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סנסורה מיו  -מגוון מוצרי הסטומה החדשים של קולופלסט
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בסיסי סנסורה מיו מתאימים למבני הגוף השונים ולתנועות הגוף הטבעיות תוך כדי שמירה על התאמה צמודה ומתן
תחושת מוגנות וביטחון.

מוצנע ומוגן

שקיות סנסורה מיו עשויות מבד רך ,נוח למגע ובצבע נייטרלי ,לדיסקרטיות מרבית אפילו מתחת בגדים לבנים.

התאמה נכונה עושה את ההבדל בין דליפות לחיים עם תחושת ביטחון.

מצאו את ההתאמה הנכונה שלכם עם מגוון מוצרי סנסורה מיו.
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פתיח

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

קוראים יקרים,
שנה לא צפויה עברה על כולנו ,שנה מורכבת
ומאתגרת .קורונה ,הנגיף שפעם רק מומחים
לזיהומים שמעו עליו ,גרם למדינות שלמות
להיכנס למשטר בידוד ,הגבלות וויתורים.
כולנו עוסקים במגיפה :חושבים ,קוראים,
מדברים עליה .אנחנו יוצאים מהבית לדברים
חיוניים כמו עבודה ,קניית מזון וטיפולים
רפואיים ,ולבני המזל שבינינו ,בעלי הגינה,
יש אפשרות בין הנשימות גם להריח פרחים.
לכולנו חשוב לנסות ליהנות מהשהות בבית
ולהוסיף רוגע לחיינו.
חשוב גם לזכור לנשום :לקחת הפסקות בין
ה״חדשות״ ולחיות את היומיום .ועוד הדבר
חשוב הוא לשמור על עצמנו ועל הקרובים
לנו .כאשר הרגשות צפים או תחושת
הביטחון נעלמת ,הבריאות הנפשית נפגעת
או רואים אחרים במצוקה ,כדאי לשקול
לבקש עזרה.
בביטאון זה נקרא את דברי הנשיא של ארגון
בעלי סטומה ,מידד גיסין ,שעדיין זוכר את
הבחירות שעברנו ודואג בגלל הגירעון
בקופות החולים ,המחסור בצוותים רפואיים,
ביטוח רפואי ועוד .ד״ר דני רוזין מעדכן על
חידושים בתחום ניתוחים של סטומות שונות,
ופרופ׳ דורון גרפינקל מזכיר לנו את המושג
‘ריבוי תרופות׳ ומה משמעותו לאוכלוסייה
הכללית ולאנשים עם סטומה.

הדיאטנית הקלינית לימור בן חיים דואגת
כרגיל לתזונה המאוזנת והמגוונת לבעלי
סטומה ,כולל מינרלים וויטמינים .אחות
הסטומה בלה אלגולשוילי מציעה עצות
מעשיות למטפלים עיקריים ולבעלי סטומה,
גם בימי קורונה ,ואחות הסטומה רוית אילון
מספרת על ארגון חדש של אנשי צוות
בתחום הסטומה – אס״פ.
בתחום הנפשי-חברתי ,עו״ס אורית שפירא
ועו״ס דנה רכבי-הלר מהאגודה למלחמה
בסרטן מתמקדות בתקופת ההחלמה לאחר
שלבים שונים של המחלה ,כמו אבחנה
וטיפולים .הפיזיותרפיסטית יסמין אלט
מאמינה שכל אחד מאיתנו יכול לנסות
להשפיע על מצב בריאותו והרגשתו על ידי
פעילות גופנית.
בפינה האישית ,אנשים עם סטומה משתפים
מניסיונם האישי ,והפעם יש לנו גם שיר -
“נעורים״ .בעלי אורוסטומיה חולקים טיפים,
ואתי ברק ,אחות מתאמת סטומה באסותא
תל אביב ,מוסיפה עוד עצות לטיפול
באורוסטומיה.
בשם כל הצוות אני מודה לכן ,אחיות
הסטומה ,הפועלות במסירות למען שיפור
איכות הטיפול בבעלי סטומה .נקווה שגם
השנה נמשיך לארח ,לתמוך ולהיות החלק
המעשיר במפגשים של אנשי הצוות.

לחברות הציוד אנו מודים על התמיכה ועל
עבודה מקצועית רבה ומושקעת – 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.
וכבכל שנה ,אני מודה מקרב לב
לאגודה למלחמה בסרטן על תמיכתה,
לליויה כסלו ,האחות הראשית של האגודה,
על המשך הפעילות בארגון בעלי סטומה,
לסילויה אלשוילי ,מזכירת הארגון ,על
עבודה לבבית ויעילה ,רצינית ומקצועית,
משולבת בחיוך .תודה מיוחדת לעורכת
שממשיכה להקפיד ולהשקיע בביטאון
ובחוברות רבות של האגודה ,שרון ויסברג.
תקוותנו שתרגישו שהעיתון הזה הוא שלכם
ובשבילכם .כולנו ממשיכים בחיינו ,למרות
ויחד עם כל השינויים.

בברכת שנה טובה,
שנה של בריאות איתנה ושגרה ברוכה.

שנה טובה
שנת בריאות ועשייה
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דבר נשיא ארגון בעלי סטומה
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה

קוראים יקרים,
הנה עברה לה עוד שנה .אומרים שכשנהנים
הזמן עובר מהר ,אבל אני לא חושב שהשנה
האחרונה גרמה לנו הנאה כלשהי ממערכת
הבריאות ומהפן הבריאותי.
השנה ,כמו כל שנה במערכת הבריאות,
הייתה מעניינת ,מאתגרת וקשה .ראשית,
היא התחילה במערכות בחירות ראשונה,
שנייה ושלישית ,ללא הכרעה למעשה ,ואז
באה הקורונה ,המגפה הקשה זה כ100-
שנה ,שנחתה על העולם כולו .היו כאלו
שהבינו מה עומד לפנינו ,והיו שזלזלו וטענו
שזו עוד שפעת.
מבלי להיכנס לסיפור כולו ,שכבר מוכר
לכולנו מכל זווית אפשרית ,בשלב הראשון
ישראל הצליחה להתמודד עם המגפה על
ידי סגר וצעדים אחרים ,שיש אומרים שהיו
צעדים חריפים מאוד ,אבל הצלחנו לשמור
על נתונים נמוכים של המגיפה כלפי חוץ.
עם זאת ,הייתה ביקורת כלפי פנים,
ובבחירות השלישיות לא הושגה הכרעה
אבל גנץ וכחול-לבן עשו צעד מפתיע
והצטרפו לממשלת אחדות משופעת שרים.
התירוץ של גנץ היה ממשלת אחדות
למאבק בקורונה ,דבר שהתברר כלא נכון.

בעת כתיבת דברים אלה ,בספטמבר ,2020
כבר עברו כמה חודשים מאז הוקמה
הממשלה ,והתברר שצעדיה היו כושלים
והמדינה כבר נמצאת בגל השני של
המגפה ,ואנו עומדים בפני סגר שני ,עם כל
ההשלכות הכלכליות והבריאותיות שלו.
מבחינת הממשלה כל יום מביא בעיות
חדשות של אי-הסכמה ,ונמשכים הדיבורים
על בחירות רביעיות ,שאחת הסיבות להקמת
הממשלה הייתה כדי למנוע אותן.
קיוויתי שהמצב הכללי של הקורונה
וממשלת האחדות יביאו לשינוי יסודי
במערכת הבריאות ,ואף היו הצהרות של רוב
מנהיגי המפלגות לפני הבחירות שהם ידרשו
תקציבים נוספים ושינוי בתקצוב לבריאות,
אך לצערי דבר לא השתנה ,הקופות נאבקות
על תקציבים והן עדיין בגירעון ענק ,כל
ההוצאות שלהן על הקורונה עדיין לא נסגרו,
שלא לדבר על המצב הכלכלי הקשה של
כמיליון מובטלים ,של עסקים  -בעיקר
קטנים  -ושל עצמאים ,שמצבם בלתי נסבל.
אף שהפיצוי שהובטח אינו מספיק ,אפילו
הוא לא חולק במלואו ,ועכשיו התוכנית
החדשה של ראש הממשלה על חלוקת

כסף לכלל הציבור ,תוכנית שיש עליה
ביקורת רבה ,עדיין אינה מאושרת ואין
יודעים מתי נראה את הכסף בחשבון.
בהמשך הביטאון תוכלו לקרוא על השינויים
במערכת הבריאות.
ואיני שוכח גם הפעם להודות לאגודה
למלחמה בסרטן ,למשה בר-חיים ,המנכ״ל,
לאורית שפירא ,מנהלת מחלקת שיקום
ורווחה ,ולשאר העובדות והעובדים הנאמנים
של האגודה ,על האכסניה והתמיכה הכללית
שהיא מעניקה לארגון בעלי סטומה,
המאפשרות את קיומו ופעילותו.
כמו כן ,אנו מודים לחברות הציוד לסטומה
על התמיכה המתמשכת בהוצאת ביטאון
זה ,בקיום הכנס השנתי ובדברים נוספים,
המאפשרים את המשך פעילות הארגון.
וכמובן ,את עזרתן של החברות במימון
משלחת הארגון לכנס ה EOA-שייערך
בשנה הבאה באיטליה ,לאחר שנדחה בגלל
הקורונה.
אני מאחל לכל החברים שנה טובה
ובריאות טובה ,ושהמגפה תחוסל ויימצא
חיסון במהרה.

האגודה למלחמה בסרטן  -כתובות לפניות ובירורים
מחלקת שיקום ורווחה  -האגודה למלחמה בסרטן ,רח׳ רביבים  ,7גבעתיים | טלshikum@cancer.org.il ,03-5721678 .
מחוז דרום (מאשדוד דרומה ,כולל אשדוד)  -עו״ס מירי מור יוסף טלmirimy@cancer.org.il ,08-6271228 .
מחוז המרכז מנתניה עד אשדוד (לא כולל אשדוד) ,כולל מודיעין  -עו״ס דנה רכבי-הלר טלdanar@cancer.org.il ,03-5721647 .
ירושלים והסביבה  -עו"ס הודיה וולף טלhazakim.jeru@cancer.org.il ,02-6233599 .
מחוז הצפון (מחדרה צפונה ,כולל חדרה)  -עו"ס יעל רייף טלyaelr@cancer.org.il ,04-8511715/2 .
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טיפולים והתמודדות

עולם הסטומה  -מה חדש?
ד"ר דני רוזין
סגן מנהל מחלקה כירורגית ,מנהל מחלקת ניתוחי יום ,המרכז הרפואי שיבא ,תל השומר

סטומות היו משכבר הימים ,ולא נראה
שה"פטנט" הזה עומד להיעלם בעתיד
הנראה לעין .עם זאת ,ההתקדמות הבלתי
נתפסת של עולם הרפואה בעשרות השנים
האחרונות לא דילגה על תחום הסטומות
והטיפול בהן .את החידושים נמצא בכירורגיה
עצמה ,בטיפול המתמשך במטופלים בעלי
סטומה ,ובשלל המוצרים בשוק שמטרתם
לשפר את החיים עם סטומה.
בתחום הכירורגיה אנו צופים במגמה
פרדוקסלית .מצד אחד ,טכניקות ניתוחיות
מודרניות ,כולל שימוש בלפרוסקופיה
וברובוט ,מאפשרות כריתת גידולים ברקטום
גם אם הם יחסית נמוכים וסמוכים יותר לפי
הטבעת ,מה שבעבר חייב התקנת סטומה
קבועה .כיום ניתן להשיק חזרה את המעי
גם סנטימטרים ספורים מעל פי הטבעת.
זמנית
סטומה
נדרשת
לעיתים
(אילאוסטומיה) עד שהאזור מחלים ,אך
זאת ניתנת לסגירה כעבור מספר חודשים.
גם מצבים אחרים שבעבר חייבו התקנת
סטומה ,כגון פגיעה טראומתית במעי הגס,
מאפשרים היום תיקון המעי ,אם התהליך
מטופל בזמן לפני התפתחות זיהום ,ואינו
מוזנח במשך שעות ארוכות .אפילו בניתוח
עקב דלקת במעי עקב מחלת סעיפים
(דיברטיקוליטיס) ,או חסימת מעי גס עקב
גידול ,ניתן בחלק מהמקרים לכרות את
המעי הנגוע ולהשיק חזרה ,ללא שימוש
בסטומה ,בדרגת בטיחות גבוהה יחסית.
טכניקות כמו שטיפת המעי מתוכנו בעת
הניתוח ,התקנה זמנית של תומכן (סטנט)
לפתיחת חסימה בעזרת קולונוסקופיה ,או
שימוש באילאוסטומיה זמנית (שהיא
קלה יותר לסגירה) מאפשרות הימנעות
פוליפוזיס
בתסמונת
מקולוסטומיה.
משפחתית ,המחייבת כריתת המעי הגס
כולו ,שכיח היום לבנות מעין רקטום
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מלאכותי (פאוץ׳) ,ולהימנע מסטומה
קבועה (אילאוסטומיה).
מצד שני ,מורכבות הניתוחים המבוצעים
כיום ,גם במצבים של גידולי מעי מתקדמים
ואפילו מפושטים בחלל הבטן ,עלתה
משמעותית .ניתוחים מסוג זה ,הנמשכים
שעות ארוכות ולעיתים כרוכים בכריתת
מספר מקטעי מעי ,הם בעלי דרגת סיכון
גבוהה ולכן שכיח יותר שמותקנות בהם
סטומות .לרוב הן זמניות ,ומטרתן להפחית
את הסיכון הרב הכרוך בדליפה מהשקת
מעי ,אם לא תהיה החלמה תקינה שלו.
כעבור מספר שבועות או חודשים ניתן
לסגור אותן ,בניתוח נוסף.
יש לזכור שניסיון להימנע מסטומה בכל
מחיר הוא לעיתים חרב פיפיות  -ישנם
מקרים בהם איכות החיים עם השקת מעי
בעייתית ,או עם פאוץ' ,גרועה יותר מזו עם
סטומה הבנויה היטב .כאבים כרוניים,
שלשולים ,דלקות מתמשכות  -כל אלו
גורמים לעיתים למטופל להעדיף לחיות עם
סטומה קבועה ,שתעניק לו הפוגה מרצף
בעיות ,טיפולים ואשפוזים ,ותאפשר לו
לחזור לתפקוד יומיומי עם סטומה.
לא רק ההחלטה אם בכלל יש צורך להתקין
סטומה עברה שינויים רבים  -גם אופי
הסטומה המועדפת על ידי המנתחים עבר
שינוי .ככלל ,קולוסטומיה קלה יותר
ל"תפעול" ,הצואה מוצקה יותר ,מספר
היציאות קטן יותר ומאזן הנוזלים והמלחים
יציב יותר .מאידך ,הניתוח לסגירת
קולוסוטומיה זמנית מורכב יותר מזה
הנדרש לסגירת אילאוסטומיה .לפיכך,
מנתחים רבים מעדיפים היום אילאוסטומיה.
אולם ,יש לזכור שלא כל סטומה "זמנית"
היא אכן זמנית :מתחת לגיל 80% ,50
מהסטומות הזמניות ייסגרו ,אך מעל גיל 70
פחות מ 30%-מהסטומות ייסגרו בניתוח

נוסף ,כך שייתכן שעדיף להישאר עם
קולוסטומיה ולא אילאוסטומיה.

