם מצויות
תעצומות נפש רבות העשויות לעודד יכולת
זו .איני יודע כיצד הייתי שורד אילולא האמונה
הפנימית שלי ,ללא מצבורי האופטימיות
וחוש ההומור .בעקשנות רבה ,לא הסכמתי

לוותר על מימוש חלומותיי המקצועיים ,ועל
מילוי תפקידי כהורה וכבעל.
משפחתך מהווה את הגורם הראשון
במעלה בתהליך ההחלמה והשיקום שלך.
אכן ,המשפחה וסביבתך הקרובה סובלת
מאד .אך תהליך שיקומך והחלמתך כרוכים
בשיקום המשפחה; הקל עליהם ,הצף אותם
באופטימיות  -גם מתוך הבור בו אתה נמצא.
האמן לי :זה יחזור אליך ויתגמל גם אותך.
אל תיקח ברצינות סטטיסטיקות (שליליות)!
אני החלמתי ממחלה שהסטטיסטיקה
להחלמה ממנה כלל לא היתה מעודדת ,למי
אכפת! אני מתפקד עם (שארית) גופי באופן
שאינו כתוב בספרים.
שורה תחתונה :אהבה ,הומור ,אופטימיות,
לקיחת אחריות ,חזרה לעבודה ועקשנות
הביאו אותי למצב שבו אני מבסוט.

מקווה שזה יעזור לכם
ברכת החלמה מהירה והרבה בריאות
עמית

שלום לכם!
שמי צילה ,אני כיום בת  .48בגיל  ,23לאחר
שירדתי במשקל באופן משמעותי ,לכאורה
באופן טבעי ,הרגשתי כאבים ברגליי והופיע
דימום בלתי פוסק .פניתי לרופא כירורג
לבירור ,שאבחן כי אני חולה בסרטן המעי
הגס .לאחר שהרופא הודיע לי שעליי לעבור
ניתוח להסרת כל המעי הגס שאורכו 23
ס"מ .אושפזתי באופן מיידי .באותו היום
לא דיברתי עם איש .אפילו לא עם בעלי ,כי
ידעתי שאפרוץ בבכי .למחרת ,התעוררתי
בהשלמה עם התהליך ועם העובדה שאני
רוצה להמשיך לחיות .למען עצמי ,למען שני
ילדיי ,בתי שהיתה אז בת ארבע ,בני שהיה בן
שנתיים וחצי ,ולמען בעלי.
מאותו היום התחלתי לחיות באמת .סביבתי
הקרובה התפרקה בשל הידיעה המרה ,ואני
הייתי זאת שחיזקתי אותם.
בחלוף שלושה שבועות מהניתוח ,שינסתי

מותניים ,הפשלתי שרוולים והתעקשתי
להמשיך ולחיות חיים נורמאליים .הייתי אז
עקרת בית ,בעיצומה של תקופה בה בנינו
את ביתנו ,ללא מקצוע כלשהו .לא שקעתי
במרה שחורה .בעלי עבד ,ואני גידלתי וחינכתי
את ילדינו .יצאנו לטיולים בארץ ובחו"ל ,ביקרנו
במסעדות .לא שיניתי שום דבר משגרת חיי
הקודמים מבחינה פיזית.
בכל הזדמנות ניסיתי ,ואני עדיין מנסה ,למצות
את החיים במלואם .בגיל  40נכנסתי לעולם
ה"ניו אייג'ינג" שם גם הבנתי למה עברתי את
מה שעברתי .מסתבר שעד גיל  23כלל לא
חייתי ,אלא זרמתי עם שגרת החיים ,כאילו הם
עברו לידי .היום אני סבתא לשלושה נכדים
מקסימים .אני משתדלת לא לפספס שום
פעילות איתם ,כמו כל סבתא בריאה ,ברוחה,
בנפשה ובגופה.
אני יועצת יופי ,מאסטר ברייקי ,מתקשרת,
עברתי קורס ל"מעגל הצבעים האינדיאני"

ולטיפול בפוביות .היום אני מבינה ,שהיקום
נתן לי סטירה בכדי שאתעורר ,וכדי שאכנס
פנימה ,לתוך נפשי ,ואחשוב מה הוא מנסה
לומר לי וללמד אותי.
במשך השנים למדתי והפנמתי לא ליפול ,ואם
נופלים  -לקום ולחייך בחזרה אל החיים.
אני מבטיחה לכם שאם תתחילו לחייך אל
החיים ,תקבלו חיוך ענק בחזרה ,כפי שאני
קיבלתי.
לא נתתי לעצמי אפילו לרגע להרים ידיים,
והיום אני אישה ,רעיה ,אימא וסבתא
מאושרת.
אני שולחת לכם אור ואהבה עם הרבה תובנות
בריאות והצלחה רבה במסע החיים ,כי הם
נפלאים.
צילה
הפרטים המלאים שמורים במערכת.
ליצירת קשר ניתן לפנות לארגון בעלי סטומה
בטל03-5721618 .

