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דבר העורכת
רינה דיכל
אחות מומחית קלינית בטיפול תומך ומרכזת תחום הסטומה באגודה למלחמה בסרטן

קוראים יקרים שלום רב,
הימים מתקצרים ,שעות הערב נעימות
יותר ומסמנות את בואו של הסתיו ,ואיתו
מגיעים יום הסטומה הבינלאומי שחל
באוקטובר ,וכנס בעלי סטומה בישראל,
בתחילת נובמבר.
בארגון הסטומה של אנגליה מצהירים
השנה על מאבק בטאבו על סטומה,
וקוראים לציבור לעזור בהתמודדות עם
הסטיגמות שקיימות על החיים עם סטומה.
הם מציעים לעשות זאת על ידי אמירה או
השתתפות בתהלוכות בלבוש מהודר או
צעקני ,על מנת למשוך את תשומת לבם
של כלי התקשורת במדינה ,שבה אחד מכל
 500בני אדם חי עם סטומה.
בקבוצת "צעירים עם סטומה" אצלנו,
שממשיכה במפגשיה הקבועים ,עלה גם כן
נושא החשיפה בציבור הרחב לתחום
הסטומה .במפגש שהיה בקבוצה עם נשיא
הארגון ,מידד גיסין ,הוא סיפר על
ההרצאות שהוא נותן ברחבי הארץ ,על
השתתפות בכנסים בינלאומיים לבעלי
סטומה ,ועל המשך המאבק על זכות שווה
לטיפול וציוד מול קופות החולים.
בגיליון הנוכחי אפשר לקרוא מדברי
הנשיא בעמוד הבא ,וכמו תמיד להתעדכן
על הנעשה במערכת הבריאות בישראל
דרך עיניו .בהזדמנות זו אנו מברכים את
מידד גיסין על מינויו לדירקטור בקופת
חולים מאוחדת.
גם בגיליון זה אנחנו מביאים בפניכם
מניסיונם וחוויותיהם של בעלי סטומה:
"מיומנו של בעל אורוסטומיה" ו"סיפור
ממקור ראשון" .נשמח אם תשתפו אותנו
בדרכי ההתמודדות שלכם ותציעו לנו
רעיונות והצעות לפעילויות.
מהי רפואה משולבת (אינטגרטיבית)? לאן
לפנות בנושא? מה הם המיתוסים השכיחים
בנוגע לרפואה משולבת? האם ידוע על
שיטות ספציפיות בתחום לאנשים עם
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סטומה? השאלות האלה מעניינות רבים,
ובגיליון החדש תוכלו למצוא את תשובותיו
של פרופ׳ ערן בן אריה ,מנהל המערך
לרפואה משולבת ,השירות האונקולוגי
מרחב חיפה כרמל וגליל מערבי ,של
שירותי בריאות כללית.
מאמרה של רוית אילון ,אחות סטומה
ופצעים במחוז דן פ"ת של שירותי בריאות
כללית ,מתמקד בהתמודדות עם סטומה
בעולם ,דרך זוויות מבט חדשות על עצמנו
וכוחותינו.
יהודית מריל ,מהוותיקות באחיות הסטומה
בארץ ,שעבדה כרכזת תחום במחוז דן פ"ת
של קופת חולים כללית ,דווקא מספרת על
מה שהיה בעבר ,וחולקת עם הקוראים
מניסיונה וחזונה לעתיד.
הידעתם? קופת חולים מכבי מציעה
למנותחי סטומה חדשים קשר עם אחיות
סטומה דרך מוקד טלפוני .חידושים נוספים
שיהיו בעתיד ויוכלו לתרום לבעלי סטומה
ולאנשי השירות ,יתפרסמו ,כמובן ,בגיליונות
הבאים של "פתחון פה".
חלק חשוב מחיי היומיום שלנו הוא
תזונה ,ואיך לא? על "אוכל פשוט וטעים"
כותבות לימור בן חיים ,דיאטנית קלינית,
וד"ר אילת ברק נחום ,שפית ומטפלת
בבישול .ויש גם כמה מתכונים...
מנהלת מחלקת שיקום ורווחה באגודה
למלחמה בסרטן ,עו"ס אורית שפירא,
והעובדת הסוציאלית של מחוז מרכז
באגודה ,דנה רכבי הלר ,שמרכזת פרויקט
מתחדש של מתנדבים בעלי סטומה,
עונות על שאלות מתחום ההתמודדות
עם סטומה .כמו כן ,התחלנו במחשוב של
טפסי המתנדבים ,שאותם ניתן למצוא
באתר האגודה ,ונשמח כמובן להצטרפות
מתנדבים חדשים .סדנאות הכשרה
בהנחיית דנה אפשרו היכרות עם כמה
מהמתנדבים שנותנים מזמנם ומנפשם
לתמיכה הרגשית בבעלי סטומה.

תודה רבה למתנדבים שלנו!
חברות הציוד מספרות על הציוד המוכר,
ומחדשות לנו כשהטכנולוגיות מתקדמות
ונוצרים כלים חדשים .ברצוני להזכיר,
שלכל אדם בעל סטומה ישנה הזכות
להכיר את מגוון הציוד של החברות
השונות ולבחור מתוכו את הציוד הנוח
והמתאים עבורו .הנחיה של אחות סטומה
עשויה לעזור בהתאמת הציוד.
ברצוני להודות לאחיות הסטומה ,הפועלות
במסירות רבה למען שיפור איכות הטיפול
בבעלי הסטומה בכל שלבי המחלה
וההחלמה .אנו שמחים להיות מקום תומך
ומעשיר למפגשים של אנשי צוות.
הבהרה חשובה :חוויות והמלצות הכותבים
בביטאון מתאימות ונכונות עבורם בלבד.
אין לראות בהמלצות אלה המלצת ארגון
בעלי סטומה או האגודה למלחמה בסרטן.
לטיפול בבעיות פיזיות ורגשיות יש לפנות
לבעלי מקצוע מוסמכים  -אחיות סטומה,
רופאי משפחה או כירורגים ,דיאטניות
קליניות ,עובדות סוציאליות ועוד.
אנחנו מקווים ש"פתחון פה" יהיה למקום
שבו נוח לחלוק טיפים וחוויות ,דעות וידע,
מידע ומקורותיו.
האחות הראשית באגודה למלחמה בסרטן,
ליויה כסלו ,משתתפת ותומכת בפעילות
של ארגון בעלי סטומה ,בביטאון ,בכנס
השנתי ובפעילויות לצוותים העובדים עם
בעלי סטומה.
כמדי שנה אני מודה לאגודה למלחמה
בסרטן ,שבתמיכתה ובחסותה אנחנו
פועלים .על פעילויות האגודה ועל מערך
התמיכה והסיוע שלה – לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם – תוכלו לקרוא בפרק
המיוחד לנושא זה.
אני מאחלת לכולם שנה טובה ,שנה של
בריאות ותמיכה!
קריאה מהנה,
רינה דיכל

דבר נשיא ארגון בעלי הסטומה
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה ויו״ר צב״י (צרכני בריאות ישראל)

חברים יקרים,
שוב עברה שנה ,ואנו חוזרים לכנס בעלי
סטומה  ,2016ולביטאון הארגון ״פתחון
פה״.
נושא מערכת הבריאות יהיה לצערי נרחב
יותר הפעם מאשר בעבר .צבר של גורמים
גרמו ל״צונאמי״ של תקנות ,חוקים ושינויים
בכל מה שקשור לבריאות .על קצה המזלג
נזכיר את הכנת התקציב ,שיהיה דו-שנתי,
חוק ההסדרים שיוגש לממשלה ,רפורמות
שונות של השר יעקב ליצמן  -חלקן טובות
וישימות וחלקן רק ״על הנייר״  -סל
התרופות ״המוגדל״ ,אבל על חשבוננו ,ולא

בזכות תוספת כסף .על כל אלה תקראו
בהרחבה במאמר על מערכת הבריאות.
על אף הגירעונות הגדולים של הקופות,
אשר נמשכים כבר מספר שנים ,מצבם של
בעלי הסטומה בעיקרון לא נפגע .הקופות
הבינו את החשיבות שיש ליציבות באספקת
הציוד לבעלי הסטומה ,ואמנם טיפין-טיפין
הן גם מכניסות ציוד חדש לסל שלהן,
כמובן בעזרת ארגוננו .שיתוף הפעולה בין
חברות הציוד לבין הארגון תורם רבות
ליחסים עם הקופות ,ואני שוב קורא
לכולכם לדווח לנו על כל בעיה ,כדי שנוכל
לטפל בה.

קופת חולים לאומית החלה לשלוח אחיות
להשתלמות אחיות סטומה ,ובמחזור
הראשון סיימו שש אחיות את ההכשרה.
אנו מקווים שהדבר יתבטא בסיוע ובטיפול
בחברים בשטח.
ושוב ,וגם הפעם זה לא מספיק ,אני מודה
לאגודה למלחמה בסרטן ,שללא עזרתה
והאכסניה שהיא מעניקה לארגוננו לא
היינו יכולים לפעול ,וכמובן גם לחברות
הציוד שבתרומתן מאפשרות את קיומו של
הביטאון.
בברכת שנה טובה ובריאות,
מידד גיסין
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מבט על סוגיות בנושא סטומה
רוית אילון
אחות מתאמת סטומה ופצעים ,שירותי בריאות כללית ,מחוז דן-פ"ת

קצת עובדות על סטומה
ניתוח הסטומה הראשון נעשה בשנת 1917
באירופה ,עקב קרצינומה של המעי הגס.
שיטת ניתוח מתקדמת יותר פותחה בשנת
 1952על ידי ד"ר ברוק בלונדון.
 13,500בני אדם בקירוב עוברים ניתוח
סטומה בבריטניה בכל שנה .הסיבות
הנפוצות הן סרטן המעי הגס והחלחולת,
סרטן שלפוחית השתן ,אולצרטיב קוליטיס
ומחלת קרוהן .מבין אלה הסיבה העיקרית
היא מחלת סרטן המעי הגס ,שהוא אחד
השכיחים ביותר מכל סוגי הסרטן במדינות
התעשייתיות במערב.
רוב מקרי הסרטן החדשים ( 57%בארצות
הברית) מאובחנים בגיל  65ומעלה ,גיל
שבו חלקם מתמודדים גם עם מחלות נלוות
אחרות ,צורכים תרופות נוספות ,ולעתים
גם נעזרים במטפל עיקרי.
ממחקר שנערך בארצות הברית ובגרמניה
על מטופלים עם סרטן המעי הגס ,עולה
שישנה ירידה בתמותה עקב בדיקות לגילוי
מוקדם ושיפור בטיפול .יותר אנשים חיים
עם השלכות המחלה בהשוואה לעבר ,ויותר
אנשים בגיל  60ומעלה ( )59.2%נשארו עם
סטומה קבועה בהשוואה לצעירים.
לפתיחת סטומה בדופן הבטן עלולה להיות
השפעה שלילית על איכות החיים של בעל
הסטומה ,והיא יכולה לגרום לשינוי בסגנון
החיים במספר אופנים (Brown & Randle,
 ,)2005כגון ,היכולת למצוא עבודה ,הרצון
לטייל ויותר מכל  -שינוי בדימוי העצמי.
יכול להופיע שינוי בתפקוד המיני ובמיניות,
בעיות בתזונה וצורך בביגוד מתאים .האופן
שבו בעל הסטומה מרגיש כלפי השינויים
בגופו יכול להשפיע על התנהגותו כלפי
המשפחה והחברים.
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כ 80%-מבעלי הסטומה מדווחים כי הם
חווים שינויים באיכות החיים לאחר
הניתוח .מידת ההשפעה השלילית על
איכות החיים ורווחת בעל הסטומה הן
פועל יוצא של מידת השינוי שחל בחייו
האישיים ובתפקודו.
איכות חיים היא מושג מורכב ,רב-ממדי.
על פי הגדרת ארגון הבריאות העולמי,
היא כוללת תפקודים פיזיים ,פסיכולוגיים
וחברתיים ,ומאגדת בתוכה היבטים חיוביים
כגון רווחה ,והיבטים שליליים כגון חולי
וחולשה.
ממחקרים שונים בעולם ,תחומים שנמצאו
חשובים לאיכות החיים בקרב בעלי
הסטומה הם :מיניות ודימוי גוף ,תפקוד
חברתי ,תפקוד תעסוקתי ותפקוד הסטומה.
 Jenksואחרים ( ,)1997הגדירו את דימוי
הגוף כתפישת הפרט את הופעתו החיצונית
ותפקודו הפיזי של גופו.
מכמה מחקרים שבדקו את איכות החיים
במנותחי סטומה עולה כי תפישת דימוי
הגוף נמצאה נמוכה יותר בבעלי סטומה
לעומת כלל האוכלוסייה.

