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תודה מיוחדת ליהודית מריל ,שמסייעת בהכוונה ובייעוץ מקצועי ,כמו גם בכל
הקשור לתכני העיתון.
אני מאחלת לכם שנה טובה במיוחד ,שנה של התחדשות והעזה ובעיקר של
התמודדות מוצלחת.
ליויה כסלו
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דבר נשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל
כמעט עברה שנה ואנו חוזרים
לביטאוננו "פתחון-פה" החדש.

ישראל והאגודה למלחמה בסרטן .שילוב זה ,המאחד
כוחות למאבק על זכויות החולים ,אכן הוכיח את עצמו.

בביטאון הפעם תמצאו כתבות
שונות בנושאים קבועים ,כמו
מצבה של מערכת הבריאות
והקונגרס האירופי של ארגוני בעלי
סטומה המתקיים השנה בצ"כיה ,ובו ארגונינו ,המיוצג על
ידי יחד עם יפית ,נציגת הצעירים.

חשוב לחזור ולהזכיר ,שכל דווח שלכם על שינוי בנושא
ציוד ובנושאים אחרים הקשורים עם הקופות והשירותים
שאתם מקבלים ,יאפשר לנו לטפל במקרים חריגים
ובבעיות באופן מיידי.

השנה פרשה עליזה יפה לגמלאות אחרי עשרות שנים
כאחות סטומה ראשית .בעיתון תמצאו כתבות וקטעים
על עליזה ,על פועלה רב השנים ,וגם את סיפורי שלי עם
עליזה מאז הצטרפותי כבעל סטומה לארגון.
הכתבה העוסקת בעדכונים ממערכת הבריאות כוללת
גם הסבר אודות הפטור מהשתתפות על ציוד סטומה,
המיושם מאז  1.1.08הישג זה הינו תוצאה של שיתוף
פעולה בין ארגון בעלי הסטומה ,צב"י  -צרכני בריאות

לסיום ,כמו בכל ביטאון ,אנו מודים לאגודה למלחמה
בסרטן על התמיכה המתמשכת המאפשרת את פעילות
ארגון בעלי סטומה כחלק מהאגודה ,הפעילות בארץ
והבין לאומית.
תודתנו נתונה גם לחברות הציוד על תמיכתן בקיום הכנס
השנתי ,הפרסום ב"פתחון-פה" והעזרה לאגודה במימון
משלחתנו לקונגרס האירופי של ארגוני בעלי סטומה.
בברכת בריאות טובה ועתיד טוב יותר
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה

סקירה ומעקב על
מערכת הבריאות בישראל
מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי הסטומה ויו"ר צב"י  -צרכני בריאות ישראל
אילו הייתי ציני ,הייתי מגיש לדפוס את הכתבה מהעיתון
הקודם ,כיון שלמעשה ,כמעט אין שינוי ואנו מטפלים השנה
באותן הבעיות.
המאבק לשינויים בתקציב שנת  2008ובחוק ההסדרים
היה דומה לשנים עברו ,אם כי ,לפחות בנושא עדכון סל
התרופות ראינו שינוי לטובה.
בגלל מחסור כרוני של תקציב לעדכון הסל ,והשארת
תרופות רבות מחוץ לסל ,החליטו בשלב ראשון שתי
קופות" ,מכבי" ו"כללית" ,להציע למבוטחי השב"ן שלהם
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רובד נוסף ,שכלל תרופות מצילות חיים ומאריכות חיים
שאינן בסל" .מכבי" ,במסגרת "מכבי זהב  ,"+הציעה
לכל בעלי "מכבי זהב" את התכנית שכללה את כל
התרופות שאינן בסל הרשומות בישראל .התכנית הייתה
בגדר חובה לבעלי "זהב  ,"+ומי שלא רצה להצטרף-
בוטל אצלו רובד "זהב " ."+כללית" הציעה את תכנית
"פלטיניום" ,שכללה רק תרופות נגד סרטן ,וקבעה תקופת
אכשרה של  24חודש ,כלומר מי שהצטרף (ללא חובת
ההצטרפות) ,היה צריך לשלם עבור  24חודש ,כדי להיות
זכאי ,בתום התקופה ,לתרופות האמורות.

לאחר דיונים ,שנמשכו מספר חודשים ,אישר שר הבריאות
את התכנית והיא יצאה אל הפועל.
לאחר שיצאה לדרך הביע האוצר התנגדות עזה לתכניות
ובחוק ההסדרים דרש לבטלה.
ארגוני חולים רבים ,כמו "האגודה למלחמה בסרטן",
צב"י  -צרכני בריאות ישראל וגופים אחרים במערכת,
התאגדו ויצרו קואליציה חזקה למאבק בחוק ההסדרים.
פעילותם נעשתה באמצעות השתתפות בדיונים (בעיקר
בוועדת הכספים) ,ובהצגת פירושם הנכון של סעיפי החוק,
שאמורים היו לפגוע בחולים ובמערכת.
וועדת הכספים התנתה את קבלת דרישת האוצר לביטול
תכניות השב"ן בקביעת תקציב ראוי לעדכון הסל .לא יתכן,
שמצד אחד ידרוש האוצר ביטול תכניות ,שאפשרו לפחות
ל 80%-מהצבור בעלי ביטוח משלים ליהנות מהתרופות
האמורות ,בלי שמצד שני יקצו תקציב ראוי לעדכון.
הוועדה דרשה  500מליון שקל לעדכון .האוצר ,מחוסר
ברירה ועמידה איתנה של חברי וועדת הכספים ,הסכימו,
ואכן נחתם הסכם עם משרד הבריאות ל 3-שנים לעדכון
הסל .ל 2008-הוקצו  450מליון ול2009-2010-
הוקצו  410מליון לשנה ,ואז בוטלו השבני"ם.
נוצרה בעיה נוספת .היות ותקציב הסל הוא שנתי ,והיות
וועדת הסל ל 2008-סיימה את עבודתה רק בחודש
מרץ ,נגרע ,ולדברי וועדת הכספים "נשדד" סכום של 75
מליון שקל .שוב גילתה וועדת הכספים עמידה איתנה מול
האוצר ,ולאחר מאבק מילולי ותקשורתי ,וכמובן בשיתוף
"קואליציית הארגונים" ,הוחלט שהסכום שנגדע יוחזר
לסל בשני חלקים :חלק ראשון יוחזר ב ,2008-על ידי
הקדמת סל  2009לחודש דצמבר  .2008אותו הדבר
יתקיים בשנת  ,2009דבר שיחזיר למבוטחים סכום של
 75מליון שקל.
יישום התיקון האמור תלוי בסיום עבודת
וועדת הסל בחודש נובמבר ,אנו מקווים
שאכן כך יקרה.
הישג חשוב נוסף שהושג השנה
לכל בעלי הסטומה הוא ביטול
ההשתתפות של בעלי סטומה
עבור ציוד שאנו משתמשים,
כלומר פטור מלא מהשתתפות
עבור כל ציוד הסטומה.

הדבר נכנס לתוקף בראשון לינואר " .2008כללית"
ניסתה לדחות את יישום הפטור ,אולם בסופו של דבר,
גם ב"כללית" הפטור נכנס לתוקף בחודש פברואר .אני
תקווה שהיום ,שמונה חודשים לאחר התיקון ,אכן הדבר
מיושם בכל הקופות ללא בעיות.
לצערנו ,כבר בחודשים הקרובים ,המאבק הרגיל על חוק
ההסדרים ותקציב הסל חוזר .הקדשת כל המאמצים
לנושא עדכון הסל של כל המערכת אינה מאפשרת דיון
רציני והישגים בנושאים רבים אחרים ,עמם מתמודדת
מערכת הבריאות ,ובהם מצוקת האשפוז ,חוסר משווע
וקריטי במרדימים ,בעיות תקציב וכוח אדם בפגיות,
בעיות תקינה וציוד בנושא רדיותרפיה ,וחוסר צפוי בעתיד
ברופאים ואחיות .לאחרונה ,לצערנו ,קיים מאבק כלכלי
חמור בין שרותי בריאות כללית ובתי החולים הממשלתיים,
מאבק שגלש לתקשורת והציג מאבקים אישיים בין
הנוגעים בדבר .משרד הבריאות ,אשר מצד אחד ,הוא
בעליו של בתי החולים הממשלתיים ,ומנגד ,אחראי על
בריאות הציבור ,אינו נוקט עמדה חד משמעית כדי לסיים
את הפרשה ,הנמשכת כבר יותר משנה ופוגעת קשה
במבוטחים .הפגיעה מתבטאת בעיקר בנושא מתן טופסי
 17והפניות לטיפולים .חשוב לציין ,שלכל הקופות ,למעט
"כללית" ,יש הסכמים חתומים עם כל בתי החולים.
בפאן הפוליטי אנו רואים אפשרות לקיום בחירות בעתיד
הלא רחוק ,דבר שיכניס את המדינה למערבולת .מצד
אחד אני מקווה שהמצב לא יביא למיסמוס ההישגים
הצנועים שהושגו ,ומצד שני ,מערכת בחירות תאפשר לנו,
ארגוני החולים ,הישגים נוספים לטובת החולים ולשיפור
מערכת הבריאות.
ולבסוף ,וועדת הסל הממשלתית הוקמה והחלה
בעבודתה .גם השנה מתכננת ההסתדרות הרפואית
הקמת וועדת סל אלטרנטיבית -
הפורום הציבורי ,גם כדי לתת במה
לחולים בהצגת בעיותיהם וגם כדי
להשפיע על וועדת הסל הממשלתית.
ולסיום ,אני מקווה שאכן המערכת
תשתפר לטובת החולים ,ואני
קורא לכולכם לעדכן אותנו בכל
שינוי או בעיה שאתם נתקלים בה -
לטיפולנו.

3

התמודדות בצבעים
יפית נאור ,שותפה להקמת קבוצת "צעירים עם סטומה" של האגודה למלחמה בסרטן;
יועצת ארגונית  ,MBAותרפיסטית בפסיכודרמה

צלם :זיו שדה

התמודדות .בגיל  ,27בבת
אחת ,על הספה הירוקה
בבית שלנו ברמת גן ,נחתה
עלי המילה הזו .אני לא זוכרת
צבעים או ריחות או מה כל אחד
לבש .אבל אני זוכרת ,זיכרון חי
ומוחשי  -את התחושה שהדם
קופא בעורקים .לא כמטפורה
 ברגע אחד הדם פשוט עצר,ובו בזמן המחשבות התחילו
לדהור במהירות של  280ק"מ בדקה .אני חושבת שכל
מי שמחזיק את הגיליון הזה בידיו  -מכיר היטב את המילה
הזאת .התמודדות .או בעצם את השילוב " -התמודדות
עם  ."...כי התמודדות היא מילה שבאה בזוג  -יש קושי
שמולו צריך להתגייס .יש כאב או אבדן שצריך ללמוד
להכיל.
מהרגע הראשון לא קראתי לעצמי "חולת סרטן" .העדפתי
את השם הארוך והמסורבל יותר " -מתמודדת עם
סרטן" .ולשמחתי בשנים האחרונות ,אני יכולה תודה לאל,
להגיד ש "התמודדתי עם סרטן" ,בזמן עבר .זה נשמע
אולי קטנוני ,אבל ההתעקשות על ההגדרה הזו ,שלא
תמיד הייתה מובנת אפילו לי ,אפשרה לי לשמור על 'יפית
הבריאה' .ההרחקה הזו ,ביני ובין הסרטן ,לא אפשרה
לסרטן להשתלט על כל כולי .יכולתי לשמור על החלקים
הבריאים שלי ,חלקים יפים ,שלמים ,חזקים ומלאי עוצמה,
שמתמודדים עם צבר של תאים שיצא משליטה.