מעשה בשקיק אחד /מאת פטל (שם בדוי)
שיר מקורי המבוסס על שירו של לווין קיפניס ,מעשה בשקיק ,שנכתב בהשראת ט"ו בשבט וחווית השקית האישית שלי.....

מעשה בשקיק ,אטום ודקיק
שנצמד אל הבטן עם בסיס והתקן
ובדרך קבע ,מחקה את פעילות הטבע.
בא שקד-שקדן ,צהבהב ,חלבוני ודפק-
דפיק דפוק דפיק  -של איזו חברה השקיק?
אין קול ואין עונה.
קפץ בשארי(ו)ת(יו) כוחו ונכנס פנימה.
בא אדמוני ,מר תמר ,דפק על השקיק ושאל -
דפיק דפוק דפיק  -של איזו חברה השקיק?
קולופלסט  -ענה השקד  ,בקול נעים,
קפוץ והצטרף  -אם לך זה מתאים.
ומי בא אחריו ,ארוך וסיבי?
דפיק דפוק דפיק  -יש מקום בשקיק?
כי לי זה לא משנה ,איזו חברה

ממש לא חשוב
פשוט כי זה אני ,החרוב!
הלכה ובאה תאנה גרגרת  -דופקת ואומרת -
דפיק דפוק דפיק  -של איזו חברה השקיק?
וכשענתה מבפנים החבורה -
היה נשמע שזה לא מספיק טוב עבורה
אני ,אמרה הגברת ,רק עם קונווטק
מסתדרת.
הלכה ובאה בננה רעננה ומלאת סידן
דפיק דפוק דפיק  -של איזו חברה השקיק?
שקט מבפנים ופתאום נשמעת שאלה:
למה ,את מי את מעדיפה יותר?
כמובן  -את הוליסטר!
בא תפוז הדור ,חומצי ,ונעצר בקצה המעי -
דפיק דפוק דפיק  -מה זה שם? שקיק?!

אז שמע ,בטון מרגיע :הנה עוד חבר מגיע!
אני שקד שקדוני ,אני תמר תמרוני ,אני חרוב
חרבוני(!) ,אני גברת גרגרת
ואני בננה רעננה .ומי אתה?
אני מר תפוז.
רגיל לצאת מן העכוז.
כל הנושא עוד לי סתום  -לא מבין בינתיים
כלום!
מה זה פה? עניין חדש?
אני מתחיל להיות מיואש!
תיכנס ,ענו .תרגיש בנוח.
ככה לא צריך את המכנסיים לפתוח,
תירגע ותתרווח  -יש גם פילטר שמוציא
ת'ריח....
השכים בבוקר גילי הקט ,לזבל את השקדיה
בט"ו בשבט.
החליף את השקיק ואת כל המגדנות הוריק.
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נספחים

שיעור יצירה  /פטל

רשימת אחיות הסטומה בארץ
הרשימה מעודכנת ליום הפקת הביטאון.
מומלץ וניתן להתעדכן אצל ארגון בעלי הסטומה בישראל בטל03-5721618 .

שלום לכל ה"סטומאים"!
השימוש היומיומי בשקית הסטומה שנוספה
לנו מעניק לחיינו גוונים שונים ומשונים ,אחד
מהם הוא היצירתיות .הפן היצירתי מתגלה
ומתפתח אצלנו עם הזמן בו אנו מבלים עם
ציוד הסטומה שלנו בשירותים או במקלחת.
כולנו נאלצים לגלות ולפתח כישורי גזירה,
הדבקה ,פיסול במשחת האיטום המיוחדת
(הפסטה) ,באופן קבוע ,לפחות פעם-פעמיים
בשבוע.
הציוד הרפואי שהחברות השונות מספקות
עבורנו עשוי לשמש כבסיס מרתק ויצירתי
אותו אפשר לקחת לכל מיני כיוונים מעניינים,
כגון קופסאות הקרטון המגיעות בגדלים
שונים ,העיגולים הצמודים לטבעות האטימה,
המדבקות לבנות ועוד.
בחרתי לשתף אתכם הקוראים בשתי
אפשרויות לפעילות יצירתית עם סרגלי
המדידה המופלאים ,המגיעים בכל אריזת
שקיות .אני כבר מזמן איני משתמשת
בסרגלים אלו למטרתם המקורית ובעקבות
ערמת סרגלים שהצטברה ,התחילו לצוץ
בראשי רעיונות ליצירות עם עיגולים בודדים
במידות שונות ועם הסרגל בשלמותו.
בהמשך אסביר כיצד להכין מעמד לנר
ומובייל.
הרבה בהצלחה לכולכם!

