בהוצאת ארגון בעלי סטומה בישראל

בחסות האגודה למלחמה בסרטן

חוברת מס' 34
אוקטובר 2019

בהוצאת ארגון בעלי סטומה בישראל
גיליון מס׳  | 34אוקטובר 2019

בחסות האגודה למלחמה בסרטן
עורכת ראשית :רינה דיכל.
חברי המערכת :ליויה כסלו,
מידד גיסין ,שרון ויסברג.
תודות לסילויה אלשוילי,
מזכירת ארגון בעלי סטומה.
הפקה :האגודה למלחמה בסרטן
עיצוב גרפי :סטודיו ליאת אפל
* בביטאון שולבו תמונות אילוסטרציה.
www.shutterstock.com
www.depositphotos.com

© האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע״ר)
אוקטובר 2019

מערכת הבריאות

פתיח
דבר העורכת
רינה דיכל

1

דבר נשיא ארגון בעלי סטומה
מידד גיסין

2

תודה למירי זיו
מידד גיסין

3

טופס רישום לארגון בעלי סטומה

4

טיפולים והתמודדות
מרפאות לשיקום בעלי סטומה בקהילה
5
בלה אליגולשוילי
תזונה מותאמת אישית
לימור בן חיים

7

בחזרה לחיים או שגרה חדשה
עו״ס ד״ר שלומית פרי

9

סיעוד אינטגרטיבי גם לבעלי סטומה
אסנת שר

סקירה ומעקב אחר מערכת הבריאות
16
מידד גיסין
ריבוי תרופות כמגפה של המאה ה21-
היש השלכות גם לבעלי סטומה?
18
פרופ׳ דורון גרפינקל
חוויות מכנס אחיות סטומה 2019
ריבה ציפרשטיין

הפינה האישית
ממשיכים הלאה

12

הקשבה נכונה – כמה מילים
לחברים ובני משפחה
עו"ס אורית שפירא ,עו"ס דנה רכבי הלר 14

21

22

חצי שנה אחרי

23

מקלחת בלי שקית

24

עצות להתמודדות עם אורוסטומיה

25

נספחים
רשימת אחיות סטומה

לקבלת הביטאון ,השתתפות בכתיבתו ,ו/או לפנייה למערכת בכל נושא:
ארגון בעלי סטומה באגודה למלחמה בסרטן :טל | 03-5721618 .פקס | 03-5711353 .דוא״לsilvia_a@cancer.org.il :

26

פתיח

דבר העורכת
רינה דיכל
אחות מומחית קלינית בטיפול תומך ומרכזת תחום הסטומה באגודה למלחמה בסרטן
קוראים יקרים,
שנה חדשה כבר כאן ,עם תקוות חדשות
לחיים של איכות ,להסתגלות ,לבריאות,
לתחושת משמעות ולמצב רוח טוב.
מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי סטומה
בישראל ,מספר בגיליון זה על הקורה
במערכת הבריאות שלנו ,מודה למנכ״לית
היוצאת של האגודה למלחמה בסרטן,
מירי זיו ,על העבודה המשותפת רבת שנים
ומאחל הצלחה למשה בר-חיים ,המנכ״ל
הנכנס ,בתקווה להמשך שיתופי פעולה
פוריים.
בלה אליגולשוילי ,אחות סטומה משירותי
בריאות כללית מחוז מרכז ,ומתאמת סטומה
בהרצליה מדיקל סנטר ,מספרת על
המרפאות לשיקום בעלי סטומה – בתקווה
למימוש חזון של מענה אופטימלי לצרכים
של בעלי סטומה.
הדיאטנית הקלינית לימור בן חיים עונה על
שאלות רבות בנושא התזונה ,בתקווה לחזרה
לתזונה מאוזנת וטעימה .על חזרה לחיים או
שגרה חדשה נקרא במאמרה של עו״ס
ד״ר שלומית פרי ,שכתבה את הדברים
בהמשך להרצאתה בכנס בעלי סטומה
השנתי האחרון.
האחות האינטגרטיבית אסנת שר מספרת
על טיפול אינטגרטיבי לבעלי סטומה,
בתקווה שיהיה לו יותר מקום בארץ ,ואפשר
לקרוא עוד על טיפולים משלימים בחוברת
של האגודה למלחמה בסרטן.
העובדות הסוציאליות באגודה למלחמה
בסרטן  -אורית שפירא ,מומחית בתחום

הבריאות ומנהלת מחלקת שיקום ורווחה,
ודנה רכבי הלר ,עו״ס מחוזית-מרכז -
משתפות מניסיונן המקצועי ומקדישות כמה
מילים לחברים ובני משפחה.
הפעילות של קבוצת מתנדבים עם סטומה,
כחלק מקבוצת ‘צעירים עם סטומה’,
בהנחיית עו״ס דנה רכבי הלר ובהנחייתי,
נמשכת ,בתקווה להצטרפות חדשים .תודה
רבה למתנדבים שלנו!
ריבוי תרופות כמגפה של המאה ה- 21-
היש השלכות גם לבעלי סטומה? בתקווה
ליותר בהירות בנושא אפשר לקרוא במאמר
של פרופ’ דורון גרפינקל.
ריבה ציפרשטיין ,מאחיות הסטומה
הוותיקות בארץ ,מספרת על החוויות מכנס
אחיות סטומה ברומא  -בתקווה להתחדשות
על מנת להחזיר את תחושת השליטה לבעלי
סטומה  -דרך טיפולים עדכניים של אחיות
סטומה.
בפינה האישית שלנו אפשר הפעם לקרוא
סיפור של בעלת סטומה “חדשה״ ובעל
סטומה ותיק .למכתבו של בעל אורוסטומיה
(סטומה של השתן) מצורפים טיפים נוספים,
והם מדגישים :כן ,יש מקום לתקווה ,אפשר
לטייל ולנסוע ,לצלול בים ולעלות להרים ,גם
בארץ וגם מעבר לה ,עם חשיבה והכנה
כמובן.
בשם כל הצוות אנו מודות לכן ,אחיות
הסטומה ,הפועלות במסירות למען שיפור
איכות הטיפול בבעלי סטומה .נקווה שגם
השנה נמשיך לארח ,לתמוך ולהיות החלק

המעשיר במפגשים של אנשי צוות .לחברות
הציוד  -אנו מודים על התמיכה ,ועל עבודה
מקצועית רבה עם השקעה – למען בעלי
סטומה והצוותים המטפלים.
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 ,גסטרו ,עור,
דיאטניות קליניות ,עובדות סוציאליות ועוד.
כבכל שנה ,אני מודה מקרב לב לאגודה
למלחמה בסרטן על תמיכתה ,לליויה כסלו,
האחות הראשית של האגודה ,על המשך
הפעילות בארגון בעלי סטומה ,וכמובן
לסילויה אלשוילי ,מזכירת הארגון ,שתמיד
פועלת ביעילות ,רצינות ומקצועיות.
תקוותנו שתרגישו שהעיתון הזה הוא שלכם
ובשבילכם .גם בשנה הבאה נשתדל להביא
חומרים מעניינים ממומחים בתחומים שונים,
העובדים עם בעלי סטומה  -כירורגים
ואחיות סטומה עם הזווית שלהם,
פיזיותרפיסטים על פעילות גופנית החשובה
לבריאות ואיכות חיים ועוד – וכן סיפורים
של בעלי סטומה :חוויות ,טיפים ,סיפורים,
מתכונים ותמונות שתשתפו איתנו .תודה
מיוחדת לעורכת שממשיכה להשקיע
בביטאון ובחוברות רבות של האגודה,
שרון ויסברג.
בברכת שנה טובה ,עם בריאות ותקוות.
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פתיח

דבר
נשיא ארגון בעלי סטומה
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה
קוראים יקרים,
שנה נוספת עברה ,שנה שהייתה סוערת
בנושא הבריאות ,וכמובן במישור הפוליטי.
אי היציבות הנלווית לשנת בחירות ,עם כל
ההשלכות של ממשלת מעבר ,רק החריפה
השנה לאחר שבנימין נתניהו לא הצליח
להקים ממשלה והכריז שוב על בחירות
חדשות .כך נכנסת המדינה שוב לתקופת
שיתוק תחת ממשלת מעבר ,שלה השלכות
שליליות רבות ובהן חוסר היכולת לקבל
החלטות ועצירת הרפורמות.
בהקשר זה ,כשאנו מסתכלים על מערכת
הבריאות ,הרי שמצבה הורע מאוד.
תוכניותיו של שר הבריאות יעקב ליצמן
נעצרו ,החלטות חדשות אינן יכולות
להתקבל ,התקציב אינו גמיש ,וכולנו צריכים
לחכות לשנת  2020כדי להבין לאן פנינו
מועדות .כאשר תוצאות הבחירות הקרובות
אינן ברורות ,לא ידוע איזו ממשלה תוקם
ובראשות מי ,ומי יהיה שר הבריאות – מצב
זה של חוסר ודאות תורם כמובן לחששות

ולחוסר יציבות.
מצבן של קופות החולים בכי רע והגירעונות
שלהן גדולים .מדברים אמנם על שינויים
שיבוצעו בשיטת הקפיטציה (הנוסחה לפיה
נעשות הקצאות התקציבים לקופות החולים)
ובהרכבה ,שינוי שאמור לפתור חלק מהבעיה,
אבל כאמור כל התוכניות נעצרו.
מצבם של בתי החולים שאינם ממשלתיים
אינו טוב יותר .בית חולים אסותא אשדוד
בגירעון של יותר מ 150-מליון שקל ,והמדינה
תצטרך לכסות גירעון זה .גם הגירעונות של
בתי החולים של קופת חולים כללית אינם
מכוסים על ידי המדינה אוטומטית כמו בתי
החולים הממשלתיים.
בקיצור ,המצב גרוע יותר מאשר בשנה
שעברה ,והציפייה לבחירות רק מקשה על
הפתרונות .במאמר על מערכת הבריאות
אפרט בהרחבה על הבעיות העכשוויות בה.
בנימה אישית ,לאחרונה הלך לעולמו בן
דודי ,רם מורגנשטרן ,שהיה בעל סטומה

ועזר במשך השנים לבעלי סטומה רבים
בייעוץ ובתמיכה .יהי זכרו ברוך.
לבסוף ,אני שוב מודה לאגודה למלחמה
בסרטן על העזרה ארוכת השנים  -על
האכסניה שהיא מעניקה לארגוננו ,המאפשרת
לנו להמשיך לספק לבעלי הסטומה בישראל
את הסיוע שאנו מספקים ולאפשר להם
איכות חיים ושקט שלו הם זקוקים.
תודה גם לחברות הציוד על עזרתן הנמשכת
בהוצאת “פתחון פה״ ,קיום הכנס השנתי
ושיתוף הפעולה הפורה .הקונגרס של
הארגון האירופי של בעלי סטומה יתקיים
בשנת  2020באגם גרדה שבאיטליה,
בתאריכים  19-15באפריל .אני מקווה
שבעזרת חברות הציוד נוכל לשלוח נציגים
מהארגון כמו בכל שנה.
בתקווה שהבחירות הקרובות יביאו מזור
למערכת הבריאות ,ושתהיה לנו שנה טובה,
בריאה ומלאת בשורות טובות.

האגודה למלחמה בסרטן  -כתובות לפניות ובירורים
מחלקת שיקום ורווחה
האגודה למלחמה בסרטן ,רח׳ רביבים  ,7גבעתיים | טל ,03-5721678 .פקסshikum@cancer.org.il ,03-5711353 .

עובדת סוציאלית מחוז דרום (מאשדוד דרומה ,כולל אשדוד)  -מירי מור יוסף ,עובדת סוציאלית
סניף האגודה למלחמה בסרטן ,באר שבע  -רח׳ בן צבי  ,7באר שבע | טלmirimy@cancer.org.il ,08-6271228 .
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׳ שיקוםdanar@cancer.org.il ,03-5719576 :
עובדת סוציאלית ירושלים והסביבה
רח׳ יד חרוצים  ,3תלפיות ,ירושלים | .טל02-6233599 .
עובדת סוציאלית מחוז הצפון (מחדרה צפונה ,כולל חדרה)  -אריאלה ליטביץ-שרמן ,עובדת סוציאלית
סניף האגודה למלחמה בסרטן בחיפה ,רח׳ רוזנפלד  ,25חיפה | טלsnif_haifaal@cancer.org.il ,04-8511715/7 .

תודה למירי זיו
לרגל פרישתה מתפקיד מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה
אני מכיר את מירי זיו יותר מ 31-שנה .הסיבה
לכך שאני מודע היטב לאורך התקופה ,היא כי
כאשר הגעתי לאגודה למלחמה בסרטן לאחר
הניתוח שעברתי עם גילוי סרטן המעי הגס,
ממנו יצאתי עם סטומה קבועה ,מירי כבר
הייתה באגודה .כך שיש לנו היסטוריה ארוכה
יחד.
מאז ועד עתה ,כאשר היא מסיימת את
תפקידה כמנכ״ל לאחר  27שנה ,ומקבלת על
עצמה בהתנדבות את תפקיד סגן יו״ר
האגודה ,מירי הנהיגה את האגודה בכישרון
רב ומתוך דאגה רבה לציבור חולי הסרטן.
אולי היא עוזבת את תפקידה ,אבל רוחה
תמשיך לשרות על הארגון ,משום שפעילות
ארוכה כל כך בארגון גדול וחשוב כמו
האגודה מותירה חותם שלא יישכח.

מקוצר היריעה ,ברצוני לציין רק מספר
נושאים מפעילותנו המשותפת .כאשר החלו
לדבר על חוק הבריאות לפני  22שנה,
החלטנו ,מספר ארגוני חולים ,להקים
קואליציה כדי להתמודד עם חוק הבריאות.
בשעתו אף אחד לא ידע איך “לאכול״ את
החוק ולהיערך אליו מבחינת זכויות החולים.
לכן הקמנו את ארגון צב״י  -צרכני בריאות
ישראל .מירי הייתה שותפה עיקרית בהקמתו
של הארגון ובפעילותו ,ואני נבחרתי לעמוד
בראשו לאחר כשנה מהקמתו.
פעלנו יחד למען ציבור החולים ואף נבחרנו
שנינו להיות חברים במועצת הבריאות
כנציגי החולים .במהלך פעילותנו המשותפת
הארוכה במועצה ,שנמשכה כשמונה שנים,
אף נבחרנו לכהן בוועדה לזכויות החולה

במועצת הבריאות ,ומירי פעלה בה רבות .כל
השנים הללו דאגנו לזכויות החולים והיינו
שותפים להחלטות שונות במועצה לצורך
שיפור איכות החיים של החולים וחולי
הסרטן ,ושיפור מערכת הבריאות .לצערי,
לא קודמו בהמשך עוד שיפורים ,והיום מצב
המערכת הוא “על הפנים״.
מירי ייצגה בכבוד רב את ישראל ואת האגודה
למלחמה בסרטן בכנסים שונים למען חולי
הסרטן שהתקיימו ברחבי העולם .הייתי שותף
לנסיעות למספר כנסים כאלה יחד איתה,
ובהם כנסי  ESMOשהתקיימו בצרפת
ובבלגיה .בכנסים אלה חלקנו מידע עם
ארגונים ומערכות בריאות של מדינות שונות,
וגם הפקנו תובנות לגבי שיפורים שיש מקום
לבצעם בישראל לצורך שיפור המערכת
וההקלה על חולי הסרטן.
עלי לציין ,שבמשך כל השנים זכינו אני וארגון
בעלי סטומה לתמיכה עצומה ממירי
ומהאגודה .ללא התמיכה והאכסניה שהאגודה
העניקה לארגון לא היינו יכולים להתקיים
ולתפקד למען בעלי הסטומה בארץ .בשם כל
חברי הארגון ובשמי ,אנו מודים לאגודה
ולמירי על התמיכה והליווי.
אני מאחל למשה בר-חיים ,המנכ״ל הנכנס,
הצלחה בתפקידו והמשך שיתוף פעולה
מוצלח כפי שהיה עד היום ,למען ציבור בעלי
הסטומה וכל חולי הסרטן.
אני והארגון כולו מאחלים למירי הצלחה בכל
אשר תפנה .אני בטוח שעוד ניפגש ב״שדה
הקרב״  -למען מערכת הבריאות ולמען ציבור
החולים.

