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פתיח

דבר העורכת
רינה דיכל
אחות מומחית קלינית בטיפול תומך ומרכזת תחום הסטומה באגודה למלחמה בסרטן
קוראים יקרים שלום רב,
לקראת הכנס השנתי של הארגון אנו שוב
עובדים על הביטאון החדש ,וזה אומר
שחלפה לה שנה .שנה סוערת של מלחמות
ופיגועים במדינות רבות ,באזורנו ובעולם
כולו ,של רעשים וסקנדלים בפוליטיקה
המקומית ובזו המרוחקת ,ואנו משתדלים
להמשיך בשגרה הפרטית שלנו.
החוברת הנוכחית מכילה מבחר נושאים:
ניזכר בכנס השנתי של הארגון שלנו בשנה
שעברה ,ונתעדכן כמובן בחדשות מערכת
הבריאות ממידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי
סטומה ,ובחדשות מארגונים במדינות
אחרות ,איתם הוא שומר על קשר .בעלי
סטומה רבים מפנים אלינו שאלות ,והפעם
הצגנו את השאלות בנושא אורוסטומיה
לד״ר אורי לינדנר ,סגן מנהל המחלקה
האורולוגית במרכז הרפואי קפלן .על
שאלות בנושא סטומות של מערכת העיכול
ענתה ד״ר חיה שוורץ ,מכירורגיה כללית
וכלי דם ,המרכז הרפואי ע״ש שיבא ,תל
השומר .סקירה של ספרות רפואית
בפריזמה של אחות סטומה מביאה רוית
אילון ,אחות סטומה ופצעים משירותי
בריאות כללית של מחוז דן-פ״ת .בהמשך
החוברת הרחבנו על הנושא של ,PPG
שהוזכר בפינה האישית ,במאמרה של
בעלת סטומה שהתנסתה במצב הזה.

טיפים ועצות בנימה אישית על בחירת בגדי
ים ולבוש מתאים לים ולבריכה תוכלו
לקרוא במאמרה של שלומית תמיר בן
ארי ,יועצת תדמית אישית .מנהלת מחלקת
שיקום ורווחה של האגודה למלחמה
בסרטן ,עו״ס אורית שפירא ,קוראת לכם
להשתתף בפעילויות של מרכזי תמיכה
״חזקים ביחד״  -גם להיתרם וגם לשקול
לתרום ,בהתנדבות.
בנוסף למאמרים של אנשי מקצוע ,תוכלו
להתרשם מתיאור מגוון הפעילויות
וההתנסויות של אנשים עם סטומה:
״התמודדות חסרת פשרות״ ,״בחרתי
בחיים״ ,״מה הקשר בין קרוהן וסטומה
לגינה טיפולית״ .כמו כן ,תוכלו למצוא
בגיליון מודעות של חברות הציוד,
המעדכנות על החידושים והטכנולוגיות
המתקדמות בציוד לסטומה .חשוב להזכיר
שלכל אדם בעל סטומה יש הזכות להכיר
את מגוון הציוד של החברות השונות
ולבחור מתוכו את הציוד הנוח והמתאים
עבורו  -בהנחיה של אחות סטומה.
השנה אנו ממשיכים בפעילויות של קבוצת
מתנדבים עם סטומה ,שהיא חלק מ״צעירים
עם סטומה״ -תודה רבה לכל אדם שמושיט
יד לעזרה ותודה רבה למתנדבים שלנו!
ברצוני להודות לאחיות הסטומה ,הפועלות
במסירות רבה למען שיפור איכות הטיפול

שנה טובה
שנת בריאות ועשייה
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בבעלי סטומה ,במצבים ,במחלות ובשלבי
החלמה שונים .אנו שמחים להמשיך לארח,
לתמוך ולהיות גורם מעשיר במפגשים של
אנשי צוות.
הבהרה חשובה :חוויות והמלצות הכותבים
בביטאון מתאימות ונכונות עבורם בלבד.
אין לראות בהמלצות אלה את 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.
ברצוני להודות שוב לליויה כסלו ,האחות
הראשית באגודה למלחמה בסרטן ,על
המשך הפעילות והתמיכה בארגון בעלי
סטומה ,וכמובן לסילויה אלשוילי ,מזכירת
הארגון ,הפועלת ביעילות ,ברצינות
ובמקצועיות במשך שנים רבות (ומי סופר
שנים לאישה.)...
בואו נזכור שהעיתון הזה הוא שלכם
ובשבילכם .נשמח מאוד אם תהיו שותפים
בו ותמשיכו להעביר אלינו חוויות ,טיפים
או כל רעיון אחר .ותודה לעורכת ,שרון
ויסברג ,הממשיכה להשקיע בביטאון
ובחוברות שלנו.
אני מאחלת לכל הקוראים שנת בריאות
טובה ,שנה מוצלחת ,מלאה בחוויות
חיוביות.

דבר נשיא ארגון בעלי הסטומה
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה ויו״ר צב״י (צרכני בריאות ישראל)
חברים יקרים,
שוב עברה שנה ,והכנס השנתי של ארגוננו
כבר בפתח ,בתקווה שנפגוש השנה בעלי
סטומה חדשים שהצטרפו אלינו.
המאמר על מערכת הבריאות יכלול השנה
את השינויים שנעשו ,התוכניות לעתיד
שבצנרת ,תוכניות שר הבריאות ,הרב
ליצמן ,שעדיין מחכות לאישורו של שר
האוצר ,כמו הרפורמה בביטוח הסיעודי
אשר דרושה כל כך ,ולדברי הרב ליצמן
הייתה בהסכם הקואליציוני ולא מומשה,
אולי בגלל שהרב ליצמן לא לחץ מספיק,
כמו שהוא יודע.
ברצוני להזכיר לכל חברי ארגון בעלי
סטומה ,ולכל קוראינו ובני משפחותיהם,
שבכל הנוגע לסוגיות הדורשות ייעוץ
של עורך דין ,ניתן לפנות אליי

במיילmgissin@gmail.com :

או בטל׳.052-2590313 :
והדובדבן שבקצפת  -הקונגרס האירופי
של ארגוני בעלי סטומה נערך השנה
בדנמרק בתחילת אוקטובר .אנו רואים
חשיבות רבה בקיום קשרים עם ארגונים
בכל המדינות ,ולימוד פעילותם למען בעלי
הסטומה .על השתתפותנו בו ,יחד עם שני
צעירים בעלי סטומה ,בחור ובחורה ,נדווח
בהרחבה בכנס השנתי שלנו.
גם הפעם יהיו בכנס השנתי דוכנים של
החברות שמספקות לנו ציוד ,ודוכן של ׳יד
שרה׳ ,שיציג כמו בשנה שעברה את
החידושים בציוד עזר לנכים ולקשישים .גם
השנה ערכה קופת חולים כללית מכרז
לציוד ,וחברת קולופלסט זכתה בו .הייתי
בקשר עם אנשי כללית בשנה שעברה

בנושא ,והשתדלתי למנוע כל פגיעה בבעלי
הסטומה ,בעיקר בנושא ההחלפה של ציוד
אצל בעלי סטומה ותיקים ,דבר שידוע לי
שקורה .אני שוב פונה עליכם :דווחו לנו על
כל ניסיון כזה ועל כל פגיעה בכם ,וכמובן
על כל ניסיון להגבלת כמות או דברים
אחרים שפוגעים בכם ,מכל הקופות ,כדי
שנוכל לטפל מיד בנושאים אלו.
לסיום דבריי אני רוצה להודות לאגודה
למלחמה בסרטן על התמיכה והאכסניה
שהיא מעניקה לנו  -בלעדיה לא היינו
יכולים להמשיך ולפעול ,וכמובן לחברות
הציוד על התמיכה המתמשכת ,הוצאת
ביטאון ״פתחון פה״ ,קיום הכנסים השנתיים
והתמיכה במשלוח נציגים של ארגוננו
לקונגרס האירופי.
שתהיה לנו שנה טובה ,בריאות ושגשוג.

הכנס הארצי השנתי של ארגון בעלי סטומה 2016
כבכל שנה בחודשי הסתיו ,קיים ארגוננו
את הכנס השנתי לבעלי סטומה ובני
משפחותיהם .גם השנה נערך הכנס
באולמות הכנסים היפים של האגודה
למלחמה בסרטן בגבעתיים ,ושוב אנו
מודים לאגודה על התמיכה הנמשכת
לאורך שנים ועל החסות והאכסניה
המכובדת שהיא מעניקה לנו.
כמו בכל שנה נערכה בכנס תערוכת הציוד
של חברות פילטל ,הוליסטר וקולופלסט,
ולראשונה הציגו את פעילותם נציגים
מארגון ׳יד שרה׳.
ההתכנסות והמפגש המקדים המלווה
בכיבוד היו מרגשים מאוד .שוב נפגשו
החברים הוותיקים ,וכמובן הצטרפו
חדשים ,תוך החלפת חוויות וקבלת
תשובות לשאלות מטרידות .נציגי החברות

ואחיות סטומה היו שם לצורך כך .תצוגת
הציוד אפשרה לחברים החדשים להתעדכן
בחידושי הציוד.
בפתיחת הכנס חולק לבאים ביטאון ״פתחון
פה״ החדש .לחברים היה קשה להיפרד
מהמפגש החברי ומהכיבוד ,אבל הגיע הזמן
להיכנס לאולם השני .הכנס נערך
בהנחייתה של רינה דיכל ,אחות מומחית
קלינית לטיפול תומך באגודה למלחמה
בסרטן .הוא החל בברכת האחות הראשית
של האגודה ,ליויה כסלו ,והמשיך בברכתו
של מר מידד גיסין ,נשיא הארגון ויו״ר צב״י
(צרכני בריאות ישראל) ,אשר נתן גם
סקירה על מצב מערכת הבריאות.
״פרגון זה לא מילה גסה״ -טענה בהרצאתה
מרב תשובה ,יועצת ארגונית ומנחה ממרכז
טל ,שהביאה טיפים וכלים ליצירת אווירה

חיובית יותר בבית .״לכל אחד יש סיבה
לפרגון ,רק צריך למצוא אותה״.
ההרצאה של ד״ר חיה שוורץ ,ממחלקת
כירורגיה של המרכז הרפואי ע״ש שיבא,
תל השומר ,התמקדה בסטומות מעיים
שונות .שאלות רבות של הנוכחים הדגישו
את התעניינותם הרבה בנושא ,וכל
השאלות זכו להתייחסות מקצועית של
המרצה.
אחות מתאמת טיפול בפצעים וסטומה
מתל השומר ,נטליה פרסל ,הדגימה את
העקרונות של התאמת הציוד לאנשים עם
סטומה .ההשתתפות הפעילה של הנוכחים,
והצגת השאלות הרבות ,המחישו את
חשיבות הנושאים וקיום הכנס.
נשמח לשמוע מכם תגובות על הכנסים
שלנו ותוכנם.
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טיפולים והתמודדות

ניהול הטיפול בסטומה
במטופלים בעלי אילאוסטומיה וקולוסטומיה
מתוך :UpToDate 2017

Landmann R.G, Routine care of patients with an ileostomy or colostomy and management of ostomy complications

הובא לפרסום על ידי רוית אילון
אחות מתאמת סטומה ופצעים ,שירותי בריאות כללית ,מחוז דן-פ״ת
סטומה של מערכת העיכול  -אילאוסטומיה
או קולוסטומיה  -היא חלק משגרת החיים
של אנשים רבים ,ולעיתים היא יכולה
להוות אתגר למתמודדים עמה ,בין שהיא
זמנית ובין שהיא קבועה.
הסתגלות מוצלחת לניתוח סטומה מתחיל
בשלב המקדים לניתוח ונמשך פרק זמן
לאחריו ,שבו בעל הסטומה מפנים את
השינויים בדימוי של גופו ,בתפקודו
היומיומי ובשגרת חייו המשתנה עם קיומה
של הסטומה.
כל שנה נוספים מטופלים חדשים עם
סטומה .גם הוותיקים שאמורים להמשיך
במעקבים ,נתקלים מדי פעם בשאלות
חדשות בתחום .עדכון המידע שמובא
במאמר זה מטרתו לסכם את ההנחיות
העדכניות ,מתוך ספרות רפואית שפורסמה
באתרים שונים UpToDate 2017 .הוא
מקור ידע גם למטופלים וגם לצוותים
העובדים בתחום הסטומה .מקורות המידע
ממדינות שונות ,רלוונטיים גם לנו ,בארץ,
מניסיון של אחות סטומה .ההמלצות
להמשך טיפול מוכרות לבעלי סטומה,
ובעיקרון הן לא השתנו בשנה האחרונה.

