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פתיח

דבר העורכת

עת קשה עברה על כולנו 50 .ימי הלחימה
הארוכים והממושכים בעזה בקיץ האחרון,
גבו מחיר כבד משני הצדדים והשאירו
אותנו בתחושת אי וודאות גדולה בנוגע
לעתיד ובמשאלת לב עמוקה כי מנהיגינו
ישכילו בקבלת ההחלטות ,אשר יביאו
בסופו של דבר לשקט המיוחל .בה
בעת ,נדמה שהזמן טס כהרף עין ,שבוע
רודף שבוע ,חגי תשרי כבר מאחורינו,
וההתמודדות עם הסטומה ממשיכה להוות
חלק בלתי נפרד מחיי היום יום שלנו.
אז מה יש לנו הפעם בגיליון?
הגיליון כולל מגוון נושאים ,על חלקם טרם
נכתב בשנים האחרונות .כך לדוגמא,
שלומית תמיר בן ארי ,יועצת תדמית,
נענתה לבקשתנו וכתבה כיצד ניתן
לצמצם את נוכחותה של שקית הסטומה
בעיני המתבונן בנו .ללא ספק מאמר
זה יכול להיות רלוונטי לכל בעל סטומה
המעוניין להזיז את מיקוד המבט של זולתו
למקום אחר בגופו באמצעות לבוש.
עו״ס אורית שפירא ,מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה ועו״ס דנה רכבי-הלר ,עובדת
סוציאלית מחוזית באגודה למלחמה
בסרטן התייחסו במאמרן לאופן בו מומלץ
לשוחח עם ילדים ,נכדים ובני משפחה
אחרים בכל הנוגע למחלת הסרטן.

רותי אלקיים ,אחות אחראית מכון קרינה
במרכז הסרטן של המרכז הרפואי ע״ש
שיבא ,התמקדה בתופעות הלוואי הצפויות
מטיפול קרינתי לאזור הרקטום ומשתפת
את הקוראים בטיפים ודרכי התמודדות
יעילות עימן.
לא אחת נתקלים בעלי סטומה בסוגיות
הלכתיות שונות .לצורך כך פנינו לרב
אריה כץ והרב גבריאל גולדמן ,רבנים
משיבים ממכון פוע״ה בירושלים ,שסייעו
ברצון וברגישות רבה לענות על שאלות
שהופנו אליהם .אנו מודים להם מקרב
הלב על עזרתם הרבה.
בנוסף לכתבות הרגילות של מידד גיסין,
יו״ר ארגון בעלי סטומה וצב״י (צרכני
בריאות ישראל) ,קיבלנו הפעם מספר
סיפורים אישיים ,כנים ונוגעים ללב.
כל אחד בדרכו הייחודית ,מעביר מסר
אופטימי בנוגע להתרגלות לסטומה,
משתף בטיפים שסייעו לו בתהליך,
ומעודד את בעלי הסטומה החדשים,
למרות האתגרים הטמונים בקיומה.
הבהרה חשובה :חוויות והמלצות
הכותבים מתאימים ונכונים עבורם בלבד.
אין לראות בהמלצות אלה כהמלצת
ארגון בעלי סטומה או האגודה למלחמה
בסרטן.

דבר נשיא ארגון בעלי הסטומה

בכל קבלת החלטה בנוגע להתמודדות
עם בעיות פיזיות או רגשיות  -יש להיוועץ
בבעל מקצוע מוסמך (אחות סטומה ,רופא
המטפל ,עובדת סוציאלית ,דיאטנית וכו’).
לקראת סיום ,ברצוני לעודד אתכם
ולהסביר שוב :אנו שואפים ש״פתחון
פה״ ביטאון ארגון בעלי הסטומה יהווה
עבורכם ,הקוראים ,במה לשיתוף ,לתמיכה
ולהפרייה הדדית בתהליך ההתמודדות
היומימי עם הסטומה.
אני קוראת לכם ,בעלי סטומה יקרים ,כמו
גם לבני משפחתכם  -אם ברצונכם לשתף
אותנו בקשיים ,בתהליך ההתמודדות
ולהעלות אותם על הכתב – נשמח מאד
לקבל את סיפורכם למערכת.
תודה מיוחדת לבלה אליגולשווילי ,אחות
סטומה ומנהלת היחידה האונקולוגית
לטיפול ביתי תומך של שירותי בריאות
כללית ,מחוז מרכז ,שסייעה בעריכת
הגיליון הנוכחי ,באיסוף ובכתיבת החומרים.
כמו כן ברצוני להודות לבלה על כל העזרה
הנדיבה שלה בייעוץ ,מתן הרצאות וכתיבה
בהקשר לתחומים בהם היא עוסקת בכל
פעם שהיא מתבקשת לכך.
בברכת שנה טובה ,שקטה ורגועה ,והמשך
קריאה מהנה,
ליויה כסלו
אחות ראשית
האגודה למלחמה בסרטן

הנה עוד שנה חלפה ,ושוב אנו מתכנסים
כאן ,עם סיום שנת  ,2014לכינוס השנתי
של הארגון וביטאוננו “פיתחון – פה״
החדש.
השנה שעברה הייתה מלאת אירועים
חשובים .ההתפתחויות ,אם אכן
תתגשמנה ,בנושא ציוד הסטומה (פירוט
במדור “עדכונים ממערכת הבריאות״) -
יהוו שינוי רע מאוד מבחינתנו.
אני תקווה שהצעדים שנקטנו ,כולל
מכתבינו למנהלי הקופות ולחברות הציוד
 אכן יבהירו לנוגעים בדבר את חשיבותושל השקט הנפשי לבעלי הסטומה,
הנאלצים גם ככה להתמודד יום יום עם
מצבם ותפקודם.

חשוב לנו להבהיר את עמדת ארגוננו
בנושא זה .אני מקווה שגם אחיות
הסטומה ,השותפות הטבעיות למאבקנו
לרווחתם ולאיכות חייהם של בעלי
הסטומה ,תתרומנה את חלקן בהשפעה
על השיקולים הרפואיים.
הנושא האמור מבהיר שוב את חשיבותו
העצומה של הדיווח שלכם ,בעלי סטומה
יקרים ,לארגון שלנו על כל צעד חריג
שאתם חווים בשטח  -בכדי שנוכל לפעול
מיד ,כפי שפעלנו הפעם.
בשבועות האחרונים חווה מדינתנו ימים
קשים של מלחמת התשה מול ארגון
הטרור חמאס בעזה .לא קיבלנו שום
דווח על בעיות מיוחדות בהן נתקלו

בעלי סטומה עקב המלחמה ,אך ברור
לכולנו שהבעיות התקציביות והגירעונות
הקיימים זה מכבר אצל הקופות יגרמו
להשלכות קשות על החולים ,הקשישים
וחסרי האמצעים.
לצערי ,לא יכולתי להשתתף בקונגרס
האירופי של ארגוני בעלי הסטומה ,כפי
שציינתי בסקירתי .עם זאת ,ברצוני
להודות שוב לכל חברות הציוד על
תרומתן ,ובראש ובראשונה לאגודה
למלחמה בסרטן על תמיכתה הברוכה
ורבת השנים בפעילותו של הארגון.
להתראות בכנס ארגון בעלי הסטומה
הבינלאומי שיתקיים בנובמבר .2014
בברכת ימים טובים ,בריאים ושקטים,
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה ויו"ר צב"י
(צרכני בריאות ישראל)

"סיפורים רבים ,קול אחד"
יום הסטומה הבינלאומי ()WOD
יצויין ב 3-לאוקטובר 2015
יום המודעות מתקיים זו השנה השלישית ביוזמת
ארגון בעלי הסטומה האירופי במטרה להעלות
את המודעות להתמודדות המורכבת אותה חווים
בעלי הסטומה .מומלץ להתעדכן באתר הארגון על
הפעילויות השונות במסגרת יום זה:
www.ostomyeurope.org
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התמודדות פיזית ורגשית

גידולי רקטום והתמודדות עם טיפולים
בקרינה לרקטום
רותי אלקיים

 ,RN,MPAאחות אחראית מכון קרינה ,מרכז הסרטן ,מרכז רפואי ע״ש שיבא

גידולים סרטניים במעי והחלחולת
(רקטום) הם מחלת הסרטן השנייה
בשכיחותה בישראל ,לאחר גידולים
סרטניים בשד אצל נשים וגידולים סרטניים
בערמונית אצל גברים .גידולי הרקטום
והמעי מהווים כ 10%-מכלל מחלות
הסרטן בעולם ( .)1אחד הטיפולים
הנפוצים בגידולים סרטניים ברקטום הוא
טיפול בקרינה .טיפולים אלו ,הנחשבים
לטיפול מקומי ,ניתנים כחלק מהטיפול
הכולל :למטרת ריפוי ,לפני ביצוע ניתוח
בשילוב טיפולי כימותרפיה ,לאחר הניתוח,
או כטיפול מקל על תסמיני המחלה (כגון
כאב או דימום) לחולים הנמצאים במצב
מחלה מתקדם (גרורתי) .בטיפול בקרינה
קיימת חשיבות רבה לביצוע תכנון מדויק.
מטרה זו חשובה להשגת ריפוי מחד,
ושמירה על איכות החיים של המטופל
מאידך.

סקירה היסטורית
בשנות ה 80-הטיפול הסטנדרטי בגידול
סרטני ברקטום היה ניתוח ,שכלל כריתת
הרקטום בגישה בטנית (פתיחת בטן),
ובמרבית המקרים התקנת סטומה קבועה.
אצל כ 20%-מהמטופלים נמצאה הישנות
מחלה באגן .עם הניסיון המצטבר והשנים
שחלפו ,קרו מספר תהליכים:
 .1הרופאים האונקולוגים גילו כי טיפול
בקרינה מונע הישנות מקומית של
המחלה.
 .2הכירורגים שיפרו את טכניקות הניתוח
המאפשרות חיתוך נקי ושלם יותר של
הרקטום יחד עם רקמת שומן סביב.
 .3מחקרים הוכיחו כי ניתוח כריתה
שלמה של המזורקטום בשיטת TME
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()Total Mesenteric Excision
מפחית את הסיכון ב 50%-להישנות
מקומית של המחלה .הניסיון הוכיח
כי גם טיפול בקרינה לרקטום עושה
זאת .מכאן ,שמתן טיפול בקרינה
לאחר הניתוח בשיטת  TMEמפחיתים
את הסיכון להישנות מחלה מקומית
ל.5%-
בעבר היה מקובל לבצע טיפולים בקרינה
לאחר הניתוח (.)Post-operative
במחקר מבוקר נבדקו ההבדלים בין מתן
טיפול בקרינה לפני הניתוח ולאחריו (.)2
החוקרים מצאו מספר יתרונות למתן
טיפולים בקרינה לפני הניתוח:
 .1טיפול בקרינה לפני ניתוח מלווה
בפחות תופעות לוואי (לאחר הניתוח
נוצר חלל לתוכו “נופל״ המעי הדק
הנותר חשוף לקרינה ,במידה והיא
ניתנת לאחר הניתוח).
 .2טיפולים בקרינה לפני ניתוח מסייעים
בהפחתת היקף הגידול הסרטני
לקראת הניתוח ובכך מאפשרים
ניתוח מוצלח ומוגבל יותר .הפחתת
היקף הגידול הסרטני על ידי טיפול
בקרינה לפני הניתוח חשובה ביותר
באותם מקרים גבוליים (כשמדובר
בגידול סרטני הממוקם נמוך ,קרוב
לפי הטבעת) ,בהם ניתן לשקול
אפשרות התקנת סטומה זמנית
במקום קבועה.
 .3יתרון נוסף במתן טיפולים בקרינה
לפני הניתוח הוא הידיעה שהחולה
מקבל את הטיפולים בקרינה
הנדרשים בהתאם למצבו .לאחר
הניתוח עלולות להופיע בעיות
בריאותיות שונות ,כתוצאה מהניתוח

(כגון :זיהומים ,נוכחות נקזים ,סיבוכים
וכו’) ,שיגרמו לעיכוב או לדחיית
הטיפולים בקרינה.

תופעות לוואי לטיפול בקרינה
לאזור הרקטום
בזמן טיפול בקרינה לאזור הרקטום
עלולות להופיע מספר תופעות לוואי,
כאשר דרגת חומרתן משתנה מאדם
לאדם .ככלל ,ככל שהגידול הסרטני
ממוקם נמוך יותר ברקטום ,תופעות
הלוואי הצפויות מתרבות.
עייפות:
תופעה נפוצה אצל המתמודדים עם
מחלת הסרטן .המטופל עלול לחוות
עייפות כבר כשבועיים מתחילת הטיפול.
עייפות מתבטאת בקשיים פיזיים בביצוע
מטלות השגרה היומיומיות ,או מנטלית,
למשל בקושי להתרכז .כדי להתמודד
עם עייפות הנובעת מקרינה אנו ממליצים
לבצע פעילות גופנית מתונה כגון הליכה.

נגרמת בעקבות הגידול הסרטני או
הטיפולים בקרינה לאזור זה ,המגבירים
את התחושה הזו .תופעה זו אינה מסוכנת,
אך יכולה להוות מטרד עבור המטופל.
שלשולים:
תופעה זו עלולה להופיע החל משבועיים
מתחילת הטיפול .כמו כן ,ייתכנו תופעות
כגון גזים “רטובים״ ו/או יציאת ריר.
תופעות אלו עלולות להחמיר אצל מטופל
העובר טיפולי קרינה בשילוב כימותרפיה.
בהקשר זה חשוב לציין כי עם ההתקדמות
הטכנולוגית והמדעית ,המאפשרים תכנון
טיפולי קרינה מדויק יותר בהשוואה לעבר
– דרגתן של תופעות הלוואי מתונה
הרבה יותר.
שינויים בתפקוד המיני:
גברים ונשים העוברים טיפולים בקרינה
לאזור הרקטום חווים השפעות שונות על
התפקוד המיני .לניתוח ולטיפול הכימי
חלק ניכר בשינויים אלו ,אך מתן טיפולי
קרינה עלול אף הוא לגרום לפגיעה
בתפקוד המיני .רמת הפגיעה משתנה
מאדם לאדם ,ויש לקחת בחשבון את מצב
התפקוד המיני טרם אבחון המחלה (.)1

ניתן ומומלץ לפנות לשירות הייעוץ
המיני באגודה למלחמה בסרטן ,בטל.
 .03-5721618השירות ניתן על ידי
אחות אונקולוגית ואינו כרוך בתשלום
ו/או בהפניית רופא.
היצרות נרתיקית:
נשים העוברות טיפול בקרינה לאזור
האגן עלולות לחוות היצרות נרתיקית.
תופעה לוואי זו נחשבת כתופעת לוואי
מאוחרת המופיעה בדרך כלל חודשים,
או שנים מסיום הטיפול בקרינה ועלולה
להחמיר עם הזמן .תופעה זו משפיעה
על האישה בעת קיום יחסי מין ,כמו גם
מקשה עליה בזמן בדיקה גניקולוגית עם
זאת ,ישנן אפשרויות שונות המסייעים
במניעה ובהתמודדות עם תופעה זו ,להלן
בהמשך.
רגישות באזור הפריאנאלי (העור סביב
פי הטבעת):
עם קבלת הטיפולים בקרינה העור
באזור הטיפול הופך רגיש יותר ,עלול
להאדים או לצרוב .תופעה זו מתחילה
בד״כ כשבועיים אחרי התחלת הטיפול,

ומתחילה להסתדר כשבועיים לאחר
סיום הטיפול .חשוב להקפיד על היגיינה
טובה (שטיפה במים אחרי כל יציאה,
וניגוב בהספגה עדינה) ,ללבוש לבני
כותנה ,ולהשתמש במטליות לחות
במקום נייר טואלט .באם התופעות
גורמות לאי נוחות יש לפנות אל הצוות
המטפל ולקבל הנחיות להמשך טיפול
באזור זה.

שאלות ותשובות
מי צריך לעבור טיפולים בקרינה?
נכון לעת כתיבת המאמר ,מתווה הטיפול
קובע מתן טיפולים בקרינה למטופלים
שאובחנו במחלה מתקדמת-מקומית
( - Locally Advancedגידול החודר
לשכבת השומן ( )T3או שנמצאו בלוטות
לימפה נגועות ( ,)N1וכן למטופלים
במצב מחלה מתקדם/מפושטת (כאשר
הגידול הסרטני לא הוצא בניתוח)
להקלה על תסמיני המחלה .לאחר מכן,
נקבע המשך הטיפול בהתאם לתגובת
המטופל.