התמודדות משמעה ,שמהרגע הראשון ,שם על הספה
הירוקה ,בחרתי בחיים .חיים עם אמונה שהאחריות שלי
היא לחיות אותם שלמים ומלאים בשמחה ,חיים שבהם
אני חולמת חלומות פרועים ופועלת להגשימם ולממשם.
התמודדות היא היכולת להתחבר לעוצמות ולתמיכה
של האלוהים  -אלוהים דתי או אולי אלוהים חילוני  -זה
שנמצא בכל יצור חי ,בכל נהר זורם ופרח שצומח.
עבורי ,האתגר האמיתי הוא להמשיך ולבחור בחיים כפי
שאני מאמינה שעליי לחיות אותם ,תוך קבלה והשלמה עם
המחירים שהמציאות של חיי זימנה לי .במהלך ההתמודדות
עם המחלה  -נאבקתי ונלחמתי באומץ ,כדי להגדיר את
גבולות המציאות הזו .הסטומה ,לצערי ,נמצאת בגבולות
החדשים האלה והיא חלק מהמחיר שנאלצתי לשלם פשוט
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כדי לחיות .אחות הסטומה שפגשתי לפני הניתוח ,הציעה
לי דרך לחיות עם המחיר הזה ,שאז נראה לי לא נתפס,
והמחשבה הזו הולכת איתי עד היום .היא אמרה "את לא
צריכה לאהוב את הסטומה שלך  -את פשוט צריכה
לחיות איתה .בשלום" .הלוואי שלא הייתי חייבת להיות
"בעלת סטומה" .אבל זו המציאות .אני משתדלת לזכור
שהסטומה ,הניתוח והטיפולים שעברתי ,הצילו את חיי,
אבל הם לא מגדירים את חיי.
במהלך הקרב על החיים שלי ,התמודדתי עם כאב פיסי
ורגשי .וגיליתי שאני מסוגלת! למדתי להסתכל לפחד
בעיניים  -באופן מוחשי על במת הפסיכודרמה .למדתי
לצייר את הכעס עם צבעי פנדה עד שהדף לא עמד
בעוצמה של האדום והשחור .למדתי לפסל בחמר שוב
ושוב את כל האיברים שרציתי "לדבר" איתם .למדתי
לרקוד ריקודי בטן  -כדי להזכיר לעצמי עד כמה אני
אישה וכדי לשכוח שהשאלה בכלל עלתה בראשי .למדתי
להיות חלשה ולהישען על האנשים שאוהבים אותי .למדתי
שככה אני הכי חזקה ומהווה משענת גם עבורם .למדתי
לשמוח מהדברים הכי פשוטים ,ונוכחתי שלפעמים זה לא
עובד ,ואני עדיין מתעצבנת משטויות .בקיצור  -למדתי
לחיות.
הספה הירוקה כבר איננה .הכלב אכל אותה (באמת).
הבית ברמת גן ,גם הוא זיכרון רחוק  -עברנו לגור במושב,
קרוב לאדמה ,במקום שבו הכלב יכול לרוץ בשדות.
הגשמתי חלום ישן  -למדתי פסיכודרמה ונתתי לעצמי
מתנה כשאפשרתי לעצמי לצמוח ,להתמודד ולנשום.
למדתי ייעוץ ארגוני  -ואפשרתי לעצמי לתרגם את
הניסיון שצברתי בארגונים ,לדרך שמאפשרת לי ולאחרים
לזהות הזדמנויות ולהתמודד עם שינויים מאתגרים.
היום אני מנחת קבוצות פסיכודרמה "מהבטן" ושותפה
לתהליכים מרגשים של נשים ,גברים וילדים שמתמודדים
ובוחרים בחיים .אני ממשיכה לחלום ולרקום את החלומות
שלי  -להקים משפחה ולפתח את עצמי מקצועית,
כיועצת ארגונית ומטפלת בפסיכודרמה .אני מנסה לזכור
בכל יום ,להודות על המתנות שלי בחיים  -על היכולת
לנוע ,לנשום ולרקוד ,על האנשים האהובים והאוהבים בחיי
ועל המזל שיש לי ,להגשים את עצמי ,להתמודד ולהכיר
את עצמי כל יום קצת יותר טוב .עם ולמרות הסטומה.
ואולי קצת בזכותה?

מיומנו של בעל אורוסטומה
אורי לבון
סרטן שלפוחית השתן הופיע אצלי בקול ענות חלושה.
בפעם הראשונה הופיעה טיפת דם בשתן ,ומכיוון שלא
התייחסתי לתופעה ברצינות הראויה ,קיבלתי כעבור
כשבועיים תזכורת בדמות מספר טיפות דם בשתן.
התעלמות נוספת מצידי הכעיסה ,כנראה ,את הסרטן,
והוא החליט לזעזע אותי באופן שיגרום לי להתייחס אליו
ברצינות הראויה.
יום בהיר אחד ,בעת טיול בארה"ב ,כל השתן היה ורוד
בכיוון לאדום .ואכן ,כל פעמוני החרדה החלו לצלצל
בעצמה רבה ,ומיד עם שובי לארץ נזעקתי אל האורולוג,
שטיפל בי במסירות במשך יותר מ 12-שנים .בדיקות
אולטרא-סאונד וציסטוסקופיה העלו ,כי שלפוחית השתן
שלי מלאה בפוליפים.
הצעד הבא היה ביקור אצל המנתח כדי לבחון את
האפשרויות העומדות בפני.
בשלב הראשון נעשה ניסיון לנקות את השלפוחית מן
הפוליפים ולשטוף את שאריותיהם ,ניסיון אשר הסתיים
בכישלון חרוץ .תוצאות הבדיקות הפתולוגיות של
הרקמות ,שהוצאו מהשלפוחית ,העלו ,כי לא יהיה
מנוס מכריתת השלפוחית כולה ובניית מערכת חלופית
להפרשת השתן מהגוף .חוות הדעת השנייה ,שמטבע
הדברים נדרשה ,קבעה אף היא ,שיש צורך דחוף בהרחקת
שלפוחית השתן ובבניית מערכת סטומה שתתפקד
במקומה.

אם יהיו כאלה ,לא ישנו כהוא זה את אורח חיי ,ולאחר
תקופת ההחלמה וההסתגלות לסטומה ולציוד הדרוש
לפעולתה התקינה ,אחזור לפעילות רגילה ,כפי שהייתה
לפני הניתוח .כתוצאה מהחלטה זו הלכתי לניתוח ברוח
שלוה ,דבר שסייע מאד להחלמתי המהירה.
אני נמצא היום בדיוק שנה לאחר הניתוח וחי חיים רגילים
לחלוטין ,כפי שניהלתי לפני הניתוח .אני ממשיך לעבוד
שלושה ימים בשבוע ,חותר על הירקון במסגרת מועדון
השייטים תל אביב 3-4 ,פעמים בשבוע ,כ 8-ק"מ
כל פעם ,עם בן זוגי ב 20-השנים האחרונות (ההגבלה
היחידה היא השימוש בחגורה מיוחדת להגנת הסטומה
מפני פגיעה בזמן פעילות) ,פעיל במועדון ומשמש
כיו"ר שלו וכגזברו ,מנהל קרן מלגות משפתית גדולה
המופעלת יחד עם עיריית תל-אביב-יפו ,יוצא לבלות
באירועי תרבות ונפגש עם חברים .רק לפני ימים אחדים
שבנו ,אשתי ואני ,מטיול קצר אך אינטנסיבי לאיסטנבול,
שהיה כרוך בהליכה רבה ברגל.
לשמחתי הרבה גזרתי היא ,יחסית דקה ולכן השינויים,
שחלו בהרגלי הלבוש שלי ,הם מעטים .אני ממשיך
ללבוש את אותם הבגדים ,שלבשתי לפני הניתוח ,מלבד
המכנסיים בעלי הגזרה הנמוכה ,בהם החגורה לוחצת
על הסטומה.
תחושתי היא ,שהסתגלתי למצב החדש על הצד הטוב
ביותר .לאחר תקופה של ניסוי וטעייה ,פיתחתי לעצמי

קבלת ידיעה כזו של שינויים המשמעותיים העומדים לחול
בחייו של אדם מלווים ,מטבע הדברים ,בחששות כבדים
לגבי העתיד .האם הניתוח יצליח? כיצד יעבור תהליך
החלמה? כיצד אתאושש מהניתוח ומהתהליך ההחלמה
ומתופעות הלוואי (אם יהיו כאלה)? והחשוב מכל  -כיצד
יראו החיים לאחר ההחלמה?...
אני אדם אופטימי מאד מטבעי ,פעיל מאד בעבודה
גם כיום (בגיל  ,)74עוסק בספורט החתירה באופן
אינטנסיבי ,פעיל בחברה ופועל למען הקהילה .גמלה
בליבי ההחלטה ,כי הניתוח והקשיים ,שיעמדו בפני בעתיד,
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הליך נוח ,ככל האפשר ,להחלפת הבסיס סביב הסטומה
והשקית המוצמדת אליו .הזמן הנוח ביותר להחלפת
הבסיס הוא בשעת בוקר מוקדמת ,כאשר הכליות מכילות
מעט שתן ואז החשש מדליפה בעת ההחלפה הוא מועט.
כל התהליך אינו גוזל יותר מ 15-דקות ,ואני מבצעו
בעצמי ללא כל עזרה .יש להימנע מפעילות מוגזמת
בשעה הראשונה לאחר החלפה ,על מנת לאפשר לבסיס
להיצמד היטב לעור הגוף.

מאד בהסתגלות למצב החדש .לכן ,ביומני השתדלתי
להתייחס למצב לאחר התייצבותו ולאחר שיבת החיים
לשגרה ,ככל שהדבר התאפשר.

אני משתדל להתעלם בחיי היום יום מהמגבלה ,שמטיל
עלי מצבי החדש ,לחיות חיים רגילים ולעסוק בכל
הפעילויות בהן עסקתי לפני הניתוח.

אני שמח לסייע בעצה והצגת שגרת חיי ופעילותי לחולים
חדשים הנמצאים במצב רוח לא פשוט עם קבלת הידיעה
על השינוי ,שחייהם אמורים לעבור לאחר הניתוח ,ומציג
בפניהם את הצד האופטימי של המצב ואת העובדה,
כי אפשר לחזור לחיים רגילים ופעילים .אחת התגובות
האופייניות ,שקיבלתי מחולה ,שעבר את הניתוח לאחר
ביקור אצלי ,הייתה" :באתי אליך עם הראש באדמה
ויצאתי בראש זקוף".

מתיאור מצבי עלולים להתרשם ,כי ניתוח כריתת
שלפוחית השתן הוא קל הפשוט  -ולא כך הדבר.
הניתוח הוא מורכב למדי ונמשך כ 5-שעות .האשפוז
עד להסתגלות הראשונית למצב נמשך  10-12ימים,
ההתאוששות וההחלמה בבית והחזרה לתזונה רגילה -
גם הם דורשים תקופה די ממושכת ,אך אלה הם תהליכים
חולפים ,אם כי מכאיבים ומתסכלים .ברצוני להוסיף,
כי השהיה בבית חולים אסותא הייתה קלה באופן יחסי
בזכות הטיפול המסור והמעודד של האחיות והרופא,
והליווי הצמוד של אתי ברק ,אחות הסטומה ,אשר עזרה

לסיכום :תהליך ההסתגלות למצב החדש תלוי כולו
בראש .קבלת השינויים ברוח חיובית ואופטימית היא
המפתח לחיים פעילים ומלאים למרות המגבלה ,והיא
שהופכת מגבלה זו לשולית בחיינו העתידיים.
אני מקווה ,שרשימה זו תסייע לבעלי סטומה ותיקים
ותציג לבעלי סטומה חדשים ,כי השד אינו נורא כל כך,
וכי השמיים לא נפלו על ראשינו והחיים נמשכים במלוא
עוזם.
אני מקווה ,כי אוכל לדווח בעתיד ברוח אופטימית בדומה
לדיווח הנוכחי.

ב"ה אדר תשס"ח ,פברואר 2008

כותבים

לכבוד
הנהלת ארגון בעלי סטומה
האגודה למלחמה בסרטן -בית מטי
רחוב רביבים  7גבעתיים 53103

קוראים

ידידים נכבדים שלום רב,
תחילה ,תודה והערכה לכל אשר אתם פועלים נאמנה
במשך השנה לטובת חברי האגודה ,לצרכים מיוחדים,
לעריכת הכנסים השנתיים ,אשר מסייעים רבות לכולנו
לקיום הקשר ולדווח הדדי בכל הקשור לחולי סטומה ,כן
גם הדיווחים על התקדמות בנושאים והנחיות הקשורות
עם ציבור חולי הסטומה בארץ ובעולם .תמיד אנו
מייחסים חשיבות לעשייה שלכם ובודאי לרענון השוטף
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הקשור אתנו .תודה ליו"ר הנכבד ,מר מידד גיסין ולכל
הצוות הנלווה עמו בעבודה זו.
אני מצפה לשמוע תמיד ולקבל את הקובץ שיצא מעת
לעת ,תמיד חידושים ודווח מעניין לתועלת חברים.
בברכה נאמנה,
יצחק בן -ארי

הסטומה שלי
ורדה
תאמינו או לא ,לאחר כמעט כשש שנים ,אנו צמודות אחת
לשנייה .נהיינו חברות קרובות ,ותאמינו לי ,שהיום אפילו
קשה לי לחשוב ,שאני מוותרת עליה כי היא נהתה כחלק
יקר מגופי.
לפני כ 6-שנים התעוררתי בטיפול נמרץ ,אחרי כחודש
שהייתי מונשמת ומורדמת לאחר הניתוח בבטני .לא
ידעתי היכן אני ,ולא הבנתי שאני בבית חולים .החילותי
למשש את בטני ונגעתי בדבר לא מוכר לי ,כי לא ציפיתי
לזאת.
בתי באותו זמן הייתה לצידי ,כמו שהייתה כל אותו חודש
כמעט צמודה אלי .היא אמרה לי" :יש לך שקית לצואה
בבטן בעקבות הניתוח שעברת .אל תגעי בה".
בעבר שמעתי סיפורים כאלה כשהייתי מאושפזת במח'
כירורגית ,ואני זוכרת את הסלידה והשנאה של אנשים
רבים לשקית זו.
לא אספר לכם על התלאות ,הכאבים והסבל וכמה
פעמים נפלה לי שקית זו והאחיות הלא מנוסות שניסו
לטפל בה ,עד שהגיעה אחות הסטומה שלימדה את בתי
איך לטפל בי (הדבר היה בהדסה עין כרם בירושלים).
רק שני אנשים זכורים לי מאשפוז זה :אח אחד ,שידע
פחות או יותר לטפל בי והוא היה בא למיטתי ,מלטף אותי
מרחמים ומעודד אותי ואומר לי לא לדאוג" ,בסופו של
דבר תלמדי לטפל בעצמך!"