הקדמה
הצורך ביצירת אילאוסטומיה או
קולוסטומיה ,שעשויה להיות זמנית או
קבועה ,נוצר בעקבות מגוון של מצבים
פתולוגיים ,כולל אנומליות מולדות ,חסימת
מעי גס ,מחלת מעי דלקתית ,טראומה
במעיים או ממאירות במערכת העיכול.
למיקום ולסוג הסטומה יש השפעה על
ניהול הטיפול בה .טיפול נכון ותשומת לב
לתזונה ולהפרשות ,יכול לאפשר לרוב
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המטופלים חיים חברתיים ומקצועיים
מלאים ,בריאים ופעילים ,ומיניות תקינה.
במקרים רבים איכות החיים יכולה
להשתפר.

הסתגלות
הכנת המטופל להסתגלות לחיים עם
סטומה ,זמנית או קבועה ,מתחילה עוד
לפני הניתוח ,במידת האפשר .על המטופל
להסתגל לדפוסים חדשים של התרוקנות
ושינויים בגוף ובדימוי העצמי .הסתגלות
מוצלחת מחייבת את המטופל לשלוט
במיומנויות חדשות ולטפל ביעילות בבעיות
הרגשיות הרבות הקשורות באנטומיה
המשתנה ובשינויים בשליטה על הסוגרים.
התערבויות המקדמות הסתגלות כוללות:
סימון מיקום הסטומה טרם הניתוח על
ידי אחות סטומה או מנתח מנוסה.
דגש רב על הדרכה פרטנית למטופל.
ייעוץ תומך לכל המטופלים טרום ניתוח,
וייעוץ מעמיק לכל חולה המתקשה
להסתגל .מספר מחקרים הוכיחו
שלמעורבות של אחות סטומה ,כמו גם
להשתתפות בקבוצות תמיכה לבעלי
סטומה ,יש השפעה משמעותית על
תוצאות חיוביות לטווח הארוך ועל
הפחתת שיעור הסיבוכים.

ציוד סטומה וטיפול יומי
ציוד לטיפול בסטומה קיים ביחידה אחת
או בשני חלקים ,והוא מציע מגוון אפשרויות
טיפול גם כאשר הסטומה נמצאת בכפל
עמוק.
בתקופה שלאחר הניתוח הסטומה לעיתים
קרובות משנה את גודלה וצורתה.

על המטופל לרכוש מיומנויות טיפול עצמי
בסטומה שיבטיחו הדבקה טובה של הבסיס
לעור הבטן ובכך ימזערו את האפשרות
לדליפה .זה כולל בחירת הציוד בהתאם
למבנה הבטן ולמיקום הסטומה .לדוגמה:
בסיס שטוח לסטומה בולטת ,ובסיס
קעור לסטומה שטוחה/שקועה.
 - Transverse loop colostomyלרוב
אלה סטומות גדולות בחלק העליון של
הבטן ,שמיקומן מקשה על הסתרתן.
צניחת סטומה ( )prolapseבמקרה זה
נפוצה יותר .יש צורך בשינוי קוטר
גזירת פתח הבסיס על מנת למזער את
כמות העור החשוף להפרשות.
 – Loop ileostomyסטומות מסוג זה הן
קשות יותר לטיפול מאשר End
 ,ileostomyמכיוון שלרוב פתח
הסטומה פונה כלפי העור ,וההפרשות
הן עשירות באנזימים פרוטאוליטים.
מטופלים אלו לרוב צריכים להשתמש
במוצרי עזר לאטימה על מנת להבטיח
הגנה על העור.
ריחות וגזים הם חששות נפוצים עבור בעלי
סטומה .כאשר מרוקנים את השקית ,טבעי
שיהיה ריח .אסטרטגיות פשוטות שיכולות
לסייע בהפחתת הריחות:
ריקון השקית כאשר הוא מלא עד שליש
מנפחו.
החלפת השקית לפחות פעמיים בשבוע
או לפי הצורך.
שמירה על ניקיון פתח ריקון השקית כך
שלא יהפוך למקור ריח.
שימוש במנטרל ריח בהחלפת שקיות.
לממצקים (כדוגמת ״דאיימונדז״) יש
נטייה לעבות את הצואה ,ועל כן הם

יכולים לשמש בצורה טובה מטופלים
בעלי הפרשות נוזליות.

תזונה וגזים
שינויים תזונתיים יכולים לעזור בהפחתת
נפח הגזים .באילאוסטומיה ,הזמן בין בליעת
המזון לבין שחרור גזים בפועל הוא בין 4-2
שעות ,ובקולוסטומיה דיסטלית  8-6שעות.
לצורך עמעום קול הגזים ניתן ללבוש
שכבות של בגדים ולהפעיל לחץ קל על
הסטומה בעזרת היד או הזרוע .מזונות
ספציפיים יכולים להשפיע על הריח ועל
כמות הגזים .פחמימות ,לדוגמה מתעכלות
היטב ,אך יוצרות גזים על ידי פעולה
חיידקית במעי הגס .שעועית ,כרובית,
ברוקולי ואספרגוס מכילים עמילן וסיבים
מסיסים (הנמצאים גם בסובין ,שיבולת
שועל ,אפונה ושאר קטניות ,שעועית ורוב
הפירות) הם צורות אחרות של פחמימות
היכולות לתרום להיווצרות גזים .תפוחי
אדמה ,תירס ,אטריות וחיטה מייצרים גזים,
ואילו אורז לא .במקרים חריגים ניתן
להיעזר בתרופות להפחתת הגזים .בנוסף
לשינויים התזונתיים ,יש להימנע משתייה
באמצעות קשית ,מלעיסת מסטיק ומעישון,
המגבירים את בליעת האוויר.
בעלי אילאוסטומיה – יש להגדיל את
צריכת הנוזלים היומית (לעומת הצריכה
שהייתה לפני יצירת הסטומה) לפחות
בעוד  750-500מ״ל ולשתות אף יותר
בתקופות חמות והזעה מוגברת .נוזלים
מועדפים כוללים מים ,מרק ומיצי ירקות.
יש לשים לב לסימני התייבשות ,הכוללים
יובש בפה ,מיעוט שתן ,שתן מרוכז כהה,
תחושת סחרחורת בזמן עמידה ,עייפות
מוגברת והתכווצויות בבטן.
חסימת מעי יכולה לקרות כאשר ישנה
צריכה גבוהה של סיבים מסיסים ,במזונות
כגון פופקורן ,קוקוס ,פטריות ,זיתים
שחורים ,עוף/דגים עם עור ,פירות יבשים,
ירקות עם סיבים קשים ונקניקיות .חסימת
מעי נמנעת על ידי צריכה בכמות מועטה
מהם (אחד בכל פעם) ,לעיסה יסודית
ובחינה של השפעת סוגי מזונות שונים על
העיכול.
במקרה של הפרשות נוזליות רבות
מהאילאוסטומיה ,הטיפול כולל גם תרופות

לעצירות ,למשל אימודיום ,לומוטיל וכו׳.
בכל המקרים יש להתאים את הטיפול
התרופתי בהדרגה ,ולא במשולב ,שכן זה
יכול להביא לאילאוס פרליטי או לחסימת
מעיים .במצבי קיצון עשוי להיות צורך
במתן תוספת נוזלים דרך העירוי ,על מנת
לפצות על הפסד הנוזלים.
בעלי קולוסטומיה – קיימות הגבלות
תזונתיות קלות יותר .יש לאכול סיבים
מסיסים ומאכלים היוצרים פחות גזים,
ולשתות כמות נוזלים מספקת למניעת
עצירות .בקולוסטומיה בעיקר תיתכן
יציאת רירית מהסטומה (ו/או מהפיסטולה)
או מפי הטבעת  -תהליך פיזיולוגי נורמלי.
ביצוע חוקן שגרתי לסטומה יכול להתאים
רק לבעלי קולוסטומיה במעי הגס המרוחק,
ולא לכל המטופלים .אלה שמתאימים
ומצליחים לבצע חוקן באופן שגרתי
מדווחים על איכות חיים גבוהה יותר ,אך
חלקם חוששים מתלות המעיים בביצוע
החוקן – אך אין מחקרים התומכים בכך.

פעילות פיזית
ניתן לעסוק בבטחה ברוב הפעילויות
הגופניות ,למעט פעילויות ספורט הכרוכות
במגע פיזי קרוב עם שותפים לפעילות
(כגון כדורגל ,קרב מגע ,כדורסל וכד')
העלולות לפגוע בסטומה .שימוש בחגורה
מסייע בשמירה על היצמדות הבסיס
והשקית לגוף.

פעילות מינית
מדובר במקור לדאגה עבור אנשים רבים
עם סטומה .הסטומה אינה משפיעה על
תפקוד מיני אורגני .אך אם נעשו ניתוח או
הקרנות סמוך לפי הטבעת ובאגן ,ייתכן
שנפגע העצבוב האוטונומי השולט על
התפקוד המיני ,ויהיה צורך בייעוץ רפואי/
סקסולוגי .רוב המטופלים מרגישים טוב
יותר כאשר הם מנקים את הסטומה לפני
פעילות מינית .בנוסף ,בעלי סטומה ובני
זוגם מצאו כי שימוש בהלבשה תחתונה
המסתירה את השקית מסייע להם.

טיולים
לפני כל טיול יש להיערך מראש ולהצטייד
בציוד נוסף ,ובמקרה של נסיעה לחו״ל

לשים אותו גם במזוודה וגם בתיק היד .יש
להימנע מחשיפת הציוד לטמפרטורות
קיצוניות העלולות לפגום באיכות
ההדבקה .יש לשתות מים מבקבוקים ,אם
מי הברז אינם ידועים כבטוחים.

סיבוכי סטומה
שכיחות הסיבוכים נעה בין  14%ל.79%-
השכיחים ביותר הם גירוי העור מסביב
לסטומה ,בקע (הרניה) ,היצרות ,נסיגה
וצניחה של הסטומה ,דימום .הסיבוכים
יכולים להתרחש בתקופה שלאחר הניתוח
או שנים רבות לאחר מכן.
מצב נדיר יחסית (פחות מ 1%-מכלל
הסטומות) הוא פיודרמה גנגרנוזום
Peristomal
(pyoderma
 ,)Gangrenosumהמתבטא בכיב עמוק
וכואב הנוצר סמוך לסטומה בחולים עם
מחלת מעי דלקתית (ראו פירוט בעמ׳ .)XX
גורמי סיכון לסיבוכים  -אנשים שעברו
ניתוח חירום בהשוואה לניתוח אלקטיבי;
מי שלא עבר סימון סטומה לעומת מי
שסומן לו מיקום הסטומה; גובה סטומה
נמוך מ 10-מ״מ; מחלות רפואיות נלוות
כגון השמנת יתר ,מחלות מעי דלקתיות,
סוכרת; עישון .הטיפול לרוב כרוך בייעוץ
של אחות סטומה ושימוש בציוד קעור
וחגורה.