בקע – סיבוך שכיח
תחום כירורגי נוסף שעבר שינויים רבים
בשנים האחרונות הוא הגישה לבקעים סביב
סטומות .לצערנו ,סיבוך זה שכיח למדי,
היות והפגם הנוצר בדופן הבטן כדי לאפשר
מעבר המעי הוא נקודת תורפה ,ויש לפתח
זה נטייה להתרחב ,עם יצירת בלט
משמעותי ,הפוגע הן במראה האסתטי של
דופן הבטן והן בתפקוד הסטומה ובהתאמת
הציוד הנלווה.
לעיתים הבקע עלול להוביל לצורך בניתוח
דחוף עקב חסימה של המעי .השימוש
ברשתות סינתטיות הביא למהפכה בתחום,
ושיפר משמעותית את תוצאות הניתוחים
לתיקון בקעים סביב סטומות ,שהיו ידועים
בשיעור כישלונות גבוה .במקרים רבים ניתן
לבצע היום את התיקון בעזרת רשת ,בגישה
לפרוסקופית ,המונעת את הצורך בפתיחה
חוזרת של הבטן .מגמה חדשה נוספת היא
שימוש מונע ברשת כבר בעת הניתוח
הראשון להתקנת הסטומה .שיעור הבקעים,
הגבוה יחסית ,מופחת בצורה זו בצורה
משמעותית ,ומונע את הסבל הכרוך
בהיווצרות בקע ובניתוח נוסף .החשש
משיעור גבוה יותר של זיהומים וסיבוכים
אחרים היה כנראה מוגזם ,והופרך במספר
עבודות מבוקרות שבדקו את הנושא.

מהפכת המידע
הניתוח ,על אף חשיבותו הרבה ,אינו חזות
הכל ,ועיקר ההתמודדות עם הסטומה היא
ברמה של הטיפול היומיומי .גם כאן,
השנים האחרונות הביאו לשינוי משמעותי,
שמתחיל בראש ובראשונה במידע.
האינטרנט ,הפורומים ,קבוצות התמיכה

והרשתות החברתיות השונות – כל אלה
מאפשרים זמינות מידע ללא תקדים .לכל
בעיה ושאלה המתעוררות יש פתרון כמעט
מיידי מרופא שאיתו ניתן להתייעץ בצורה
מקוונת ,מאחות סטומה זמינה ,או מקהילת
המטופלים שהידע והניסיון המשותפים
שלהם מהווה מאגר בלתי נדלה לעזרת כל
מטופל בכל זמן.
גם ברמת הטיפול האישי ,בין שבהדרכה ובין
שבטיפול בסטומה ,כגון התאמת ציוד
מתאים ,הזמינות והנגישות של אחיות
מומחיות בתחום עלתה לאין שיעור .התחום
של אחות סטומה הפך לנפוץ ומבוקש ,רבות
מהאחיות מתמקצעות בקורסים ייחודיים,
ובכל מסגרת רפואית היום ,במחלקות בתי
החולים או בשירותי הקהילה ,ישנן אחיות
סטומה מקצועיות אליהן ניתן לפנות
בטלפון ,בדוא"ל או בפגישה אישית.
הטיפול בסטומה ובבעיות הכרוכות בה אינו
טכני בלבד .חלק ניכר מהבעיות ניתן לפתור
בהתאמת תזונה מתאימה (הקטנת מספר
היציאות ,הימנעות מעצירות ,הפחתת ייצור

גזים ,מניעת איבוד נוזלים והתייבשות) .הידע
הרב בתחום מצוי הן בידי אחיות הסטומה והן
בידי דיאטניות ,הזמינות בבתי החולים
ובמרפאות להדרכה והתאמת התזונה
לסטומה הספציפית ,או לבעיה שמתעוררת.
למעשה ,תחום הסטומות שכה התפתח יצר
מאגר ידע עצום שניתן לכנותו "מדע
הסטומה" .המגמה הינה להיעזר במדע זה
כדי ליצור התאמה אישית של פתרון לכל
מטופל ,בהתאם לסוג הסטומה ,למבנה
דופן הבטן ולבעיות המתעוררות כגון דליפה,
בקע או שקיעה של הסטומה .היכרות עם
מאגר הידע מאפשרת בחירת הציוד
המתאים ,כגון סוג הבסיס ,והמלצות לגבי
טיפול יומיומי כגון שימוש במוצרי עזר
להגנה על העור ,ביצוע שטיפות או חוקנים,
תדירות החלפת הציוד וכו׳.
וכאן נכנס לתמונה תחום המוצרים הנלווים
והתעשייה האחראית לכך .בשנים האחרונות
ראינו זינוק בשלל המוצרים ,מחברות שונות,
שמטרתם להקל את הטיפול בסטומה,
לפתור בעיות ולשפר את איכות החיים.

הגנה על העור סביב ,נטרול ריחות ,התאמה
טובה יותר של הציוד ,אמצעי עזר כגון
מערכות ניקוז לילי ושילוב חומרים כימיים
מגנים ומחטאים בתוך ציוד הסטומה עצמו
 כל אלו מציעים שפע של פתרונות כמעטלכל מצב הקשור בהתמודדות היומיומית
עם סטומה.

סיכום
בשנים האחרונות ניתן לראות את המגמות
הבאות בתחום הסטומה:
 עלייה כללית בשכיחות הסטומות ,עקבעלייה במורכבות הניתוחים ,אך בד בבד
הימנעות מסטומה במצבים שבעבר
חייבו יצירה שלה.
 עלייה בתמיכה לה זוכים המטופלים ,הןמהצוות המקצועי והן מקהילת המטופלים.
 עלייה בהיקף הציוד הזמין ,ומתן שללפתרונות למצבים שונים ורבים.
 עלייה מתמשכת באיכות החיים של בעליסטומה ,ואפשרות לחיים טובים ,מלאים
ומהנים.

הליין התרחב ונוספו בסיסים חדשים
חדש!

אקורדיון שטוח ניתן לגזירה

במצב פתוח “ -למעלה”
ממברנה יציבה שנשארת פתוחה לחיבור קל.

חדש! אקורדיון שטוח ניתן לגזירה

אקורדיון שטוח מולדבל

מרווח רחב לאצבעות
חיבור השקית קל במיוחד
ואינו דורש מיומנות מיוחדת
מהמטופלים .הצמדת השקית
נעשית רחוק מהגוף למזער
הפעלת לחץ על הבטן.

מצב “סגור”
פרופיל מגן העור שטוח
לדיסקרטיות כך שלא
ייראה מתחת לבגדים.

ייעוץ והדרכה שרות לקוחות 1-800-800-150
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טיפולים והתמודדות

להיות מטפל עיקרי בתקופת הקורונה
עצות מעשיות מאחות סטומה
בלה אליגולשויליR.N. M.A ,
מומחית קלינית בטיפול תומך ,מנהלת יחידה אונקולוגית לטיפול בית תומך והוספיס בית ,שירותי
בריאות כללית ,מחוז מרכז; מתאמת טיפול בבעלי סטומה ,הרצליה מדיקל סנטר ,מרפאות מומחים
בימים בלתי שגרתיים אלה ,בהם אנו
נדרשים לשמור מרחק זה מזה ,הטיפול
בבעלי סטומה נעשה מאתגר ומבלבל
כאחד .החשש מהדבקה מאלץ אותנו לאמץ
כללים קפדניים ביותר של ריחוק חברתי
ושמירה על היגיינה.
ב 30-בינואר  2020הכריז ארגון הבריאות
העולמי על התפרצות מגפת נגיף הקורונה
 Covid-19כאירוע חירום בבריאות הציבור.
נגיף הקורונה מועבר מאדם לאדם ,בעיקר
בהעברה טיפתית באמצעות הפרשות מדרכי
הנשימה המופקות כאשר אדם מתעטש או
משתעל .בנוסף להעברה באוויר שיכולה
להתרחש בעיקר במהלך טיפול המחייב
קירבה פיזית ,קיימת אפשרות להעברה
במגע במשטחים ,חפצים וציוד שהזדהמו
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בסביבת האדם בו מטפלים .הקפדה על כללי
התמגנות נכונים ותהליכי ניקוי ,חיטוי וריחוק
חברתי יסייעו בשמירה על בטיחות הטיפול
ומניעת זיהום צולב.
עם שחרורם הביתה ,בעלי סטומה נאלצים
להתמודד עם השינויים שנכפים עליהם
בעקבות יצירת הסטומה ,ובשבועות
הראשונים לאחר הניתוח רובם עדיין
זקוקים לעזרה רבה בטיפול בסטומה
ובהתארגנות לקראת המציאות החדשה.
בין שהסטומה זמנית ובין שהיא קבועה ,בני
משפחה הופכים למטפלים עיקריים
במציאות חדשה של מצב חיים מורכב ,ולא
תמיד מתוך בחירה .מטפל עיקרי הוא בן/בת
זוג או כל בן משפחה אחר הנוטל אחריות
עיקרית על הטיפול באדם שתפקודו

העצמאי עלול להיפגע וייתכן שיזדקק
לעזרה בפעולות יומיומיות ,בתחום הפיזי,
הרגשי ,החברתי והכלכלי ,הכרוכים זה בזה.
הטיפול הפיזי למשל ,עלול להיות כרוך
במעמסה גדולה על המטפל ,היות והוא
כולל פעולות פיזיות שאליהן לעיתים קרובות
מתלוות חוויות רגשיות שונות .כך לדוגמה,
הדאגה להיגיינה האישית בתקופה שלאחר
הניתוח ,כרוכה לעיתים לא רק בקושי פיזי,
אלא אף בקושי רגשי ,ובפרט כשמדובר
בהפרשות דרך פתח שאינו טבעי .רבים
מבני המשפחה ומבעלי הסטומה מדווחים
על קושי עקב חדירה למרחב הפרטי ,תוך
חציית גבולות אישיים.
בנוסף ,הקושי הרגשי ואף החברתי נובעים
אצל חלקם משינויים בתפקידים במשפחה

ו/או מתפקידים שהם נושאים בו זמנית
ונתפסים על ידם כסותרים .אחת הדוגמאות
לכך מתבטאת באמירה של מטפלת
עיקרית“ :קשה לי להיות אשתו במובן
הרומנטי-מיני וגם לטפל בהפרשות שלו״.
דוגמה נוספת להתבטאות שמביעה את
הקושי שנובע מהתלות של בעל הסטומה
במטפל העיקרי שלו“ :אני לא יכול להמשיך
ולרכוב על האופניים עם החברים שלי כמו
שהייתי נוהג מדי שבת בבוקר ,כי אשתי
תלויה בי בכל דבר שקשור לסטומה״.
היבט חברתי יכול לבוא לידי ביטוי באופנים
שונים .חלק מהמטפלים העיקריים מדווחים
על תחושה של בידוד חברתי עקב הניתוק
מחברים ו/או מבני משפחה אחרים ועקב
שינוי בשגרת החיים המוכרת .הסיבות
יכולות להיות עייפות ,תשישות ושחיקה של
בן המשפחה ,חשש להשאיר את בעל
הסטומה בבית (עקב חשש להידבק
בקורונה ולסכן את בעל הסטומה ,תלות זה
בזה ,מורכבות הניתוח ,טיפולים אונקולוגיים
נוספים ,גיל ומחלות רקע נוספות ועוד).
פעמים רבות ההסתגרות בבית של בעל
הסטומה עצמו נובעת מהחשש מדליפות,
ריח רע ורעשים מהסטומה ,מה שמוביל
להימנעות מיציאה מהבית של המטפל
העיקרי .כל אלה עלולים לגרום לקשיים
רגשיים בשני הצדדים ,כגון תחושות של
החמצה ,מרירות ,כעס ,רגשות אשם ,חסך
חברתי ואינטימי ,בדידות וכדומה.
מטבע הדברים ,המתואר לעיל יכול להשפיע
גם על התחום הכלכלי ,הנובע מהוצאות
רבות בלתי צפויות ,דוגמת הנחיצות בשינויים
בבית ,רכישת ציוד נוסף ,החלפת ביגוד
שיתאים יותר לסטומה ,טיפולים משלימים,
שינויים במצרכי המזון וכדומה .בנוסף ,הפן
הכלכלי יכול להיות מושפע מהפסד ימי
עבודה והיעדרויות ממושכות מהעבודה.
תחום זה כקודמיו משפיע באופן הדדי על
התחומים האחרים .בהקשר זה ,הלחץ
הכלכלי עלול לגרום למטפלים העיקריים
לתסכול ,חוסר אונים ,תחושת מועקה ועוד.
הקשיים שתוארו לעיל ,עלולים לעיתים
לגרום לקונפליקטים בין בעל הסטומה
למטפל העיקרי .אלה עלולים ליצור או
להעצים רגשות נוספים ,דוגמת תסכול ,צער

עמוק ואף רגשות אשם בקרב שני הצדדים.
לעיתים עולות שאלות ומשאלות על ידי
המטפל העיקרי .פעמים רבות הוא מרגיש
לא נוח לבטא אותן כלפי חוץ ,למשל “למה
אני צריכה לטפל בסטומה שלו כל הזמן?״
הלוואי שהוא יסכים ללמוד לטפל בסטומה
בעצמו ואז אוכל לחזור לעבודה או לפגוש
חברה לפעמים״ .חשוב לזכור כי למחשבות
אלה עלולים להתלוות רגשי אשם על עצם
המחשבה .כדאי לדעת כי מחשבות ורגשות
כאלה שכיחים מאוד וטבעיים .בנוסף ,עלולים
להיווצר קונפליקטים ביחסים בין בני
המשפחה (הורה וילד ,בני זוג ,אחים וכדומה).
עם זאת ,רבים מבעלי הסטומה והמטפלים
העיקריים מדווחים על תהליכי התקרבות
ביניהם ,הערכה הדדית ,מיסודה של
אינטימיות אחרת ,החלטות על שינויים
באורח החיים ובסדר העדיפויות בחיים,
מתוך תחושה של הזדמנות לחולל משהו
חדש משמעותי עבורם.