מירי זיו ומידד גיסין
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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.פקס | 03-5711353 :דוא"לSilvia_a@cancer.org.il :
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.
דואר

E-mail

אלקטרוני

מצב משפחתי ר  /נ  /ג  /א ,ילדים

ארץ מוצא

קופ״ח

סניף

סוג הניתוח :קולוסטומי

אילאוסטומי

בי״ח

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
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תאריך

טיפולים והתמודדות

מימוש החזון בקהילה:
מרפאות לשיקום בעלי סטומה עבור מנותחים חדשים וותיקים
בלה אליגולשוילי
אחות אונקולוגית ,מומחית קלינית בטיפול תומך ומתאמת טיפול בבעלי סטומה,
שרותי בריאות כללית מחוז מרכז ,הרצליה מדיקל סנטר מרפאות מומחים
על אף שבחלק גדול מהמקרים ניתוח
ליצירת סטומה הוא ניתוח מציל חיים,
הסטומה עלולה להיתפס כאיום משמעותי
על החיים ואף לגרום למשבר בחיי המטופל
ובני משפחתו.
לאחיות הסטומה ,הן בבית החולים והן
בקהילה ,תפקיד חשוב ומשמעותי בתהליך
שעובר המטופל במסע השיקום שלו עד
לעצמאות וחזרה לשגרה המוכרת.
במהלך האשפוז ולפני הניתוח חשיבות
עליונה ניתנת לסימון מיקום הסטומה היות
ובכוחה למנוע את הסיבוכים שעלולים
להופיע אחרי הניתוח ,להאריך את האשפוז,
לגרום לדליפות וגירויים ולפגוע באיכות
החיים.
סימון מיקום הסטומה יתבצע לרוב ע"י אחות
הסטומה ו/או המנתח ,תוך התחשבות
במבנה הגוף ,הרחק מהטבור ,מצלקות
ומכפלי בטן ,במספר תנוחות כמו עמידה,
ישיבה ,שכיבה ,ויתחשב בסוג העבודה של
המטופל ,מחלות רקע ומוגבלויות נוספות עד
כמה שניתן.
הטיפול לאחר הניתוח כולל בין היתר את
הטיפול הישיר בסטומה ,התאמת ציוד
ראשונית ,הדרכת החולה ומי מטעמו על שלבי
הטיפול הישיר בסטומה ,הכוללים רחצה
וטיפול בעור ,שימוש נכון במדבקות ובאביזרי
עזר ,תדירות ריקון השקית והחלפתה ,דרכי
השגת הציוד וניהול המלאי.
על אף זאת ,עם שובם הביתה ,חלק גדול
מהמטופלים עדיין חוששים ומרגישים חסרי
ביטחון בטיפול בסטומה באופן מלא ועצמאי,
ויזדקקו לאחות סטומה בקהילה שתדריך
שוב ותסייע בטיפול הישיר.

המודל שלפיו עובדים כיום בקהילה ברוב
קופות החולים בישראל הוא מודל אחיות
טיפולי בית ,שבמסגרתו אחיות סטומה
מבתי החולים מעבירות לאחיות מקבילות
להן בקופות החולים מידע רפואי עדכני על
המנותח ,סוג הסטומה ,רשימת ציוד ותחומי
ההדרכה שניתנו עם הדגשים רלוונטיים.
האחיות מקופות החולים יוצרות קשר
ראשוני עם המטופל ומגיעות לביקור בית
אצלו ,בודקות אותו בסביבה הביתית,
אומדות את צרכיו ,נותנות הדרכה נוספת
ועונות על שאלות שמתעוררות במהלך
הטיפול בבית ,מדריכות את אחיות המרפאה
בקופת החולים לגבי אופן הטיפול ,סוג
הציוד ורשימת פריטים נדרשת ,ומוודאות
מול צוות בית המרקחת שהציוד יהיה נגיש
וזמין על בסיס קבוע.
לאחרונה ,כמו במקומות אחרים בעולם ,גם
בישראל מתחילים ניצנים של מרפאות
סטומה אמבולטוריות ,שמטרתן לסייע
למנותחים החדשים ללמוד לחיות עם
הסטומה בהשלמה ובעצמאות מלאה.
מאחר ולרוב בעלי הסטומה פוטנציאל
שיקומי גבוה ,ומצופה מהם להתאושש
ולחזור למעגל החיים כבעבר בתוך מספר
שבועות ,אחת המטרות של מרפאות
הסטומה האמבולטוריות היא לבנות תוכנית
שיקום שמותאמת אישית לחולה ולצרכים
המתפתחים שלו ,בהתחשב במחלתו הבסיסית
ובמצבו הפיזי והפסיכוסוציאלי.
ההסתגלות לסטומה מלווה לרוב בקשיים
רבים ולוקחת זמן ,במהלכו המטופלים
מתמודדים עם מבנה גוף שמשתנה ,הרגלי
היגיינה ורחצה חדשים ,שינויים בהפרשות,

גזים וריחות ,דליפות ,גירויים ותופעות
עוריות שלא הכירו עד כה בנוסף למחלה
הבסיסית .לכן עם שובם הביתה הם עדיין
זקוקים לאיש קשר מקצועי שילווה אותם,
יתמוך בהם ויהיה זמין למתן מענה לצרכים
הפיזיולוגיים והפסיכוסוציאליים גם יחד,
כחלק מטיפול כוללני בבעלי סטומה
המתמודדים עם המצב החדש.
מרפאות סטומה יכולות להיות פתרון מצוין
לחולים חדשים וותיקים כאחד ,המתמודדים
עם סטומה והשלכותיה ,בין שהסטומה זמנית
ובין שהיא קבועה .במהלך ששת השבועות
הראשונים גודל הסטומה משתנה ,דבר
שמצריך לעיתים התאמת ציוד מחודשת לצד
חזרה לפעילות שגרתית ,שבמהלכה
המטופלים מתחילים לגלות עצמאות בטיפול.
מרפאות סטומה יכולות להיות גם כתובת
מקצועית ראשונה במעלה וחשובה במהלך
השיקום  -מהניתוח בבית החולים ועד
המעקב בקהילה ,לפי תוכנית מותאמת
אישית שתיבנה לכל מטופל לפי מידותיו
וצרכיו הפיזיים והפסיכוסוציאליים.
מרפאות

סטומה

זמינות,

מאובזרות
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ומקצועיות יכולות להפחית עומסים מיותרים
על צוותים במרפאות ראשוניות ,למנוע
בזבוז מיותר של ציוד ואביזרי עזר לא
נחוצים ,לטפל בצרכנים חריגים שצורכים
כמויות גדולות של ציוד בגלל דליפות
וגירויים ,ולמנוע פניות מיותרות לרופאי עור,
מרפאות חוץ ,מיון ואנשי בריאות נוספים.
חשוב שמרפאות סטומה אמבולטוריות יהיו
ממוקמות במרכזים מקצועיים להם נגישות
וזמינות נוחה של תחבורה ציבורית .על
המרפאה להיות נוחה ומרווחת גם עבור
מטופלים בכיסאות גלגלים ,ולכלול חדרי
המתנה מסבירי פנים שבהם דפי מידע
רלוונטיים לסוגי הטיפול הניתנים במרפאה,
כולל קטלוגים ,תצוגה וסוגי ציוד מגוונים,
אביזרי טיפול וחומרי חבישה ,ערכות שחרור
למנותחים חדשים וחוברות הסבר ומידע,
לוח מודעות המפרסם מפגשים מקומיים ,ימי
עיון ,קבוצות תמיכה ורשימת אחיות סטומה
אזוריות של הקופות השונות .תורים
למרפאה ייקבעו במערכת זימון תורים
מקובלת באותו ארגון ,ולכל חולה יוקצה זמן
ייעודי לטיפול  -כיום הממוצע הוא שעה
לחולה חדש ו 40-דקות לחולה חוזר.

חדר הטיפולים יהיה מרווח מספיק עם מיטה
חשמלית נוחה ומאובזרת ,עגלת טיפולים
נגישה לכל הציוד ,מים זורמים ,תאורה
נאותה ומחשב בו נעשה כל הרישום והדיווח
על אודות הטיפול שניתן .בסיום הטיפול כל
מטופל יקבל סיכום מידע עדכני ,מכתב
לרופא מטפל ורשימת ציוד מומלץ.
יש להביא בחשבון מצבים חריגים כמו חולים
עם סטומות ונקזים משולבים ,מוגבלויות
ומצבים חריגים שיצריכו זמן רב יותר
והתארגנות אחרת לטיפול.
המפגש הטיפולי במרפאת הסטומה יכול
להיות מכריע ,מאחר ובכוחו להשרות ביטחון
ולהוות כתובת זמינה למטופל ולמשפחתו
בתהליך השיקום ,להשפיע רבות על
מסוגלות החולה להאמין כי ניתן לחיות חיים
טובים עם הסטומה ,ולחזור בהדרגה
ובביטחון לפעילויות ושגרת החיים המוכרת.
השירותים שיינתנו במרפאות הסטומה,
וכיום ניתנים במספר תחנות שונות שעובר
בעל סטומה בדרכו החדשה:
 לפני הניתוח  -סימון מיקום הסטומהבתיאום עם המנתח

-

-

טיפול בסטומה ובעור שמסביב
הדרכה לשימוש נכון בציוד סטומה
ובאביזרי עזר
הדרכה למניעה ,איתור ,זיהוי וטיפול
בסיבוכי סטומה אפשריים
טיפול בגירויים ודליפות מהסטומה
טיפול בנקזים ופיסטולות
הדרכה ,טיפול והתמודדות במצבים
משתנים (טיפולים כימיים ,קרינה,
פעילות גופנית ,היריון ,לידה ועוד)
טיפול בסיבוכי סטומה מאוחרים כגון:
Prolapse, Peristomal Hernia, Peristomal
 Peristomal Dermatitis, Retractionועוד

 טיפול בצרכני סטומה חריגים הדרכה למיצוי זכויות – ביטוח לאומי,חוק סיעוד ,שירותים מיוחדים וביטוחים
משלימים
 הדרכה בנושאים הקשורים לתזונה,לבוש ,דימוי גוף ואינטימיות
 הדרכה לקראת נסיעות בארץ ובחו"להכנת כרטיס מעבר גבולות.
בטבלה להלן המלצות לתדירות הביקורים
ולתחומי ההדרכה של אחות הסטומה
בנושאים השונים.

תדירות הביקורים ותחומי ההדרכה
זמן לאחר הניתוח

תדירות ביקורים

תחומי הדרכה נבחרים

חודש ראשון

אחת לשבועיים

רחצה וטיפול ישיר בסטומה ,השגת ציוד ,זיהוי מצבים חריגים,
לבוש ,ניידות ,טיפול בפסולת ,מיצוי זכויות

חודש שני

אחת לשלושה שבועות

כל מה שבוצע בביקור בחודש הראשון ,וכן מניעה ,איתור וזיהוי
סיבוכים ,טיפול בגירויים והתאמת ציוד מחודשת במקרה הצורך.

חודש שלישי-שישי

אחת לחודש

כל מה שבוצע בחודש שני ,ושיחה על חזרה לעבודה או לימודים
פעילות גופנית ,אינטימיות ותפקוד מיני ,טיפול בתופעות לוואי של
הטיפולים אם ניתנים ,טיפולים למחלות מעי דלקתיות וסרטן
(קרינה ,כימותרפיה) .במקרה הצורך תינתן הפניה לגורמים מטפלים
נוספים.

חצי שנה ואילך

אחת לשנה

בדיקה וטיפול בסטומה ,שיחה על התמודדות ,בדיקת שינויים
במידה וקיימים.

לסיכום ,מכיוון שמנותחי סטומה חדשים וותיקים כאחד נעים בטווח גילים רחב – ילדים ,מתבגרים ומבוגרים – והם בעלי פוטנציאל לשיקום מוצלח,
יש לחשוב על מודלים חדשים של מרפאות סטומה אמבולטוריות לטיפול ,שיהיו זמינות ,נגישות ומקצועיות כדי לספק מענה לבעלי סטומה ובני
משפחותיהם ,דבר שיגדיל את שביעות רצונם מהשירותים הניתנים במסגרת הקופה וימנע רכש שירותים והוצאות גבוהות על ציוד מיותר.
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תזונה מותאמת אישית
לימור בן חיים
דיאטנית קלינית
לאחר ניתוח סטומה מתחיל לרוב פרק חדש
בחיים ,ועולות שאלות רבות עד שנצבר
ניסיון בטיפול בסטומה .צוות רפואי ופסיכו-
חברתי מלווה את המטופלים מההכנה
לניתוח ועד החזרה הביתה ,ובמשך תקופת
השיקום .גם לדיאטנים יש תפקיד חשוב
בייעוץ במהלך ההתאקלמות וההתרגלות
לחיים עם סטומה .להלן שאלות ותשובות
שיספקו לכם מידע על חשיבות החזרה
ההדרגתית לשגרה ולתזונה מאוזנת עם
תופעות לוואי מעטות ככל האפשר.

לאדם שעבר ניתוח ליצירת סטומה
אומרים לא פעם שצריך לחזור בהדרגה
לשגרה .האם הדבר נכון גם לגבי מזון?
כן ,חשוב לחזור בהדרגה לאכילה ,בעיקר
כדי להכיר את הגוף ולהתמודד טוב יותר עם
המצב החדש וכך להרגיש יותר בשליטה.
התקדמות מדורגת יכולה במידה מסוימת
להקל על נפח סטומה רב ,גזים ועוד ,ובכך
לשפר את איכות החיים .עם זאת ,לא מומלץ
להתקדם לאט מדי ,וכך להימנע למשך זמן
ממושך וללא סיבה אמיתית ממזונות מזינים
כמו ירקות ,פירות ועוד.
במצב תקין של הסתגלות לסטומה ,רצוי
וכדאי לחזור לתזונה מגוונת ומלאה ככל
האפשר בטווח של מספר שבועות .אולם

ההתקדמות היא אישית ותלויה בסוג הסטומה,
במצב הבריאותי ובביטחון והשליטה של כל
מטופל .ליווי תזונתי יכול לעזור ולקדם כל
אחד לתפריט אישי ,מותאם ומגוון.

האם יש מזונות שלא ניתן לאכול כלל גם
זמן רב לאחר ניתוח הסטומה?
אין מזונות כאלו ,למעט בזמן סיבוכי סטומה
(ואז יש לפנות לייעוץ תזונתי) או בשל
רגישות אישית בלבד .עם זאת ,יש הרגלים
חשובים שיש להקפיד עליהם כל הזמן ,והם
אלו שמאפשרים אכילה מגוונת:
 חשוב לאכול ארוחות מסודרות. יש לחתוך את המזון לחתיכות ,בעיקרירקות ופירות.
 חשוב ללעוס היטב ולאכול לאט. להוסיף מזונות מאתגרים כמו קטניות,דגנים מלאים וירקות טריים בכמות קטנה
ולא בבת אחת.
 לא להיבהל מגזים או יציאות מהירותשכן כמעט תמיד זה מצב פיזיולוגי ולא
בעיה.
אם מזון מסוים גורם לפגיעה באיכות
החיים ,כדאי להתייעץ עם תזונאית כדי לא
להימנע ממנו לשווא ולהפסיד את יתרונותיו
התזונתיים.

מהן ההמלצות במצב של שלשול?
ראשית יש להגדיר מהו מקור השלשול
והסיבה .הגדרה זו שונה באיליאוסטומיה
ובקולוסטומיה .יש לבדוק אם השלשול הוא
אקוטי (חד פעמי וחולף) או כרוני .אם הוא
כרוני ,ניתן לבצע מספר שינויים תזונתיים
בהתאם לחומרת המצב והזמן שהוא נמשך:
 הפחתת כמות הסיבים בתפריט באמצעותצריכה נמוכה יותר של ירקות ופירות
טריים וקילופם.
 הפחתת צריכה של לחמים ודגנים מלאיםו/או החלפתם בדגנים שאינם מלאים כמו
אורז ,פסטה ,לחם אחיד.
 שילוב של ירקות מבושלים ,כמו גזר,קישוא ודלעת ,ופירות כמו בננה ,וכן
עמילנים כמו אורז.
 צריכה מוגבלת של נוזלים ומלחים. הפחתה במוצרי חלב ניגרים ,כמו חלב,לבן וגבינות לבנות ,המכילים לקטוז.
כל ההנחיות הללו הן זמניות ,ומשתנות
בהתאם לגורם לשלשול ,לחומרת המצב
ולמשך הזמן .במצב חמור של שלשולים
באיליאוסטמיה (כאשר דרך הסטומה יוצאים
מעל  1,000מל׳) יש לעדכן מיידית את
הרופא המטפל.
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האם במצב של עצירות יש לנהוג באופן
שונה לעומת אדם ללא סטומה?
במצב של עצירות ,אותם כללים תזונתיים
שמתאימים לאנשים בלי סטומה מתאימים
גם לאנשים שיש להם סטומה :הקפדה על
ארוחות מסודרות ,שתייה מספקת ,שילוב
של מזונות התורמים סיבים כמו ירקות,
פירות ,ודגנים מלאים ,שמנים כמו שמן זית
ועוד .חשוב כמובן להקפיד גם על פעילות
גופנית שיכולה לסייע.
במהלך טיפולים אונקולוגיים ,כמו
כימותרפיה או הקרנות ,למה יש לשים
לב מבחינה תזונתית?
לטיפולים יכולה להיות השפעה משמעותית
על צריכת המזון ,הן בגלל חוסר תיאבון והן
בגלל תופעות לוואי שונות .כתוצאה מכך
יכולה להיות ירידה בכמות המזון הנצרכת,
וגם שינוי וירידה באכילה של מזונות
מסוימים ,ובשל כך ירידה במשקל .ירידה
של מעל  5%במשקל בטווח של שלושה
חודשים היא גורם סיכון תזונתי שפוגע
ביכולת החיסונית והתפקודית של הגוף .כמו

כן ,הירידה יכולה לגרום לפגיעה בשריר
ובמאגרי הוויטמינים ,המינרלים והחלבונים
בגוף .הדבר שכיח במטופלי סרטן שונים גם
ללא סטומה.
במצבים אלו יש חשיבות רבה לשמירה על
צריכת מזון מספקת ,באמצעות מזונות בעלי
ערך גבוה ,מזונות עשירים בחלבון וכן שילוב
של מזון רפואי מותאם למצב .מומלץ מאוד
להתייעץ עם דיאטנים להתאמת תפריט
מותאם אישי וכן לטיפול או להקלת תופעות
לוואי של הטיפולים ,אם קיימים.