סיכום
למיקום ולצורת הסטומה ישנה השפעה על
תדירות היציאות והסיבוכים.
בעלי סטומות נדרשים להסתגל לשינוי
משמעותי בדימוי הגוף ולאתגרי הטיפול
בסטומה ,לפעילות מינית ,לנסיעות
ולמגבלות תזונתיות.
סיבוכים שיכולים להתפתח כוללים בעיות
עור סביב הסטומה ,היווצרות הרניה
בסטומה ,היצרות או אי-תפקוד הסטומה.
לעיתים הסיבוכים מצריכים ניתוח סטומה
חוזר.
מומלץ להיעזר באחות סטומה ,שיכולה
לייעץ ולהתאים את הטיפול בציוד סטומה
וגם בסיבוכים.
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טיפולים והתמודדות

טיפ חם לבריכה ולים

התאמת בגד ים וביגוד חוף לבעלי סטומה
שלומית תמיר בן ארי
יועצת תדמית אישית
אתחיל מווידוי אישי :אני לא אוהבת חום
שאי אפשר לברוח ממנו ,חול שנכנס לכל
החורים ,חוף מלוכלך ,ומים מלוכלכים עוד
יותר .ומה שהכי מעצבן  -שאני פותחת את
המגירה ,שולפת את בגד הים ,רק כדי
לגלות שבגלל שלא לבשתי אותו הרבה
זמן ,החומר האלסטי שבו התייבש ,נסדק
ובגד הים איבד כל צורה ,נמתח לכל
הכיוונים ,ולפעמים אפילו הופך להיות
דביק ...כן ,כן.
לפני שאנחנו פונים לעסוק בנושא בחירת
בגד הים המתאים ,כמה משפטים לטובת
ההיסטוריה של בגד הים .בעת העתיקה
(עד המאה ה ,)5-נהגו באירופה לשחות
בעירום מלא .במזרח לעומת זאת ,נהגו
לשחות בבגדים (זו לא המצאה של
הדתיים).
במאה ה ,19 ,18-נשים שירדו לחוף נהגו
לעטות עליהן גלימות כבדות כדי לשמור
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על צניעותן ,וגברים לבשו בגדי צמר
ארוכים שנראו כמו חליפות צלילה ,וכך
השתעשעו בתוך המים .במאה ה20-
התחלנו לחשוף ידיים ורגליים ,המצאנו את
הביקיני (על שם אי קטן שבו נערכו ניסויים
באטום  -חלקיק זעיר כמו בגד הים הזעיר),
הטנקיני (גופיה  +חלק תחתון) ,המונוקיני
(בגד ים שלם מקדימה ,הנראה כמו ביקיני
עם שני חלקים מאחור) ,הבליקיני (רק חלק
תחתון) ,החוטיני/הטנגה (על הטוסיק – רק
חוט קשירה) ,הספידו לגברים (חלק תחתון
זעיר) ,ובמאה ה 21-הומצא הבורקיני
(מכסה את כל הגוף ,ורק הפנים גלויות).
אבל בואו נחזור לעניינינו ,כי בכל זאת ,אי
אפשר לעבור את הקיץ מבלי שיש בארון
בגד ים .ב 2014-פרסמתי כאן ,בביטאון
׳פתחון פה׳ ,טיפים על ׳העלמת׳ הסטומה
באמצעות לבוש ,וכעת אני שמחה להציג
לכם טיפים בנושא בגד הים:

טיפ 1
כשאתם יוצאים לקנות בגד ים ,תתרכזו אך ורק בקניית בגד ים .אל תקנו ׳על הדרך׳ פריטי לבוש אחרים ,אחרת כנראה שתחזרו
הביתה עם שקית מלאה ,אבל ללא בגד ים .זהו פרויקט שחייבים להתמסר לו ,ומראש אני אומרת לכם – לא קל למצוא בגד ים (לי,
בכל אופן).

טיפ 2
לגברים ונשים  -אחרי שלבשתם את בגד הים ,לבשו מעליו עליונית  -חולצה גדולה סגורה או פתוחה ,פריאו ,טוניקה או גלבייה.
הבגד העליון יגן מפני השמש ,וכמובן יסתיר את הסטומה שנמצאת מתחת לבגד הים.

אגב ,לקשירות מעניינות של בדים כמו פריאו (סרונג) ,חפשו בגוגל (או ב )YouTube-סרטוני הדרכה :״how to tie a sarong״.

טיפ 3
ניתן ללבוש מעל בגד הים חלק תחתון  -שרוואל רחב עד הברכיים או עד הקרסוליים ,או חצאית ארוכה ,או לקשור על האגן פיסת
בד גדולה .אלה יגנו מפני השמש ,ויסתירו את הסטומה שנמצאת מתחת לבגד הים.

אתם בוודאי שואלים :״האם היא מתכוונת
שניכנס למים עם בגדים מעל לבגד הים?״
 -והתשובה היא כן! גם אני נכנסת למים

״לבושה״ מעל בגד הים ,בגלל החשש
מקרינת השמש .ואני לא היחידה .אנשים
רבים נכנסים למים לבושים ,אבל החוכמה

היא להתלבש בפריטים יפים ,מושקעים,
מעניינים ,ולא עם הבגדים שאתם משפצים
בהם את הדירה.
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טיפ 4
רכשו בגד ים עם הדפסים ודוגמאות מקושקשות ,לא בצבע אחיד ,כי הוא מטשטש טוב יותר את האביזרים של הסטומה .ככל שיהיה
מקושקש יותר – כך עדיף.

טיפ 5
לנשים ,קנו בגד ים עם חצאית מובנית בעיצוב .לי באופן אישי ,יש בגד ים שחלק ממנו הוא חצאית שמגיעה לי כמעט עד הברכיים,
וכולם אומרים שזה נראה נפלא ,כמו שמלה .כן ,כן ,ואיתו אני נכנסת למים ,ולא צריכה לדאוג אם רואים לי ,ומה רואים לי.
אגב ,ישנן חברות המייצרות בגדי ים צנועים לנשים דתיות (וגם לאחרות) ,ויש להן דגמים שונים ,למשל ,שמלות עם מכנסונים מתחת,
כך שזה יכול אפילו להחזיק את הסטומה במקומה.

חברים וחברות יקרים ,אני מקווה שהעצות והטיפים יעזרו לכם .וכמובן אל תשכחו למרוח מסנן קרינה ,ולשתות הרבה מים .והכי חשוב,
תהיו בריאים.

8

פתחון פה  -אוקטובר 2017

׳חזקים ביחד׳

™
מרכזי התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן בסניפים ובקהילה
עו״ס אורית שפירא
 ,MSWמנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,אגודה למלחמה בסרטן
׳חזקים ביחד׳ הם מרכזי תמיכה לאנשים
חולי סרטן ,מחלימים ובני משפחותיהם,
המשמשים מקום מפגש המעניק תמיכה
ומפחית את תחושת הבדידות .זהו בית
המאפשר למשתתפים לחבור יחד ולהסתייע
רגשית וחברתית בכל מה שנחוץ על מנת
להיאבק במחלת הסרטן וכהשלמה לטיפול
ולסיוע המוגשים להם מהמערכת הרפואית.
כל אחד ממרכיבי התוכניות והפעילויות
נועד לסייע למשתתפים לשפר את איכות
חייהם ולתמוך במאבקם להחלמה .במשך
השנים ,מאז נפתח המרכז הראשון ,הורחבו
ההתערבויות המקצועיות והפעילויות
בהתאמה לצרכים של החולים והמחלימים
בארץ .התוכנית מופעלת על ידי אנשי
מקצוע מתחום הפסיכו-אונקולוגיה.

מרכז ׳חזקים ביחד׳  -גבעתיים
מרכז ׳חזקים ביחד׳  -חיפה
מרכז ׳חזקים ביחד׳  -ירושלים
מרכז ׳חזקים ביחד׳  -עפולה
מרכז התמיכה ׳מעגן׳ ע״ש אידי פרידמן
ז״ל באר שבע – הפועל בשיתוף ובסיוע
האגודה למלחמה בסרטן.
בנוסף ,ברחבי הארץ מתקיימת פעילות
׳חזקים ביחד׳ בסניפי האגודה למלחמה
בסרטן.
כל הפעילויות ניתנות ללא תשלום.
לקבלת פרטים :ניתן לפנות למח׳ שיקום
ורווחה ,טל׳ ,03-5721678 :דוא״ל:
.hazakim@cancer.org.il

מה כוללת תוכנית המרכזים
לחולים ,למחלימים ולבני
המשפחה?
מרכזי ׳חזקים ביחד׳ מציעים למשתתפים
תוכנית מגוונת ומזמינים כל משתתף לקחת
חלק בפעילויות השונות ,על פי צרכיו.
קבוצות תמיכה לחולי סרטן :כל קבוצת
תמיכה מתקיימת בדרך כלל אחת לשבוע,
במשך שעתיים ,ומונחית על ידי מנחי
קבוצות מוסמכים במטרה לסייע
למשתתפים בטיפול בקשייהם הרגשיים
והנפשיים הנובעים מהמחלה .בקבוצה
לומדים המשתתפים להיות חלק מקבוצת
השתייכות ,להתמודד עם קשיים גופניים
ונפשיים הנובעים מהמחלה וכן להפחית
מצבי מתח ודחק בחייהם עם המחלה
ובכלל .בכל קבוצה  14-10משתתפים.
קבוצות תמיכה לבני המשפחה המלווים:
הקבוצה עוסקת בקשיים הרגשיים
והסביבתיים עימם מתמודד בן משפחה,
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המטפל העיקרי ,כאשר הקרוב לו חולה
בסרטן .בקבוצה זו התומכים לומדים כיצד
ניתן לשמש מקור תמיכה לחולה ,ובו זמנית
לסייע ולהקל על עצמם כנותני תמיכה.
קבוצות תמיכה להתמודדות עם אובדן
ושכול :המפגשים מיועדים לבני משפחה
של נפטרים ממחלת הסרטן .הקבוצה
מאפשרת לבני המשפחה לשתף אחרים
באובדן ,ולמצוא בעזרת המנחה וחברי
הקבוצה דרך חיים חדשה בעלת משמעות.
הרצאות וסדנאות בתחומים שונים:
מפגשים חד-פעמיים המתקיימים במסגרת
הפעילות החודשית ,וכוללים הרצאות של
אנשי מקצוע בנושאים רלוונטיים ועדכניים
למחלות הסרטן .ההרצאות ניתנות על ידי
רופאים אונקולוגים וכירורגים ,עובדים

תזונאים,
פסיכולוגים,
סוציאליים,
פיזיוטרפיסטים ,יועצי מיניות ומטפלים
אחרים מתחום הפסיכו-אונקולוגיה.
׳מחלימים לחיים בריאים׳® :סדנה מיוחדת
שנבנתה במטרה ללוות מחלימים מסרטן
בהתמודדות לאחר המחלה ,לשפר את
איכות חייהם ,להדריכם להרגלים בריאים
ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים
פעילים .הנושאים הנדונים בסדנה כוללים
חזרה לשגרת עבודה ומשפחה ,מיניות,
בריאות לאחר הטיפולים ,התמודדות עם
תופעות לוואי ,פעילות גופנית ,תזונה,
רפואה משלימה ועוד .המפגשים בהנחיית
ובהדרכת אנשי מקצוע מתחום הפסיכו-
אונקולוגיה.
פעילויות לרווחת הגוף והנפש :השילוב
ההוליסטי של גוף ונפש ,במאבק להחלמה.
במסגרת זו מוצעות פעילויות שבועיות כגון
הבעה ויצירה ,פילאטיס ,יוגה ,צ׳י-קונג,
תזונה נכונה ,ייעוץ מיני ,פלדנקרייז ,ניה,
מפגשי ׳חזקים בקפה׳ ועוד .פעילויות אלו
עשויות לסייע בהפחתת מתחים,
בהתמודדות עם תופעות הלוואי של
המחלה והטיפולים ולהביא לשיפור
באיכות החיים .כל משתתף מוזמן לבחור
לעצמו את הפעילות המתאימה לו.