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

מרפ' פלסטיקה

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

בי"ח רמב"ם

רותי איפרגן

מרפ' חוץ

050-2061097

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

אלונה מועלם בנימין

יח' להמשך טיפול
רזיאל  8נתניה

09-8603555
050-6264838

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

יפעת רווה

מרפ' סטומה מייעצת  -נתניה

09-8601482
050-6264845

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

שרון ווין

יח' שקד 1
חדרה

שירותי בריאות כללית
מחוז תל אביב

שרונה פלדמן

דב ממזריטש  36תל אביב

050-6264412
04-6122620
פקס04-6328359 :
03-5001000
052-4233562

הציוד הדרוש :צבעים ,נייר-דבק-נייר  ,סרגלי
מדידה ,חוט.

שירותי בריאות כללית
מחוז מרכז  -ראשון לציון

חנה מוסקוביץ

יחידה אונקולוגית לטיפול בית תומך

08-6343260
פקס08-6343261 :

שירותי בריאות כללית
דן-פתח תקוה

רוית אילון

יחידה להמשך טיפול ומעקב
רוטשילד 119פ"ת

03-9084200
03-7330200

שירותי בריאות כללית
דן פתח תקווה

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
אגף  2מרפ' חוץ ,חדר 215

052-6667194

שירותי בריאות כללית
חולון יפו

מישל דיטשי

מערך שלהבת יפו

03-5001000
050-6263594

מעמד צלליות לנר
צובעים ומקשטים את הסרגל כולו ,מצידו
האחד .מפרידים בין שניים מהריבועים ,לאורך
הקו המחורץ ,מהיקף הסרגל עד למרכזו.
מקפלים את שני הריבועים שהפרדנו אחד
על השני ,כך שתיווצר לנו חצי קובייה .שימו לב
שהצד המקושט יהיה כלפי חוץ .מדביקים
בדבק את החלקים החופפים ,כך שחצי
הקובייה שלנו תהיה יציבה .על אחת הצלעות,
שתשמש כבסיס ,מניחים פמוט/כוס עם
נר ,כך ששתי הצלעות הנותרות ייצרו צללים
עגולים.
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נא להיזהר מפני השארת נרות ללא
השגחה ,ולהקפיד על מרחק סביר של
הנר לבין המעמד.
מובייל
מקשטים שני סרגלי מדידה ,כך שיהיו
צבועים משני הצדדים .יוצרים שני חצאי
קובייה ,כפי שמוסבר קודם לכן .מדביקים

את שני החצאים אחד לשני ,כך שתהיה לנו
קובייה .קושרים לקובייה חוט דק ותולים
איפה שרוצים .אפשר ,למשל ,להכין כמה
קוביות שרוצים ולקשור לענף יפה.
אני מזמינה אתכם להמציא עוד רעיונות
יצירתיים לשימוש בחומרים הזמינים לנו.
(אני למשל ,גם קישטתי את חדר השינה שלי
בטפט עיגולים על הקיר).

פתחון פה  -אוקטובר 2013

27

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

שירותי בריאות כללית
תל אביב יפו

רויטל שבתאי

יחידה להמשך טיפול

03-5001000
050-5994775

בי"ח פוריה
טבריה

מרסי פוייר

מח' כירורגית ב'

04-6652640
04-6652641

בי"ח אסף הרופא

זהבה בן מאיר
רינה פנחס

יח' הסטומה

08-9779728

האגודה למלחמה בסרטן
מעון קלור

רומא לוריא

רביבים  7גבעתיים

03-5721624
פקס03-7325854 :

שירותי בריאות כללית
מחוז מרכז  -אשדוד

סופי קון

יחידה אונקולוגית לטיפול בית תומך

שירותי בריאות כללית
מחוז מרכז  -רחובות

זהבית חזן

יחידה אונקולוגית לטיפול בית תומך

08-6343260
פקס08-6343261 :
נייד050-6260642 :
08-6343260
פקס08-6343261 :

בי"ח מאיר

מאירה חיים

כירורגית ב'

09-7472164
09-7472224

בי"ח כרמל

דיאנה גרויסמן

כירורגית א'