ועוד זכורה לי אחות צעירה במחלקה ,שלא ריחמה עלי
וכשהייתי בוכה היא הייתה אומרת לי "יש גרוע מזה! את
צריכה לטפל בעצמך לבד ,הרי בסופו של דבר תגיעי
הביתה ותצטרכי להתמודד לבד".
באותו זמן כעסתי עליה.
אחר-כך עברתי שיקום קשה בבית רבקה בפתח תקווה.
בהגיעי הביתה ,בני היה מחליף לי את שקית הסטומה וכל
פעם כשהשקית נזלה או נפלה ,הייתי מזעיקה את בתי
ולא רציתי לנגוע בה .כעסתי עליה ואמרתי כי לעולם לא
אתרגל אליה.
עד שהגיעה לביתי אחות הסטומה מפתח תקווה ,יהודית
מריל ,שהדריכה אותי במסירות ולימדה אותי לטפל בה
ועל זה תודתי לה .ולמדתי !!! למדתי !!!
הבנתי שאין לי ברירה ,וכדי לחיות עימה בשלום ,עלי
לטפל בה.
כיום אנחנו חיות בשלום .לפעמים היא עושה לי בעיות ,כמו
כל בן משפחה ,ואני כועסת עליה ,אך מיד אני שוכחת ,הרי
היא חלק ממני לטוב ולרע ונצטרך לחיות ביחד ולהתרגל
אחת לשנייה .וכך אנו חיות באהבה וברעות עד עצם היום
הזה.

לא האמנתי לו באותו זמן ,איך זה יתכן? האם אני אוכל
לטפל בעצמי? האם השקית של הסטומה לא תגרום לי
לבושות ותיפול לי באמצע הרחוב ,שכל האנשים מציצים
בי ואוי לבושה! ועוד הוסיף ואמר אותו אח" :אני מניסיוני
יודע שיש אנשי עסקים ,שגם טסים לחו"ל ומנהלים אורח
חיים רגיל ואיש אינו יודע.
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הגוף והסטומה :מאי שלמות אל
השלמה ,פיוס ומציאת משמעות
(תמצית ההרצאה)
אביבה איזנברג ,פסיכולוגית קלינית ורפואית ,מרכז רפואי "קפלן" רחובות
מים רבים זרמו בים מאז אותו יום בשנת  1776שבו ביצע
המנתח הצרפתי ,מ .פילורי את ניתוח הקולסטומי לראשונה
בהיסטוריה .ציוד הסטומה היה אז ספוג פשוט שהונח על
הפתח שנפער בגוף ,מוחזק בתחבושת אלסטית ,לספיגת
הנוזלים .יותר ממאתיים שנה לאחר מכן ,בשנות האלפיים,
מבוצעים עדיין ניתוחים אלה ברחבי העולם ,במספרים
בלתי מבוטלים .התפתחות מרשימה חלה במשך השנים
בטכניקות הניתוחיות ,באיכות ציוד הסטומה ,בשיטות
הטיפול בסטומה ,ובהתמקצעות הולכת גוברת של
האחיות המומחיות לנושא.
עם זאת ,הניסיון המעשי המצטבר בתחום והמחקרים
שנערכים ברחבי העולם מצביעים ,שעל אף השיפור
המרשים שהתחולל ביכולות ההתנהלות והטיפול ה"טכני"
בסטומה ,עדיין ניכרים קשיים הניתנים להבנה בהסתגלות
הרגשית והפסיכו-חברתית לחיים עם סטומה .אלה מהווים
אתגר התמודדות מורכב למטופלים ,לבני משפחתם
ולאנשי הצוות המטפל .במחלות בכלל ובסרטן בפרט,
כל מקרה של פגיעה בגוף ובדימוי שלו ,נחווה כטראומה
נפשית ומעורר טלטלה רגשית רבת עוצמה בחיי המטופל
ובסביבתו הקרובה :דימוי הגוף הוא חלק מהדימוי "העצמי"
השלם .בדרך כלל ,אובדן של איבר או של תפקוד משרה
תגובת אבל טבעית ,העשויה להימשך לאורך זמן ,אף
מעבר לתקופת ההחלמה הפיסית .כשמדובר בניתוח
קולוסטומי ,האפיונים הייחודיים לניתוח זה ,הכרוכים
בתחושות לא מוכרות ובמרכיבי שיגרת חיים חדשים ובלתי
נעימים ,עלולים להאיץ מצוקה רגשית וקשיי הסתגלות
במישורי חיים שונים :האישי ,הזוגי (האינטימי) ,המשפחתי,
החברתי והמקצועי .אמפטיה ותמיכה רוחנית מצד בן
או בת הזוג ,המשפחה ,כמו גם הסביבה המקצועית
והחברתית ,עשויים כמובן לסייע רבות בתהליך השיקום.
ועם זאת ,גם בקיומם של "תנאים של חיבה".
במצבים של תמיכה נתונה ,ישנם אלה המתקשים יותר,
ואחרים ,שהסתגלותם טובה או מהירה יותר .האם נוכל
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לאפיין את אלה ואת אלה? האם יש אופני התמודדות
היעילים יותר במצב המיוחד הזה של קולוסטומי
ואורוסטומי ושעשויים לסייע למטופלים לשוב לשגרת
חייהם ולשקם את תחושות "העצמי" שלהם? ואולי אף
"לצמוח" ולהגיע למקום נפשי טוב יותר מבעבר?
בשנים האחרונות מצטברים מחקרים בפסיכולוגיה,
המנסים לזהות את אותם מושגים משמעותיים מתחום
ההתנהגות הנפשית ,האחראים לשוני הנצפה בהסתגלות
בין בני אדם שלקו באותה מחלה ,עוברים ניתוחים וטיפולים
דומים ,ואף על פי כן מגלים דפוסי התמודדות שונים
זה מזה .מחקרי העבר בתחום הפסיכולוגי ,היו לקויים
מבחינה מתודולוגית ולא הצליחו להאיר את המנגנונים
הנפשיים האחראים למציאות הזו .מחקרים אחרונים,
שהשתמשו במתודולוגיות ראויות הגיעו למסקנות מעניינות
באשר לאלה .מושגים כמו "הגדרה מחודשת של המצב",
"תחושת יכולת ומחוללות עצמית"" ,מיקום שליטה פנימי",
"שליטה במחשבות"" ,הפעלת תהליכי חשיבה חיובית",
"התמודדות ממוקדת בפתרון בעיות"" ,יכולת להרפיה
והרגעה עצמית"" ,דמיון מודרך"" ,העצמה אישית" ועוד,
הם מושגים מתחום הפסיכולוגיה המודרנית ,הרפואית
והקלינית גם יחד ,שביכולתם לתרום להעשרת דרכי
התמודדות האישיות .מושגים אלה עשויים להיות בהירים,
ניתנים לתרגול וליישום ונגישים לכל אדם החפץ בהם ,הן
כשמדובר ב"טיפול עצמי" או "אימון עצמי" והן כשמדובר
בפנייה לייעוץ או לטיפול אצל גורם מקצועי.
השימוש המודע והמכוון בסגנונות התמודדות שהוכחו
כיעילים במחקר הפסיכולוגי-רפואי ,עשוי לאפשר את
המעבר ההדרגתי והחיוני ממצב של מצוקה וכעס על אי
השלמות הגופנית אל עבר קבלה והשלמה ,שהן אבני יסוד
חיוניות בחיים מספקים ובעלי משמעות .בתהליך הנפשי
המתרחש ,יבשילו התנאים להסתגלות משופרת ואף
לצמיחה אישית מתוך הטראומה.

"גשר מאחד"
מודל להתמודדות של בעל סטומה ובני משפחתו
יעל שמש ,אחות סטומה במרכז הרפואי תל השומר
ניתוח סטומה עלול להוות מצב דחק טראומתי ,המתרחש
ברוב המקרים ללא התרעה ומתאפיין במעבר מהיר
מבריאות תקינה לשינוי כרוני.
לסטומה השפעה משמעותית על חיי האדם בעקבות
ההשלכות הפיזיות ,השינוי בצורת הגוף ,אבדן תפקוד
חשוב והצורך ללמוד דפוסי הגיינה אישית חדשים .יכולת
האדם להסתגל לשינויים אלה תשפיע על יכולת השיקום,
ההתרגלות למצב החדש ולאיכות חייו.
Lazarus & Folkmanל( )1984מגדירים "דחק" :כל דרישה
סביבתית ,חיצונית או פנימית ,העולה על המשאבים
ההסתגלותיים של הפרט ,של מערכת חברתית או
ביולוגית.
אונטונובסקי ( )1998הוסיף ,שתוצאה של דחק יכולה
להיות גם טובה ובריאה ולאו דווקא מצוקה או חולי.
במצבי חולי ,דוגמת כאלה המצריכים ניתוח ליצירת
סטומה ,ניתן לזהות גורמי דחק ממספר סיבות:
דחק רפואי  -יכול לנבוע כתוצאה מהמחלה עצמה
(כאבים ,שינויים גופניים ,אובדן תפקודי גוף ,חולשה
והפרעות קוגניטיביות) ,או כתוצאה מטיפולים רפואיים
(תופעות לוואי ,שינויים בתזונה ,בפעילות גופנית וכו').
דחק נפשי  -כתוצאה מתחושת אשם ,בושה ,תלות,
שינויים בתפיסה עצמית ,תסכול בשל תחושת חוסר
אונים ,חוסר וודאות ,איום כתוצאה מאובדן תפקידים או
מהמוות.
דחק חברתי  -בשל הצורך בשינוי אורח החיים ופעילות
שעות הפנאי ,שינוי בתעסוקה ובעיות ביחסים חברתיים.
לא אחת קורה שבעל הסטומה חווה התרחקות או המנעות
של אנשים קרובים משמירה על קשר.
התמודדות יעילה ,על פי Lazarus & Folkmanל()1984
היא תהליך הערכה דינמי ,משום שהערכתו של האדם את
האירוע/מצב הנתון קובעת איך יתמודד ,לפעמים על ידי
הגנה והמנעות ולפעמים על ידי פיתרון בעיות.

Folkmanל( )1997בהתיחסות מאוחרת יותר ,הוסיפה
את המושג "התמודדות הממוקדת במשמעות".
היא מתמקדת במצב שבו לא ניתן לשנות את המצב,
אלא רק לתת משמעות אחרת לרגש המלווה למצב.
התמודדות ממוקדת במשמעות תתכן על ידי הערכה
מחודשת ,שינוי מטרות ,שינוי אמונות רוחניות/דתיות
ואירועים חיוביים.
מאמר זה יעסוק בסקירת דרכי התמודדות שונות של
חולים עם סטומה ,בחשיבותם של מקורות התמיכה
לבעל הסטומה ולמשפחתו וכן בקשר בין בית החולים
לסביבתו הקרובה.

תהליך הטיפול
ההחלטה על ניתוח סטומה הינה לעיתים מהירה וללא
הכנה מספקת למטופל.
בכדי לשפר את התמודדות בעל הסטומה ומשפחתו
פותח התהליך הבא:
עם ההחלטה על הניתוח החולה מלווה במסלול הטיפול
ע"י רופא ואחות הסטומה המומחית בבית החולים
ובקהילה .מריל ,דר ויפה ( )2003במאמרם ,מחלקות
את התהליך מרגע ההחלטה על הניתוח ועד להחלמתו
לארבעה שלבים:
 .1ההכנה לניתוח
 .2תכנון הטיפול בבית החולים
 .3הדרכת המטופל לטיפול עצמי
 .4תכנון השחרור
במאמר מסבירות הכותבות שמסלול טיפול זה מהווה
בסיס תומך ומאפשר קיום מערכת יחסים מהימנה עם
בעל הסטומה .זיהוי בעיותיו וצרכיו בהתאם לאורח
חייו ,מתן מידע הולם ,הדרכה מעשית ותמיכה רגשית
יובילו לשינויים ,לשיפור ההתמודדות שלו ושל משפחתו
ולעצמאות בטיפול.
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שיפור התמודדות בזמן המשבר
מודל רב מימדי להתמודדות עם הדחק ואי הודאות ,פותח
ע"י להד ואילון (.)2000
מודל זה עוסק בסגנונות התמודדות שונים של הפרט
בזמן משבר .ההנחה היא ,שבכל אדם טמון פוטנציאל
להתמודדות .ניתן לאתר אצל כל אדם מהו סגנון
ההתמודדות היחודי לו .ניתן לאתר מספר דפוסים ,שפות
וסגנונות התמודדות שבני אדם מאמצים כאשר הם
מתמודדים עם מצבי לחץ ,משבר ,אי ודאות ,אסון וסכנה.
גוף ,שכל ,רגש ,מערכת (משפחה) ,אמונות ,חברה,
דמיון.
במודל משתתפים שבעה ערוצים ,בהם מתקשר האדם
עם עצמו ועם העולם שמחוצה לו ,חווה ,מגיב ומתמודד.
ערוצים אלה ,הנקראים בראשי תיבות גשר מאח"ד,
מרכיבים את התהליך של התמודדות יעילה.