איך ממשיכים אחרי ניתוח
סטומה?
לאחר הניתוח ,על האדם למצוא דרכי
התמודדות חדשות ,שיתרמו להסתגלות
מוצלחת .תחושות שעלו בקרב מנותחים
כוללות :הלם ,שנאה ,גועל ,דחייה ,בושה,
חורבן ,חוסר קבלה ,זרות מעצמם ומאחרים,
חרדה ודיכאון עד כדי מחשבות אובדניות.
מיקוד ביכולותינו מאפשר לנו הערכה
מחודשת של האפשרויות העומדות בפנינו,
במטרה לשפר את איכות החיים עם הסטומה,
לקראת השלמה עם נוכחותה .האתגר הוא

הסתגלות לקצב הפעילות האישי ומציאת
איזון מחודש בחיים .אין סגנון התמודדות
טוב או רע ,אולם חשוב שההתמודדות
תתאים לכל אדם באופן אישי.
קבלת אחריות וטיפול עצמי מביאים
לשינוי אורח החיים ,לשינויים התנהגותיים
ולמניעת סיבוכים ארוכי טווח .נמצא קשר
הדוק בין תחושת רווחה נפשית לבין
היענות למשטרי טיפול עצמי .כלומר ,בעלי
סטומה הנהנים ממצב רוח טוב ,נכונים יותר
לערוך שינויים בהרגלי החיים.
חשוב לשים לב לדפוסי חשיבה :נסו לאתר
אמונות שליליות ולהחליף אותן באמונות
מציאותיות יותר .למשל :במקום "נכשלתי
בהחלפת הבסיס של הסטומה ,ואני בחיים
לא אצליח" ,לנסות לומר" :אנסה לעשות
זאת בהדרגה" או "רכשתי ניסיון שיאפשר
לי ללמוד ואפילו לקחת עזרה אם צריך.
רוב הסיכויים שבפעם הבאה אצליח יותר״.
נקודות למחשבה :יש לזכור כי ניתוח
ליצירת סטומה נועד לפתור בעיה שלא
ניתן היה לפתרה באופן אחר .לא ניתן
להתעלם מהסטומה ,עתה היא חלק מהגוף,
אך אנו יכולים לנסות לשנות את גישתנו
אליה ולהסתכל עליה מעמדה אחרת .רצוי
לתת ביטוי לרגש ולא להימנע מהתמודדות.
ניתן להיעזר באיש מקצוע לצורך כך.

מיומנויות טיפול עצמי
לפי Oremה( ,)1985טיפול עצמי הוא
עשייה ופעילות אשר האדם יוזם ומבצע
בכוחות עצמו ,כדי לשמר ,לשחזר או
לעודד בריאות .מחקר איטלקי ,אשר בדק
איכות חיים ב 34-חולים עם אילאוסטומי,
מצא שקבוצת גילאי  60ומעלה נזקקה
לעזרה טיפולית רבה יותר בסטומה לעומת

בעלי סטומה צעירים יותר .גם במחקר של
 Strykerואחרים ( ,)1985דיווחו בעלי
סטומה מבוגרים יותר על קושי רב יותר
בטיפול היומיומי.
במחקר של  Gooszenואחרים ()2000
נמצא כי  71%מבעלי סטומה מתמודדים
במהלך היום עם יותר מבעיה אחת הקשורה
בטיפול בסטומה ,ו 17%-התקשו ללמוד
ולטפל בסטומה שלהם בכוחות עצמם
מסיבות שונות ,כגון :עיוורון ,מחלות
ריאומטיות ,דמנציה וחוסר מסוגלות לקבל
את הסטומה .אנשים אלו איבדו את
עצמאותם ,ונזקקו לסיוע חיצוני של אחיות,
חברים או משפחה.
דרכים להתגבר על מיומנות טיפול עצמי
נמוכה הן ,למשל ,פעילות גופנית וקבלת
תמיכה משפחתית ו/או חברתית .ביצוע
פעילות גופנית חשובה לכל אדם ,וגם
בקרב אנשים עם סטומה .הפעילות
הגופנית משפרת את זרימת הדם ,סבולת

לב-ריאה ,שיווי משקל וגמישות ,מצב רוח
וריכוז .ובקרב גילאי  65ומעלה היא
מסייעת במניעת נפילות.

תמיכת משפחה וחברים
תמיכה לא רשמית מתקבלת בעיקר
ממשפחה וחברים ,והיא חשובה ביותר
לאדם לאחר ניתוח סטומה (Persson et al.,
.)2004
תמיכה רשמית בבעלי סטומה כוללת את
התמיכה הרפואית והסיעודית ,ומתבטאת,
בין היתר ,במסירת מידע ,הדרכה וטיפול
(מוריRook & Dooley .)1998 ,ע()1985
הגדירו תמיכה חברתית כסוג של
אינטראקציה חיובית או התנהגות הכרחית
המוענקת לאדם הנמצא במצב משברי.
רמת התמיכה מוגדרת כמידה שבה האדם
חש כי הוא יכול להיעזר בסביבתו הקרובה
ולסמוך עליה ,ומידת האהבה והערכה
שהוא חש כי הוא מקבל מסביבה זו

(.)Sarason et al., 1983
במחקרים שונים אשר בדקו את איכות
החיים של בעלי סטומה ,נמצא כי תמיכה
חברתית חיונית לאיכות החיים לאחר
ניתוח סטומה .תקשורת כנה ופתוחה
במשפחה עוזרת להתמודדות עם המחלה.
על כן מומלץ לשמור על שגרה רגילה
ומוכרת של חיי המשפחה ,ולהקדיש "זמן
איכות משפחתי".
אנו זקוקים לחברה ,לקבוצה שחולקת
עמנו את אותן ההתנסויות ,אנו זקוקים
לרשת תמיכה המראה לנו שאנחנו לא
לבד .השתתפות בקבוצת תמיכה יכולה
לסייע ולהקל על ההשפעות הרגשיות
והחברתיות הנובעות ממצב רפואי או אישי
מסוים ,להפיג את תחושת הבדידות בזכות
מפגש עם אדם במצב דומה ,המתמודד עם
אותם פחדים ומחשבות ,ללמד טכניקות
להחזרת תחושת השליטה בחיים ולספק
תחושת שותפות והשתייכות לקבוצה.
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רפואה משולבת וסטומה
פרופ׳ ערן בן אריה
מנהל המערך לרפואה משולבת ,השירות האונקולוגי מרחב חיפה כרמל וגליל מערבי,
שירותי בריאות כללית
מהי רפואה משולבת
(אינטגרטיבית) ובמה היא
שונה מרפואה משלימה או
אלטרנטיבית?
המושג רפואה משולבת מתייחס לשילוב
של רפואה משלימה כחלק מהטיפול
הקונבנציונלי המקובל בבית החולים
ובקהילה .השילוב מתבטא בכך שהטיפול
ניתן לרוב בשטח המחלקה או המרפאה על
ידי רופאים ואנשי צוות בעלי הכשרה
ייחודית ברפואה משלימה בתחום רפואי
ספציפי ,וזאת בתקשורת מלאה עם הצוות
הרפואי הקונבנציונלי .בישראל ובעולם
בולטת הפעילות ברפואה אינטגרטיבית
במיוחד בטיפול האונקולוגי ,אך מודלים
נוספים של רפואה אינטגרטיבית קיימים
גם ברפואת המשפחה ,בטיפול כירורגי,
פסיכיאטרי ,טיפול בכאב ועוד .בשונה
מרפואה אלטרנטיבית ,המאופיינת בטיפול
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שאינו בהכרח מגובה במחקר רפואי
ושמאופיין לרוב באי-ידיעת הצוות
הרפואי ,רפואה אינטגרטיבית מתבססת
על ממצאי מחקרים מדעיים וחותרת
לבחירה מושכלת של טיפולים ברפואה
משלימה בהתייחס ליעילותם ובטיחותם
על בסיס ניסיון קליני ומחקרי .בהיבט של
אונקולוגיה אינטגרטיבית (רפואה משולבת
בטיפול בחולים בסרטן) מטרת הטיפול
המרכזית הינה שיפור איכות החיים של
המטופל תוך הפחתת תופעות לוואי של
הטיפול האונקולוגי והעצמת האדם בהיבט
הגופני ,הנפשי והרוחני.

איך אדע למי לפנות ואיזה מרכז
רפואי הוא אמין?
בישראל מגוון רחב של מרכזי טיפול
באונקולוגיה אינטגרטיבית במרכזים
הרפואיים לין ורמב"ם בחיפה; רבין,

מאיר ,תל השומר ותל אביב ע"ש סוראסקי
במרכז הארץ; והדסה ושערי צדק
בירושלים .מרכזים נוספים נמצאים
בשלבי הקמה .במרבית המרכזים המטופל
מוזמן למפגש הערכה מקיף עם רופא
אינטגרטיבי ,בעל הכשרה מקיפה ברפואה
משולבת ,הבוחן עם המטופל את מצוקותיו,
ציפיותיו ,איכות חייו ,המסד המחקרי
בנושא רפואה משלימה ,סיכון בשילוב עם
תרופות קונבנציונליות והיבטי תקשורת
עם הצוות האונקולוגי המטפל .לקראת
סיום המפגש נטווית תוכנית טיפול ברפואה
משולבת ,המותאמת למידתו של המטופל
ומצוקותיו העיקריות.

מהם המיתוסים השכיחים
בנוגע לרפואה אינטגרטיבית?
מרבית המיתוסים מתייחסים בעיקר לגישה
האלטרנטיבית ולציפיות לא ריאליות

בחלק מהמקרים לריפוי ופריצת דרך
טיפולית שתהווה תחליף לטיפול אונקולוגי
מקובל .ההתמודדות הקשה מנשוא עם
בשורת הסרטן ,תופעות לוואי מאיימות של
טיפול קונבנציונלי ,חרדה ולעתים חוסר
אונים במצבים בהם המחלה מתפשטת –
כל אלו עשויים להניע רבים מאתנו לחפש
אחר "תרופת פלא" שתהווה לכאורה
תחליף לטיפול קונבנציונלי שלא צלח.
פנייה של המטופל ובן משפחתו לטיפול
"אלטרנטיבי" עשויה להסתיים במפח נפש.
בתקופה רגישה זו יש צורך בגישה
אינטגרטיבית המתמקדת בשיפור איכות
החיים והכוללת צוות רב-מקצועי מיומן
המציע גישה כוללנית-הוליסטית ועם זאת
פרטנית ,המתייחסת למסע של המטופל
ובני המשפחה ולא רק למחלתו .בעת זו
נחוצה לרוב אינטגרציה והכלה ולאו דווקא
מחווה אלטרנטיבית.

האם ישנם הגבלות או איסורים
בנוגע לשימוש ברפואה
אינטגרטיבית?
השימוש ברפואה משלימה אינו חף
מסיכונים ,ובעיקר מדובר באינטראקציות
בין צמחים/תוספים לתרופות אונקולוגיות
העשויות לפגום ביעילות הטיפול
הקונבנציונלי .אנו בהחלט ממליצים על
פנייה למסגרות טיפול אינטגרטיביות
במסגרת המוסדות האונקולוגיים שהוזכרו
על מנת לקבל טיפול מקצועי מרופאים

ומטפלים שסיימו הכשרה ייעודית בטיפול
תומך אונקולוגי ואשר ערים לסיכונים
בטיפול ברפואה משלימה ,בדומה
למודעות הנדרשת מכל איש מקצוע
רפואי באיתור וניטור תופעות לוואי
ורעילות של טיפול באשר הוא .הקפדה על
בטיחות הטיפול האינטגרטיבי הינה אחת
הסיבות החשובות בהמלצה להימנע
מגישת טיפול "אלטרנטיבית" ,שאיננה
מתכתבת עם המחקר והידע הרפואי
בתחום האינטגרטיבי המתפתח בספרות
הרפואית.

האם ידוע על שיטות ספציפיות
המתאימות יותר מאחרות
לאנשים עם סטומה?
הטיפול בסטומה התפתח ביותר בשנים
האחרונות במסגרת הטיפול התומך ,והוא
כולל כיום גם מרפאות ואחיות המתמחות
בהיבט זה ובסיבוכיו .התרומה של הרפואה
אינטגרטיבית בולטת בעיקר בגישה
הרחבה יותר בהתבוננות ב"אדם עם
הסטומה" ולא רק ממוקדת בסטומה עצמה.
מטופלים עם סטומה מתמודדים חדשות
לבקרים עם מצוקות פיזיות ורגשיות
ייחודיות ,הכוללות הפרעה בדימוי הגוף,
שינוי במערכת היחסים עם בני המשפחה,
קושי ביחסים אינטימיים עם בן/בת הזוג
והתמודדות נפשית ,כמו זו הכרוכה בשינוי
המהיר מבריאות שלמה לניתוח דחוף
שבעקבותיו המטופל נותר עם סטומה
העשויה להיחוות כ"אובדן"" ,פצע" או
לקות ונכות .טיפולי גוף-נפש ,לרבות
גישות להרפיה ונשימה ,טיפול במוסיקה
וליווי רוחני ,עשויים להעצים את יכולת
ההתמודדות של המטופל עם סוגיות אלו.
גישות טיפוליות נוספות ,כגון דיקור סיני
וטכניקות מגע ותנועה ,עשויות גם הן
לתרום לא רק להיבט הרגשי-רוחני אלא
גם למצוקות הפיזיות הקונקרטיות.
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אוכל פשוט וטעים
שיתוף פעולה ׳מזין׳ בין דיאטנית לבין ֶש ִפית ,הוליד מתכונים בריאים ,קלים
ומהירים שמתאימים לבעלי סטומה וכן למשפחה ולחברים
לימור בן חיים ,דיאטנית קלינית
ד״ר אילת ברק נחום ,מטפלת בבישול
אנשים בעלי סטומה זקוקים לתזונה
מאוזנת ,הכוללת את כל קבוצות המזון,
בשילוב עם הרגלי אכילה מתאימים ,כמו
לעיסה יסודית של המזון ,שתייה מרובה
ואכילה מסודרת .עם זאת ,חזרה הדרגתית,
התאמה והתנסות אישית הם עקרונות
מפתח שיאפשרו להגיע לתזונה מאוזנת
ללא תופעות לוואי בלתי נעימות ,אי-נוחות
וכן חשש או חרדה מפגיעה בתפקוד
היומיומי.
המרכיב התזונתי העיקרי המשפיע על
פעילות הסטומה (כמות ,מרקם וקצב
הפעילות) ,כמו גם על תופעות כמו גזים,
ריח וכדומה ,הוא הסיבים התזונתיים,
המצויים במזונות צמחיים כגון ירקות,
פירות ,דגנים (בעיקר מלאים) ,קטניות,
זרעים ואגוזים שונים.