מומלץ להיעזר בחוברת “תשישות
ועייפות אצל אנשים המתמודדים עם
מחלת הסרטן״ של האגודה למלחמה
בסרטן.
צריבה ,דחיפות ותכיפות במתן שתן:
תלונה נפוצה אף היא ,אך בדרגת חומרה
מתונה ,החל מהשבוע השלישי של
הטיפול .מומלץ להרבות בשתייה ,ולדווח
על כך לצוות המטפל .יתכן כי תידרש
בדיקת שתן לשלילת האפשרות כי מדובר
בזיהום.
טנזמוס:
מונח רפואי זה מתייחס לתחושת לחץ
ליציאה ,אך אינה מלווה ביציאה .התופעה
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התמודדות פיזית ורגשית

כיצד ניתן להקל על תופעות לוואי
שכיחות בתקופת הטיפולים בקרינה?
כאבים :אם המטופל חווה כאבים -
מומלץ לדווח לצוות המטפל .לעיתים
ניתן ואפשר לקבל טיפול תרופתי
להקלה על הכאבים .מקובל להתחיל
בתרופות כגון אקמול או אופטלגין,
ובמקרה הצורך ניתן גם ליטול תרופות
חזקות יותר ,כמובן בתיאום עם הצוות
המטפל בך.
עצירות :במקרה של עצירות ניתן
להשתמש בתכשירים המסייעים
בהקלה על התופעה ,כגון סירופ
אבילאק (  .)Avilacבכל מקרה,
יש לדווח ולהתייעץ עם הצוות
המטפל.
שלשולים :כאשר מופיעים שלשולים
יש להקפיד על שתייה מרובה וניתן
לעשות שימוש בתכשירים כגון
סטופ-איט ( )Stop-itאו אימודיום
( – )Imodiumכמובן בתיאום ועל פי
הנחיות הצוות הרפואי.
מומלץ להיעזר בחוברת “הטיפול
התזונתי התומך״ של האגודה למלחמה
בסרטן הניתנת ללא תשלום לכל
פונה בשיחת חינם ל’טלמידע’ בטל.
 .1-800-599-995בנוסף ,האגודה
מפעילה מערך פורומים באתר האגודה
באינטרנט ,ביניהם פורום בנושא גידולים
במערכת העיכול ,כמו גם פורום בנושא
תזונה למתמודדים עם מחלת הסרטן:

www.cancer.org.il

צריבה בשתן :אם מופיעה צריבה
בשתן יש לפנות לצוות המטפל בכדי
לשלול אפשרות של זיהום מקומי .במידה
ואין זיהום ,מומלץ להקפיד על שתייה
מרובה ולהקל על תחושת הצריבה על
ידי נטילת סדורל ( .)Seduralכדורים אלו
ניתנים במרשם רופא ,ובעלי רגישות לפול
) )G6PDאינם יכולים להשתמש בהם.
ככלל ,מומלץ להקפיד על היגיינה טובה
באזור הטיפול ,אשר תגן על העור ותמנע
זיהומים וכאבים.
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האם יש צורך רפואי לעבור ניתוח נוסף
לאחר סיום הטיפולים בקרינה?
מרבית המטופלים עוברים ניתוח לאחר
הטיפול בקרינה ,בו מסירים מהגוף את
שארית הגידול הסרטני שנותר לאחר
הטיפול בקרינה .הטיפולים בקרינה אותם
עבר המטופל קודם לניתוח מסייעים
בהפחתת היקף הגידול הסרטני ,ובכך
מפחיתים את אופי הניתוח הנדרש.
אצל כ 15%-מהמטופלים ,העוברים את
הניתוח לאחר הטיפול בקרינה ,מסתבר
כי הגידול הסרטני אכן נעלם ,ומה שהוצא
בפועל מהגוף היתה רקמה צלקתית
בלבד .בחולים אלו ניתן לומר תיאורטית
כי הטיפול הצליח לרפאם ממחלתם,
אך יחד עם זאת חובה לוודא כי אכן לא
נותרו תאים סרטניים ,מה שניתן לבצע
רק לאחר הניתוח ,בו מוסרים התאים
החשודים מהגוף ונלקחים לבדיקה
במעבדה ,המאשרת כי אין נוכחות של
תאים סרטניים בדגימה.
האם טיפולים בקרינה משפיעים על
התפקוד המיני?
בגברים :הפגיעה העיקרית בתפקוד המיני
לטווח הקצר נגרמת כתוצאה מסיבוך
ניתוחי וחיתוך עצבים הקשורים לתפקוד
איבר המין .תופעות הלוואי של הטיפולים
בקרינה הפוגעות בתפקוד המיני לטווח
הארוך ,כשנתיים מסיום הטיפולים בקרינה,
הם תהליך הצטלקות הרקמות ונזק לכלי
הדם באזור הטיפול)1( .
בנשים :אחת מתופעות הלוואי של
טיפולים בקרינה לאגן היא יובש נרתיקי
והיצרות נרתיקית ,הדורשת טיפול מניעתי
על ידי שימוש במרחיבים נרתיקיים .יש
לפנות לצוות הסיעודי במכון הקרינה לשם
קבלת הדרכה והמלצות.
האם ניתן להמשיך לעבוד ולתפקד כרגיל
בתקופת הטיפול בקרינה?
מרבית המטופלים ממשיכים לעבוד
כרגיל בשבועיים-שלושה הראשונים של
הטיפולים .בפרק הזמן שלאחר מכן ,ייתכנו
תופעות שונות כגון אי-נוחות ,עייפות,
שלשולים ו/או גזים (כנכתב לעיל) .כל
מטופל מגיב אחרת לטיפולים ,ורק הוא
יכול לקבוע את סדר יומו בהתאם .חשוב

להדגיש כי מטופלים רבים מצליחים
לשמור על שגרת חייהם בתקופה זו.
כיצד ניתן לדעת אם הטיפולים בקרינה
אכן יעילים עבורי?
בדרך כלל לא ניתן לקבוע בוודאות
במהלך הטיפולים כי מטרתם הושגה
והאם הם יעילים עבור המטופל .קביעה
סופית המאשרת כי הטיפולים נמצאו
יעילים – ניתן לבצע על ידי בדיקות הדמיה
כחודש מסיום הטיפול .עם זאת ,ישנם
סימנים היכולים להעיד על שיפור כלשהו
במצבו של המטופל:
אם אחד התסמינים היה דימום
רקטלי  -ייתכן מאד כי הדימום ייפסק
לאחר  2-3שבועות של טיפול.
אם אחת הסיבות לפניית המטופל
היתה לחץ על אזור הרקטום  -תיתכן
הקלה בתחושת הלחץ (זאת לאחר
שתיתכן החמרה מסוימת קודם לכן
בתסמין זה עקב בצקת מקומית
הנגרמת מהטיפולים בקרינה).
באם הייתה עצירות קשה עקב חסימת
מעבר הצואה על ידי הגידול הסרטני
 תיתכן הקלה כעבור  2-3שבועותמתחילת הטיפול (בעקבות הפחתת
היקף הגידול הסרטני על ידי הטיפולים).
תודתנו לד״ר יעקב לורנס ,מנהל שירות
הקרינה למערכת העיכול ,מכון הקרינה
של מרכז הסרטן ,המרכז הרפואי ע״ש
שיבא ,על תרומתו לכתיבת סקירה זו.

יש פתרון לכל מצב
שאלות ותשובות מאחות הסטומה
בלה אליגולשוילי

מנהלת יחידה אונקולוגית לטיפול ביתי תומך ואחות סטומה ,שרותי בריאות כללית ,מחוז מרכז

שינויים במבנה הגוף ,כגון עלייה או
הפחתה במשקל ,טיפולים במחלות סרטן,
קוליטיס וקרון ,עלולים לגרום לתגובות
בעור סביב הסטומה .חלק מתופעות
אלו עלולות לפגוע בשלמות העור ו/או
לגרום לסבל ולפגיעה באיכות החיים.
השמירה על שלמות העור סביב הסטומה
ובריאותו הינה מטרה חיונית וחשובה
מאין כמותה ,מאחר והמדבקה (הבסיס)
אמורה “להתלבש" על הסטומה ולהיצמד
לעור סביבה .כל פגיעה בשלמות העור
עלולה לגרום לאזור הפגוע להפריש
נוזל המונע את היצמדות המדבקה
בשלמותה לעור ומגבירה את הסיכויים
לדליפות .מניעת סיבוכים אלו בעור סביב
הסטומה מראש ,באמצעות התאמת ציוד
מחודשת ואיתור הבעיה כבר בשלביה
הראשונים  -עדיפים על טיפול בבעיה
קיימת ,ויפחיתו סבל מיותר ,מבוכה
ועלויות ציוד גבוהות.

חשוב מאד!
בכל חשש שיש לכם ,פנו לאחות
הסטומה לקבלת ייעוץ ,הדרכה
והכוונה לטיפול .ישנם מקרים בהם
יימצא עבורכם פיתרון על ידי אחות
הסטומה ,ולעיתים תופנו להמשך
טיפול לאיש מקצוע נוסף ,כגון רופא
כירורג או אורולוג ,בהתאם לצורך.
תדירות המפגשים עם אחות הסטומה
בתקופה הראשונה לאחר הניתוח
גבוהה ,אך בהמשך ,עם ההסתגלות
למצב החדש  -התדירות פוחתת.
לכל מפגש עם אחות הסטומה
חשיבות ומטרה ,כגון שיפור מיומנויות
הטיפול בסטומה (עד לטיפול עצמאי
מוצלח) ,התמודדות עם לבוש,
תזונה וניידות ,מניעה ,זיהוי וטיפול

בסיבוכי סטומה ,התארגנות וחזרה
לפעילות שגרתית וחיי היומיום,
עידוד ביצוע פעילות גופנית ,הדרכה
כיצד להתמודד עם יציאות מחוץ
לבית ,לנסיעות או ללימודים ,הדרכה
לחזרה לפעילות אינטימית וזוגיות,
התמודדות עם סטומה במצבים
משתנים ,טיפול בסטומה בזמן קבלת
טיפולי כימותרפיה וקרינה ,עדכון
בנושאי זכויות מבוטחים ועוד.
להלן שאלות נפוצות בהן נתקלתי במהלך
עבודתי עם בעלי הסטומה ,בצירוף טבלה
מפורטת ,כך שלכל שאלה הסבר נלווה
על התופעה ,התייחסות סעודית עדכנית
והמלצות מכוונות ,בתקווה שתהיה לכם
לעזר במידת הצורך.
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גזור ושמור
#

שאלה

הסבר על התופעה

אני בעל סטומה של השתן מזה
כשנתיים .אני משתמש במדבקה
גזורה מראש ובציוד המורכב
משתי יחידות .לאחרונה ,שמתי
לב שבחלקו התחתון של העור
סביב הסטומה הופיעו גבישים
לבנים קשים ,שהולכים ומתרבים,
ואיני מצליח להסירם ,למרות
ניסיונות רבים לנקות את האזור
במים וסבון.
לאחרונה ,המדבקה נפתחת ואני
חווה דליפות ונזילות .מה עלי
לעשות וכיצד לנהוג?

ככל הנראה מדובר בתופעה
בה מופיעים קריסטלים
( )Crystalsעל העור סביב
הסטומה ,הנראים כמשקעים
לבנים .קריסטלים אלו,
המופרשים מהשתן ,נצמדים
לדפנות העור סביב הסטומה.
שטיפה במים וסבון אינה
יכולה להסיר משקעים אלה.
תופעה זו נגרמת לרוב כאשר
העור סביב הסטומה נחשף
להפרשות השתן בזמן היגיינה
לקויה ,שתן בסיסי ,או כאשר
קוטר החור המוכן במדבקה
גדול מקוטר הסטומה עצמה.

•בעיית שתן בסיסי ניתן לפתור בקלות על
ידי שתייה מרובה.
•בכל פעם שמחליפים את הבסיס
ורוחצים את הסטומה מומלץ להמיס את
הגבישים על ידי תמיסת חומץ מהול במים,
ביחס של כפית חומץ ביתי על כוס מים.
•בתחילה רצוי לבצע את הטיפול באופן
יזום פעם אחת עד שלוש בשבוע .בזמן
החלפת הבסיס ,לאחר הסרת המדבקה,
יש לשטוף את הסטומה במים וסבון
ולייבש היטב .את השטיפות בתמיסה
יש לבצע כ 5-עד  10דקות .בכל פעם
יש להרטיב גזה בתמיסה ,להניח על
הגבישים ,לשפשף בעדינות רבה ,לשטוף
במים וסבון ,ובסוף התהליך  -ממשיכים
בטיפול כרגיל.
•מומלץ לעבור לציוד קונבקס ביחידה
אחת ,המיוצר במיוחד עבור בעלי סטומה
של השתן ומגן על העור מפני הפרשות
השתן.
•לרוב ,מצב זה אינו מצריך בדיקת רופא.
הודות לטיפול וציוד מתאים – הבעיה
נפתרת.

עברתי ניתוח והותקנה לי
אילאוסטומיה זמנית לפני
כחודשיים .בהתחלה ,הסתדרתי
איתה טוב .לאחרונה ,אני חווה
כאבים בזמן הטיפול בה .סביב
הסטומה אני מרגיש בערה
ושריפה ,והעור סביב האזור
אדמומי ומדמם .אני סובל מאד,
איני מצליח כמעט לגעת בעור
ולטפל בסטומה מרוב כאבים.
מה לעשות ?

לפי התיאור ,כנראה שעור
הסטומה נחשף להפרשות
תוכן המעי.
הפרשות אילאוסטומיה,
להבדיל מהפרשות
קולוסטומיה ,מכילות אנזימים
שעלולים לגרום לכוויה כימית
סביב הסטומה .תופעה זו
נקראת "דרמטיטיס כתוצאה
מגירוי" (.)Irritant Dermatitis
החשיפה להפרשות אלו
הגורמות לנזק לאפידרמיס
(השכבה העליונה של העור),
מתרחשת כאשר קוטר
המדבקה (הבסיס) אינו תואם
את קוטר הסטומה וכך נוצר
חלל המותיר את העור חשוף
להפרשות תוכן המעי.

•חשוב לבצע בדיקה והתאמת ציוד
מחודשת על ידי אחות סטומה.
•חשוב לגזור את המדבקה (בסיס)
לפי קוטר הסטומה.
•כ 40-דקות לפני הטיפול בסטומה
מומלץ ליטול תרופה נגד כאבים.
•את הסטומה יש לשטוף במים זורמים
וסבון ,לייבש בעדינות ולפדר באבקה
מיוחדת לסטומה ()Stoma Powder
המסייעת בהרגעה ,ייבוש וטיפול בגירוי
שנוצר.
•אם נותרו שאריות אבקה באזור -
יש להסירן.
•חשוב מאד להשתמש במשחת פסטה
( )Pastaלאטימה טובה סביב הסטומה
ולמניעת דליפות.
•לרוב ,גם במצב זה ,אין צורך בבדיקת
רופא וההמלצות צפויות לפתור את
הבעיה .במידת הצורך ,אחות הסטומה
תפנה את המטופל לבדיקה רפואית.

לאחרונה סיימתי טיפולי
כימותרפיה ,וחלה עלייה
משמעותית בתיאבון שלי.
החזרתי את הקילוגרמים
האבודים שנשרו בעקבות
המחלה והטיפולים ,ועליתי
במשקל .בתקופה האחרונה
אני מרגישה שמראה הבטן שלי
השתנה ,ומופיע שקע בין כפלי
הבטן ,בעיקר בזמן ישיבה .אני
מרגישה שאני צריכה להחליף
מדבקות כמעט כל יום ,ויש
דליפות המרטיבות את בגדיי,
גורמות לריח רע ולכווייה בצדי
הבטן .מה עליי לעשות?

המצב אותו את מתארת נובע
מהשינויים במשקל שחווה
גופך שגרמו לשקיעתה של
הסטומה בין כפלי העור .מצב
הבולט במיוחד בתנוחת
ישיבה.

•במצב זה מומלץ לפנות לאחות
הסטומה להתאמת ציוד מחודשת,
אשר תמליץ לעשות שימוש בציוד מסוג
קונבקס ( )Convexלסטומות שקועות.
אחת האפשרויות היעילות היא שימוש
בציוד הניתן לעיצוב ביד ,מבלי צורך
לגזור עצמאית.
•מומלץ למלא את השקעים בצדי
הסטומה ברצועות אטימה או בפסטה
( )PASTAהמיועדת למילוי שקעים
ומסייעת במניעת דליפות ובהגנה על העור.
•לרוב ניתן להתגבר על הבעיה באמצעות
התאמת ציוד מחודשת והדרכה לטיפול
מאחות הסטומה .במקרים חריגים
תישקל הוצאת סטומה בהמלצת
הכירורג בצד השני.
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המלצת אחות הסטומה

צילום של התופעה

את השטיפות בתמיסה יש לבצע על אזור
הגבישים.

שאלה

הסבר על התופעה

לפני ארבע שנים עברתי ניתוח
והותקנה לי סטומה של השתן.
לאחרונה ,הבחנתי מתחת
לסטומה בקיומה של בליטה
משמעותית המפריעה לי מאד.
כשאני מתלבש  -הסטומה
בולטת וניתן להבחין בה מבעד
לבגדים.
המדבקות לא נדבקות טוב
מספיק ,וכל יום-יומיים אני נאלץ
להחליף מדבקה .לעיתים קורה
שהשקית מתנתקת ,ההפרשה
דולפת ואני נרטב.
ניסיתי לגוון בציוד והוספתי
פלסטרים לחיזוק – אך לא
הצלחתי לפתור את הבעיה.
האם יש פתרון לבעיה הזו? מה
אפשר לעשות?

מדובר בתופעה הנקראת
"הרניה פרא-סטומאלית"
(בקע מתחת לסטומה
 )Parastomal Herniaהמתפתחת עם השנים אצל
בעלי סטומה.
מצב זה מתרחש בעיקר
בעקבות חולשת השרירים
העוטפים את חלל הבטן
ושינויים משמעותיים במשקל
הגוף.

•במצב זה – דבר ראשון מומלץ להגיע
ולהיבדק על ידי המנתח ,או כל רופא
כירורג אחר ,לקבלת אבחנה מדויקת.
•אם אכן מדובר בהרניה פרא-סטומאלית
מומלץ לבצע התאמת ציוד מחודשת
בהדרכת אחות הסטומה .רצוי לבחור
ציוד ביחידה אחת ,המאפשר גמישות
מירבית והדבקה טובה ,שימנעו דליפות
והתנתקויות ציוד.
•מומלץ להוסיף מתחת לבסיס טבעות
אטימה שטוחות וגדולות המעלות את
הסיכוי לאטימה טובה ומניעת דליפות.
•לעיתים רחוקות ,כשכל הפעולות
השמרניות אינן מסייעות בפיתרון הבעיה,
ואיכות החיים נפגעת משמעותית ,ישקול
הרופא העברת הסטומה לצידו השני
של הגוף.

כנראה שבעקבות שימוש
בקרם החדש שניתן לך נגרם
מצב של לחות יתר באזור
העור סביב הסטומה.

•באופן כללי  -לא מומלץ להשתמש
בקרמים שונים באזור הסטומה.
•הנחיות והמלצות לטיפול בעור ניתנות
על ידי אחות סטומה ו/או רופא.
•אם יש צורך לעשות שימוש בקרם
מסויים  -רצוי להספיגו בטפיחות קלות
על העור ,ומספר דקות לאחר מכן לנגב
היטב את השאריות על ידי נייר טואלט
עדין.

אני בעל סטומה מסוג
קולוסטומיה .לפני מספר
שבועות ,בביקור שגרתי אצל
אחות סטומה ,נכחה גם נציגה
רפואית של ציוד סטומה .הנציגה
המליצה לי להגן על העור סביב
הסטומה בקרם המעניק שכבת
הגנה ולחות .מאז שהתחלתי
להשתמש בו ,שמתי לב
שהמדבקה נופלת לי כמעט כל
יומיים ואני חווה הרבה "פנצ׳רים".
העור סביב הסטומה בריא ונקי,
ולא שיניתי שום דבר .ממה זה
יכול להיות?

את הטיפול יש לבצע באזור הכוויה וסביב
כל הסטומה.
את האבקה יש לפדר באזור הכוויה האדומה
ולהסיר את השאריות.
חשוב לוודא שכל האזור הרגיש יהיה מכוסה
עם ציוד הסטומה ,טבעות אטימה והפסטה
(.)PASTA

אני בעל סטומה של המעי הדק.
אחות הסטומה בבית חולים
העניקה לי ייעוץ והדרכה כיצד
לטפל בסטומה ,והדגישה כי
חשוב לרחוץ את הסטומה ללא
הבסיס שלה ,כשהיא גלויה
וחשופה למים זורמים .כשחזרתי
לביתי ולטיפול בקהילה ,המליצו
לי להתקלח עם הבסיס ,ורק
לאחר המקלחת להחליף אותו.
ניסיתי את שתי השיטות .אני
מבקש לדעת ,אחת ולתמיד ,מה
משתיהן מומלצת ומהו הסדר
הנכון להחליף את הציוד?