הגדרת תהליך התמיכה לאחר ניתוח
סטומה באמצעות המודל "גשר מאחד"

ג

גוף :חוויות לחץ משפיעות על המערכת הנוירו כימית
של המוח ומעוררות תגובות לחץ אופייניות ,כגון
כאבים ,סחרחורת ובחילה ,הזעה ורעידות ,דפיקות לב
וכדומה .לכל תחושת לחץ יש רכיב גופני .להלן דוגמאות
כיצד ניתן להגיע לאיזון ולשליטה על מערכות הגוף:
 #הדרכה קדם ניתוחית :הדרכה זו יכולה להתבצע
לפני ניתוח אלקטיבי (מתוכנן) .במהלך ההדרכה לומד
המועמד לניתוח מהי ההתערבות הניתוחית המיועדת
לו ומה תהיינה השפעות הניתוח על גופו .הדרכה זו
עשויה לצמצם את אי הודאות סביב ההליך הניתוחי
וההחלמה ומאפשרת במה לשאלות וחששות.
 #כאב :שליטה בכאב מושג על ידי איזון לאחר הניתוח
בעזרת מתן משככי כאבים על ידי חברי הצוות
המטפל .בהמשך ינחה הצוות את המנותח כיצד
לשלוט על הכאב באופן עצמאי.
 #ניידות :בעל הסטומה יודרך אודות הפעילות הגופנית
והחזרה לשגרה וכיצד לבצע הרפיה .במידת הצורך
תשולב פיזיותרפיסטית בהדרכה.

ש

שכל :חשיבה מתערפלת ומשתבשת תחת לחץ.
כדי להקטין את תחושת חוסר האונים ולפתח גישה
חיובית של המצאות ושליטה ,רצוי לקבל ,במידת האפשר,
הדרכה קדם ניתוחית ,במהלכה ילמד בעל הסטומה
המיועד ומשפחתו על הניתוח ומהן המיומנות הנדרשות
לשם החלמה וחזרה לתפקוד עצמאי.
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הצוות במחלקה ובקהילה ינחה ויעזור בארגון מחדש של
החשיבה ,במתן מידע רלוונטי ,בבחינת המציאות החדשה
אליה נקלע בעל הסטומה ובפתרון בעיות שוטפות.
לדוגמא:
 #תזונה :הנחיה לכמויות השתיה ולמרכיבי התזונה
נחוצים ,החל מהיום בו החולה סיים את הצום.
 #סטומה :דרכי ריקון הסטומה ,דרכי הגנה על העור,
המנעות מריחות ומזעור הגזים.
 #קשר עם הרופא ועם אחות הסטומה לאחר השחרור.
הצוות המטפל עשוי לשמש לחולה מקור לקבלת מידע
כדי להבין את האירוע שעבר עליו וכיצד להתמודד איתו.
תמיכת הצוות הרפואי עשויה לשפר את ביטחון החולה
ולהשפיע על תגובותיו הנפשיות Marquis .וחבריו ()2003
הראו כי מדדי איכות החיים של בעלי סטומה עלתה עם
יצירת מערכת יחסים טובה עם אחות הסטומה ,הרגשת
ביטחונם בטיפול העצמי עלתה בעקבות הקשר הרציף
עם אחות הסטומה .במיוחד בתקופה הראשונה לאחר
הניתוח.
לאחר השחרור מומלץ להגיע לפגישה עם הרופא ואחות
הסטומה ולשוחח עימם בפתיחות .כדי לא לשכוח את
הנושאים המטרידים ,מומלץ לכתוב לפני הפגישה רשימה
של שאלות בכל נושא ,כולל שאלות על החזרה למהלך
חיים תקין ועל זמן החזרה לעבודה ,התלבטויות בעניין
קיום יחסי מין ושיתוף בתחושותיהם וחרדותיהם בעניין
הסיכויים שהמחלה תשוב.

ר

רגש :מגוון רחב של רגשות מתעוררים עקב
הניתוח .מומלץ לתת ביטוי לרגשות אלה באמצעים
מילוליים של דיבור וכתיבה ובאמצעים בלתי מלוליים
בהבעה וביצירה (צבע ,תנועה ,צליל) .שחרור ובטוי רגשי
ברמה אישית או בין אישית עשוי להפחית את תחושת
הלחץ והמצוקה.
דוגמא למצב לחץ באשפוז הוא רגע גילוי הסטומה.
רובינו מנסים לדחות את רגע ההסתכלות על תוצאות
הניתוח .הפחד ממראה הסטומה לעיתים משתק ,לכן
כדאי שרגע זה יתבצע בנוכחות אחות .התבוננות ראשונה
על הסטומה מתבצעת יומיים לאחר הניתוח באמצעות
מראה במיטת החולה או בזמן רחצה .ההתבוננות נעשית
לאחר קבלת אישור מבעל הסטומה ותוך מתן לגיטימציה
לרגשות קשים ,דוגמת תחושת דחייה ,בכי ופחד מתגובת
בין הזוג.

מ

משפחה :המערכת המשפחתית היא מערכת
חברתית ראשונית ,החיונית לפיתוח כשורי
התמודדות בלחצי החיים .היא מסוגלת להעניק אהבה,
תמיכה וסיוע ,היוצרים את הבסיס להשרדות ולמרפא
במצבי מצוקה .ניתוח הסטומה עלול לערער את שיווי
המשקל של בעל הסטומה ,ולא זו בלבד אלא גם עלול
להפר את שיווי המשקל המשפחתי .קיימים יחסי גומלין
הדוקים במעגל של בעל הסטומה ,המחלה והמשפחה.
במחקרים הוכח כי גם בני משפחה חווים מצוקה נפשית,
המתבטאת בתחושת חרדה ,אשמה וכעס .משפחה
שמקיימת תקשורת פתוחה ,שאינה רואה במחלה או
בניתוח גורם המאיים על תפקודה ,שאנשיה גמישים
במציאת פתרונות ובחלוקת תפקידים ,שמסוגלת להיעזר
ביעילות בכוחותיה הפנימיים ובמשאבים חיצוניים ,תשיג
שיווי משקל טוב ומספק .יחד עם זאת יש לזכור ,שהגנת
יתר של המשפחה עלולה ליצור חוסר אונים ולהגביר את
תלות החולה .רצוי בהחלט לשוחח ולהתייעץ עם אחות
הסטומה ,או כל איש צוות אחר אודות הקשיים עימם
מתמודדים בני המשפחה ,הנובעים מערעור שיווי המשקל
שנוצר לאחר הניתוח.

א

אמונות :האמונה שייכת למימד הרוחני של האדם,
לתחום החיפוש אחר טעם החיים וסדר היקום.
האמונה מעניקה משמעות למצוקה ולסבל והתקווה
חיונית להשרדות .מערכות אלו עלולות להתערער עקב
משברים .יש אנשים הבוחרים לחזק את ההליך הפנימי
הקשור למערכת הערכים החברתית-אידאולוגית,
לאמונה דתית ,ולביטחון העצמי באמצעות תהליכים
רוחניים שונים ,דוגמת הבהרה עצמית מחודשת של
ערכים ,טקסים למיניהם ,תפילות וחיפוש מודע אחר
משמעות לחיים.

ח

חברה :הפרט והסביבה נמצאים ביחס דינמי
המשתנה תמיד ובאיזון חוזר של השפעות .לתמיכה
מצד הסביבה החברתית יש חשיבות ראשונה במעלה
בהתמודדות בלחצים ומשברים .היכולת למלא תפקיד
חברתי ולהשתלב בקבוצה מסייעת לפרט לרכוש ביטחון
בזמנים של בלבול ואי ודאות .מתן תמיכה חברתית לאדם
במצוקה היא מיומנות חברתית הניתנת לטיפוח למעניק
ולמקבל כאחד.
תמיכה מעשית וחומרית חשובה יותר בשלבים הראשונים,
אבל תמיכה רגשית חשובה יותר כאשר יש פגיעה ושינוי
בדימוי הגוף.
הפעלת קשרים חברתיים תומכים במצבי דחק ומשבר
מגינה על הפרט מההשפעות המזיקות של הדחק
(כאשר התמיכה נמוכה ,המצוקה הנפשית תגבר) .יש
לציין ,שהתמיכה יכולה להעשות באופן פרטני או באופן
קבוצתי.
מחקר חדשני של טיילור ( )2000הצביע על הבדלים בין
נשים וגברים בתגובתם למצב של מתח או איום .נמצא
שבמצבי לחץ ,נשים נוטות למצב של התחברות ,שיגרום
להיטמעות בסביבה וישמש להן אמצעי הגנה .מנגד ,אצל
גברים במצב של מתח או איום ,קיימת נטייה ליצור פחות
קשרים חברתיים .גברים נוטים לפעול עפ"י המודל של
"לחימה או בריחה".
לחזרה למעגל העבודה של בעלי הסטומה יש חשיבות
רבה בהגברת תחושת היכולת והערך העצמי והחזרת
תחושת הרצף בחיים .למרות זאת לא כולם חוזרים
לעבודה ,וחלקם אף נושרים ממנה זמן לא רב אחר כך.
הסיבות לכך נעוצות בדרך כלל במצוקה נפשית ,בחרדה
שמא הסטומה תדלוף או תגרום ל"רעשים" מביכים.
סיבות נוספות יכולות להיות תחושת בושה ,הרגשת
דיכאון ותפיסת מסוגלות נמוכה של החולה .הפרישה
ממעגל העבודה עלולה לתרום להידרדרות המצב הנפשי
והגופני ,ועל כן קיימת חשיבות רבה לתמיכה פעילה
ולעידוד בעלי הסטומה למצוא עיסוק.
רשתות תמיכה נוספות להתמודדות טובה הם:
קשר עם גורם מטפל :טיפול מתוכנן והמשכי בבית
החולים ובקהילה מאפשר קיום מערכת יחסים מהימנה
עם בעל הסטומה .קשר זה מאפשר איתור מוקדם של
בעיות ,אומדן ומתן מענה ותמיכה מהגורמים המטפלים.
זמינותם של הגורמים המטפלים בבית החולים ובקהילה
נוטעים תחושת ביטחון ותמיכה לחולה ומשפחתו.
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רשת תמיכה חברתית :בני המשפחה של החולה עוברים
גם הם מסלול של דאגות והתמודדויות יחד עם החולה .יש
לזהות ולתמוך בהם במצבים של תלות ותלות הדדית,
כחלק מדפוסי ההתנהגות של חולים במסגרת משפחתם.
יכולתם לסייע לבעל הסטומה להתמודד תלויים בדפוסי
התקשורת במשפחה ,בתמיכה על ידי חברי משפחה
ובעיקר בהסכמת בעל הסטומה לקבל סיוע (יפה,
.)1990
קיימות מספר קבוצות תמיכה המהוות חברה משתפת
ותומכת לבעלי הסטומה ,כגון :ארגון בעלי סטומה ,צעירים
בעלי סטומה ,האגודה למלחמה בסרטן ,וקבוצות תמיכה
לבעלי סטומה המופעלות בבית החולים ובקהילה.

ד

דמיון :פעולת הדמיון מאשרת דיאלוג בין הגוף ,השכל
והרגש .היא חיונית לכושר ההמצאה ,לחשיבה יוצרת,
לפתרון בלתי שגרתי של בעיות ולהומור .הפלגה בדמיון
מאפשרת הסחת דעת והפוגה במצבי מצוקה מתמשכים
(להד ואילון .)2000 ,דוגמא לשימוש נכון ביכולת הדמיון
היא:
 #היכולת להתיחס לסטומה כעל איבר בעל אישיות
ולתת לו שם וכינוי.
 #המצאת "פטנטים" שונים להדבקה וקיבוע של ציוד
הסטומה.

סיפור מהחיים
יהודה (שם בדוי) בן  ,60נשוי ואב ל 3-ילדים אושפז
בדחיפות עקב כאבי בטן חדים .הוא דיווח על שינויים
בהרגלי היציאות .לאחר ברור קצר התגלה תהליך חוסם
המצריך ניתוח דחוף.
יהודה עבר ניתוח לפתיחת חסימת המעי הגס והוצאת
סטומה .בשל דחיפות הניתוח ,לא בוצעה הדרכה קדם
ניתוחית .לאחר הניתוח הוא גילה סימני דכאון וקושי
להשלים עם השינוי בגופו .הוא נירתע מלהביט על מקום
הסטומה והשתמש בבטויים " זה לא שייך לי" "קחו את זה
ממני" .לאחר שהודרך ע"י אחות הסטומה והצוות הרפואי,
שוחרר יהודה לביתו כאשר אישתו ,שעברה אף היא את
ההדרכה ,לוקחת על עצמה לסייע לו פיזית בתהליך
ולספק לו תמיכה רגשית.
עם הזמן בשיחה עם אחות הסטומה ,סיפר יהודה,
שהסטומה הפכה לחברתו לחיים .הוא העניק לה שם ,וכך
גם הציג אותה בפני משפחתו ומכריו .במפגשים חברתיים
שהיו לו ,נהג להסביר להם שמדי פעם עליו "להתיחס"
ל"חברתו" הקרובה ולקח הפסקה לצורך הטיפול בה.
בדרך זו של האנשת הסטומה ובהתיחסות אליה בהומור,
היו מסוגלים גם הסובבים אותו לדבר על ה"חברה" בלא
לחשוש או לחוש מבוכה.
מוטיב הזמן החולף שיפר את המיומנות של יהודה בטיפול
בסטומה ,והוא דיווח על התרגלות אליה.