חשיבות התכנון
תכנון הטיפול הוא צעד חשוב ומשמעותי,
בין שלקיחת האחריות על הטיפול בבן
המשפחה היא פתאומית ובין שהיא
הדרגתית .זאת משום שתכנון יעיל יכול
לענות על הצרכים השונים של המטפל
העיקרי ולאפשר לו לשמור על שגרת חיים
מוכרת ומספקת ככל האפשר.
את התכנון נהוג לחלק למספר ממדים
חשובים:
 .1מומלץ לבצע רשימת פעילויות ומשימות
הקשורות ישירות לטיפול בקרוב
המשפחה עם הסטומה ורשימת פעולות
הקשורות לביצוע מול ארגונים ,קופות
חולים ,מוסדות רווחה ומשרד הבריאות.
מומלץ בשלב זה להיעזר בצוות הרפואי
המטפל במרפאה ,ביחידות לטיפולי בית
ובגורמים נוספים שבכוחם “לתפור״
טיפול מותאם אישית לאדם בעל
הסטומה ולמצבו המשתנה ,כדוגמת
הסעות לטיפולים ,ביצוע בדיקות דם,
טיפול ישיר בסטומה ,נטילת תרופות
באופן סדיר ,קבלת ציוד עזר ועוד.
 .2חשוב לחפש מידע ולוודא שתקבלו את
כל המידע על אודות השירותים והזכויות

המגיעים לכם במסגרת מיצוי זכויות
סוציאליות ,לדוגמה :הפעלת חוק סיעוד
מביטוח לאומי ,נכות ושירותים מיוחדים,
הגשת בקשה לתביעה לביטוחים
מושלמים וביטוחים פרטיים .בתהליך זה
יכולים להתקבל סכומי כסף שיכולים
לסייע לכם לממן עזרה קבועה בתשלום
ובכך להפחית את העומס מהמטפל
העיקרי.
 .3חשוב לקבוע מטרות מציאותיות הניתנות
לביצוע בכל שלב של התהליך .יש לזכור כי
טיפול בבן משפחה שזה עתה שוחרר
מבית חולים ומתמודד עם מציאות חדשה,
הוא קרוב לוודאי רק אחת מהמטלות
הכלולות בסדר יומו של המטפל העיקרי.
חשוב להבחין בין מה שאתם כמטפלים
מסוגלים לעשות ,לבין מה שאינכם יכולים
לבצע בתוך המציאות הזו .חשוב להגדיר
סדרי עדיפויות ולפעול בהתאם.
ידוע כי תמיכה רגשית ומעשית בבני
משפחה וחברים יכולה להקל עליהם מאוד.
לכן חשוב להשתמש במשאבי סיוע
משפחתיים וקהילתיים כמו מרכזי יום,
מועדונים ועמותות ,כגון ארגון בעלי סטומה
של האגודה למלחמה בסרטן .רבים
מהמטפלים העיקריים מתקשים לבקש או
לקבל סיוע ותמיכה .במקרה זה כדאי
להתייעץ עם איש מקצוע כדי לקבל הכוונה
כיצד לעשות זאת ולהרגיש נינוח.
לאחרונה נכפתה על כולנו מציאות חדשה
על רקע מגפת הקורונה והדרישה לשמירה
על ריחוק חברתי .בעקבות כך ,קופות
החולים הגבירו את השירותים הדיגיטליים
באופן משמעותי והרחיבו את זמינותם
לשעות הערב והלילה .חשוב להכיר את
השירותים הניתנים על ידי קופת החולים של
בעל הסטומה ולהיעזר בהם ,היות והם
יכולים לסייע מאוד בתהליך הטיפולי ,הן
לבעל הסטומה והן למטפל העיקרי .אלה
השירותים העיקריים:
 התייעצות עם רופא אישי/רופא משפחהאונליין (באמצעים דיגיטליים)
 אפשרות לבצע בדיקות בבית:“מעבדה עד הבית״
 בקשה לאיסוף תרופות מהסניף בביתמרקחת והבאתן עד לבית
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התייעצות עם רופאים מקצועיים אונליין
התייעצות עם רופאי ילדים אונליין
שירותי Telemedicine
בקשות מצוות המשרד בטלפון.

הנחיות לתקופת הקורונה
הנחיות לטיפול בסטומה בעידן הקורונה
מתחלקות לשני חלקים עיקריים :טיפול עצמי
בסטומה/בבן משפחה עם סטומה וטיפול
אצל אחות סטומה או צוות מטפל אחר.
טיפול עצמי בסטומה או בבן משפחה עם
סטומה אינו מחייב מיגון מיוחד ,אם הם
מתגוררים באותו בית וכשהטיפול בסטומה
נעשה בדיוק לפי ההנחיות והכללים שנלמדו
במעמד השחרור .לעומת זאת ,במידה ובעל
סטומה נפגש עם אחות סטומה או צוות
מטפל אחר ,במרפאה או בביקור בית ,יש
צורך להתמגן ע״פ כללי המיגון המקובלים,
שכוללים מסכה ,כפפות ,חלוק ומשקפיים,
היות ומדובר בהפרשות שעלולות להתפזר
בהתזה וגם להגיע לריריות של המטפל
ממול.
הצוות הרפואי מתמגן ע״פ ההנחיות
המקובלות ומחליף את בגדיו מחולה לחולה
ובין ביקור לביקור .יש לציין ,כי מערכת
הבריאות ,כולל במחלקות המאשפזות,
מחויבת לציין סטטוס קורונה (Covid-19
 )Statusלפני שחרור חולים מנותחי סטומה
חדשים וותיקים מבית חולים בראש רשימת
האבחנות ,על מנת להיערך בהתאם ולהישמר
באופן מרבי לקליטה בבית.
כמו כן נהוג לדרוש ממטפלים שאיתם באים

במגע בעלי סטומה לעטות מסכה ,בין
שמדובר בפעולה קצרה ובין שבארוכה.
חשוב לציין ,כי אין לדחות טיפולים רפואיים
חשובים כגון קרינה ,טיפולים כימיים,
הדמיות ,חיסונים ועוד ,בגלל החשש
מהידבקות בנגיף :חשוב לזכור כי חולי
קורונה אינם מסתובבים במסדרונות בית
החולים ויש להם מחלקות ייעודיות על כל
המשתמע מכך.
חשוב להגיע לביקורת ולפגישות שנקבעו
במסגרת תוכנית הטיפול מוגנים ע״פ
הנחיות משרד הבריאות.

סיכום
ניתן לומר כי בפני המטפל העיקרי עומדים
אתגרים משמעותיים בבואו לטפל בבן
משפחה המתמודד עם סטומה ,בין שהמצב
זמני ובין שהוא קבוע .האחריות המוטלת על
המטפל העיקרי לצד אתגרים נפשיים,
גופניים ,חברתיים וכלכליים ,יכולה להשפיע
על שגרת החיים ולגרום למגוון השלכות
רגשיות .חשוב לזהות את החוויה הרגשית
ולדעת כי התגובות השונות הן אופייניות
למטפלים עיקריים שמתמודדים עם
מציאות חדשה .התחושות יכולות להיות
מגוונות ,הן עבור בעל הסטומה והן עבור
המטפל העיקרי .לדוגמה ,התרחקות או
התקרבות ,בושה ,הסתגרות ,רגשות אשם,
הקרבה או קבלה ,פתיחות ,אמון הדדי
ויצירת אינטימיות חדשה.
חשוב לבקש כל עזרה אפשרית מחברים
ומבני משפחה ,ולהיעזר בשירותי קופות
חולים ,ארגונים רפואיים ועמותות ,על מנת
לבנות את סביבת הטיפול המיטבית עבור
בעל הסטומה ובן המשפחה/מטפל עיקרי,
כדי לשפר את איכות הטיפול ואת איכות
החיים של שניהם.
לשימושכם ,מספר קישורים לאתרי סיוע
באינטרנט ,שבהם תמצאו מידע מורחב
רלוונטי לטיפול באנשים שחלו ומתמודדים
גם עם סטומה.
האגודה למלחמה בסרטן:
www.cancer.org.il

ארגון בעלי סטומה:
www.cancer.org.il/stoma
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משרד הרווחה  -שירותים קהילתיים לזקן:
www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/
Aged/IndependentAndWeak

המוסד לביטוח לאומי  -זכויות בתחום חוק
הסיעוד ונכות:
www.blt.gov.il

משרד הבריאות  -האגף לגריאטריה.
כולל הנחיות תזונה ,פעילות גופנית ,מידע
על מתן ייפוי כוח ומידע רב ערך נוסף:
www.health.gov.il

רשות האוכלוסין וההגירה  -מידע על
העסקת עובדים זרים בענף הסיעוד:
www.piba.gov.il

אתרים של ארגוני בריאות
ועמותות:
אשל  -האגודה לפיתוח ולתכנון שירותים
למען הזקן בישראל:
www.eshelnet.org.il

יד שרה:
www.yadsarah.org.il

נגישות ישראל  -נגישות לאנשים עם
מוגבלויות:
www.access-israel.com

עזר מציון  -סיוע לחולים ולמוגבלים:
www.ami.org.il

מילב״ת עזרים  -מרכז ייעוץ והדרכה בנושא
טכנולוגיה מסייעת ובפיתוח של אביזרי עזר:
www.milbat.org.il/azarim

עמך  -המרכז הישראלי לתמיכה נפשית
וחברתית בניצולי שואה והדור השני:
www.amcha.org

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל:
www.k-shoa.org

דורות – לשיפור איכות חיי האוכלוסייה
המבוגרת:
www.dorotmagazine.co.il

משפחה מטפלת  -מידע לבני משפחה
מטפלים:
.www.reutheshel.org.il

פעילות גופנית  -כל אחד יכול
יסמין אלט
פיזיותרפיסטית ,ממובילות פרויקט "צעדים לאיכות חיים" של האגודה למלחמה בסרטן,
המרכז הרפואי ע"ש שיבא
כמו כל מטופל לאחר התערבות כירורגית
משמעותית ,מטופלים עם סטומה
מתמודדים עם אתגרים רבים בתקופת
ההתאוששות והשיקום ,בהם כאבים,
עייפות ,ירידה בביטחון ובדימוי העצמי ,ופחד
וחששות מביצוע פעולות יומיומיות בכלל
ופעילות גופנית בפרט .כל אלה מובילים לא
פעם לירידה תפקודית העלולה להוביל
לסיבוכים נוספים (בעיקר במטופלים בעלי
מחלות רקע נוספות).
מחקרים רבים מוכיחים את יעילותה של
הפעילות הגופנית והשפעתה מבחינה
פיזיולוגית ,חברתית ובריאותית על כלל
האוכלוסייה .במטופלים לאחר ניתוח או
במצבי חולי ,ישנה השפעה מכרעת לפעילות
גופנית על תהליך ההתאוששות ,שיפור

ההרגשה הכללית (הפיזית והנפשית),
מניעת סיבוכים ו/או הידרדרות נוספת .עוד
הוכח מחקרית כי פעילות גופנית מפחיתה
את הסיכון להישנות המחלה בקרב חולי
סרטן ,ובחולי סרטן המעי הגס בפרט,
וגורמת לירידה של כ 30%-בסיכון להישנות
המחלה בקרב מטופלים המקפידים לבצע
פעילות גופנית יומיומית.
עם היתרונות הגופניים של הפעילות
הגופנית ניתן למנות שיפור כושר גופני
(אירובי וכוח) ,העלאת מסת שריר ועצם
והפחתת אחוזי שומן ,הפחתת החולשה
והעייפות ,הפחתת סיכון לתחלואה נלווית
ומניעת סיבוכים ,שיפור התפקוד היומיומי
והארכת משך החיים ואיכותם .לצד אלה,
קיימים יתרונות נפשיים ,בהם שיפור בדימוי

הגוף ,שיפור במצב הרוח תוך הפחתת
תחושות מתח ,דיכאון וחרדה ,עלייה ביכולת
להתמודד עם כאבים ועלייה בתחושת
המרץ והאנרגיה ביומיום.

פעילות גופנית למטופלים עם
סטומה
לפעילות גופנית חשיבות רבה גם בקרב
מטופלים עם סטומה ,אך בשל האתגרים
הייחודיים עימם מתמודדים מטופלים אלה,
ובשל העובדה כי לא קיים פרוטוקול מסודר
או תוכנית מתועדת ומפורטת לביצוע
פעילות גופנית לאחר סטומה ,מומלץ
להתייעץ עם צוות רב-מקצועי (רופא מטפל/
מנתח/אחות סטומה ופיזיותרפיסט) על מנת
לבנות תוכנית אימונים הדרגתית ומותאמת.

פתחון פה  -אוקטובר 2020

9

טיפולים והתמודדות

מטרותיה העיקריות של התוכנית הן:
 .1התאוששות טובה יותר לאחר הניתוח;
 .2הפחתת הסיכון לסיבוכים (פגיעה
טראומטית בשרירי הליבה ,הגברת הסיכון
לבקע סביב הסטומה ולניתוח חוזר);
 .3שיפור התפקוד היומיומי וחזרה הדרגתית
לשגרה.
מבין מרכיביה השונים של הפעילות הגופנית
מומלץ לשלב ביומיום תרגול לשרירי הליבה
ופעילות אירובית (מובן שקיימים מרכיבי
כושר נוספים עליהם ניתן ורצוי לעבוד ,כגון
גמישות/קואורדינציה/שיווי משקל וכדומה,
אך כאן נתמקד בשני מרכיבים אלו).

פחות לחץ תוך-בטני ונחשבים בטוחים יותר
לביצוע ,בעיקר אחרי ניתוח בטני או סטומה.
לכן חשוב בשלב הראשון לא להיבהל
למשמע המילים “חיזוק שרירי הבטן״ ,אלא
להיעזר באנשי מקצוע לבחירת תרגילים
מותאמים.
כל אדם הוא שונה וחשוב להתאים את
הפעילות ליכולות .גם מטופל אשר התאמן
באופן מסודר וביצע תרגילים ואימונים
מתקדמים טרם הניתוח ,יוכל אולי לחזור
לתרגילים מתקדמים ,אך חשוב לתת לגוף
להתאושש ולחזק את השרירים באופן
הדרגתי.

שרירי הליבה

פעילות אירובית

שרירי הליבה כוללים את שרירי הבטן
העמוקים ,רצפת האגן ,שרירי הגב העמוקים
והסרעפת ,ויש האומרים כי גם חלק משרירי
הירך .חשיבותם בכך שהם מחברים את פלג
הגוף העליון והתחתון ומייצבים את הגוף
ועמוד השדרה על מנת שנוכל לנוע באופן
נכון ויעיל .חולשת שרירים אלו עלולה להביא
ליציבה לקויה ,תחושת עייפות ,שיווי משקל
לקוי ואף כאבי גב וקושי בנשימה (זאת בשל
עבודה לא נכונה של הסרעפת).
כאשר מדברים על תרגול לשרירי הבטן או
חיזוק שרירי הליבה ,רבים סבורים בטעות
שמדובר על תרגילים כגון כפיפות בטן או
שכיבות שמיכה ,הגורמים לעיתים לרתיעה.
חשוב לדעת כי ישנן דרכים יעילות אחרות
לא פחות לחיזוק שרירים אלה במנחים
שונים (שכיבה על הגב/ישיבה) ,המפעילים

פעילות אירובית הינה פעילות המערבת את
מערכות הלב ,כלי הדם והנשימה ומספקת
אנרגיה להפעלת קבוצות גדולות של
שרירים לפרק זמן ארוך יחסית .בין יתרונותיה
הרבים ניתן למצוא שמירה על משקל בריא,
שיפור ניצול הסוכר בדם ופרופיל שומני
הדם ,ושיפור תנועתיות מערכת העיכול
והתפקוד היומיומי .דוגמאות לפעילות
אירובית :הליכה ,רכיבה על אופניים ,ריקוד,
שחייה ועוד.
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אחת הדרכים העיקריות לכמת הליכה על
מנת למדוד שיפור ,היא על פי מספר
הצעדים היומי .מומלץ להתחיל במספר
צעדים קטן ולעלות בהדרגה בהתאם
להרגשה ולהתקדמות האישית .את מספר
הצעדים היומי ניתן למדוד בקלות על ידי
שימוש במד צעדים או בטלפון החכם.
ניתן להגדיל את מספר הצעדים היומי על
ידי ביצוע שינויים קטנים באורח החיים,
לדוגמה לצאת לטיול עם הכלב ,לרדת
בתחנה רחוקה יותר כאשר נוסעים בתחבורה
ציבורית או להחנות את הרכב במרחק
מהיעד ,ללכת ברגל לסידורים ואף לצעוד
בתוך הבית או אם לא מתאפשר לבצע
הליכה בחוץ .באופן זה כל אחד יכול לבחור
את הדרך המתאימה להגדלת הפעילות
האירובית היומיומית שלו בשגרה לפי יכולתו
האישית וקצב התקדמותו.
דרך נוספת לשלב פעילות גופנית ביומיום
היא שימוש במדרגות .למי שמתקשה או
אינו רגיל להשתמש במדרגות ,מומלץ
להתחיל בהדרגה ולא לעלות את כל הקומות
בבת אחת .ניתן לעלות במדרגות קומה או
שתיים ואת ההמשך לעשות במעלית.