המלצת אחות הסטומה

צילום של התופעה
#

8

גזור ושמור

התמודדות פיזית ורגשית

מראה של הרניה פרא-סטומאלית
חשוב להשתמש בציוד גמיש ,אשר יעטוף
את כל אזור ההרניה (הבקע)

סטומה תקינה ,נראית אדומה ורטובה
למגע .העור סביב הסטומה שמור ,נקי ,וללא
פצעים או תופעות עוריות.
אין צורך להשתמש בקרמים ומשחות ללא
סיבה רפואית לכך.
שלב  :1להסיר בזהירות רבה את המדבקה /בסיס ולרוקן את השקית לשירותים .את הציוד
המשומש יש להשליך לפח בצורה דיסקרטית.
שלב  :2לרחוץ במים זורמים וסבון עדין כשהסטומה גלויה .כמו ברחצת שאר איברי הגוף,
יש לשטוף את הסטומה בעדינות ,ולהסיר את כל שאריות ההפרשות.
שלב  :3לנגב ולייבש את הסטומה בזהירות ובמגבת רכה.
שלב  :4מומלץ להשתמש על העור סביב הסטומה במגבוני הגנה המעניקים שכבת הגנה
לעור .מגבונים אלו נקראים באנגלית”PROTECTIVE BARRIER” :
שלב  :5להניח את המדבקה (הבסיס) על עור יבש ,ולהדק היטב .להדק את השקית לבסיס,
ולוודא שהיא סגורה מכל הכיוונים.
שלב  :6מומלץ להוסיף חגורה לסטומה כדי להגביר את הביטחון האישי ולמנוע התנתקות
פתאומית של השקית מהבסיס.

מראה כפלים בצדי הסטומה.
את השקעים מומלץ למלא במוצרי אטימה
(רצועות ,פאסטה)
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התמודדות פיזית ורגשית

כיצד אספר לילדיי ,לנכדיי ולבני משפחתי
על מחלת הסרטן ועל היותי בעל סטומה?
עו״ס אורית שפירא

 ,M.S.Wמנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן

עו״ס דנה רכבי-הלר

 ,M.S.Wעובדת סוציאלית מחוזית  -מחוז מרכז ,האגודה למלחמה בסרטן

לסיכום ,עוד מספר המלצות
מעשיות
לרוב ,הציוד לטיפול בסטומה
בריאה כולל :סבון נוזלי עדין ,מדבקות
לסטומה ,שקיות לסטומה ,מגבוני הגנה
וחגורה
,PROTECTIVE BARRIER
לסטומה.
במקרים של סיבוכים סביב הסטומה,
כגון דליפות או סטומה שקועה ,מומלץ
להשתמש במוצרים נוספים כגון אבקת
סטומה לטיפול בעור מגורה ,פסטה,
רצועות וטבעות לאטימה – כמובן בהתאם
להמלצת אחות הסטומה.
חשוב לזכור :כפי שכולנו משתנים עם
הזמן ,כך גם הסטומה משתנה .לעיתים
היא שוקעת ,לעיתים בולטת ,קוטרה וזווית
ההפרשה משתנות .כל אלו ,מחייבים
ביקור סדיר אצל אחות הסטומה ,שתוכל
להעריך ולאבחן ,כמו גם להמליץ כיצד
לטפל .לעיתים ,אחות הסטומה תציג
בפניך ציוד חדש של חברה אחרת שיוכל
לסייע לך יותר.
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זכותך לבקש ולנסות ציוד של כל
חברה המספקת ציוד סטומה בארץ ,עד
שתרגיש נוח ותשיג התאמה מרבית של
הציוד לסטומה האישית שלך.

תדירות השימוש בציוד
הסטומה ללא סיבוכים
את המדבקה (בסיס) מומלץ להחליף
פעמיים עד שלוש בשבוע.
שקיות אילאוסטומיה (פיום של מעי
דק  :)ILEOSTOMY /שקיות פתוחות
מרוקנים מספר פעמים ביום ומחליפים
אחת ליום.
שקיות קולוסטומיה (פיום של מעי
גס :)COLOSTOMY/שקיות סגורות
מחליפים פעמיים עד שלוש פעמים
ביום בהתאם לכמות ההפרשה.
שקיות אורוסטומיה (פיום של דרכי
השתן  :)UROSTOMY /מרוקנים
מספר פעמים ביום ומחליפים פעמיים
עד שלוש בשבוע ,יחד עם הבסיס.

כל שינוי בתדירות ההחלפה של הציוד
(המובא לעיל) עשוי להצביע על שינויים
בעור סביב הסטומה או בסטומה עצמה –
ולכן יש להגיע לבדיקה במרפאת הסטומה
לצורך הערכת מצב הסטומה והתאמת
ציוד ,לפי הצורך.

תדירות הביקורים במרפאות
הסטומה
בחודש הראשון לאחר התקנת הסטומה
יש לבקר אחת לשבוע .בהמשך ,ככל
שהמטופל מתרגל למצבו  -התדירות
פוחתת .בכל ביקור מטרות ההדרכה
משתנות בהתאם להתקדמות המטופל
בטיפול עצמאי בסטומה וצרכיו האישיים.
כאשר אין סיבוכים מיוחדים ,להלן
תדירות הביקורים המומלצת במרפאת
הסטומה :בשנה הראשונה :בחודש
הראשון  -אחת לשבוע ,ובחודשיים –
שלושה לאחריו  -אחת לחודש .מחודש
רביעי ועד חצי שנה  -ביקור אחד
לשלושה חודשים .במחצית השנה ועד
לסיום השנה הראשונה – ביקור אחד.
מהשנה השנייה ואילך  -אחת לשנה.

אבחון מחלת הסרטן אצל אחד ההורים
או הסבים מהווה תקופה קשה עבור
המשפחה כולה .למרות זאת ,הילדים
והנכדים זקוקים להרבה ביטחון ותשומת
לב מכם ,גם בתקופה שלכם היא כה קשה.
זמן ואנרגיה רבים מושקעים בחששות של
כל אחד ,בפחדים ,בצורך לעבור בדיקות
ולהחליט החלטות מורכבות .מתעוררות
שאלות רבות ,וקיימת אי ודאות .אצל רוב
ההורים ,הסבים והסבתות ,עולה באופן
ספונטני הרצון להגן על בני המשפחה
ולמנוע מהם את הכאב .לרבים מאיתנו יש
קושי לשתף את ילדינו בחרדות ובקשיים
עימם אנו מתמודדים .רבים סבורים,
בדרך כלל בטעות ,שילדיהם לא יוכלו
להבין ולהתמודד עם המציאות של מחלת
סרטן במשפחתם ,ונמנעים מלספר להם,
בכדי להגן עליהם .ניסיוננו הראה שדווקא
בתקופה זו ,קיימת חשיבות רבה בביסוס
מערכת יחסים הנשענת על תקשורת
פתוחה וכנה .הסבר שמותאם לגילו,
להבנתו ולהתפתחותו הרגשית של הילד,
כמו גם לנכד ,יאפשר להם התמודדות
טובה יותר עם המצב החדש ,בדרכם
שלהם.
ילדים חשים כאשר משהו אינו כשורה,
או כאשר חלים שינויים במשפחה,
העלמת או הסתרת האמת עלולה להוביל
להתפתחות מערכת חששות ודמיונות,
העלולים להיות ,לעיתים ,מאיימים וחמורים
הרבה יותר מהמציאות עצמה.
תפקיד ההורים אינו רק להגן על ילדיהם
מפני המפגש עם אירועים מאיימים,
אלא בעיקר לצייד אותם בביטחון ובאמון

בעולם ,וביכולתם להתמודד עם משברים
המופיעים בחייהם.
מבוגרים פוחדים לדבר עם ילדים על
מחלת הסרטן ,משום שהם פוחדים
ששיחה כזו עלולה להטיל עליהם מעמסה
רגשית שלא יהיו מסוגלים לעמוד בה.
מחלת סרטן אינה בהכרח “גזר דין מוות״.
תמיד ישנה תקווה .הימנעות משיחה על
מחלת הסרטן הופכת אותה למפחידה,
בלתי מובנת ובלתי מציאותית.
לילדים יש יכולת מדהימה להתארגן עם
האמת ולהתמודד איתה .לעיתים קרובות,
גם אמת ,קשה ככל שתהיה ,מהווה הקלה
על מצב של חוסר וודאות.
התמודדות טובה של המשפחה עם
המחלה מהווה מקור לכוח נפשי
ולהתבגרות בריאה של הילד .הוא יכול
ללמוד להתמודד עם רגשות כואבים,
ולגלות את הכוח הטמון בו ובמשפחתו.

כל משפחה צריכה למצוא את הדרך
המתאימה לה .ניתן לספר לכל ילד
בנפרד ,תוך התייחסות לגילו ולרגישויותיו.
שיחה משותפת של כל המשפחה תאפשר
תמיכה משפחתית הדדית.
חשוב לשוחח עם ילדי המשפחה בשפה
המובנת להם .ניתן להתכונן לשיחה
בסיוע אנשי מקצוע ,שיוכלו להתלבט יחד
אתכם ביחס לשאלות ולקשיים שעלולים
להתעורר.
הקפידו לשוחח עימם על רגשותיכם
ורגשותיהם ,לא רק לספר עובדות ,ודאגו
לכך שיבדילו ביניהם .הבחינו בין מה שנכון
לדבר עם המבוגרים במשפחה ,לבין מה
שמתאים לילדים .מדובר בשתי מערכות
יחסים שונות זו מזו .ישנן הרבה דרכים
לנהל שיחה.
מחלת הסרטן גורמת לשינויים רבים
במשפחה .שינוי באווירה ובהרגשה
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התמודדות פיזית ורגשית

הכללית ,שינוי בהופעתו החיצונית של
המטופל כתוצאה מניתוח או טיפולים
אותם הוא עובר וכד’ .לעיתים קרובות,
חלה ירידה בתפקודו הכללי וביכולתו
לבצע את משימותיו היומיומיות ,אותם
היה רגיל לבצע עד כה במשפחה.
התמודדות עם מצבי משבר דורשת
גמישות משפחתית ויכולת חילופי
תפקידים .התמודדות טובה של
המשפחה עם מצבים משתנים תעניק
לבני המשפחה ביטחון עצמי ומשפחתי.
לילדים יכולת טובה ,בדרך כלל ,יותר
מאשר למבוגרים ,להשלים עם קיומה של
נכות או עם מגבלה חיצונית .הסבר קצר
על הסיבה לשינוי במראה או בהרגשה

יספק אותם ,ויאפשר להם להמשיך
הלאה.

טיפים להתמודדות משפחתית
טובה יותר
נסו לחשוב על פעילויות משותפות
שאינן דורשות מאמץ פיזי רב ,אותן
תוכלו לבצע יחד ,כמשפחה.
חשוב למצוא את הדרך הטובה ביותר
להיות יחד ,ולעשות זאת ככל
האפשר .כך ניתן להתגבר על
תחושות התסכול ,החששות והעצב,
הנלוות לעיתים לתהליך ההתמודדות
עם מחלת הסרטן.
שיתוף בני המשפחה ברגשות הוא

גורם חיובי במשפחה .כאשר
המשפחה מסוגלת להתמודד עם
מצבי משבר ומעברים ,היא משדרת
לכל בני המשפחה תחושת כוח,
חוזק ועוצמה .הילדים לומדים להיות
אחראים יותר ,רגישים לצורכי הזולת,
מתחשבים ואוהבים יותר.
משפחות המצליחות להתמודד עם
מחלת הסרטן אצל אחד מבני
המשפחה ,למרות הקשיים הרבים -
חשות גאווה וביטחון בכוחן כמשפחה
מלוכדת .התנסות כזו מחזקת את
המשפחה כולה כיחידה אחת ,כמו
גם מעצימה כל אחד מבני המשפחה
בנפרד.

מערכת הבריאות בישראל  -סקירה ומעקב
מידד גיסין

נשיא ארגון בעלי סטומה

עברה שנה מהביטאון הקודם ומסקירתי
הקודמת ,בה ציינתי כי שנה במערכת
הבריאות היא נצח ,ולבטח שאינה
משעממת .להלן חלק מהאירועים
וההתפתחויות שקרו ,אשר ידווחו גם
בכנס השנתי הקרוב שלנו:

וועדת גרמן

מידע נוסף בנושא זה ,כמו גם חוברת “מה אספר לילדיי על מחלת הסרטן שלי״ ,וחוברת “עוגה ומטפחת״
שנכתבה על ידי נעמה צוויג ,מחלימה מסרטן במערכת העיכול ,עבור נכדותיה ,ניתן לקבל ללא תשלום
בפנייה בשיחת חינם ל’טלמידע׳® של האגודה למלחמה בסרטן בטל1-800-599-995 .

שירות חדש ללא תשלום :הדרכת הורים במקרים בהם אחד מהם חולה בסרטן

כאשר אחד מההורים חולה בסרטן – כל המשפחה כולה נכנסת לתקופת התמודדות ארוכה ,קשה
ומורכבת ,כולל הילדים .מתוך רצון להקל על ההורים בתקופת התמודדותם המשפחתית הקשה ,ולסייע
להם במידע ותמיכה ,מפעילה האגודה למלחמה בסרטן שירות חדש ,במסגרתו ניתנים להורים כלים,
הדרכה וסיוע בתקופת התמודדותם הקשה .השירות ניתן על ידי אנשי מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה
בהנחיית עו״ס אורית שפירא מנהלת מח’ שיקום ורווחה ודנה רכבי-הלר עו״ס מחוז מרכז.
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך סיוע ותמיכה נרחב לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
כל הפעילויות ניתנות ללא תשלום.

אנחנו כאן – בשבילכם .מח’ שיקום ורווחה באגודה למלחמה בסרטן:
עו״ס אורית שפירא ,מנהלת המחלקה03-5721614 :
עו״ס דנה רכבי-הלר03-5721678 :
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בסקירתי הקודמת ציינתי את הקמת
“וועדת גרמן״ ,בראשה עמדה שרת
הבריאות .כל המערכת כולה תלתה תקוות
בוועדה זו .כל מרכיבי המערכת ,כולל
נציגי ארגוני החולים ,בהם מירי זיו ,מנכ״ל
האגודה ואנוכי עבדכם הנאמן ,כיו״ר ארגון
בעלי סטומה ויו״ר צב״י  -צרכני בריאות
ישראל ,הופיעו בפני הוועדה ,והציגו את
עמדותיהם בנושאים השונים.
עוד בראשית דרכה של הוועדה טענתי
שמרוב נושאים שהוועדה תדון בהם
 לא יראו את “היער״ .היה ברור לנושמטרתה של השרה ,בראשית דרכה
של הוועדה ,הייתה אישור הכנסת שר״פ
(שרותים רפואיים פרטיים) לבתי החולים
הממשלתיים .היה ברור שתהא התנגדות
מקיר לקיר לנושא זה ,כולל מצידם של
ארגוני החולים ,מה שאכן היה .למעשה,
ההחלטה החשובה והקריטית של הוועדה
עם פרסום החלטותיה ,הייתה הקביעה
שלא יוכנס שר״פ לבתי החולים .החלטה
חשובה נוספת הייתה הקצאת תקציב של
מיליארד שקל למערכת הבריאות.
לצערי ,ומניסיוננו הרב בנושא ,אנו יודעים
שההחלטה להקצות תקציב עדיין אינה
מחייבת את הגעתו הממשי של הכסף.
נושא זה ורבים נוספים יוקפאו או לא
יתממשו עקב מלחמת “צוק איתן״ .למיטב
הבנתי יעבור זמן רב ודיונים רבים נוספים
בנושא יישום החלטות “וועדת גרמן״ ,גם

אם בעיקרון כל הצדדים הסכימו והיו
שותפים לה.
אני מקווה שעד הכנס הקרוב שלנו בחודש
אוקטובר ,נהיה יותר חכמים בנושא זה.
אחד הדברים המשפיעים ביותר על כל
המערכת מזה זמן רב הוא הגרעון העצום
של ארבעת הקופות ,בסך של כשני
מיליארד שקלים .כמובן שמי שלמעשה
“משלם״ את המחיר הם קודם כל
מבוטחי הקופות ,בעיקר החולים הקשים
וחסרי היכולת .רבים הנושאים שנפגעו
מניסיונות הקופות להיחלץ ממצבן
הכלכלי הקשה ,כמו צמצום בשירותים,
הרחבת מועדי התורים ,הגדרת מגבלות
שונות על שירותים (כגון מגבלות הנוגעות
לציוד ולתרופות) .על אף תמיכתם של
ארגוני החולים במאבק הקופות להגדלת
התקציבים ולשיטות תקצוב יעילות  -לא
נסכים לפגיעה במבוטחים .בהקשר לזה,
להלן מידע אודות מאבקי הקשור אלינו,
בעלי הסטומה.

המאבק עבור בעלי הסטומה
לאחרונה קבלתי מידע מגורמים שונים ,כמו
גם מספר פניות מבעלי סטומה ,בתחילה
מבעלי סטומה המבוטחים ב״מכבי שירותי
בריאות״ ,ובהמשך ,כצפוי ,גם מבעלי
סטומה מבוטחי “מאוחדת״ ,על ניסיונותיהן
של הקופות לתת לחברת ציוד אחת מעין
“בלעדיות״ לציוד שלה בקופת החולים.
מלבד הדיווחים ,בשטח כבר נראו ניסיונות
של הקופות להחליף את הציוד לבעלי
הסטומה ,ללא הודעה מוקדמת והצדקה
רפואית ,מה שהביא אותי לפעול מיידית
בנושא זה .מכתב מארגוננו נשלח למנכ״לי
כל הקופות וכל החברות המספקות ציוד
לבעלי הסטומה .במכתב הובהרה עמדת
הארגון כמו גם ההשלכות החמורות של

החלפת ציוד לבעלי סטומה משיקולים
כלכליים ולא רפואיים .עמדתנו הינה חד
משמעית :החלפת ציוד אם נחוצה ,תבוצע
על פי החלטת אחות סטומה מוסמכת ואך
ורק מסיבה רפואית .וכאן אני פונה אליכם,
בעלי סטומה יקרים .היו ערניים לכל ניסיון
לשינוי כאמור .דווחו מיד למשרד הארגון
במטה האגודה למלחמה בסרטן בכדי
שנוכל להגיב מיידית ולפעול בהקדם.