לסיכום

ביבליוגרפיה

ניתוח סטומה עלול להיות אירוע טראומתי המלווה בדחק
וחרדה גופניים ונפשיים.
התמודדות יעילה וטובה עם ניתוח הסטומה הוצגה
באמצעות שבעת המימדים עם חלקם מתמודד בעל
הסטומה ובני משפחתו.
ההנחה היא ,כי בזמן משבר אדם נוטה להשתמש ביותר
מדפוס אחד .אין דפוס התמודדות אחד שהוא טוב
מהאחרים .כל אחד מהדפוסים רלוונטי לאדם מסוים
ולשלב אחר של תהליך ההתמודדות .יש חשיבות לתרגול
דפוסי התמודדות פחות שכיחים ,על מנת להרחיב את
מעגל הכלים להתמודדות ולהתרגלות למצב החדש.
בתוך תהליך ההתמודדות יש לתת דגש למימד הזמן
במספר הבטים:
מדובר בתהליך הדרגתי שרוב המטופלים עוברים ,כך
שההתמודדות אורכת זמן (ההחלמה הפיזית בלבד נעה
בין  6ל 8-שבועות).
במהלך הזמן החולה רוכש מיומנויות טכניות המסיעות לו
להתמודד טוב יותר עם הטיפול בסטומה.
הזמן שעובר מסייע בחזרה לשגרה ,בשיפור הדימוי
העצמי ובהבנה שאיכות החיים יכולה להיות טובה גם עם
הסטומה.

Folkman, S. (1977). Revised model of coping
processes. Social Seience and Medicine.
l Geary, C. D.& Flinn, M. V. (2002). Sex differences
in behavioral and hormonal response to social threat:
commentary. Psychological Review, 109: 745-753.
l Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress' Appraisal
and Coping. New York Springer Publishing Company.
Ch.6: The coping process, Ch.7. Appraisal, coping
and adaptational outcomes.
l Marquis, P., Marrel, A.& Jambon, B. (2003). Quality
of life in patients with Stomas: the Montreux study.
Ostomy and Wound Management, 49(2): 48-55.
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 #אונטונובסקי,א .)1998( .המודל הסלוטוגני כתאוריה
מכוונת בקידום בריאות .מגמות ,ל"ט.170-181 :
 #יפה ,ע .)1990( .לחיות עם סרטן וסטומה :הסתגלות
החולה והמשפחה .עבודת גמר לתואר מוסמך בסיעוד,
החוג לסיעוד .אוניברסיטת תל אביב.
 #להד ,מ .ואילון ,ע .)2000( .חיים על הגבול.
 #מריל ,י .דר ,ע .ויפה ,ע .)2003( .הטיפול בבעלי
סטומה לאורך הרצף בית חולים -קהילה .ביטאון הסיעוד
האונקולוגי בישראל .יג(.29-32 :)2

קבוצת תזונה ובישול בריא
לחולי סרטן בעלי סטומה
בWellness Community-
מרכז תמיכה לחולי סרטן ובני משפחתם הפועל בחסות
האגודה למלחמה בסרטן
איילת ברק ,עובדת סוציאלית ושף ,מפתחת שיטה לטיפול בבישול
וולנס קומיוניטי ,האגודה למלחמה בסרטן ,גבעתיים
אף אחד לא בוחר לחלות במחלת הסרטן ,אבל,
לאחר ההתמודדות הראשונית אנחנו כן יכולים לבחור
לבנות לעצמינו שגרת חיים חדשה ,בריאה יותר.
התפתחות הטכנולוגיה הרפואית ,מציאתן של תרופות
חדשות ושיפור הטיפול הרפואי שיפרו את אחוזי ההחלמה
ממחלת הסרטן אולם ,הפכו את ההתמודדות עם מחלת
הסרטן לארוכת שנים" ,כרונית" .המפגש עם מחלת
הסרטן ,הטיפולים המורכבים והאינטראקציה עם הצוות
הרפואי מעורר אצל רבים תחושה של בלבול וחוסר
שליטה .רגשות אלו מתעצמים על רקע העדר ידע ומידע
סותר בתחומים רבים ,בהם תחום התזונה והבישול
הבריא.
הדברים הללו ודאי מוכרים לכם ,ולכן במאמר זה
נעסוק בדרכים לשמר ולשפר את איכות החיים בזמן
ההתמודדות עם המחלה .החדשות הטובות הן שיש הרבה
מה לעשות בתחום הזה .ב ,wellness community-אנו
מאמינים בלקיחת אחריות ושותפות בתהליך ההחלמה.
אנו מתמקדים במתן כלים לחולים ,מחלימים ובני משפחה,
כדי שיוכלו להיות אקטיביים יותר ושותפים פעילים בדרך
להחלמה .אחד הכלים שפיתחנו במרכז הוא קבוצת
תמיכה המשלבת בין הגוף והנפש .איילת ברק ,עובדת
סוציאלית המתמחה בשילוב כלים אמנותיים בטיפול,
שהינה גם שף ,פיתחה יחד עם הדיאטנית לימור בן חיים
קבוצה לטיפול דרך בישול.
בישול בריא יותר הוא דוגמה מצוינת לאקטיביות ולשיפור
איכות החיים .מזון בריא נתפס לרוב כלא טעים ,יקר,
מחייב מאמצי בישול כבירים וידע ייחודי .בקבוצת הבישול
אנו הופכים את הבישול היום יומי לבריא וטעים ,מתאימים

את המזונות הבריאים לאורח החיים ,מפשטים את דרכי
ההכנה והופכים את האכילה הבריאה והבישול הבריא
למשהו נגיש ואפילו כייפי.
לבעלי סטומה נושא הבישול והאכילה לרוב מורכב יותר
בשל מגוון סיבות (שינויים במערכת העיכול בשל טיפולים,
בעיות שונות במעי ,חוות דעת סותרות לגבי מה מותר
ומה אסור לאכול וכדומה) לכן ,כדאי וחשוב לקבל מידע
ולהעלות את הסוגיות האלה על מנת למצוא פתרונות,
לשמוע איך מתמודדים אחרים הנמצאים באותו מצב
ולשפר את ההתנהלות היום יומית .קבוצת הבישול נותנת
מענה ומקום לשאלות הללו.
העיסוק בבישול הינו חוויה של משחק בחומרים ,יצירה,
ריחות ,צבעים וטעמים .חווית יצירה היא חוויה אקטיבית,
פעילה ומייצרת תחושת ייחוד ומשמעות .יצירה והתחברות
ליצירתיות עוזרת לאדם לפתח ולהרחיב את היכולת
להתמודד עם מצב נתון ,לראות ולצבוע אותו בדרכים
נוספות .על כן ,פיתוח הכישור הזה אצל חולי סרטן
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המתמודדים עם מצבים קשים ומסובכים על בסיס יום
יומי הינו חשוב.
איך כל זה מתבצע? מפגשי הקבוצה מתקיימים אחת
לשבוע במשך  10שבועות בתוך מטבח .המנות הנלמדות
בקבוצה נבחרו על בסיס  10המזונות הבריאים (אותם
הגדיר ה .)FDA-כל מנה מאפשרת שיחה על נושא
מסוים בתחום התזונה וניתן ידע רלוונטי נרחב ע"י לימור
(הדיאטנית) .מכאן ממשיכים לחלק מעשי (בהנחייתה של
אילת) של בישול המנות והתנסות אמיתית בהכנתן .ניתן
ידע רב לגבי אופי חומרי הגלם ,עונתיות ,טכניקות בישול
ייחודיות וגם נושאים פרקטיים ,כגון איפה קונים ואיך יודעים
שמוצר טרי .תוך כדי ההכנות מתפתחת שיחה חופשית
בין משתתפי הקבוצה על התמודדויותיהם סביב המחלה
ומתן תמיכה הדדית.
ב Wellness community-ניתן למצוא דוגמאות נוספות
רבות לפעילויות ,שמטרתן לשפר את איכות החיים:

פעילות גופנית מותאמת למתמודדים עם המחלה
(יוגה ,צ'י קונג ,פלדנקרייז או פילטיס) ,מגוון רחב של
הרצאות להעשרת הידע ,פעילות של יצירה ואמנות וכן
קבוצות תמיכה לחולים ובני משפחה ,אשר מספקות
ליווי וכלים להתמודדות עם היבטים רגשיים של המחלה
וההחלמה.
הקבוצות מתקיימות במרכז התמיכה "חזקים ביחד"
( )The wellness communityבגבעתיים ,המקיים
פעילויות נרחבות לטובת חולי הסרטן ובני משפחתם .כל
הפעילויות במרכז (כולל קבוצת הבישול) ניתנות לחולים
ללא תשלום!
ניתן לצור קשר בטלפון( 03-7315097 :תמי או מגי).
קיימים מרכזים נוספים כגון אלה .לקבלת פרטים ניתן
לפנות למרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן,
בטלפון מספר .1800-599-995

קבוצת תמיכה לחולי סרטן
המעי הגס וגידולי מערכת העיכול
קבוצת התמיכה לחולי סרטן המעי הגס ומערכת העיכול
באה לבדוק את השפעת קבוצת התמיכה על מנגנוני
ההתמודדות של החולים עם המחלה.
המפגשים מיועדים לנשים ולגברים במטרה להעניק תמיכה
פסיכו סוציאלית ,הדרכה מקצועית ומידע רלוונטי.
הנחיית הקבוצה נעשית ע"י מנחים מקצועיים בתחום.
המשתתפים הינם שותפים פעילים בהתהוות הקבוצה
ובמטרותיה ,כמו גם בבחירת הנושאים העולים לדיון.
הקבוצה לקחה על עצמה מספר החלטות כמו :לשתף
במפגשים בני זוג ובני משפחה תומכים ,לתמוך זה בזה
גם מעבר למפגשים ,לעודד משתתפים אחרים לקחת
אחריות על עצמם ולהיות דומיננטיים יותר בתהליך.
במסגרת המפגשים החודשיים ,נערכות הרצאות ,דיונים,
החלפת מידע ושיחות תמיכה.
הסיוע ניתן ע"י אנשי מקצוע מומחים בתחום אונקולוגיה,
המשתתפים כמרצים אורחים.

14

פתחון פה  -נובמבר 2008

חברי הקבוצה ,המתמידים במפגשים ,מעידים על עצמם
כי ההשתתפות מקנה להם כלים רבים יותר להתמודדות,
בטחון ,תחושה שאינם לבד במאבק ,קבלת אינפורמציה
רלוונטית ועדכונים ,המקלים על חיי היומיום ועל היכולת
להתמודד עם תחושת חוסר האונים והפסיביות.
המפגשים חודשיים ומונחים באופן קבוע ע"י מנחות
מקצועיות בתחום:
הגב' ארזה אשכנזי  -עובדת סוציאלית במכון האונקולוגי
במרכז הרפואי תל -אביב ,ע"ש סוראסקי והגב' אורית
שפירא  -עובדת סוציאלית מחוזית ,האגודה למלחמה
בסרטן.
המפגשים נערכים בכל יום ראשון ,הראשון של כל חודש,
בין השעות  17:00עד  19:00בבית "מטי"  -בית האגודה
למלחמה בסרטן ,רח' רביבים  7גבעתיים.
יש להירשם מראש אצל אורית שפירא
טלפון .03-5721614
ההשתתפות במפגשים אינה כרוכה בתשלום.

מגיני עור הניתנים לעיצוב
להתאמה מושלמת לביטחון ונוחות
חדש

פשוט ונוח לשימוש
גלגול האזור הרך הניתן לעיצוב
יוצר פתח מותאם לכל גודל
וצורת סטומה ללא שימוש במספריים
התאמה מושלמת
השכבה העליונה מתנפחת ברכות
ויוצרת ”צווארון גולף“ החובק
בעדינות את הסטומה העליונה ויוצר
הגנה בטוחה מפני דליפות על העור
הגנה משופרת לעור
שוליים הידרוקולואידים גמישים
מתאימים במיוחד לעור רגיש

סטומה בלתי סדירה

סטומה אובלית

סטומה עגולה

מפיצת מוצרי

ייעוץ והדרכה שיחת חינם 1-800-800-150
www.philtel.co.il

מעצבים את העתיד...