שילוב פעילות אירובית ביומיום

סיכום

הליכה היא פעילות מוטורית מתונה ,פשוטה
וטבעית ,המשפיעה לטובה על מערכות
הגוף והנפש ולרוב נגישה לכל וניתנת
לביצוע בכל שעות היום ובכל מקום – בבית,
מחוץ לבית ,עם או בלי אביזרי עזר.

קצב ההתאוששות ויכולת השיקום לאחר
הניתוח משתנה מאדם לאדם .על כן ,מומלץ
להתחיל פעילות גופנית אך ורק עם אישור
מהרופא המנתח ואחות סטומה .מומלץ
להיעזר באיש מקצוע על מנת לבנות
תוכנית מותאמת ,הדרגתית ובטיחותית.
ניתן ואף רצוי להתחיל במינון נמוך ולהתקדם
לאט-לאט.
בנוגע לשאלה בתוך כמה זמן מניתוח
הסטומה כדאי להתחיל לעסוק בפעילות
גופנית ,התשובה אינה חד-משמעית ,אלא
תלויה בהנחיות המנתח ,במצב המטופל,
במורכבות הניתוח ובתהליך ההחלמה
וההתאוששות.
והכי חשוב  -להקשיב לגוף ולבחור פעילות
שאוהבים ,כך קל יותר להתמיד.

על ויטמינים ומינרלים בימים
של סטומה וקורונה
לימור בן חיים
דיאטנית ,מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי; עתיד  -עמותת הדיאטנים בישראל

הקדמה
אנשים עם סטומה יכולים וצריכים לצרוך
תזונה מגוונת ומאוזנת המכילה את כל
קבוצות המזון:
שתייה ,ירקות ופירות במגוון צבעים ,דגנים
מלאים ,קטניות ,מוצרי חלב ,בשר ,דגים
וביצים ,עם שפע של שמן זית ,אגוזים
וגרעינים  -בדומה לתזונה הים תיכונית
שנמצאה כמקדמת בריאות ואיכות חיים ,גם
בימי הקורונה.
תזונה כזאת היא גם מקור מצוין לכל מגוון
הוויטמינים והמינרלים הנדרשים לגוף לצורך
קיום ותפקוד ,ומגיעים מהמזון בלבד,
ממקורות צמחיים ומהחי גם יחד .ויטמינים
ומינרלים הם רכיבים הנדרשים לגוף לעיתים
בכמות קטנה ביותר ,אך מכיוון שהגוף אינו
יכול ליצר אותם בעצמו הוא חייב לקבל
אותם מהמזון ולכן הם נחשבים רכיבים
חיוניים לגוף.
לכל ויטמין ומינרל נקבעה הכמות הנדרשת
לגוף כדי לספק את הדרישות לקיום ותפקוד.
כמות זו נקראת קצובה יומית מומלצת ,והיא

תלויה במין ,בגיל ובגורמים נוספים .כאמור,
כל הרכיבים האלו מגיעים ממגוון מזונות ,אך
גורמים שונים באופן ההכנה ,בשילוב עם מזון
אחר ועוד יכולים להשפיע על הזמינות
שלהם ,כלומר על הכמות שהגוף מסוגל
לנצל ולספוג .יש גורמים המפחיתים את
זמינות ספיגת רכיבים אלו ויש גורמים
המגבירים את ספיגתם ,לדוגמה מזון המכיל
ויטמין  Cכמו פלפל ועגבנייה מגביר ספיגה
של ברזל המצוי במזונות צמחיים כמו
קטניות .מכאן החשיבות של צריכה מגוונת
ובאופני הכנה מתאימים.
במאמר זה נתמקד בוויטמינים והמינרלים
החיוניים לתפקוד מערכת החיסון ,ואיך ניתן
לקבל אותם באופן מתאים מהתזונה
במצבים של סטומה.

ויטמינים ,מינרלים ומערכת
החיסון
מערכת החיסון שלנו היא מערכת מורכבת
של קבוצות תאים שונות ,חלבונים כמו

נוגדנים ,חומרים כימיים שונים ועוד .מטרתה
להגיב באופן מהיר נגד כל גורם זר (פתוגן)
כמו נגיף ,חיידק שאינו מוכר לה ,וכן להגיב
במצבים בהם הפתוגן כבר מוכר והגוף הכין
נגדו נוגדנים בעבר.
ויטמינים ומינרלים כמו ויטמין  ,Aויטמין ,C
ויטמין  Dואבץ הינם בעלי תפקידים שונים
ומגוונים בתפקוד של כלל תאי מערכת
החיסון .יש להם תפקיד בחלוקה מואצת של
תאי מערכת החיסון (ויטמין  ,)Aתפקידי
הגנה נגד נזקים אפשריים לתאי הגוף בזמן
תהליך הדלקת (ויטמין  )Cועוד ועוד.
במחקרים נמצא כי כאשר קיים חסר תזונתי
ו/או חסר יחסי בדם בכל אחד מרכיבים אלו,
המהירות והיעילות של התגובה החיסונית
יכולות להיפגע ,וכתוצאה מכך גובר הסיכון
הן להדבקה והן להחמרה במצבים של
הדבקה בחיידקים או נגיפים שונים .כמו כן,
נמצא כי במצבי חסר אלו תיקון של רמות
הוויטמינים והמינרלים יכול להקטין את
הסיכון להדבקה ולהחמרה במצב .מכאן
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טיפולים והתמודדות

הצורך לדאוג לספק לעצמנו חיסון תזונתי
מלא ברכיבים אלו.
בואו נכיר כל אחד מרכיבים אלו ,תפקידם
במערכת החיסון והמקורות שלהם במזון.
ויטמין A
ויטמין  Aהוא קבוצה של רכיבים המסיסים

בשומן .הרכיב הפעיל הוא רטינול (ויטמין
פעיל) ,הרכיבים האחרים רטינאל (בסיס),
חומצה רטינואית (חומצה) והפרו-וויטמינים:
קרוטנואידים (העיקרי מהם בטא-קרוטן)
הופכים בגוף לוויטמין הפעיל – רטינול.
הקצובה היומית של ויטמין  :Aלגבר – 900
יחידות בינלאומיות (יחב"ל) ,אישה – 700
יחב"ל.
תפקיד:
הכרחי לתפקוד ויסות מערכת החיסון
הפועלת באופן מיידי.
חיזוק התפקוד של תאי מערכת העיכול,
שהם הגבול הפיזי הראשון נגד חדירה
של גורמים זרים.
פעילות של מערכת החיסון המולדת –
המגיבה באופן מידי לפולש זר לא מוכר.
שפעול החיסון התאי.
מקורות במזון:
המקורות התזונתיים לרכיבי ויטמין A
השונים הם גם מקורות מהחי וגם מקורות
מהצומח:
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המקורות התזונתיים לוויטמין הפעיל –
הם מזונות מהחי :מוצרי חלב ,ביצים
ודגים שמנים.
המקורות התזונתיים לקרוטנואידים הם
מזונות צמחיים  -ירקות ופירות בעלי
פיגמנט ירוק ,וכתום ,כמו פלפל ,דלעת,
דלורית ,בטטה ,גזר ,משמש ועוד ,וכן
מספר שמנים צמחים.
עיבוד והכנה (זמינות)
הוויטמין מצוי צמוד לקליפה החיצונית של
הירק והפרי ,והוא גם משמש כפיגמנט,
כלומר תורם את הצבע הכתום-ירוק למזונות
אילו .כלומר ,הסרה של חלק גדול מהסיבים
התזונתיים של אותם ירקות ופירות מקטינה
את כמות ויטמין .A
במקרה של ויטמין  Aעובד “כלל הצבע" –ככל
שצבע המזון הירוק והכתום נעשה עז יותר,
פעילות הוויטמין עולה .עיבוד והכנה של
ירקות ופירות שהם מקור לוויטמין  Aבאמצעות
חיתוך או גירוד והוספת שמן ,רצוי שמן זית,
מעלה את הזמינות של הוויטמין בגוף .כמו כן,
אידוי ,בישול והקפצה קלה במחבת תוך
שמירה על צבעי הירקות והפירות העזים גם
הם מתאימים לשמירה על הערכים
התזונתיים .גם שימוש בירקות מוקפאים כמו
שעועית ,ברוקולי ועוד תוך הפשרה מהירה
הינה דרך טובה .הכמות הרבה ביותר מצויה
בסחיטה של ירקות ופירות אילו למיץ.

ויטמין C

ויטמין מסיס במים ,ידוע גם בשם חומצה
אסקורבית .הקצובה היומית :גבר –  90מ"ג,
אישה  75 -מ"ג.
תפקיד:
ויטמין  Cהינו נוגד חמצון חזק שתפקידו להגן
על תאי הגוף במצבים בהם נוצרים גורמים
מחמצנים הפוגעים בתאים ובתפקודם.
במהלך זיהום ,הכמות של הוויטמין בפלסמה
ובלויקוציטים (תאי הדם הלבנים) יורדת
במהירות .בזמן תהליך הדלקת הן הפתוגן והן
מערכת החיסון עצמה משחררים רכיבים
מחמצנים בעלי יכולת השמדה של נגיפים
ובקטריות ,אך מחמצנים אלו יכולים לפגוע
גם בתאי המאחסן .ויטמין  Cמשמש כמגן נגד
פגיעה חמצונית זו בתאי המאחסן ,מונע
פגיעה בממברנת התאים ומפחית את העול
הדלקתי.
מקורות במזון:
המקור היחידי לוויטמין בתזונה שלנו הוא
במזונות צמחיים  -ירקות ופירות טריים כמו
פלפל (באדום הכי הרבה) ,עגבנייה ,קיווי,
תות שדה ,פרי הדר ועוד.
עיבוד והכנה (זמינות):
כמות הוויטמין במזונות הטריים תלויה
בגורמים שונים כמו משך האחסון ,תהליכי
עיבוד/הכנה ביתיים/תעשייתיים .צריכה של
הירק או הפרי באופן הטרי ביותר בהיותו בשל
ובעונה שלו מספקת את הכמות הרבה ביותר
של הוויטמין .הוויטמין רגיש מאוד לחשיפה
לחום ,וחימום יכול לגרום לירידה של 100-
 20%בהימצאות הוויטמין כתלות בסוג הירק/
הפרי ,אופן החימום ,משך זמן החימום
והטמפרטורה .בישול עם מעט מים ולזמן
קצר יביא לשימור גבוה יותר .הכנה במיקרוגל
משמרת את ויטמין  Cבמזון בהשוואה לאופני
בישול אחרים .סחיטה ביתית הגורמת חשיפה
של הוויטמין למתכת ולאור מפחיתה את
כמות הוויטמין (חמצון ,חלק ממנו נשאר
בחלקים שנותרו לאחר סחיטה).
במיצים סחוטים קנויים מצויה כמות גדולה
ממה שיש במיץ ביתי ,בגלל מגוון גורמים
כמו שימוש בפירות בעונתם ,סחיטה
תעשייתית ,תוספת של ויטמין  Cלמיץ.

ויטמין D
ויטמין  Dהינו ויטמין מסיס בשומן ,המגיע

אלינו בחלקו מהמזון אך מיוצר בשכבת
השומן התת עורית שלנו על ידי האור
כתוצאה מחשיפה לקרני השמש .הקצובה
היומית לוויטמין  Dהן לילדים והן למבוגרים
היא  600יחב"ל.
תפקיד:
לוויטמין  Dתפקידים רבים ומגוונים,
הידועים שבהם קשורים במערכת השלד,
העצמות והשיניים .עם זאת ,ידוע כיום כי
לתאים רבים כמו תאי כבד ,שריר ,שד ועוד,
יש קולטנים לוויטמין  ,Dכלומר לוויטמין יש
יכולת להיקשר ולהשפיע עליהם ולכן
ההשפעות הן גם מחוץ למערכת השלד
והעצמות.
גם בתאי מערכת החיסון נמצאו קולטנים
לוויטמין  ,Dומכאן השפעתו על מערכת
החיסון במגוון תפקודים:
יוצר גירוי של מערכת החיסון המולדת ,זו
המגיבה ראשונה לפלישה של גורם זר.
מגביר ייצור מונוציטים ,שהם סוג של תאי
מערכת החיסון.
מעלה את יכולת הבליעה של
מקרופאגים ,אותם תאי ענק המסוגלים
לבלוע את הפתוגן ואת התאים הפגועים.
מקורות במזון:
ויטמין  Dמצוי במספר קטן ביותר של מזונות,
כמו בשר של דגי ים שמנים כגון סלמון,
טונה ,מקרל ,ושמן דגים .כמות קטנה מצויה
גם בביצים (חלמון) ובגבינות.
הוא מצוי במזונות מועשרים בוויטמין  Dכמו
חלב ומשקאות חלב מועשרים ,גבינות,
יוגורטים וכד׳ וכן בדגני בוקר מועשרים.
במזונות צמחיים כמו פטריות מסוימות ניתן
למצוא אותו בצורת .D2
עיבוד והכנה (זמינות):
ויטמין  Dכמעט ואינו נפגע מתהליכי חימום
ובישול קצרים כמו הכנת ביצה ,חימום חלב
ועוד .עם זאת ,בגלל מוגבלות המזונות שהם
מקור לוויטמין  Dבתזונה הישראלית ,תזונה
מהווה מקור חלקי בלבד לוויטמין .D

אבץ
אבץ הינו מינרל המצוי באדמה ובמים ומשם
מגיע למזונות השונים .הקצובה היומית
לאבץ היא :לגבר –  11מ"ג ,לאישה  8 -מ"ג.
מקורות במזון:
אבץ מצוי במגוון מזונות ,והמקורות העיקריים
לו הם מהחי :בשר בקר/הודו/עוף .המקורות
מהצומח הם קטניות (שעועית ,עדשים),
אגוזים ,דגנים מלאים ומזונות מועשרים כמו
דגני בוקר.
עיבוד והכנה (זמינות):
הזמינות של אבץ ממזונות צמחיים נמוכה
לעומת הזמינות ממזונות מהחי .המקורות
הצמחיים כמו דגנים מלאים וקטניות מכילים
רכיבים צמחיים הידועים בשם פיטטים.
רכיבים אלו נקשרים ופוגעים בספיגה שלו.
תהליכי עיבוד כמו השרייה והנבטה מפחיתים
את כמות הפיטטים ,ובכך משפרים את
הזמינות של האבץ כמו גם זמינות של רכיבים
נוספים ,וכן מקלים את תופעות מערכת
העיכול שיכולות להיגרם מאכילה של מזונות
אלו .לכן מומלץ להשרות מספר פעמים
במים תוך החלפתם ,וכן להנביט ורק לאחר
מכן לבשל.
השרייה (דגנים מלאים וקטניות) :גורמת
לאקטיבציה של פיטאזות  גורם לירידה
של הפיטטים בדגנים כמו תירס ובמרבית
הקטניות כולל סויה.
הנבטה :מפעילה באופן יעיל יותר את
הפיטאזות בתוך הגרעין  גורם לפירוק של
החומצה הפיטית ומעלה את רמת הספיגה
(דורשת יותר זמן).