8

פתחון פה  -נובמבר 2016

כיום ידוע שתזונה נכונה ובעלת השפעה
מגינה מפני תחלואה כמו סוכרת ,לחץ דם
וסרטן ,וכן שמירה של המשקל ,שמה דגש
דווקא על צריכה יומית וקבועה של מזונות
אלו .החשש מההשפעה על הסטומה עלול
לגרום לוויתור על מזונות רבים ומגוונים
אלו ,ולהוביל לתזונה לא מאוזנת ,חסרה
ברכיבים תזונתיים חיוניים ,לא מגוונת
וגם כזו שיכולה לגרום לתופעות לוואי
לא רצויות כמו עצירות (קולסטומי/
סיגמואידוסטומי) ,גזים ועוד.
סיבים תזונתיים הם רכיבים המשמשים
צמחים ליצירת מעטפת קשיחה ואטומה
המשמשת להגנה על פרי ,זרע ועוד.
רכיבים אלו שייכים לקבוצת הפחמימות –
אלה שרשראות ארוכות ובחלקן מסועפות
של פחמימות .מערכת העיכול של בני

האדם אינה מסוגלת לפרק את הסיבים
התזונתיים ,ולכן הם מגיעים למעי הגס לא
מעוכלים/מפורקים .חלקם יתפרקו במעי
הגס על ידי חיידקי המעי ,דבר שיגרום
לתנועתיות המעי ויצירת גזים ,אך גם
לתופעות רצויות כמו איזון של אוכלוסיית
החיידקים ,שיפור סביבת תאי המעי ועוד.
הסיבים שאינם מתפרקים על ידי החיידקים
יגרמו לתנועתיות המעי ולעלייה בנפח
הצואה .השפעות פיזיולוגיות ותקינות אלו
יכולות לגרום לעתים ,במצבי סטומה,
תחושות לא נעימות של נפיחות ,גזים,
מהירות ריקון ועלייה בנפח בסטומה .חשוב
לציין שכמעט תמיד תופעות אלו אינן
מסוכנות כלל ,אך ישנם אנשים המעוניינים
לצמצם אותן בגלל חשש לקושי בתפקוד
היומיומי.

איך נוכל להוסיף מזונות אלו לתפריט
וליהנות ממגוון ,בריאות ,איזון וגם טעם
מצוין?
לפניכם מספר עקרונות חשובים ,וכמה
מתכונים:

מהקל לכבד
יש להתאים את התזונה למצב הכללי ,הן
מבחינת משך הזמן לאחר הניתוח והן
מבחינת המצב הרפואי (טיפולים ,קרינות)
ולתפקוד של הסטומה ,כלומר כמות
הנוזלים היוצאת ביום ,דלקת עורית ועוד.
מומלץ להתחיל מירקות ופירות ללא
קליפות ,דגנים לא מלאים כמו אורז ,פסטה,

לחם בירה
חומרים:
 3כוסות קמח (לשלב חצי קמח לבן
וחצי מלא  -אפשר לשנות את היחס)
 1/2כוס שיבולת שועל שלמה (לא
חובה  -בהתאם ליכולת העיכול
והנוחות)
 1בקבוק בירה ( 330מ"ל של בירה
שחורה או לבנה)
 2כפות סוכר חום (לא חובה .אם
משתמשים בבירה שחורה אפשר
לוותר)
 1/2כף מלח
 1/2כפית קינמון
 3כפות שמן זית לשימון
תוספות לבחירה (שום ,זיתים ,אגוזים,
גרעיני חמנייה ,חמוציות ,עגבניות
מיובשות  -כל מה שיש בבית)
אופן ההכנה:
 .1מחממים תנור ל 180-מעלות.
 .2משמנים תבנית ארוכה
(אינגליש קייק) בשמן זית.
 .3מערבבים יחד את כל חומרי הבצק
ושופכים לתבנית.
 .4אופים כחצי שעה .ניתן להפוך את
הלחם כחמש דקות לפני שמוציאים
מהתנור כדי לקבל מעטה פריך מכל
צדדיו.

קוסקוס ,בורגול ועוד ,אגוזים ,שקדים
וגרעינים ללא קליפה .כאשר יש שגרתיות
והתייצבות של פעילות הסטומה ,נוסיף
אתגרים חדשים ,כמו ירקות ופירות
מבושלים בקליפתם ,בהמשך ירקות טריים
בקליפה ,לאחר מכן דגנים מלאים כמו
שיבולת שועל ,כוסמת וכן הלאה.

חצי-חצי
מומלץ לשלב בארוחה מזונות המכילים
סיבים בכמות קטנה ,ומזונות המכילים
פחות סיבים .אפשר למשל להכין שעועית
ירוקה עם אורז לבן; גרגירי חומוס עם
קוסקוס לא-מלא; לחם ביתי משילוב של
קמח מלא וקמח לבן .לאחר שהגוף התרגל
והתאקלם ,ניתן להגדיל את כמות הירקות,
הדגנים המלאים והקטניות עד ליחס
שמתאים לכל אחד באופן אישי.

הנבטה והשריה
הנבטה והשריה של קטניות ודגנים מלאים
גורמות לשינוי במבנה ובמרקם של
העמילנים והסיבים במזונות אלו ,וכך
מקלות את תהליך העיכול.

חמים וטעים
חימום ,בישול ואידוי של ירקות ,פירות
ודגנים ,כמו גם אכילתם חמים ,בסמוך
להכנה ,משפיעים על הרכב העמילנים
והסיבים במזונות אלו ,ומקילים את העיכול
שלהם.

מרק גספצ׳ו קייצי
חומרים ל 6-מנות:
 6עגבניות בשלות
 1גמבה
 2מלפפונים
 1גזר
 1פרוסת לחם מאתמול
 1פלפל צ׳ילי חריף (רק אם אוהבים)
 1שן שום
 1כף חומץ יין אדום
 1כפית מלח ים אטלנטי
להגשה:
ביצה קשה
אופן ההכנה:
 .1שוטפים את הירקות ,ומשאירים בצד
עגבנייה אחת 1/2 ,מלפפון 1/2 ,גמבה
וגזר.
 .2מעבדים את כל שאר חומרי המרק
במעבד מזון למרקם חלק ומצננים (כל
הירקות ,הלחם והתבלינים).
 .3קוצצים את הירקות שהשארנו בצד
לסלט קצוץ דק.
 .4לכל קערת מרק מוסיפים כף נדיבה
של סלט ,כמה טיפות שמן זית וביצה
קשה מגוררת .אם לא רוצים לאכול
ירקות קצוצים ,ניתן להחליף אותם
בכף יוגורט כבשים איכותי לכל קערת
מרק.

קיצוץ

שייק בריאות

כדי שלא נצטרך להפחית בצריכת הירקות,
הפירות והקטניות שאנו אוכלים ,כדאי
לקצוץ אותם לחתיכות קטנות ,לרסק
במגררת (פומפייה) ,למעוך ירקות ופירות
עם הקליפה ,לטחון קטניות מבושלות,
ולסיים כמובן בלעיסה יסודית .שבירת
הסיבים חושפת שטח פנים גדול יותר
שלהם לנוזלים במערכת העיכול ,ובכך היא
משפיעה על קצב ומהירות הריקון לאחר
האכילה .מומלץ לרסק או לטחון ברוקולי
או כרובית מאודה או מבושלת להכנת
פשטידה או קציצות.

כדי ליהנות מהמרכיבים התזונתיים שיש
בירקות ובפירות שגורמים קשיים באכילה,
ניתן לסחוט אותם ולהכין מהם מיצים
טבעיים .לצורך כך יש לאבזר את המטבח
במסחטת מיצים איכותית ,שממנה יוכלו
ליהנות גם שאר בני הבית .את מיצי הירקות
והפירות יש לאחסן במקרר ,ולהוסיף להם
מעט שמן זית או לימון לשמירה על
הערכים התזונתיים .רצוי לתת דרור
ליצירתיות ולרקוח שילובים מיוחדים של
פירות וירקות עם עשבי תיבול ,תבלינים
ועוד .הוספת עשבי תבלין ירוקים יכולה
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להיטיב ריחות המצויים בסטומה ,אך גם
עלולה להשפיע על צבע תוכן הסטומה,
כאשר משתמשים במיצים על בסיס סלק
למשל.
מעט מהתוכן המוצק שנשאר במסחטה
ניתן להוסיף למרק ,וכך לעבות ולהסמיך
אותו ,או להעשיר בעזרתו קציצות .נסו
לסחוט סלרי ,כרוב ,תפוח ,נענע וגי׳נג׳ר –
למיץ טבעי ריחני וטעים.

דואט של אורז וקטניות
חומרים ל 6-מנות:
 2כוסות אורז בסמטי
 4כוסות מים
 1/4כוס שמן זית
 1כוס עשבי תיבול קצוצים (לקצוץ
היטב)
 1בצל גדול פרוס
 1כוס עדשים כתומות (כדאי להשרות
כמה שעות לפני הבישול לריכוך רב
יותר)
 4שיני שום קצוצות
 1כף גדושה של לימון כבוש
חתיכה קטנה של דלעת קלופה וחתוכה
לקוביות
מלח ,פלפל וחצי כפית כמון
גרעיני דלעת או שקדים קצוצים לקישוט

השקיעו בבישול

חטיף ברוקולי

מחקרים רבים מעידים על חשיבות הכנת
המזון בבית כדרך לשמור על תזונה בריאה
ומאוזנת ועל איכות החיים .הבישול בבית
אינו חייב להיות מורכב או מתוחכם ,וגם
אם נשקיע בו רק חצי שעה ביום  -נזכה
בשליטה מרבית על התפריט שלנו (כאשר
אנחנו מכינים בעצמנו ,אנחנו יודעים בדיוק
אלו מרכיבים יש בכל מנה) .באמצעות
הבישול נוכל להתאים מתכונים אהובים
ומוכרים ליכולת העיכול ולהסתגלות
לסטומה וכן לטעם האישי .בזמן פעולת
הבישול (תנועות של בחישה ,רידוד,
הקצפה ,קיצוץ ועוד) ,המוח מפריש מגוון
רחב של הורמונים מווסתי מצב רוח ,כמו
סרוטונין ודופמין ,אשר תורמים להרגשה
כללית טובה ולתחושה של עשייה
ואקטיביות.

חומרים ל 20-׳אצבעות׳ חטיף ברוקולי:
 7פרחי ברוקולי גדולים חלוטים במים
רותחים ומצוננים
 1תפוח אדמה גדול מבושל ,מעוך עם
כפית חמאה
 1/2כפית אבקת אפייה
 1/2כוס פירורי לחם
 2ביצים
אופן ההכנה:
 .1טוחנים את הברוקולי בבלנדר
למחית חלקה.
 .2מוסיפים את הפירה מתפוח האדמה
וטוחנים יחד.
 .3מקציפים את הביצים לקצף אוורירי
עם  1/4כפית מלח.
 .4מאחדים בעדינות את שתי התערובות
(תפוח אדמה וברוקולי עם הביצים).
 .5מוסיפים את פירורי הלחם ואבקת
האפייה ומערבבים בעדינות.
 .6משמנים תבנית עם נייר אפייה במעט
שמן זית ומחממים את התנור ל180-
מעלות.
 .7בעזרת כף יוצרים ׳אצבעות׳
מהתערובת (אפשר גם עם שקית
זילוף) עם רווחים ביניהן.
 .8אופים כ 15-דקות עד השחמה
והתייצבות ,אך לא יותר (כדי שלא
יתייבשו)

מה שטוב לי  -טוב לי
המזונות והמתכונים צריכים להיות
מתאימים וטעימים באופן אישי עבור כל
אחד ואחת .מכאן חשיבות ההתנסות
האישית ולא רק ההתייחסות לניסיון של
אחרים .כמו כן ,חשוב לדעת ,שמאכל שלא
התאים בעבר יכול להיות מתאים בהמשך,
ולכן כדאי להמשיך לנסות ,לגוון ולבשל.