האם קיימת אפשרות להשלים חוסרים
של ויטמינים או מינרלים בעזרת מזון?
תזונה מגוונת היא הבסיס לקבלת ויטמינים
ומינרלים ומניעת חוסרים .במצבים של חוסר
תזונתי כדאי להתייעץ לגבי הדרך בה ניתן
להשלים את התפריט החסר במזונות עשירים.
לדוגמה ,ויטמין  – B12בעזרת מזון מהחי כמו
בשר ,ביצים ,מוצרי חלב; סידן – בעזרת מוצרי
חלב ,תחליפי סויה ,קטניות ,טחינה ,שקדים
ועוד .לעומת זאת ,כאשר קיימים חוסרים בדם,
יש לתקן זאת באמצעות טיפול תרופתי בתוסף

תזונה .יש להתייעץ עם הרופא המטפל.
דיאטנית ורופא יכולים לכוון לגבי בחירת
התוסף המתאים כדי להגדיל את הספיגה,
למנוע תופעות לוואי של התוסף ועוד ,וכמו כן
לייעץ מתי לקחת את התוסף ,מאילו תרופות/
מזונות יש להימנע בעת לקיחתו ועוד.

מתי מומלץ לפנות לייעוץ של דיאטנים?
מומלץ לכל אדם עם סטומה להתייעץ עם
תזונאי במטרה לקבל מידע והמלצות לגבי
תזונה בריאה ומאוזנת בשגרת החיים ,טיפול
בתופעות לוואי לשמירה על איכות חיים
ושמירה על המשקל .רמת המעקב משתנה
מאדם לאדם בהתאם לצרכיו .לעיתים נדרש
ייעוץ חד פעמי ,ולעיתים ממושך יותר.
מומלץ לפנות לתזונאים בקופת החולים או
בבית החולים בו מקבלים טיפול .ניתן לקבל
ייעוץ מכל תזונאי ,אך תזונאים בעלי
מומחיות בסטומה ,גסטרו או אונקולוגיה יהיו
לעיתים בעלי ניסיון רב יותר במצבים
מורכבים .ניתן לקבל המלצה של תזונאי
מתאים בפנייה לאגודה למלחמה בסרטן או
מהמרפאה/אחות הסטומה המלווה אתכם.

בחזרה לחיים
או
שגרה חדשה
ד"ר שלומית פרי
עובדת סוציאלית
לאורך שנותיה של ההיסטוריה הרפואית,
מתלווים לאבחנה של מחלת סרטן פחדים
רבים ,הכוללים בין השאר תחושה של אי
ודאות ,חשש מפני העתיד ,סטיגמה ופחד
מפני המוות .לא פלא על כן שלצד ויחד עם
ההתפתחות המדעית-רפואית בטיפול במחלה
עצמה ,התפתחה גם ההתמחות הפסיכו-
סוציאלית.
הפסיכו-סוציו-אונקולוגיה מורכבת מאנשי
מקצוע שונים (עובדים סוציאליים,
פסיכולוגים ,פסיכיאטריים ועוד) המתמקדים
ומתמחים בהיבטים הנפשיים ,משפחתיים
וחברתיים כחלק אינטגרלי מהטיפול
הכוללני בחולי הסרטן ובבני משפחותיהם.
כדי שניתן יהיה לעזור למטופלים ,הסובלים
ממחלות דרכי העיכול ,ובעיקר אלה
הנזקקים לסטומה זמנית או קבועה ,אנשי
המקצוע נדרשים ללמוד ולהבין מה היא
החוויה אותה עוברים המטופלים ,מה הם
מרגישים ,מה הם חושבים וכיצד הם
מתמודדים עם הבעיות הניצבות בפניהם.
מחקרים שונים עוסקים בשאלות הללו:
 מהם הגורמים המשפיעים על הסתגלותטובה לחיים עם סטומה ומהי בכלל
הסתגלות טובה?
 מה חווים אנשים הנדרשים לחיות עםסטומה? מה הם מרגישים ,חושבים,
מאמינים?
 אילו אסטרטגיות התערבות יכולות לסייעלהם בהסתגלות לחיים עם סטומה? כיצד
ניתן לעזור?
 מה ניתן לעשות כדי להקל את המצוקההנפשית? עד כמה שיח רגשי תורם
ויעיל? האם פסיכותרפיה יכולה לעזור

ומהם המרכיבים בתוך הטיפול שיכולים
לקדם את המטופל?

מה מספרים המחקרים?
מחקרים מראים כי רוב החולים מסתגלים
למחלת הסרטן כמו גם למחלות מעיים
אחרות ולסטומה .חלק קטן מהחולים מדווח
על ירידה באיכות החיים ,ירידה שנמשכת
לאורך זמן ,או שמשתפרת עם הזמן ועם
ההסתגלות לחיים עם סטומה .עם זאת,
קיימת קבוצה של אנשים המדווחת על
צמיחה והזדמנות לשינוי כתוצאה ממפגש
עם מחלה המאיימת על החיים .נמצא כי
באנשים מבוגרים המתמודדים עם סטומה,
תיתכן ירידה באיכות החיים עם התקדמות
הגיל .כלומר ,אנשים שהצליחו להתמודד עם
הסטומה לאורך השנים ,אך בעקבות הזקנה
חלה אצלם ירידה בתפקוד הכללי והטיפול
בסטומה הפך להיות קשה יותר ומכביד והם
זקוקים לפתע לפתרונות חדשים לבעיה
ישנה .חשוב לשים לב באופן מיוחד לאותם
חולים (חלק קטן מהחולים) המדווחים על
מצוקה נפשית מתמשכת וקבועה (כרונית)
אשר איננה פוחתת עם הזמן .חלקם יציינו
את התחושה שהמחלה או הסטומה "לכדה"
אותם והרעה את חייהם .בדרך כלל נמצא
בקבוצה הזו אנשים שלא מצליחים להסתדר
עם הסטומה ,חווים קושי ביחסים בין-
אישיים ,חרדה ,בדידות ורגשות שלילים
כלפי עצמם וכלפי העולם.
ממצא מעניין ומעורר מחשבה הראה כי
באופן פרדוקסלי אנשים עם תפקוד פיזי טוב
עלולים לחוות קושי רב יותר בעקבות
הסטומה .בחלק מהם הגוף היווה עד כה

משאב חשוב ומרכזי ,והפגיעה בו עלולה
להחוות כקריטית או לעיתים טראומטית
והם מתקשים להשתקם .תחושה של "בגידת
הגוף" עלולה לגרום להתרחקות ממנו בשעה
שהגוף זקוק לכל כך הרבה טיפול ואהבה.
חשש מפני ריחות לא נעימים או גזים לא
נשלטים עלול לגרום לפרט להתרחק
מחברת אנשים ,מה שעלול להוביל לתחושה
של ניתוק קשרים ,התרחקות ,בדידות ועצב.
עם זאת ,המחקרים מראים כי רוב הזוגות
מדווחים על שמירה של הקשר הזוגי ,חלק
מדווחים על התקרבות ,ורק מיעוט קטן
מדווח על התרחקות כתוצאה מהמחלה.
לזוגות אלה מומלץ לפנות לעזרה מקצועית.
 Krouse 2006השווה בין חולים עם סטומה
בעקבות סרטן ובין סטומה על רקע של
מחלות מעי אחרות .הוא מצא כי איכות
החיים של "חולי הסרטן" הייתה טובה יותר
מאשר אלה עם מחלות מעי אחרות .החוקרים
סבורים כי ככל הנראה ,בקרב חולי הסרטן,
הסטומה פתרה את המחלה ואלו במחלות
מעי אחרות הבעיות הרפואיות לא נפתרו והן
ממשיכות להטריד את המטופלים .הם
למעשה נדרשים להתמודד גם עם הסטומה
וגם עם מחלה כרונית מתמשכת.
 Dunn 2013בדק  1966חולים במשך חמש
שנים ,והראה כי שלושה רבעים מהמטופלים
דיווחו על איכות חיים בינונית או גבוהה
במהלך חמש שנות המחקר ,ב 20%-נצפתה
ירידה מתמשכת באיכות החיים במהלך
השנים ,ואילו בכ 7%-הופיעה ירידה באיכות
החיים שלוש שנים לאחר האבחנה .ממצאים
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דומים נמצאו גם לגבי שביעות הרצון
מהחיים .מחקרים אלה מדגישים את הצורך
להמשיך וללוות אנשים שחלו בסרטן
מערכת העיכול או במחלות מעי אחרות
לאורך השנים ,תוך בדיקה מחודשת לגבי
ההתמודדות שלהם .תהליך ההתמודדות
איננו ליניארי ,ושינויים לטובה או לרעה
מופיעים במהלך השנים וחשוב להיות
ערניים להם.
כאשר חולים נשאלו לגבי סוג הבעיות
שמטריד אותם ,עלו מספר נושאים מרכזיים
שחשוב לשים לב אליהם:
 קשיים סביב הטיפול בסטומה ושיבושיםלא צפויים במערכת העיכול וביציאות.
קושי בתפקוד פיזי המקשה על חזרה
לשגרה.
 ריבוי סימפטומים  -אי שליטה ,הפרשותרקטליות ,גזים.
 הסטומה מייצרת תזכורת קבועה שלהמחלה ,עולה פחד מהישנות המחלה –
פחד מהלא נודע ואי ודאות.
 תופעות לוואי של הטיפולים. פגיעה במראה החיצוני – בעיקר כאשרהסטומה ממוקמת באזורים שקשה יותר
להסתיר.
 תיתכן פגיעה בפעילות המינית – תפקודמיני ,עוררות או חשק מיני.
 הפרעה בחיים החברתיים  -חששמנסיעות ארוכות ,בילויים ,טיסות ,אי
נוחות במעברי גבול כאשר נדרשת בדיקה
ביטחונית.
 הימנעות מפעילויות חברתיות  -תחושתבדידות.

דימוי גוף
מחלות פוגעות בגוף שלנו ,שם הן מתמקמות
ומכאן הן משפיעות בצורה זו או אחרת על
דימוי הגוף .ההשפעה על דימוי הגוף תלויה
כמובן בכוחות ובמשאבים של הפרט ,אך גם
במידת השינוי שהמחלה גרמה .הטיפול
בסטומה דורש זמן והשקעה ,ולעיתים כרוך
בתחושה של חוויה לא נעימה ,ותחושה של
דחייה וסלידה .חלק מהמטופלים מעלים את
הרגשות הללו במפגש עם אנשי המקצוע.
בחלק מהמקרים ניתן להקל על ידי מציאת
פתרונות חיצוניים ,אבל במקרים רבים
ה"עבודה הטיפולית" שצריכה להיעשות היא
כיצד להתחבר לגוף שחלק ממנו דוחה
אותנו ,אבל יש בו עדיין הרבה חלקים
מתגמלים .כיצד ניתן ל"התיידד" ,או לפחות
לקבל ,את החלקים שמכאיבים לנו .מה
עושים כאשר הגוף מייצר ריחות וקולות לא
נעימים ,איך ניתן ל"סלוח" לגוף ולהשלים
עם הידיעה שזהו הגוף שלנו ואיתו אנחנו
צרכים ללמוד לחיות .בעבודה הטיפולית יש
מקום להזכיר ולחזק את ההסתכלות של
הפרט לגבי הגוף כמקור לכוח ,חיים והנאה.
לבחון מהי המשמעות שלו לגבי החלקים
השונים בגוף .איך ניתן לחזק את התפקוד
הפיזי ,איך מתמודדים עם הסביבה החיצונית.
לגוף יש קיום ונראות במרחב החברתי ,חשוב
לבחון מה מרגישה הסביבה הקרובה לנו
לגבי המחלה ולגבי הסטומה .חלקנו נוטים
להימנע משיח כואב ,לעיתים אנחנו סבורים
שמה שלא נאמר לא כואב ,בדרך כלל אנחנו
מתבדים לגבי המחשבה הזו ומוטב לשוחח
עם בני המשפחה לגבי רגשותיהם ,בעיקר

כאשר חלקם נוטלים חלק בטיפול בסטומה
וגם הרגשות שלהם חשובים .כדאי לשים לב
באופן מיוחד להתמודדות של חולים ובני
משפחה להם רגישות חושית או אסתטית
מוגברת .חשוב להבין את התגובות שלהם
על רקע הרגישות הספציפית שלהם .ככל
שהזמן המושקע בסטומה בחיי היום-יום רב
יותר ,וככל שהחוויה הנלווית לעיסוק קשה
יותר ,כך עולה הסיכון לפגיעה בדימוי הגוף.
מנגד ,הערכה של הפרט שגופו הוא גם מקור
לכוח ,חיים והנאה יכולה לחזק את הדימוי
העצמי .היחס של הסביבה הוא משמעותי,
וסביבה שמאפשרת שיח כן ופתוח היא
משאב חשוב.

המחלה כפורצת את גבולות האני
הפרטי והאינטימי
בעבודתי עם אנשים שיש להם סטומה ,מצאתי
כי אצל חלק מהם הסטומה גרמה לתחושה
של "פריצה" של גבולות האני .הסטומה
דורשת עיסוק פתוח (תרתי משמע) בגוף ,תוך
כדי חשיפה של חלקים ותהליכים מוסתרים
וחסויים .היציאות עוברות דרך מרכז הגוף
ולא בחלק המוסתר .בדיקת הסטומה והטיפול
בה דורשים התערבות של אנשים אחרים
(מטפלים הרוצים בטובתנו) .לא מעט אנשים
מדווחים על תחושות של בושה ,פגיעות רבה,
קושי בתכנון ,חשש מ"תקלות" ,גזים בלתי
נשלטים ,קולות וריחות .הטיפול בסטומה
בטבע הופך לבעיה כאשר אין שירותים
מוסדרים ,המעבר בנמלי תעופה הוא אתגר
כמו גם חדר כושר ,בריכה או ים.

הסתגלות למציאות חדשה
הדרך בה אנחנו תופסים ומפרשים את
המחלה (ממד קוגניטיבי) יכול אף הוא
להשפיע על ההתמודדות .גורמים המנבאים
התמודדות טובה הם :אופטימיות ,תפיסת
מחלה כפחות מאיימת ,קשרים חברתיים
מספקים ,תחושת מסוגלות ושליטה ,חוסן,
גמישות ויכולת ויסות .חלק מהמרכיבים
הללו ניתנים לשינוי שיפור וטיפוח.
גורמים המקשים על ההתמודדות כוללים
גורמים פיזיים ,אישים וחברתיים :פגיעה
משמעותית בהרגלי אכילה ופעילות מעיים,
ריבוי סימפטומים פיזיים ,קושי לטפל
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בסטומה ,תחושת בדידות ,קושי להתמודד
עם מה שנחווה כ"חדירה" לגוף הפרטי
ולפרטיות ,פגיעה ביכולת לאינטימיות ויחסי
מין ,מצב סוציו-אקונומי נמוך ,מחלות נלוות
ובריאות כללית נמוכה ,קושי בוויסות רגשי
וריבוי של מחשבות טורדניות ,קושי בקבלת
עזרה ופחד מתלות.
נמצא כי התערבויות פסיכו-סוציאליות
(פסיכותרפיה לסוגיה השונים) יכולות
לשפר את איכות החיים של חלק
מהמטופלים .חלק ניכר מההתערבויות
מתבססות על תיאוריית החוסן .גישה זו
מדגישה כי היכולת האנושית לעמוד מול
אירוע מאיים תוך שימור תפקוד תקין ,ללא
נזקים במישורים עמוקים ,היא התגובה
האנושית השכיחה (.)ordinary magic
לאורך החיים אנחנו לומדים להתמודד עם
שינויים ,חלקם צפויים וחלקם בלתי צפויים.
אנחנו מתמודדים עם גוף שמשתנה ,מוסיפים
יכולות ומאבדים יכולות .חוסן על פי גישה זו
איננו ההפך ממצוקה .חוסן מבטא את
היכולת לווסת ולנהל רגשות ,מחשבות,
יחסים בין אישיים והתנהגויות .היכולת
לחוש רגשות קשים אבל גם רגשות חיוביים,
להיות מודעים לדאגות אבל לצפות לטוב,
לדעת לנווט מערכות יחסים ולשמור על
התנהגויות המאפשרות קידום בריאות
(לדעת להרפות ולדעת להתאמץ).
מרכיבי החוסן הם:
 .1היכולת לתכנן תוכניות פעולה ריאליות
ולבצען
 .2עמדה חיובית אופטימית של העצמי
 .3אמון ביכולות ובכוחות של העצמי
 .4מיומנויות של תקשורת ופתרון בעיות
 .5יכולת לניהול רגשי ויכולת ויסות ברמות
השונות.