מדוע כדאי להצטרף לתוכנית
׳חזקים ביחד׳?
התוכנית המוצעת מנסה להקל את
ההשפעות הרגשיות והחברתיות הנובעות
ממחלת הסרטן.
הצטרפותך לתוכנית תאפשר לך:
לפגוש אחרים המתמודדים עם אותה
אבחנה ,תופעות לוואי ,פחדים
ומחשבות ,ולהרגיש שאינך לבד.
להכיר מחלימים ממחלת הסרטן
בתקופה שלאחר המחלה ולשפר את
איכות החיים.
ללמוד טכניקות להחזיר לעצמך את
תחושת השליטה בחייך.
ללמוד כיצד לחיות עם המיתוסים
הקשורים במחלת הסרטן.
הנך מוזמן/נת להצטרף לקבוצת תמיכה
בכל שלב של המחלה ,ומכל סיבה
שתבחר/י.
מידע מפורט ומעודכן על פעילויות מרכזי
התמיכה ניתן למצוא באתר האינטרנט
של האגודה.www.cancer.org.il :

התנדבות בעלי סטומה
אנו מחפשים מתנדבים בעלי סטומה
המעוניינים לסייע לאנשים המתמודדים
עם סטומה חדשה ,ובנוסף מוכנים לתרום
מזמנם בהתנדבות במסגרת מרכזי התמיכה
של האגודה ברחבי הארץ ובסניפים.
אנשים רבים המתמודדים עם סטומה
חדשה ,או נמצאים לפני ההליך הניתוחי,
אינם מכירים אנשים שמתמודדים לאורך
זמן עם סטומה ,ויכולים להבין מה עובר
על המתמודד החדש .מתנדבים בעלי
סטומה יכולים לסייע רבות מתוך החוויה

האישית שלהם ומניסיונם.
מתנדבים בעלי סטומה של האגודה
למלחמה בסרטן ,עוברים ראיון אישי
והכשרה המאפשרת להם ללוות את בעלי
הסטומה החדשים בצורה מיטבית.
המתנדבים הם גברים ונשים ,בגילים
שונים ,מכל רחבי הארץ ,כולם בעלי סטומה
ותיקים .הם מלווים ותומכים במנותחים
חדשים בהתמודדותם עם הקשיים,
החרדות והחששות .המתנדבים ,רובם
ככולם ,נכונים להיקרא להתנדבות

ולהקדיש מזמנם בתמיכה ,הקשבה ועצה.
ההתנדבות במסגרת מרכזי התמיכה של
האגודה למלחמה בסרטן תאפשר לתת
יד גם לאנשים נוספים שמתמודדים עם
שלבים שונים של מחלת הסרטן.

לפרטים נוספים ניתן לפנות בטל׳ ,03-5721618 :או בדוא״ל.silvia_a@cancer.org.il :
טופס התנדבות לפעילות בארגון בעלי סטומה ניתן למצוא בסוף החוברת וכן באתר האגודה למלחמה בסרטןwww.cancer.org.il :
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התמודדות עם אורוסטומיה
ד״ר אורי לינדנר
סגן מנהל המחלקה האורולוגית ,המרכז הרפואי קפלן
אני בת  ,80פנסיונרית ,עצמאית ,מתגוררת
לבד .לאחרונה אובחנה אצלי מחלה
שבעקבותיה רופא הציע לי לעבור ניתוח
הסרת שלפוחית השתן ,והסביר שאחרי
הניתוח אצא עם סטומה של השתן.
קראתי שיש עוד אפשרויות לניתוח .מה
הקריטריונים לניתוח אורוסטומיה? האם
אוכל להמשיך להיות עצמאית אחרי
ניתוח כזה?
לא מקובל להמליץ על כריתת כיס השתן
ללא אינדיקציה רפואית ,לרוב סרטן כיס
השתן .המטרה בכריתת השלפוחית היא
למנוע מהמחלה להתקדם ולסכן אותך.
הסטומה דורשת זמן הסתגלות ,אך בהחלט
ניתן להמשיך בחיים עצמאיים גם בגיל .80
לעיתים הניתוח עצמו אינו פשוט,
וההתאוששות אורכת זמן עד ששבים
לעצמאות מלאה.
אני בעל סטומה של השתן כארבע שנים.
לאחרונה שמתי לב שבחלק התחתון של
העור מסביב לסטומה הופיעו גבישים,
והתופעה הולכת ומתרחבת .זה גורם
לקושי עם הציוד  -המדבקה נפתחת ,יש

דליפות של השתן .מה הסיבה ואיך עליי
לפעול?
יש להקפיד על שתייה מרובה לצורך דילול
השתן ,ובעזרת פד נקי ניתן לנקות את
הסטומה מהגבישים לפני ששמים את
השקית .כדאי להגיע לביקורת אצל אחות
סטומה או האורולוג המטפל.
לפני כשלוש שנים עברתי ניתוח עם
הוצאת אורוסטומיה .התרגלתי ,ובדרך
כלל אני מסתדר עם הציוד היטב .אך בזמן
אחרון יש בליטה מתחת לסטומה שלי,
היא נראית דרך הבגדים ,מפריעה
להדבקת מגן העור ,וגורמת לו להיפתח.
מה קורה ואיך ניתן לטפל בבעיה זו?
ייתכן שמדובר בבקע פרה-סטומלי
( - )Parastomal Herniaתופעה לא נדירה
הגורמת להפרעה בתפעול הסטומה .ניתן
לתקן בקעים בניתוח ,רצוי אצל כירורג
מנוסה .לעיתים ניתן בעזרת חגורה לפתור
את הבעיה.
לפני יותר מ 10-שנים עברתי ניתוח
בשלפוחית השתן ,ומאז אני עם סטומה

של השתן .אני מאמין שהרפואה
מתקדמת עוד ועוד .השאלה שלי היא
האם השמועות על ניתוחי השתלת
שלפוחית השתן נכונות ואם ניתוח כזה
הוא מציאותי?
למרבה הצער ,למרות ההתקדמות
הטכנולוגית והרפואית ,אין אנו קרובים
יותר היום לשלפוחית מהונדסת גנטית
משהיינו לפני עשר שנים .אני משוכנע
שלבסוף נגיע לשם אך תיאלץ להתאזר
בסבלנות.
האם יש המלצות על בדיקות גנטיות
לאנשים שחלו בסרטן שלפוחית השתן?
מהן ההמלצות לאורח חיים בהמשך
לניתוח ולמניעה של הסרטן?
אין כרגע בדיקות גנטיות בעלות משמעות
קלינית .יש בדיקות שמעידות על דרגת
הסיכון ,אך עדיין אין כלי מנבא טוב.
ההמלצה החשובה ביותר היא להפסיק
לעשן ,להיות במעקב הדוק ולשמור על
אורח חיים בריא ,הכולל תזונה מאוזנת
ופעילות גופנית.
מהן ההמלצות החשובות ביותר לבעל
אורוסטומיה?
במקרה של חום מעל  38.5מעלות צלסיוס
וריח רע בשתן או כאב ממוקד לצד ,יש
לפנות למיון ללא דיחוי .חשוב לזכור
שמדובר בניתוח בטני מורכב ,ולעיתים
ללא קשר לתקינות הסטומה ותפוקת
השתן ,עלולה להתפתח חסימת מעיים .אם
יש הפסקה בהעברת צואה וגזים דרך
הרקטום ,ויש כאב בטן ,חשוב לפנות למיון.
אנשים עם סטומה של השתן חייבים להיות
במעקב סדור ,וחשוב לוודא שאין פגיעה
כלייתית בעקבות היצרות בהשקה בין
השופכן לסטומה .אני מקפיד מאוד על
פגישות תקופתיות עם המטופלים ,כולל
בדיקות .US
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״ניתן לחיות חיים מלאים ופעילים עם
קולוסטומיה או אילאוסטומיה״
ד״ר חיה שוורץ
מתמחה בכירורגיה כללית ובכירורגיה כלי דם ,המרכז הרפואי ע״ש שיבא ,תל השומר
מהן הסיבות האפשריות לסיום ניתוח בטן
בהוצאת סטומה מעי?
הסיבות האפשריות להוצאת סטומה בסיום
ניתוח הן שונות ומגוונות .לרוב הסטומה
היא מתוכננת ,אך לעיתים יש מקרים
דחופים שמצריכים הוצאת סטומה על מנת
לשפר את סיכויי ההישרדות ולהפחית את
התחלואה .סטומה יכולה להיות קבועה או
זמנית .סטומה קבועה מבוצעת לרוב כאשר
ישנה מחלה שמחייבת כריתת פי הטבעת,
כגון סרטן רקטום נמוך שאינו מאפשר
שימור פי הטבעת ,או סרטן של פי הטבעת
עצמו .סטומה זמנית מבוצעת לרוב כהטיה
מעל תהליך זיהומי במעי או כאשר חיבור
המעי אחרי הניתוח הוא ברמת סיכון
גבוהה.
מה ההבדל בין סטומה של המעי הדק,
אילאוסטומיה ,לבין סטומה של המעי
הגס ,קולוסטומיה ,מבחינת מבנה ,תפקוד
ותחזוקה?
סטומה של המעי הגס מפיקה תוכן דומה
ליציאה רגילה ,בעוד סטומה של המעי הדק
מפיקה תוכן נוזלי יותר ,המצריך ריקון
השקית לעיתים תכופות יותר .עם זאת,

שתי הסטומות מאפשרות חיים פעילים
ומלאים ללא מגבלות.
האם יש הגבלות רפואיות בנוגע לתזונה
בהתאם לסוג הסטומה (אילאוסטומיה
לעומת קולוסטומיה)?
בשני סוגי הסטומות ניתן לאכול אחרי
החלמה כרגיל.
מהם השיקולים להחלטה על הוצאת
סטומה זמנית או קבועה ,ומה מאפשר
בסופו של דבר סגירת סטומה זמנית?
השיקולים שמאפשרים סגירת סטומה
זמנית הם החלמה מלאה של התהליך
שבגללו הוצאה הסטומה ,בין שמדובר
בתהליך זיהומי ובין שמדובר בהשקה
(חיבור החלקים המנותחים) בסיכון גבוה.
בקע (הרניה) בעקבות סטומה  -מה זה?
מה גורם להיווצרותו? האם יש דרכים
למנוע אותו? איך ניתן לטפל בו?
בקע פרה-סטומלי הוא סוג של פגם בדופן
הבטן באזור הסטומה ,שלרוב נובע
מהתרחבות של הפתח בדופן הבטן שדרכו
מעבירים את הסטומה .לכאורה הרמת