חלופי גברי במשרד הבריאות
לאחרונה התחלף מנכ״ל משרד הבריאות.
פרופ’ רוני גמזו סיים את תפקידו ,ובמקומו
נכנס לתפקיד פרופ’ אפק .כבר בסקירתי
בשנה שעברה ציינתי את הרוח החדשה
שנשבה ממשרד הבריאות עת כניסתו של
פרופ’ גמזו לתפקידו ,בעיקר ביחסו לנציגי
ארגוני החולים .הפגישות שנערכו אתו
אחת לכמה חודשים ,בה התקיימו דיונים
משותפים בהן ניסינו לפתור בעיות שונות
היו חשובות מאין כמותן .המנכ״ל החדש,
פרופ’ אפק ,ממשיך בדרכו המבורכת
של קודמו .כבר בשבוע שעבר ,בתחילת
חודש אוגוסט ,התקיימה פגישה ראשונה
עם המנכ״ל הנכנס ,שהיתה בעיקרה
פגישת היכרות ,בנכוחותם של כ30-
נציגי ארגונים שונים ,בהם אנוכי והאגודה
למלחמה בסרטן .כל נציגי הארגונים העלו
בעיות שונות ,בתקווה שהמשך התייחסות
המנכ״ל ועוזריו תהא ברוח חיובית
כבעבר.

הביטוח הסיעודי
נושא הביטוח הסיעודי ,שכבר עלה לדיון
בסקירתי הקודמת ,עדיין נמצא על שולחן
הבעיות הקריטיות של המערכת וטרם
נפתר .לצערנו ,המפקח על הביטוח
במשרד האוצר ,פרופ’ שריג ,עזב
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את תפקידו .מחליפתו החדשה ,עדיין
לומדת את הנושא ,ומתקשה לפתור את
התסבוכת שהשאיר לה קודמה ,שקבע
עובדות קשות בשטח ,כגון ביטול הביטוח
הסיעודי הקבוצתי (למעט הביטוח של
קופות החולים) .עובדה זו השאירה עשרות
אלפי גמלאים וקשישים ללא ביטוח סיעודי
כל שהוא .מיותר לציין שפתרון של כניסה
לביטוח פרטי  -יקר הרבה יותר ואינו אפשרי
עבורם .הדבר החמור והמרגיז ביותר הוא
שפרופ’ שריג ,שהיה המפקח על הביטוח,
ותפקידו היה “לפקח על...״ עומד להפוך,
לאחר תקופת הצינון של שנה ,למנכ״ל
חב’ הביטוח “מגדל״! סגניתו לשעבר ,הגב’
לי דגן ,לאחר קיצור תקופת הצינון שלה
לשישה חודשים ,התמנתה לסמנכ״לית
של חברת “כלל״ .לאור זאת ,כל טענותיי
בעבר ,שבכירים אלו ,שתפקידם היה
לדאוג לאזרחי המדינה ,דואגים למעשה
לחברות הביטוח – הבטיחו את עתידם
ודאגו לעצמם לתפקידים מבטיחים עם
“מצנחי זהב״ .כנראה ש״הבושה״ כבר
לא קיימת .לפחות לא אצל “פקידינו
הבכירים״ .כדי לנסות ולפתור את בעיית

שאלות ותשובות

הביטוח הסעודי ולסייע במציאת פתרונות
אפשריים כלכלית לאלו שנפגעו ומצאו
עצמם מול שוקת שבורה הצטרפתי
לקבוצה בראשות דב ברומר ,מומחה
לביטוח סיעודי ,הח״כ לשעבר שאול יהלום
ומומחים נוספים .מטרת הקבוצה למצוא
מתווה ,כמובן בשיתוף האוצר וחברות
הביטוח ,שיוביל לפתרון סביר .אך עוד
“חזון למועד".

גירעונות קופות החולים
מצבן הכספי של כל ארבעת הקופות
בעייתי וקשה מאוד .גירעונות הקופות,
המסתכמים בכשני מיליארדי שקלים,
סכום הצפוי עוד לגדול בשנה הקרובה,
משפיעים מאוד על מבוטחי הקופות.
למצב השלכות חמורות על טיב השירות,
על הארכת משך ההמתנה לטיפול
רפואי ,על הגבלות שונות באספקת
ציוד רפואי ועוד .על אף הכרזות
הקופות שהן ישמרו על איכות השירות
למבוטחים כך שלא יפגע ,ברור לכולנו,
בעיקר מהתמונה בשטח ,שהראשונים
שנפגעים הם החולים .אנו ,ארגוני

החולים ,משתפים פעולה עם הקופות
במאבקן לפתרון הבעיה ולטיפול בשינוי
מרכיבי התמיכה ובהגדלת התקציבים.
גם משרד הבריאות עצמו עושה מאמצים
בנושא ,אך לצערנו ,אפילו יישום מסקנות
וועדת גרמן ,שאמורות היו לשנות ולו
במעט את המצב ,בתוספת התקציבית
הקטנה שאמורה היתה להינתן ,מתעכב.
סביר להניח ,שהצורך להגדלת תקציב
הביטחון בעקבות המלחמה בעזה ,יגרור,
על אף הכחשות האוצר ,קיצוץ במשרדי
הממשלה ,שלא לדבר על הגדלת נטל
המס והטלת תשלומים שונים נוספים על
הציבור .הניסיונות להגבלת הציוד לבעלי
הסטומה והדברים שציינתי בראשית
הכתבה ,מבחינתנו הם הסנונית הראשונה
ל״פיתרון״ חלק מהגירעונות.

וכמה קטנות לקראת סיום:
בחודש מאי  2014התקיים בקרקוב,
פולין ,קונגרס ארגון בעלי הסטומה
באירופה ( ,)EOAבו הייתי אמור
להשתתף כנציג ארגון בעלי הסטומה
בישראל .לצערי הרב ,בגלל אשפוזה
של אשתי ומצבה הקשה ,נאלצתי
לבטל את השתתפותי בכינוס ארבעה
ימים לפני היציאה אליו .ברצוני להודות
לחברות הציוד ,כמו גם לאגודה
למלחמה בסרטן ,על הרצון והתרומה
בכדי לאפשר את הנסיעה ,אשר
כאמור ,לצערי ,לא התאפשרה.
בעלי סטומה המעוניינים לקבל מידע
נוסף על הארגון ופעילותו יכולים לבקר
באתר הארגון האירופי באינטרנט
בכתובת:

www.ostomyinternational.org

לכל המעוניין :לאחרונה יצא לאור על
ידי ארגון בעלי הסטומה בשבדיה,
בשפה האנגלית ,ספר מתכונים
שונים המותאמים לבעלי הסטומה.
ניתן לקבלו בתשלום דמי המשלוח
באמצעות פנייה ל:
marie.steen@ilco.nu

בתקווה לשקט ,שינויים לטובה בתחום
הבריאות ,ובברכת שנת בריאות לכולנו.
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שאל את הרב  /בענייני סטומה
הקשיבו והשיבו:

הרב אריה כץ

רב משיב במכון פוע"ה

הרב גבריאל גולדמן

רב היישוב כפר אדומים ורב משיב במכון פועה

אני בת  36ורוצה להמשיך ולטבול
במקווה ,גם כשהמדבקה ושקית
הסטומה על גופי .האם אני יכולה
לעשות זאת?
מבחינה רפואית ,אין כל מניעה שמים
ייכנסו לפתח הבטן .ניתן לנקות היטב
סביב הפתח ולהיכנס למקווה ללא
השקית .כשמדובר בסטומה מסוג
אילאוסטומיה ,בה יש הפרשה מטפטפת
כל הזמן ,ניתן לסגור את הפתח על ידי
טמפון או גזה ,כשחלקה של הגזה כלפי
חוץ יהיה בולט ,שיהיה ראוי למעבר מים.
כיוון שישנה סבירות שהמקווה יתלכלך,
רצוי לתאם את הטבילה עם הבלנית,
כשאת היא האחרונה שטובלת לאותו
היום ,ולאחר מכן ינקו היטב את המקווה
ויחליפו את המים (נשמת אברהם יורה
דעה עמ’ רנב בשם הרש"ז אויערבאך
והר"י נויבירט; ספר פוע"ה כרך א פרק יט
הלכות פד – פה).

האם אני יכול להמשיך ולהתפלל
בבית הכנסת כאשר שקית הסטומה
מתחילה להתמלא?
ישנו איסור להתפלל בנוכחות של צואה
או שתן (שולחן ערוך או"ח סי’ עו – עז).
למרות זאת ,ועקב העובדה שמדובר
במצב מתמשך ,שהחמרה בו תמנע
מאנשים תפילות וברכות למשך תקופה
ארוכה ,הקלו הפוסקים בתפילה לבעלי
סטומה ,וזאת ממספר סיבות:
א .רוב הזמן לא יוצאת צואה (מנחת
יצחק ח"ו סי’ יב).
ב .אין זה נקרא צואה במקום יציאתה,
כיוון שאיננו מקום היציאה הטבעי

(ציץ אליעזר ח"ט סי’ ו) ,ויש מתירים
צואה שאינה במקומה כשהיא מכוסה
(שו"ע או"ח סי’ עו ס"ד דעה ראשונה),
ובמקרה של סטומה שזה תמיד מכוסה
יש להקל יותר (שבט הלוי ח"ג סי’ יז).
ג .אף אם זו צואה במקומה ,יש דעה
הטוענת שכאשר לא נודף ריח רע,
האיסור להתפלל במצב זה הוא רק
מדרבנן (נשמת אדם כלל ג ס"ו) ,וכיוון
שיש ספק אם תהיה צואה בשעת
התפילה ,ספק מדרבנן מותר (מנחת
יצחק שם).
ד .צואה שאינה יוצאת ממקומה הטבעי,
אין לה כלל דין צואה ומותר להתפלל
בנוכחותה (הר"י זילברשטיין חשוקי
חמד יומא לא א).
ה .כשמדובר בשתן ,מצד אחד הדין חמור
יותר כי קרוב לודאי שיהיה טפטוף
בשעת תפילה ,אך מצד שני יש צד
נוסף להקל ,כיון שמן התורה האיסור
הוא רק בתפילה כנגד עמוד של מי
רגליים (ש"וע שם ס"ז) ,וטפטוף השתן
לתוך השקית אינו נקרא עמוד (היכל
יצחק או"ח סי’ ד ,ציץ אליעזר ח"ח סי’
א) ,וכשהשקית מכוסה הדבר מותר.
לאור הנימוקים שהובאו ,אדם בעל
סטומה ,יחליף לשקית נקייה לפני
התפילה ,ינקה את המקום סביב,
ויתפלל כרגיל ,מבלי לבדוק אם השקית
מתמלאת .אם המתפלל שם לב באמצע
תפילתו שהשקית מתחילה להתמלא,
רצוי שיפסיק מתפילתו בזמן היציאה
עצמה של הצואה ,וימשיך מאותו המקום
כשמפסיקה היציאה .אם אנשים עלולים
לשים לב לכך והוא מתבייש ,יכול להמשיך

בתפילתו כרגיל .אם לעיתים מגיע אליו
ריח רע מהשקית ,יכול לשים בושם בשקית
ובכך לפתור את הבעיה (שבט הלוי שם).

אני כהן ויש לי סטומה של שתן .האם
מותר לי להשתתף בברכת הכהנים?
כאמור בשאלה הקודמת ,אמנם בסטומה
כזו בדרך כלל יהיה שתן ,והוא אף עלול
לטפטף בשעת הברכה עצמה ,אך ראינו
שיש צדדים להקל בדבר ,בפרט כשמדובר
במצווה חשובה כמו ברכת כוהנים.

יש לי סטומה מסוג קולוסוטומיה.
האם מותר לי לעלות לספר תורה?
גם כאן ,כל עוד לא ידוע שיש צואה בתוך
הסטומה אין איסור בדבר .גם כשיש צואה
בפנים ,אם רוצים לקרוא לו לעלות
לתורה ,וסירוב שלו עלול לבייש אותו ,ניתן
לסמוך על הדעות המתירות ולעלות.

האם מותר לאדם בעל סטומה
לשמש כחזן בבית הכנסת?
הפוסקים הבינו את המצב הרגיש בו
נמצאים בעלי הסטומה ,ולכן חיפשו בכל
כוחם דרכים להתיר להם להתפלל ולברך.
תפקידו של חזן איננו רק להתפלל לעצמו,
אלא גם להוציא את הציבור ידי חובה,
ולכן מלכתחילה עדיף שהחזן לא יסמוך
על הקולות של מניינו .אולם כשלבעל
הסטומה יש חשיבות מיוחדת לעלות כחזן,
כגון שיש לו יום זיכרון לאחד מקרוביו ,או
שהגבאי ביקש ממנו לגשת ולהתפלל,
והוא מתבייש לסרב ולהסביר מדוע ,נראה
שגם כאן ניתן לסמוך על הצדדים להקל
ולגשת להיות חזן.
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שאלות ותשובות

אם תהיה לי דליפה סביב לסטומה
בשבת  -מותר להחליף מצעים
ולהתקלח?
החלפת מצעים על מנת שניתן יהיה
לשכב עליהם בשבת – מותרת .אם
מטרת ההחלפה היא לצורך מוצאי שבת,
אין לעשות זאת בשבת (שמירת שבת
כהלכתה ,פכ"ח ,ספ"ו) .אם הלכלוך על
הסדין מפריע לשהות בחדר מעצם
הימצאו שם ,הרי שדינו של הסדין
המלוכלך כ"גרף של רעי" ,אותו מותר
להוציא בשבת ,ולשים במקום שאינו
מפריע .לאחר הנחתו במקום זה  -הוא
מוקצה ואסור לטלטלו עד מוצאי שבת.
לגבי רחצה :אם מספיקה רחצה רק
במקום המלוכלך  -עדיף לעשות כן .אם
יש צורך לרחוץ את כל הגוף – גם דבר זה
מותר .יש להשתמש לצורך כך במים קרים.
אם ישנו צורך ,ניתן להקל ולהשתמש גם
במים חמים שחוממו בדוד שמש ,לא
במים חמים שחוממו בבוילר חשמלי וכד’.
יש להשתמש בסבון נוזלי לצורך הרחצה,
ולהיזהר בניגוב שלא לסחוט את השיער.

יש לי סטומה חדשה ואני מתבייש
לחשוף אותה בפני אשתי .מה אפשר
לעשות כדי שהדבר לא יפגע בחיינו
הזוגיים?
דימוי הגוף הוא התמונה העולה בעיני
רוחנו של החזות שלנו .תמונה זו לא
בהכרח תואמת את חזות גופנו באמת,
אלא את תפיסתנו אותו .במהלך החיים
דימוי הגוף שלנו משתנה כל הזמן .דימוי
גוף הינו אישי ודינאמי .בדומה לכל אדם,
בריא כחולה ,ישנם רגעים בהם הביטחון
העצמי גבוה בנוגע למי אני וכיצד אני נראה
בעיני עצמי ,ורגעים בהם הביטחון העצמי
גבוה פחות .לעיתים ,בעיה רפואית עלולה
לגרום לנו מבוכה .נראה ששיחה כנה
שתחשוף את רגשותיך בפני רעייתך ,כגון
– ‘אני מרגיש מבוכה מפני שיש לי סטומה’,

‘אני זקוק לעזרתך בנושא זה’ – פנייה
כזאת עשויה לסייע .אני מניח שרעייתך
תרצה לעזור לך ,וסביר שרגשותיה כלפיך
לא אמורות להשתנות עקב הסטומה .אם
עדיין קשה לך ,אתה יכול להסתייע באיש
מקצוע כגון פסיכולוג.

אני רווק בעל סטומה .עדיין לא
התחתנתי ,ואינני יודע מתי וכיצד
לספר לאישה שאכיר.
מבחינה הלכתית חובה לספר על מומים
קריטיים שאינם נראים ,עוד לפני הפגישה
הראשונה .אמנם ,לאחר דיונים והתלבטות
רבה ,במקרים בהם בחורים ובחורות בעלי
מומים קריטיים לא הצליחו למצוא שידוך
1
אפילו לא לפגישה אחת ,יש מפוסקי דורנו
שהורו כהוראת שעה שמותר להיפגש
פגישה אחת ללא סיפור המומים מראש,
אך התנו זאת בסיפור הבעיה החמורה
לפני הפגישה השנייה.2
בבעיות שאינן קריטיות ,אין חובה על
המשודכים לספר עליהן מיד בתחילת
הקשר ,אלא להמתין מעט עם מסירת
המידע על פגמים מסוימים לזמן בו הקשר
בין בני הזוג מתחיל להתהדק ,אך לפני
שנוצר קשר רגשי .גם אם מסירת מידע
כזה מיד הייתה עלולה לבטל את השידוך
מעיקרו ,3הטעם הוא שאז ניתנת הזדמנות
לבן הזוג להכיר באופן ראשוני את האדם,
ללא פסילה מוקדמת ,העלולה להיות
שגויה .זהו שלב בו ניתן כבר לעמוד באופן
בסיסי על תכונותיו הטובות של האדם מחד
גיסא ,אך מאידך גיסא ,עדיין לפני קשר רגשי
עמוק ואהבה העלולים להכביד מאוד על
קבלת החלטה שקולה ,או אפילו לעורר
כעס כלפי מי שהסתיר עובדה חשובה כל
כך עד לשלבי קשר רגשיים עמוקים .יש
לקחת בחשבון שמשך ההיכרות בין בני
זוג לפני ההחלטה על נישואין משתנה
ממגזר למגזר ומזוג לזוג ,כך שגם הזמן
בו מספרים עשוי להשתנות בהתאם.

היותך בעל סטומה אינה נחשבת כבעיה
קריטית ,ונראה שאין חובה לספר על
כך כבר בפגישה הראשונה .במפגשים
לאחר מכן ,יש לספר על המצב הרפואי
ממנו סבלת ועל הצורך הרפואי בהתקנת
הסטומה.
קיימים מקרים בהם מפגישים ‘בעיה
עם בעיה’ ,דהיינו משדכים בין אנשים
בעלי בעיה רפואית מסוימת .כך קל יותר
לאנשים לקבל בני זוג שיש להם בעיה
רפואית כיון שגם להם יש בעיה כזאת.
כמובן שהדברים עשויים להשתנות מאד
בהתאם לאנשים עצמם ולמצבים השונים.
לעיתים נוח יותר לאנשים להיפגש מראש
באופן כזה ,בו הם מרגישים שווים מול
שווים.
מכון פועה הוא ארגון חסד ,המסייע לציבור
בייעוץ ובהכוונה בתחומי גניקולוגיה,
פוריות ,הריון ,לידה וטהרת המשפחה
על-פי שילוב הפסיקה הרבנית לדורותיה
עם הרפואה המודרנית.
הפסיקה ההלכתית מבוססת על גדולי
הפוסקים מכל החוגים ,והתחום הרפואי
מבוסס על התייעצות מתמדת עם בכירי
הרופאים והחוקרים בארץ ובעולם .רבני
המכון נותנים מענה מתאים לפונים מכל
הזרמים וגווני האוכלוסייה בארץ ובעולם,
מסייעים להם להתמודד עם הקשיים,
ומוצאים ב"ה פתרונות .כל ייעודו של
המכון הוא – לעזור ,על-כן כל שירותי
הייעוץ ניתנים חינם.
טרם כניסתם לתפקיד ,צברו הרבנים
ניסיון בפסיקה הלכתית ובעבודה עם
הציבור הרחב .לקראת עבודתם במכון
קיבלו הרבנים הכשרה מקצועית מעמיקה
בתחום ההלכתי-רפואי.
כמו כן ,מכון פוע"ה מקיים ימי עיון וקורסים
שונים .הסברים נוספים ניתן לקבל
במחלקת ההדרכה ובאתר האינטרנט של
המכון.