מחשבות ומחשבות על מחשבות
יחד עם ההתמודדות הרגשית חשוב גם
שנכיר את המחשבות שלנו בקשר למחלה.
איך אנחנו מבינים אותה ,עד כמה היא
נתפסת כקשה וחמורה ,בת טיפול או כרונית.
מחקרים מראים שאנשים רבים שחלו בסרטן
מנסים להבין את סיבת המחלה .הסיפור
האישי לגבי המחלה משפיע על ההתמודדות.
כך למשל ,נמצא שאנשים שסברו שהמחלה

נגרמה בגלל מתח ולחץ רגשי פונים יותר
לטיפולים משלימים לעומת אלה שחושבים
שהמחלה היא סתם טעות או גורל .אמונה
נוספת שרווחת היא שהמחשבות שלנו
משפיעות על מהלך המחלה ,מכאן בא לא
פעם הסלוגן – "הכל בראש"" ,תחשוב טוב -
יהיה טוב" .לחלק מהאנשים האמונה הזו
תורמת ,באחרים היא פוגעת ,אבל מה
שחשוב לציין הוא כי לא נמצאה עד כה
הוכחה לקשר ישיר בין מצוקה למחלה .אחד
המחקרים הראה כי תוחלת החיים של נשים
עם סרטן שד שהיו בדיכאון הייתה נמוכה
יותר .כאשר בדקו את הטיפולים שקיבלו
שתי הקבוצות ,נמצא שהנשים שהיו בדיכאון
קיבלו טיפול פחות טוב .במילים אחרות,
הדיכאון השפיע על ההיענות לטיפול ופגע
באופן עקיף בהישרדות ובאיכות החיים.

לתרום? האם ייתכן שלעיתים הוא מזיק?
ומתי כדאי לפנות לעזרה?

מתי לפנות לעזרה
 בעיות טכניות ופרקטיות הקשורותלתפקוד של הסטומה ולטיפול בעצמי
 קשיים הנובעים מרגישות אסתטיתוחושית גבוהה
 מחשבות טורדניות וחודרניות ,עיסוק יתרבמחלה
 היעדר מערכות תמיכה– בדידות פגיעה באינטימיות ובזוגיות.עם זאת ,חשוב לציין כי לא כל בעיה דורשת
טיפול – כך למשל יש לא מעט חולים
המדווחים על ירידה בתפקוד המיני לא
בטוחים שהם רוצים לטפל בה.

איך אפשר לעזור – כיווני טיפול
החרדה מהשפעת המצב הרגשי על מהלך
המחלה מתבטאת לא פעם ביחס שלנו לגבי
הדאגה .חלק מהחולים מאמינים שהדאגה
מגינה עליהם ומאפשרת להם להתכונן לרע
שאולי יגיע ,אחרים חוששים שהדאגה
עלולה לעודד את חזרת המחלה .שני הקצוות
עלולים לפגוע באיכות החיים של המטופלים.
מודעות למחשבות הללו ותרגול של ויסות
רגשות ,מחשבות והתנהגויות יכול להיות
כלי טוב בהתמודדות .בהקשר זה חשוב
לציין מחקר שבדק חולים עם סרטן מערכת
העיכול ומצא שאצל חולים התקיימו זה לצד
זה רגשות שליליים ורגשות חיוביים ,והם
היוו שני משתנים נפרדים ובלתי תלויים זה
בזה .כאשר השוו את קבוצת החולים
לבריאים (ללא סרטן) ,נמצא שאצל החולים
לא הייתה עלייה ברגשות השלילים אבל
הופיעה הפחתה ברגשות חיוביים .החוקרים
מציעים לכן להתמקד בדרכים שיאפשרו
להעלות רגשות וחוויות טובות ולא בהכרח
לנסות לאוורר ולהפחית רגשות שליליים.
לעיתים נמצא כי גם אם קשה לגרש את
החושך ,עדיין אפשר להביא אור.
פסיכו-אונקולוגים ,יחד עם ציבור החולים
ובני משפחה ,מתמודדים עם שאלות שונות:
האם צריך לדבר על המחלה או עדיף
להימנע? עד כמה עיסוק במחלה יכול

-

טכניקות להרגעה של הגוף
פיתוח מודעות לגוף – לא כל כאב הוא
סרטן
הגוף כמקור להנאה
טכניקות של  CBTוקשיבות
בירור עמדות כלפי הדאגה מפני חזרת
המחלה והתייחסות לפחד מהפחד
חיזוק מערכות תמיכה – אני לא לבד...
מפגשים עם אחרים שהתמודדו או
מתמודדים עם הסטומה.

סיכום
ההתמודדות עם סטומה ,זמנית או קבועה,
יחד עם התמודדות עם הבעיות שיוצרות
מחלות מעי שונות ,מייצרת סוג מיוחד של
קושי .קושי הנחווה בגוף ,משפיע על הנפש,
מעסיק את המחשבות ומתקיים בחלקו
במרחב הציבורי .באופן שלעיתים מפתיע
אותנו ,יש לאנשים יכולת להתמודד עם
קשיים ,והתמודדות עם סטומה היא קושי
שניתן להתמודד איתו .יש אנשים שמעדיפים
לעשות זאת בכוחות עצמם ובעזרת מערכות
התמיכה שסביבם ,אבל חשוב לזכור
שלעיתים נדרשת עזרה נוספת וחשוב שהיא
תהיה זמינה ,מותאמת ומכבדת .הסטומה
"פורצת" את גבולות הגוף ,ולכן חשוב גם
שתתקיים מערכת רפואית שמכבדת את
צנעת הפרט ורגישה לצרכים הייחודיים.
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טיפולים והתמודדות

סיעוד אינטגרטיבי גם לבעלי סטומה
אסנת שר
אחות אינטגרטיבית ,אחות מוסמכת ,מטפלת ברפואה סינית ,מתמחה באונקולוגיה ומצבים רגשיים,
היחידה לטיפול אינטגרטיבי במכון האונקולוגי ,מרכז רפואי מאיר ,כפר סבא
מהו טיפול אינטגרטיבי?
טיפול אינטגרטיבי (משולב) הוא טיפול
המשלב ידע עתיק וידע חדשני ,טיפול
קונבנציונלי וטיפולים משלימים ()CAM
במטרה לעודד ,לתמוך ולהעצים את יכולת
הריפוי הטבעית של המטופל ,קידום אורחות
חייו ורווחתו תוך שמירה על סטנדרטים של
בטיחות ואיכות .להבדיל מרפואה
אלטרנטיבית הניתנת כחלופה לרפואה
המקובלת (קונבנציונלית) ,רפואה משלימה
ניתנת בנוסף לטיפול המקובל ולא במקומו.
היא משלימה את הטיפול בהיבטים התומכים
בחולה ,כגון הקלת תסמינים ,תמיכה נפשית
וכו' .הטיפול נעשה במגוון שיטות ,שיעילותן
ובטיחותן היחסית הוכחו ,מתוך רצון לגייס
את תבונת הריפוי של הגוף למאבק במחלה.
שיטות הטיפול הנפוצות כוללות דיקור סיני
(אקופונקטורה); טיפולי גוף-נפש שונים
כגון מדיטציה ,הרפיה עמוקה ,דמיון מודרך
ועוד; טיפולים ביולוגיים משלימים כגון
נטורופתיה ,תזונה ,תוספים וצמחי מרפא (יש
להתייעץ עם האונקולוג המטפל כדי לוודא
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שאין אינטראקציה או התנגשות בין הטיפול
המקובל הניתן למחלה ובין הטיפול
המשלים); טיפולי מגע ותנועה ,כגון שיאצו,
רפלקסולוגיה ,צ׳י קונג ועוד; טיפולים
אנרגטיים כגון רייקי ,הילינג ועוד.

מה מאפיין אחות אינטגרטיבית?
מטרתה של האחות האינטגרטיבית היא
לשפר את הבריאות ,החיוניות ואיכות החיים
של המטופל ,תוך התייחסות לאדם כשלם
וכיבוד השונות בין בני האדם וצרכיהם
השונים .תפקידה של האחות האינטגרטיבית
להיות מיומנת בתקשורת ולהתייחס לאדם
שנמצא "מאחורי המחלה" ,מחשבותיו,
דאגותיו ,פחדיו ,הרגליו ,דעותיו ,טראומות
ומצבים שהשפיעו על חייו ,הקשרים
החברתיים שהוא מנהל וגיוסם לצורך תהליך
הריפוי האישי עבורו .אמנם כל הנ״ל
מאפיינים כל אחות באשר היא ,אולם ייחודה
של האחות האינטגרטיבית הוא שהיא
הוכשרה בתחום הרפואה המשלימה ובעלת
ידע תיאורטי נרחב ומיומנות מעשית בחלק

משיטות הרפואה הזו .כמו כן ,היא מקפידה
להתעדכן באופן שוטף במחקרים מדעיים,
להשתייך לקבוצות עניין ולרכוש מיומנות
מעשית .בארץ קיימת קבוצת עניין של
אחיות אינטגרטיביות שמטרתה לקדם את
הגישה הסיעודית לרפואה משולבת ,להקים
תשתית לשיתוף פעולה בין הסיעוד לרפואה
ולרפואה המשלימה ,להיות שותפות במחקר
ובהוראה ולשתף פעולה עם צוותים בארץ
ובחו״ל.

מהם העקרונות על פיהם פועל הסיעוד
האינטגרטיבי?
העקרונות של הסיעוד האינטגרטיבי הוגדרו
על ידי האחיות האינטגרטיביות בארה״ב,
בראשן מרי ג'ו קרייצר ()Mary Jo Kreitzer
ומרי קויתן (:)Mary Koithan
 בני האדם הם מערכות שלמות בלתינפרדות מהסביבה.
 לבני האדם יש את היכולת המולדתלבריאות ורווחה.
 לטבע יש סגולה מחזקת ומבריאהשתורמת לריפוי ושיקום בריאותו
ורווחתו של האדם.
 סיעוד אינטגרטיבי מבוסס מערכותיחסים כאשר האדם במרכז.
 סיעוד אינטגרטיבי מבוסס על ידע וראיותומשתמש במגוון רחב של שיטות
טיפוליות כדי לתמוך ולהגביר את תהליך
הריפוי ,הטיפול נע מפחות אינטנסיבי
ליותר פולשני ,בהתאם לצורך ולמצב.
 סיעוד אינטגרטיבי מתמקד גם בבריאותםורווחתם של אנשי הצוות המטפל ,וכן
מטפל בבריאותם ורווחתם של המטופלים.
מה מקומם של הטיפולים המשלימים
ברפואה האינטגרטיבית?
טיפולים משלימים הינם חלק בלתי נפרד
מהעולם הטיפולי כיום ,והם ניתנים בהתאם
לצורכי המטופל .ברפואה ובסיעוד האינטגרטיבי
משתמשים בטיפולים משלימים מבוססי
ראיות.

מה יכולה לתרום הרפואה האינטגרטיבית
לאנשים המתמודדים עם סטומה?
הרפואה האינטגרטיבית יכולה לתרום
בנושאים רבים ,כמו בתופעות של מתח
וחרדה ,דיכאון ,נפיחות ,גזים ,כאבים ,דימוי
גוף ,מיניות ועוד.
אילו סוגים של טיפולים משלימים
מניסיונך מתאימים במיוחד לאנשים עם
סטומה?
טיפולי מגע ,דיקור סיני ,דמיון מודרך ,מדיטציה,
טכניקות שונות להרפיה ,הומאופתיה ,צמחי
מרפא ,תזונה ,ארומתרפיה ,תנועה ועוד.
האם יש טיפולים שאינם מומלצים
לאנשים עם סטומה?
לא עולה בדעתי כרגע סוג מסוים של טיפול
משלים שאינו מתאים למטופלים עם סטומה,
מלבד גישות שונות בתזונה וסוגים שונים
של פעילות גופנית ,שצריך להתאים למצב
הנוכחי של המטופל.
האם יש טיפולים שאינם מומלצים
לאנשים המקבלים טיפולים נגד סרטן?
יש תוספי תזונה ,צמחים ואפילו מזונות
מסוימים שעלולים להתנגש עם טיפולים
כימיים למשל ,לכן יש להתייעץ תמיד עם
הרופא המטפל .כל מקרה נשקל לגופו ויש
להתאים את הטיפול המתאים על מנת למנוע
נזק כתוצאה מהטיפול.

אילו כלים לשיפור איכות החיים יש
במסגרת רפואה אינטגרטיבית?
במצבי לחץ ,חרדה ודיכאון ניתן להשתמש
בתרגול של נשימות ,מדיטציה ,דמיון
מודרך ,אפשר גם לקבל טיפולי מגע כמו
רפלקסולוגיה ,טיפול באקופונקטורה,
לבצע פעילות גופנית המותאמת באופן
פרטני ,להשתמש בתכשיר הומאופטי
מתאים או פורמולה של צמחי מרפא,
להשתייך לקבוצה  /קהילה בעלת אותו
עניין ,לפתח תקשורת כנה ופתוחה עם
קרובים ,ליצור קשרים תומכים ,להסתייע
בתזונה מתאימה ותוספי מזון לפי הצורך.
כמובן שאין צורך לעשות את כל מה
שהזכרתי פה ,אלו רק דוגמאות ,והאדם
יכול לבחור את הדרך שמתאימה עבורו על
מנת לעזור לתהליך הריפוי שלו.
מהי הדרך הבטוחה והמומלצת למצוא
מטפל ברפואה אינטגרטיבית בארץ?
קצת קשה לענות על זה ,מאחר ובארץ עדיין
לא קיימת הכשרה מסודרת בתחום ,לא
לרופאים ולא לאחיות .יש רופאים ואחיות
שלמדו הכשרות כפולות (רפואה או סיעוד
ומקצוע משלים נוסף ,כמו לימודי רפואה
סינית  /רפלקסולוגיה  /הומאופתיה /
נטורופתיה וכדומה) .רצוי לפנות למטפלים
שחברים בחברה הישראלית לרפואה
משלימה ולמטפלים שעובדים ביחידות
אינטגרטיביות בבתי חולים.

לאגודה למלחמה בסרטן חוברת 'רפואה משלימה וסרטן' .לקבלתה ללא תשלום ניתן לפנות
ל'טלמידע'® בטל ,1-800-599-995 :או לאתר האינטרנט של האגודהwww.cancer.org.il :
ניתן להפנות שאלות למומחים בפורום רפואה משלימה באתר האגודהwww.cancer.org.il :

לקבלת מידע על יחידות אינטגרטיביות הפועלות במרכזים הרפואיים ניתן לפנות
למרכז המידע של האגודה 03-5721608 :או לדוא"לinfo@cancer.org.il :
פתחון פה  -אוקטובר 2019
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טיפולים והתמודדות

הקשבה נכונה
כמה מילים לחברים ובני משפחה
עו״ס אורית שפירא
מומחית בתחום הבריאות ,מנהלת מח׳ שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן
עו״ס דנה רכבי הלר
עו״ס מחוז מרכז ,האגודה למלחמה בסרטן
אם אתם מתמודדים עם סטומה ,אנו
ממליצות להראות את הכתוב מטה לחברים,
לבני המשפחה ולכל מי שאתם מרגישים
שיכול להסתייע ולסייע לכם בתמיכתו.
עבור חלק מהאנשים המתמודדים עם
סטומה ,היכולת לדבר על הבעיה עם חברים
מבינים ואכפתיים עשויה להוריד חלק
מהנטל .עצם השיחה והעובדה שיש עם מי
לחלוק את הקשיים ,מפיגה חלק מהפחדים
ותחושת הבושה.
ישנם סוגים שונים של חברויות ,רמות שונות
של פתיחות ושיתוף .כאשר אנשים שאינם
קרובים לכם מתמודדים עם סטומה ,כמו
עמיתים לעבודה ,לא מצופה מכם שתהיו
מוקד התמיכה שלהם ,כפי שלא הייתם לפני
שחלו במחלה .תוכלו להציע עזרה או לשאול
לשלומם בלי לתת להם תחושה שאתם
חודרים לגבולותיהם או מרחמים עליהם.
כחברים קרובים או כבני משפחה ,אתם חלק
ממערכת התמיכה של החולה ולכן תוכלו
להציע עזרה ,תמיכה ואוזן קשבת.

דגשים לתמיכה וליווי באדם
המתמודד עם סטומה
הניסיון מלמד ,שחלק גדול מהאנשים בעלי
הסטומה יכולים להרגיש אמביוולנטיים
בנוגע לשיתוף הסביבה .חשוב שתגלו
רגישות והבנה גם אם בשלב הראשון יהיה
קושי בשיתוף.
כאשר החבר או בן המשפחה בוחר לשתף
בחוויותיו ורגשותיו ,חשוב לזכור שאין "דבר
נכון" לומר ,אין נוסחת קסם או אמרת פלא
המתאימה לכל מצב .אם אתם מעוניינים
באמת ובתמים לעזור לחברכם או לבן/בת
משפחתכם ,הרי שכבר השגתם את המרכיב
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החשוב ביותר מעבר למילים עצמן ,הדבר
המרכזי שתוכלו לעשות למענם הוא
להקשיב .בכך שתכירו מספר כללים
פשוטים של "הקשבה נכונה" ,תוכלו להוות
מקור לעזרה ולתמיכה אמיתית.