ויטמינים ומינרלים במצבי סטומה
על פי מחקרים שונים ,לא נמצא סיכון
ספציפי לחסר בוויטמינים ומינרלים בכלל,
ולאלו הקשורים למערכת החיסון בפרט,
כתוצאה מפעילות הסטומה בלבד .במצבים
חמורים של אילאוסטומיה בעלת הפרשה
מוגברת ,ישנם אובדנים ולכן חוסרים מסכני
חיים בנתרן ,אשלגן ,מים ועוד ,אך איננו
עוסקים במצב ייחודי זה במאמר.
כאמור ,ויטמין  A, D, Cואבץ מגיעים

ממקורות תזונתיים מגוונים הן מהחי והן
מהצומח .עם זאת ,מקורות רבים הם ירקות,
פירות טריים  /מבושלים ,דגנים מלאים
וקטניות .במצבים או שלבים שונים של
הסטומה או תפקודה ייתכן שמזונות אלו
יהיו מועטים עד מוגבלים בתפריט ,ומכאן
גם הצריכה שלהם.
לעיתים המגבלה תלויה בשלב בו נמצא
המטופל לאחר ביצוע הסטומה ,תופעות
לוואי ,הימנעות כתוצאה מפחד להתקדם
בתפריט ,ואפילו בגלל עניין של בעיית טעם
והנאה ממזונות .מטרת המאמר לקדם
צריכה של מזונות אלו באופן הדרגתי,
בהתאם לשלב הסטומה ולהתאמה האישית
לכל אחד.
ההתייחסות העיקרית להתאמה הינה על
בסיס היכולת הפיזיולוגית של הסטומה
לעבד את המזון ואת השארית הנותרת
ממנו .אנו מחלקים את היכולת הזו לשלושה
שלבים עיקריים התלויים בדרך כלל במרחק
הזמן מביצוע הסטומה ,אך גם בהסתגלות
אישית של כל אחד.
שלב ראשון :בדרך כלל עד  3שבועות
מביצוע הסטומה
התזונה המומלצת הינה תזונה דלת סיבים
תזונתיים ,כלומר אכילת ירקות ופירות
מקולפים/מבושלים /מרוסקים/מיצים; לחם
ודגנים שאינם מלאים ,כלומר לחם לבן/
אחיד ,אורז ,פסטה ,קוסקוס (שאינם
מלאים) והימנעות מקטניות.
שלב שני :בדרך כלל מ 3-שבועות עד
חודשיים מביצוע הסטומה ובהתאם
לתפקודה
התזונה המומלצת הינה הגבלה מסוימת
בסיבים התזונתיים תוך החזרה הדרגתית
של ירקות ופירות טריים בקליפתם ,דגנים
מלאים וקטניות.
שלב שלישי :תזונה לחיים
חזרה לתזונה מלאה ומגוונת של כל קבוצות
המזון תוך הימנעות מצומצמת ממזון על
בסיס אישי בלבד.
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תזונה לחיזוק המערכת החיסונית – התקדמות בשלבים
רכיב תזונתי

שלב 1

שלב 2

שלב 3

ויטמין C

מיצי ירקות ופירות כמו פירות הדר,
עגבניות.
ניתן לסחוט בבית ולסנן חלקי סיבים
(פרי הדר) .מומלץ פרי בעונה ,ולצרוך
מיד לאחר הסחיטה.
אפשר להכין מיצים טבעיים (שייקים)

פירות/ירקות טריים כמו קיווי ,תות
שדה ,עגבניות שרי .כמות קטנה של
פרי הדר ,רצוי ללא ציפה.
מומלץ לחלק למנות קטנות ולאכול
במשך היום ולא לאכול מנה אחת
גדולה.

מגוון ירקות ופירות עשירים בוויטמין .C
רצוי לחלק למנות קטנות ולאכול
במשך היום ולא לאכול מנה אחת
גדולה.

מפירות/ירקות עשירים בוויטמין  Cכמו :אפשר להכין ממרחים /מחיות של
תות שדה ,קיווי ועגבנייה.
ירקות טריים כמו פלפל אדום ,עגבנייה
ניתן להוסיף חלב ,יוגורט ,גבינה.
ועשבי תבלין ולמרוח על לחם ,להוסיף
לסלט או לתבשילים לאחר שהתקררו.
ויטמין A

מיצי ירקות ופירות
ניתן לסחוט בבית ולסנן חלקי סיבים
(פרי הדר) .מומלץ פרי בעונה ,ולצרוך
מיד לאחר הסחיטה.
ניתן להכין מיצים סחוטים מירקות/
פירות חתוכים /מגורדים/מרוסקים
טריים או בבישול קל/אידוי.
רצוי להוסיף מעט שמן זית
ניתן לאכול רסק פירות מוכן
(ללא תוספת סוכר).

ירקות ופירות כתומים /ירוקים טריים.
בתחילה ללא קליפה ,ובהמשך עם
קליפה .לחתוך לחתיכות קטנות
וללעוס היטב.
ירקות כתומים/ירוקים מבושלים
(אפשר מוקפאים) וחתוכים ,כמו
שעועית ירוקה/צהובה ,פלפל ,ברוקולי.
מומלץ לחלק למנות קטנות ולאכול
במשך היום ולא לאכול מנה אחת
גדולה.

מגוון ירקות ופירות טריים חתוכים
ומבושלים בקליפתם .חשוב ללעוס
היטב.
מומלץ לחלק למנות קטנות ולאכול
במשך היום ולא לאכול מנה אחת
גדולה.

ויטמין D

ביצה :מומלץ כל יום בכל אופן הכנה.
דגים :סרדינים ,טונה בשמן.
מוצרי חלב מועשרים בוויטמין D
(למי שאינו רגיש ללקטוז).

ביצה :מומלץ כל יום בכל אופן הכנה.
דגים :סרדינים ,טונה בשמן.
מוצרי חלב מועשרים בוויטמין D
(למי שאינו רגיש ללקטוז).

ביצה :מומלץ כל יום בכל אופן הכנה.
דגים :סרדינים ,טונה בשמן.
מוצרי חלב מועשרים בוויטמין D
(למי שאינו רגיש ללקטוז).

אבץ

עוף ,הודו :רצוי לפחות מנה ביום
(מי שאינו צמחוני).
ממרח שקדים/אגוזים
(מכיל כמות קטנה בלבד).

דגנים מלאים כמו שיבולת שועל,
שיפון ,קוסקוס מלא.
קטניות :להשרות ,להנביט ולבשל
היטב .להתחיל בעדשים כתומות.
גרגרי חומוס ניתן לאכול במרק,
בתבשיל ,או כממרח.
רצוי לשלב עם ירקות אחרים ,אורז ,או
טחינה ולא כמרכיב עיקרי במנה.

דגנים מלאים וקטניות :להשרות,
להנביט ולבשל היטב .להוסיף לתזונה
בהדרגה בהתאם להתקדמות האישית.
ללעוס היטב ,ולאכול במנות קטנות
במשך היום.
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תוספי תזונה במצבי סטומה
רבים תוהים אם בנוסף לתזונה המחזקת
את המערכת החיסונית מומלץ ליטול גם
תוספי תזונה.
ישנם תוספי תזונה המכילים שילובים של
ויטמינים ומינרלים שונים (מולטי) או סוג
יחיד של ויטמין או מינרל במינון הדומה
להמלצה או גבוה ממנה .מטרתם להשלים
חסרים תזונתיים הנובעים מהקושי לאכול
בכמות מספקת מזונות שהינם המקור
לוויטמינים אלו.
לעומת זאת ,כאשר נמצא חסר בוויטמינים
או מינרלים בבדיקות דם ,אין זה חסר תזונתי
אלא חסר קליני ,והשלמה שלו היא בהתאם
להנחיית רופא שיקבע מהו הטיפול ,המינון
ומשך הנטילה המומלץ.
מכאן נחזור לשאלה אם איננו צורכים
מספיק ממזונות אלו האם יש צורך או
יעילות בנטילה של תוסף תזונה להשלמה
כזאת.

ראשית חשוב לציין שבמחקרים שבהם
בדקו השפעת נטילה של תוספי ויטמינים
ומינרלים על תפקוד מערכת החיסון ,תועלת
ויעילות נצפתה רק כאשר אותם אנשים היו
בחסר .אם אין חסר ,אין תועלת בנטילה של
תוסף.
הבסיס להשלמת החסר הינו גיוון והתקדמות
לתזונה מלאה ומאוזנת .מומלץ לעשות זאת
יחד עם ייעוץ של דיאטנית ,כדי שההתקדמות
תיעשה בהתאמה למצב האישי .עם זאת,
אם יש קושי להתקדם ולהוסיף מיני מזונות
בכל אחד מהשלבים ,ניתן לשקול השלמה
של תוסף תזונה.
השלמה כללית הינה במולטי-ויטמין,
כלומר זה הכולל מגוון של ויטמינים
ומינרלים במינונים הדומים לקצובה ,וחשוב
להתייעץ לגביה עם הדיאטנית/הרופא.
ייתכן שבזמן הנטילה תבחינו בשינוי בריח,
צבע של תוכן הסטומה/האורוסטומיה .אין

זה מסוכן .הדבר נובע בעיקר מוויטמיני B

בתוסף .אם כמוסת התוסף יוצאת בחלקה
באיליאוסטומיה ,התייעצו עם הדיאטנית
לגבי סוג התוסף המתאים.
אם יש צורך בתוסף של רכיב בודד ,לדוגמה
ויטמין ( Cאם לא צורכים שום מזון שיכול
לתרום לוויטמין  )Cאו ויטמין  Dשידוע כי
קיים חסר שלו בקרב האוכלוסייה הישראלית
כולה ,יש להתייעץ לגבי סוג התוסף ,המינון
ואופן הנטילה שלו עם דיאטנית/רופא/צוות
מטפל.

סיכום
תזונה הינה חלק מההחלמה והחזרה
לתפקוד ואיכות חיים ,כמו גם חלק מהחוזק
והחיסון של הגוף ושל הנפש ,מתחזקים
אותנו ביום-יום ובימי הקורונה.
כפי שנאמר“ :יהיו מזונותיך תרופותיך"
(היפוקרטס).
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מיהו מחלים ומהי תקופת ההחלמה?
שפיראMSW,

אורית
מומחית בתחום הבריאות ,מנהלת מחלקת שיקום ורווחה ,האגודה למלחמה בסרטן
דנה רכבי הלרMSW ,
עו"ס מחוזית ,האגודה למלחמה בסרטן
אבחון מחלת סרטן הינו אירוע משמעותי
המהווה נקודת מפנה בחיים .לעיתים,
בעקבות המחלה ,משתנה תפיסת העולם,
והמחלה הופכת להיות מנוע צמיחה
והתפתחות אישית .מחלימים רבים טוענים
שהחוויה לימדה אותם על עצמם ועל
הצורך לבצע שינויים חשובים בחייהם.
אחרים מספרים שלמדו להעריך כל יום
חדש ואת חשיבותם של משפחה וחברים
ושל יחסיהם עם הסביבה .חשוב לזכור,
שחלק מהמחלימים נתקלים באתגר גדול
הנובע מהפער בין הציפייה שלהם ושל
סביבתם לחזור במהרה לשגרת חיים
מלאה ,ובין תהליך ההחלמה והזמן שהוא
דורש.
בשנים האחרונות ,הודות לשיפור בשיעורי
הגילוי המוקדם ודרכי הטיפול במחלות
הסרטן ,חולים רבים מחלימים ממחלתם
וחוזרים לשגרת חיים פעילה ובריאה,
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ותשומת לב רבה יותר מופנית לשמירה על
איכות החיים והרווחה האישית.
בתקופת האבחנה והטיפול הראשוני,
המטרה של המטופל היא לעבור בהצלחה
את הניתוח ,את הטיפול התרופתי ו/או
הקרינתי ,והכוח המניע אותו הוא סיכויי
ההחלמה .בשלב זה מתקיים שיתוף פעולה
הדוק עם הצוות המטפל ,הפועל ככל הניתן
למניעת סיבוכים ולהקלת תופעות הלוואי.
במהלך הטיפול במחלה ,החולה עסוק בדרך
כלל בהתמודדות עם השפעות הטיפול ,לצד
הצורך בהסתגלות בתחומי חיים אחרים,
כגון בעבודה וביחסים בתוך המשפחה.
בשלב זה עולות לרוב שאלות ,תהיות וחרדות
לגבי ההווה והעתיד.
התקופה שלאחר סיום הטיפולים מלווה
בדרך כלל בתחושה של חשש ,וכל תופעה
מתפרשת כחזרת המחלה .הדגש בשלב זה
הוא על הסתגלות למגבלות הגופניות

כתוצאה מהמחלה או הטיפולים ,כגון
עייפות כרונית ,אובדן איבר בגוף ,פגיעה
בתפקוד המיני וכדומה .זוהי גם התקופה
שבה מטופל המתמודד עם סטומה פנוי
להתחיל ולהתמודד עם השינויים והאתגרים
שהסטומה מעמידה בפניו.
המושג ‘תקופת החלמה׳ בהקשר של
מחלת סרטן הוא חדש יחסית ,וקיימים
חילוקי דעות לגבי ההגדרה של ‘החלמה׳.
בחרנו להתייחס לתקופה שמתחילה מסיום
הטיפולים ונמשכת כל עוד אין עדות למחלה
פעילה ,כתקופת החלמה .מדובר בדרך כלל
במהלך איטי של שינוי ,שבו האדם חוזר
באופן הדרגתי לתפקוד יומיומי ולשגרת
החיים .בתקופה זו עיקר תשומת הלב
מופנה להתמודדות עם ההשלכות
המאוחרות של המחלה ,התמודדות עם
הסטומה ,החשש מהישנות המחלה ותהליך
השיקום.