לשאלות הלכתיות נוספות – פנו למכון פוע"ה:

רחוב עזריאל  ,19גבעת שאול ,ירושלים ,טל ,02-6515050 .פקס 02-6517501 .או בדוא"לinfo@puah.org.il :
 1הרב מרדכי אליהו בפגישתו עם הרב מנחם בורשטין ,י"ט באדר ב’ תשס"ג .הרב זלמן נחמיה גולדברג בהוראה בעל פה לרב מנחם בורשטין.
 2כמובן מדובר במציאות שבה נוהגים להיפגש כמה וכמה פעמים ,ולא רק פגישות מועטות.
 3מבוסס על הוראתו של הרב מרדכי אליהו ,ובלשונו ‘משיביאו שליש’ דהיינו בערך בשליש היווצרות הקשר .שו"ת דבר חברון ,חלק א סימן יא.
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דברים שרואים מכאן – לא רואים משם

כיצד “להעלים" את נוכחות הסטומה באמצעות לבוש?
שלומית תמיר בן ארי

יועצת תדמית אישית – “ייעוץ תדמית אפקטיבית"

לא בכדי נבחרה הכותרת “דברים שרואים
מכאן -לא רואים משם” .למה הכוונה?
דברים שאתם רואים מכאן ,כאשר אתם
מתלבשים ומתבוננים על עצמכם בראי
– אינם נראים משם ,מנקודת מבטם של
האחרים ,המתבוננים בכם לאחר מכן.
זהו השינוי הראשון והעיקרי שיש צורך
לעשות – שינוי בגישה .נכון שיש רצון
להסתיר ,לטשטש ,אך העבודה העיקרית
היא על שינוי התפיסות בראש .ולכן אני
כאן ,בכדי לסייע ולהעניק לכם טיפים .אז
בואו ונצלול פנימה:

שינוי תדמית
הטיפ הכי משמעותי :שימו את הדגש
על התדמית אותה אתם מעוניינים
לשדר לסביבה .כך ,מי שמסתכל עלינו,
יתרשם מהמסר ,מהדרך ומהסטיילינג,
ולא יתעסק עם השאלה כיצד אני נראה?
שמן ,מלא ,רואים את הסטומה וכו’.
התשדורת שהאיש מולנו מקבל מאיתנו
– היא זו שתקבע את התייחסותו אלינו.
לדוגמא :אני יכולה להתלבש בצורה
הכי משעממת ,ואף אחד לא יסתכל
עלי ,למרות שיש לי גוף של דוגמנית (כן,
הייתי רוצה .) :....לעומת זאת ,אם היה
לי אביזר אופנתי ,פריט לבוש מעניין או
חולצה אופנתית ,עם הדפס צבעוני ויפה
 המתבונן בי יתרשם מעובדות אלו ,ולאיתעכב על מראה גופי האמיתי (שומן,
מלאות או סטומה).
במילים אחרות :אם נתלבש בצורה
מעניינת ,כיפית או בבגד אופנתי  -מי
שמסתכל עלינו יתעכב אולי על בולטות
שקית הסטומה מתחת לחולצה לשנייה
אחת ,אך מיד יעבור להתרשם מהדברים

האחרים היותר מעניינים במראה החיצוני
שלנו .ועכשיו לכמה עצות מעשיות יותר:
המסר שהלבוש שלי משדר
המשפט הזה אומר שכאשר אנחנו
מתלבשים ,כדאי לנו להיות סגורים
על עצמנו מהו המסר אותו אנו רוצים
להעביר .לדוגמא  :אם אני רוצה להעביר
מסר של מכובדות ,אמינות ,בגרות ,וכו’ -
כדאי לי להתלבש בסגנון קלאסי .למשל:
גזרות ישרות ,צבעים סולידיים ,דוגמאות
שקטות ,בדים איכותיים ואביזרים
מעוצבים בסגנון שמרני .לחילופין ,אם
אני רוצה להעביר מסר של חופש ,זרימה,
אנרגיות ,מרץ ,צעירות ,דינמיות  -אבחר
בסגנון ספורטיבי ,המתבטא בצבעים
שמחים ,חזקים ,בהדפסים ,בגזרות
רחבות ובבדים נעימים .אם אני רוצה
את הטוב משני העולמות הללו – אפשר
להתלבש בסגנון קלאסי קל .קצת מזה
וקצת מזה .ואם אני רוצה להעביר מסר
של רכות ,חולמניות ,בשלות ,נשיות– זה
הזמן להתלבש בסגנון רומנטי :בגדים
ובדים נוזלים ,צבעים רכים ובהירים.
ולבסוף ,אם ברצוני להעביר מסר של “אני
במרכז העניינים” ,כלומר :שימו לב אלי
ולביטחון העצמי שלי ,אזי אבחר בסגנון
הדרמטי.
גזרת הבגד ,והסטיילינג
להלן מספר טיפים שיטשטשו .לא יעלימו
את קיומה של השקית ,אבל יזיזו ממנה
את הפוקוס:
לגברים:
לבשו חולצה מעל המכנסיים ,ובלבד
שתהיה מעוגלת בקצה התחתון ,בכדי

שלא תרחיב את אגן הירכיים שלנו.
אפשר להכניס את החולצה בתוך
המכנסיים ,כאשר מעליה לבשו ג’קט
מבד ספורטיבי וקליל.
לבשו חולצה עם דוגמא בצבע
חזק (כמו :משבצות צבעוניות ,פרחים
גדולים וצבעוניים) ,חולצה ומעליה
וסט או עליונית פתוחה בחזית (ניתן
להשיג כיום בחנויות) .החולצה
יכולה להיות עם דוגמא ,והווסט יהיה
מקושקש ,או להיפך .במצב זה,
החולצה יכולה להיות בתוך המכנסיים,
כשהווסט מכסה את הבליטה של
השקית.
כדאי ,מתי שרק אפשר ,ללבוש גופיה
מתחת לחולצה ,כי היא מחליקה טוב
יותר את “הבליטות” בגופנו (שומנים
מיותרים ,כמו גם שקית הסטומה).
כיום ישנן בשוק נעליים בצבעים
מדליקים ,כגון כחול ,ירוק ,חאקי,
צהוב .נעילת נעליים כאלו יגרמו למי
שמתבונן בכם להביע עניין יותר בהם
מאשר בשקית שלכם.
ענדו שעון מעניין בעל רצועה צבעונית.
אין צורך בשעון יקר ערך או יוקרתי
במיוחד .שעון מעניין יסיט את תשומת
הלב של הסביבה לכיוון זה.
לנשים:
אתן יכולות כמובן לאמץ את המראה
הגברי שתיארתי לעיל .כל ההמלצות
שניתנו לגברים – יסייעו גם לכן.
ההבדל היחידי בעניין הג’קט הוא
שנשים יכולות ללבוש חולצה ארוכה
ומעליה ג’קט קצר יותר.
אתן יכולות ללבוש חולצות ארוכות
כמעט עד הברך (לא חולצות ארוכות
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מבד טריקו) ,אלא חולצות גדולות
ורפויות (הדומות לגלאביה ערבית,
אותן ניתן להשיג בחנויות) ,ומתחת
לזה ,ללבוש ג’ינס צמודים או טייצים
שונים.
ניתן ללבוש חצאית צרה (אך מקיפה
את שקית הסטומה) ,חולצה גברית
גדולה ורחבה ,ומעליה צעיף מעניין
או ווסט .בסגנון זה יצרנו עניין בלבוש
ולא בשקית .להשלמת המראה נעלי
מגפיים ,מגפונים או נעליים מעניינות,
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עם גרביון מעניין גם כן .כל אלו – יסייעו
בהשלמת המראה המיוחד ויסיטו
את המבט לאזור זה מאשר לאזור
הסטומה.
גם לנשים אני מדגישה :כדאי ללכת
עם גופיית כתפיות “ספגטי” מתחת
לחולצה ,כי היא מסייעת בטשטוש
ובהעלמת מיקומה של השקית.
יש לכן הזדמנות לענוד תכשיטים
גדולים ומעניינים ,שרשראות ,צמידים,
שעונים וטבעות .כיום ,הם אופנתיים

וזמינים לרכישה בכל החנויות .ישנם
אביזרים רבים ,צבעוניים ובסגנונות
שונים .כך תשומת הלב של מי
שמסתכל עליכן  -תוסט לאביזרים
הנלווים (אקססוריז) ולא לאזור
הסטומה.

קוראים לי סטומה!
מרי לו תומאס

אחות במרכז הרפואי נורת’ ארונדל ()North Arundel
המאמר תורגם מחדשון ארגון בעלי סטומה בבוסטון ,הOstomy Association Boston (OAB)-
הובא לפרסום על ידי בלה אליגולשוילי ,מנהלת יחידה אונקולוגית לטיפול ביתי תומך ואחות סטומה ,שירותי בריאות כללית מחוז מרכז

אנשים יקרים,
כולי תקווה שתאמצו את השינוי התפיסתי
ותעשו שימוש מושכל ומוצלח בטיפים,
והכי חשוב  -תהיו בריאים .אמן.

שלום!
קוראים לי סטומה ,ואני די נהדרת,
כשחושבים על זה .אני חייבת להודות
שעליתי על העצבים של חלק מהאנשים.
ישנם כאלו החושבים שאני גסה ,חסרת
נימוס ובעייתית מבחינה חברתית .נו טוב,
תסלחו לי!
כמעט כולם יוצאים מדעתם למשמע
המשפט“ :ייתכן ויהיה הכרחי ליצור
סטומה” (אותי!!!) כאשר הרופא אומר
אותו  -הוא גורם לזה להישמע כמו מילה
גסה .תקשיבו ,גם לי זה לא הכי כיף .אני
נוצרת ,בדרך כלל ,מחלק מהמעי הגס
שלכם .אני מניחה שאתם יודעים איך,
אבל ,מצד שני ,אולי אתם לא יודעים .אז
הנה ,אני אספר לכם.
תהליך ההתהוות שלי כסטומה לא היה
תפקידי במקור .ממש ממש לא!! פעם
הייתי שוכבת אי שם בחלל הבטן שלך,
והתעסקתי בענייניי .פתאום ,בום!! איזה
מנתח החליט לקחת אותי ולהפוך אותי
לסטומה .איזו חוצפה!! מדוע??? איך הוא
חשב על כזה דבר? מאיפה בא לו הרעיון?
ובכן ,אני מניחה שהפכתי לסטומה בגלל
שכאב לך כל כך ,כתוצאה ממחלת
מעיים ,כגון דלקת כיבית של המעי הגס
( ,(ulcerative colitisממחלת סרטן
באזור זה ,או מטראומה כגון תאונת
דרכים או פגם מולד .המנתח ידע שאם
הוא יהפוך אותי לסטומה  -זה יקל על
אי הנוחות ,הכאבים והבעיות שלך .שורה
תחתונה – לקחו אותי והפכו אותי לסטומה
בכדי שאתה תוכל להמשיך בשגרת חייך
כרגיל ,ככל הניתן.

אז אם זו הסיבה שבגללה נוצרתי
 מדוע כל כך הרבה אנשיםמתלוננים עליי?
הידעת שלא כל אחד מקבל אותי?? חשוב
שתבין ,הרבה הערכה ותכנון קפדניים
מושקעים בכל מטופל לפני שמחליטים
ליצור אותי ,כך שאני משוכנעת שאתה
יכול להגיד שרק “נבחרים” הינם בעלי
סטומה וברי מזל .הבנת? האנשים שיש
להם אותי  -הם אנשים מיוחדים .הם אינם
אנשים רגילים .נכון ,לוקח להם קצת זמן
עד שהם מודים בקיומי בפניהם של אנשים
אחרים ,ולמרבית הצער ,ישנם כאלה שאף
פעם לא מכירים בי בציבור.....
לא קל להיות סטומה!
חלקכם אינו ממש מפנים כי קיומי הוא
פשוט נס .תקשיבו ,לפני שהמנתח החליט
להוציא אותי החוצה ולהפוך אותי לסטומה
 פשוט שכבתי לי שם בשקט ,בדרך כללבנחת ,בבטנך .עכשיו הכריחו אותי לעבוד!
זה די קל כאשר הצואה עוברת דרכי
החוצה ,מכיוון שלפעילות זו אני רגילה .אבל
אז החליטו להם ,שם למעלה ,הרופאים,
לאפשר גם לפסולת נוזלית יותר לעבור
דרכי .למרות שהתעצבנתי ,הסתבר כי גם
את ההחלטה הזו אני מיישמת יופי.
חשבת שרק לך יש בעיות להתאים את
עצמך? זה בהחלט לא נכון! האם אתם
בכלל יודעים שאני רקמת תאים רירית
ועדינה? ולמרות זאת ,אני נשארת יציבה.
תודה לאל ,לי אין רגשות בנושא זה ,אך
לחברי העור יש .אתה רוצה לשמוע
תלונות? בואו תקשיבו למה שהוא חווה.
הוא באמת מתעצבן בגלל כיבים ,פטריות,

גירויים ,מחסומים ועוד .אנחנו אחלה
צוות .אני לחה והוא יבש ,אני אדומה-
ורדרדה והוא טבעי .אני חלקה ,והוא
מעט גבשושי .אחת הבעיות הגדולות שלי
 היא הגודל וההתאמה שלי .איני תמידבאותו הגודל ,עגולה ,ומתבלטת יפה אצל
כולם .האנשים אצלם נוצרתי – צריכים
מדי פעם לבדוק אותי ,ולעשות התאמות
לפי הצורך .נכון זה קצת מטריח לפעמים,
אבל כמו שמידות הנעליים שלנו משתנות
 כך גם אני .לא?יש כאלה ביניכם שמתלוננים עליי בגלל
שאיני יפה .טוב ,תשמעו ,פי הטבעת שלכם
הוא לא מיס אמריקה!
אני דווקא כן חושבת שאני מושכת .אני
אדומה כצבעו של הוורד ,אם אני בריאה
 אני תמיד לחה ,ואיני מדיפה ריח רע .אםתתחשבו בי ותשמרו על ההיגיינה וניקיון
הציוד שלי  -זה מספיק.

וכמה מילים אחרונות לסיכום:
נכון ,לא אני ולא אתם בחרתם להפוך
לבעלי סטומה .אך נוצרתי בכדי להקל
עליכם ,ולאפשר לכם לחיות חיים טובים
ויצירתיים .הכל תלוי בכם.
קבלו אותי כחלק מכם ,המנסה לעשות
את העבודה שהטילו עליו .כל מה שאני
מבקשת זה שתהיו כנים לגביי קיומי
ומצבי .הרופאים ,האחיות המתמחות
בטיפול בסטומה ,אנשי מקצוע נוספים,
כמו גם ארגון בעלי הסטומה של האגודה
למלחמה בסרטן  -תמיד זמינים ומוכנים
להעניק סיוע ,תמיכה ומידע .תעשו שימוש
בהם! ושיהיה לנו רק טוב ביחד.
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החיים המלאים שלי
א’ ,הפרטים שמורים במערכת
שלום לכולם .אני א’ (לא מבית הנשיא).
רווקה (מבוקשת) ,תל אביבית בת ,28
מנהלת עסק בתל אביב ,מפתחת מוצרים
מהצד ,מתה על בילויים ,שופינג ודייטים
(ולא בהכרח בסדר הזה) .אהה כן...אני
חולת קרוהן כבר כ 11-שנים ,ובעלים
גאים לאילאוסטומי (במצב חדש) כבר
למעלה משנתיים.
"כבר מזמן הבנתי שהחיים שלי יהיו בדיוק
כפי שאני בוחרת שיהיו" – וזה ציטוט
מקורי שלי.
מגיל  17אני נכנסת ויוצאת מבתי חולים,
מניתוחים ,מניקוזים ,מבדיקות פולשניות,
ממחלקות פנימיות ,ממחלקות כירורגיות,
מגסטרואנטרולוגים ,מתזונאיות (תזונה
ללא תאית ,תזונה ללא פחמימות ,נטולת
גלוטן ,טבעונות (אני עדיין על זה לפי שעה),
ממטפלים הוליסטיים ומטפלים משלימים,
משיאצו ,טווינה ,דיקורים ,שיקויים ,חליטות,
ויטמינים ,עירויים ,זריקות ,כמוסות כדורים
ועוד ועוד.
במשך שנים האשמתי את הוריי ,את
מערכת החינוך ,את הדרך בה גדלתי,
את הסביבה שלי ,את האחים שלי ,את
האחיות שלי ,את החברים שלי ,את
הרופאים שטיפלו בי ,ואפילו את סבתא
ואת הסבתא של סבתא שלי .בגדול,
מבחינתי כולם היו אחראים למצבי ,מה גם
שהיו לי סיבות מוצקות והוכחות חותכות
על הקשר הישיר בין הרגש שחשתי לבין
הכאב שאני חווה .מה שלא הבנתי אז הוא
דבר די פשוט .ברגע שאני משוכנעת שהם
אחראים על מה שעובר עלי  -הם אלו
היחידים שמסוגלים לרפא אותי.
לקח לי המון זמן ,כאב וסבל ,להכיר
בעובדה שאני היא היחידה שאחראית
למה שעובר עלי ,ולכן אני היחידה שיכולה
לרפא אותי .סלחתי לכולם על כל מה
שהם לא עשו לי ,והכי חשוב ,למדתי
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לסלוח לעצמי ,ולקבל ולאהוב את עצמי
כפי שאני (שזה הסוד שלי היום לבריאות
טובה).
"הכל בעצם זה עניין של החלטה"  -עוד
ציטוט שמאפיין אותי.
מכל ההתנסויות שחוויתי אני יכולה להגיד
בבטחה שלמדתי דבר אחד (ממנו הכל
נגזר) :כל מה שנותר לי לעשות הוא לקבל
את המצב (ואותי) כפי שהוא ולחיות
איתו .אז התחלתי לחיות .עם השקית ,עם
הצלקות ,עם הכל  -חגגתי! יצאתי ,רקדתי,
ביליתי ,טיילתי בעולם ,הכרתי אנשים
וניהלתי מערכות יחסים ,עבדתי בארץ
ובחו"ל .ותוך כדי כל זה – חשוב לציין שגם
נראיתי מעולה!
החלטתי שתחת כל הנסיבות המחורבנות
האלו  -אחיה הכי טוב שאני יכולה את
החיים במלואם! שאצחק ואהנה בכל רגע,
אוקיר כל שנייה שאני מרגישה טוב ,והכי
חשוב  -למדתי להעריך ולאהוב את עצמי
הרבה מעבר למצבי הרפואי.
היום אני יכולה להגיד בפה מלא (באוכל
טבעוני) שאני בן אדם שמקבל ואוהב את
עצמו בדיוק כפי שהוא .בזכות המחלה
הכרונית ,עשרות הניתוחים והניקוזים
שעברתי ,הסטומה שיש לי ,למדתי
להעריך את עצמי ואת היכולות שמצאתי
שטמונים בעצמי דווקא ברגעים הכי
קשים .למדתי להיות אופטימית ושמחה
בחלקי ,לראות הרבה מעבר לכאב
ולמצבי הפיזי.
למדתי להכיר את עצמי בכל-כך הרבה
מובנים .היום אני יודעת מי אני ומה אני
רוצה מעצמי בדיוק .היום דבר כבר אינו
יכול לשבור אותי .אני מנצחת את החיים.
אני אדון לגורלי ודבר לא ישבור ,יפיל או
ייקח ממני את שמחת החיים וחדוותם.
היום אני מסוגלת להתמודד עם הכל,
לגבור על הכל ,וממש לא משנה לי מה

צופן בחובו העתיד .אני סומכת על עצמי
שאנצח גם אותו.