מה נחשב "הקשבה נכונה"?
"הקשבה נכונה" בנויה מאלמנטים נפשיים
ופיזיים .לפניכם מספר כללים בסיסיים
העשויים לסייע לכם לקדם שיחה כנה ובונה
עם החולה:
 .1נסו להבין אם האדם בעל הסטומה רוצה
לדבר
חשוב לזכור כי אין כלל המחייב את החולה
להיפתח ולשתף את הקרובים אליו בקשייו.
אם ירצה בכך יש לאפשר לו לעשות זאת ,אך
הוא יכול שלא לרצות זאת ברגע מסוים ,או
עם אדם מסוים .ייתכן כי הוא כלל לא מעוניין
לדבר .נסו לא להיפגע מכך .אין זה אומר כי
אינכם חברים טובים ,זוהי העדפה אישית
שלו שיש לכבדה ואין לשפוט אותה .בדקו

אם הוא מעוניין בשיחת חולין שתסיח את
דעתו ,ולו לרגע ,או אם הוא רוצה לשתוק
יחד .שאלו אותו לרצונו ופעלו כפי שיבחר.
 .2הקשיבו והראו שאתם מקשיבים
בשיחה הקשיבו והראו שאתם מקשיבים.
הימנעו מלחשוב על הדברים שתאמרו בזמן
שחברכם או בן משפחתכם מדבר .רכזו את
תשומת ליבכם בדבריו ואל תקטעו אותו ,גם
אם הוא אומר דברים קשים .אם הוא מנסה
לקטוע אתכם ,עצרו ואפשרו לו לדבר.
 .3אל תפחדו לתאר את הרגשות שלכם
בשיחה בין חברים ,גם בזו המתנהלת עם
אדם בעל סטומה ,יכולה להישמר הדדיות
מסוימת .לכן אל תחששו לשתף את חברכם
בקשיים העומדים בפניכם בשיחה .כך תוכלו
להפחית את אי הנוחות וליצור נתיב
לתקשורת אמיתית וכנה .עם זאת ,הקפידו
שלא למקד את תשומת הלב בכם ובעובר
עליכם.

 .4עודדו את האדם בעל הסטומה לדבר
תוכלו להקשיב היטב גם בלי לדבר הרבה.
תוכלו להנהן בראש ,לומר" ,אני מבין"" ,ספר
לי עוד" .תוכלו לחזור על המילים האחרונות
שאמר כדי לשדר שאתם מרוכזים בדבריו.
אפשרות אחרת היא לשאול ולוודא כי אכן
אתם מבינים את מה שאמר" ,אז אתה מתכוון
ש ,"...כך תראו לו כי אתם מנסים בכנות להבין
את מצבו .לעיתים המחוות הפשוטות ביותר
עוזרות להתמודד עם הסיטואציה המורכבת.
 .5אל תשכחו את חשיבות השתיקה
והתקשורת הבלתי מילולית
שתיקה אינה רומזת על כך שהשיחה נתקעה.
חברכם עשוי להשתתק מפני שהוא זקוק
לרגע של מנוחה .אל תאיצו בו ,המתינו רגע,
הושיטו יד אם תחושו שהדבר מתאים ,שאלו
"על מה אתה חושב "...גם שתיקה מצדכם
אינה עוצרת את השיחה ,לעיתים אין מה
לומר והעידוד הטוב ביותר הוא היותכם יחד.
 .6אל תשנו את הנושא
לעיתים תחושו כי אתם מתקשים להתמודד
עם הדברים הקשים שחברכם אומר .נסו

שלא להיבהל ולאפשר לו להיפתח ולפרוק
את מה שהוא חש .אם תרגישו כי אינכם
מסוגלים להמשיך בשיחה ,שתפו את חברכם
בכך והציעו כי תדברו מאוחר יותר .אל תשנו
את הנושא ללא הסבר ,כדי למנוע תחושת
פגיעה או דחייה.

להתמודד עם מה שנראה כבלתי אפשרי
להתמודדות .הכוונה היא שאם חברכם בוחר
להשתמש בהומור כדרך התמודדות ,שתפו
עמו פעולה ,אך אל תנסו לשנות את מצב
רוחו או "להתקיף" אותו בבדיחות.

סיכום
 .7אל תעניקו עצה מוקדם מדי
תמיד רצוי שלא להציע עצה למי שלא ביקש
אותה .הדבר חשוב במיוחד בשיחות מעין
אלו ,מאחר שהעלאת עצות בשלב מוקדם
בשיחה עלולה לקטוע אותה .כאשר אתם
בוחרים לתת עצה השתדלו להשתמש
בביטויים כגון "האם חשבת לנסות ,"...ולא
לומר "אם הייתי במקומך ."...הביטוי האחרון
מדגיש כי אתם אינכם במצבו של חברכם
והדבר עלול לגרום לקטיעת השיחה.
 .8חשיבות ההומור
ייתכן כי אתם חשים שאין מקום להומור
בשיחה על נושא כה רציני .אך לעיתים
קרובות הומור מסייע להתמודד עם פחדים
קשים ,לשחרר מועקות ולשמור על
פרופורציות .בדיחה יכולה להיות דרך

בפני אדם בעל סטומה עומדים קשיים רבים.
לפניכם רשימה חלקית של הדאגות
העלולות להטריד את חברכם ,ייתכן כי אם
תבינו את החששות תוכלו גם להוות גורם
תומך ומשמעותי יותר:
 רובנו לא חושבים על האפשרות שנהפוךלבעלי סטומה .כאשר אדם מקבל הודעה
מסוג זה הוא עלול לחוש מזועזע ,מבולבל,
כועס ומריר.
 חברכם עלול לחוש כי היותו בעל סטומהמציב מחיצה בלתי נראית בינו ובין
הסביבה .מחיצה זו אינה תמיד שלילית
והיא יכולה להוות כלי להתמודדות
בשלב הראשוני.
 אצל רבים קיימת בושה סביב נושאהסטומה שמקשה על השיח ,גם עם
הקרובים ביותר.

לקבלת החוברת "לדבר ,להבין ,להקשיב" של האגודה למלחמה בסרטן ניתן לפנות בשיחת חינם ל'טלמידע'®
של האגודה בטל 1-800-599-995 .או לאתר האינטרנט של האגודהwww.cancer.org.il :
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מערכת הבריאות

מערכת הבריאות וזכויות החולים
סקירה ומעקב
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה
עוד שנה עברה ,וכמו שכתבתי בשנה שעברה
 שנה במערכת הבריאות היא נצח .השנההזאת אפילו מיוחדת יותר  -לא רק מערכת
בחירות אחת ,אלא שתיים .כך אנו סובלים
מכל ההשלכות של מערכת בחירות לתקופה
ארוכה במיוחד  -ממשלת מעבר שאינה יכולה
למעשה לעשות כלום ,לא מבחינה תקציבית
ולא מבחינת קבלת החלטות על רפורמות.
מערכת הבריאות ,במצב בו היא נמצאת
ומשוועת ל"חמצן" תקציבי כדי לשרוד ,אינה
יכולה להמשיך לשאת בנזקים של ממשלת
מעבר ותקופת שיתוק כה ארוכה.
ועכשיו לבעיות הספציפיות:

קיצור תורים
משרד הבריאות אכן העביר לקופות סכומי
כסף המיועדים לקיצור תורים ,בעיקר
לניתוחים ,אבל כמובן מעט מדי ומאוחר מדי.
התקציב לא הורגש ,ולמעשה ההסטה הייתה
מהפרטי לציבורי .כולנו תקווה שאלה לא
יהיו תקציבים חד-פעמיים ושיועברו סכומים
נוספים לנושא חשוב זה.

זיהומים ותורים בבתי חולים
יותר מ 20-אלף חולים מתים בכל שנה
במערכת הבריאות .כ 8,000-מהם מתים
מזיהומים נרכשים במחלקות בבתי החולים.

אמנם במחלקות עושים פעולות לצמצום
הזיהומים ,אבל אלה אינן מספיקות .חייבים
להמשיך בחינוך הצוותים ,וכמובן להעלות
את המודעות בקרב החולים עצמם  -לקחת
אחריות על חייהם .בסך הכל אנשי הצוות
נדרשים לרחוץ ידיים בין חולה לחולה.
אמרתי כבר במספר דיונים והרצאות ,שעד
שלא יתחילו "לספור" את המתים במערכת
לא יזוז דבר .הכוונה היא לא לספור אותם
אלא להתייחס אליהם ,לפחות כמו למתים
בתאונות עבודה ,תאונות דרכים וכו'.
בעיה נוספת היא סוגיית התורים הבלתי
נסבלים בחדרי המיון ,כאשר חולים נשארים
 6-5שעות במיון עד שניגשים אליהם .גם
אחרי שנבדקו ונקבע אשפוזם ,הם מחכים
שעות עד שנמצאת מחלקה ,בעיקר אחת
מהמחלקות הפנימיות ,בה יתפנה מקום .גם
כשהם מגיעים למחלקה הצרות לא נגמרות,
שכן אז הם מאושפזים במסדרון...
משרד הבריאות הודיע שהחל מהשנה הבאה
אסור יהיה להשכיב חולים במסדרון .זו
נראית עוד הכרזה שאין לה כיסוי ,כי לאן
יעבירו את החולים?
קופות החולים מצידן מתכננות את הרחבת
נושא האשפוז בבית ,שיצמצם קצת את
ההפניות למיון ואת האשפוזים ,וגם יסייע
להן לחסוך כמה מיליונים בתקציב.

הביטוח הסיעודי
בעיית הביטוח הסיעודי הקבוצתי שבוטל
במקומות העבודה הגדולים ירד מהשולחן
ונשכח 1,200,000 .גמלאים נפלטו מהביטוח
ונשארו ללא ביטוח .כ 10%-מהם הגיעו
לסיעוד ללא ביטוח ונפלו למעמסה על בני
משפחותיהם או על משרד הבריאות .שר
האוצר ומזכיר ההסתדרות ,אבי ניסנקורן
(שכבר עזב את תפקידו ונבחר לכנסת),
שהיו אחראים על המהלך ועל דחיית יישומו,
כבר עברו הלאה ,והגמלאים שנפגעו נשכחו.
הביטוח הסיעודי של קופות החולים עדיין
נשאר כמפלט אחרון של הציבור .בהתחשב
בזה שישנה עכשיו פוליסה אחידה לסיעוד,
יתאפשר למבוטחים מעבר מקופה לקופה
בקלות רבה יותר .הקופות יצאו למכרז חדש
עבור הביטוח הסיעודי והחליפו חברות
ביטוח .כללית ומכבי כבר החליפו ,ומאוחדת
ולאומית יבחרו גם הם חברות במסגרת
מכרז חדש.
אני תקווה שבממשלה הבאה שתקום ,מי
שלא יהיה שר הבריאות ימשיך את הרפורמה
שהחל סגן השר ליצמן בנושא הסיעודי.

השינויים בשב"ן
לאחרונה נעשו שינויים בשב"ן ,או כמו
שהציבור מכנה אותו " -הביטוח המשלים".
ראשית ,הוזלו התעריפים במקצת בגלל
השינוי שנעשה בהחזרים של סל הלידה
שהיה  8,000ש"ח .חשוב לציין ,שהקופות
אינן יכולות להעביר כספים מהשב"ן לסל
ולהיפך ,ולכן ביטול ההחזר עבור סל הלידה
הביא להורדה של מספר שקלים בתעריף.

טיפולי שיניים
במסגרת השינויים השנתיים שהנהיג סגן
השר ליצמן בטיפולי שיניים ,נכנסו השנה
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גם המבוטחים בגיל  18-16לכיסוי טיפול
שיניים במסגרת סל הבריאות.
עניין חשוב יותר הוא שהחל ב 1-בינואר
השנה נכנס טיפול שיניים לבני  75ומעלה
לסל .מראשית השנה ועד  1.9.19היו מכוסים
רק טיפולים רגילים ,ומ 1.9.19-ייכנסו גם
טיפולים אורתודנטיים כולל השתלות.
אפשר לראות באתר משרד הבריאות את
הפירוט של הטיפולים .אם אכן ייושם הסעיף
כלשונו ,אפשר יהיה לברך את סגן השר
ליצמן על התעקשותו בנושא השיניים.

קנאביס רפואי
הנושא החם היום בתקשורת ובשוק ההון
הוא הקנאביס הרפואי .קיימות הרבה בעיות
בנושא של חוסר אספקה של מגדלים
מסוימים וחוסר של זנים .בגלל הבחירות
והשיתוק של המערכת השלטונית ,הרפורמה
שהחלה באספקת הקנאביס דרך בתי
המרקחת צולעת.
גם יצוא הקנאביס לחו"ל ,שאושר לפני
הבחירות הקודמות ,עדיין לא מתבצע .אחד
הנושאים הקריטיים הוא סוגיית המחיר.
לפני הרפורמה עמד המחיר על  370ש"ח
לכל כמות מאושרת  -כלומר גם מי שקיבל
 100גרם לחודש שילם את הסכום הזה.
כיום ,עם האספקה דרך בתי המרקחת ,מי
שמאושר לו עד  30גרם משלם  370ש״ח,
אבל מי שזקוק ליותר משלם הרבה יותר.
משרד הבריאות יצטרך למצוא דרך לפתור
את נושא המחיר.
קופת חולים מאוחדת הייתה הראשונה
שהקימה יחידת קנאביס בקופה שתרכז
במוקד מסוים את כל האישורים של רופאי
הקופה שעברו השתלמות ואושרו למתן
אישורים לקנאביס .למעשה המחלקה הזו
תחליף בקופה את התפקיד של יק"ר (יחידת
הקנאביס הרפואי) במשרד הבריאות .אני
מקווה שהמוקד הנ"ל במאוחדת יפשט מאוד
את השגת האישורים עבור מבוטחי מאוחדת.

קופות החולים ובתי החולים
מצבן של כל ארבע הקופות הוא בכי רע
מבחינה תקציבית .רק לאחרונה חתמו
הקופות על הסכמי הייצוב המקנים להן
תמיכה לשנים  .2019-2017חתימה לתקופה

של שלוש שנים ,כאשר נותרה חצי שנה
לתום תקופת ההסכם ,היא עניין בעייתי ,וזה
מעט מדי ומאוחר מדי .לצערנו ,הסכמי
הייצוב אינם פותרים את הבעיה הכספית.
עכשיו יגיע זמן הקפיטציה (הנוסחה לפיה
נקבעות הקצאות התקציבים לקופות)
והשינויים שנעשים בה .למעשה ,משרד
האוצר משנה כל השנים את הנוסחה
וההקצאות בתוך אותו סל ולא מביא כסף
חדש למערכת אלא לוקח מקופה אחת
ומעביר לשנייה ,בעוד שכולן סובלות
מחוסר כרוני בתקציב .בנוסף ,המרכיבים
של התקציב לא מבטאים את ההוצאה
האמיתית .כך למשל ,האשפוז אינו מרכיב
שמחושב בקפיטציה ,בעוד שלמעשה הוא
מהווה כמעט  50%מההוצאה של הקופות.
גם בית החולים החדש באשדוד עדיין לא
נמצא בתוך חישובי הקפיטציה ,והקופות
משלמות בו מחיר מלא.
מצב בתי החולים אינו טוב יותר ,והם נמצאים
בגירעון .את תקציב בתי החולים הממשלתיים
מכסה המדינה ,אבל בתי החולים של כללית
נכללים בגירעון של הקופה ,ובתי החולים
הפרטיים ציבוריים כמו הדסה ,מעייני
הישועה ,לניאדו ,ועכשיו גם אסותא אשדוד,
מתמודדים לבדם ומצפים לעזרה מהממשלה,
וזו כאמור נמצאת עכשיו כאילו ב״נבצרות״.

ECPC
גם השנה התקיים בחודש יוני בבריסל
שבבלגיה הכנס השנתי של ארגון ,ECPC

קואליציית המאבק בסרטן של האיחוד
האירופי .אני ייצגתי בכנס את ישראל ואת
האגודה למלחמה בסרטן כמו בשנים
קודמות .גם השנה העליתי שוב את נושא
הקנאביס הרפואי ,סוגיה חשובה בהקשר
של הקלה על התמודדותם של חולי הסרטן.
לא תמיד קל להעלות את הסוגיה הזאת
לדיון בשל תמיכתן של חברות התרופות
בפעילות הארגון ,אך אני ממשיך לפעול
להצפת הנושא ,למען ההקלה על ציבור
החולים ,גם מול יושבת הראש החדשה של
הארגון שנבחרה במהלך הכנס.