אופן ההכנה:
 .1מחממים תנור ל 180-מעלות .על
תבנית מניחים את קוביות הדלעת,
מתבלים במעט שמן זית ,מלח ופלפל,
ואופים עד שמתרכך קלות.
 .2מחממים שמן בסיר ומטגנים מעט
בצל ושום.
 .3מוסיפים את האורז.
 .4מוסיפים את המים ,התבלינים
והלימון הכבוש ומביאים לרתיחה.
 .5מוסיפים את העדשים ומערבבים
היטב ,מנמיכים את האש ,סוגרים את
הסיר ומבשלים עוד  20דקות.
 .6מכבים את האש ומחכים  5דקות.
 .7על האורז מניחים את הדלעת וזורים
גרעינים או שקדים.
סדנאות לטיפול בבישול מתקיימות באגודה למלחמה בסרטן עבור חולים ומחלימים .לפרטים ניתן לפנות לסניף האגודה הקרוב אליכם
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המטרה :שיקום ועצמאות
שיחה עם יהודית מריל ,אחות סטומה ותיקה
ראיינה :רינה דיכל
ככל שעובר הזמן ,מתברר שאין תחליף
לניסיון רב שנים של עבודה בשטח עם
מטופלים ,אנשי מקצוע ואחיות ותיקות .זהו
מקור למידה חשוב לקולגות צעירות,
ומשאב יקר ערך למטופלים .לכן נפגשנו
לשיחה עם אחות ותיקה שכזאת  -יהודית
מריל ,אחות מתאמת סטומה ופצעים
בקהילה ,שירותי בריאות כללית ,מחוז
דן-פ״ת ,שפרשה לגמלאות .שיחה איתה
היא מקור לידע רב .היא הייתה שותפה
בעריכת חוברות ההדרכה שמוציאה
האגודה למלחמה בסרטן על קולוסטומיה,
אילאוסטומיה ואורוסטומיה ,וגם ב״פתחון
פה״ אפשר לקרוא וללמוד ממאמריה.

ספרי לי על ההתנסות הראשונה
שלך בטיפול באנשים עם
סטומה.
לפני כ 40-שנה ,בשנת  ,1975פגשתי את
המטופל הראשון שלי עם סטומה ,בקיבוץ
שבו עבדתי כאחות .לא הכרתי את הנושא
לפני כן .לא למדתי איך לעזור למטופל
סטומה בבית הספר לסיעוד .גם רופא
המשפחה לא היה לי לעזר .לא היו מקורות
אחרים להתייעץ ולהסתמך עליהם .אני
זוכרת את המפגש עם המטופל הזה כדבר
מאוד משמעותי .לא הכרתי את הנושא ולא
ידעתי מאיפה ללמוד .האיש היה דעתני.
הוא גר לבדו ,גרוש .הוא עשה לעצמו
חוקנים עם חלב .כן ,כמעט כמו נפרטיטי.
כעשור לאחר מכן פגשתי בפעם השנייה
חברת קיבוץ ותיקה עם סטומה .נעזרתי
באחות מהיחידה להמשך טיפול ,שהייתה
בקשר עם עליזה יפה – אחות סטומה
ראשית באגודה למלחמה בסרטן .כך
נחשפתי לתחום הטיפול באנשים עם
סטומה .עם הזמן עברתי לעבוד ביחידה
להמשך טיפול בתפקיד אחות מן המניין.

המשכתי ללמוד וקיבלתי את המינוי של
אחות סטומה מחוזית.

מה הכשיר אותך להיות אחות
סטומה?
כהכשרה בסיסית למדתי בקורסים על-
בסיסיים :גרונטולוגיה ,אונקולוגיה ,בריאות
הקהילה .ההכשרה הזאת הרחיבה את
הידע והכינה אותי להמשיך לקורס
המקצועי לטיפול בסטומה עם עליזה יפה
באגודה למלחמה בסרטן .עוד לפני הקורס
השתתפתי במפגשים של קבוצת עניין של
אחיות סטומה באגודה למלחמה בסרטן,
שדנו בנושאים של אונקולוגיה ,טיפול
תומך ובעיקר סטומה .יחד עם עליזה יפה
היה גרעין של  15-10אחיות סטומה,
שהובילו וקידמו את הנושא בארץ.

ומהו לדעתך תפקידה של אחות
סטומה בקהילה?
אני מאמינה בחיזוק והתחזקות של אחיות
בקהילה .אחות המרפאה היא סוג של לב
בקשר בין הגורמים המטפלים – היא
הראשונה שמכירה את המטופל שיעבור
ניתוח .היא פונה לאחות סטומה בבית
חולים ולאחות סטומה בקהילה .והשאיפה
היא להביא ביחד את המטופל מוכן לניתוח,
עם אפשרות של סימון מיקום יצירת
הסטומה והדרכה מקדימה הכוללת תזונה,
מיניות ואורח חיים ,וכן היכרות עם הציוד
הקיים .בהמשך רצוי להביא את המטופל
לשיקום ועצמאות ,תוך המשך מעקב רצוף
ומתן פתרונות והדרכה ,גם למצבים
חריגים.
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איך תסכמי את תקופת תפקידך
כאחות סטומה?
אחות סטומה היא חלק מצוות רב-מקצועי
שמקיים ישיבות מולטי-דיסציפלינאריות.
עבודה בין אנשי צוות ממקצועות שונים
וממסגרות שונות מביאה לפתרון בעיות
בהתחשבות על שמירת סודיות ופרטיות.
חלק גדול מהידע שלנו נלמד ממטופלים,
וכל התמודדות עם שאלה או בעיה/
מצוקה מביאה ללמידה .הרעיון של לימוד
מתמשך תוך כדי עבודה מביא ליצירת
קורסי העשרה לאחיות ,ומאפשר התאמת
הטיפול באופן אישי ועדכונים בתחום.

ספרי על מקרים שטיפלת בהם
והשאירו בך זיכרון.
הצלחתי למשל להביא מטופל לעצמאות
בטיפול .לפני כן הוא היה מגיע עם אשתו
למרפאה ואומר :״רק היא תטפל״ .במשך

הזמן הצעתי לאשתו לצאת לחופשה ,וכך
המטופל הגיע למרפאה לבד ובהדרגה למד
לטפל בסטומה בעצמו .דוגמה נוספת שאני
זוכרת  -מטופלת מבוגרת ,ששנים עשתה
חוקנים כשגרה ,ורצתה להיגמל .התהליך
חייב שיתוף פעולה ורצון להתחיל בשינוי
הדרגתי בהרגלי התזונה ,השתייה וסדר
היום ,שהביאו בסופו של תהליך להצלחה.
רצונה התגשם.

מה דעתך על רפואה משולבת
וסטומה?
אני ״זורמת״ עם המטופל ,לא מציעה למי
שלא מעוניין .את מי שכן נעזר ברפואה
משלימה ,אני שואלת באילו חומרים הוא
משתמש כדי שהם לא יתנגשו עם הטיפול
שהוא מקבל ,ובמידת הצורך מפנה אותו
לייעוץ מקצועי בנושא.

שירות לקוחות1-800-800-150 :
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מניסיונך ,מתי יש להפנות את
המטופל למתנדב?
כבר האחות הראשונה שפוגשת את המטופל
עם סטומה יכולה להציע קשר עם מתנדב,
אם יש מקום לכך .גם בתקופת טרום ניתוח
אפשר להפגיש את המטופל עם מתנדב
באותו גיל ,ואחרי אותו סוג ניתוח.

איך את רואה את תפקיד אחות
הסטומה בעתיד?
זו תהיה אחות מומחית ,רגישה ומקצועית,
שתדע להעביר את עקרונות הטיפול לאחיות
אחרות ,תוך למידה והתמקצעות תמידית.
לסיכום ,אני רוצה להודות לאחיות
מהמרפאות ,לאגודה למלחמה בסרטן,
ובמיוחד לעליזה יפה ,שבזכותם ובתמיכתם
יכולתי לעשות ,ללמוד ולטפל באנשים עם
סטומה.

מערכת הבריאות בישראל  -סקירה ומעקב
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה ויו"ר צב"י (צרכני בריאות ישראל)
שנת " 2016התברכה" בשלל אירועים,
שחלקם כבר קרו ,וחלקם צפויים להתרחש
בהמשך השנה .לאירועים אלה יש השפעה
קריטית על מערכת הבריאות ,ורובם ,אם
לא כולם ,קשורים כמובן לתקציב ולעניינים
כספיים .לכן ,סקירה זו תהיה ארוכה
מהרגיל.
בעת כתיבת מאמר זה עדיין נמשכים
הדיונים על תקציב המדינה הבא .בכוונת
האוצר והממשלה להעביר תקציב
לשנתיים ,ואנו נחשפים לדיוני התקציב
והכנת חוק ההסדרים הנלווה לתקציב
(ובכוונתי לסקור כמובן רק את הנושאים
הקשורים למערכת הבריאות) .בנוסף,
מתכנן שר הבריאות ,יעקב ליצמן ,רפורמות
רבות .חלקן ראוי שייושמו ,וחלקן יישארו
ככל הנראה "על הנייר".

סל התרופות
בשש השנים האחרונות הקצה האוצר 300
מיליון ש"ח לשנה לעדכון סל התרופות.
סכום שלכל הדעות אינו מספיק .השר
ליצמן ,יחד עם מנכ"ל משרדו ,משה בר
סימן טוב ,הבינו שהאוצר אינו מתכוון
להגדיל ביוזמתו את תקציב העדכון השנתי,
והובילו תוכנית להחזיר את התרופות
החיוניות שאינן בסל לשב"ן .למעשה ניסה
השר ליצמן להחזיר את המצב לקדמותו,
כאשר תרופות אלה נכללו בשב"ן של מכבי
ופלטינום בכללית .השר אף הכה על חטא,
מכיוון שבזמנו הסכים להוציא את
התרופות החיוניות מהשב"ן.
אנו ,נציגי ארגוני החולים ,תמכנו
בתוכניתו ,מתוך הבנה של כ80%-
מהציבור יש שב"ן ,ולשאר  20האחוזים

הבטיח השר ליצמן שהם יקבלו את
התרופות בחינם .במהלך הדיונים על
הנושא ,אמרתי לחבריי בארגוני החולים
שלדעתי השר ליצמן למעשה נוקט מהלך
טקטי ,היות והוא ידע שמשרד האוצר לא
יהיה מוכן לקבל את תוכניתו .מטרתו
הייתה להוציא הסכמה מהאוצר להוספת
כסף לעדכון הסל .שמחנו לשמוע עדכונים
מהשר מפעם לפעם ,ולפיהם האוצר כבר
הסכים להוסיף כ 200-מיליון ש"ח תוספת
שנתית ,ואולם סכום זה לא יספק אותו.
כולנו כבר התרגשנו ,וציפינו להעמדת
סכום העדכון השנתי על בין  600ל700-
מיליון ש"ח .לא כך קרה...
אכן ,משרד האוצר לא הסכים לרפורמת
השב"ן והקצה תוספת של  250מיליון ש"ח.
כלומר ,עדכון הסל השנתי יעמוד על
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כ 550-מיליון ש"ח סך הכל .לצערי ,פה
מתאים המשפט "עד שזה לא גמור ,זה לא
גמור" .האכזבה הראשונה הייתה על
העמדת הסכום על  550מיליון ש"ח בלבד,
כאשר ברור לכל העוסקים בתחום כי
נדרש סכום גדול יותר.
האכזבה השנייה נבעה ממקור אותה
"תוספת" תקציבית .כרעם ביום בהיר,
הופיעה הצעת מחליטים של הממשלה,
שלפיה התברר ש 200-מיליון  ,₪שהיו
"כאילו" תוספת לעדכון (שאר ה 50-מיליון
מיועדים לבדיקות גנטיות) ,למעשה
נפרדים מהתוספת הקבועה השנתית
(אותם  300מיליון  ₪שניתנים בשנים
האחרונות) ,והם ייגבו מחברות הביטוח
הפרטיות ומהשב"נים של הקופות כמס
מיוחד על הכנסותיהן .מס זה יעמוד על
שלושה אחוזים בשנה הראשונה ,שישה
אחוזים בשנה השנייה ,ותשעה אחוזים
בשלישית .הסעיף הגרוע מכל אומר
שהתוספת הנ"ל לסל התרופות "מותנית
בגבייה" .המשמעות היא שאם לא יצליחו
לגבות ,והדבר בהחלט אפשרי ,לא יהיה
כסף לאותה תוספת לסל! ואני שואל,
איפה ההבטחות לתוספת תקציבית לעדכון
הסל שמערכת הבריאות והחולים יוכלו
להסתמך עליה?
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בג"ץ הסל
עוד לפני הודעת האוצר על אותה "תוספת",
כאשר ארגוני החולים הבינו שיצטרכו
להסתפק בתוספת של  300מיליון  ₪לשנה
גם בשנים הבאות ,הם הרגישו שהגיעו מים
עד נפש ,ואי אפשר יותר להמשיך כך.
לפיכך ,החליטו הארגונים להגיש בג"ץ
בנושא תקצוב והרכב הסל .כדי לא להיות
קשורים לאף אחת מחברות התרופות
במימון הבג"ץ ,הוחלט על גיוס התקציב
לתביעה ממימון המונים .הקמפיין לגיוס
התקציב להגשת הבג"ץ עלה באתר
"מימונה" .תוכלו לראות את פניית
הארגונים ,כולל סרטון קצר ,אם תקלידו
"עוצרים את מחדל הסל" בגוגל או באתר
מימונה .קמפיין הגיוס עדיין בעיצומו ,אי
לכך העניין לא סגור.