גלו את יתרונות השימוש במגיני העור
פנו אלינו לקבלת דוגמא
מגן עור ניתן לעיצוב עם שוליים הידרוקולואידים
גודל

כמות
בקופסא

קוד שרותי
קוד קופ“ח
ירפ“א
קוד
פילטל מאוחדת ומכבי לאומית בריאות כללית

Moldable
)45 MM (13-22

5

s-750

75570

D55750

1000037592

Moldable
)45 MM (22-33

5

s-751

75571

D55751

1000037593

Moldable
)57 MM (33-45

5

s-752

75572

D55752

1000037594

Moldable
)70 MM (45-56

5

s-753

75574

D55753

1000037595

מגן עור קונבקס ניתן לעיצוב
גודל

לה ניתן
שיג
קופות בכל
ה
חולים

כמות
בקופסא

קוד
פילטל

קוד שרותי
קוד קופ“ח
ירפ“א
מאוחדת ומכבי לאומית בריאות כללית

Moldable Convex
13-22/45 MM

5

s-754

13562

D55754

1000037596

Moldable Convex
22-33/45 MM

5

s-755

13563

D55755

1000037597

Moldable Convex
33-45/57 MM

5

s-756

13564

D55756

1000037598

מוקירים את פועלה
של עליזה יפה

זוגיות חדשה בגוף חדש
לנה קורץ ,אחות ויועצת בתחום הבריאות המינית ,האגודה למלחמה בסרטן
נושא הזוגיות העסיק מאז ומתמיד את בני האדם בכל
התרבויות והדתות.
הרבה אנשים שאינם נמצאים במערכת זוגית מסיבות
שונות תוהים ושואלים את עצמם :מתי אזכה סוף סוף
להגיע לבת/בן זוג הנבחר והמיועד בשבילי? אצל חלקם,
חיפוש אחר שותפות והבנה זוגית ,נתפס לעיתים כמטרה
קשה להשגה ,אך היא יכולה להיות קשה אף יותר אצל
אותם אנשים שעברו שינוי בעקבות מחלה.
ידוע שכל מחלה עלולה לגרום ,הן לשינויים פיזיים והן
לשינויים נפשיים ורגשיים ,דוגמת פחדים ,תסכול וחוסר
וודאות.
הרבה אנשים שחלו במחלה כרונית מדווחים על אובדן של
חלום או שאיפה ,אובדן ההרגשה של להיות "רגיל" ואובדן
היכולת להיות חופשי לחיות כבעבר
(O'Brien, 1993; Papadopoulos, 1995; Efraimsson et
al, 2001; Brereton& Nelan, 2002
מצוטטים אצל .)Eriksson, 2005

Persone& Hellstromר( )2002בדקו מה מטריד בעלי
סטומה ששה עד שניים עשר שבועות לאחר הניתוח.
שבעת הנושאים העיקריים שהטרידו אותם היו:
 .1תחושת ניכור או דחייה מהגוף
 .2שינויים בדימוי הגוף
 .3השפעה על חיי המין
 .4תחושת חוסר וודאות
 .5השפעת הסטומה על חייהם החברתיים
 .6השפעת הסטומה על הספורט ושעות הפנאי
 .7בעיות פיזיולוגיות
עבודה אחרת בדקה את השפעת הסטומה כשלושה עד
ששה חודשים לאחר הניתוח על דימוי גופם של המנותחים.
ממצאיהם הראו ,שנשים נטו לראות את עצמן פחות
אטרקטיביות מאשר הן נתפסו על ידי אחרים ,וגברים
נטו לתפוס את עצמם כפחות גבריים .ממצא נוסף
שהשתמע ממחקר זה הוא ,שככול שעבר הזמן מהניתוח,
הנשים דיווחו על שיפור בדימוי גופן ,בעוד שדימוי גופם של
הגברים נשאר ללא שינוי .לעומת זאת ,הנשים דיווחו על

חשק מיני ירוד בהשוואה לגברים סמוך לניתוח .עם חלוף
הזמן ,אצל הנשים דווח על עליה בחשק המיני ,אך הנאה
מיחסי המין נשארה נמוכה באותה מידה .הגברים דיווחו
על הפרעות בזקפה ועל שינויים בתחושת האורגזמה
(.)Burghofer & Jouch, 2006
בכל מקרה חשוב להבין שכל אחד ואחת עשוי לחוות את
השינויים באופן ייחודי ושונה.
הנתונים שהוצגו לעיל מצביעים על כך ,שיתכן ובעלי
סטומה יתקלו בקשיים כאשר ינסו לחזור לחייהם
האינטימיים לאחר הניתוח ,או כאשר ינסו לבנות חיים
זוגיים חדשים .הקשיים עלולים לנבוע מתחושה של גוף
חדש ,שונה ,לעיתים זר .חלקם אף יאמצו לעצמם השקפת
חיים מחודשת וסדר עדיפות שונה.
כדי להתמודד עם קשיים שכיחים אלה ,כדאי בראש
ובראשונה להבין מה הגורמים העלולים להקשות על
יצירת קשר חדש ,הן בגברים והן בנשים:
 #יתכן ולבעל הסטומה יהיה קושי לקבל את עצמו עקב
השינוי ומגבלותיו.
 #רבים מבעלי הסטומה חשים חוסר ביטחון ואף ירידה
בהערכתם העצמית.
 #אחרים חוששים להיפגע מתגובת זולתם .לפיכך הם
פוחדים לחשוף את הסטומה ,שמא היא תגרום לתחושת
דחייה של בן או בת הזוג.
כמובן נוספים גם פחדים אחרים שאינם קשורים למחלה
או למשבר כלשהו .חשוב לציין ,שהגורמים שהוזכרו לעייל,
יכולים להופיע אצל כל אדם בעל מגבלות מסוימות
ואפילו אצל בני אדם שהערכתם העצמית נמוכה כתוצאה
מחינוך מסוים והתנסויות קודמות בחייהם.
ההערכה העצמית הינה גורם מרכזי במידת ההצלחה
של יצירת קשר בבני אדם :כאשר אדם אוהב ומקבל את
עצמו כפי שהוא ,יש יותר סיכוי שאנשים אחרים ירצו להיות
בקרבתו .אדם שאוהב את עצמו משדר כלפי חוץ משהו
נעים וקורן ,וכך גם לאחרים נוח יותר לשהות במחיצתו או
להיות איתו בקשר רומנטי.
לעומת זאת ,אם אדם אינו אוהב את עצמו ,הוא משדר
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זאת לסביבתו .תחושה קשה זו עלולה לעיתים להתלוות
להרגשה שהוא אינו ראוי לאהבתו של אדם אחר ,ואלה
יוסיפו על הקושי של יצירת קשר חדש.

למרות השינוי הבלתי נמנע ,הינו תהליך מורכב וממושך,
ורבים מהאנשים זקוקים לסיוע מאנשי מקצוע בכדי
להפנימו בחיי היום יום.

שיפור הערך העצמי ,אם כן ,הינו אחת המטרות הראשונות
בתהליך ההתרגלות לקיומה של הסטומה .אם מערכת
היחסים של אדם עם עצמו תהיה חיובית ואוהבת ,הדבר
ישתקף בכל מערכות היחסים שלו עם הסובבים אותו .אם
ננסה לשחזר לרגע מהו הדיבור הפנימי שלנו ,ניווכח שלא
אחת קורה ,שאנו אומרים לעצמנו את אותם הדברים שלא
היינו רוצים שאחרים יגידו לנו ,כמו למשל:
"אני טיפשה"" ,אני לא שווה"" ,אני מכוער" .האם הייתם
יוצרים קשר עם משהו שמדבר אליכם כך? אני משערת
שלא .לכן ,השתדלו להתייחס לעצמכם בדיוק כפי שהייתם
רוצים שבן/בת הזוג יתייחס אליכם ,או כמו שהייתם
מתייחסים לילדיכם.

ברור שסוגית הדימוי העצמי מקבלת מימדים אחרים
כשמדובר על שינוי פתאומי או/ו בלתי צפוי .ניתוח
והוצאת סטומה הם דוגמא טובה לכך .ישנם דיווחים,
המצביעים על כך ,שהזמן שחולף מהניתוח הוא מרכיב
משמעותי בהסתגלות לגוף ולקיומה של הסטומה .לדוגמה,
Gloecknerר( )1984בדק במחקר רטרוספקטיבי
איכותני (באמצעות ראיונות) ,את השפעת ניתוח
הסטומה על דימוי הגוף כארבע וחצי שנים לאחר הניתוח.
כול המרואיינים דיווחו על דימוי גוף ירוד במשך שנה לאחר
הניתוח ושיפור בדימוי גופם ככל שהתרחקו מהניתוח.
הנשים במחקר זה ראו את עצמן יותר אטרקטיביות
בהשוואה לגברים לאחר הניתוח ,כאשר הגברים ראו את
עצמם יותר אטרקטיביים בהשוואה לנשים לפני הניתוח.

ברור שהדבר אינו פשוט ,שהרי ,כדי שאדם יממש את
החלטתו לקיים מערכת יחסים חיובית ואוהבת עם עצמו,
עליו בראש ובראשונה לקבל את עצמו הנוכחי ,כפי שהוא,
בלי להתכחש לשינויים ולמגבלות שלו .משמעות הדבר
היא לנסות להגיע להחלטה אמיצה להפסיק את ההשוואה
עם הזולת ולהתחיל לראות את היופי הפנימי והחיצוני שלנו,
את המיוחד והייחודי באישיותנו ,במעשנו או בתרומתנו
לחברה .כאשר המחשבות הטורדניות משתלטות עלינו,
ייתכן שמחשבות אודות "מי אנחנו באמת" עשויות לסייע
לנו ברגעים קשים אלה :אנחנו לא רק בעלי סטומה,
בלונדיניים או כהי שיער ,רזים או שמנים ,קרחים או
שעירים .אנחנו בעיקר אבא ואמא ,ילדים להורינו ,חברים
ועמיתים בעבודה .ישנם תחומים שבהם התמחינו ,וישנן
תכונות אנושיות בהן התברכנו ואיש לא יוכל לקחת אותם
מאיתנו.
רק אם נלמד לקבל את עצמנו כמו שאנחנו ,קל יהיה לנו
יותר לשנות דברים בתוכנו .אם קשה לנו לקבל את עצמנו,
יתכן והאנרגיה הפנימית תהיה מופנית לשיפוט עצמי.
וכפי שכבר הוזכר לעיל ,אחד הממדים של התרגלות
למוגבלות ,זו הקבלה של המוגבלות עצמה ,וזו קשורה
באופן ישיר לבריאות טובה יותר ,ולאיכות חיים גבוהה
יותר.
אין כל ספק ,ששינוי מהותי בחשיבה העצמית ,עד כדי
קבלת המצב החדש וגיבוש אמונה בייחודיות של כל אדם
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בבדיקת יצירת קשרים זוגיים בין אנשים שאחד מהם בעל
מוגבלות ,נמצא שבאופן כללי ,אנשים שעברו מחלה
ונשארו עם מוגבלות מסוימת נטו פחות להתחתן בהשוואה
לאחרים .כשבדקו הבדלים בין גברים לנשים נמצא,
שנשים עם מוגבלויות נטו פחות להתחתן מגברים,
ושיעור הגירושים היה נפוץ יותר בקרב נשים עם מוגבלויות
בהשוואה לגברים.
ממצא מעניין כשלעצמו הוא ,שכאשר אנשים בעלי
מוגבלויות הידועות לבני /בנות הזוג שלהם מראש
התחתנו ,הנישואין שלהם היו מוצלחים ויציבים יותר מאלו
שהמגבלות שלהם הופיעו תוך כדי הנשואים (Harrison,
.)Stuifbergen, Adachi& Becker, 2004
ברור שכל אחד שקורא את הנתונים העוסקים בקשיים
ביצירת קשר חדש ,מבין מה הן הסיבות הקשורות לכך.
ללא ספק ,הבנת זו חשובה ,אך אין די בה בכדי להגיע,
בסופו של דבר ,לקשר זוגי מספק .כדי להגביר את
הסיכויים למציאת בן או בת זוג ,ישנן המלצות כיצד ניתן
לקחת חלק פעיל בתהליך לקראת השגת המטרה:
 #תנו זמן לגוף ולנפש שלכם להתרגל לסטומה ולהכיר
את עצמכם בגופכם החדש .תקופת הסתגלות זו
חיונית מאד ומהווה שלב חשוב שאי אפשר לדלג עליו.
זהו השלב בו מתרחש תהליך קבלת עצמנו וקבלת
הסטומה כחלק מגופנו.
 #נסו ,עד כמה שניתן ,לחזור לפעילות ,כגון ,עבודה,

לימודים ,פעילות גופנית או פעילות התנדבותית.
כדאי להעדיף פעילות שגורמת הנאה ומערבת אנשים
נוספים (למשל לימודי ציור ,קונפו ,סדנאות ,לימוד
ריקוד ,שיט ,או כל דבר אחר לפי נטייתכם האישית).
חזרה לפעילות עשויה לסייע לכם לחוות שמחה וסיפוק
ולהיות מודעים לערך העצמי שלכם.
 #דמיינו את עצמכם במערכת יחסים זוגית והרגישו
אינטואיטיבית מה עליכם לעשות על מנת להביא את
המציאות הזאת להגשמה במימד הפיזי.
 #הרשו לעצמכם לפנק את עצמכם ,לפנות זמן לדברים
שאתם אוהבים במיוחד ,ובמידת האפשר ,לקנות
לעצמכם מתנה שעשויה לשמח אתכם.
יש הממליצים לנהל חיים כאילו אתם כבר בזוגיות .ניתן,
למשל ,לסדר את הבית ,כך שהוא יהיה מתאים גם לשני
אנשים (מיטה זוגית ,סט כלים ,ארון בגדים) .הנוכחות
הברורה של זוגיות בחיים ,כבר כעת ,מסייעת לחלק
מהאנשים להתגבר על החשש מיצירת זוגיות חדשה.
בהקשר לנאמר לעיל ,נודע לי מקרה ,בו אחת הנשים
רצתה "למגנט" בן זוג אל חייה .כאשר היא הסבירה כיצד
עלה הדבר בידה סיפרה" :לא אמרתי לעצמי' :מי ירצה
אחת בת  45עם שני ילדים גדולים?' לו הייתה נותנת
מקום לתהייה מסוג זה ,לא הייתי מצויה ב"תדר המגנטי"
איתו .היה לי ברור מראש בתודעתי הפנימית שיש לי בן
זוג!  -וכך מגנטתי אותו".