'מחלימים לחיים בריאים'®
סדנה מיוחדת שמטרתה ללוות מחלימים מסרטן בהתמודדות לאחר המחלה ,לשפר את איכות חייהם ,להדריכם להרגלים בריאים
ולעודדם לחזור לחיים אישיים וקהילתיים פעילים .הסדנה מתקיימת במרכזי התמיכה 'חזקים ביחד'® של האגודה למלחמה בסרטן,
בסניפי האגודה ובמרכזים הרפואיים .ישנן סדנאות מיוחדות למחלימות מסרטן השד וסדנאות מעורבות למחלימים ממחלות סרטן
שונות .המפגשים נערכים בהנחיית אנשי מקצוע מתחום הפסיכו-אונקולוגיה ,אחיות ,פיזיותרפיסטים ,תזונאים ועוד .למידע והצטרפות
ניתן לפנות בטל ,03-5721678 .דוא"לshikum@cancer.org.il :

מחלימים מספרים כי במהלך הטיפול הם
חשו שקיבלו מידע רב ותמיכה מהצוות
המטפל ,אך כאשר הטיפול הסתיים
המענה לשאלותיהם היה חלקי .כאשר היה
קושי בטיפול בסטומה ,הן במובן הפיזי והן
במובן הרגשי ,חלק גדול מהמחלימים
הרגישו שאינם מקבלים את המענה לו הם
זקוקים.
סיום הטיפול במחלה מלווה בדרך כלל
בתחושות הקלה ותקווה ,אך לתחושות אלו
נלוות לעיתים גם עצבות ,דאגה ,חשש
מחזרת המחלה והתלבטות מה כדאי ומותר
לעשות לאחר הטיפול .כאשר מדובר בחיים
עם סטומה ,השינוי דורש התאמת החיים
לשגרה חדשה .כשהטיפול מסתיים ,ישנה

ציפייה מהמחלימים לשוב לשגרת חיים
רגילה ,כפי שהייתה לפני שאובחנו כחולים
בסרטן .אולם דברים משתנים בעקבות
הטיפולים ,וההתמודדות עם השלכות
המחלה נמשכת .חלק מהמחלימים אינם
מסוגלים לבצע דברים שבעבר ביצעו
בקלות .חלקם חווים קשיים רגשיים כתוצאה
מהמסע הארוך שעברו ,ולעיתים גם מגלים
שאחרים מתייחסים אליהם אחרת כעת ,או
שהם רואים את עצמם באופן שונה .תפיסת
החיים שלהם שונה ,וסדרי העדיפויות
עשויים גם הם להשתנות .מחלימים בעלי
סטומה חשים לעיתים שבנוסף לכל הקשיים
הללו ,הם איבדו גם את יכולתם לספונטניות,
וחלקם אף משקיעים מאמץ גדול יותר

מאחרים בהסתרה.
מחלימים מתארים את התקופה שלאחר
סיום הטיפולים כזמן שבו עדיין חלים
שינויים .החיים מקבלים משמעות שונה,
וההסתכלות על דברים רבים היא אחרת.
ה"שגרה" החדשה עשויה לכלול שינויים
באורח החיים וגם במקורות התמיכה של
המחלים.
המצבים המשמעותיים בחיים ,טובים או
רעים ,מעניקים לעיתים הזדמנות לגדול,
ללמוד ולהעריך מה חשוב בחיינו .אנשים
רבים שחלו בסרטן מתארים את החוויה
כתהליך ,כדרך .אין זו בהכרח דרך שהם
בחרו לעצמם ,אך לעיתים היא מעניקה
הזדמנות להתבונן בדברים מזווית שונה.

בחוברת "עם הפנים לעתיד – מדריך למחלימים ממחלת הסרטן" ניתן למצוא מידע רב שיכול לסייע בתהליך הארוך של ההחלמה.
לקבלת החוברת ניתן לפנות בשיחת חינם ל'טלמידע'® של האגודה למלחמה בסרטן בטל'  1-800-599-995או בדואר אלקטרוני:
 telemeida@cancer.org.ilאו באתר האגודה למלחמה בסרטן.www.cancer.org.il :
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טיפולים והתמודדות

עצות לבעלי אורוסטומיה
העצות וההצעות המופיעות להלן אינן תחליף לייעוץ רפואי ,אך יכולות לעזור
בהתמודדות היומיומית עם סטומה של שתן .נשמח לשמוע את הטיפים שלכם!

טיולים
כדאי להחזיק באוטו שקית שתן ללילה,
למקרה שמתעכבים בפקק בדרך .עם
זאת ,לא ניתן לחבר אותה לכל סוג של
שקית אורוסטומיה .אפשרות נוספת היא
לרוקן את השתן לשקית חדשה שכוללת
ג'ל למיצוק השתן.
אם אתם מצפים לטיסה ארוכה ,השקית
של האורוסטומיה צפויה להתמלא וייתכן
שתיתקלו בקושי להיכנס לשירותים
בזמן .אפשר לחבר שקית לניקוז לילה
שמוסתרת בשקית נשיאה שניתן לרוקן
באופן דיסקרטי מאוחר יותר.
אם טסים לאירופה ,כדאי לקחת את
פרטי הקשר של ארגון בעלי סטומה בארץ
שאתם מתכננים לבקר .גם ארצות הברית
הם חלק מארגון סטומה האירופי
(,)European Ostomy Association
וניתן למצוא את הכתובות באתר:
.ostomyeurope.org
באנגליה קיימת מפה של שירותים
ציבוריים ,וניתן לראותה בכתובת:
.greatbritishpublictoiletmap.rca.ac.uk
רובנו נצטרך כנראה לדחות את הטיולים
לאנגליה ולחו"ל למועדים מאוחרים יותר,
ואולי כדאי ליצור מפה דומה של שירותים
ציבוריים בארץ .נשמח לשיתופים שלכם.

דליפות
רוב האנשים עם אורוסטומיה יחוו דליפה
בזמן כלשהו; אולם הדליפות אמורות להיות
נדירות .מומלץ לשאת כל העת אביזרים
להחלפה .תדירות גבוהה של דליפות יכולה
להיגרם מהסיבות הבאות:
סוג הציוד אינו מתאים לסטומה.
עלייה או ירידה במשקל.
שינוי בסטומה.
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העור אינו מספיק יבש לפני החלפת
הציוד.
מומלץ לפנות לאחות סטומה המלווה אותך
בהקדם האפשרי.

דימום מהסטומה
דימום קל באזור החיצוני של הסטומה הוא
די נורמלי ,משום שחלק מכלי הדם שטחיים
מאוד וניזוקים בקלות .דימום כזה אמור
להיפסק בתוך כמה דקות .עם זאת ,אם
מבחינים בדם היוצא מהסטומה עצמה ,יש
לפנות לרופא או לאחות בהקדם האפשרי.
הדימום כנראה נגרם מדלקת בדרכי השתן
וניתן להפסיק אותו בקלות ,אך יש לבדוק
את סיבותיו.

יש אנשים שעושים שימוש חוזר בשקיות
שתן ללילה – זה מחייב שטיפה אחרי כל
שימוש ,במים לפחות.
שימוש בציוד בשני חלקים מאפשר הטיה
של שקית שתן לילית הצידה כששוכבים,
כך שהניקוז יותר קל מצד המיטה.
השיטה הקלה ביותר לניקוז לילי היא
שימוש בשקיות חד-פעמיות ,שמרוקנים
ומנתקים בבוקר.
כדי להימנע מהסתבכות  /סיבוב של
השקית בזמן השינה ,ניתן להשתמש
בשקית המחוברת לרגל בלילה .ניתן
להכניס את השקית לשקית גדולה יותר
לשמירה על פרטיות.

דגימות שתן
כלכלה
רוב האנשים עם אורוסטומיה יכולים ליהנות
מכלכלה רגילה לחלוטין .שמירה על רמת
חומציות של השתן ( )pHמסייעת 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 (15-10
כוסות ביום ,ובקיץ אף יותר).

ציוד לאיסוף שתן בלילה
כדי למנוע כניסת אוויר למערכת ניקוז
השתן בלילה ,יש לחבר שקית שתן לילית
לשקית של הסטומה עם מעט שתן בה.
זה יסייע להישאר "יבשים" כל הלילה.
מזרן חסין מים ,או סדין/פדים יכולים
לעזור.

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 איתה ,ולאסוף את השתן
היוצא .שימו לב ,שבטופס של הבדיקה מצוין
שהשתן נלקח מהאורוסטומיה.
מקרים שמצריכים פנייה דחופה למיון,
בהמלצת האורולוג ד״ר אורי לינדנר:
במקרה של חום מעל  38.5ocוריח רע
מהשתן או כאב ממוקם בצד ,יש לפנות
למיון ללא דיחוי.
כאשר מדובר בניתוח בטני מורכב,
לעיתים ללא קשר לתקינות הסטומה
ותפוקת השתן ,עלולה להתפתח חסימת
מעיים .אם יש כאב בטן או הפסקה
בהעברת צואה וגזים דרך הרקטום ,חשוב
לפנות למיון.

חשוב לוודא שאין פגיעה כלייתית
בעקבות היצרות בהשקה בין השופכן
לסטומה.
אנשים עם סטומה של שתן חייבים להיות
במעקב סדיר ,להקפיד על פגישות
תקופתיות עם רופא אורולוג ,כולל
בדיקת .US

עצות שונות לשגרה עם סטומה
מומלץ לחמם את שקית הסטומה בחום
הגוף לפני ההחלפה.
לאחר החלפת השקית ,כדאי למשוך
אותה בעדינות 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 משתמשים 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 .אם הכאב נמשך ,צריך
להתייעץ עם אחות טיפול סטומה.
להסרת ריח שתן משטיחים ,מיטות או
רהיטים ,במקרה של דליפה ,אפשר
להשתמש בביקרבונט או סודה לשתייה,
אבקה לניקוי שטיחים ,או חומרים
אחרים לטיפול בריח מחנויות לחיות
מחמד.
עצות נוספות מאת אחות סטומה בעלת
ניסיון רב ,אתי ברק ,מנהלת תחום כירורגיה
בטן ,סטומה ,פצעים ,אסותא ת"א:
במהלך הזמן המטופל רוכש מיומנויות
טכניות המסייעות בהתמודדות טובה יותר
בטיפול בסטומה .הזמן שעובר מסייע
בחזרה לשגרה ,בשיפור הדימוי העצמי
ובהבנה שאיכות החיים יכולה להיות טובה
גם עם סטומה.
כדי להגיע לכך ,מומלץ לאמץ גישה שלפיה
"הסטומה לא מנהלת אותי ,אלא אני

מנהל/ת אותה!" חשוב "להתיידד" עם
הסטומה ,לקבל אותה ולנהל את הטיפול
בה כך שיתאים לאורח חיי המטופל .ולרוב
ניתן בהחלט להגיע למצב זה.
סטומה של השתן משפיעה על שני בני הזוג
במערכת היחסים ,וצריך לתת זמן הסתגלות
לכל אחד מהצדדים .המפתח הוא כמובן
הבנה ,פתיחות ותקשורת .נושא המיניות
והזוגיות הוא חשוב בקרב זוגות ובודדים.
מערכת יחסים המכילה תמיכה של בן הזוג
מהווה חלק חשוב בתהליך ההחלמה אחרי
הניתוח.
מטופלים רבים מעידים על שינויים בחיי
המין לאחר הניתוח ,גם בגברים גם בנשים.
אולם לא נפגעת היכולת ליהנות ממין,
מאינטימיות ומזוגיות.
בכל שאלה בנושא ניתן לפנות לרופא
המנתח ו/או לאחות מרכזת טיפול בבעלי
סטומה בקהילה ובביה"ח,
כמו כן ניתן לפנות למטפלת במיניות
באגודה למלחמה בסרטן03-5721643 :
.miniut@cancer.org.il

מידע נוסף ניתן למצוא בחוברת 'לשוב לחיים רגילים עם אורוסטומיה' של האגודה למלחמה בסרטן .ניתן לקבל את החוברת ללא
תשלום בפנייה בשיחת חינם ל'טלמידע'® של האגודה בטל' 1-800-599-995 :או לעיין בה באתר האגודהwww.cancer.org.il :

עמותת אחיות סטומה  -אס״פ ישראל
רוית אילון
מתאמת פצעים וסטומה ,מחוז דן פ״ת ,שירותי בריאות כללית
בשנת  2020הוקמה עמותה חדשה
בישראל  -עמותת אס״פ (אי-שליטה,
סטומה ,פצעים) ,ובאנגלית- IWOIA :
Wounds, Ostomy and In Continence
.Association

העמותה מאגדת בתוכה את העוסקים
בתחום ריפוי פצעים ,טיפול בסטומה ואי-
שליטה .מטרת האגודה ליצור גוף חזק,
מקצועי ואיכותי בתחומים אלו לצורך

העברת ידע ,פיתוח אקדמי מקצועי ופתרון
בעיות בתחום ,תוך שיתוף פעולה עם
ארגונים בינלאומיים דומים.
ישנה חשיבות הולכת וגדלה לחבירת
העוסקים בתחום באופן מאורגן במטרה
ליזום ,לשנות ולהשפיע תוך גישה שוויונית
לכל הצוותים והמטופלים כאחד ,ולחיזוק
מעמד הצוותים העוסקים בתחומים אלו.
הקמת עמותה בארץ המשלבת בתוכה את

שלושת התחומים הללו תאפשר ,בדומה
לארה״ב וקנדה ,הזדמנות להגיע למצוינות
המקצוע
על
ולהשפעה
בתחום
והפרקטיקה ,ליישום מגוון רחב של ידע
תאורטי ,ניסיון קליני עשיר ומיומנויות טיפול
מתקדמות בתחומי סיעוד מיוחדים ,תוך
שיפור איכות הטיפול ,הפחתת עלויות
וקידום בריאות ,ובכך תספק מודל מתקדם
של מקצועיות בסיעוד.
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מערכת הבריאות וזכויות החולים
סקירה ומעקב
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה

עוד שנה עברה ,וכמו שאמרתי בעבר ,שנה
במערכת הבריאות היא נצח .השנה האחרונה
הייתה מיוחדת משתי בחינות  -ראשיתה
הייתה שנת בחירות ,וגם במערכת הבחירות
השלישית לא הושגה ההכרעה ,ובהמשך
התפרצה מגפת הקורונה ,שנמשכת עד
עכשיו וסופה אינו נראה.
למעשה ,בעיות מערכת הבריאות לא השתנו
בגלל הקורונה אלא רק החמירו ,כי נוספה
עליהן הקורונה .לאחרונה נרתמו הקופות
בהנחיית משרד הבריאות למאבק בקורונה
בעיקר בנושא הבדיקות ,וכמובן כל ההוצאות
הרבות שהושתו על הקופות ,אם בנושא
ציוד המיגון המיוחד לצוותים הרפואיים של
הקופות ,הבדיקות ,המעבדות  -כל הנושא

התקציבי הנ״ל לא נסגר והוא נוסף לגירעון
התקציבי של הקופות.
בשלב ראשון של התפרצות הקורונה ,בגלל
החשש להגיע למיון של בתי החולים ,ועל אף
הסכנה לחוסר טיפול בזמן ,נמנעו חולים
רבים מלהגיע לבתי החולים  -דבר שחסך
לקופות תקציבים ,אבל בתי החולים התחילו
להרגיש את החוסר .לאחר כחודשיים ,כאשר
המגפה התמתנה לכאורה ,בתי החולים
התארגנו ,סגרו חלק ממחלקות הקורונה,
והפעילו מערכת הסברה לציבור על החשיבות
של המשך פנייה לבתי החולים בשעת הצורך,
והדברים חזרו לסדרם לזמן מה.
מספר המתים ממגפת הקורונה הולך ועולה
לצערנו ,וזהו למעשה המספר המעניין את

הציבור ומשקף את עוצמת המגפה ,אבל אל
לנו לשכוח שבמערכת הבריאות מתים כל
שנה יותר מ 15,000-איש .אבל כמו שהרוגי
תאונות דרכים מעניינים יותר את הציבור
ונספרים בתקשורת ,את המתים במערכת
הבריאות לא סופרים ,כך למשל את המתים
בכל שנה מזיהומים .אני מקווה שלאחר
שיימצא חיסון לקורונה ותיעצר המגפה ,יהיו
פחות מתים מזיהומים בבתי חולים בשל
העלייה במודעות הציבור להיגיינה ,ואז גם
ישתנה היחס למערכת הבריאות מבחינה
תקציבית ,ועל אף שרוב ההנהלה הראשית
של משרד הבריאות התחלפה ,שר הבריאות
החדש ,מנכ״ל המשרד ושאר הנוגעים בדבר
יבינו שהמערכת אינה מיועדת רק לקורונה.