משאות כבדים כדרך שגרה עשויה להיות
קשורה להיווצרות בקע סביב הסטומה ,אך
ספק אם ישנן דרכים מעשיות למניעת בקע
כזה .בקע פרה סטומלי יכול להיווצר
בכשליש עד חצי מהמטופלים עם סטומה,
והוא עלול לפגוע באיכות החיים ולהקשות
על הדבקת שקית הסטומה .לעיתים נדירות
עלול להיווצר בקע כלוא ,בו לולאת מעי
נכלאת בסמוך לסטומה .האינדיקציה
לטיפול בבקע פרה סטומלי היא בעיקרה
שיפור איכות החיים ,והטיפול העקרוני
הוא טיפול כירורגי .מומלץ להיוועץ
בכירורג המטפל לגבי אפשרויות הטיפול
במידת הצורך.
באילו מקרים צריך לפנות למיון באופן
מיידי?
כאשר מדובר בבקע כלוא או בהפרשה
בכמות רבה מאוד ,העלולה לגרום
להתייבשות או להפרעות במשק המלחים
בגוף.
מה דעתך על פעילות גופנית לאנשים
שעברו ניתוח סטומה?
פעילות גופנית מומלצת מאוד.
האם ישנן הגבלות או איסורים כלשהם
לאדם עם סטומה (מבחינת עבודה,
פעילות גופנית ,פעילות פיזית ,טיולים
וכדומה)?
אין מגבלות תפקוד ,וניתן לחיות חיים
מלאים ופעילים .מומלץ להיוועץ באחות
סטומה להתאמת הציוד המתאים לאורחות
החיים.
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מערכת הבריאות וזכויות החולים –
סקירה ומעקב
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה ויו״ר צב״י (צרכני בריאות ישראל)
עברה עוד שנה ,והכנס השנתי של 2017
כבר כאן .אמרתי לא פעם בעבר ,ששנה
במערכת הבריאות הישראלית היא נצח.
למעשה ,כמעט כלום לא משתנה :אותן
בעיות ,אותם תורים ארוכים לרופאים
מקצועיים ולמכונים ,ההשתתפויות
העצמיות רק גדלות ותקציב הסל אינו
משתנה .השנה ,רק בגלל הלחץ שלנו -
ארגוני החולים וחברי כנסת ספורים -
הוגדל תקציב עדכון הסל ל 500-מיליון
שקל .גם את התוספת של ה 200-מיליון
תכננו לקחת ממקורות אחרים 100 -
מיליון מחברות הביטוח ,ועוד  100מיליון
מהשב״נים של הקופות .רק אחרי שהשר
יעקב ליצמן התעשת ומחה על התוכנית,
הקצה האוצר את הסכום ,ואושר סכום של

 500מיליון שקל ,להסכם לשלוש שנים
בשנים .2020-2018

קיצור תורים
מזה כשנתיים מכריזים משרד האוצר
ומשרד הבריאות על סכום של  900מיליון
שקל שהוקצו לפרויקט לקיצור תורים.
אבל כמו בשאר ההקצאות ,בשלב זה אלו
דיבורים בלבד .המערכת עדיין לא ראתה
אף שקל עד עתה .לאחרונה הודיעו
שההקצאה תיכנס לתוקף ב ,2018-אבל
בבחינת חלוקת הסכום התברר שלקיצור
תורים יתקבלו רק כ 200-מיליון שקלים.
המערכת לצערי חזקה במספרים אבל לא
ביישום התוכניות.
כסף יוקצה גם למניעת זיהומים בבתי

חולים ,תופעה חמורה ממנה מתים לפי
משרד הבריאות כ 5,000-אנשים כל שנה.
אם הכסף היה ניתן השנה ,כמה אנשים היו
חיים היום?
לצערי ,אני סקפטי גם לגבי  .2018כל כך
הרבה דברים הובטחו שייושמו בתחילת
השנה ,ואני ספקן לגבי עמידת המדינה
בהבטחותיה .לצערי אני חייב לחזור על
המימרה ״עד שזה לא גמור ,זה לא גמור״.
עד שלא נראה את הכסף ניתן בפועל ,אלה
רק דיבורים.

מניעת עישון
לפני יציאת הכנסת לפגרה התקיים דיון
בוועדת העבודה והבריאות ,בה היה צריך
שר הבריאות להגיש את דוח העישון
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השנתי שלו .הדיון אמנם התקיים,
בהשתתפות השר ליצמן ,אבל לצערי הוא
לא הגיש את הדוח וטען שהוא עדיין לא
מוכן .הדיון התרכז במס על הסיגריות
האלקטרוניות ״אייקוס״ ,של פיליפ מוריס,
שהן סיגריות ללא עשן ,לדברי החברה.
למעשה כרגע אין עליהן מס ,על אף
שהוחלט שהן כמו טבק רגיל .עכשיו הכדור
אצל שר האוצר ,משה כחלון .הוא טוען כי
אינו רוצה להטיל מיסים חדשים .זהו טיעון
אבסורדי ,כאשר במקביל פועל המשרד
להטיל מס על דירה שלישית ,ורק על
סיגריות ,שמזמן היה צריך להעלות את
המס עליהן ,עמדת האוצר שלילית .הטלת
המס חיונית כדי להקשות על צעירים
להתחיל לעשן .בדיון שהיה בוועדה בכנסת,
סיפרתי את הסיפור של אשתי ז״ל ,דליה,
שנפטרה לפני כשנתיים כתוצאה מעישון.
היא הייתה מעשנת כבדה והפסיקה לעשן
שנים לפני מותה ,אבל הנזק נגרם והיא
נפטרה ממחלת ריאות לאחר תקופה
ארוכה של ייסורים ,במהלכה השתמשה
במסכת חמצן ביום ובלילה.
הוויכוח בוועדה היה על גודל התמונות
שיודפסו על קופסאות הסיגריות ,ואם זה
יגרום לצעירים להפסיק לעשן .לדעתי,
ואמרתי זאת בוועדה ,את הצעירים צריך
להפחיד .שיבקרו בבתי חולים ובמוסדות
בהם מאושפזים חולים עם מסכות חמצן
ביום ובלילה ,ויבינו לאן יביא אותם העישון.
לפי הסטטיסטיקה 8,000 ,בני אדם מתים
בישראל כל שנה כתוצאה מנזקי העישון.
כמה מהם היו עדיין חיים היום אם היו
מקצים כסף למניעת העישון ,לפחות אצל
הצעירים?

המאבק בין הרפואה הציבורית
ובין הפרטית
משרד הבריאות מדבר זה זמן רב על צורך
לצמצם את הרפואה הפרטית ולחזק את
הרפואה הציבורית .לאחרונה החליט
המשרד על שתי תקנות לקידום הצעד
הראשון בנושא .התקנה הראשונה קובעת
כי רופא שראה חולה במערכת הציבורית,
כלומר בבית חולים ציבורי ,לא יוכל
לראות אותו במשך שישה חודשים
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ברפואה הפרטית .כלומר ,לא יוכל לנתח
אותו במערכת הפרטית ,וזאת על אף
שקופות החולים עצמן שולחות את בעלי
השב״ן לניתוח פרטי ,משיקולי תקציב.
התקנה השנייה קובעת כי הרופא לא יוכל
לקבל את התשלום ישירות מהמבוטח,
אלא רק מהמוסד שבו בוצעה הפעולה.
צעדים אלו לא מצאו חן בעיני הרופאים
וההסתדרות הרפואית ,אבל המערכת
התרגלה אליהם.

ביטוח סיעודי
כבר בביטאון הקודם כתבתי על הביטוח
הסיעודי הקבוצתי ,על ביטולו ,הקפאת
היישום על ידי המפקחת על הביטוח שלוש
פעמים ,בכל פעם לתקופה של שישה
חודשים ,ולאחר מכן על ידי שר האוצר
ומזכ״ל ההסתדרות יחד לשנה ,ועוד שנה
עד לסוף השנה הנוכחית .אלא שאף אחד,
לא המפקחת ,לא שר האוצר ולא מזכ״ל
ההסתדרות ,לא נגעו בסעיף העיקרי
בהסכמי הביטוח הללו ,שאיפשר לחברות
הביטוח לא לחדש הסכמים שנגמרו בתום
חמש השנים שלהם .התוצאה החמורה היא
שעד היום קרוב ל 300-אלף גמלאים
ממקומות העבודה הגדולים נפלטו
מהביטוח הסיעודי הקבוצתי ונשארו בלי
ביטוח .חלקם נקלעו למצב סיעודי ללא
ביטוח ,והפכו לנטל על בני משפחותיהם.
זאת ,על אף אלפי השקלים ששילמו כל
השנים לחברות הביטוח.
לשמחתנו ,הדבר לא נגע לביטוחים
הקבוצתיים של קופות החולים ,אבל
לצאת בלי כלום הלא אי אפשר .הפתרון
שהציעה המפקחת על הביטוח פתר את
הבעיה רק למספר אלפים של נפלטים.
היא קבעה שמי שאין לו ביטוח סיעודי
בקופה שלו ,והוא מעל גיל  ,60יוכל
להצטרף לביטוח של הקופה ללא חיתום
רפואי ,וזאת שלושה חודשים מיום הביטול
של הביטוח שהיה לו .לצערי ,רק כמה
אלפים מועטים ניצלו את האפשרות הזו.
הקופות מצדן התנגדו למהלך ,וזאת מכיוון
שהכנסת מסה של מבוטחים מעל גיל 60
ללא חיתום מטילה על הביטוח של הקופה
סיכון של קבוצת סיכון גדולה ,ויגרום

(וכבר גרם) לעליית הפרמיה לכל חברי
הקופה המבוטחים.
אפשר אולי להטיל על הקופות את כל
הגזרות ,אך נשאלת השאלה מדוע אי
אפשר היה להטיל על חברות הביטוח
הקפאת הסעיף הדרקוני של הפסקת
החידוש של הביטוח?
כדי לאפשר מעבר בין קופה לקופה ללא
בעיה עם הביטוח הסיעודי ,שהיה למעשה
חסם למעברים חופשיים בין הקופות,
הוחלט כי מתאריך  1.7.17תהיה פוליסה
אחידה של ביטוח סיעודי ,ומי שהייתה לו
פוליסת ביטוח סיעודי יוכל לעבור קופה
ולהצטרף לפוליסה הסיעודית של הקופה
ללא חיתום או הצהרת בריאות.

תיירות מרפא
הנושא לא ירד מסדר היום .כרגיל
במקומותינו ,ב 2011-היה דיון אינטנסיבי
בנושא ,ובכנס מרכזי בתחום השתתפתי
כנציג החולים בפאנל וטענתי שהיות ובתי
החולים בגרעון קריטי שהמדינה אינה
פותרת ,אין להם ברירה אלא לקיים תיירות
מרפא .כולנו גאים על מקומה המכובד של
מערכת הבריאות שלנו במפת תיירות
המרפא ,ושיהיה ברור שאין לי ולארגוני
החולים דבר נגד תיירות מרפא ברפואה
הפרטית בישראל .מצד שני ,ברור לכולם
שבמערכת הציבורית הדבר בא על חשבון
המבוטחים הישראלים.
מאז שנת  2011הסכים גם משרד הבריאות
שיש להסדיר את הנושא .אנו ,ארגוני
החולים ,אמנם הסכמנו ,תחת מחאה ,שאי
אפשר להפסיק את הנושא כליל ושיש
להסדירו .בעיקר יש להבטיח ששום הליך
או טיפול לא ייעשו על חשבון התור של
מבוטח ישראלי .כולם הסכימו על העיקרון,
אבל לא עשו דבר.
רק לאחרונה הכין המשרד את חוק תיירות
המרפא שהובא לדיון .מירי זיו ,מנכ״ל
האגודה למלחמה בסרטן ,ואנכי ,אמרנו את
דברינו בדיון בכנסת .מירי ציינה את מכוני
הדימות ,אשר גם ללא תיירות המרפא
נמצאים במחסור בציוד ובמפעילים .לא
ייתכן שתיירי מרפא יתפסו את מקומם של
חולי סרטן ישראלים .בדיון ההמשך בנושא

אני מקווה שנוכל לחדד את עמדותינו
ושסעיפים שונים בחוק ישונו לטובת
מבוטחי ישראל ,אשר להם מגיע קודם כל
טיפול רפואי נאות ומהיר .לצערי ,אנו עדיין
רחוקים מהמינימום הנדרש.