אז איך הכל התחיל?
בגיל  ,18כחצי שנה לאחר שהתגלתה
אצלי מחלת הקרוהן ,אכלתי כמה קלחי
תירס בחול .הקלחים המיותרים האלו
גרמו לפרפורציה ספונטנית ,או בלשון
העם קרע במעיים .המצב הוביל אותי
לאשפוז ביחידה לטיפול נמרץ .באותו
ניתוח ממושך ,הוציאו לי כמעט חצי מעי
דק והותקנה סטומה של המעי הדק
(איליאוסטומי) .התעוררתי מהניתוח
מטושטשת לגמרי .במשך שבועיים לא
הייתי נוכחת כמעט (בגלל כל משככי
הכאבים שקיבלתי ,קוקטיילים ומורפיום).
לא הבנתי כלל מה עבר עלי .כחודש
לאחר הניתוח ,שהתחלתי להתאושש
ולהבין מה קרה לי ,הייתי מלאת תודה
על כך שניצלתי וזכיתי להגיע לרגע הזה.
הסטומה נראתה לי כרע במיעוטו.
אם יש משהו טוב בקרוהן או בכל מחלה
קשה אחרת ,הוא שהמצב מכניס אותך
לפרופורציות .פתאום הבנתי מה באמת
חשוב ,מה לא כזה היסטרי ועם מה אני
יכולה לחיות נפלא גם בלי.
הבנתי שאני יכולה לחיות חיים מלאים,
מופלאים וטובים ,גם מבלי ללכת לשירותים
בדרך המסורתית .הסטומה שירתה אותי
נפלאות בגיל  .18הרי עד אז הייתי סובלת
שנים משלשולים ,פיסטולות פריאנליות,
הייתי שוקלת בקפידה לאן אני הולכת,
מתי אני חוזרת ,אם יהיו שם שירותים ומתי
אכלתי בפעם האחרונה ,דבר שנחסך
ממני מיידית מהרגע שהותקנה הסטומה.
חזרתי הביתה ,אחרי כחודש של חרדות
פוסט טראומטיות והחלטתי שדי! הגעתי
לעולם הזה כדי ליהנות ויהי מה! אני
צעירה ,חתיכה ,יש לי המון חברים טובים

ואני הולכת לקרוע את העיר .באותם כמה
חודשים ,עם הסטומה ,אין מועדון או מקום
בילוי לוהט שלא הייתי בו .אף אחד אפילו
לא חשד שיש בי משהו לא בריא.
הפכתי מלאת שמחה והודיה על כל הטוב
שנפל בחלקי .לא נתתי משמעות לכך
שמשהו לא תקין אצלי ,ולכן גם הסובבים
אותי לא הבחינו בו.
בגיל  ,26לאחר שנים של תרופות
אנטיביוטיות ,סטרואידים וטיפולים
ביולוגים לסוגיהם ,שלא הצליחו לסגור
את הפיסטולות ,ומיררו לי את החיים בכל
פעם שהייתי צריכה להתרוקן בשירותים,
ניגשתי לכל המומחים הגדולים בארצנו
ופניתי למומחים גדולים בחו”ל.
הרופאים החליטו שאי אפשר לשקם את
פי הטבעת (מכל הפיסטולות) והברירה
האחרונה היתה לכרות לי את המעי הגס,
ולהשאיר אותי עם סטומה קבועה .כמובן
שהיו לי הסתייגויות רבות ,אך הכאבים,
התרופות ואיכות החיים הקשה שחוויתי
הכריעו את הכף .נזכרתי בהחלטה
שקיבלתי לפני שנים ,שאני רוצה לחיות
חיים נהדרים וטובים ,יהיו הנסיבות אשר
יהיו ,והלכתי בכל הכח על הניתוח .אחרי
הכל ,החוויה הראשונית שהיתה לי עם
הסטומה בגיל  18היתה זיכרון יפה ,כך
שידעתי בדיוק לאן אני נכנסת ,ולא היו לי
כל חששות.
היום אני כבר כשלש שנים עם סטומה,

חיה איתה בשלום ובאהבה .נכון ,בהתחלה
היו נזילות וגירודים ,לקח לי זמן לדעת
בדיוק כיצד להתנהל איתה כדי שהיא
תהיה במצב אידיאלי כמעט תמיד.
אני יוצאת עם גברים .רובם מקבלים את
הסטומה באהבה ,כי הם רואים שאני
מקבלת אותה באהבה .חלקם אינם יכולים
להתמודד עם זה ,אז אני שמחה שהם לא
שם .אני צריכה מישהו שיכול להכיל אותי
יחד את הקרוהן שלי ,על כל צדדיי ,ולא
מישהו שרואה מחט ונבהל .אדם כזה  -גם
ככה לא ישרוד איתי.
חבריי ובני משפחתי תמיד המומים
מיכולת ההסתגלות שלי ומכמה אני יכולה
עוד לעבור ועדיין להישאר חזקה ובטוחה
בעצמי ,הרבה יותר מאדם שלא התמודד
עם דבר בחייו .אני מודה לקרוהן ולסטומה,
שהפכו אותי לבן אדם שאני היום.
אם יש משהו שאני אוהבת זה שופינג .אני
מתה על סטיילינג ,משוגעת על פריטים
מיוחדים ,אוהבת להתלבש ו”לדפוק”
הופעות מגניבות ,קונה כל פריט לבוש
אפשרי ו/או אקססוריז מעניינים.
אני חושבת שמאז שיש לי סטומה אני
אפילו נהנית יותר מבעבר להתלבש (זה
מאתגר במידה מסוימת  -ועל כן מתגמל
יותר) .כל כך קל להסוות את הסטומה.
כבר שנים שאובר-סייז זה סופר אופנתי
(חולצות גדולות ,גלאביות ,שמלות
נשפכות ועוד).

כשבא לי צמוד  -גם זה תופס .אני לובשת
חולצה צמודה (כדי לשטח את השקית)
ומעליה כל חולצה או שמלה שבא לי .אני
לובשת גם שמלות צמודות ,הכי סקסיות,
בלי שום בעיה .אם אתה גבר בעל סטומה
אתה יכול ללבוש גופיית סבא צמודה
ומעליה כל חולצה שבא לך.

אז מה למדתי מכל זה?
למדתי לדאוג ולטפל בעצמי כמו
שצריך.
למדתי להכיר את עצמי ולהיות נאמנה
לרצונותיי העמוקים ביותר.
למדתי לאהוב ולקבל את עצמי תחת
כל הנסיבות האפשריות ומעבר לכל
מה שקורה.
למדתי להתמודד ולנצח.
למדתי להכיר את הסובבים אותי.
למדתי להבין את מי אני רוצה לידי.
למדתי להשיג ,לדרוש ולקבל את
המגיע לי.
למדתי להעריך ולנצור כל רגע של
בריאות ושמחה.
למדתי להודות על כל מה שיש לי ,לא
לקחת שום דבר ואף אחד כמובן
מאליו.
למדתי לקבל את כל מה שנכנס לחיי
באהבה.
למדתי איך להיות הבן אדם שתמיד
רציתי להיות.
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“הכל בגלל טיפת דם״

סיפור התמודדות אישי

פרטי הכותב שמורים במערכת

פרטי הכותבת שמורים במערכת

שנתיים עברו מאז אותו בוקר שהתחיל
שגרתי והפך למשהו אחר .כדרכי,
השכמתי ונכנסתי למקלחת ולשירותים.
לפתע ראיתי על דופן השירותים טיפת
דם קטנה .לא ייחסתי לזה חשיבות,
מאחר וחשבתי שאולי זה נגרם משריטה
בדרכי השתן .לאחר שיצאתי מהמקלחת,
סיפרתי על כך לאשתי ותגובתה הייתה“ :זו
טיפת דם אחת יותר מדי” .באותו הרגע
היא התקשרה לרופא להזמין עבורי תור
לבדיקה ,בעודי מבקש ממנה להניח לזה.
כאן המקום לציין ,כי האירוע הזה לא
חזר יותר ,אלא היה מקרה חד פעמי.
למרות זאת ,אשתי התעקשה וקבעה לי
תור למרפאה האורולוגית בבית החולים,
לביצוע בדיקות שתן וציסטוסקופיה.
הרופא שבדק אותי זיהה פוליפ קטן
בשלפוחית השתן וקבע לי תור לביופסיה.
במקביל ,בדיקת השתן חזרה חיובית ,מה
שאישש את האבחנה של הימצאות תאים
סרטניים בשתן .בדיקת הביופסיה נעשתה
באשפוז ובהרדמה כללית .עד לקבלת
התשובה ,עברו עלי שבועיים ארוכים של
מתח ,בסופם נאמר לי שיש צורך לחזור
על הבדיקה .מה שאומר אשפוז ובדיקה
בהרדמה פעם נוספת .בנוסף ,נשלחתי
לעבור בדיקת סיטי (.)C.T.
קבלת התשובה של הביופסיה השנייה,
בצרוף פענוח הסיטי ,הביאו את הרופא
למסקנה שאין לי כל ברירה .עליי לעבור
כריתה רדיקלית של השלפוחית .בדבריו
הוא חזר והדגיש את חשיבות הגילוי
המוקדם .הכוונה שלו היתה שהגידול לא
פרץ את דופן השלפוחית ,דבר החשוב
מאד להצלחת הניתוח ,וכמובן להחלמה
ולשיקום המחכה לי בהמשך הדרך.
בנוסף ,הרופא הסביר לי מה יהיה במקום
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השלפוחית .אודה ולא אבוש ,דבריו היממו
אותי .הרגשתי שהשמיים נופלים עליי .לא
קלטתי בדיוק את הנאמר לי ,כמובן גם
שלא הצלחתי להבין איך אפשר להמשיך,
מפה הלאה.
בזמן הזה נכנס לפעולה הצוות הסיעודי
של המרפאה האורולוגית בבית החולים,
שגילה התייחסות וסבלנות אין קץ בכדי
לנסות להרגיע אותי ,ולענות על כל
שאלותיי .אליהם הצטרפה אחות הסטומה,
שליוותה אותי לכל אורך הדרך ,הסבירה
לי בדיוק מה אראה לאחר שאתעורר
מהניתוח ,והדריכה אותי להסתדר עם
שקית שתן חיצונית .גם לאחר הניתוח
ליוו אותי אחות הסטומה וצוות המחלקה
האורולוגית ,בכל כך הרבה אמפתיה ,חום
ואנושיות ,אין לי מספיק מילים בכדי לתאר
ולהודות להם.
ניתוח כריתת השלפוחית בצד התקנת
הסטומה ,בוצעו בבית החולים בהצלחה.
מכאן והלאה ,נשארנו אני והסטומה שלי,
כאשר אשתי ומשפחתי תומכים ,מחזקים
ומעודדים.
למזלי הטוב ,תהליך ההחלמה עברה יפה
וללא סיבוכים ,אך עליי היה להפנים את
העובדה כי אין לי שלפוחית שתן יותר
ואני מחובר לשקית שתן חיצונית .לא
היה לי ברור איך אפשר לצאת מהבית
ולבוא בקהל אנשים? מה יקרה אם
פתאום תהיה לי איזו תקלה או דליפת
שתן מהשקית? עוד שאלות רבות עלו
עם הזמן  -אך תמיד באו על פתרונן
לשביעות רצוני.
היום ,לאחר כל התהליך הטראומתי
שעברתי ,אני מודע הרבה יותר מכפי
שהייתי בעבר לחשיבותו הרבה של
הגילוי המוקדם!!! אני אומר לעצמי :נכון,

יש לי שלפוחית שתן חיצונית ,אך אני
אדם בריא ואין לי כל בעיה בתפקודי
היומיומי .למדתי להסתדר עצמאית מבלי
להזדקק לעזרתם של הסובבים אותי.
אני נכנס לשירותים ,כמו כל אדם בריא
אחר ,מחליף לבדי את השקית ומרוקן את
הסטומה .חזרתי לתפקוד מלא .אני יוצא
לקניות בשווקים ,נוסע אחת לחודש לטיול
בארץ במסגרת חוג ידיעת הארץ ,כמו גם
לטיולים בחו”ל וכו’.
גם הזוגיות שלנו ,לאחר שעברנו את כל
התהליך יחד ,התחזקה וקיבלה משנה
חשיבות  -הודות לתמיכתה הנפלאה של
רעייתי ,לה זכיתי!
אין ספק ,התהליך שעברתי כלל לא היה
פשוט .אך בכדי לשוב לחיים נורמאליים,
פשוטו כמשמעו ,הבנתי כי עליי להפנים
ולקבל את המצב החדש ,ולהבין שאפשר
לחיות עם זה.
לאחר שיצאתי מבית החולים ,פניתי לצוות
המחלקה האורולוגית והבעתי בפניהם
את נכונותי לעמוד לצידו של כל מי שצריך
לעבור את מה שעברתי בעצמי ,ולהעניק
לו סיוע ותמיכה ממקור ראשון ,כמי שחווה
את התהליך בעצמו.
לסיום ,אני פונה לכל אחד ואחת מכם:
אם יש חשש כלשהו שמשהו פיזית לא
בסדר  -אל תדחיקו! גשו לרופא .בצעו
את הבדיקות הנדרשות ,ובהקדם ,בכדי
להציל את חייכם ,על כל המשתמע
מכך!!!!
אני שב ומודה ,אני לא ייחסתי חשיבות
לטיפת הדם היחידה ההיא ,שראיתי
באותו בוקר נמהר .למזלי ,אשתי היא זו
שהתעקשה ,לא וויתרה ,ובכך הצילה את
חיי ,והעניקה לי אותם מחדש ובאיכות
חיים טובה!

שמי ברוריה .בת  ,59נשואה ,עם שני בנים
ובת ,ולהם שלושה נכדים .יש לי משפחה
מקסימה .אני אחות ותיקה ( 37שנים)
בבית חולים מוכר במרכז הארץ .עד לפני
שלוש שנים שימשתי כאחות אחראית
במחלקה אורתופדית וכמדריכה קלינית.
כיום אני מנהלת יחידת “מוז” בבית
החולים (שיטה מיוחדת לטיפול בנגעי
עור) ואת מרפאת כף היד .ברצוני לשתף
אתכם ,קוראים יקרים ,בשני סיפורי חיים
שלי ,שתי תקופות קשות ,עימן התמודדתי
במהלך חיי.
לפני  19שנה אובחנתי כחולה בסרטן
השד .עברתי ניתוח להסרה מלאה של
השד ,וטיפולי כימותרפיה וקרינה .שנה
לאחר מכן ,במסגרת טיפול מניעתי ,הוסרו
מגופי הרחם והשחלות ,וביצעתי ניתוח
לשחזור שד .מאז ,אני עומדת לצידן של
נשים המתמודדות עם סרטן השד ומלווה
אותן בתהליך המורכב והקשה .בנוסף
להתנדבותי האישית ,כתבתי את הספר:
“ 132הניצחון הכפול” ,המתאר את תהליך
התמודדותי עם המחלה ,המאבק והחזרה
לשגרת החיים הבריאה.
בחודש ספטמבר  2011התמודדתי עם
אירוע חדש וקשה נוסף שנכנס לחיי,
במהלכו נכנסתי למצב קשה בעקבות
נמק שרירי הבטן ,רצפת האגן ,קיר הבטן,
הישבן והמעי הגס .שכבתי מחוסרת
הכרה ,מונשמת ומורדמת במשך
כחודשיים בטיפול נמרץ נשימתי .במהלך
אותה תקופה עברתי כ 34-ניתוחים .גם
לאחר שהתחלתי להתאושש ושבה אליי
הכרתי ,המשכתי לשהות באשפוז ארבעה
חודשים נוספים .לאחר האשפוז עברתי
טיפולי פיזיותרפיה ,בכדי שאוכל ללכת
שוב על רגליי .הצוות הרפואי ,הכירורגי
והפלסטי טיפלו בי במסירות אין קץ ,יחד
עם צוותי הסיעוד .בזכותם אני קיימת.
לאחר כחודשיים ,כשהתעוררתי וראיתי
שיש לי סטומה ,חרב עלי עולמי .הרופא

שניתח אותי ,נפגש עמי ליד מיטתי ואמר
לי :כשהיית מחוסרת הכרה ,לא היה לנו
עם מי לדבר .ראיתי מה קורה איתך,
והבנתי שבכדי להציל את חייך  -עליי
להחליט בשבילך .החלטתי שברוריה
תחיה עם סטומה ,מפני שבלעדיה  -לא
היית שורדת.
התעוררתי למצב חדש וקשה להתמודדות.
למדתי לחיות מחדש ,התמודדות קשה
של  24שעות ביממה ,שבעה ימים בשבוע.
משפחתי היקרה תמכה ,תומכת ומסייעת
לי בלי יוצא מן הכלל :בעלי ,בניי ,בתי טלי,
אחות במקצועה ,חתני ונכדיי.
תדמית גופי ,בנוסף לסטומה ,עברה שינוי
מהותי .אני לובשת בקביעות מחוך מיוחד
עקב המחסור הרב בשרירים חיוניים בפלג
גופי התחתון .לא ויתרתי לעצמי וחזרתי
לעבודתי (לא במחלקה האורתופדית,
מפני שיש לי נכויות רבות המקשות עליי
לבצע עבודה פיזית) .למדתי להסתכל
על הסטומה שחיה איתי ולצידי בקביעות,
ולומר לה“ :אפילו את  -לא תכניעי אותי”.
ס יוט מתמשך עם טיפול שמתארך,
ט וב לקבל את הקיים ולא לחפש את
המושלם,
ו אין ברירה ,צריך לבחור בתקווה.
מ תמודדת עם הבעיות ויכולה להן.
ה נורא מכל קרה ואני ממשיכה קדימה.
היו לי מספיק עוצמות נפשיות כדי לשוב
לעבודה ,ולקבל תפקידים חדשים מקלים.
ברצוני לשדר לכם ,קוראים יקרים ,שאיש
אינו יודע כמה כוחות טמונים בנו .רק ברגעי
משבר גדולים אנו מגלים אותם ,מבינים
שביכולתנו להתעלות ,לנסות להתגבר,
וכך להמשיך הלאה .עלינו להאמין קודם
כל בעצמנו ,לקום מידי בוקר ולומר“ :יום
נפלא היום וטוב לחיות”.
אני מגוללת בפניכם את סיפור חיי
המורכב ,ואומרת לכם“ :הסתכלו עליי.