ביטוח סיעודי

קופות החולים ובתי החולים

ציוד סטומה

בשנה האחרונה החליפה גם קופת חולים
מאוחדת את חברת הביטוח ,ומנורה זכתה
במכרז ביטוח סיעודי של הקופה .לצערנו
הקורונה פגעה בחברות הביטוח ,ואנו
מקווים שהדבר לא יפגע בביטוחים הקיימים.
המפקח על הביטוח החל בבדיקה יסודית
של התנהלות חברות הביטוח ,ואנו מקווים
שיבדוק גם את נושא האישור לביטוח
סיעודי ,שעדיין רבים מהמבוטחים לא
מקבלים מסיבות שונות ומשונות.

מצבן של ארבע הקופות אינו טוב :הגירעון
המצטבר גדל ,והקורונה אינה משפרת את
מצבן .אני מקווה שלאחר שיימצא חיסון
לקורונה והמגפה תיחלש ,והמצב הכלכלי
ייבחן שוב וידונו בתקציב החדש ,גם תקציב
מערכת הבריאות ייבחן ,ויקבל את התיקון
וההתייחסות הראויים לו לנוכח הלקחים
של המגפה האחרונה.

זה זמן רב שאני אוסף ציוד סטומה שנשאר
למשפחות או לבעלי סטומה ,וכל מי שצריך
ציוד חירום בגלל חוסר בקופה או מכל סיבה
שהיא מוזמן לביתי בראשון לציון ,בתיאום
טלפוני .052-2690313 :מי שיש לו ציוד
מיותר מוזמן כמובן להעבירו אליי.

קנביס רפואי
הקנביס הרפואי הוא נושא שעדיין אינו
מוסדר ,וכך גם היצוא שלו ,ומצבן של
החברות שקמו ברעש גדול ,עם שמות של
מפורסמים בראשן ,מתוך מחשבה על
רווחים גדולים ועליית ערך של החברות,
התבררו כעורבא פרח .משרד הבריאות אינו
פנוי עכשיו למצוא פתרון ,וגם ועדת הסמים
בכנסת עדיין לא דנה בנושא .לעת עתה
עשרות אלפי חולים הזקוקים לקנביס רפואי
משלמים ביוקר עבור החומר ,אם הם
מוצאים אותו.

כנסים בינלאומיים
הכנס של ה ECPC-שאמור היה להיערך
השנה בבריסל נדחה בגלל הקורונה
לאוקטובר השנה – אך נראה שגם הפעם
הוא יידחה ,עדיין לא ידוע סופית.
הכנס השנתי של ה ,EOA-הכנס של ארגוני
בעלי סטומה האירופיים ,שאמור היה
להיערך באוקטובר באגם גרדה שבאיטליה
נדחה לשנה הבאה.
תכננתי לנסוע אליו עם שני צעירים ,בעזרת
מימון של חברות הציוד ,ואני מודה להן על
כך .אני מקווה שנהיה בריאים ונוכל לנסוע
בשנה הבאה.

קבוצה בפייסבוק
בקבוצת הפייסבוק של בעלי סטומה
משתפים חברים חדשים וותיקים בעיות
ואתגרים שהם נתקלים בהם .אני ממליץ
לכולם להיכנס לקבוצה ולתרום מניסיונם
לאחרים.

קופת חולים לאומית – מכרז
לאספקת ציוד סטומה
לאחרונה יצאה קופת חולים לאומית במכרז
לאספקת ציוד סטומה .בכוונתי לקבוע
פגישה עם לאומית בנושא כדי לוודא
שהדבר לא יפגע בבעלי סטומה מבוטחי
לאומית ,ואני מקווה שהקופה מודעת
לבעיות של בעלי סטומה .אם יהיו חדשות
בנושא ,אעלה אותן בהרצאתי בכנס הקרוב.
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תופעת ריבוי התרופות
“המגפה של המאה ה21-״
האם יש השלכות גם לבעלי סטומה?
ריאיון עם פרופ׳ דורון גרפינקל
מנהל מלה״ב (המרכז לטיפול תרופתי הולם במבוגרים) ,מרכז רפואי שיבא תל השומר;
סגן מנהל הוספיס בית ,האגודה למלחמה בסרטן

“ריבוי תרופות״ או
 - polypharmacyמה זה?
קיים בלבול לגבי ההגדרה המדויקת של
הבעיה .ריבוי תרופות ()Polypharmacy
הוגדר כ״מתן תרופות רבות יותר מההוראה
( )Indicationלכך״ .הגדרה זו סתמית משהו
וערטילאית ,כי כל רופא משוכנע שהוא
רושם תרופות בדיוק כפי שצריך .לכן יצרו
את המושג ״טיפול תרופתי בלתי הולם״
( )Inappropriate Medication Useהמוגדר
כ״שימוש בתרופות שהפוטנציאל שלהן
לנזק רב מהתועלת ,ואינו עומד בסטנדרטים
רפואיים מקובלים״.
ברם ,גם כאן ייתכן בלבול ,כי מי מגדיר מהם
״סטנדרטים מקובלים״? בעיקר הבעיה
חמורה בקשישים ,שלגביהם אין נהלי
טיפול מקובלים .מושג מטעה אחר הוא
Potentially Inappropriate Medication

(טיפול תרופתי בעל פוטנציאל להיות
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בלתי הולם) :לכל תרופה יש פוטנציאל
להיות בלתי הולמת אם היא ניתנת
בהוראה לא נכונה והיחס של התועלת
לעומת הנזק במטופל ספציפי הוא שלילי.
לאחרונה הושגה תמימות דעים כי הסף
של מספר התרופות אותו ניתן להגדיר
כ״ריבוי תרופות״ הוא חמש תרופות,
כלומר מתן למעלה מחמש תרופות כרוך
בסיכון יתר לתחלואה ,נפילות ,מוגבלות
ומוות .היקף הבעיה מתברר כשמבינים
שלפי מדד זה סובלים מ״ריבוי תרופות״
 50%ממבוטחי  Medicareהקשישים
בארצות הברית.

מדוע זה נקרא “המגפה של
המאה ה21-״?
ריבוי תרופות גורם למגוון של השלכות
שליליות .סיבוכים בריאותיים כוללים עלייה
בתמותה ,פגיעה במצב תפקודי ,נפשי

וקוגניטיבי (דמנציה) ובאיכות חיים ,סיכון
לנפילות ,אשפוזים בבית חולים ומחלקות
כרוניות ,פניות חוזרות לרופא ,מוגבלות
ונכות .לרוב יש קשר ישיר בין עוצמת הנזק
למספר התרופות הנצרכות .גם ההשלכות
הכלכליות השליליות ענקיות וכוללות בעיקר
הוצאות ישירות לקניית תרופות ,והוצאות
על אשפוזים כתוצאה מתופעות לוואי של
תרופות ( 20-15%מכלל האשפוזים) .מדובר
בבעיה עולמית מובילה ברמה רפואית,
סיעודית ,כלכלית וחברתית ,שגוברת
אקספוננציאלית עם השנים ,ובמאה ה21-
היקפה ועוצמתה ,מבחינת תמותה ותחלואה,
מגיעים למדדים של מגפה.

מהן הסיבות העיקריות לריבוי
תרופות אצלנו ,בישראל?
כמו בכל המדינות המפותחות ,שיפור
הטכנולוגיה הרפואית גרם הארכה

משמעותית בתוחלת החיים אך גם יצר פלח
גדל והולך של אוכלוסיות פגיעות של
קשישים עם מחלות “תלויות גיל״ ההופכות
חשוכות מרפא וכרוכות במוגבלות וסבל
לתקופות ממושכות יותר עד למוות .במקביל
למספר המחלות ,עולה מספר המטפלים,
כל מומחה מוסיף תרופות לפי נהלי הטיפול
בתחומו בלי להתחשב בתרופות שרשמו
אחרים ,ולרוב איש אינו מבצע התאמה בין
כל התרופות .רופאי בית חולים בדרך כלל
אינם מבצעים הערכה מחודשת לתרופות,
והחולה משתחרר עם יותר תרופות משצרך
בעת קבלתו וממשיך לקחת ללא הגבלת
זמן .לנוכח העומס האדיר על רופאי
המשפחה ,אין להם זמן להערכה ושינוי
תרופות אפילו אם הם מסוגלים ורוצים.
דווקא קשיש הסובל מתחלואה נרחבת
ומגבילה לבית עלול להיבדק פחות ולהמשיך
לקבל יותר תרופות ללא הגבלת זמן ,לרוב
עד למוות ,תוך הגברת מעגל הקסמים.
באווירת רפואה מתגוננת קשה שלא לרשום
תרופות שהמליץ “רופא בית חולים״ או
“מומחה״ ,למרות שחלקן ניתן לפני שנים
וכבר אינו רלבנטי .אמצעים טכנולוגיים
משוכללים מגבירים את תופעת אבחון היתר
( ,)Over-Diagnosisוטיפול תרופתי מוגזם
בממצאים שלא בהכרח יגרמו סיבוכים.
למדורה מוסיפות שמן חברות התרופות
והדיאגנוסטיקה ,השוקדות להרחיב את
האוכלוסיות המוגדרות “חולות״ או “בעלות
גורמי סיכון״ ,ולכן מטבע הדברים “חייבות
מעקב וטיפול״.

איך בעיית ריבוי תרופות קשורה
לא רק לאוכלוסייה מבוגרת אלא
גם לאוכלוסיות אחרות ,לכולנו?
הבעיה קיימת בכל הגילים אך מחמירה ככל
שהגיל עולה .הבדל עיקרי הוא כי יעילות של
תרופות הוכחה במחקרים מבוקרים בגיל
צעיר יחסית ( )Adultsולכן סביר להמשיך
ולתת תרופות ספציפיות למחלות ספציפיות.
מאידך ,ככל שעולה הגיל אין מחקר מבוקר
לגבי אותן תרופות עצמן ,וייתכן כי יחס
תועלת/נזק שהיה חיובי בצעירים הופך
שלילי בקשישים והנזק רב מהתועלת .יתרה
מכך ,עם הגיל עולה מספר המחלות ומספר

התרופות ,ואין מודלים ,גם לא מחשבים,
היכולים לנבא את כל האינטראקציות
השליליות של שילוב כל המחלות וכל
התרופות ומהו החלק של כל אחד מהם
ביצירת תסמינים .כיוון שכך ,הרבה יותר
הגיוני לנסות ולהפסיק כמה שיותר תרופות
ככל שהגיל עולה ,ודווקא כשיש ריבוי
תחלואה ,כי זו הדרך היחידה לבדוק אם חלק
גדול מהתסמינים הוא עקב תרופות ,ואולי
איכות החיים דווקא תשתפר לאחר הפסקת
הרבה תרופות ,כפי שהוכחתי במחקרים.

מהיכרותך עם בעלי סטומה ,אלה
שעברו ניתוח בעקבות גידול
אונקולוגי או מחלה כרונית
דלקתית של המעי או כתוצאה
מטראומה ,למשל ,כיצד ריבוי
תרופות משפיע עליהם?
ההשלכות של ריבוי תרופות די דומות גם
במקרים שציינת ,בעיקר אם הושג ריפוי
מלא ( )Cureשל הבעיה (כלומר סולק לגמרי
גידול ממאיר ,קטע דלקתי או הטראומה
שגרמה לניתוח) .יש לכך חשיבות רבה עוד
יותר אם קיימת מחלה מקצרת חיים
משמעותית ,או מסכנת חיים מיידית (Life
 )Threateningותוחלת החיים מתקצרת
משמעותית ,ובעיקר אם מדובר בחולה
הנוטה למות .ככול שתוחלת החיים
מתקצרת ,כך הסיכון בתרופות גדול יותר ויש
פחות היגיון ותועלת ,שלא לומר פתטיות,
להמשיך במתן תרופות שמטרתן מניעה
ארוכת טווח של תחלואה כמו הורדת
כולסטרול ,הורדת לחץ דם ,איזון מדויק של
סוכרת ולעיתים אפילו מניעת קרישיות יתר.
כמובן שכל מקרה לגופו.

איך המצב והפתרונות שאתה
מציע לטיפול בבעיות ריבוי
תרופות השתנו מאז שהתחלת
לעבוד בתחום ועד היום?
לפני דור או יותר ,כשהתחלתי לעסוק
בתחום והצעתי להפסיק הרבה תרופות,
המערכת התייחסה אליי ולגורמים בעולם
המטיפים כמוני לאיזון תרופות מושכל (De-
 )Prescribingבחשדנות רבה ובעיקר בחוסר
הקשבה וזלזול .לכאורה ,הרפואה שאני

מטיף לה הייתה בניגוד למקובל ונגד
המערכת .המצב כיום השתפר מאוד :אין
ויכוח לגבי הקביעה כי עודף תרופות גורם
נזק .ברם ,אין עדיין הסכמה לגבי הדרך
לפתור את הבעיה ,ואולי גם לא כל קובעי
המדיניות ,שלא לומר ארגונים למטרות רווח,
מעוניינים לפתור זאת ,והמכשולים רבים .יש
תמימות דעים כי עומס תרופות “עושה רע״,
אך רוב המערכות בעולם לא הפנימו כי
“הפסקת תרופות מושכלת עושה טוב״ .עם
זאת ,המגמה משתפרת :הוקם גוף בינלאומי
שייסדתי ב )IGRIMUP( 2013-ופועל
למציאת פתרונות לבעיה .במחקרים שלי
הוכחתי כי בקשישים De-Prescribing ,של
הרבה תרופות כרוך שנים אחר כך בשיפור
בשביעות הרצון ,באיכות החיים ובמדדים
קליניים כמו תפקוד ,מצב נפשי וקוגניטיבי –
יחסית לקשישים שהמשיכו לקחת את כל
התרופות שרשמו כל המומחים בהתאם
לכל הנהלים.