מכרז ציוד הסטומה של
הכללית
כמו בשנה שעברה ,גם השנה הוציאה קופת
חולים כללית מכרז על ציוד סטומה .המכרז
החדש הוא לתקופה של שנתיים .הקופה
התחייבה לספק לחברה הזוכה  900בעלי
סטומה חדשים במקום  700בשנה שעברה.
גם השנה התברר לי ממידע שמסרו אחיות
סטומה של הכללית ,שמטעמים מובנים
אינן מוכנות ששמן ייחשף ,וגם מעדויות
של בעלי סטומה ,שיש עליהם לחצים
להחליף את הציוד שהם מקבלים לזה של
החברה שזכתה במכרז.
אני קורא לכם שוב ,מבוטחי הכללית -
במידה ומנסים להחליף לכם ציוד שאתם
משתמשים בו ,או שמגבילים אתכם בכמות

למלחמה בסרטן קיים עבורכם ונמצא כאן
כדי לסייע .כארגון ותיק ובעל ניסיון
בנושא ,המספק שירותים לבעלי סטומה,
מקיים כנס שנתי ומוציא את ביטאון הארגון
״פתחון פה״ ,אנו כאן בשבילכם.
אני ממליץ שוב לכל חברי הקבוצה
ולבעלי סטומה בכלל להצטרף לארגוננו,
ולהתקשר לסילויה ,מזכירת הארגון,
בטלפון  .03-5721618היא תוכל גם
למסור מידע בכל נושא הקשור לארגון.
בנושאים של זכויות החולים ,מימוש זכויות,
אחוזי נכות ,ביטוח לאומי או קופות חולים
אפשר לפנות ישירות אליי בדוא״ל:
,mgissin@gmail.com
בטלפון 052-2590313 :או בפקס ,עם
הפרטים שלכם ,למספר.03-9506968 :
לסיום אני מאחל לכולכן ולכולכם שנה
טובה והרבה בריאות .בתקווה שמערכת
הבריאות בישראל תקבל את המשאבים
הדרושים כדי שתוכל לתת לאזרחיה כולם
את השירות שמגיע להם ממדינה
המתיימרת להיות נאורה.

או מנסים להטיל כל מגבלה אחרת ,אנא
פנו אלינו או אליי כדי שנוכל לטפל בדבר
בהקדם .יש לי התחייבות בכתב של מנהל
הרכש של הכללית ,ששום בעל סטומה לא
ייפגע מהמכרז .בנוסף ,לפי דרישתי משנה
שעברה ,רק אחות סטומה מוסמכת לקבוע
איזה ציוד מתאים ומהי הכמות הנדרשת.
אני מקווה שהחברה שזכתה במכרז השנה
תשמור על אתיקה מקצועית ומסחרית,
ותבין שרווחתם והשקט הנפשי של בעלי
הסטומה חשובים לכולנו ולארגוננו ,ונעשה
הכל כדי לשמור עליו.

קבוצת בעלי סטומה בפייסבוק
לאחרונה הוקמה קבוצה של בעלי סטומה
בפייסבוק ,שאף אני הצטרפתי אליה .אני
רואה בחיוב את האפשרות להשתמש
בפייסבוק וברשתות החברתיות כאמצעי
להתקשרות בין בעלי עניין בנושא מסוים,
ולקבל מידע מוותיקים.
חשוב לזכור ,וציינתי זאת מספר פעמים גם
בקבוצה ,שארגון בעלי סטומה באגודה

מערך חומרי ההסברה וההדרכה
של האגודה למלחמה בסרטן
מתעדכן כל העת!

לדעת יותר על

סרטן
שלפוחית השתן

לקבלת חומרי הסברה ללא תשלום פנו אלינו
בשיחת חינם ל׳טלמידע׳®1-800-599-995 :
או בקרו אותנו באתר האגודה למלחמה בסרטן:

שימור פוריות
בגברים
המתמודדים עם
מחלת הסרטן

www.cancer.org.il
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הפינה האישית – בעלי סטומה כותבים

התמודדות חסרת פשרות
אני בעלת סטומה מסוג אליוסומי ,כבר 13
שנים ,על רקע מחלת קרוהן אגרסיבית
(אני חולה  22שנה ,מגיל  ,)30כרותת מעי
גס לכל אורכו כולל רקטום בשלבים ,לאור
מחלה פרינאלית מרשימה באזור האגן,
שכללה פיסטולות פעילות .הכריתה
המאסיבית הקלה את תסמיני הקרוהן
ופתרה את בעיית הפיסטולות ,אולם לצערי
בשנים האחרונות המחלה מקננת גם
במעי הדק.
מאחר והסטומה גאלה אותי מייסורים
ומחוסר תפקוד שהיו כרוכים בהתמודדות
עם מחלת הקרוהן במעי הגס ,השלמתי
איתה מיידית ,ואנחנו מנהלות יחסים
דואליים :תפקידה לאתגר ולייצר דילמות,
ואילו עליי מוטלת הדרך למצוא את
הפתרונות.
ההתחלה הייתה מורכבת – כמעט חצי שנה
עברה עד שמצאתי ציוד מתאים ,כי העור
סביב הסטומה סבל מפצעים ,גירויים,
אדמומיות ,כאב וחוסר נוחות .בעזרתה של
אחות סטומה מיתולוגית ,הגברת יהודית
מריל ,היינו ״מתחכמות״ יחד למצב -
גוזרות את הבסיס באופן אמנותי ויצירתי,
כדי לתת לעור להבריא ולהחלים ,מחליפות
ומשנות ציוד ,משוחחות ותומכות זו בזו.
ייתכן שהניסוח נשמע מוזר ,אולם
הסיטואציה שבה העור התקשה לקבל את
הציוד הייתה מתישה ,כך שנדרשה תמיכה
הדדית שלי כמטופלת ושל יהודית
כמטפלת .מערכת היחסים עם יהודית
הייתה מאוד משמעותית עבורי ,כי התמיכה
והמקצועיות עזרו לי להתגבר ולהאמין
שזה אפשרי.

היריון עם סטומה
מאחר ואני אישה צעירה ומלאת חיים ,שנה
לאחר הניתוח הריתי  -היריון שלישי ,אבל
ראשון עם סטומה .אציין כי במקביל הייתה
לי שקית שנייה על הבטן של מוקוס
פיסטולה – עוד טרם התבצע ניתוח כריתה
מלאה של הרקטום (שקית זו ניקזה את
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שארית המעי הגס שנותר) .צריך קצת
דמיון כדי ״לראות״ בטן הריונית,
שמשתרבבות ממנה שתי שקיות,
סיטואציה ביזארית במידת מה...
ההיריון ,שהיה מאתגר ובסיכון גבוה לאור
המצב ,הוסיף ויצר לחץ תוך-בטני ,שגרם
להרניה פארסטומאלית ,ובתוך כך לחסימה
מלאה של המעי בחודש החמישי של
ההיריון .עברתי פרוצדורה אלקטיבית
דרמטית ,שבה הבטן נפערה לכל אורכה
כדי לטפל בלולאת המעי שנכלאה
בהרניה .זה מצחיק אותי להיזכר בזה כיום,
כשבבית מסתובב גברבר צעיר ,שאמור
לחגוג בר מצווה בשנה הבאה (טפו טפו !!).
אני זוכרת כי הסטומה נראתה בזמן
החסימה חיוורת ,יבשה ,פאסיבית  -מראה
קצת עצוב לידידתי האדמונית והפעילה
בדרך כלל.
לאחר ההיריון עברתי ניתוח לתיקון הבקע
באמצעות רשת תוך-בטנית ,שנתנה מראה
יותר מהודק לבטן ולסטומה ,לאור הנטייה
של הרניה לחזור ,נראה שאצטרך לבצע
תיקון ,שהוא עדיף בעיניי על רביזיה של
הסטומה לצד השני של הבטן.

אין רגע דל
לצערי (מי רוצה צרות?) או לשמחתי
(הזדמנות לחוות הצלחה בהתמודדויות)
אין רגע דל בהיבט הבריאותי הקשור
לסטומה ולמחלת הבסיס שלי .לאחר
מספר שנים שקטות עם אותו ציוד ,החלו
לצוץ גידולים על גבי הסטומה ,פוליפים
שהחלו לשגשג גם ברקמת החיבור של
הסטומה לעור .הפוליפים נצרבו או נכרתו
כל פעם מחדש ,תוך ביצוע ביופסיות לצורך
מעקב של ממאירות .ברור שההתמודדות
מסבה כאבים וחוסר נוחות ,אך גם הציוד
התקשה לתת מענה מיטבי ,כך שיש צורך
לשים לב כל פעם מחדש ,לבחון את העור,
לגזור את הבסיס בהתאמה ,לשמור על עור
בריא ולטפח אותו.
אולם בכך לא תמו הדברים .בשנה

האחרונה אני מתמודדת עם כיבים על פני
העור ,כואבים במיוחד ,שנראים כנמק של
העור ,המכחיל סביב הסטומה .נראה כי
העור מתאכל ,נוצרים פצעים עמוקים
שמתרחבים על פני העור – ויש אתגר
אמיתי להדביק על משטח עור שכזה בסיס.
הנחת העבודה הייתה שהדבר נובע
מדליפה או אטימה לא נכונה של הציוד.
מספר לא מבוטל של רופאים ואחיות
סטומה סייעו לי באמצעות חבישות ,יריעות
שונות ,משחות – כולן רק הגבירו עוד יותר
את המצוקה והתסכול .לבסוף ,אחרי מסכת
ייסורים ,זיהתה מרפאת עור באמצעות
ביופסיה מהנגע ,שמדובר במחלת עור
הנקראת פיודרמה גנגרנוזום ,שהינה
תחלואה משנית למחלת הקרוהן (ראו
מידע נוסף בהמשך).
הייתי מופתעת ומאוכזבת שהאבחנה לא
הייתה מהירה יותר ,בעיקר בקרב אחיות
סטומה שטיפלו בי ,אולם מאחר והתופעה
היא נדירה יחסית ,ולאור העובדה שהסברה
שהכיבים הם תוצאה של דלף היא הגיונית,
לקח זמן לקרוא לנגע בשמו הרפואי.
אספר כי הטיפול היה מקומי באמצעות
משחות וחבישות ,וכן הגברת המינון של
טיפול ביולוגי (יומירה) .כמו כן נשקלת
אפשרות של החלפת הציוד ,מאחר והציוד
הנוכחי לא מסוגל ואינו נותן מענה לאזור
הסטומה .אני מתנסה כעת בציוד חדש
(שונה מהציוד של שלוש החברות
המובילות) ושטרם אושר בקופת החולים
שלי ,ומקווה מאוד שלאור הסיטואציה
אקבל אישור קבוע.

טיפים להתמודדות
אני חושבת שהטיפ המרכזי והחשוב ביותר
הוא לא לוותר .להמשיך להילחם ולהיאבק
מתוך אמונה שיש פתרון ,גם אם נראה
שהדפים בספר נגמרו .אמנם ההתמודדות
עם הסטומה פוגעת באיכות החיים ,אך היא
לא מקצרת אותם ,ולכן יש זמן  -אז בבקשה
לא לוותר וללכת עד הסוף! אני מפתחת

זאת לתחביב ,קצת מוזר אמנם ,אולם בכל
פעם שסוגיה מתפצחת אני מרוצה וחווה
הצלחה!
כמו כן ,כמו כל חולה מתמודד ,חשוב מאוד
בעיניי לנהל את המחלה באופן אישי .ניהול
ואוטונומיה בניהול המחלה מספקים
תעסוקה מאתגרת ,כך ש״אין זמן״ להיות
חולים אלא ״רק״ מנותחים .בנוסף – כדאי
להמשיך לעבוד ,ללמוד וליצור כל עוד
אפשר .בעיניי זה הופך את ההתמודדות
רק לחלק אחד מהחיים ,ולא ״צובע״ את
החיים כולם .בהתאם לכך אני מאמצת את
המטאפורה שאני אישה עם פצע ולא
אישה שהיא פצע .היום אני דוקטורנטית
לפסיכולוגיה במסלול של הנחיית קבוצות,
במקביל להיותי מנחה ומרצה במכללה
לחינוך ,בתקווה להנחות בעתיד הקרוב

קבוצות חולים ,מתמודדים ובני משפחה
תומכים.
מאחלת לכולם בריאות שלמה!