הביטוח הסיעודי
בנושא הזה קיימות שתי רפורמות:
הראשונה היא רפורמת הפוליסה האחידה.
ב 1.7.16-נכנסה לתוקף בכל קופות
החולים פוליסת סיעוד אחידה .כל מבוטחי
הקופות יכולים לראות אותה באתרי
הקופות .חשוב לדעת שיש שינויים לעומת
הפוליסות בעבר ,רובם לרעת המבוטחים,
בעיקר בקופת חולים מכבי .הכוונה
העיקרית על ידי יישום הפוליסה האחידה
הייתה לאפשר מעבר מקופה לקופה ללא
בעיה בהקשר הסיעודי.
הסוגיה השנייה היא בעיית הביטוח
הסיעודי הקבוצתי של מקומות העבודה,
למעט קופות חולים .זו לא נפתרה ובהמשך
תראו שיש לזה קשר גם לקופות החולים.
בינואר האחרון הודיעו שר האוצר ,משה
כחלון ,ומזכ"ל ההסתדרות ,אבי ניסנקורן,
על הקפאה של יישום סוגיית הפסקת
הביטוחים הקבוצתיים שהוכרזה כבר
ב 2011-על ידי המפקח על הביטוח דאז,
פרופ׳ עודד שריג .האחרון אגב ,עזב את
תפקידו ומצא מקום עבודה חדש בחברת
הביטוח מגדל .סגניתו ,שהייתה שותפה
להחלטתו בנושא הפסקת הביטוחים
הקבוצתיים ,עזבה אף היא את שירות
המדינה לטובת תפקיד בכיר בחברת
הביטוח כלל.

ובכן ,ההליכים לביטול הוקפאו ,אך התברר
שבחוזה שיש לחברות הביטוח המשווקות
את הביטוחים קיים סעיף קטן ,לטובת
חברות הביטוח כמובן ,לפיו הן יכולות שלא
לחדש את החוזה לאחר סיומו .המשמעות
המיידית הייתה שהחברות לא חידשו שום
הסכם שהסתיים בין  2011לבין .2016
מאז ועד היום נפלטו כך מהביטוח כ150-
אלף גימלאים! אלה שילמו ממיטב כספם
במשך שנים ,והביטוח נעלם ביום בהיר
אחד .המצב אף יחמיר בהמשך ,כאשר עוד
יותר ממיליון גמלאים "ייזרקו" מהביטוח
בעת סיומו של ההסכם ,שחתום לחמש
שנים.
כאשר הודיעו שר האוצר ויו"ר ההסתדרות
על ההקפאה ,הם גם הכריזו שהם מקימים
ועדה ,שתכין בתוך שלושה חודשים מתווה
לפתרון הבעיה.
ובכן ,עברו מאז יותר משישה חודשים -
אני לא שמעתי על ועדה ,וכמובן לא על
החלטה ,אתם אולי שמעתם? השנה
תסתיים בקרוב ,ולדעתי לא תהיה ברירה
ותוכרז עוד הקפאה ,ועוד אלפי גמלאים
יצטרפו לנפלטים...
חשוב שתדעו שהפתרון החלקי שעליו
הכריזה כבר לפני יותר משנה המפקחת על
הביטוח ,שקשור אלינו מבוטחי הקופות,
מגדיר כי מי שנפלט מהביטוח הקבוצתי
בחברות הביטוח הפרטיות שאין לו ביטוח
סיעודי בקופת חולים (רק מי שאין לו!),
והוא מעל גיל  ,60יוכל להצטרף לביטוח
הסיעודי של הקופה שלו ,ללא הצהרת
בריאות בתנאים הרגילים של הקופה,
ובהמשך לפוליסה האחידה שהזכרתי
קודם.
ומה יעשו צעירים יותר? ומה אם המבוטח
שנותר ללא ביטוח קבוצתי הוא בן ?59
אותו פתרון חלקי של המפקחת אף יוצר
מצב שבו לקופות החולים יצטרפו עכשיו
אלפי מבוטחים מעל גיל  60שייתכן שמצבם
הבריאותי אינו תקין ,ללא הגבלות וללא
חותמת? רפואית ,עם כל הסיכונים בהתאם
לגילם .עניין זה יגרום ללא ספק בעתיד
הקרוב לעלייה בפרמיות שמשלמים כל
מבוטחי הביטוח הסיעודי בקופות החולים.
גם בנושא הזה שוקלים ארגוני גמלאים

גדולים עתירה לבג"ץ או הגשת תביעה
ייצוגית .בישיבת ועדה העבודה ,הרווחה
והבריאות בכנסת ,ציינתי כי חלק גדול
מהאחריות והאשמה במצב נופל ,לבד
מהרגולטור כמובן ,על יו"ר ההסתדרות
שהיה בישיבה ,על ועדי העובדים הגדולים,
ועל היועצים שלהם בענייני הביטוח
הסיעודי .יועצים אלה ,שמייעצים להם עד
היום כנראה בתגמול נאה ,התרשלו מאוד
בתפקידם אם לא ידעו על הסעיף הקטן
המאפשר לחברת הביטוח לא לחדש את
החוזה לפי רצונה .אבל אם ידעו ,וזה יותר
סביר ,אזי העניין דורש ועדת חקירה
ממלכתית לבדיקה השערורייה .נותר רק
לציין ,כי חבר הכנסת איציק שמולי כינה
את העניין "הונאת המאה".
מסקירה קצרה זו ניתן להבין כי נושא
ביטול הביטוח הסיעודי הקבוצתי עדיין
לא נפתר ,ומי שממשיכים להיפגע הם
המבוטחים שנותרו ללא כיסוי.
אני פונה לחברים בעניין זה  -כל מי שזקוק
לייעוץ בנושא מוזמן לפנות אליי.

הרפואה הפרטית נגד הרפואה
הציבורית
כבר במושב הקודם של הכנסת עברו שני
חוקים או תקנות הנוגעים למאבק בין
הרפואה הציבורית לפרטית .משרד
הבריאות החליט שהוא חייב לחזק את
הרפואה הציבורית על חשבון הרפואה
הפרטית .זו פורחת בשנים האחרונות על
חשבון שחיקה של הרפואה הציבורית.
לעתים פריחה זו מתרחשת בהשתתפות
המערכת הציבורית עצמה ,כאשר השב"נים
מאפשרים ושולחים בעצמם את מבוטחי
הקופות להליכים ,בעיקר ניתוחיים,
לזרועות הרפואה הפרטית .זאת בעיקר
בגלל שיקולים של תקציב  -בשב"ן יש
לקופות תקציב ובסל אין להן .לכן החליט
משרד הבריאות שהוא חייב להתערב
ולשנות את המצב באמצעות שני מהלכים.
המהלך הראשון עוסק בכך שרופא שמטפל
בחולה בבית חולים ציבורי ,לא יוכל לטפל
בו במשך שישה חודשים במסגרת פרטית.
למה שישה חודשים? כי כאשר הרופא
מקבל חולה בבית החולים ,ומתברר כי הוא

זקוק לניתוח ,ההמתנה לתור הציבורי תנוע
בין ארבעה לשמונה חודשים .במקרה זה
מזמין אותו הרופא לניתוח מיידי ,במקרה
הטוב בעזרת השב"ן או במקרה הרע
במסגרת פרטית בכסף מלא.
העניין השני עוסק בכך שהחולה לא ישלם
מעתה תשלום אחד לרופא ותשלום נוסף
לבית החולים הפרטי ,אלא כל התשלומים
יעברו רק דרך המוסד הרפואי .עניין זה
יוזיל את ההוצאה ,מכיוון שכל
ההתחשבנות ,גם של החולה ובעיקר של
הקופות ,יתבצעו מול גוף אחד .מובן
שהרופאים מתנגדים לכל המהלכים הללו.
ההסתדרות הרפואית כבר הודיעה על
סכסוך עבודה בנושא .בקרב הרופאים יש
אף התארגנויות נוספות של קבוצות שונות,
שלכל אחת מהן אג׳נדה משלה.
האחריות העיקרית בכל הנושאים
שהעליתי ,ובנושאים אחרים הנוגעים
למערכת הבריאות ,היא של המדינה.
מדינה המתיימרת להיות מדינה מתקדמת
הדואגת לאזרחיה כולם ,הצעירים והזקנים;
מדינה שמהווה דוגמה לאומות אחרות
במדע ,ומכונה "סטארט-אפ ניישן" .מדינה
כזו חייבת להשקיע במערכת הבריאות

שנוגעת בכל אחד מאיתנו ,עשיר ועני.
הנהגת המדינה חייבת להסתכל בעיקר על
הצפוי בשנים  ,2030-2020כאשר מספר
הקשישים יהיה כפול ומעלה מהיום .על
המדינה לשנות את ה"דיסקט" ולהיערך
למצב זה ,במהלכים שחלקם דורשים זמן
רב ולכן חובה להתחיל לטפל בהם כיום.
היום נושא הבריאות בכלל ונושא
הקשישים בפרט נדחק לקרן זווית ,נזנח,
ואינו מופיע בסדר העדיפויות ,על אף
המאבקים הרבים של ארגוני החולים.
מדברים הרבה על מחאת האוהלים -
לצערי אם המצב לא ישתנה ,מחאת
האוהלים תהווה פרומו צנוע ל"צונאמי"
שעוד יבוא.
לסיום ,עצה לכולנו  -שימו לב לשינויים
המדווחים בתקשורת בנושא מערכת
הבריאות ,הם רבים ויהיו רבים עוד יותר -
כי בנפשכם הדבר!
וכדי לסיים עם קצת אופטימיות – לאחרונה
נבחרתי כדירקטור בקופת חולים מאוחדת,
ואני מקווה שמינוי זה יאפשר לי ,יחד עם
חברי הדירקטוריון החדשים ,לשפר את
תפקוד הקופה לטובת מבוטחיה.
בברכת שנה טובה ובריאה!
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שאלות העולות בתהליך ההתמודדות
עם סטומה
עו״ס אורית שפירא ,MSW ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן
דנה רכבי הלר ,MSW ,עו״ס מחוזית אזור מרכז ,האגודה למלחמה בסרטן
הידיעה על ניתוח סטומה מעוררת חששות
רבים ותחושות רגשיות שונות .בניגוד
לניתוחים רבים אחרים ,פעמים רבות עדיין
מצטרפת לנושא הסטומה חוויה של בושה,
שמביאה לכך שחלק גדול מבעלי הסטומה
בוחרים שלא לשתף או לספר על הניתוח
שעברו .אם ננסה לחפש בסביבתנו הקרובה
אדם אחר שעבר ניתוח וכיום הוא בעל
סטומה ,נתקשה לדעת על כך .הנושא לרוב
לא עולה בשיח הציבורי .כתוצאה מכך,
מועמדים לניתוח ומנותחים חדשים חווים
תחושה של בדידות גדולה ומרגישים שאין
להם עם מי לשוחח ולהתייעץ.

בתהליך ההתמודדות עם בשורה על אודות
הצורך בסטומה ועם הסטומה עצמה ,ניתן
לזהות מספר שאלות שכיחות הנחוות על
ידי חלק גדול מהאנשים בעלי סטומה.

למה דווקא אני?
כשאנחנו חווים מצבי קיצון בלתי צפויים,
הנטייה הראשונית היא למצוא את ההיגיון
בתוך החוויה של הכאוס ,איתו אנחנו
מתמודדים .אחת הדרכים למציאת היגיון
היא בחיפוש הסיבה שבשלה נקלענו
למצב .לא חריג למצוא אנשים שמקשרים
את המחלה שהביאה אותם לצורך בסטומה

עם מצבי חיים ולחצים שונים כגון :מתח
ממושך ,יחסים בין-אישיים סוערים ,לחץ
בעבודה וכו׳ .זאת ועוד ,חלק אף מאמינים
שהמחלה היא תוצאה של ״עונש״ על
התנהגות שהם תופשים כלא ראויה או לא
ערכית.
חשוב להבין שהצורך במציאת סיבה הוא
אנושי ואוניברסלי ומאפשר תחושה
חשובה של שליטה בתוך חוסר אונים
וחוסר ודאות .עם זאת ,כאשר אנחנו
מתעקשים לשמר את האשמה ,ישנה
פגיעה מתמשכת באיכות החיים הרגשית
ובקשר שאנו מסוגלים ליצור עם סביבתנו
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הקרובה והרחוקה .חשוב מאוד לזהות את
רגשות האשם ודפוסי החשיבה הללו,
ולשתף בעל מקצוע כדי לנסות ולייצר
דפוסי התמודדות יעילים יותר.

איך ייראו החיים שלי כבעל/ת
סטומה?
אפשר לחלק את השאלה לשני היבטים.
ההיבט הפיזי וההיבט הרגשי/חברתי ,שבו
נתמקד .לגבי ההיבט הפיזי ,חשוב לדעת
שבבתי החולים ובקהילה קיימות אחיות
סטומה שמתפקידן לסייע לאדם עם
סטומה לטפל בה באופן עצמאי ככל
האפשר ולתת מענה לשאלות או לסיבוכים
שנוצרים.
הפן הרגשי והפן החברתי שלובים זה בזה.
מכיוון שהנושא אינו עולה ,ואפילו סובל
מהימנעות מכוונת בשיח הציבורי ,בעלי
סטומה מוצאים את עצמם לעתים בדילמה
את מי ועד כמה לשתף בקיומה של
הסטומה .החשש מחוסר קבלה ותגובות
קשות של הסביבה מביא לעתים להסתרה
ולחוויה ששמירת הסוד חיונית בכל מחיר.
ואכן ,על גישה זו משלמים מחיר כבד,
כגון הימנעות מקשר אינטימי והימנעות
מהשתתפות באירועים חברתיים העלולים
לחשוף את קיומו של הסוד .לעתים ,אנשים
בעלי סטומה חווים בושה בשל תפישת
גופם כפגום בעקבות הסטומה ,דבר
המקשה עוד יותר על החשיפה ועל קיום
קשרים חברתיים ואינטימיים.
גם כאן ,חשוב להכיר ולהבין את הרגשות,
המחשבות ואת הבחירות שאנו בוחרים
לעשות בשל כך .רק מתוך היכרות עם
הקשיים והרגשות שמציפים אותנו ,ניתן
לאט ובזהירות למצוא את הדרך המתאימה
ביותר עבורנו להקטין ואולי אפילו
להעלים את המחירים הנובעים מהפיכת
ה״סוד״ לערך המרכזי בחיינו .גם כאן,

במידת הצורך ,חשוב לפנות ולהיעזר
באיש מקצוע.