#

#

#

בהחלט יכול להיות שתתנסו מדי פעם בפגישה פחות
מוצלחת ותחושו תסכול ואכזבה .נסו ללמוד על עצמכם
מכל פגישה ולהבין שכל מפגש יכול להיות שונה.
אם גיליתם עניין במישהו והייתם רוצים לפתח עמו
קשר רומנטי ,מומלץ לספר לו/לה על קיום הסטומה
כבר במפגשים הראשונים ,אם כי לא תמיד במפגש
הראשון .ניתן להסביר לצד השני ,שבעקבות המחלה
שהבראת ממנה ,נעשה ניתוח שבו היה צורך להעביר
את פתח המעי אל דופן הבטן ,ו"כעת אני הולך
לשירותים באופן שונה" .במידה ומתעוררות שאלות
נוספות ,חשוב לענות עליהן באופן ברור ואמיתי.
חשוב שתדעו שאתם יכולים לעשות כמעט כל דבר
שאתם אוהבים וחפצים בחייכם.

לסיכום
יצירת זוגיות חדשה הינה מטרה חשובה אך רווית קשיים
עבור רבים מבעלי הסטומה .ברוב המקרים בעלי
הסטומה עוברים בתחילה תהליך של קבלה עצמית
והתרגלות לשינוי שאליו נקלעו בעל כורחם ,לפני שהם
מוכנים ליצירת קשר זוגי רציני ומספק .רבים מהם
מתקשים לעבור תהליך רגשי זה של קבלת עצמם,
תהליך אשר עשוי לאפשר להם להיות פתוחים ליצירת
קשר זוגי ואינטימי .במקרים אלה ניתן להסתייע באנשי
מקצוע ,לשם קבלת ייעוץ ,ליווי ,תמיכה וחיזוק.

ביבליוגרפיה
#

#

#

נסו לחשוב מה עשוי לשפר את יכולת התקשורת
שלכם עם בני האדם ,ללא קשר לקיומה של הסטומה.
בדקו האם אתם פוחדים מזוגיות ,ואם כן ,אל תהססו
לפנות לעזרה (מטפל זוגי ,פסיכולוג ,עובד סוציאלי או
מסגרת אחרת מתאימה).
נסו לשים לב האם אתם משדרים לחץ ,כשאתם
נפגשים עם בן או בת זוג פוטנציאליים ,או אולי ,מרוב
הרצון ליצירת קשר זוגי ,אתם משדרים משהו מלחיץ
וחונק ,אשר עלול להרתיע את הזולת.
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l Persson, E. & Hellstrom, A.l. (2002). Experiences of
Swedish men and women 6 to 12 weeks after ostomy
surgery. Journal of Wound Ostomy Continence
Nursing, 29(2):103-8.
l
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פרידה מארגון בעלי סטומה
עליזה יפה
לפני כמה חודשים יצאתי לגמלאות
אחרי למעלה מ 30-שנות עבודה
באגודה למלחמה בסרטן ,בהן
זכיתי להכיר אנשים מופלאים.
ברצוני לכתוב סיכום אישי ומעט
היסטורי על התקופה הארוכה
הזאת שהייתה עבורי הרבה יותר
ממקום עבודה .התקופה הייתה התגשמות של שאיפות
מקצועיות ואישיות ונגיעה מקרוב מאד במצוקתם של
אנשים ,מלווה פעמים רבות בתחושה של סיפוק בכך
שהצלחתי להקל על חלק מהבעיות ולהוביל את המטופל
ומשפחתו בדרך לשיקום.

תחילת הדרך
עוד לפני בואי לאגודה ,כאשר עבדתי בבית חולים איכילוב,
הבנתי שבעלי הסטומה זקוקים לטיפול מיוחד .לקחתי על
עצמי ללמוד יותר על הקשיים שלהם ועל הטיפול שהיה
מקובל באותו הזמן בבית חולים ,והתברר לי שקיים פער
מאד גדול בין השניים.
לצוות הסיעודי בבית חולים לא היה מספיק ידע ,מיומנות
או ציוד על מנת להגיש את הטיפול הטוב ביותר.
פניתי למתנדבים של הארגון ,שמואל בלייכר ז"ל מרחובות
ויהודה גרינברג יבדל לחיים ארוכים ,מירושלים ,ששמחו
מאד ללמד אותי את שיטות הטיפול שלהם בסטומה ,וגם
להדגים את הטיפול על מטופלים חדשים .המידע לאחות
וחומרי ההסברה למטופלים פותחו בהדרגה בהשראת
הספרות המקצועית.
מכל מטופל למדתי ,מכל בן משפחה נעשיתי מודעת
יותר לקשיים של החולה ושל המשפחה .הבנתי שהציוד,
שהיה אז בארץ ,לא ענה על הצרכים של כל המטופלים,
והתחלתי לקרוא בספרות על אפשרויות נוספות .זכיתי
לשיתוף פעולה מיבואני הציוד וקופות החולים ,שהסכימו
לאט לאט להביא דברים חדשים ,וכמובן ממטופלים
שהסכימו לנסות .לא שמרתי בסוד שום דבר חדש שלמדתי.
חילקתי אותו עם האחיות האחרות .מהר מאד פיתחתי
מיומנויות נוספות וצברתי ניסיון .נקראתי למחלקות
נוספות של מבוגרים וילדים לייעץ ,לטפל וללמד .עקבתי
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אחר המטופלים שהשתחררו  -טלפונית ובמרפאות של
בית החולים .כל זה באופן בלתי רשמי ,יחד עם תפקידי
האחרים בבית החולים.
ב 1974-החלו לחשוב באגודה למלחמה בסרטן על
התערבות יזומה לשיקום בעלי סטומה ,בדומה ל"יד
להחלמה" .הגב' מרים קליין ,מנכ"ל האגודה ,ופרופ .י.
אשחר ז"ל ,גסטרואנטרולוג מבית חולים אסף הרופא,
תכננו את המערך החדש .ראשית התארגנה קבוצת
מתנדבים לביקורי מנותחים חדשים בבתי חולים על פי
הדגם שהיה מקובל בארצות הברית .מנותחים קיבלו
הדרכה קצרה והופנו לביקורים בבתי החולים .במהרה
התברר ,שבשונה מארגון "יד להחלמה" ,בעלי הסטומה
זקוקים לטיפול סיעודי ממוקד ואינטנסיבי על מנת ללמוד
לטפל בעצמם.
הוחלט באגודה להעסיק אחות לריכוז התכנית .כאשר
נודע לי הדבר ,פניתי לקבלת המשרה ,אך לאכזבתי לא
קיבלתי אותה .זה לא גרם לי להפסיק להתעניין בנושא או
לשמור על קשר עם המתנדבים .כאשר התפנתה המשרה
בשנת  1975התקבלתי לעבודה באגודה למלחמה בסרטן
במטרה להקים מערך ארצי לשיקום בעלי סטומה.
הצעד הראשון היה להקים בכל בית חולים גדול בארץ
משרה לאחות שמתמחה בטיפול בבעלי סטומה .תפקיד
האחות היה להכין את החולה לניתוח ,ללוות אותו לאורך
האשפוז ,ללמד אותו את הטיפול בסטומה ,לצייד אותו
בציוד המתאים ,להכיר לו מתנדב בעל סטומה מהארגון,
לסייע למשפחתו בהתמודדות עם הקשיים ולעקוב
אחר תהליך השיקום לאחר השחרור .תפקידה כלל גם
הדרכת הצוותים בבתי החולים ,יצירת קשרים עם רופאים
ומטפלים אחרים ,הזמנת ציוד לבית החולים ,הכנת נוהלי
עבודה שונים ועוד.
החלום היה גדול ,אבל המציאות הוכיחה שלתהליכי שינוי
יש את הקצב שלהם והוא הרבה יותר איטי.
בית החולים הראשון בו ניסינו את המודל היה אסף הרופא.
ביקרתי שם לפחות פעם בשבוע ,עברתי במחלקות,
הדרכתי מטופלים ,הנחיתי את הצוות ,ולמעשה ניסיתי
כמעט כל דבר שקראתי .כעבור כשנתיים נבנה המרכז
הראשון לשיקום בעלי סטומה על שם משפחת לטיצ'בסקי,

עובדה שאפשרה לטפל בחולים ובני משפחתם בתנאים
טובים מאד.
בהדרגה ,במימון האגודה למלחמה בסרטן ,ובעקבות
שיחות רבות עם אנשי מקצוע ,רופאים ,אחיות מנהלות,
אחיות אחראיות במכונים ,במרפאות ובמחלקות ,התחלנו
להעסיק אחיות בתור אחיות סטומה ,תחילה בבתי
החולים הגדולים ,אחר כך בקהילה בתפקיד של מרכזות
מחוזיות או ביחידות לטיפול ביתי ועוד.
קבוצת אחיות זו למדה ויישמה את עקרונות הטיפול.
היו לנו פגישות ושיחות טלפון רבות ויחד יזמנו התמחות
סיעודית מכובדת.
ב 1981-נסעתי לארצות הברית לקורס השתלמות
לאחיות סטומה .היה חשוב להנהלת האגודה ולי לקבל
הכרה רשמית על העשייה המקצועית .זו הייתה התנסות
חשובה ומעניינת עבורי .מצד אחד ידעתי לטפל בחולים
אלה ,ומצד שני היה חשוב ללמוד את התיאוריה ולהצליח
במבחן.

המתנדבים
אני מאמינה שלמתנדב ,בעל הסטומה ,תפקיד חשוב
בשיקומו של המנותח החדש .המתנדב מעודד אותו ,נוטע
בו תקווה לחזרה לחיים תקינים ומוכיח לו שהוא לא לבד.
כמובן שיש חשיבות להתאים עד כמה שאפשר בין
המתנדב לבין המנותח במונחים של :גיל ,מין ,רקע כללי,
שפה ,סוג הסטומה ,וגם אם אפשר ,את סיבת הניתוח.
ככל שהמפגש יתקיים מוקדם ,כך תהיה התרומה גדולה
יותר .במסגרת ההשתלמויות הקצרות להכשרת המתנדב
זכיתי להכיר אנשים מופלאים .לכל אחד סיפור גבורה
ורצון לתרום מניסיונו לאחרים.
מתנדבים רבים הפכו לפעילים בארגון בעלי סטומה כמו
מידד גיסין ,הנשיא הנוכחי ,שבנוסף לתפקידו זה מכהן
כיושב ראש של צב"י (צרכני בריאות בישראל).
במהלך שנות העבודה שלי חלו שינויים רבים בטיפול
במחלות המעי ומערכת השתן .השתפרו אמצעי האבחון,
הטיפול האונקולוגי והטיפול הכירורגי – מכשור ,תרופות
ושיטות טיפול חדשות .גם הציוד לטיפול בסטומה השתכלל
מאד ,מציוד לשימוש חוזר ,חל מעבר לציוד נוח ,אמין,
מותאם אישית ,ממומן על ידי הקופות המבטחות .כל מה
שצריך היום הוא לא להשלים עם אי נוחות ,ולברר אם
קיימות אפשרות אחרת.
פעמים רבות מצאתי את עצמי משכנעת מטופלים,
רוקחים ותעמלני ציוד על החשיבות של ההתאמה

האישית של הציוד ,ועל הקשר בינה לבין השיקום של
המטופל.

במה זכיתי
זכיתי להגשים את המטרה העיקרית שהצבתי לפני ,שכל
מטופל ,בעל סטומה יקבל טיפול פיזי ,תמיכה נפשית
ויעוץ בכל שלב ,מגילוי המחלה ועד השיקום האופטימאלי
במרחק סביר ממקום מגוריו.
 #אחיות סטומה מתפקדות כמעט בכל בית חולים.
 #להקים שירותים לבעלי סטומה בביתם ובמרפאות
שלהם.
זכיתי בהגשמת השאיפות המקצועיות שלי ,ויחד עם
אחיות הסטומה ייסדנו במדינת ישראל את תפקיד
האחות המומחית הקלינית לתחום ספציפי ולהתקדם כך
להתמקצעות.
זכיתי לטפל באופן אישי במספר רב של מטופלים ובני
משפחתם ,ואני מקווה שתרמתי לשיפור הרגשתם,
לטיפוח ההערכה העצמית שלהם ובסופו של דבר לחזרה
לחיים כמעט רגילים .אנשים אלה לימים הפכו להיות
חברים טובים שלי.
זכיתי למורה ,פרופ .אשחר ז"ל ,שהצליח להוציא ממני
את כל הפוטנציאל הטמון בי בלי לרחם עלי ובלי להפסיק
לדרוש.
זכיתי לתמיכה של המנהלות שלי מרים קליין ,המנכ"ל
לשעבר של האגודה למלחמה בסרטן ,מירי זיו ,המנכ"ל
הנוכחית ולבנה כהן ,מנהלת אגף השיקום של האגודה,
שאפשרו לי לנסות דברים חדשים ולהגשים חלומות.
זכיתי ללמד את כל מה שאני יודעת לכל מי שהיה מוכן
לשמוע ,כגון אחיות במפגשים פרטניים ,בקבוצות של
אחיות בית חולים וקהילה ועוד.
זכיתי ליזום ולארגן כינוס בינלאומי בירושלים ב1996-
ולייצג את ישראל בכנסים בארץ ובחו"ל ,ובכך להוכיח
שהגודל לא קובע.