שמות הכותבים במדור 'הפינה האישית'
שמורים במערכת הביטאון.

מהי פיודרמה גנגרנוזום פריסטומלית?
פיודרמה גנגרנוזום פריסטומלית ()PPG
Peristomal Pyoderma Gangrenosum

היא סוג מיוחד של פיודרמה גנגרנוזום -
מחלה נדירה של העור המתבטאת בכיב
ודלקת באזור הסטומה .היא נפוצה יותר
בחולים עם מחלות מעי דלקתיות (,)IBD
ולפעמים גם מופיעהבאנשים עם סטומה
מסיבות אחרות.
הסיבות ל PPG-אינן ידועות בבירור ,אבל
קיימת הנחה שהמחלה קשורה לבעיות
במערכת החיסון (אימונולוגיה) .לפעמים
הנגע מופיע במקום שבו העור עבר
טראומה :ארוזיה ,כיב טראומתי ,זיהום,
לחץ  -כל אלה יכולים לזרז הופעת .PPG
מדובר בסיבוך נדיר יחסית ,ושכיחותו
פחות מ 1%-במטופלים עם סטומה .כיבים
ליד סטומה לרוב נגרמים לא על ידי ,PPG
אלא מסיבות אחרות ,כמו טראומה או
זיהום.
 PPGיכולה להתפתח שבועות ואפילו שנים
אחרי יצירת הסטומה .בקרב שליש עד חצי
מהמטופלים שחלו ב PPG-יש סיכוי
לחזרת המחלה.
כאשר המחלה מתפתחת במקום שבו כבר

קיים פצע ,כמו דקירה או חתך ,העור
שמסביב לפצע נפתח ונוצר כיב .לכיבי
פיודרמה גנגרנוזום יש קצוות מיוחדים,
בלתי ברורים ונוטים לצבע סגלגל .בדרך
כלל הם כואבים מאוד ומחלימים באיטיות.
חשוב להיות מודעים לאפשרות של סיבוך
על ידי זיהום ב ,PPG-שכן העור שמסביב
לסטומה חשוף להפרשות ולחיידקים,
ובנוסף חלק מהמטופלים מקבלים תרופות
המדכאות את מערכת החיסון.
האבחנה נעשית על ידי רופא (עור או
כירורג ,עם מעורבות של אחות סטומה/
רופא גסטרו/משפחה) דרך שלילה של
מצבים פתולוגיים אחרים .יש מקום
ללקיחת בדיקות כמו תרביות לחיידקים
ופטרת ,וכן ביופסיה .עם זאת ,נדרשת
זהירות ומיומנות בביצוע ההליך ,כדי לא
להחמיר את מצב הפצע.
למניעת המחלה יש לאתר בעור את
הסיבות לטראומה ולנסות להפחיתן ,אם
זה שינוי בבגד או בציוד הסטומה .טיפול
תרופתי בנגעים הוא סיסטמי ,לרוב
על ידי סטרואידים ,אנטיביוטיקה
ואימונוגלובולינים .בנוסף ,קיים טיפול

מקומי בטאקרולימוס ומשחות אנטיביוטיות
אחרות .במקרה של חזרת המחלה באזור
הנמצא בטראומה מתמשכת ,לדוגמה בשל
הרניה פריסטומלית ,ניתוח יכול להיות
חלק מהטיפול.
אם יש לך גירוי בעור ,פצע או ארוזיה
מפרישה באזור הסטומה ,המלווה בכאב
שלא עובר אחרי טיפול  -אנא פנה לרופא
או לאחות סטומה לבירור!
ביבליוגרפיה:
Landmann ,R.G. Routine care of
patients with an ileostomy or
colostomy and management of
stomy complications. UpToDate
2017.
Lyon ,C.C, Smith, A.J. Abdominal
Stomas and their Skin Disorders
2010.
Ostomy
Management.
Core
Curriculum. Wound, Ostomy and
Continence Nurses Society 2016.

תודה לנטליה פרסל ,אחות מתאמת
סטומה ,מרכז רפואי שיבא ,על הערותיה.
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הפינה האישית – בעלי סטומה כותבים

בחרתי בחיים
אני מניח שיש כמה וכמה סיפורים
שהתחילו כמו הסיפור שלי  -כתם דם
במקום הלא נכון ובזמן הלא נכון .אצלי הוא
הדליק אור אדום ,ואצל בת זוגי הוא הפעיל
את כל האזעקות.
ההמשך מוכר וידוע :בדיקות ,ביופסיה,
שבועיים המתנה והתשובה הגיעה :״יש לך
גידול סרטני ברקטום ,צמוד מאוד לפי
הטבעת ,לא בטוח שאפשר להציל אותו .כך
או כך צריך לבצע סטומה ,אולי זמנית ,אולי
קבועה״.
די מהר התקדמתי מהזעזוע הראשוני של
הידיעה ,והעברתי הילוך ל״מה עושים
עכשיו״ .לא נתתי לעצמי לשקוע .ההמשך
היה סדרת בדיקות וטיפולים של
כימותרפיה והקרנות .זה היה מאוד
אינטנסיבי ומעייף ,אבל ניסינו לשמור על
מורל גבוה .כחודש אחרי סיום הטיפולים
התחלתי לחפש מנתח .בדקתי שלושה.
הראשון הפיל עליי פצצה ואמר שהסטומה
תהיה קבועה .האמירה הזאת הייתה יותר
קשה מאשר כשאמרו לי שיש לי סרטן.
סטומה ,שקית – אלה מילים קשות ,זה

קורה לאחרים אבל לא לי.
חיפשתי תקווה ,״אולי בכל זאת״ ,אך
לשווא .בסופו של דבר נותרו לי שתי
אפשרויות :האחת הייתה לעבור ניתוח עם
סטומה ולהיות בריא ,והשנייה היא לא
לעבור ניתוח ולחיות על זמן שאול .בחרתי
בחיים.
ברגע שקיבלתי החלטה ,המילה ״סטומה״
כבר לא הייתה מילה גסה .בשיחה עם
המשפחה הקרובה הסברתי להם שסטומה
היא לא קללה ,שזה יכול להיות טוב ,שזה
נותן חיים ושאפשר לחיות טוב מאוד איתה
 בעצם הסברתי את זה גם לעצמי .וזהעזר לי להפנים את הצורך בסטומה,
ולהשלים איתו.
כשהגיע הזמן נכנסתי לחדר ניתוח ,רגוע
יחסית ובהתמסרות מוחלטת ,באמונה
שלמה שאהיה בסדר .זה מאוד עזר לי
בהמשך ,בהתאוששות ,ויותר מזה,
בהסתגלות למצב החדש.
כשחזרתי הביתה ,לא הייתי מסוגל לטפל
בעצמי ולתפעל את הסטומה .וזה המקום
להגיד תודה ענקית לדליה בירנבאום ,דאז

אחות סטומה של שירותי בריאות כללית,
שסייעה לי המון ,יחד עם בת זוגי שטיפלה
בי יום ולילה .דליה ענתה לכל פנייה שלי
ברגישות ,בסבלנות ובסובלנות ,והדריכה
אותנו בטיפול בסטומה ובהתאמה של
הציוד ,ותמיד במאור פנים ,בחיוך ובנועם.
הרצון שלי להיות עצמאי זירז את התהליך.
הצלחתי להסתדר לבד .לקח לי קצת זמן
עד שרכשתי ביטחון לצאת מהבית .היום
אני מרגיש שאני יכול לעשות כל דבר
שהייתי עושה לפני שהייתה לי סטומה,
לחיות חיים רגילים :אני מטייל בארץ
ובחו״ל ,רוכב על אופנוע ,עושה ספורט,
הולך לים ,בקיצור ,נהנה מהחיים .ברור
שהיו תקלות ,ויכולות עוד להיות .אבל אני
גם יודע שאני מסוגל להתמודד איתן ,שזה
לא סוף העולם ,שזה חולף.
זה הרגע לציין שהדברים החשובים ביותר
להצלחה בהתמודדות עם המצב החדש היו
התמיכה ,המסירות וההתגייסות של בת
זוגי ושל כל המשפחה שלי ,שבעזרתם היה
לי הכוח להתגבר ולנצח.
היום אני אדם בריא ...שיש לו סטומה.

מה הקשר בין קרוהן וסטומה ובין גינה טיפולית?
החיים עם סטומתי יפים לי .כבר שנתיים
ויותר שאני נחה מבילוי צמוד עם קרוהן
אכזרי במיוחד שנמשך שנים .מכירים את
סל השיקום של הביטוח הלאומי? את סל
השיקום הנוגע להכשרה מקבלים לפי
קריטריונים מסוימים .מניסיוני המתמשך,
הייתי זכאית לו במשך שנים ,אך לא הייתי
מסוגלת להתחייב להגיע ללימודים .״נראה
לי שעדיף שנחכה עם זה קצת ,לא?״ היה
משפט ששמעתי הרבה מהאחראים על
מחלקת שיקום במקום מגוריי.
תואר/תעודה/מקצוע  -כולם דורשים
לצאת מהבית ולתפקד במקום ציבורי (עם
שירותים ציבוריים) ולהיות מרוכזים
וממוקדים .איפה זה ואיפה אני ,בתקופת
המחלה הפעילה.
אז נכון  -סטומה לא מבטיחה הבראה
מקרוהן .אני ,למשל ,שיניתי את כל הרגלי
התזונה שלי ,הסדרתי שעות שינה ,הקפדתי
על פעילות גופנית ,הוספתי שלוות נפש
(שחלק ממנה זה גם להתעצבן כשצריך ,כי
אסור לשמור בבטן!) .בגדול זה המתכון,
וכשנכנסים לפרטים ,אצל כל אחד הוא
קצת שונה( .אבל לא על זה רציתי לכתוב
הפעם .אם תבקשו ,על זה אפרט בפעם
הבאה).
בין השינויים שהביאו הסטומה ואורח
החיים החדש שלי ,נוצר מצב שבו נפגשתי
עם העובדת הסוציאלית מטעם הביטוח
הלאומי ,ולשם שינוי הסכמנו שהגיע הזמן:
קדימה סל שיקום ללימודים ומקצוע!
עכשיו מה לומדים? דבר ראשון שאלו
אותי מה אני רוצה ומה מתאים לי .אחר כך
שלחו אותי למיונים להתאמה ללימודים.
מכיוון שאני בכל זאת למודת ניסיון ומכירה
את עצמי ,תוצאות המיונים היו בדיוק רב
מה שחשבתי מלכתחילה :״התברר״ לי
שאני נהנית מכל מה שקשור לטבע ,לחי
ולצומח ,ושכנראה לא אהיה מתמטיקאית
דגולה ,ושאני מתאימה מאוד לתחום
הטיפולי.
סל השיקום כולל תשלום של שכר לימוד
(עד גובה מסוים) ,החזרים על ציוד לימודי,