מה חשוב לי?
בתוך הקושי ,אי-הסדר והבלבול ,אנשים
רבים מוצאים שקיימת חשיבות לעצירה
ובדיקה של שאלה פשוטה ועם זאת חיונית:
“מה הדבר הכי חשוב לי כעת?״ מתוך
השאלה הזו נוכל לייצר סדר עדיפויות
שיביא להתמודדות והתארגנות טובות
יותר.
כך לדוגמה :ישנם אנשים שמוצאים בחזרה
לעבודה חשיבות עליונה ,אנשים אחרים
רואים במיניות או אינטימיות זוגית את
הנושא החשוב ביותר ,ואילו יש כאלה
שמוצאים שנושא הספורט הוא חיוני
לתחושת החזרה לשגרה.
מובן שלכולנו יש מספר נושאים על סדר
היום .מציאת הנושאים הללו ובדיקה כנה
ואמיצה של חשיבותם לחיינו היא שלב
ראשון בהתמודדות ובחזרה לשגרת חיים
מספקת.

מה מקומו של המתנדב בעל
הסטומה?
כפי שנכתב לעיל ,לחלק גדול מהאנשים
המתמודדים עם סטומה חדשה או נמצאים
לפני ההליך הניתוחי ,קשה מאוד למצוא
אנשים שיכולים להבין את הניתוח
והשלכותיו מתוך ניסיון וחוויה אישית.
אחת הדרכים ליצור קשר עם מישהו
שיכול להבין ולסייע היא באמצעות קשר
עם מתנדב/ת עם סטומה .מתוך כך,
במסגרת הפעילות של ארגון בעלי הסטומה
בישראל ,תחת הגג של האגודה למלחמה
בסרטן ,הוחלט להעמיק את מערך
המתנדבים בעלי הסטומה .המתנדבים
בארגון הם גברים ונשים ,בגילים שונים,
מכל רחבי הארץ ,כולם בעלי סטומה
ותיקים העומדים לצד מנותחים חדשים
בתחילת התמודדותם עם הקשיים,
החרדות והחששות .המתנדבים בארגון,
רובם ככולם ,נכונים להיקרא להתנדבות
ולהקדיש מזמנם בתמיכה ,הקשבה ועצה
לכל בעל/ת סטומה הזקוק/ה לכך.

אם את/ה מעוניין/ת לשוחח עם מתנדב/ת או לחלופין ,להצטרף למאגר המתנדבים ,את/ה מוזמן/ת ליצור קשר.
הצטרפות למאגר המתנדבים כרוכה בהליך הכולל ריאיון אישי והכשרה בסיסית.
את טופס ההתנדבות לפעילות בארגון בעלי סטומה ניתן למצוא באתר של האגודה למלחמה בסרטן .www.cancer.org.il
שאלות ניתן להפנות לסילויה אלשוילי ,טל ,03-5721618 .מיילsilvia_a@cancer.org.il :
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מערך התמיכה והסיוע של האגודה למלחמה בסרטן
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
מערך המידע של האגודה
למלחמה בסרטן
האגודה מפעילה מערך מידע ותמיכה
נרחב ללא תשלום – לחולים ,למחלימים
ולבני משפחותיהם:
מוקד המידע הטלפוני 'טלמידע'®:
1-800-599-995
מרכז המידע 03-5721608 :או
info@cancer.org.il

מידע נרחב ומהימן ופורומים באינטרנט
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם
בניהול מיטב המומחים – באתר האגודה
למלחמה בסרטן:
www.cancer.org.il

קבוצות תמיכה
באגודה למלחמה בסרטן מתקיימות
קבוצות תמיכה לחולי סרטן ולבני
משפחותיהם ,המתגבשות בהתאם לביקוש
ולצורך ,כגון קבוצת תמיכה לנשים צעירות
(בנות  ,)50-30קבוצת תמיכה לבריאים
התומכים בבני זוגם החולים ,קבוצת תמיכה

לזוגות ,קבוצת תמיכה להורים שכולים,
קבוצה לחולות עם מחלות סרטן של נשים,
קבוצת תמיכה לבני משפחה מלווים ועוד,
המונחות בידי אנשי מקצוע (עובדים
סוציאליים ,פסיכולוגים ואחיות) שהוכשרו
לכך .למידע והצטרפות ניתן לפנות למיכל
קהלני במחלקת השיקום של האגודה ,טל.
 .03-5721678הקבוצות פועלות במסגרת
סניפי האגודה ברחבי הארץ ובמרכזי
התמיכה של האגודה.

מרכזי הפעילות והתמיכה
'חזקים ביחד' של האגודה
למלחמה בסרטן
מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד׳ משמשים
בית בקהילה לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם .המרכזים פועלים כיום
בגבעתיים ,בירושלים ,בחיפה ,בעפולה,
בבאר שבע ובסניפי האגודה ברחבי הארץ,
והם מספקים מגוון פעילויות תמיכה ,מידע,
העשרה ופנאי ,המסייעות בהתמודדות
האישית והנפשית עם המחלה .המרכזים

מיועדים גם לחולים שסיימו את הטיפול
הפעיל ,אך עדיין זקוקים לתמיכה ולשיקום.
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 .דוא״ל:
.hazakim@cancer.org.il
מרכז 'חזקים ביחד' – מרכז הפעילות
והתמיכה ע"ש ישראל ולילה אלתר
בירושלים :רח' יד חרוצים  ,3תלפיות,
ירושלים .טל ,02-6256721 .פקס02- .
 ,6256497דוא"ל של עו״ס דלית בן רימון:
.dalitb@cancer.org.il
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 .דוא"ל של עו"ס נחי
פיינגולד.nechif@cancer.org.il :
מרכז 'חזקים ביחד' ע"ש רות ורובל
(שניידר) עפולה :בית פוזנק ,גבעת המורה,
עפולה .טל,04-6591004/5 .
 ,04-6424862דוא"ל דליה פלוזניק:
.daliaploz@gmail.com
מרכז 'חזקים ביחד' ,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 13
רמות ,באר שבע ,טל,08-6490802 .
דוא"ל של ויויאן חרמון:
.maagancenter@gmail.com
מידע מפורט ומעודכן על פעילויות מרכזי
התמיכה ניתן למצוא באתר האינטרנט
של האגודהwww.cancer.org.il :
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'מחלימים לחיים בריאים'

'להיראות טוב –
להרגיש טוב יותר'
האגודה למלחמה בסרטן מייצגת ומפעילה
בישראל את פרויקט "להיראות טוב –
להרגיש טוב יותר' .במסגרת הפרויקט
קוסמטיקאיות ,מאפרות ,פאניות וספרים
מטפלים בהתנדבות בחולי סרטן במכונים
האונקולוגיים ,בסניפי האגודה למלחמה
בסרטן ,בקהילה ובהוספיס־בית.
המטופלים מקבלים טיפול קוסמטי
והדרכה כיצד לטפל בפניהם ובשיערם או
להתאים תספורת במטרה לשפר את
הרגשתם .כמו כן ,ספרים מתנדבים
מטפלים בפאות ומתאימים אותן
למטופלים .במקרים רבים הפאות ניתנות
ללא תשלום.
בבית מטי ,מטה האגודה למלחמה בסרטן
בגבעתיים ,ישנו חדר טיפוח להתאמה
ולהשאלת פאות ללא תשלום .הפרויקט
מופעל בהתנדבות בידי ד"ר פרנסין
רובינסון ,מתנדבת 'יד להחלמה' .למידע
נוסף ניתן לפנות לרכזת הפרויקט ,סילויה
אלשוילי בטל ,03-5721618 .דוא"ל:
.silvia_a@cancer.org.il

'צעדים לאיכות חיים'

®

פרויקט 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
בפרויקט .יתרונותיה הבריאותיים ,הפיזיים
והרגשיים של הפעילות הגופנית בקרב
חולי סרטן נחקרו רבות בשנים האחרונות,
והוכח כי פעילות גופנית יכולה לסייע
לחולי הסרטן בהתמודדות עם המחלה ועם
תסמיניה .הפרויקט נערך במרכזים
רפואיים ברחבי הארץ ,בהנחיה קבוצתית
של אנשי מקצוע מתחומי החינוך הגופני
והפיזיותרפיה .משתתפי הפרויקט מקבלים
חוברת הסבר ומעקב ,כדור גומי קטן
וגומיית אימון לביצוע התרגילים .למידע
נוסף ולהצטרפות ניתן לפנות לרכזת
הפרויקט ,סילויה אלשוילי
בטל ,03-5721618 .דוא"ל:
.silvia_a@cancer.org.il
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סדנה מיוחדת שנבנתה במטרה ללוות
מחלימים מסרטן בהתמודדות לאחר
המחלה ,לשפר את איכות חייהם ,להדריכם
לחיים בריאים ולעודדם לחזור לחיים
אישיים וקהילתיים פעילים .הסדנה
מתקיימת במרכזי התמיכה של האגודה
למלחמה בסרטן ,בסניפי האגודה ובמרכזים
הרפואיים ,וכוללת סדרת מפגשים במגוון
נושאים ,ובהם :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 נערכים בהנחיית אנשי
מקצוע מתחום הפסיכו־אונקולוגיה,
עובדים סוציאליים ,אחיות ,פיזיותרפיסטים,
תזונאים ועוד .למידע והצטרפות ניתן
לפנות אל מיכל קהלני בטל,03-5721678 .
דוא"ל.michalk@cancer.org.il :

שירות הדרכת הורים שאחד
מהם חולה בסרטן
כאשר אחד מההורים חולה בסרטן – כל
המשפחה נכנסת לתקופת התמודדות
ארוכה ומורכבת ,כולל הילדים .לעתים,
מתוך רצון להגן על ילדיהם ,ההורים
בוחרים להסתיר מהם מידע ,חרדות
וקשיים .כדי להקל על ההורים בתקופה זו
ולסייע להם במידע ,בתמיכה ובכלים
מעשיים ,מפעילה האגודה למלחמה בסרטן
שירות הדרכה וסיוע בהתמודדות עם
שאלות כגון :כיצד לספר לילדים? כיצד
להתמודד עם תקופת הטיפולים? עם מצבי
חול ומשבר? ועוד .למידע נוסף ניתן לפנות
למחלקת שיקום בטל,03-5721647 .
דוא"ל.danar@cancer.org.il :

ייעוץ מיני ארצי
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה ייעוץ
בנושאי דימוי גוף ומיניות לחולים בני כל
הגילים .הייעוץ כולל:
מידע על השפעות מחלת הסרטן על
המיניות ועל הפוריות.
ייעוץ באשר לאפשרויות טיפול ושיקום
התפקוד המיני.
הכוונה למומחים מקצועיים נוספים.

השירות ניתן ללא תשלום על ידי לנה
קורץ־אלמוג ,אחות ויועצת המיניות
באגודה למלחמה בסרטן בטל,03-5721643 .
דוא"ל.lenak@cancer.org.il :

ייעוץ מס ארצי
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 ,25
בת גלים .טל.04-8511715/7.
סניף נתניה ,רח' רמז  ,13טל.09-8344268 .
סניף תל אביב ,רח' רביבים  ,7גבעתיים.
טל.03-5721670 .

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

המעון ע"ש סר צ'ארלס קלור
ב 1976-הקימה האגודה למלחמה בסרטן
את המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים,
לטיפול תומך בחולי סרטן המתגוררים
במקומות מרוחקים ומטופלים בבתי חולים
באזור המרכז .המעון מיועד לחברי כל
קופות החולים ומופעל בידי האגודה
למלחמה בסרטן .הפנייה למעון נעשית על
ידי הצוות הרפואי־סיעודי במכונים
האונקולוגיים .למידע נוסף ניתן לפנות
לצוות המעון בטל,03-5721623/4/7 .
פקס 03-7313812 .או בדוא"ל:
.maon-clore@cancer.org.il

מעטפת הטיפול למטופל עם סטומה
במכבי שירותי בריאות
חיה מורג
מנהלת תחום סטומה ,מכבי ,מחוז ירושלים והשפלה
במכבי שירותי בריאות יש כ1,000-
מטופלים בעלי סטומה .תהליך ההסתגלות
וההתמודדות עם סטומה הוא תהליך ארוך,
המתאפיין בשינוי בתפיסת הבריאות
והעצמאות ,ומחייב ליווי ומעקב ממושכים
עד הפנמת השינויים הגופניים והגעה
לעצמאות בטיפול.
בכל מחוז של קופת חולים מכבי יש אחות
סטומה ,אשר מנהלת את התחום .כך גם
הוקם בכל מחוז מערך אחיות נאמנות
סטומה ,אשר עברו הכשרה מיוחדת ,כדי
לתת מענה לכל מטופל סטומה שמשתחרר
מבית החולים לקהילה.
בשנים האחרונות הוקם במכבי מוקד
טלפוני ייחודי ,הנקרא "מומה" ,המאויש על
ידי צוות מקצועי ,שכולל אחיות מומחיות
בכל התחומים ,עובדים סוציאליים,
דיאטנים ורופאים .המוקד נותן מענה
למטופלים עם מחלות מיוחדות ,בהם גם

מנותחי סטומה חדשים ,המחוברים למוקד
למתן מעטפת טיפולית בכל שעות היממה,
מדי יום.
מאושפז שעבר ניתוח לביצוע סטומה מאותר
על ידי אחות קש"ב (אחות קשר בבית
החולים) ,והיא מעבירה את המידע לאחות
מנהלת התחום בקהילה .אחות הסטומה
המחוזית בוחנת את המידע ,ועל פי שייכות
אזורית מעבירה את מכתב השחרור של
החולה לנאמנת סטומה ,אשר יוצרת קשר
עם המטופל ומתאמת איתו ביקור בית
במהלך הימים הראשונים לאחר השחרור,
לצורך הדרכה בטיפול הראשון בבית.
בביקור ראשון זה נעשה אומדן ומיפוי
צרכים ,בדיקת התאמת הציוד שניתן בבית
החולים והדרכה לטיפול עצמי .המטופל
מקבל מידע לגבי מוקד "מומה" ,ולאחר
שהוא מביע את הסכמתו לחיבור למוקד,
פרטי המטופל מועברים למוקד ליצירת

קשר עימו .המוקד מאפשר אבחון מהיר
של בעיות ומתן הדרכה לטיפול ,מניעת
החרפת בעיות ,המשכיות הרצף הטיפולי,
מניעת אשפוזים חוזרים ,מתן תמיכה
להשגת איכות חיים והעצמת המטופל.
האחות ממשיכה ללוות את המטופל עד
הגעתו לעצמאות בטיפול.