ואחרי הבחירות
לפני הבחירות הקודמות קמה ביוזמת
ארגוני החולים והרופאים קואליציה
שראיינה את כל מנהיגי המפלגות והחתימה
אותם על תוכנית להצלת מערכת הבריאות.
לאחר הבחירות ולקראת הבחירות הקרובות
הוקמה התארגנות שהלוגו שלה הוא
" 5מיליארד ש"ח למערכת הבריאות כל
שנה" .זה הסכום שגם סגן השר ליצמן דורש
עבור המערכת .אני מקווה שכל התוכניות
אכן יבוצעו ,כי מערכת הבריאות אינה יכולה
בשום אופן להמשיך במצב הקיים.
אני מקווה שהשנה החדשה הבאה עלינו
לטובה תהיה אכן טובה יותר מקודמתה,
שיהיה שקט באזורנו ללא טילים וללא בלוני
תבערה ,שתהא שנת בריאות ושינוי לטובה
במערכת הבריאות ,למען החולים וכל תושבי
המדינה.
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מערכת הבריאות

ריבוי תרופות כמגפה של המאה ה:21-
היש השלכות גם לבעלי סטומה?
פרופ' דורון גרפינקל
יועץ גריאטרי-פליאטיבי ,מרכז רפואי שיבא ,תל השומר; סגן מנהל שירות פליאטיבי ביתי,
האגודה למלחמה בסרטן; מייסד הארגון הבינלאומי לטיפול תרופתי הולם והקטנת עומס תרופות ()IGRIMUP

הקדמה
שיפור טכנולוגיות רפואיות מאפשר קביעת
אבחנות מדויקות וגם אמצעי ריפוי סגוליים
יעילים יותר .מעבר לכישורים הומניים
ואנושיים" ,רופא טוב" נחשב למטפל ידען
המיומן במציאת אבחנה מדויקת ובעיקר
בקביעת הטיפול היעיל ביותר .מאידך,
נדרשת זהירות המתחייבת מהתערבות בגוף
ובנפש כביטוי לעיקרון הרפואי האתי:
"ראשית אל תזיק" .למרות הדגש על השגת
יחס תועלת/נזק חיובי לכל התערבות ,קיימת
עלייה חדה בשכיחות תופעות לוואי
מתרופות ,ובטיפול תרופתי בלתי הולם.
סיבה עיקרית לכך היא ריבוי תרופות
( .)Polypharmacyהסיבוכים הבריאותיים
כוללים עלייה בתמותה ,פגיעה במצב
תפקודי ,נפשי וקוגניטיבי ובאיכות חיים,
סיכון לנפילות ,אשפוזים בבית חולים
ומחלקות כרוניות ,פניות חוזרות לרופא,
מוגבלות ונכות .ברבות מהשלכות שליליות
אלו הוכח קשר ישיר בין עוצמת הנזק
למספר התרופות הנצרכות .גם ההשלכות
הכלכליות השליליות עצומות .מדובר
בבעיה עולמית מובילה ברמה רפואית,
סיעודית ,כלכלית וחברתית ,והיא גדלה
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באופן מעריכי (אקספוננציאלי) עם השנים,
כשהיקפה ועוצמתה ,מבחינת תמותה
ותחלואה ,מגיעות למדדי מגפה.
המאמר יכלול בקצרה את הסיבות
להתפרצות המגפה דווקא עתה ודווקא
בקשישים ,הבעייתיות בהגדרת טיפול
תרופתי בלתי הולם וריבוי תרופות ושיטות
שהוצעו כאמצעי לטיפול בבעיה .נתרכז
בגורמים המעכבים הפסקת תרופות
מבוקרת/מפוקחת ובניסיונות להתגבר
עליהם מצד רופאים ,חולים ,משפחות
ומערכות בריאות .בסיום נדון בהצלחת
"שיטת גרפינקל" להפסקת תרופות רבות
בצורה מבוקרת כקצה קרחון בדרך לשינוי
תפיסה כוללני בגרונטולוגיה וגריאטריה
ברמת המחקר ,ההוראה והטיפול בקשישים.
מעבר לרצון הבסיסי להפיץ את הידע בנושא
לקהל הרחב ,ברור כי יש לו גם השלכות
אישיות לסובלים מסרטן ו/או לבעלי סטומה,
ככל שעולים בגיל ,מספר המחלות ומספר
התרופות.

מדוע המגפה של טיפול תרופתי
בלתי הולם וריבוי תרופות
מתעצמת עתה ומדוע השלכותיה
קשות יותר בקשישים?
התשובה לשתי השאלות היא חוסר ידע
בנוגע להשפעת התרופות ברוב הקשישים,
וקיימים שני הסברים עיקריים לכך:
א .הארכה משמעותית בתוחלת החיים
יצרה פלח גדל והולך של אוכלוסיות
פגיעות של זקנים עם מחלות "תלויות גיל"
ההופכות חשוכות מרפא וכרוכות במוגבלות
וסבל תקופות ממושכות יותר עד למוות.
אני מציע להתייחס לכול תת-אוכלוסיות
פגיעות אלו כאל מקשה אחת תוך שימוש
בקיצור  :VOCODFLEXהזקנים ביותר

(Co-

( ,)Very Oldהסובלים מריבוי תחלואה
 ,)Morbidityשיטיון ( ,)Dementiaתשישות
( )Frailtyומוגבלות ,ו/או תוחלת חיים
מוגבלת ( .)Limited Life Expectancyלמרות
שחלק ממאפייניהם שונים ,אוכלוסיות אלה
נזקקות לטיפול רפואי ,סיעודי וסוציאלי
למשך זמן רב יותר ,ומבחינה כלכלית מדובר
ב"צרכני בריאות כבדים" עקב ריבוי בדיקות,
מומחים ,אשפוזים ותרופות .במקביל למספר
המחלות ,עולה מספר המטפלים ,כל מומחה
מוסיף תרופות לפי נוהלי טיפול בתחומו בלי
להתחשב בתרופות שרשמו אחרים ,ולרוב
איש לא מבצע התאמה בין התרופות .רופאי
בית חולים לרוב אינם מבצעים הערכה
מחודשת לתרופות ,והחולה משתחרר עם
יותר תרופות משצרך בקבלתו וממשיך
לקחת ללא הגבלת זמן .נוכח העומס על
רופאי המשפחה ,אין להם זמן להערכה
ושינוי תרופות אפילו אם הם מסוגלים
ורוצים .דווקא קשיש הסובל מתחלואה
נרחבת ומגבילה ו VOCODFLEX-נבדק פחות
וממשיך לקבל מספר תרופות גדל ,ללא
הגבלת זמן ,לרוב עד למוות ,תוך הגברת
מעגל הקסמים של טיפול תרופתי בלתי
הולם וריבוי תרופות .באווירת רפואה
מתגוננת קשה לא לרשום תרופות שהמליץ
"רופא בית חולים" או "מומחה" ,למרות
שחלקן ניתן לפני שנים ואינן רלבנטיות.
כאמור ,מספר התרופות הוא גורם הסיכון
העיקרי לטיפול תרופתי בלתי הולם וכך,
ככל שנתקדם בלוח השנה ועם העלייה בגיל,
ריבוי תחלואה ושאר מאפייני VOCODFLEX
 יורד יחס תועלת/נזק לגבי רוב התרופותואף הופך שלילי בלי שאיש מודע לכך .יתרה
מכך ,גם הסיכון לעומס תרופות וסיבוכי
טיפול תרופתי בלתי הולם עולה ביחס ישר
לאותם מאפיינים בדיוק .אמצעים טכנולוגיים

משוכללים מגבירים תופעת אבחון יתר,
ולמדורה מוסיפות שמן גם חברות התרופות
והדיאגנוסטיקה ,השוקדות להרחיב את
האוכלוסיות המוגדרות "חולות" או "בעלות
גורמי סיכון" ,ומטבע הדברים" :חייבות
מעקב וטיפול".
ב .חוסר בנוהלי טיפול מבוססי עובדות
()Evidence Based Medicine - EBM
בקשישים.
אין נהלים ברורים ומוסכמים לטיפול
תרופתי בקשישים .יחסי תועלת/נזק לטיפול
סגולי משתנים משמעותית ואף מתהפכים
עם העלייה בגיל ובמאפייני המטופל הקשיש:
תרופות לגביהן יש תמימות דעה במבוגר
עצמאי בריא יחסית הופכות לא רלבנטיות
וביחס תועלת/סיכון שלילי ככל שיש יותר
מאפייני  .VOCODFLEXלכן ,ניסיון להשליך
מהנהלים המקובלים לגבי מבוגרים צעירים
על הטיפול בקשישים  -מסוכן.
קיים מגוון של גישות להפסקת תרופות
מבוקרת/מפוקחת .רובן מבוססות על
רשימות "תרופות בלתי רצויות" .החיסרון
בשיטות אלו הוא היעדר שילוב מאפייני
המטופל בהשוואה .המלצתי יחד עם חוקרים
אחרים בתקופה אחרונה לחיים (חודשים-
שנים לפני המוות הצפוי) ,להפסיק תרופות
למניעה ו"הארכת חיים".

מהן העכבות להפסקת תרופות
מבוקרת/מפוקחת?
הבסיס לעכבות בכל התרבויות הוא
פסיכולוגי-אמוציונלי וקשור במיתוסים
עתיקי יומין :לכל מחלה תרופה ...תפקיד
הרופא לרפא ..מרפא באמצעות תרופה.
רופא טוב נתפס כ"מומחה מרשמים" -
מוכשר לרשום התרופה הנכונה למחלה
סגולית .קשר רופא-מטופל הפך לרופא-
תרופה-מטופל ,והאחרון ירגיש תסכול ואף
יחליף רופא אם הביקור לא יסתיים במרשם.
המלצה להפסיק תרופה תיתפס אוטומטית
כשלילית ומסוכנת להשגת "בריאות טובה".
תגובה שכיחה היא" :מה תיתן לי במקום?"
הרבה יתעלמו מעצה טובה של רופא משפחה
להפסקת תרופות מבוקרת/מפוקחת ,אלא
אם כן "אושרה" ע"י מומחה המטפל באיבר
ספציפי .אחרים ייחשדו במניע נסתר ,כמו

חיסכון לקופות החולים .הציבור חונך ,בצדק,
כבר מגיל צעיר "לפחד מרוצחים שקטים"
כמו סיבוכי יתר לחץ דם ,עודף שומני דם,
סוכרת ובעיות קרישה .הפסקת תרופות
ה"פותרות/משפרות" מצב זה  -נתפסת
כסכנה.
אין מערכת חינוך המפיצה ידע מוכח לפיו
ככל שעולה הגיל וב VOCODFLEX-ערכי
מטרה ללחץ דם ,שומני דם וגלוקוז משתנים.
בניגוד למצב בצעיר בו יש תועלת בתרופות
מניעה ,אין לצפות מחברות תרופות
ודיאגנוסטיקה לסייע למערכות בריאות גם
במסע שכנוע מפוקח בקשישים ,מוצדק ככל
שיהיה ,להערכה חוזרת לכל תרופה .אין
פרסום בתקשורת לעובדה כי תפיסת
בריאות ומניעה לה מטיפים במבוגר צעיר,
לרוב לא רלבנטית או לפחות ראויה להערכה
חוזרת בכל קשיש :יש לשקול יחס תועלת/
נזק לכל תרופה ולהוסיף למשוואה גם את
האפקט השלילי (ולרוב הסמוי) של עודף
התרופות כשלעצמו.
עכבות הרופאים להפסקת תרופות מבוקרת/
מפוקחת רבות :ראשית ,הם מעולם לא למדו
איך להפסיק תרופות .שנית ,זמן ומאמץ רב
נדרשים במטרה להסביר לקשיש ולמשפחתו
את הדילמה של הארכת חיים לעומת גישה
פליאטיבית ואיכות חיים ולבצע הפסקת
תרופות מבוקרת/מפוקחת .בנוסף ,לרופא
מגוון פחדים הגוברים באווירת הרפואה
המתגוננת :פחד מסיכוי להחמרה אחרי
הפסקת תרופות מבוקרת/מפוקחת ואפילו
אם אינה קשורה להפסקת תרופה .פחד
מתביעות משפטיות ,מהממונים ,מהחולה
ומשפחתו ולחצים לבצע את כל הנהלים
ולהשיג את "מדדי האיכות" למרות שכאמור,
בקשיש יישום כולם עלול לגרום נזק יותר
מתועלת .ברם ,גם רופאים מיומנים ואתיים
המודעים לטיפול תרופתי בלתי הולם וריבוי
תרופות ומעוניינים לבצע הפסקת תרופות
חשים מתוסכלים נוכח היעדר נהלים מבוססי
עובדות להפסקת תרופות מבוקרת/
מפוקחת ,וסוכם כי חיוני למצוא כלי ידידותי
לרופא במטרה לטפל בבעיה .בלי מערכת
שיטתית להקטנת טיפול תרופתי בלתי הולם
וריבוי תרופות גם רופא ידען ואתי יחסר
ביטחון לבצע הפסקת תרופות מבוקרת/

מפוקחת ולמרות כוונות טובות  -ימשיך
לפגוע במטופלים הרגישים ביותר שלו.
עכבה נוספת הייתה התעסקות חסרת תכלית
בקביעת הגדרה מדויקת לטיפול תרופתי
בלתי הולם וריבוי תרופות .אולם אין "הוראה
מפורשת" ואין נוהלי טיפול מקובלים
בקשיש.
גם המושג Potentially Inappropriate
Medicationי( )PIMמטעה :לכל תרופה
פוטנציאל להיות בלתי הולמת אם ניתנה
בהוראה לא נכונה ויחס תועלת/נזק
במטופל הסגולי שלילי .ברם ,לגבי נקודת
הסף הושגה תמימות דעים כי מתן יותר
מחמש תרופות כרוך בסיכון יתר לתחלואה,
נפילות ,מוגבלות ומוות .לפי מדד זה 50%
ממבוטחי  MEDICAREהקשישים סובלים
מ"ריבוי תרופות".

התגברות על החסמים והעכבות
להפסקת תרופות מבוקרת/
מפוקחת
למרות התמונה העגומה ,יש סימני שיפור גם
ברמת שילוב כוחות להיערכות בינלאומית
וגם שינוי בעמדות מטופל/מטפל:
הוקם הארגון הבינלאומי להפסקת
תרופות מבוקרת IGRIMUP -
(International Group for Reducing
&

Use

Medication

Inappropriate

 )Polypharmacyביוזמתי ובשיתוף גורמים
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מובילים בחו"ל .הארגון מונה כיום 140
מומחים מתחומי בריאות שונים מ30-
מדינות ומטרתו לאחד כוחות דרך תקשורת,
כנסים ומחקרים משותפים למלחמה במגפה
של טיפול תרופתי בלתי הולם וריבוי
תרופות ,וקידום נושא הפסקת תרופות
מבוקרת/מפוקחת .לאחרונה פורסם נייר
עמדה הכולל המלצות לפעולה בנושא.
שינוי בעמדות המטופל והמטפל לגבי
טיפול תרופתי בלתי הולם וריבוי תרופות
והפסקת תרופות מבוקרת/מפוקחת:
בניגוד לדורות עברו ,יותר קשישים חושבים
שהם נוטלים תרופות מיותרות וקשובים
להפסקת תרופות מבוקרת/מפוקחת .מחקר
מבוסס-אוכלוסיות בארה"ב העריך עמדות
קשישים בנושא רישום תרופות ,ומצא כי
רובם מוכן להפסיק לפחות תרופת מרשם
אחת ללא תחושת מצוקה כתוצאה מהחלטה
זו .נטילת יותר מחמש תרופות העלתה
משמעותית את הרצון להפסקת תרופות
מבוקרת/מפוקחת .חינוך מטפלים ומטופלים
הוא כלי חשוב בלחימה בטיפול תרופתי
בלתי הולם וריבוי תרופות ,והתנגדות חולים
להפסקת תרופות מבוקרת/מפוקחת
מושפעת מעמדות המשפחה וממידע
המתקבל מאמצעי תקשורת .באחד המחקרים
סוכם כי" :תהליך הפסקת תרופות מבוקרת/
מפוקחת ממורכז חולה מחייב חינוך לגבי
תועלת ונזק כל תרופה ,הרגעת פחדים
מהפסקת תרופות והחלת תהליך הכולל
תמיכה ,ניטור ומעקב" ,ובסופו של דבר,
לאחר הסברים ,קבלת החלטות משותפת
למטפל-מטופל-משפחה דבר המחזק אמון
המטופל בתהליך הפסקת תרופות מבוקרת/
מפוקחת .אני מציע להרחיב גישה זו ולחייב
חינוך לגבי טיפול תרופתי בלתי הולם וריבוי
תרופות והפסקת תרופות מבוקרת/מפוקחת
מוקדם הרבה יותר :לגבי המטפלים ,בתי
ספר לרפואה ,סיעוד ורוקחות ותוכניות
התמחות חייבות לכלול מידע נרחב בנושאים
אלו כחלק מתוכנית הלימודים הבסיסית.
לגבי חינוך מטופלים ,מידע לגבי נזק
מתרופות וטיפול תרופתי בלתי הולם וריבוי
תרופות והברכה האפשרית מהפסקת
תרופות מבוקרת/מפוקחת חייבים להיטמע
בתודעת הציבור הרחב מוקדם הרבה יותר
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ולאורך זמן באחריות מערכות הבריאות
המובילות תוך שימוש בכל אמצעי התקשורת
(כיום מבוצע בעיקר בקנדה) .מספר
"פרוטוקולים של  5נקודות" הוצעו ע"י חברי
 IGRIMUPוכוללים הערכה חוזרת של כל
התרופות ,קביעת המיועדות להפסקה ,שינוי
או הורדת מינון ותכנון מערך הפסקת
התרופות בשילוב החולה ומשפחתו תוך
מעקב ותמיכה תכופים.
ייחוד "שיטת גרפינקל" בכך שהיא מערבת
את המטופל ומשפחתו בקבלת החלטות
לגבי הטיפול התרופתי בהמשך חייו לפי
העדפותיהם (לאחר ההסבר המפורט לגבי
היחס תועלת/נזק של כל תרופה)" .שיטת
גרפינקל" כפתרון שהוצע  -כיאה לשיטה
"כחול לבן" ,דיווח ראשון על בטיחותה
ויעילותה בהקטנת עומס תרופות (De-
 )prescribingבמחלקות סיעוד פורסם
בעיתון ההסתדרות הרפואית בישראל .IMAJ
דיווח ראשון על הצלחת השיטה בקהילה
בכתב העת של ההסתדרות הרפואית
האמריקאית .תוצאות ראשוניות ממחקר
ארוך טווח בקשישים שנטלו בממוצע 10
תרופות מרשם ,הראו כי שלוש שנים או
יותר לאחר הפסקת  7-6תרופות בממוצע
( ,)Poly-Deprescribingהתוצאים הקליניים
היו טובים משמעותית מאלו של קשישים
דומים שהמשיכו לקחת את כל התרופות
בהסתמך על נוהלי הטיפול ה"מקובלים"
בהמלצת כל המומחים .שיפור משמעותי
נצפה במצב תפקודי ,נפשי ,קוגניטיבי,
תיאבון ,שינה ,שליטה בסוגרים וגם הקטנה
במספר הסיבוכים הקשים (בכולם .)P<0.002
אשפוזים ותמותה היו דומים בשתי הקבוצות.
לראשונה הוכח כי לא רק שריבוי תרופות
כרוך בנזקים ,אלא שהפסקת תרופות
מבוקרת/מפוקחת מהווה הליך בטוח ואף
כרוך בשיפור קליני לאורך זמן .הממצא
מהווה עידוד לרופאי משפחה להפסיק
תרופות לטובת חוליהם גם מכיוון ששיפור
קליני כתוצאה מהפסקת תרופות מבוקרת/
מפוקחת קרה מהר ,בתוך שלושה חודשים
ב 83%-מהקשישים ונמשך לפחות שנתיים