החזרי נסיעות ,וטפסים ועוד טפסים ועוד...
(למשל ,לדיווח שעות לימוד).
מפה לשם ,הלכתי ללמוד גינון טיפולי.
ולמי שעוד לא שמע על התחום ,נעים מאוד
 טיפול באמצעות גינה .כמו שיש טיפולבעזרת בעלי חיים וטיפול באומנויות ,גם
הגינה היא תחום יפה לטפל בו.
יכול להיות שאתם מכירים את תחושות
הרוגע או ההקלה הנובעות מיציאה אל
הטבע ,אל הגינה .העבודה בגינה מאפשרת
לרבים שלווה וריכוז שקט ,שמרחיק את
הטרדות הקטנות והגדולות המלוות
אותם.
תוך כדי עבודה בגינה ,עם מטופל ,אפשר
להכיר הרבה מתבניות ההתנהגות שלו,
לראות את ההשלכות שהוא עושה על
הצמחים ועל סוגי העבודה השונים ועוד.
כך אפשר גם להגיע איתו להבנה טובה
יותר של עצמו :חוזקותיו ,חולשותיו
ומסוגלויותיו ,ולהביא להתפתחות והטבה
בתחומי החיים השונים.
מה שאני מנסה לומר כאן בעצם הוא:
א .יש סל שיקום של ביטוח לאומי ,ושווה

ביותר להשתמש בו אם אתם זכאים,
וסביר שאתם זכאים כי סטומה לא
קורית מעצמה .קחו קורס בצורפות,
תואר בפילוסופיה ,חוג בלט ,הנהלת
חשבונות .העיקר שתבחרו בתחום
שמעניין אתכם ,ושיהיה לכם נעים
ללמוד ולעסוק בו.
ב .גם אם חוברתם לשקית ,מכל סיבה
שהיא ,אתם עדיין יכולים לעשות כמעט
כל דבר שתרצו .אני אומרת ׳כמעט׳ ,כי
הסתבר לי שכדי לטפס על קיר טיפוס
 דבר שלא ניסיתי קודם  -צריךלהיקשר בעזרת מערכת רתמות
שיושבת בדיוק בגובה הסטומה ,אז
ויתרתי לעת עתה .וגם ריקוד על עמוד
נראה בעייתי .לא ניסיתי ,אבל נדרשת
שם הישענות ממשית על הבטן .בעצם,
אני מבטיחה לכם שאם דווקא אלו
החלומות שלכם  -גם אותם תמצאו דרך
להגשים.
אבל בינתיים ,לכו על סל שיקום  -בריא
ללמוד משהו שכיף לעסוק בו.

הצעה לעציץ אישי:
קחו כוס/צנצנת זכוכית .שימו בה בטטה שנראית קצת עייפה  -לכולנו יש לפחות אחת כזו
בבית  -כך שלפחות חצי בטטה תהיה בתוך המים .הניחו על אדן החלון ,וחכו.
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רשימת אחיות סטומה
הרשימה מעודכנת ליום הפקת הביטאון.
מומלץ וניתן להתעדכן אצל ארגון בעלי הסטומה בישראל בטל03-5721618 .
מחוז  /בי”ח

שם

מחלקה

קופ”ח כללית מחוז הצפון

ריטה פורקוש

אחות סטומה מחוזית ,יחידה 04-6068825
050-6264523
להמשך טיפול
חצר בי”ח העמק

גליל עליון שירותי בריאות אביבה לוזון
כללית

טלפון ופקס

מרפ’ אזורית טבריה

050-6264454
04-6728211/00

נהריה
שירותי בריאות כללית

מרנין טליה

נהריה

052-3733855

חיפה
שירותי בריאות כללית

אסנת לביא

רכזת סטומה מחוז חיפה וג”מ

054-8355844

בי”ח רמב”ם

רותי איפרגן

050-2061097

בי”ח נהריה

נביל בשארה

מח’ אורולוגיה

054-4971481

בי”ח בני ציון
חיפה

גרימברג עופרה

אחראית מחלקה
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 כרמל

ילנה בוריסובר

סגנית מנהלת סיעוד כירורגית ,04-8250133
04-8250670
א’ ,מתאמת נושא סטומה

בי”ח לניאדו
נתניה

סמדר כחלון

מח’ כירורגית

 09-8604629פקס
טל09-8604607 .

מרכז רפואי שניידר לילדים
פתח תקווה

אולגה גוכשטיין

מרכזת תחום פצעים וסטומה

054-2040581

מרכז רפואי רבין
קמפוס בלינסון

כוכבית יפת

אחות אחריאת כירורגית ב’

052-2934931

בי”ח השרון
מרכז רפואי רבין קמפוס
“גולדה”

חג’ יחיא נג’את

אחות אחראית
כירורגית א’

03-9372496
03-9372325
052-5662014
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מחוז  /בי”ח

שם

מחלקה

טלפון ופקס

מרכז רפואי ע”ש שיבא
תל השומר

פרסל נטליה

מרפ’ כירורגית חדר 215
אגף  2מרפ’ חוץ

052-6667194

בי”ח אסף הרופא

נורית גדליה

יח’ הסטומה

08-9779728

בי”ח מאיר

מאירה חיים

כירורגית ב’

09-7472164
09-7472224

בי”ח אסותא
תל אביב

אתי ברק

מנהלת תחום כירורגיה בטן052-8284955 ,
סטומה ,פצעים

מרכז רפואי
תל אביב
ע”ש סוראסקי

מאיה שריקי

אחות מתאמת תחום סטומה

בי”ח הדסה
עין כרם

דפני לביא

מתאמת גידולי מערכת העיכול

בי”ח הדסה
הר הצופים

נעמי נלבנדיאן

הנהלת הסיעוד

050-8573852

בי”ח קפלן

חגית איפרגן

הנהלת הסיעוד

08-9441860
פקס08-9441860 :

בי”ח סורוקה

חגית יונה

בי”ח סורוקה

פקס08-6403990 :
052-2300246

שירותי בריאות כללית

רייטר איטה

אחראית ארצית
על אחיות סטומה בקהילה

050-6263206
03-6948138

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
ירושלים
שירותי בריאות כללית

דפנה רוטמן

מרפ’ בתי אבות

03-6792260

דבורה מרגלית

מר’ סטומה  -מרפאת רגב
בר-כוכבא 64
גבעה צרפתית

050-6264088
פקס02-5811156 :

שירותי בריאות כללית
מחוז דרום

אילנה קליין

שירותי בריאות כללית

08-6402606
050-6265002

שירותי בריאות מכבי
מחוז מרכז

אניה בזרודניה

052-4262122

050-7646096

03-7235200
052-8940161
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מחוז  /בי”ח

שם

מחלקה

טלפון ופקס

שירותי בריאות מכבי
מחוז השרון

אתי דיין

הנצח  3רמת השרון

050-8801117

מכבי שירותי בריאות
נצרת

ריטה זולוטרבסקי

מחוז צפון נצרת עילית
עמק יזרעאל
העמקים

050-8800902

שירותי בריאות מכבי
מחוז ירושלים והשפלה

חיה מורג

שירותי בריאות מכבי
מחוז ירושלים ושפלה

050-8800460

שירותי בריאות מכבי
מחוז דרום

טניה יעקובובסקי

050-2143900
מנהלת סיעוד אשכול צפוני
יחידה לטיפולי בית וגריאטריה פקס073-2284657 :
אחות סטומה מחוזית
מחוז דרום
מנהלת מצפן

קופ”ח מאוחדת
מחוז המרכז

יעל גוטמן פרלמן

מרכזת סטומה בקופ”ח
מאוחדת

050-6617158

קופ”ח מאוחדת
מחוז דרום

ליאת אריה

מרכזת סטומה מחוז דרום

050-6830224

קופ”ח מאוחדת
רחובות

נווה רוני

מתאמת סטומה

08-9399338
050-7366463
פקס08-9493637 :

קופ”ח מאוחדת אשקלון

אלינה וישינסקי

054-7544226

קופ”ח מאוחדת
מחוז צפון

זיוית אזר

מתאמת טיפול בבעלי סטומה

050-6136598

קופ”ח מאוחדת
מחוז ירושלים

פבל מוטר

מרכז סטומה מחוז ירושלים

050-6617577

קופ”ח לאומית
תל אביב

עפרה גוטסמן

אחות סטומה סניף בזל

03-6012600
054-7325758

קופ”ח לאומית
מחוז דרום

תמר ישראל

אחות סטומה

050-7957968

קופ”ח לאומית
אזור שפלה

רחל חלא

אחות סטומה

050-9955913

“צבר”
הוספיס בית
אילת

אלכס ליובשבסקי
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050-4490848

האגודה למלחמה בסרטן
כתובות לפניות ובירורים
מחלקת שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן ,רח׳ רביבים  ,7גבעתיים
מנהלת המחלקה  -אורית שפירא MSW ,עובדת סוציאלית
האחות הראשית  -ליויה כסלוR.N.M.A ,
מזכירת המחלקה  -מיכל קהלני  -טל ,03-5721678 .פקס03-5711353 .
michalk@cancer.org.il

עובדת סו
ציאלית מחוז דרום
(מאשדוד ד
מירי מור יוסף ,רומה ,כולל אשדוד)

עובדת סוציאלית מחוז המרכז מנתניה עד אשדוד
(לא כולל אשדוד) ,כולל מודיעין
דנה רכבי-הלר ,עובדת סוציאלית
בית מטי ,בית האגודה למלחמה בסרטן
רח׳ רביבים  ,7גבעתיים
טל .ישיר ,03-5721647 :מח׳ שיקום03-5719576 :

עובדת סוציאלית
סניף האגודה למלחמ
ה בסרטן ,באר שבע
רח׳
בן צבי  ,7באר שבע
טל08-6271228 .

r.org.il

mirimy@cance

danar@cancer.org.il

עובדת סוציא
לי
ת
י
רו
ש
לי
ם
ו
ד
הסביבה
לית בן רימון ,עוב

עובדת סו
ציאלית מחוז הצפון
(מחדרה
אריאלה ליטצביפונה ,כולל חדרה)

ץ-שר
מן ,עובדת סוציאלית
סניף האגודה למל
חמה בסרטן בחיפה
ר
ח׳ רוזנפלד  ,25חיפה
טל04-8511715/7 .

דת סוציאלית
אחראית
מרכז התמיכה ״
חז
קי
ם
בי
ח
ד״
י
רושלים
רח׳ יד חרוצים
,3
ת
ל
פ
יו
ת,
י
רו
שלים.
ט
ל02-6233599 .

er.org.il
dalitb@canc

ncer.org.il

snif_haifaal@ca

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

״

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:
בי״ח

קולוסטומי

אילאוסטומי

שנת עליה
רופא מטפל

סטומה של השתן
מחלקה

תאריך הניתוח

חבר חדש
חבר חוזר

המחאה על סך  ₪ 50לפקודת האגודה למלחמה בסרטן
יש לשלוח לכתובת :סילויה אלשוילי ,מח׳ שיקום ,האגודה למלחמה בסרטן,
רח׳ רביבים  7ת.ד ,437 .גבעתיים.5310302 ,

חתימה

תאריך

חדש! מסיר דבק של הוליסטר
באריזה חדשה

408-SEP-2017

ללא אלכוהול  -מונע כאב וצריבה
ניצול מקסימלי  -התזה עד לריקון מלא של הבקבוק
נוח לשימוש  -התזה בכל זווית (■)360
התזה שקטה  -שמירה על דיסקרטיות

מק"ט הוליסטר
תיאור המוצר
ספריי מסיר דבק  -ללא אלכוהול 7737

ליווי ,שירות והדרכה על ידי צוות אחיות מקצועי

03-9373218
 1-800-30-68-68החל מ 17:00-ועד למחרת בבוקר
בין השעות 8:00 - 17:00