לסיכום
מענה הולם בקהילה הכרחי להצלחת
תהליך השיקום של מטופלי סטומה .קשר
רציף עם אחות סטומה ,יחד עם חיבור
המטופל למוקד "מומה" למענה אנושי בכל
שעות היממה ,מאפשר מתן טיפול מיטבי
ואיכותי למטופלי סטומה וכן מתן מענה,
תמיכה ,מעקב וליווי לאיזון תסמינים.
הזמינות מפחיתה את רמת החרדה
ומאפשרת התמודדות טובה יותר של
המטופל ומשפחתו עם המצב המשתנה.
פתחון פה  -נובמבר 2016
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ממקור ראשון
שלום רב,
אני רוצה להביא את סיפורו של בעלי,
שהיה עם סטומה במשך שנה וחודשיים,
בלשונו:
עקב דלקת לבלב חריפה ,אושפזתי בבית
החולים ,במחלקה כירורגית .במהלך
האשפוז הייתי במצב רפואי מורכב מאוד,
אשר יצר אצלי תובנות חדשות על החיים.
לא פעם לקחתי החלטות אישיות קשות
שעזרו לי להתמודד עם המצב שנוצר .אני
מאמין שהחלטות אלו היו הגורם העיקרי
בהחלמה שלי ,וללא תמיכה ממשפחתי,
אינני יודע אם הייתי שורד.
הייתי מאושפז במשך שבעה חודשים בבית

החולים ,והועברתי לשיקום למשך ארבעה
חודשים נוספים .חשוב לציין ,שללא
הסטומה ,מובן שלא הייתי שורד .ניסיתי
ציוד של מספר חברות ,עד שהותאם לי
ציוד מתאים ומאז החיים נעשו קלים יותר.
צוות אחיות הסטומה בקהילה עזרו לי
ותמכו בי רבות.
בעזרת אשתי הטיפול היה נוח .יכולנו
לצאת ולבלות ,ואפילו נסענו לטיול
בפורטוגל למשך שמונה ימים ,ואף אחד לא
הרגיש שאני עם סטומה.
מעולם לא ויתרתי על האפשרות לסגור את
הסטומה ולחזור לחיים שהיו לי טרם
יצירתה ,ואכן ,לפני כחודש עברתי את

הניתוח לסגירת הסטומה בהצלחה.
להלן כמה "עצות ברזל" למעוניינים:
 .1אופטימיות ללא גבולות ואמונה שהכל
אפשרי.
 .2לאסוף את השברים וליצור פאזל חדש.
 .3למצוא תובנות חדשות לחיים.
 .4לעסוק בעיקר ולא בטפל.
 .5נחישות אין קץ.
 .6להגיע להבנה שירידות ועליות בחיים
הן עניין של החלטה שלנו בלבד.
 .7כשהמשפחה תומכת  -הכול אפשרי!
החיים יפים ,שמרו עליהם ותיהנו מהם ,כי
הזמן קצר.

מיומנו של בעל אורוסטומיה
פרק ב׳
פרק א׳ של יומני נכתב כשנה וחצי לאחר
הניתוח של כריתת שלפוחית השתן
והתקנת אורוסטומיה כתחליף למערכת
הטבעית של הפרשת השתן .מאז עברו
שבע שנים ,ורכשתי ניסיון רב ,הסתגלתי
למציאות החדשה וסיגלתי לעצמי אורח
חיים המביא בחשבון את המגבלה ,שאליה
נחשפתי בניגוד לרצוני.
החלטתי הראשונה הייתה להמשיך באורח
החיים שניהלתי לפני הניתוח ולא לוותר
על שום פעילות בה עסקתי לפניו :עבודה,
ספורט ,טיולים ,בילויים ועוד .מאז הספקתי
לטייל פעמיים באפריקה ,כולל טיפוס על
הרים באוגנדה ורואנדה לגובה של
כ 2,700-מ׳ מעל פני הים כדי לצפות
בקופים ובגורילות ההרים ,לטייל בג׳יפ
וברגל בפארקים של מערב ארצות הברית,
כולל רפטינג על נהר הקולורדו בקטרקט
קניון שבמדינת יוטה ,לצאת למסע מופלא
אל האוקיינוס הארקטי כדי לצפות בדובי
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הקוטב ,בקרחונים ענקיים ,ניבתנים,
ציפורים בהמוניהן ,לווייתנים ועוד ,לטייל
בצפון-מזרח קנדה ,כולל גיחה לאי הנידח
ניו פאונדלנד ,ומובן שגם טיולים שגרתיים
לאירופה וארה״ב וטיולים לא מעטים
בארצנו הקטנה.
הספורט בו הנני עוסק זה יותר מ 30-שנים
הוא חתירה .אני חותר בירקון שלוש פעמים
בשבוע עם בן זוג קבוע ,למרחק של
כשמונה ק״מ בכל פעם .זהו ספורט בריא
ומהנה ביותר ,ואיני חש במגבלה כלשהי
בגלל הסטומה.
המגבלה היחידה באשר לטיולים ,לנסיעות
ולספורט היא הצורך להצטייד בציוד
הדרוש למשך תקופת הנסיעה .מטרידות
מאוד הן הבדיקות הלא נעימות בשדות
התעופה ,בהן בעלי הסטומה נתקלים
לעתים תכופות ,בייחוד בארה״ב .לא אחת
קרה שהפנו אותי לחדר מבודד והפשיטו
אותי מבגדיי ,על מנת להיווכח שאיני

מבריח סמים או כלי נשק כלשהו.
תהליך הטיפול בגוף והחלפת הבסיסים
והשקיות הוא פשוט ,מהיר ואינו גוזל כמעט
זמן .לעתים קורות תקלות של דליפת שתן,
אך הן די מעטות .בכל זאת ,עליי להיות
ערני לאפשרות כזו.
לסיכום :קיבלתי החלטה מודעת שלא
לוותר על שום היבט של החיים ,ולהתנהל
שהשד
ֵ
כפי שחייתי לפני הניתוח ,ומתברר
אינו נורא כל כך .החיסרון היחיד שמצאתי
במצבי הנוכחי ,הוא שאיני יכול ללבוש
מכנסיים בעלי גזרה נמוכה ,אלא רק
כאלה המכסים את אזור הסטומה .לשם
כך אני פונה אל החייט הקבוע שלי ,והוא
תופר לי מכנסיים לפי מידה ,והבעיה
נפתרת לשביעות רצוני המלאה ,מה גם
שמחירם אינו עולה על זה של מכנסיים
קנויים.
אסיים עם הביטוי הידוע באנגלית ,שהוא
המתאים ביותר.Take it easy! :

נספחים

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

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

קופ"ח כללית מחוז הצפון

ריטה פורקוש

אחות סטומה מחוזית ,יחידה להמשך
טיפול
חצר בי"ח העמק

04-6068825
050-6264523

נהריה
שירותי בריאות כללית

מרנין טליה

נהריה

052-3733855

חיפה
שירותי בריאות כללית

אסנת לביא

רכזת סטומה מחוז חיפה וג"מ

0548355844

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

שירותי בריאות כללית מחוז
תל אביב

דיטשי מישל

דב ממזריק  36תל אביב

050-6263524

שירותי בריאות כללית מחוז
תל אביב

שרונה פלדמן
רכזת בתי אבות ומוסדות

יח׳ בתי אבות התקומה  23יפו

03-5122772
052-4233562

דן-פתח תקוה
שירותי בריאות כללית

רוית אילון

יח׳ להמשך טיפול ומעקב
רוטשילד 119פ"ת

03-9084200
03-7330200
050-6263482

דן פתח תקווה
שירותי בריאות כללית

דפנה רוטמן

מרפ׳ בתי אבות

03-6792260

מרכז רפואי רבין
קמפוס בלינסון

גילי יבניאלי

יח׳ סטומה

050-5906732
פקס03-9377694 :

מרכז רפואי ע"ש שיבא
תל השומר

פרסל נטליה

מרפ׳ כירורגית חדר 215
אגף  2מרפ׳ חוץ

052-6667194

פתחון פה  -נובמבר 2016
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

בי"ח אסף הרופא

רינה פנחס

יח׳ הסטומה

08-9779728

מחוז מרכז
שירותי בריאות כללית
אשדוד

סופי קון

מרפאת סטומה אשדוד  -רח׳ הבנים 050-6260642 1
טל08-6343260 .
אשדוד
פקס 08-6343261

מחוז מרכז
שירותי בריאות כללית

בלה אליגולשוילי

יח׳ אונקולוגית לטיפולי בית
מרפאת פינסקר -רח׳ יהודה לייב
פינסקר  ,31ראשון לציון

08-6343260
פקס08-6343261 :
050-6263722

מחוז מרכז שירותי בריאות
כללית

זהבית חזן

מרפ׳ רמז
רח׳ רמז  71רחובות

050-6263612
08-6343260
פקס08-6344361 :

ירושלים
שירותי בריאות כללית

דבורה מרגלית

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

050-6264088
פקס02-5811156 :

בי"ח הדסה
עין כרם

דפני לביא

אחות סטומה

058-7880940

בי"ח הדסה
הר -הצופים

נלבנדיאן נעמי

הנהלת הסיעוד

050-8573852

בי"ח שערי צדק

יוכבד קנד

טיפול נמרץ

050-8685853

שירותי בריאות כללית
מחוז דרום

אילנה קליין

שירותי בריאות כללית

08-6402606
050-6265002

באר שבע

חגית יונה

בי"ח סורוקה

פקס08-6403990 :
052-2300246

שירותי בריאות מכבי
מחוז מרכז

אניה בזרודניה

שירותי בריאות מכבי
מחוז השרון

אתי דיין

מכבי שירותי בריאות
מחוז צפון

לואי יוסף

24
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03-7235200
052-8940161
הנצח  3רמת השרון

050-8801117

054-3030682
פקס073-2284566 :

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

שירותי בריאות מכבי
מחוז השפלה

חיה מורג

שירותי בריאות מכבי
מחוז שפלה

050-8800460

שירותי בריאות מכבי
מחוז דרום

טניה יעקובובסקי

מנהלת סיעוד אשכול צפוני
אחות סטומה מחוזית,
מנהלת יחידת מצפן ,מחוז דרום

לפנות למכבי ללא הפסקה
*3555

בי"ח פוריה
טבריה

אוה סגורה

מח׳ כירורגית ב׳

04-6652640
04-6652641

בי"ח פוריה
טבריה

מרסי פוייר

מח׳ כירורגית ב׳

04-6652640
04-6652641

בי"ח מאיר

מאירה חיים

כירורגית ב׳

09-7472164
09-7472224

בי"ח נהריה

נביל בשארה

מח׳ כירורגית

04-9107733-6
054-4971481

בי"ח בני ציון
חיפה

גרימברג עופרה

מח׳ כירורגית

04-8359138

בי"ח בני ציון
חיפה

כמאל ריאן

מח׳ כירורגית

04-8359138

בי"ח הלל יפה
חדרה

אירית פרידמן

מח׳ אורולוגית

04-6304440/1

בי"ח אסותא

אתי ברק

כירורגית כללית

052-8284955

ש .בריאות כללית
גליל עליון

אביבה לוזון

מרפ׳ אזורית טבריה

050-6264454
04-6728211/00

מרכז רפואי שניידר לילדים
פתח תקווה

אולגה גוכשטיין

מרכזת תחום פצעים וסטומה

054-2040581

בי"ח קפלן

חגית איפרגן

הנהלת הסיעוד

08-9441860
פקס08-9441860 :

פתחון פה  -נובמבר 2016
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

בי"ח לניאדו
נתניה

סמדר כחלון

מח׳ כירורגית

09-8604629

קופ"ח מאוחדת
אזור המרכז

יעל גוטמן -פרלמן
מרכזת סטומה
בקופ"ח מאוחדת

יחידה להמשך טיפול

קופ"ח מאוחדת
מחוז יהודה דרום

ליאת אריה

קופ"ח מאוחדת
מחוז צפון

זיוית אזר

050-6617158
סרטן הערמונית:

החל מגיל
 50ניתן להתייעץ
עם הרופא לגבי
הבדיקות האפ
יתרונותיהן שריות לאבחון המ
חלה ,וללמוד על
וחסרונותיהן.