ב .63%-האלגוריתם פשוט לשימוש ,ניתן
ליישום בכל חולה ,בכל שילוב תחלואה
ותרופות ובמגוון תרחישים קליניים .חסרון
השיטה בהיותה מחייבת מטפל מעודכן ,רב
ידע ואסרטיבי ,ובעיקר  -צורכת זמן להערכה
חוזרת של כל התרופות והסבר לחולה
ולמשפחתו .מאידך ,בדיון מטופל/משפחה
יש רווח משני שכן עירובם בקבלת החלטות
מקטין חשש מתביעות משפטיות .השיטה
והאלגוריתם אומצו ע"י חוקרים מכמה
מדינות ,ובנייר העמדה של  .IGRIMUPבינואר
 2017הופצה חוברת "שימוש מושכל
בתרופות בגיל המבוגר" של האגף
לגריאטריה במשרד הבריאות ,בה מומלץ
לקופות החולים להשתמש ב"שיטת
גרפינקל" .בחלק מקופות החולים ,בתי
האבות ובתי החולים הועברו הרצאות
וסדנאות לרופאים ורוקחים במטרה להבהיר
עקרונות השיטה ולעודד הפסקת תרופות
מושכלת ,התערבות הכרוכה בשיפור
בריאותי וכלכלי.

סיכום
העלייה בתוחלת החיים ובמחלות תלויות
גיל גרמה לעומס מומחים ונוהלי טיפול
לגביהם לא הוכח יחס תועלת/נזק חיובי
ככול שעולים הגיל והתחלואה .הנזק
הרפואי-כלכלי מטיפול תרופתי בלתי
הולם וריבוי תרופות מגיע למדדי מגפה
(יאטרוגנית).
גורמים פסיכולוגיים ,מסורת ורפואה
מתגוננת חוברים לעכבות המונעות הפסקת
תרופות מבוקרת .ברם ,מצטברים מחקרים
המוכיחים כי הפסקת תרופות מבוקרת/
מפוקחת כרוכה בשביעות רצון גבוהה
ושיפור במגוון תוצאים קליניים לאורך שנים.
כמו בכל מגפה ,הפתרונות הם ברמה
עולמית :הקמת ארגון בינלאומי ()IGRIMUP
המתאם מלחמה בעכבות ,ריפוי באמצעות
הפסקת תרופות מבוקרת/מפוקחת ובמקביל
שיפור המניעה  -הגברת מודעות לבעיה
באמצעות חינוך מוקדם לרופאים ולגורמי
בריאות אחרים.

“אתה שולט בסטומה ,הסטומה אינה שולטת בך״
חוויות מכנס אחיות סטומה ,ECET ,רומא 2019
ריבה ציפרשטיין
מומחית קלינית בטיפול בבעלי סטומה
היה משמח להיכנס לאולם הכנסים הגדול
ברומא ולהיות אחת ממאות אחיות סטומה
מהעולם כולו ,בנוסף לאנשי מקצוע נוספים
כמו פסיכולוגים ,תזונאים ואחרים ,שהשתתפו
בכנס ECETד(European Council of
 .)Enterostomal Therapyכולם התקבצו
למטרה אחת :לדון בסוגיות העוסקות
באוכלוסייה המיוחדת של בעלי סטומה.
הסטומה שלטה בכיפה .צילמו אותה מכל
הכיוונים“ :לבושה״“ ,עירומה״ ,בולטת,
שקועה ,קרובה לטבור או רחוקה ,קצת נוטה
ימינה או שמאלה ,או קורצת לכיוון הרגל.
אבל תמיד במרכז הדיון .מובן שכאשר
סטומה ממוקמת במקום שמסומן מראש,
בולטת מספיק מעל העור ,אינה קרובה
לעצמות ולקפלים ואין דליפה והפרשה  -גם
העור מסביב מגיב היטב להדבקת בסיס
הסטומה ואינו מגורה או פצוע ,והתוצאה
היא איכות חיים סבירה ופחות טורדנית.
על כך דובר בכנס ,וגם על התפקידים של
אחות סטומה בהכנה טרום ניתוחית ,אחרי
ניתוח ,בזמן האשפוז ,שחרור הביתה ומעקב
בקהילה .הודגש תפקידה של האחות
בהדרכה מעשית ברורה ומתמשכת גם
בבית החולים וגם בקהילה ,כדי להביא את
מנותח הסטומה ו/או המטפל העיקרי
לעצמאות בתפקוד היומיומי.
דובר על כלים ומיומנויות שיש להקנות
לחולה כדי שיוכל לזכות בתחושת עצמאות,
ויותר מכך – בשליטה ,שהיא התחושה
החשובה ביותר בשיקום.
נושאי ההרצאות והעבודות בהם השתתפתי
עסקו בהנגשה של הטיפול על ידי שימוש
בשפה וטכניקות למידה ,סרגלי למידה
שמורים על בעיות בסטומה ,תוכניות
קהילתיות למעקב אחרי מטופלים ותיקים,
סטומות אצל ילודים וילדים ,מקום המטפלים

בקידום טיפול עצמי בסטומה ועוד.
אחיות ואחים ישראלים השתתפו בצורה
פעילה ביותר בכנס והציגו מצגות העוסקות
בשיפור איכות הטיפול למען בעלי סטומה.
התערוכה של הציוד הייתה מדויקת ומכוונת
לסיפוק צרכים והתאמה מרבית למטופל
הייחודי.

השתתפותי בכנס אפשרה לי להיפגש עם
אחיות משנחאי ורחבי סין ,הודו ,פורטוגל,
אנגליה ופולין ,רוסיה ואפילו לוקסמבורג
הקטנה .הכנס היה כנס אחיות ,אבל במרכזו
עמד בעל הסטומה ,ואחת מססמאות הכנס
הייתה“ :אתה שולט בסטומה ,הסטומה אינה
שולטת בך״.
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ממשיכים הלאה
שמות הכותבים במדור 'הפינה האישית' שמורים במערכת
זה היה ב 2013-כשגיליתי כמה טיפות דם
כשנכנסתי לשירותים .הלכתי להיבדק אצל
פרוקטולוג ששלח אותי למיון ללא דיחוי.
במיון נבדקתי ונלקחה דגימה ונאמר לי
שבתוך שבועיים יהיו תוצאות הביופסיה
מוכנות.
כשחזרתי כעבור שבועיים הרופא בישר לי
בלי הרבה הכנות שיש לי סרטן .אמרתי :טוב,
מה עושים עכשיו? זאת הייתה המחשבה
הראשונה שלי .באותו רגע הרגשתי את
המכה אבל נשארתי בשליטה .אני מודה
שציפיתי לתשובה אחרת אבל זה לא בא
לגמרי בהפתעה .למזלי קיבלתי טיפול
כימותרפי בכדורים ,שהוא הרבה יותר קל -
אין ביקורים בבית חולים ,אין דקירות
מחטים ,וגם תופעות הלוואי קלות הרבה
יותר ,אפילו נשירת שיער לא הייתה .לאורך
כל התהליך הייתה לי תקווה שהטיפולים
יקטינו ואף יעלימו את הגידול אך זה לא
קרה ,והומלץ לי לעבור ניתוח להסרת
הגידול ,ניתוח שמשמעותו היא שאצטרך
לחיות עם סטומה .הידיעה שתהיה לי
סטומה הייתה לי קשה אפילו יותר מהידיעה
על הסרטן .הרגשתי שעולמי חרב עלי.
הרופאה השאירה את ההחלטה לבחירתי:
חיים עם סטומה ועם כל ההשלכות הכרוכות
בכך ,או לא לעבור את הניתוח ,ואז בעצם
לחיות על זמן שאול .הבטתי בילדים שלי
ובבת זוגי והבנתי – או שבוחרים בחיים או
שמהמרים עליהם .נכנסתי לניתוח בלב
שקט ובהתמסרות מלאה ,מודע לזה שאצא
ממנו עם סטומה ומקבל אותה בלב שלם.
בתחילה זה לא היה כל כך פחד אלא סלידה,
אבל עם ההחלטה באה קבלה עצומה ,ומאז
לא שאלתי יותר למה אני ולמה דווקא לי.

התחלתי ללמוד לחיות עם זה ,תוך החלמה
לא פשוטה ותמיכה אדירה ,קודם כל מבת
זוגי הנפלאה ,ובנוסף ,מאחות סטומה מסורה
שאין כמותה ,שהדריכה וליוותה אותנו.
הייתי צריך להעז לעבור כמה מכשולים
בדרך ,אבל התגברתי עליהם ,והיום אני נוסע
לחו"ל ,רוכב על אופניים ,על אופנוע ,שוחה
בבריכה ,הולך לים.
בנוסף ,הצטרפתי לקבוצה של צעירים בעלי
סטומה של האגודה למלחמה בסרטן ,שם
אני נפגש עם אנשים רבים ,צעירים ממני,
בהם גם כאלה שמצבם קשה יותר משלי
ומתמודדים בגבורה ,מלאים באופטימיות
ורצון לחיות ,ונותנים לי חזרה הרבה אנרגיות
חיוביות.
דבר נוסף שעזר לי חוץ מהתמיכה
האינסופית של בת זוגי ומשפחתי ,הוא
שמהרגע הראשון לא הסתרתי  -לא את
המחלה ולא את הסטומה .היה לי ברור
שההסתרה דורשת הרבה אנרגיות ומתח
מיותרים שמכרסמים באיכות החיים ,ולכן
הייתי לגמרי גלוי מההתחלה .היום אני בן
אדם בריא .אני מודע לאפשרות שהסרטן
יכול לחזור ,אבל אני לא חושב על כך
ביומיום .אסור לתת לזה להשפיע עלינו
ולהנחות אותנו בחיים .אחרי כל ביקורת –
נושמים לרווחה וממשיכים הלאה ,כי החיים
יפים כל כך.
היום ,כמתנדב בארגון ,אני מבין את
החשיבות הרבה שיש לכך שמי שנמצא
בתחילת הדרך ,גברים ונשים ,יכול למצוא
אצלנו כתובת לשאלות ,לשיתוף בלבטים
ולקבלת תמיכה שהוא ראוי לה .מבחינתי,
כשאני עוזר למישהו ,אני מקבל סיפוק אדיר
שלא ניתן למדוד.

סימנים מחשידים שיש לפנות
בעקבותיהם לרופא:
 שינוי בהרגלי היציאות ,כמו שלשול,יציאות רכות וריריות ,עצירות ,שינוי
בקוטר היציאות אשר נמשך יותר
ממספר ימים.
 תחושה של חוסר התפנות. דימום רקטלי או דם מעורב בצואה.הדם יכול להיות אדום או בצבע אגוז
ואף נוטה לשחור.
 כאבי בטן. חולשה/אנמיה על רקע חסר ברזל. ירידה במשקל.מתוך חוברת 'מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן המעי הגס' של האגודה למלחמה
בסרטן .לקבלת החוברת ומידע נוסף
ללא תשלום ניתן לפנות בשיחת חינם
ל'טלמידע'® של האגודה בטל':
 1-800-599-995או לאתר האגודה
באינטרנטwww.cancer.org.il :

הסיפור שלי  -חצי שנה אחרי

כמה מהחוויות שהספקתי לצבור אחרי הניתוח

אני חושבת שאולי כל חולה קרוהן חושב על
האפשרות שתהיה לו סטומה .לי בפעם
הראשונה הציעו את הניתוח בגיל ,20
והייתי בשוק כי עדיין לא ניסיתי את כל
הטיפולים .מלחיצה בעיקר המחשבה
שניתוח הוא לכל החיים ואין דרך חזרה .אם
הייתי עושה את הניתוח לפני שהייתי מוכנה,
לא הייתי לומדת כמה מהדברים הכי
משמעותיים שנחשפתי להם בחיי.
אני חושבת שהחיפוש אחרי תשובות לסיבה
שאני חולה הוביל אותי למסע ריפוי שדרכו
הגעתי לתובנות שיעזרו לי לשמור על
הבריאות אחרי הניתוח ,כמו איך להקשיב
לרגישויות שלי ולגופי ,ונחשפתי לדפוסים
נסתרים בי .אם לא הייתי מיישמת את זה
בחיי כנראה שהיו צצות לי עוד בעיות
רפואיות עד שהייתי מודעת לעצמי.
אני חושבת שיש לנסות כל מה שאפשר כדי
לרפא את הגוף .מקסימום נגלה על עצמנו
כל מיני דברים וניחשף לכלים שיעזרו לנו
בחיים .אני לא יכולה להחזיר את המעיים
ואת הזמן לאחור ,אבל אני כן יכולה להיות
מדויקת בעתיד ונאמנה לעצמי .לשים לב
לחברת האנשים שאני בוחרת ,במה אני
מזינה את עצמי במחשבות ובגוף.
לפעמים אני מצטערת שלא עשיתי את
הניתוח לפני כן ,למרות שאני יודעת שהוא
הגיע בזמן הנכון ,כשהבשלתי ...ומהניסיון
שלי ,הסבל עובר מהר ,הגוף ממשיך הלאה

ולפעמים שוכח .הסבל של כל השנים לא
היה סתם ,התרגלתי לתפקד גם כשהיה
קשה ,וכך סללתי לעצמי הסתגלות מהירה
יותר לסטומה.
רציתי לשתף בכמה דברים שקרו לי אחרי
הניתוח ,ואם הייתי יודעת אותם לפני זה היה
מאוד מקל עליי ,חשוב גם להבין שהחוויה
אינה זהה אצל כל מי שעבר ניתוח כזה ,לא
כולם מרגישים את אותם שינויים אחרי
הניתוח.
ניסיתי לשנות את התזונה שלי אינספור
פעמים לפני הניתוח ולא הצלחתי .עכשיו,
כשאני חושבת על זה ,אני מבינה גם שזה
היה לא נכון ,שבמצב שלי שינוי תזונתי הוא
אולי מאוחר מדי .המעיים שלי היו כל כך
מודלקות ,שזה כמו לשים פלסטר לאדם
שכרתו לו את הרגל.
כשהייתי חולה הייתה לי תחושה מוגזמת
של רעב ,ההורים שפטו אותי וגם אני כעסתי
על עצמי ,ואני מבינה עכשיו שזאת ממש לא
הייתה אשמתי ,הייתה לי בעיה בחילוף
החומרים בגלל המחלה .אחרי הניתוח
תחושת הרעב התאזנה מעצמה ,אני יכולה
לצאת החוצה מהבית בבוקר ולא לאכול,
ועדיין להרגיש טוב ואולי אפילו יותר טוב,
אני לא חייבת לקחת איתי אוכל לכל מקום
כי אני כבר לא מרגישה בתחושת הרעב
הבלתי נסבלת.
בתורות המזרח אומרים שהרגשות שלנו

נמצאים בבטן ,צ'אקרת הסולר פלקסוס
(מקלעת השמש) שאחראית על התפקוד
של הרגשות נמצאת בבטן ,ואפילו שמעתי
שיש מחקרים שגילו שיש שם יותר
נוירונים מהמוח והמדע לא הצליח להסביר
למה .לכן מאז שהוציאו לי את החלק
החולה אני מרגישה רגועה ,חיונית וקלילה
יותר.
לפני הניתוח שמעתי סיפורים מאנשים
אחרים על הסטומה כי רציתי להיות מוכנה,
ועכשיו אני מבינה שזה גם יכול להזיק.
ציפיתי לגרוע ביותר ,אבל בסוף גיליתי
שהסטומה שלי יצאה טוב ,ואין סיבה שיהיו
דליפות .אני עדיין בתחילת התהליך ובוחנת
את הגבולות והתפקודים ,אבל אני כבר
כמה חודשים אחרי הניתוח ,בלי דליפות
כמעט בלילות או ביומיום ,וגם אם יש אז זה
ממש בקטנה..
המסע לא היה פשוט ,אבל למדתי ממנו כל
כך הרבה .זה היה תהליך מעניין ,למדתי על
סבלנות ,על עזרה לאחרים ,על כוח ,על
נתינה ,ועכשיו יש לי קצת יותר מושג מה
עובר על חולים ואולי אוכל לתמוך קצת
יותר.
מאז הניתוח הספקתי כבר לרקוד קונטקט,
להתגלגל על הבטן ,לטייל בפירמידות ביפן
ובאינדונזיה ,להדריך סקי ,לעשות מסג',
לחגוג יום הולדת בספא ופשוט ליהנות
מהחיים החדשים שלי.
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מקלחת בלי שקית
לא מזמן שמעתי מאחד החברים שיש לו
אורוסטומיה  -סטומה של דרכי שתן ,כמו
שלי יש  -על הסוגיה זו .אני עם סטומה רק
כחמישה חודשים ,אך כל הזמן התרחצתי עם
שקית הסטומה עליי ,ורק אחרי מקלחת
הייתי מחליף את הציוד ,כל יומיים .למרות
שהרהרתי באפשרות להתקלח ללא ציוד

עליי ,כי אחות הסטומה שלי דיברה על זה,
רק היום סופסוף החלטתי לבצע את
הרעיון – והוא הצליח ,ללא תחושת כאב או
חולי כלל .גיליתי שזו הזדמנות לשטוף את
כל אזור הסטומה למשך זמן רב מתחת למים
זורמים ולהיפטר לחלוטין מהדבק הישן על
פני העור.