למדו תמיד להסתכל על חצי הכוס
המלאה ולחפש את הטוב שעוד ישנו.
אני מאמינה שריבון עולם נגע בי ,הציל
אותי ,וכי לא סיימתי את תפקידי בעולם
הזה .כיום אני במהלכו של כתיבת ספר
נוסף על תעצומות הנפש וההתמודדות
האישית שחוויתי  -בכדי שיהיו לעזר
לעודד ,להתעודד ולתמוך את העוברים
משברים שונים בחייהם.
ברצוני להודות מכל הלב לאחיות
הסטומה המקסימות ,שעמדו לצידי
בשעתי הקשה וסייעו לי לאורך כל הדרך
בהתמודדות עם הסטומה והדריכו אותי
כיצד לטפל בה וללמוד לחיות איתה.
למרות היותי אחות במקצועי ,התקשיתי
להתמודד עם “עצמי החדשה” בעקבות
הניתוחים הרבים שעברתי .גם במהלך
האשפוז ולאחר ההחלמה – הן עדיין שם,
תומכות בי בכל דבר ועניין ,ממשיכות
להיות לי לאוזן קשבת .אחיות מופלאות,
עם המון רגישות ,ידע ומיומנות.
לסיכום ,רציתי לשתף אתכם ,קוראים
יקרים ,במספר טיפים לטיפול בסטומה
כפי שאני נוהגת לבצע בעצמי*:
בכדי למנוע נפיחות בשקית הסטומה –
אני שותה בעיקר מים ,ונמנעת משתיית
משקאות מוגזים.
למניעת גירוי בסטומה  -אני מורחת
משחת תינוקות נגד גירוי על פתח
המעי (לא מתחת לבסיס).
אני מקפידה על ארוחות קטנות,
בהפרש של כשעתיים עד שלוש,
וממעיטה בכמויות .איני אוכלת
מאכלים חמוצים או חריפים ,בכדי
שלא לגרום לגירוי המעי.
בנסיעות לחו”ל (איני מוותרת! אם
כי לא נוסעת לנסיעות ממושכות) אני
מצטיידת באביזרי סטומה במזוודת
העלייה למטוס ,כמו גם במזוודה
הגדולה בכמויות מספיקות  -בכדי
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האגודה למלחמה בסרטן

הפינה האישית

שלא יחסר במהלך הטיול .כמו כן,
בהמלצת אחות הסטומה ,הונפק
עבורי כרטיס עם כל פרטיי האישיים
המשמש אותי לנסיעות לחו”ל .את
הכרטיס ניתן להשיג בארגון בעלי
סטומה של האגודה למלחמה בסרטן
בטל.03-5721618 .

נוזלים אני לוקחת באריזות קטנות
ולא במיכלים גדולים שאי אפשר
לעלות איתן למטוס.
היום אני גם מטופלת וגם מטפלת
ומייעצת ועושה זאת בשמחה ,מפני
שבעזרה שלי לאחרים אני עוזרת
לעצמי .זהו הכוח המניע אותי.

* ההמלצות הן מפי הכותבת בלבד.
בכל מקרה יש להתייעץ עם אנשי
מקצוע כמו דיאטנית ואחות סטומה
בכל סוגיה ,לצורך התאמת ההדרכה
למקרה הספציפי.

הסתגלות והסתכלות/מבט אישי
השם שמור במערכת
לאחר תקופה ארוכה שטופלתי עקב
גידולים סרטניים בשלפוחית השתן ,הודיע
לי ערב אחד הפרופסור במחלקתו טופלתי:
“אנו לא מצליחים להפסיק את הופעתם
של הגידולים הסרטניים בשלפוחית השתן
שלך .אם הם יתפרצו אל מחוץ לשלפוחית
 תהיה בסכנת חיים!”הייתי המום .שאלתי“ :אז מה צריך לעשות?”
תשובתו לא אחרה לבוא :לכרות את
השלפוחית!
נותרתי ללא מילים .לא ידעתי מה בדיוק
זה אומר ובמה זה כרוך ,אך תוך דקה
השבתי“ :אז פרופסור ,מתי נעשה זאת?”
במקום קיבלתי ממנו הנחיות מדויקות
לקראת הניתוח .מניסיוני בעקבות ניתוח
אורולוגי שעברתי קודם  -העדפתי לבצע
זאת בבית חולים מאשר בקליניקה.
עתה ,לאחר כ 11-שנה מאותו יום ,נראה
לי שאני יכול לסכם :בחרתי במקום הנכון.
כיומיים לאחר הניתוח נאלצתי לעבור
צנתור ,גם הוא עבר בהצלחה וללא צורך
בבירוקרטיה .כחמישה ימים לאחר מכן
עזבתי את בית-חולים לשבוע החלמה.
באותו שבוע החל תהליך ההסתגלות שלי
לחיי החדשים עם הסטומה.
התחלתי להסתגל לרעיון ולהתמודד
ברצינות עם בעיותיי השונות :בעיות
אסטטיות ,חוסר נוחות ,מגבלות שונות
ולא סימפטיות ,אך הכל מתגמד לעומת
העובדה של המשך החיים! בורכתי
במשפחה וידידה שעודדו אותי בדרכי
(מאוד חשוב).
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ברצוני לשתף אתכם ,קוראים יקרים,
במספר טיפים שמצאתי כשימושיים
ביותר עבורי:
לפני הניתוח ,אחות מבצעת סימון
של המקום בו תהייה ממוקמת
הסטומה .חשוב מאד שבעל הסטומה
העתידי יקדיש גם הוא מחשבה לנושא.
לדוגמא מה המרחק מחגורת מכנסיו
לשקית ,איך זה ייראה כשהוא סוגר את
חגורת המכנסיים ,איך הוא יסתדר עם
השקית בעת ישיבה ונהיגה.
ההיגיינה וביצוע ההנחיות שניתנים לך
על ידי האחות ביותר .בכדי להמעיט
את הסיכון לזיהומים  -אין להאריך את
השימוש בבסיס הנדבק לגוף ובשקיות
אורוסטומי .כדאי לחשוב גם על הנחת
שקית השתן הלילית בכלי כיבול
מתאים למשך הלילה .לעיתים שקית
נפגמת ועלולה להרטיב את השטיח
או הרצפה.
חשוב לארגן בחדר הרחצה מקום
נוח לגישה בעת הטיפול בסטומה,
לפני הרחיצה ואחריה.
נושא הציוד המתאים חשוב מאד
בעיניי .אני ,למשל ,החלפתי את הציוד
מספר פעמים עד שמצאתי את הציוד
המתאים לי ביותר.
ממליץ מאוד שבתיק (הצמוד אליכם
תמיד בעת יציאה מהבית) יהיו ערכת
בסיס ,שקית וחומר ניקוי בכדי שניתן
יהיה לטפל כראוי במקרה של דליפה.
עם הזמן והניסיון מקרי הדליפה

הולכים ופוחתים.
למשתמשים בשקית אורוסטומי עם
ברז מומלץ ,עם קבלת הציוד ,להקדיש
זמן בכדי לוודא שהברז סגור מראש
בכל השקיות (לעיתים בהיסח הדעת
שוכחים לעשות זאת).
אם יש לך אפשרות – כדאי להכין
מראש תיק מתאים עם ביגוד להחלפה,
כולל ביגוד תחתון ,גרביים וחגורה למגן
עור.
מניסיוני ,החלטתי להדק סביב חלקם
העליון של מגן העור והשקית חגורת
בטן (בגובה של כ 10-ס”מ) המסייעת
במניעת השתחררות ודליפה  -זה
עובד לא רע!
לסיכום ,אני רוצה לציין בעקבות ניסיון רב
שנים ,אין לי כמעט כל הגבלה בעקבות
הסטומה :אני רוכב על אופניים ,מתעמל,
נוסע לחו”ל ללא בעיות (הצטיידתי
מראש בכתובות בעת הצורך בחו”ל),
שוחה ורוחץ בים ,כולל בים המלח ,הולך
להצגות ,קונצרטים וכו’.
כמובן שאיני מחסיר מעקב רפואי תקופתי
אצל האורולוג ואחות הסטומה ,וכמובן
שרופא המשפחה בתמונה.
מאוד מאוד חשובה ההבנה ולעתים
הסבלנות של הפרטנר לחיים .עם כל
הקשיים הטכניים  -אני מנהל חיים
נורמליים ואקטיביים .החיים הם מתנה
יפה! כדאי לכולנו להתאמץ וליהנות
מהם!

מערך התמיכה והסיוע של
האגודה למלחמה בסרטן ללא תשלום –
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
קבוצות תמיכה לחולים ,מחלימים ובני
משפחותיהם
באגודה למלחמה בסרטן מתקיימות קבוצות תמיכה לאנשים
שחלו בסרטן ובני משפחותיהם ,המתגבשות בהתאם לביקוש
ולצורך ,כגון קבוצת תמיכה לנשים צעירות (בנות ,)30-50
קבוצת תמיכה לבריאים התומכים בבני זוגם החולים ,קבוצת
תמיכה לזוגות ,קבוצת תמיכה להורים שכולים ,קבוצת תמיכה
לנשים המתמודדות עם מחלות סרטן נשיות ,קבוצת תמיכה
לבני משפחה מלווים ועוד ,המונחות על ידי אנשי מקצוע
(עובדים סוציאליים ,פסיכולוגים ואחיות) שהוכשרו לכך .הקבוצות
מתגבשות במחלקת השיקום של האגודה ,טל,03-5721678 .
ופועלות במסגרת סניפי האגודה ברחבי הארץ ובמרכזי התמיכה
של האגודה.

מערך המידע של האגודה למלחמה בסרטן –
לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם
האגודה מפעילה מערך מידע ותמיכה נרחב ללא תשלום לחולים,
מחלימים ובני משפחותיהם .לשירותך ללא תשלום:
מוקד המידע הטלפוני ‘טלמידע׳®1-800-599-995 :
מרכז המידע 03-5721608 :או info@cancer.org.il
פורומים אינטרנטיים לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם בניהול
מיטב המומחים באתר האינטרנטwww.cancer.org.il :

מרכזי הפעילות והתמיכה “חזקים ביחד״ של
האגודה למלחמה בסרטן
מרכזי התמיכה “חזקים ביחד״ של האגודה למלחמה בסרטן
פועלים כיום בגבעתיים ,ירושלים ,חיפה ,עפולה ובאר שבע .מרכזי
“חזקים ביחד״ משמשים בית בקהילה לחולים ,למחלימים
מסרטן ולבני משפחותיהם .המרכזים מעניקים להם מגוון פעילויות
תמיכה ,מידע ,העשרה ופנאי המסייעות להם בהתמודדות
האישית והנפשית עם מחלתם .המרכזים מיועדים גם לחולים
שסיימו את הטיפול הפעיל ,אך עדיין זקוקים לתמיכה ושיקום .כל
המפגשים לחולים ולבני משפחותיהם ניתנים ללא תשלום.

ליצירת קשר ולפרטים נוספים:
מרכז “חזקים ביחד” בגבעתיים:
בית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן ,רח’ רביבים  ,7גבעתיים.
טל.03-5721630 .
מרכז “חזקים ביחד” – מרכז הפעילות והתמיכה ע”ש ישראל
ולילה אלתר בירושלים:
רח’ יד חרוצים  ,3תלפיות ,ירושלים .טל,02-6256721 .
פקס.02-6256497 .
מרכז “חזקים ביחד” – מרכז הפעילות והתמיכה ע”ש עמנואל
ג’ רוזנבלט בחיפה:
בית אהרון ואולגה רוזנפלד ,רח’ רוזנפלד  ,25בת גלים ,חיפה.
טל .04-8511712/5/7 .פקס.04-8511716 .
מרכז “חזקים ביחד” ע”ש רות ורובל (שניידר) עפולה:
בית פוזנק ,גבעת המורה ,עפולה .טל,04-6591004/5 .
.04-6424862
מרכז תמיכה ‘בית אידי מעגן’ באר שבע:
המרכז הוקם בשיתוף ובסיוע האגודה למלחמה בסרטן,
אוניברסיטת בן גוריון ,עיריית באר שבע והמרכז הרפואי
האוניברסיטאי סורוקה .רח’ הר בקע  13רמות ,באר שבע,
טל.08-6490802 .
מידע מפורט ומעודכן על פעילויות מרכזי התמיכה ניתן למצוא
באתר האינטרנט של האגודהwww.cancer.org.il :

“להיראות טוב  -להרגיש טוב יותר”
האגודה למלחמה בסרטן מייצגת ומפעילה בישראל את
פרוייקט “להראות טוב  -להרגיש טוב יותר״ .במסגרת הפרוייקט
קוסמטיקאיות ,מאפרות ,פאניות וספרים מטפלים בהתנדבות
בנשים חולות סרטן במכונים האונקולוגיים ,בסניפי האגודה
למלחמה בסרטן ,בקהילה ובהוספיס-בית .המטופלות מקבלות
טיפול קוסמטי והדרכה כיצד לטפל בפניהן ובשיערן ו/או להתאים
תספורת במטרה לשפר את הרגשתן .מעבר לכך ,ספרים
מתנדבים מטפלים בפיאות ומתאימים אותן למטופלות .הפיאות
ניתנות לנשים הזקוקות להן ללא תשלום.
בבית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים ,ישנו חדר
טיפוח להתאמה ולהשאלת פיאות ללא תשלום .הפרוייקט
מופעל בהתנדבות על ידי ד”ר פרנסין רובינסון ,מתנדבת “יד
להחלמה״ .למידע נוסף ניתן לפנות לרכזת הפרויקט ,סילביה
אלשוילי בטל.03-5721618 .
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‘צעדים לאיכות חיים’®

השירות ניתן ללא תשלום על ידי לנה קורץ-אלמוג ,אחות
ויועצת המיניות באגודה למלחמה בסרטן בטל.03-5721643 .

‘מחלימים לחיים בריאים’®

ימי עיון לחולי סרטן ובני משפחותיהם

סדנא מיוחדת שנבנתה במטרה ללוות מחלימים מסרטן
בהתמודדות לאחר המחלה ,לשפר את איכות חייהם ,להדריכם
לחיים בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים פעילים.
במסגרת התוכנית שמתקיימת במרכזי התמיכה של האגודה
למלחמה בסרטן ,בסניפי האגודה ובמרכזים הרפואיים ,נערכת
למשתתפים סדרת מפגשים בנושאים שונים :חזרה לשגרה
ולמשפחה ,אינטימיות ומיניות ,שמירה על הבריאות לאחר המחלה
והתמודדות עם תופעות לוואי ,ביצוע פעילות גופנית מותאמת
למחלימים מסרטן ,תזונה ,רפואה משלימה ועוד .המפגשים
בהנחיית ובהדרכת אנשי מקצוע מתחום הפסיכואונקולוגיה,
עובדים סוציאליים ,אחיות ,פיזיותרפיסטים ,תזונאים ועוד .למידע
והצטרפות ניתן לפנות אל מיכל קהלני בטל03-5721678 .

מחלקת השיקום והרווחה מארגנת ימי עיון רבים ,המתמקדים
במגוון נושאים הקשורים למחלות הסרטן והשלכותיהן ,כגון:
דרכי הטיפול ,תופעות לוואי והיבטים שונים ביחס להתמודדות
החולה ובני המשפחה עם המחלה .מידע אודות ימי העיון ניתן
לקרוא באתר האגודה באינטרנט ובעיתונות הכתובה ,וההרצאות
הנערכות בהם מוקלטות ומועלות לאתר האגודה .כמו כן ,ניתן
לפנות למח’ שיקום ורווחה ,המארגנת את ימי העיון לאורך
השנה ,בטל.03-5721678 .

ייעוץ מיני ארצי

המעון ע״ש סר צ’ארלס קלור
ב 1976-הוקם על ידי האגודה למלחמה בסרטן המעון ע”ש
צ’ארלס קלור בגבעתיים לטיפול תומך בחולי סרטן המתגוררים
במקומות מרוחקים ומקבלים טיפולים בבתי החולים באזור
המרכז .המעון מיועד לחברי כל קופות החולים ומופעל על ידי
האגודה למלחמה בסרטן .הפנייה למעון נעשית על ידי הצוות
הרפואי-סיעודי במכונים האונקולוגיים .למידע נוסף ניתן לצוות
המעון בטל ,03-5721623/4/7 .פקס 03-7313812 .או
בדוא”לmaon-clore@cancer.org.il :

לשוב לחיים רגילים עם

הטיפול התזונתי התומך

לקבלת מידע ועלוני הסברה חינם∫
ßטלמידע  ßטל±≠∏∞∞≠µππ≠ππµ Æ
ßטלמידע  ßבשפה הרוסית∫ ±≠∏∞∞≠≥¥≠≥≥≠¥¥
ßטלמידע  ßבשפה הערבית∫ ±≠∏∞∞≠≥∂≠≥∂≠µµ

בחולה הסרטן

לשירותי מידע מתקדמים
מרכז מידע∫ ∏∞∂∞≥≠µ∑≤±

info@cancer.org.il

לנשים שאובחנו ומטופלות עקב סרטן שד
¢יד להחלמה±≠∏∞∞≠≥∂≠∞∑≠∞∑ ∫¢
לשירות תמיכה נפשי ראשוני
¢טלתמיכה±≠∏∞∞≠≤∞∞≠¥¥¥ ∫¢
בקרו אותנו באתר האינטרנט∫

www.cancer.org.il

חוברת הדרכה
לטיפול בקולוסטומיה

billet.co.il

בסניפי האגודה למלחמה בסרטן ניתנים שירותי ייעוץ מס,
בשיתוף עם לשכת יועצי המס בישראל .הייעוץ ניתן למי שכבר
נקבעו לו אחוזי נכות בוועדה רפואית בביטוח לאומי ורק בענייני
מס הנובעים מהמחלה .הייעוץ ניתן בהתנדבות וללא תשלום,
בפגישה אישית או טלפונית.
סניף חיפה ,בית רוזנפלד ,רח’ רוזנפלד  ,25בת גלים.
טל.04-8511715/7.
סניף נתניה ,רח’ רמז  ,13טל.09-8344268 .
סניף תל אביב ,רח’ רביבים  ,7גבעתיים .טל.03-5721642 .