סרטן השחלה

סרטן העור:

חשוב
לשים לב לשינויים
כ
לשהו – פנו לרופא.
לאנשים בסיכון
גבוה לחלות ב
סרטן
מל
העור
הממאיר-
נומה ,חשוב
לדווח על כך ל
רופא
המש
עצמי תקופתי אחרי שומות ונגעים פחה ,לבצע מעקב
ע
עור
וריים ,ולבצע בדיקת
תקופתית על ידי
רופא עור ,או
ולפעול
כירורג פלסטי,
על פי המלצותיו.
רצוי להימנע
משימוש במכוני
ידי רשויות הבריאות בארץ וב שיזוף ,המוגדרים על
עולם,
לבני אדם (ישנן
כמסרטן ודאי
כיום מדינות בהן
להפעלתם).
קיים איסור מוחלט
בשומות שעל גו
פכם .אם חל שינוי

• גלולות למ
ניעת הריון נמצאו
כקשורות לעלייה
אך כמפחיתות ה
סיכון לסרטן שחלה.
•
לנשים המשת
ייכות לקבוצות ה
באות מומלץ ל
 בעלותסיפור
פנות לייעוץ גנטי:
אישי,
או משפחתי
של סרטן שד ,ש
 בעלותסיפור משפחתי
אובחן לפני גיל .50
של סרטן שחלות.
ב
עלות
סיפור אישי,
או משפחתי של
ש
סרטן המעי הגס,
אובחן לפני גיל .50
או רירית הרחם,
• לנשים שמוג
שחלות ,מ דרות ,לאחר יעוץ
גנטי ,כנמצאות ב
ומלץ ל
עבור החל מגיל  25בדיקה תקו סיכון מוגבר לסרטן
הכ
וללת
ב
פתית
דיקה גינקו
(מדי  6חודשים)
לוגית ,בדיקת ע
סמן .CA-125
ל-קול נרתיקית,
עם או בלי בדיקת
• לנשים שנ
ללדת ,מצאו נשאיות של מו
טציות
גנ
טיות,
מוצע ב
לבצע כריתת
שחלות מונעת ,שהוכחה כמפ מיוחד לאחר שסיימו
חיתה
את הסיכון לחלות.

מתונה ב
סיכון לסרטן השד,

לקבלת מידע נוס
וחומרי הס
ברה על מחלות
ודרכי
מניעתן ללא תש

‘טלמ
ידע’® בשפה העב
5
1-800-599-99

050-6830224

קב
וצות בסיכון גבוה:
• בעלי מ
ספר רב של שומות
•
(למעלה מ.)20-
בעלי עור ,שיער
וע
יניים
בה
•
ירים ,ובעלי נמשים.
אנשים שעורם
נצרב בקלות ,או
• מי ש
שאינו משתזף כלל.
ב במשפחתו קרובים
בעלי נקודות חן
סרטן
מרו
עור.
בות,
או
שחלו
• מי ש
סבל
מכ
וויות
שמש מרובות,
בעיקר בילדות.

סרטן צוואר הרחם:

‘טלמ
ידע’® בשפה הער
55
1-800-36-36-

‘טלמ
ידע’® בשפה הרוס
44
1-800-34-33-

סימנים המחיי

בים פנייה לרופא:

שימו לב ל:
•
שינוי בהרגלי היצי
אות (שלשול ,עצי
• פצע ש
רות) ,או דם בצואה.
אינו מחלים במ
קום
כל
שהו
בגוף.
•
שינוי בצבע או
גודל
של
נ
קודת חן קיימת.
•
התקשות או גוש
מוגבר שנוצר בשד ,הפרשה מהפ
טמה או ציור ורידים
בשדיים.
• בעיות עיכול,
או
קשיי
בל
יעה.
•
שיעול ,או צרידות
שאינם חולפים.
•
שינויים בהרגלי
הטלת שתן ,או
נוכחות דם בשתן.

בקרו אותנו

er.org.il

לתרומות6 :

-800-35-46-4

050-6136598

בהתאם
להמלצות חוזר
ממ
מנכ"ל ,בנושא
מניעה וגילוי מ
אירות מיוני ,2012
לנשים מגיל  25עד  ,65מומלץ וקדם של מחלות
משטח צוואר ה
לבצע
רחם ,אחת לשלוש
כ
כשגרה בדיקת
שנים.
לק
אישה
שייכת בוצת
המוגדרת
הבדיקה כלולה סיכון גבוה תתייעץ
על ידי הרופא,
עימו
לגבי
ת
בסל
חילת הב
הבריאות לנשים
דיקות ותדירותן.
על פי
מגיל  35עד ,54
הב ההמלצות העדכניות
אחת לשלוש שנים.
של ארגון הבריאות
דיקה
ה
מו
עולמי
מלצת
ב
 2013החיסון נגד מיוחד אחת ל 3-5-שנים לנשים ( WHOדצמבר )2014
ב
סרטן
צוואר הרחם נכנס לסל הבר גילאי  .30-49משנת
לתלמידות כיתה ח’
יאות,
בבתי הספר ברחבי
וניתן באופן שגרתי
בפ
עילות מינית ,היא המניעה הרא הארץ .חיסון נערות
לפני שהן מעורבות
שונית החשובה.

כתיבה ועריכה:
פרופ' גדי רנרט,
סרטן
הק ש ירותי בר יאות כ ללית ,מנהל המרכז הא
לר הילה ואפי דמיול וגיה ,מרכז מנהל המ חלקה
פואה ,טכניון
רפואי כרמל ו
מ ניעת
חיפה יועץ האגודה
סרטן | מירי זיו ,מנכ"ל ה למלחמה בסר
אגודה ל מלחמ

סימנים
מאיתנו ,אלה מופיעים ,לעי
תים ,אצל כל אחד
עקב
הסרטן .א סיבות שאינן קשו
רות כלל במחלת
ולם כאשר
אחת
מ
תופ
עות
אלו אינה
נעלמת ,אלא
שבה ומופיעה ,ח
שוב לפנות לרופא!

קופ"ח מאוחדת
מחוז ירושלים

פבל מוטר

טיפולי בית

050-6617577

בי"ח וולפסון

אלה דזורייב

כירורגית ב׳

03-5028616

“צבר" הוספיס בית
אילת

אלכס ליובשבסקי

באתר האינטרנ

www.canc

הא

גודה למלחמה ב

סרטן  -לחיים בריא

©ה
אגודה למלחמה

בסרטן בישראל
פעילות האגודה
מתאפשרת הודות
ללא מימון מתקציב משרד מ לתרומות הציבור,
ת
רומות לאגודה למלחמה בסרטן משלתי כלשהו.
מוכרות
על פי סעיף  46לפקודת מס ה לצרכי זיכוי במס
כנסה.

(ע”ר) ,ינואר 2015

050-4490848

לות הסרטן

ברה על מח
וחומר הס
מידע נוסף
לקבלת
ללא תשלום:
דרכי מניעתן,
ו
1-800-599
מידע'®-995 :
'טל
1-800-34ית®33-44 :
שפה הרוס
'טלמידע'® ב
1-800-36ית®36-55 :
שפה הערב
'טלמידע'® ב
מתקדמים:
לשירותי מידע
03-572160
רכז מידע8 :
מ

er.org.il

info@canc

פשי ראשוני:
רות תמיכה נ
לשי
1-800-200
מיכה'®-444 :
'טלת
בקרו

אותנו באתר

er.org.il

האג

www.canc

ודה למלחמה
לתרומו

האינטרנט:

בסרטן  -ל

ת*46-46 :

חיים בריאים

1-800-35-

לדה רקנאטי
כרה של מטי
בית מטי ,לז
יקוד 5310302
ת.ד 437 .מ
 7גבעתיים,
רח' רביבים
אוגוסט 2015
ויות שמורות,
© כל הזכ
מתקציב מש
מימון

יבור ,ללא
ודות לתרומות הצ זיכוי במס ,על
שרת ה
כרות לצרכי
ילות האגודה מתאפ חמה בסרטן מו
פע
לאגודה למל
* תרומות
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פי סעיף 46

תקדמים:
03-572
@info

אליגטור עיצובים

י ראשוני:
1-800-

סרטן השד:
1-800-3

רפואה משלימה וסרטן

דע נוסף וחומר הסברה
ניעתן ,ללא תשלום:
1-800-5
1-800-36-36-55
1-800-34-33-44

לקבלת מידע
על מחלות ה נוסף וחומר הסברה
סרטן ודרכי מניעתן
פנו לאגודה למ

אינטרנט:
www
1-800-

כל

פול התזונתי התומך
הטי

מה שרצית לדעת על

גנטיקה וסרטן
il

®

billet.co.il

בקרו אותנו
 g.ilבאתר האינטרנט:

info@cancer.org.i

er.or
www.canc

l

23178

מודדות עם סרטן השד
לנשים המת
1-800-36-07-07
“יד להחלמה" טל.
תמיכה נפשי ראשוני
לשירות
טל1-800-200-444 .
“טלתמיכה"

www.cancer.org.

il

החולים ונגד ה
מחלה
1-800תרומות35-46-46 :

שמורות ,אוגוסט 2013

האגודה למלחמה

לצרכי זיכוי במס,

מלחמה בסרטן מוכרות
תרומות לאגודה ל
לפקודת מס הכנסה.
*
על פי סעיף 46

לתרומות*:

לתרומות*46 :
1-800-35-46-

בסרטן  -לחיים בריאים

סרטן
שלפוחית השתן
העחייםםלאהחר הפנים לע
תירטןד
טיפולים במחלת הס

ה
אגודה למלחמה
טל 03-5721677 .בסרטן (ע”ר) מחלקת
הסברה והדרכה
פקס22780 .
r.org.il 03-73
בית
info@cance
מטי ,לזכרה של מ
טילדה רקנאטי רח’
רביבים  ,7ת.ד,437 .
גבעתיים 53103
*פעילות האגודה מתאפשרת © כל הזכויות ש
מורות,
מאי
2015
תרומות לאגודה למלחמה הודות לתרומות
הציבור ,ללא מימון מ
בסרטן
תקציב
מוכרות
משרד
לצרכי זיכוי במס ,על פי סעיף  46ל ממשלתי כלשהו
פקודת מס הכנסה

1-800-35-46-46
במס ,על פי סעיף 46

מוכרות לצרכי זיכוי
לאגודה למלחמה בסרטן
*תרומות
לפקודת מס הכנסה.
מלחמה בסרטן בישראל
שמורות ,האגודה ל
כל הזכויות

לדעת יותר על
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בקרו אותנו
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info@cancer.or

מחלות הסרטן ודרכי
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לקבלת מידע נוסף וחומרי הסברה העברית1-800-599-995 :
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'
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.org.il
1-800-34-33-34
® בשפה הרוסית:
'טלמידע'
1-800-36-36-55
® בשפה הערבית:
'טלמידע'
לשירותי מידע מתקדמים
מידע 03-5721608
מרכז

info@cancer.org.
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'טלמידע'
1-800-36-36-55
 בשפה הערבית:
'טלמידע'

טופלות עקב סרטן שד
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האגודה למלחמה

בסרטן בישראל (ע”ר)

בסרטן בישראל (ע”ר)
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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

כתובת

ש .לידה

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

תאריך
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03-9373218

נכון°
למחרת בבוקר
לבחורועד
בין השעות  1-800-30-68-68 | 8:00-17:00החל מ17:00-
באיכות חיים¨ שליטה וביטחון

ליווי ,שירות והדרכה על ידי צוות אחיות מקצועי
לבחור נכון°

באיכות חיים¨ שליטה וביטחון
לבחור נכון°
לבחור נכון°
לבחור נכון°
וביטחוןשליטה וביטחון
שליטה חיים¨
באיכות
וביטחון
באיכות חיים¨ שליטה
חיים¨
באיכות

באיכות חיים¨ שליטה וביטחון

נכון°נכון°
לבחור
לבחור
וביטחון
שליטה
חיים¨
באיכות
שליטה וביטחון
חיים¨
באיכות
לבחור נכון°

לבחור נכון°

וביטחון
באיכות חיים¨ שליטה
לבחור נכון°
חיים¨ שליטה וביטחון
באיכות
באיכות חיים¨ שליטה וביטחון
לבחור
נכון°נכון°
לבחור

® - Bravaמוצרים
נלווים לסטומה
קו המוצרים הנלווים החדש של קולופלסט
פותח על מנת לספק פתרונות לצרכים
ולאתגרים השונים המופיעים במהלך התאמת
ציוד הסטומה.

ללא אלכוהול ,ללא עקצוץ

® - Bravaלטיפול ושמירה על העור
הגנה לעור  -תרסיס ומגבונים
מסיר דבק  -תרסיס ומגבונים
קרם ברייר להגנה על העור
אבקה לטיפול בעור

® - Bravaברווה למניעת דליפות

סהרוני הדבקה אלסטיים
טבעת גמישה לאטימה סביב הסטומה
פסטה לאטימה ללא אלכוהול
פסטה סטריפ

® - Bravaלנטרול ריחות
דיאודורנט מסוכך

שרות הלקוחות הטלפוני שלנו מאויש על ידי צוות אחיות מקצועי העומד לרשותך לייעוץ והדרכה.
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