04-8250670
052-6836353

שירותי בריאות כללית
מחוז מרכז

בלה אליגולשוילי

יח' אונקולוגית לטיפולי בית תומך

מרכז רפואי ע"ש סוראסקי
תל אביב

ריבה ציפרשטיין

מתאמת סטומה
חטיבה כירורגית

08-6343260
פקס08-6343261 :
נייד050-6263722 :
052-4262122

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

ירושלים
שירותי בריאות כללית

דבורה מרגלית

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

050-6264088
פקס02-5811156 :

בי"ח הדסה עין כרם

חדוה אלחנני

מתאמת גידולי מערכת העיכול

050-7874342

בי"ח הדסה הר-הצופים

אסתי עמרם

כירורגית ב'

02-5844560/1

בי"ח הדסה הר-הצופים

נלבנדיאן נעמי

הנהלת הסיעוד

050-8573852

בי"ח שערי צדק

יוכבד קנד

טיפול נמרץ

050-8685853

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

שירותי בריאות כללית
גליל עליון

אביבה לוזון

מרפ' אזורית טבריה

050-6264454
04-6728211/00

שירותי בריאות כללית
מחוז דרום

אילנה קליין

שירותי בריאות כללית

08-6402606
050-6265002

בי"ח וולפסון

מלכה בורוכוב-יעקובוב

מח' כירורגית ב'

03-5028616/7
054-6496080

באר שבע

חגית יונה

בי"ח סורוקה

052-2300246
פקס08-6403990 :

מרכז רפואי שניידר לילדים
פתח תקווה

פקדו איריס

מח' כירורגית

054-4671851

שירותי בריאות מכבי
מחוז מרכז

טרוסט מירי

בן גוריון  182גבעתיים

03-7235200
050-8810535

בי"ח קפלן

חגית איפרגן

מח' כירורגית ב'

08-9441332
פקס08-9441790 :

שירותי בריאות מכבי
רמת השרון

פואד מסרי

הנצח  3רמת השרון

0509667415

בי"ח אנגלי ,נצרת

קודסי הדיל

שירותי בריאות מכבי מחוז השרון

אתי דיין

הנצח  3רמת השרון

050-8801117

מכבי שירותי בריאות
נצרת

ריטה זולוטרבסקי

מחוז צפון נצרת עילית עמק יזרעאל
העמקים

050-8800902

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

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

08-9560938
פקס073-2284657 :
050-6617311
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04-6028831

בי"ח לניאדו ,נתניה

בן-דוד יהודית

מח' כירורגית

09-8604629

קופ"ח מאוחדת
אזור המרכז

יעל גוטמן -פרלמן

יחידה להמשך טיפול

050-6617158

קופ"ח מאוחדת
מחוז יהודה דרום

רוני נווה

בנימין  4רחובות

050-7366463
08-9493637

קופ"ח מאוחדת
מחוז ירושלים

פבל מוטר

טיפולי בית

050-6617577

בי"ח וולפסון

אלה דזורייב

כירורגית ב'

03-5028616
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ך

טופס רישום לארגון בעלי סטומה

הולכים איתך
יד ביד

האגודה למלחמה בסרטן
ארגון בעלי סטומה
מטה האגודה למלחמה בסרטן  -בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  ,7ת.ד ,437 .גבעתיים  | 53103טל | 03-5721618.פקס03-5711353 :

בוחרים

הוליסטר

הנני מבקש/ת להירשם כחבר בארגון בעלי סטומה.
לקבל כרטיס חבר.
לקבל חומר פרסום.

		
שם

ת.ז.

שם האב

ש .לידה

כתובת
מיקוד

		
עיר
טל .נייד

טל.
דואר אלקטרוני

			

מצב משפחתי ר  /נ  /ג  /א ,ילדים

ארץ מוצא

קופ"ח

סניף

סוג הניתוח:

קולוסטומי

בי"ח

אילאוסטומי

E-mail

מקבלים

שנת עליה

שירות מקצועי ,אמין וזמין

רופא מטפל
סטומה של השתן

מחלקה

תאריך הניתוח

חבר חדש
חבר חוזר

חתימה

תאריך

254-MAR-2013

המחאה על סך  ₪ 40לפקודת האגודה למלחמה בסרטן
יש לשלוח לכתובת :סילויה אלשוילי ,מח' שיקום ,האגודה למלחמה בסרטן,
רח' רביבים  7ת.ד ,437 .גבעתיים.53103 ,

שותפות למצויינות בחווית הטיפול
‰ÓÓÈ· ÂÚ ≤¥ ‰Î¯„‰Â Â¯È ¨ÂÚÈÈÏ
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