ייעוץ מס ארצי

האגודה למלחמה בסרטן משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בהדרכה והסברה לציבור בכל הקשור למחלות הסרטן ועידוד דרכי
המניעה :מניעת נזקי עישון ,חשיפה מבוקרת לשמש ,הגבלת צריכת אלכוהול; כמו גם אימוץ אורח חיים בריא ,הימנעות מהשמנה ,תזונה
נכונה וביצוע פעילות גופנית ,שהוכחו כמסייעים בהפחתת הסיכון לחלות בסרטן .במקביל ,מתקיימות מגוון פעילויות הסברה להעלאת
המודעות לאבחונן המוקדם של מחלות הסרטן השכיחות .פעילות ענפה זו של האגודה למלחמה בסרטן כוללת הפקת מסעות הסברה;
כתיבה ,עדכון והפקת חומרי הסברה המופצים במאות אלפי עותקים ,בעברית ,בערבית וברוסית בחינם; ארגון ימי עיון ,הרצאות ועוד.
כל זאת ניתן לציבור הרחב ,לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם – ללא תשלום .להלן מקבץ מפרסומי האגודה למלחמה בסרטן
החדשים או שעודכנו לאחרונה:

∏∑≤≥±

פרוייקט הנועד לחשוף את חולי הסרטן ליתרונות הבריאותיים
הגלומים בפעילות הגופנית ,לעודדם לשלב פעילות מתוכננת
ומובנית בשגרת חייהם ולתת ייעוץ וליווי מקצועי לחולים שיבחרו
לאמץ ולהשתלב בתכנית .יתרונותיה הבריאותיים ,הפיזיים
והרגשיים של הפעילות הגופנית בקרב חולי הסרטן ,נחקרה
רבות בשנים האחרונות והוכח כי ביכולתה לסייע לחולי הסרטן
בהתמודדות עם המחלה ותסמיניה .התוכנית מתקיימת בהנחייה
קבוצתית על ידי פיזיותרפיסטים ,וכוללת הפעלה ,ייעוץ ,חלוקת
חוברת הסבר ומעקב ,מד צעדים וממתח גומי לביצוע התרגילים.
הפרוייקט פועל במרכזים רפואיים שונים בארץ .למידע נוסף
ולהצטרפות ניתן לפנות לרכזת הפרויקט ,סילביה אלשוילי בטל.
.03-5721618

האגודה למלחמה בסרטן מעניקה ייעוץ בנושאי דימוי גוף ומיניות
לחולים בני כל הגילאים ,הכולל:
מידע אודות השלכות מחלת הסרטן על המיניות והפוריות.
ייעוץ באשר לאפשרויות טיפול ושיקום התפקוד המיני.
הכוונה למומחים מקצועיים נוספים.

פרסומי האגודה למלחמה בסרטן

™לתרומות∫ ∂±≠∏∞∞≠≥µ≠¥∂≠¥
© כל הזכויות שמורות¨ אוגוסט ≥≤∞±
™תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס¨
על פי סעיף ∂ ¥לפקודת מס הכנסהÆ

חוברת "לשוב לחיים רגילים עם
קולוסטומיה" – מידע והדרכה לבעלי
סטומה של המעי עודכנה בסיוען של
ליויה כסלו ,אחות ראשית באגודה
למלחמה בסרטן ובלה אליגולשווילי,
אחות אונקולוגית ,מומחית בטיפול תומך
ומתאמת טיפול בבעלי סטומה בשירותי
בריאות כללית מחוז מרכז.

חוברת "הטיפול התזונתי התומך בחולה
הסרטן"  -עודכנה בסיועה המקצועי
של יעל שפאץ ,דיאטנית קלינית במכון
האונקולוגי של המרכז הרפואי ע"ש שיבא
בתל השומר ,ובאדיבות חב' אבוט.

חוברת "ילדים וצעירים חולי סרטן" -
עודכנה לשנת  2014בסיוע פרופ' מרים
בן הרוש ,מנהלת המח' להמטולוגיה
ואונקולוגיה ילדים במרכז הרפואי "מאייר"
של המרכז הרפואי רמב"ם ,ופרופ' יצחק
יניב ,מנהל מח' המטו-אונקולוגיה ילדים
במרכז הרפואי שניידר ,חברי וועדת
העדכון לנושא סרטן בילדים של האגודה
למלחמה בסרטן .החוברת עודכנה
והופקה באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

תשישות
ועייפות
אצל

אנשים המתמודדים
עם מחלת הסרטן

כל פעילויות האגודה בפריסה ארצית ,קבוצות התמיכה ומרכזי התמיכה – ללא תשלום!
האגודה למלחמה בסרטן

חוברת "תשישות ועייפות אצל אנשים
המתמודדים עם מחלת הסרטן" -
מהדורת  2014עודכנה בסיוען המקצועי
של שרה בן עמי מנהלת הסיעוד במרכז
מירב לבריאות השד המרכז הרפואי ע"ש
שיבא ,וליויה כסלו אחות ראשית באגודה
למלחמה בסרטן
26
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חוברת "בחילות והקאות הנלוות לטיפול
כימי וקרינתי"  -עודכנה לשנת 2014
בסיועה של שרה בן עמי מנהלת הסיעוד
במרכז מירב לבריאות השד המרכז
הרפואי ע"ש שיבא והופקה באדיבות חב'
. MSD

חוברת מילון מונחים באונקולוגיה – עדכון
מהדורת  2014בסיוע פרופ' רפאל קטן
נשיא המערך האונקולוגי במרכז הרפואי
ע"ש שיבא בתל השומר ובאדיבות חב'
רוש פרמצבטיקה ישראל בע"מ.
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רשימת אחיות הסטומה בארץ

ÏÚ ¯˙ÂÈ ˙Ú„Ï

ÏÚ ¯˙ÂÈ ˙Ú„Ï

‰ÈÏÎ‰ ÔË¯Ò

‰‡È¯‰ ÔË¯Ò

‰ÈÏÎ‰ Ô‚‡Â ÔÎÙÂ˘‰ ÔË¯ÒÂ

∫ÌÈÓ„˜˙Ó Ú„ÈÓ È˙Â¯È˘Ï
∞≥≠µ∑≤±∂∞∏ ∫Ú„ÈÓ ÊÎ¯Ó
info@cancer.org.il

הרשימה מעודכנת ליום הפקת הביטאון.
מומלץ וניתן להתעדכן אצל ארגון בעלי הסטומה בישראל בטל03-5721618 .
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www.cancer.org.il
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חוברת "לדעת יותר על סרטן המעי
הגס והחלחולת" מהדורת  2014עודכנה
בסיועם של ד"ר אילה הוברט ,מנהלת
המרכז לגידולים במערכת העיכול במרכז
הרפואי הדסה עין כרם ופרופ' חנוך קשתן,
מנהל המחלקה כירורגית ב' במרכז
הרפואי רבין קמפוס בילינסון .החוברת
הופקה באדיבות חב' מרק סרונו.

‰ÏÁÓ‰ „‚Â ÌÈÏÂÁ‰ ÔÚÓÏ

‰ÏÁÓ‰ „‚Â ÌÈÏÂÁ‰ ÔÚÓÏ

חוברת "לדעת יותר על סרטן הריאה" –
מהדורת  2014עודכנה בסיועה המקצועי
של ד"ר מיה גוטפריד ,מנהלת היחידה
לגידולי ריאה ומנהלת המכון האונקולוגי
במרכז הרפואי מאיר בכפר סבא ,והופקה
באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה ישראל
בע"מ.

חוברת "לדעת יותר על סרטן הכליה" –
עודכנה לשנת  2014באדיבות חב' באייר
ובסיועו המקצועי של פרופ' אבישי סלע,
מנהל המכון האונקולוגי במרכז הרפואי
אסף הרופא.

כאב

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

שירותי בריאות כללית מחוז הצפון

ריטה פורקוש

יחידה להמשך טיפול
חצר בי״ח העמק

04-6068820
052-4503126

נהריה
שירותי בריאות כללית

דליה בירנבוים

מר׳ מקצ׳ נהריה
רח׳ הרצל 66

04-9958218

חיפה
שירותי בריאות כללית

שולי שושי

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

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

בי״ח רמב״ם

ורדה שווגר
מתאמת הטיפול בפצע

מרפ׳ פלסטיקה

04-8542794

בי״ח רמב״ם

רותי איפרגן

בו
והטיפול
מידע לחולה ולמשפחתו

זכויות ושירותים
מידע לחולים ולמחלימים מסרטן

2014

האגודה למלחמה בסרטן
האגודה למלחמה בסרטן

חוברת "כאב והטיפול בו"  -מהדורת
 2014עודכנה בשיתוף האיגוד הישראלי
לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה ,בסיוע
מגר' רמה ספיר ,פרופ' נתן צ'רני וגב'
יורן אופסטד-כרמל ,צוות היחידה לכאב
אונקולוגי במרכז הרפואי שערי צדק,
וד"ר אורה רוזנגרטן ,מנהלת היחידה
לגינקולוגיה אונקולוגית רפואית במרכז
הרפואי שערי צדק .החוברת הופקה
באדיבות חב' רפא.

חוברת "עם הפנים לעתיד  -מדריך
למחלימים מסרטן" – עודכנה ל2014-
והופקה באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

חוברת זכויות ושירותים לחולים
ולמחלימים – עדכון וחידוש מהדורת
 2014באדיבות חב' רוש פרמצבטיקה
ישראל בע"מ.

אבחון מוקדם
ודרכי מניעה

של סרטן המעי הגס

את החן
יש לאבחן!
© סימן רשום

כל מה
שרצית לדעת

על הסרטן
ולא העזת לשאול

האגודה למלחמה בסרטן

חוברת "כל מה
שרצית לדעת על
הסרטן" – עודכנה
לשנת .2014

עלון 'אבחון מוקדם ודרכי מניעה של
סרטן המעי הגס' – עודכנו בשפות ערבית
ועברית לשנת .2014
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שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

אלונה מועלם בנימין

יח׳ להמשך טיפול ,רזיאל  8נתניה

09-8603555
050-6264838

שרון-שומרון
שירותי בריאות כללית

נורית אשל

אחות אונקולוגית מתאמת סטומה
(יחידת שקד  )2נתניה

09-8303302
050-6264974

שירותי בריאות כללית

נירה נווה

אחות מתאמת סטומה (יח׳ שקד )3
הרצליה-נתניה

050-6264955
050-6264967

שירותי בריאות כללית מחוז תל אביב

שרונה פלדמן

דב ממזריטש  ,36תל אביב

03-5001000
052-4233562

מחוז מרכז
שירותי בריאות כללית ראשון לציון

סופי קון

מרפאת סיטי אשדוד

050-6260642

דן-פתח תקוה
שירותי בריאות כללית

רוית אילון

יח׳ להמשך טיפול ומעקב
רוטשילד  119פ״ת

03-9084200
03-7330200

זהבית חזן

מרפ׳ רמת רחובות

03-6792260
050-6299676

יח׳ סטומה

050-5906732
פקס03-9377694 :

מחוז מרכז כללית

האגודה למלחמה בסרטן

העלון חודש ועודכן בסיוע ד"ר פליקס
פבלוצקי ,רופא עור ומין בכיר ,מנהל
המערך לאשפוז יום דרמטולוגי
ופוטותרפיה במרכז הרפואי ע"ש שיבא
תל השומר ,חבר ועדת העדכון של האגודה
למלחמה בסרטן לנושא סרטן העור.

לקבלת חוברות אלו ו/או אחרות ללא תשלום – פנו בשיחת חינם ל'טלמידע'® של האגודה למלחמה בסרטן1-800-599-995 :
פתחון פה  -אוקטובר 2014

מרפ׳ חוץ

050-2061097

מרכז רפואי רבין
קמפוס בלינסון

גילי יבניאלי

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

פתחון פה  -אוקטובר 2014
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

חולון יפו
שירותי בריאות כללית

מישל דיטשי

מערך שלהבת יפו

03-5001000
050-6263594

בי״ח פוריה טבריה

מרסי פוייר

מח׳ כירורגית ב׳

04-6652640
04-6652641

שירותי בריאות כללית
תל אביב יפו

רויטל שבתאי

יחידה להמשך טיפול

03-5001000
050-5994775

האגודה למלחמה בסרטן
מעון קלור

רומא לוריא

רביבים  7גבעתיים

03-5721624
פקס03-7325854 :

בי״ח אסף הרופא

זהבה בן מאיר
רינה פנחס

יחידת הסטומה

08-9779728

בי״ח מאיר

מאירה חיים

כירורגית ב׳

09-7472164
09-7472224

מחוז מרכז
שירותי בריאות כללית אשדוד

סופי קון

יחידה אונקולוגית לטיפול בית תומך

08-6343260
פקס08-6343261 :
050-6260642

בי״ח כרמל

דיאנה גרויסמן

כירורגית א׳

04-8250670
052-6836353

מחוז מרכז
שירותי בריאות כללית רחובות

זהבית חזן

יחידה אונקולוגית לטיפול בית תומך

08-6343260
פקס08-6343261 :

בי״ח נהריה

נביל בשארה

מח׳ כירורגית

04-9107733-6
054-4971481

מחוז מרכז
שירותי בריאות כללית

בלה אליגולשוילי

יח׳ אונקולוגית לטיפולי בית תומך
מרפאת פינסקר

050-6263722
050-6263722

בי״ח בני ציון ,חיפה

גרימברג עופרה

מח׳ כירורגית

04-8359138

בי״ח בני ציון ,חיפה

כמאל ריאן

מח׳ כירורגית

04-8359138

מרכז רפואי ע״ש סוראסקי ,תל אביב

ריבה ציפרשטיין

מתאמת סטומה  ,חטיבה כירורגית

052-4262122

בי״ח הלל יפה ,חדרה

סוזי זאבי

מח׳ אורולוגית

04-6304440/1

ירושלים
שירותי בריאות כללית

דבורה מרגלית

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

050-6264088
פקס02-5811156 :

בי״ח הלל יפה ,חדרה

אירית פרידמן

מח׳ אורולוגית

04-6304440/1

בי״ח אסותא

אתי ברק

כירורגית כללית

052-8284955

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

ש .בריאות כללית
גליל עליון

אביבה לוזון

מרפ׳ אזורית טבריה

050-6264454
04-6728211/00

בי״ח הדסה הר-הצופים

נלבנדיאן נעמי

הנהלת הסיעוד

050-8573852

בי״ח וולפסון

בי״ח שערי צדק

יוכבד קנד

טיפול נמרץ

050-8685853

מלכה בורוכוב-
יעקובוב

מח׳ כירורגית ב׳

03-5028616/7
054-6496080

שירותי בריאות כללית
מחוז דרום

אילנה קליין

שירותי בריאות כללית

08-6402606
050-6265002

מרכז רפואי שניידר לילדים
פתח תקווה

פקדו איריס

מח׳ כירורגית

054-4671851

באר שבע

חגית יונה

בי״ח סורוקה

052-2300246
פקס08-6403990 :

בי״ח קפלן

חגית איפרגן

מח׳ כירורגית ב׳

08-9441332
פקס08-9441790 :

בי״ח אנגלי ,נצרת

קודסי הדיל

04-6028831

שירותי בריאות מכבי
מחוז מרכז

טרוסט מירי

בן גוריון  182גבעתיים

03-7235200
050-8810535

בי״ח לניאדו ,נתניה

בן-דוד יהודית

מח׳ כירורגית

09-8604629

שירותי בריאות מכבי ,רמת השרון

פואד מסרי

הנצח  3רמת השרון

050-9667415

קופ״ח מאוחדת ,אזור המרכז

יעל גוטמן -פרלמן

יחידה להמשך טיפול

050-6617158

שירותי בריאות מכבי מחוז השרון

אתי דיין

הנצח  3רמת השרון

050-8801117

מכבי שירותי בריאות ,מחוז צפון ,נצרת

ריטה זולוטרבסקי

נצרת עילית עמק יזרעאל העמקים

050-8800902

קופ״ח מאוחדת
מחוז יהודה דרום

רוני נווה

בנימין  4רחובות

050-7366463
08-9493637

שירותי בריאות מכבי מחוז השפלה

חיה מורג

שירותי בריאות מכבי מחוז שפלה

050-8800460

קופ״ח מאוחדת ,מחוז ירושלים

פבל מוטר

טיפולי בית

050-6617577

שירותי בריאות מכבי ,מחוז הצפון

אולגה סימנובסקי

מרפ׳ אונקולוגית הדר

050-7921239
04-8280415

בי״ח וולפסון

אלה דזורייב

כירורגית ב׳

03-5028616

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

בית חולים יוספטל
אילת

אינה סלוצקי

בי״ח יוספטל

057-7321248
050-5760995

כללית מחוז דרום

אילנה קליין
איזולבלה אברמוב

יח׳ לטיפולי בית

050-6265002
050-2031505
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#

טופס רישום לארגון בעלי סטומה
האגודה למלחמה בסרטן
ארגון בעלי סטומה

מטה האגודה למלחמה בסרטן  -בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי
רח' רביבים  ,7ת.ד ,437 .גבעתיים  | 5310302טל | 03-5721618.פקס03-5711353 :
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.

E-mail

דואר אלקטרוני
מצב משפחתי ר  /נ  /ג  /א ,ילדים

ארץ מוצא

קופ"ח

סניף

סוג הניתוח:

קולוסטומי

בי"ח

אילאוסטומי

שנת עליה
רופא מטפל

סטומה של השתן
מחלקה

תאריך הניתוח

חבר חדש
חבר חוזר

המחאה על סך  ₪ 40לפקודת האגודה למלחמה בסרטן
יש לשלוח לכתובת :סילויה אלשוילי ,מח' שיקום ,האגודה למלחמה בסרטן,
רח' רביבים  7ת.ד ,437 .גבעתיים.5310302 ,
חתימה
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