החבר סיפר שהמעבר לרחצה בלי שקית,
תרם המון לביטחון העצמי שלו ,וכיוון שאני
ממשיך לחיות עם סטומה ,ולהיות חלק
מארגון בעלי סטומה ,שמחתי ללמוד ממנו
ולהעביר את הטיפ הלאה.

הרחצה מותרת עם או בלי שקית או מגן עור .אין חשש מכניסת מים לתוך הסטומה בזמן מקלחת ,אמבטיה או שחייה בים או בבריכה.
מתוך חוברת 'לשוב לחיים רגילים עם אורוסטומיה' של האגודה למלחמה בסרטן .לקבלת החוברת ללא תשלום ניתן לפנות בשיחת חינם
ל'טלמידע'® של האגודה בטל' 1-800-599-995 :או לעיין בה באתר האגודהwww.cancer.org.il :

מערך חומרי ההסברה וההדרכה
של האגודה למלחמה בסרטן
מתעדכן כל העת!
לקבלת חומרי הסברה ללא תשלום פנו אלינו
בשיחת חינם ל׳טלמידע׳®1-800-599-995 :
או בקרו אותנו באתר האגודה למלחמה בסרטן:

www.cancer.org.il
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עצות להתמודדות עם אורוסטומיה
העצות המופיעות להלן אינן תחליף לייעוץ רפואי ,אך יכולות לעזור בהתמודדות היומיומית עם סטומה
של דרכי השתן .נשמח לשמוע את הטיפים שלכם!
דליפות
רוב האנשים עם אורוסטומיה יסבלו מדליפה
בזמן כלשהו ,אולם דליפות אמורות להיות
נדירות .מומלץ לשאת כל העת אביזרים
להחלפה .תדירות גבוהה של דליפות יכולה
להעיד על אחת מהבעיות הבאות:
 ייתכן שסוג הציוד לסטומה אינו מתאים. דליפה יכולה לנבוע מעלייה או מירידהבמשקל.
 הסטומה השתנתה. העור לא היה יבש מספיק לפני החלפתהציוד.
מומלץ לפנות לאחות סטומה המלווה אותך
בהקדם האפשרי.

דימום מסביב לסטומה
דמם קל בחלק החיצוני הוא נורמלי ,משום
שכלי הדם קרובים לעור וניזוקים בקלות -
דימום כזה ייפסק אחרי כמה דקות .עם זאת,
אם אתה מבחין בדם היוצא מהסטומה עצמה,
פנה לרופא או לאחות בהקדם האפשרי.
הדימום כנראה נגרם מדלקת בדרכי השתן
וניתן להפסיק אותו בקלות ,אך יש לבדוק
את סיבותיו.

כלכלה
רוב האנשים עם אורוסטומיה יכולים
ליהנות מכלכלה רגילה לחלוטין .שמירה על
רמת חומציות גבוהה של השתן ()pH
מסייעת במניעת זיהומים .מיץ תפוחים או
אוכמניות או כמוסות של חמוציות או יוגורט
ביו ,הם מצוינים למטרה זו .חשוב לזכור,
שאין להשתמש באוכמניות בכל צורה
שהיא אם נוטלים מדללי דם כמו קומדין
( .)warfarinגם לחולי סוכרת ישנן הגבלות
על שתיית מיצים .טיפ נוסף לכלכלה טובה

הוא שתייה מרובה של מים ( 15-10כוסות
ביום ,ובקיץ יותר).

ניתן להכניס את השקית לילה לשקית
גדולה יותר לשמירה על פרטיות.

טיולים

דגימות שתן

 לפני טיסה ארוכה או נסיעה במכוניתכדאי להצטייד בשקית לניקוז לילה,
שניתן לרוקן בזמן שנוח לך .עם זאת ,לא
לכל סוג של שקית אורוסטומיה ניתן
לחבר אותה.
 לפני טיסה לאירופה כדאי לקחת אתפרטי הקשר של ארגון הסטומה בארץ
שאתם מתכננים לבקר בה .גם ארצות
הברית היא חלק מארגון סטומה האירופי
(,)European Ostomy Association
וניתן למצוא כתובות באתר:
.ostomyeurope.org

לפעמים לא נוח או מעשי לתת דגימת שתן
באמצעות קתטר ישירות מן הסטומה ,ויש
דרך אחרת להשיג בדיקה שתתקבל
במעבדה .יש להסיר את שקית הסטומה,
ולנקות את הסטומה היטב עם מים נקיים .יש
להחזיק כלי קיבול נקי לבדיקת שתן תחת
הסטומה ,ללא מגע עם הסטומה ,ולאסוף את
השתן היוצא .שימו לב ,שבטופס של הבדיקה
מצוין שהשתן נלקח באורוסטומיה.

-

ציוד לאיסוף שתן בלילה

-

כדי למנוע כניסת אוויר למערכת ניקוז שתן
בלילה ,יש לחבר שקית ניקוז ללילה לשקית
של הסטומה ,עם מעט שתן בה ,וכך להישאר
"יבש" כל הלילה .מזרן חסין מים ,או סדין/
פדים יכולים לעזור .יש אנשים שעושים
שימוש חוזר בשקיות שתן של הלילה  -אלה
מחייבים שטיפה אחרי כל שימוש ,במים
לפחות.
שימוש בציוד משני חלקים מאפשר הטיה
של שקית שתן לילית הצידה כששוכבים,
כך שהניקוז יותר קל מצד המיטה .השיטה
הקלה ביותר לניקוז לילי היא על יד שימוש
בשקיות חד פעמיות ,שמרוקנים ומנתקים
בבוקר .שקיות אלו יכולות להכיל כליטר
וחצי עד שני ליטר וחצי שתן .כדי להימנע
מהסתבכות/סיבוב של השקית בשינה ,ניתן
להשתמש בשקית מחוברת לרגל ללילה.

עצות שונות

-

-

-

-

מומלץ לחמם את שקית הסטומה בחום
הגוף לפני ההחלפה.
לאחר החלפת השקית ,תן לה משיכה
קטנה כדי לוודא שהיא מחוברת כראוי.
לפעמים קשה לפתוח ולסגור שקיות עם
הברגה/קיפול למעלה .ניתן להשתמש
במעט וזלין סביב הטבעת כדי לפתור את
הבעיה.
אם אתה משתמש בדבק או במוצרים
דומים ,מומלץ להרטיב את האצבע כדי
למנוע את ההדבקה שלה במהלך החלפת
הציוד.
אזורים כואבים סביב הסטומה ניתן לרפא
במהירות ובקלות עם תכשירים מקומיים,
זמינים במרשם .אך אם הכאב נמשך,
צריך להתייעץ עם אחות טיפול סטומה.
להסרת ריח שתן משטיחים ,מיטות או
רהיטים במקרה של דליפה ,אפשר
להשתמש בסודה לשתייה ,אבקה לניקוי
שטיחים או חומרים אחרים לטיפול בריח
מחנויות לחיות מחמד.
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רשימת אחיות סטומה
הרשימה מעודכנת ליום הפקת הביטאון.
מומלץ וניתן להתעדכן בארגון בעלי הסטומה בישראל בטל03-5721618 .
מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

שירותי בריאות
כללית ,מחוז הצפון

ריטה פורקוש

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

04-6068825
050-6264523

שירותי בריאות
כללית ,גליל עליון

אביבה לוזון

מרפ׳ אזורית טבריה

050-6264454
04-6728211/00

שירותי בריאות
כללית ,נהריה

טליה מרנין

נהריה

052-3733855

taliama@clalit.org.il

שירותי בריאות
כללית ,חיפה,
ומרכז רפואי כרמל

ניהל ח'טיב

רכזת פצעים ,סטומה
ונפרולוגיה ,הנהלת שירותי סיעוד

054-9790577

nihalkh@clalit.org.il

יח׳ להמשך טיפול,
רזיאל  8נתניה

09-8603555
050-6264838

alonamu@clalit.org.il

אלונה מועלם
שירותי בריאות
כללית ,שרון-שומרון בנימין

טלפון ופקס
rita@clalit.org.il

avivalu@clalt.org.il

08-6343260
פקס08-6343261 :
050-6263722

belael@clalit.org.il

שירותי בריאות
כללית ,מחוז מרכז

זהבית חזן

מרפ׳ רמז
רח׳ רמז  71רחובות

050-6263612
08-6343260
פקס08-6344361 :

zahavaha@clalit.org.il

שירותי בריאות
כללית אשדוד,
מחוז מרכז

סופי קון

מרפ׳ סטומה אשדוד -
רח׳ הבנים  1אשדוד

050-6260642
טל08-6343260 .
פקס 08-6343261

Sofiako1@clalit.org.il

שירותי בריאות
כללית ,מחוז
תל אביב

מישל דיטשי

דב ממזריק  36תל אביב

050-6263524

micheledi@clalit.org.il

שירותי בריאות
כללית ,מחוז
תל אביב

שרונה פלדמן
רכזת בתי אבות
ומוסדות

יח׳ בתי אבות ,התקומה  23יפו

03-5122772
052-4233562

sharonafe@clalit.org.il

שירותי בריאות
כללית,
דן-פתח תקווה

רוית אילון

יח׳ להמשך טיפול ומעקב
רוטשילד  119פ״ת

03-9084200
03-7330200
050-6263482

Ravita1@clalit.org.il

שירותי בריאות
כללית ,דן פתח תקווה

דפנה רוטמן

מרפ׳ בתי אבות

03-6792260
050-6263461

Rot2@012.net.il

שירותי בריאות
כללית ,ירושלים

דבורה מרגלית

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

050-6264088
פקס02-5811156 :

שירותי בריאות
כללית ,מחוז מרכז,
והרצליה מדיקל סנטר
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dvoram@clalit.org.il

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

שירותי בריאות
כללית

איטה רייטר

אחראית ארצית
על אחיות סטומה בקהילה

050-6263206
03-6948138

eitar@clalit.org.il

שירותי בריאות
כללית
מחוז דרום

אילנה קליין

שירותי בריאות כללית

08-6402606
050-6265002

ilanak@clalit.org.il

03-7235200
052-8940161

bezrodni_a@mac.org.il

מכבי שירותי בריאות ,מרינה גרץ
מחוז השרון

הנצח  3רמת השרון

054-5870345

Gertz_m@mac.org.il

מכבי שירותי בריאות ,ריטה
זולוטרבסקי
נצרת

מחוז צפון נצרת עילית
עמק יזרעאל ,העמקים

050-8800902

zolot_r@mac.org.il

מכבי שירותי בריאות ,חיה מורג
מחוז ירושלים
והשפלה

שירותי בריאות מכבי
מחוז ירושלים ושפלה

050-8800460

haya_m@mac.org.il

מכבי שירותי בריאות ,אניה בזרודניה
מחוז מרכז

מכבי שירותי בריאות ,טניה יעקובובסקי מנהלת סיעוד אשכול צפוני ,יחידה 050-2143900
פקס073-2284657 :
לטיפולי בית וגריאטריה,
מחוז דרום
אחות סטומה מחוזית
מחוז דרום ,מנהלת מצפן

טלפון ופקס

Iacubov_t@mac.org.il

Yael.g1@meuhedet.co.il

קופ״ח מאוחדת
מחוז המרכז

יעל
גוטמן -פרלמן

מרכזת סטומה בקופ״ח מאוחדת

050-6617158

קופ״ח מאוחדת
מחוז דרום

שרית אדלר

מרכזת סטומה מחוז דרום

050-28337445

קופ״ח מאוחדת
רחובות

רוני נווה

מתאמת סטומה

08-9399338
050-7366463
פקס08-9493637 :

קופ״ח מאוחדת
מחוז צפון

זיוית אזר

מתאמת טיפול בבעלי סטומה

050-6136598

Zivit_azar@meuhedet.co.il

קופ״ח מאוחדת
מחוז ירושלים

פבל מוטר

מרכז סטומה מחוז ירושלים

050-6617577

pavelmutter@yahoo.com

קופ״ח לאומית
תל אביב

עפרה גוטסמן

אחות סטומה סניף באזל

03-6012600
054-7325758

ogottesman@leumit.co.il

קופ״ח לאומית
מחוז דרום

תמר ישראל

אחות סטומה

050-7957968

t.israel@leumit.co.il

קופ״ח לאומית
אזור שפלה

רחל חלא

אחות סטומה

050-9955913

rhala@leumit.co.il

מרכז רפואי רמב"ם,
חיפה

רותי איפרגן

050-2061097

r_efargan@rambam.health.gov.il

בי״ח השרון
מרכז רפואי רבין,
פתח תקווה

חג׳ יחיא נג׳את

03-9372496
03-9372325
052-5662014

Najaty00@gmail.com

אחות אחראית
כירורגית א׳

Sarit_adler@meuhedet.co.il
roni@gbrener.org.il
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון ופקס

טלפון ופקס

מרכז רפואי ע״ש
שיבא ,תל השומר

נטליה פרסל

מרפ׳ כירורגית חדר 215
אגף  ,2מרפ׳ חוץ

052-6667194

Natalya.Pressel@sheba.health.gov.il

בי״ח אסף הרופא

נורית גדליה

יח׳ הסטומה

08-9779728

אחות מתאמת תחום סטומה

052-4262122

mayas@tlvmc.gov.il

מרכז רפואי הדסה
עין כרם ,ירושלים

דפני לביא

מתאמת גידולי מערכת העיכול

050-7646096

dafney@hadassah.org.il

מרכז רפואי הדסה
הר-הצופים ,ירושלים

נלבנדיאן נעמי

הנהלת הסיעוד

050-8573852

noemiehay@hotmail.com

מרכז רפואי
שערי צדק ,ירושלים

יוכבד קנד

טיפול נמרץ

050-8685853

You_have_it@walla.co.il

מרכז רפואי סורוקה,
באר שבע

חגית יונה

פקס 08-6403990 :
052 - 2300246

מרכז רפואי שניידר
לילדים ,פתח תקווה

אולגה גוכשטיין מרכזת תחום פצעים וסטומה

054-2040581

מרכז רפואי תל אביב מאיה שריקי
ע״ש סוראסקי

nuritgedalia@walla.co.il

hagityo@clalit.org.il
olgag@clalit.org.il

מרכז רפואי קפלן,
רחובות

חגית איפרגן

הנהלת הסיעוד

08-9441860
פקס08-9441860 :

hagitef@clalit.org.il

בי״ח לניאדו,
נתניה

סמדר כחלון

מח׳ כירורגית

פקס09-8604629 .
טל09-8604607 .

smadi54@walla.com

מרכז רפואי מאיר,
כפר סבא

מאירה חיים

מח׳ כירורגית ב׳

09-7472164
09-7472224

בי״ח גליל ,נהריה

נביל בשארה

מח׳ אורולוגית

054-4971481

בי״ח בני ציון,
חיפה

עופרה גרימברג אחראית
מח׳ כירורגית

04-8359138

meirah@clalit.org.il

Ofra.grimberg@b-zion.org.il

מח׳ אורולוגית

04-7744440/1

anatg@hy.health.gov.il

מרכז רפואי אסותא
אשדוד

שלומית סתר

אחות סטומה

050-5727665

shlomitse@assuta.co.il

מרכז רפואי אסותא,
תל אביב

אתי ברק

מנהלת תחום כירורגיה בטן,
סטומה ,פצעים

052-8284955

Etib@assuta.com

050-4490848

Alexlub73@gmail.com

בי״ח הלל יפה ,חדרה אירית פרידמן

“צבר״  -הוספיס בית ,אלכס
ליובשבסקי
אילת
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