מה שינתה התפרצות הקורונה
במושגי העבודה שלך כרופא
מומחה לגריאטריה ,פנימאי
ופליאציה?
לא חובה להכניס קורונה בכל שיחה ,דיון או
מאמר .אין ספק שברמה הטכנית ,גברה
ההכרה שניתן לטפל בחולים ובעיקר
בקשישים המרותקים לבית גם דרך רפואה
מרחוק ( )Telemedicineוהתחלתי לעשות
זאת גם בנושא המלחמה בריבוי תרופות
והפסקת תרופות מושכלת .ברמה העמוקה
יותר ,לקורונה כמו לכל המגפות בזמננו
יימצא פתרון (חיסון ו/או טיפול) בטווח של
שנה-שנתיים .מאידך ,הרפואה נכשלה
במציאת פתרון הולם למגפה בת יותר
ממאה שנה של ריבוי תרופות ,ומספר
הנפגעים ממשיך לעלות .כמו בכל מגפה,
הפתרון העיקרי הוא מניעה .אולם במגפה
שסיבתה “יאטרוגנית״ כלומר נגרמה על ידי
הרפואה ,מניעה פירושה חינוך שונה של
הרופאים ,הרוקחים והאחיות כבר בבתי
הספר המקצועיים .בהמשך ,טיפול בחולים
הסובלים מריבוי תרופות בשיטות להפסקת
תרופות מבוקרת ,למשל השיטה והאלגוריתם
שאני מציע.
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הפינה האישית

טוב יותר עם סטומה?

נעורים

שמות הכותבים במדור 'הפינה האישית' שמורים במערכת
היי ,רציתי לשתף אתכם בסיפור שלי.
אני בן  .30יש לי בת זוג ,אימא ואחות .אני לא
עובד כבר כמה חודשים אבל עדיין מקבל
דמי חופשת מחלה .למה? לא כל כך ניצלתי
את ימי החופש .מעולם לא הייתי בחו״ל ,וגם
לחיות עם חברה זה דבר חדש לי ,הייתי לבד
רוב חיי.
מגיל  15אני סובל ממחלת קרוהן .אבל גם
לפני כן סבלתי מהסימפטומים המגעילים,
שמי שמכיר את המחלות מהסוג זה יודע מה
הם  -כאבי בטן ,בעיות ביציאות ,בעור ,כל מיני
דברים שקשורים לאוכל ומשפיעים גם על
יכולות התפקוד ומצב הרוח .האבחון של
הקרוהן הגיע בגיל  ,15ואז במקום להשתגע
שיגיונות של גיל טיפש-עשרה ,אתה מרגיש
חולה .שונה .אחר .פחד להתרחק מהבית.
גם כשכבר קיבלתי טיפולים ,והבנתי שבין
תקופות של התקפים אפשר לצאת קצת

ולנסות לחיות חיים רגילים ,החשדות נשארו.
עד שלפני כמה חודשים עברתי את הניתוח.
יש לי סטומה עכשיו .ובטח כמה אנשים
ששנים סבלו כמוני ,שואלים את עצמם:
יותר טוב עם סטומה?! עם סטומה?!!
כן .מתרגלים .לומדים להסתדר עם הציוד
והבעיות .פחות צריך לחפש שירותים ולהיות
צמוד לבית ,פחות צריך ללמוד מפה עם
מקומות שאולי יש בהם אפשרות לפרטיות.
לומדים מה הבטן שלי עם הסטומה סובלת
ומה היא מסוגלת לעכל .מחפשים פתרונות
לבגדים המתאימים לגוף שהשתנה.
קוראים טיפים מחברים  -חגורה ליומיום ,איך
לעשות ספורט ,ציוד למין .לטיולים לחו״ל עוד
לא הגעתי ,אבל כבר טסתי לאילת .אני רוצה
לומר שאפשר ללמוד ,לחלום ,לעשות ...תודה
על ההזדמנויות ,על הסטומה ,ותודה לאנשים
שגרמו לזה לקרות.

נעורים הם תרופה נהדרת לריפוי פצעים.
לפתע שמתי לב שפצע אחד אינו מגליד,
הסתכלתי בלוח השנה ונדהמתי.
כמה מהר חלפו השנים,
ואפילו לא הרגשתי.
אינני יכול לשנות את תהליך הריפוי,
אך כן לנצל את ניסיון החיים,
ואז להימנע ,מהפצע הבא.
דניאל גולן
21.4.2020

הזדמנות להודות
לאחות הסטומה בקהילה
נכון שניתן לחיות עם סטומה ,אך לעניות
דעתי אני לעולם לא אצליח להשלים עם
המציאות החדשה .למען האמת ,לא הייתי
מודע לאתגרים העתידיים שמחכים לי עד
שעברתי את ניתוח האורוסטומיה .נכון
להיום היו לי לא מעט נזילות באמצע הלילה,
שחיקה ,פצעים בעור ועוד .כמו כן ,במהלך
היום אני חש דרוך מרגע שאני יוצא מהבית.
וזאת רק חלק מהבעייתיות שאני נאלץ
להתמודד איתה במהלך שלוש השנים
האחרונות.
אני כל פעם מתפעל מחדש מהידע והניסיון
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שיש לאחות הסטומה שטיפלה בי ,בלה
אליגולשוילי .מעבר למומחיות בטיפול
בסטומה ,היא מגלה מידה רבה של
אכפתיות ואמפטיה ,וזה מאוד מקל עליי
נפשית.
אחות הסטומה בקהילה מכירה היטב את
הטיפולים השונים המוצעים ,כולל את כל
הציוד הזמין לבעלי סטומה ,ואני יודע שאני
נמצא בידיים טובות .יש לה קשר הדוק עם
כל הספקים ,ויש בידה את כל הידע הדרוש
על מנת למנוע או לטפל בפצעים שמופיעים
אצלי מידי פעם ולהתאים את הציוד .חשוב

לציין ,שלעיתים קרובות חלים שינויים
בסטומה .בעת הצורך האחות יוצרת קשר
ישיר עם בית המרקחת שלי ודואגת לזמינות
הציוד הדרוש.
לגופו של עניין ,אחות סטומה בקהילה
הפכה לחלק אינטגרלי בטיפול שלי ובכל
מה שקשור לסטומה .נכון ,אין ביכולתה
לאפשר לי להתרגל לסטומה ולהתמודד עם
כל התסכולים ,אך היא בהחלט הצליחה
להקל עליי לחיות עם זה.
ועל כך אני אסיר תודה.
שתבוא עליה הברכה!

 CWTמציגים את הבטחון שבתנועה

הבטחון שלך -

להתאמה הטובה ביותר עבורך ,כבר מהתחלה
למניעת דליפות ,גזים ,ריחות להתאמה מושלמת לגוף
3

בטוח:

מערכת בהתאמה בטוחה,
 3אפשרויות חיבור לחגורה

2

רך:

גמיש ומתאים
לגוף באופן
מושלם
1

קל:

 3מנחים שונים עם מערכת
התאמה קלה

הבטחון שלך יכול להתחיל כאן
לתיאום שיחה או פגישה בביתך להתאמה ללא
התחייבות של ציוד סטומה של B|BRAUN

ניתן ליצור קשר עוד היום
עם נציג חברת CWT

08-9287778

למידע נוסף סרקו את הקוד
 - C.W.Tהגפן  84מושב גמזו | שירות לקוחות | 08-9287778 :פקסinfo@cwt.org.il | 08-9287779 :

נספחים

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

שם

תפקיד/כתובת

טלפון ופקס

שירותי בריאות כללית ,ריטה פורקוש
מחוז הצפון

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

04-6068825
050-6264523

שירותי בריאות כללית ,אביבה לוזון
גליל עליון

מרפ׳ אזורית טבריה

04-6728211/00
050-6264454

שירותי בריאות כללית ,טליה מרנין
נהריה
ומרכז רפואי כרמל

נהריה

052-3733855

taliama@clalit.org.il

שירותי בריאות כללית ,ניהל ח'טיב
חיפה

רכזת פצעים ,סטומה ונפרולוגיה054-9790577 ,
הנהלת שירותי סיעוד

nihalkh@clalit.org.il

09-8603555
050-6264838

alonamu@clalit.org.il

שירותי בריאות כללית ,אלונה מועלם
בנימין
שרון-שומרון

יח׳ להמשך טיפול,
רזיאל  8נתניה

דוא״ל
rita@clalit.org.il

avivalu@clalt.org.il

08-6343260
050-6263722
פקס08-6343261 :

belael@clalit.org.il

שירותי בריאות כללית ,זהבית חזן
מחוז מרכז

מרפ׳ רמז
רח׳ רמז  71רחובות

08-6343260
050-6263612
פקס08-6344361 :

zahavaha@clalit.org.il

שירותי בריאות כללית סופי קון
אשדוד ,מחוז מרכז

מרפ׳ סטומה אשדוד  -רח׳
הבנים  1אשדוד

08-6343260
050-6260642
פקס08-6343261 :

sofiako1@clalit.org.il

שירותי בריאות כללית ,אלה איסחקוב
מחוז תל אביב

דב ממזריץ  36תל אביב

03-5001000

שירותי בריאות כללית ,שרונה פלדמן
מחוז תל אביב

03-5122772
רכזת בתי אבות ומוסדות,
יח׳ בתי אבות ,התקומה  23יפו 052-4233562

שירותי בריאות כללית ,בלה אליגולשוילי יח׳ אונקולוגית לטיפולי בית
מחוז מרכז

ellasimo90@gmail.com
sharonafe@clalit.org.il

שירותי בריאות כללית ,רוית אילון
דן-פתח תקווה

יח׳ להמשך טיפול ומעקב,
רוטשילד  119פ״ת

03-9084200
03-7330200
050-6263482

שירותי בריאות כללית ,דפנה רוטמן
דן-פתח תקווה

מרפ׳ בתי אבות

03-6792260
050-6263461

rot2@012.net.il

שירותי בריאות כללית ,ז׳אנה חודדה
ירושלים

מרפ׳ סטומה
רמת אשכול

050-6260951

jana_h@clalit.org.il

שירותי בריאות כללית איטה רייטר

אחראית ארצית
על אחיות סטומה בקהילה

03-6948138
050-6263206

eitar@clalit.org.il

שירותי בריאות כללית ,אילנה קליין
מחוז דרום

שירותי בריאות כללית

08-6402606
050-6265002

ilanak@clalit.org.il
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ravita1@clalit.org.il

ארגון

שם

מכבי שירותי בריאות,
מחוז מרכז

אניה בזרודניה

תפקיד/כתובת

טלפון ופקס

דוא״ל

03-7235200
052-8940161

bezrodni_a@mac.org.il

מכבי שירותי בריאות,
מחוז השרון

מרינה גרץ

הנצח  3רמת השרון

054-5870345

Gertz_m@mac.org.il

שירותי בריאות מכבי
מחוז צפון

מיסא סלום דיב

אחות סטומה מחוזית ,מחוז
הצפון

053-5810004

Salum_m@mac.org.il

מכבי שירותי בריאות,
נצרת

ריטה
זולוטרבסקי

מחוז צפון נצרת עילית עמק
יזרעאל ,העמקים

050-8800902

zolot_r@mac.org.il

מכבי שירותי בריאות,
מחוז ירושלים
והשפלה

חיה מורג

שירותי בריאות מכבי
מחוז ירושלים ושפלה

050-8800460

haya_m@mac.org.il

מכבי שירותי בריאות,
מחוז דרום

טניה
יעקובובסקי

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

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
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

רותי איפרגן

050-2061097

r_efargan@rambam.health.gov.il

בי״ח השרון
מרכז רפואי רבין
קמפוס “גולדה״

חג׳ יחיא נג׳את

אחות אחראית
כירורגית א׳

03-9372496
03-9372325
052-5662014

najaty00@gmail.com

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

מרכז רפואי תל אביב
ע״ש סוראסקי

מאיה שריקי

אחות מתאמת תחום סטומה

052-4262122

sarit_adler@meuhedet.co.il

nuritgedalia@walla.co.il
mayas@tlvmc.gov.il

פתחון פה  -אוקטובר 2020

27

נספחים

ארגון

שם

תפקיד/כתובת

מרכז רפואי הדסה
עין כרם

דפני לביא

מתאמת גידולי מערכת העיכול 050-7646096

dafney@hadassah.org.il

מרכז רפואי הדסה
הר-הצופים

נלבנדיאן נעמי

הנהלת הסיעוד

050-8573852

noemiehay@hotmail.com

טיפול נמרץ

050-8685853

you_have_it@walla.co.il

מרכז רפואי שערי צדק יוכבד קנד
מרכז רפואי סורוקה,
באר שבע

חגית יונה

טלפון ופקס

052-2300246
פקס08-6403990 :

דוא״ל

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

מרכז רפואי שניידר
לילדים,
פתח תקווה

אולגה גוכשטיין

מרכזת תחום פצעים וסטומה

054-2040581

מרכז רפואי קפלן

חגית איפרגן

הנהלת הסיעוד

08-9441860
פקס08-9441860 :

hagitef@clalit.org.il

בי״ח לניאדו
נתניה

סמדר כחלון

מח׳ כירורגית

09-8604607
פקס09-8604629 :

smadi54@walla.com

מרכז רפואי מאיר

מאירה חיים

מח׳ כירורגית ב׳

09-7472164
09-7472224

בי״ח נהריה

נביל בשארה

מח׳ אורולוגית

054-4971481

בי״ח בני ציון
חיפה

עופרה גרימברג

אחראית
מח׳ כירורגית

04-8359138

בי״ח הלל יפה
חדרה

אירית פרידמן

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

“צבר״
הוספיס בית
אילת

אלכס
ליובשבסקי

050-4490848

alexlub73@gmail.com

meirah@clalit.org.il

ofra.grimberg@b-zion.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

״

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 :
מינואר  2021יהיה ניתן להירשם כחבר בארגון בעלי סטומה גם באתר האגודה למלחמה בסרטן,
וכן לשלם באתר .לפרטים נוספים :טל' 03-5721618
הנני מבקש/ת להירשם כחבר בארגון בעלי סטומה ולקבל כרטיס חבר.
לקבל חומר פרסום.
שם

ת.ז.

שם האב

כתובת

ש .לידה

מיקוד

עיר
טל.
דואר

טל .נייד
E-mail

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

887-Dec-2019