לסיום נותר לי לאחל לקוראי העיתון
בריאות ושנה טובה.
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עליזה יפה  -ועבודתנו המשותפת
מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי סטומה
לפני עשרים שנה בדיוק נתגלה אצלי סרטן המעי הגס .את
הניתוח סיימתי עם סטומה של המעי הגס.
כשנה לאחר הניתוח ,בהשפעתה ובדחיפתה של אחות
הסטומה שטיפלה בי ,אמירה כהן ,הזמינה אותי עליזה
יפה למפגש בארגון ,שם פגשתי את שולם לנגבויים  -גם
הוא בעל סטומה .שנינו הסכמנו ,בעקבות שכנועה של
עליזה ,להיות פעילים בארגון בעלי סטומה .אני נבחרתי
כנשיא הארגון.
המושג שלנו על אופי הארגון ,פעילותו ,תפקידיו והצורך
בהגברת הפעילות במסגרתו היה מועט .האורים והתומים
שלנו הייתה עליזה .אין ספק שהיא הייתה הבסיס האיתן
של הארגון ,ולמעשה היא הייתה הפעילות של הארגון.
הניסיון שלה כאחות סטומה ראשונה בישראל ,החזון שלה
כיצד צריך להיות הארגון ,דמותו ותפקידיו  -הם שהנחו
אותי לאורך השנים.
ממנה למדתי על הפעילות הבין לאומית ,הן של ארגון אחיות
הסטומה (שהיא הובילה) והן של ארגון בעלי הסטומה.
המעמד המכובד של ישראל בשדה הבין לאומי ,נקבע
למעשה על ידי עליזה בנושא אחיות הסטומה ,ובעזרת
היינס וולף ,בנושא בעלי סטומה .מעמד מכובד זה חייב
אותנו בהמשך דרכנו ,ועד היום אנו לוקחים חלק חשוב
בפעילות הזו ,על ידי השתתפות מכובדת בכל כנס
וקונגרס ,כולל הכנס הקרוב של הארגון האירופי בצ'כיה.

עליזה פעלה רבות לאורך השנים בהכשרת אחיות סטומה
בכל הרמות ,אם בבתי הספר לסיעוד ,ואם במסגרת
קופות החולים.
הפריסה הרחבה של אחיות סטומה בכל אתרי מערכת
הבריאות ,בקופות ובקהילה ,בבתי החולים וכמובן באגודה
למלחמה בסרטן ,יכולים להיזקף לזכותה של עליזה.
שיתוף הפעולה שלי ושל עליזה היה יוצא מן הכלל,
כמובן ,לדעתי .פעילות הארגון שלנו לאורך השנים ,כולל
הכנסים השנתיים החשובים ,הוצאת "פתחון-פה" באופן
סדיר ,ופתרון בעיותיהם של בעלי סטומה בעיקר בקופות
החולים ,היו ההוכחה הניצחת של הפעילות והשיתוף.
קשה לדמיין את הארגון ללא עליזה ,ולעתים ,כאשר בעלי
סטומה פונים אלי בשאלות מקצועיות אני עדיין מפנה
אותם למשרד אל עליזה ,ופתאום אני נזכר שהיא פרשה.
כמובן שהיא עדיין נמצאת בשטח ,אם זה בהדרכה,
במפגשי אחיות של הקופות השונות ,ותמיד אנו יכולים
להיעזר בה בשעת הצורך.
ליויה ,שהחליפה את עליזה נכנסה לנעלים גדולות ,אבל
אני משוכנע שהיא מצליחה להתמודד עם בעיות הארגון
ותפקודו  ,בשיתוף פעולה של כולנו לטובת בעלי הסטומה
והארגון.

באיחולי הצלחה חמים לעליזה בהמשך דרכה

עליזה מטפלת בילדים בעלי סטומה
נכתב על ידי אילנה בוכוול ,מתוך ספר המתעד את פועלה הנרחב
"היא הייתה שם ברמה המקצועית ,בשביל ולמען
המטופלים הצעירים .למעשה ,כל הילדים שסבלו
ממחלת הסרטן ונזקקו לסטומה  -עליזה הייתה זו
שבאה לטפל בהם ,ולא משנה באיזו שעה של היום.
היא הרגיעה את הילד המטופל ,את הוריו ואת הצוות,
שלא תמיד ידע איך לטפל בסטומה ,והבטיח למשפחה,
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שהנה הוא מביא את "המומחית" בארץ בתחום.
היא תמיד הרגיעה את הילד המפוחד ומשפחתו.
עליזה טיפלה  ,לא בסטומה של הילד החולה ,אלא בילד
שיש לו סטומה .הילד הוא עולם ומלואו .משפחתו תמיד
זכתה לכל תשומת הלב של עליזה ,כי אין אפשרות
לטפל רק בילד החולה    ".

על עליזה -
האחות והחברה

פריצתה של עליזה
למסגרת בינלאומית

יעל חרובי

נכתב על ידי שרה גרדין
מתוך ספר המתעד את פועלה הנרחב

את עליזה יפה אני מכירה שנים רבות -כמעט  20שנה.
היא ליוותה אותי מהרגע הראשון בבית החולים לפני
הניתוח ,כאשר סימנה את המקום הדרוש ,עודדה ויידעה
אותי על הצפוי ,כי לא היה לי שמץ של מושג.
אחרי הניתוח ,נתנה "מנה" לצוות המחלקה על שלא
טיפלו בי כראוי.
בבית הדריכה אותי עליזה בטיפול היום יומי וכיצד
להשתמש נכון בציוד.
כולנו יודעים כמה קשה ומסובכת התקופה הראשונה
לאחר הניתוח ,ואפילו לאחר שנים צצות בעיות .כמה קל
וטוב יותר כשישנה כתובת שמאחוריה עומד אדם יקר כמו
עליזה.
בכל בעיה קטנה ,כגדולה שהייתה לי ,טלפון לעליזה היה
עוזר למצוא פתרון .היא לא הסתפקה בשיחה מרחוק,
אלא הייתה נוהגת להזמין אותי אליה ,על מנת לראות
מקרוב.
היא התייחסה לכל פניה ברצינות ומתוך הידע והניסיון
הרב שהיה לה עזרה ונתנה עצה ,הרי אי אפשר לתפקד
אפילו יום אחד כשיש תקלה.
לא פעם נהגתי לומר לעליזה ,שעצם הידיעה שהיא קיימת
בעולם ,נתנה לי בטחון ושקט נפשי וידעתי שהכול יהיה
בסדר( .זו לא הגזמה).

הפעילות למען בעלי הסטומה לא התרכזה רק
בארץ .עליזה הבינה ,שניתן ללמוד רבות מניסיונם של
אחרים בחו"ל ,ולפיכך יצרה במרץ קשרים מקצועיים
בינלאומיים .בשנת  ,1976סמוך לתחילת עבודתה
באגודה ,לקחה חלק בכנס בינלאומי של אחיות
אונקולוגיות באנגליה.....
ב ,1986-במהלך כנס בינלאומי למומחיות בסטומה,
שאלה הנשיאה האוסטרלית  Mary Jo Kreberכבדרך
אגב ,מי מהמדינות המשתתפות מעוניין לארח בעתיד
את הכנס בארצו .עליזה ,כמובן הרימה את ידה
והרימה את הכפפה .וכך ,בשנת  ,1996התקיים הכנס
 WCETה 12-בירושלים .הכנס התקיים סמוך לרצח
רבין ,והמצב הביטחוני היה קשה ועורר היסוסים בקרב
הנשיאה ביחס לקיום הכנס כאן בארץ.
הכנס נחשב לאחד המוצלחים של הארגון .המרצים
היו מטובי אנשי המקצוע בארץ ובחו"ל .טקס הפתיחה
היה מרגש במיוחד ,ובהנחייתה של חיה יניב נערך טקס
דגלים ,ומקהלת ילדים הנעימה שירים למשתתפים.
בסיום הכנס נתקבלו מכתבי תודה רבים מהמשתתפים,
אשר נתנו תחושת סיפוק אדירה לעליזה ולקבוצת
אחיות הסטומה שניצחו על המלאכה.

אני בטוחה שלולא הליווי של עליזה והקשר איתה לאורך
השנים לא היה באפשרותי להרגיש ולתפקד כראוי ,כפי
שאני כיום.
תודה עליזה על הכול והרבה בריאות.
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צעירים עם סטומה
יפית נאור ,שותפה להקמת קבוצת "צעירים עם סטומה" של האגודה למלחמה בסרטן
יועצת ארגונית  ,MBAותרפיסטית בפסיכודרמה
קבוצת צעירים עם סטומה ופאוץ' ממשיכה את פעילותה
זו השנה הרביעית ,תוך שהיא ממשיכה לפעול ,על מנת
לשפר ככל הניתן את איכות החיים ודרכי ההתמודדות
של צעירים עם סטומה ופאוץ' בישראל .במהלך השנה
החולפת הפעילות התמקדה במספר מישורים ולהלן יובא
עדכון על הפעילות שנעשתה וזו המתוכננת בעתיד.
"רגע לפני שהתקשרתי למתנדבת שבאה לבקר אותי
לפני הניתוח ,רעדה לי האצבע .מה היא כבר תוכל לומר
לי? כשנפגשנו ,למרות הבדלי הגיל והעובדה שדקות לפני
כן היינו שתי זרות  -הרגשתי שאני יכולה לשאול אותה כל
דבר "...התמיכה הטלפונית והפרונטאלית במנותחים
חדשים וותיקים נמשכת וגדלה ,ואנו מגייסים מתנדבים
המעוניינים לקחת חלק בפעילות החשובה והמרגשת הזו.
אם אתם חושבים שאתם מתאימים ,אתם מוזמנים לפנות
אלינו ולקבל הכשרה וליווי מבעלי מקצוע ,תוך שאתם
תורמים ונתרמים.
בשנה החולפת נערכו שני מפגשים של חברי הקבוצה
בבתיהם של איתמר וציון ,שארחו בנדיבות את המפגשים
ואפשרו שיחה נעימה ואינטימית בלי להרגיש איך שהזמן
רץ...
במפגש הראשון בביתו הנעים של איתמר ,תוכננה הרצאה
של ליויה כסלו ,בנושא מיניות ואינטימיות .נוכחנו לגלות
שהרעב והסקרנות לשמוע ולשוחח עם בעלי סטומה
נוספים ,לשאול שאלות ולחלוק חוויות "עם מי שמבין
בדיוק על מה אני מדבר"  -היה גדול .השיחה קלחה ועלו
נושאים רבים שהעסיקו את המשתתפים ואפשרו היכרות
אחד עם השני .החלטנו יחד לדחות את ההרצאה למועד
אחר ואפשרנו לשיחה לזרום.
במפגש השני ,בחצר ביתו של ציון ,השיתוף והחוויות נסבו
סביב נושא ההרצאה ,כשהמשתתפים סיפרו בפתיחות
ושובבות רבה על מין ואינטימיות ונהנו מהרצאה מרתקת
שחיכו לה עוד מהמפגש הקודם.
בחודש נובמבר ,יתקיים המפגש השלישי לשנת  2008של
קבוצת הצעירים .המפגש יתקיים במסגרת הכנס הארצי
השנתי של ארגון בעלי סטומה בישראל.
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לקראת השנה הבאה ,אנו מתכננים להרחיב את מעגל
הפגישות ,ולהתאים את התכנים ,המיקום והמועדים
לרצונם של חברי הקבוצה .לצורך כך מופץ בקרב
הצעירים שאלון "הבעת משאלות וציפיות" ,ומוקדשת
חשיבה לגיבוש תוכנית מפנקת שתממש ככל הניתן
ציפיות אלו .אם טרם עניתם על השאלון ,נשמח לשמוע
את דעתכם .אתם מוזמנים ליצור קשר והשאלון יישלח
אליכם במייל או בדואר.
אתר צעירים עם סטומה הוקם בחסות אתר האגודה
למלחמה בסרטן בכתובת .http://www.cancer.org.il
האתר מתוחזק באופן שוטף ,וניתן למצוא בו מידע מגוון,
אולם חסרה בו האפשרות לשמוע את קולכם .אנו עמלים
בימים אלו על פתיחת פורום באינטרנט שיאפשר לשאול,
לחשוב יחד ,להתלונן ולשמוח ,לחלוק טיפים חוויות  -כל
זאת בקלות ובחסות הפרטיות של הרשת .נעדכן אתכם
כשהפורום יעלה לאוויר וכולם מוזמנים לקרוא ולהשתתף.
במידה ואתם מעוניינים ,אתם מוזמנים לקחת חלק
בהקמת הפורום וניהולו השוטף.
כולנו מכירים את השלב שבו אנחנו מגרדים את קצה
הראש וחושבים "אם היה עכשיו  ,Xזה היה יכול להיות
כל כך יותר נחמד" .נשמח לשמוע מה זה הדבר שיעשה
לכם נחמד ונשמח עוד יותר לממש אותו יחד אתכם .ועד
הקבוצה פועל בהתנדבות והרצון להרחיב את פעילות
עומד כל הזמן לנגד עיננו ,גם כשקצב של העשייה לא
מספק אותנו ו"מדגדג לנו באצבעות לעשות יותר" .לאחר
עבודה רבה ,קמנו ,צמחנו וקצת גדלנו .זה הזמן למסד את
המפגשים ,להרחיב את הפעילות וליזום פרויקטים חדשים
לטובת כולנו .לשם כך אנו זקוקים לכם! בגיליון זה העוסק
בהתמודדות ,אנו מזמינים אתכם להמשיך להתמודד
ביחד! להמשיך להשתולל ,לרקוד ,לשחות ,לטייל ,לצלול,
לאכול ,לשתות ,לאהוב .עם הסטומה ואיתנו.
לפרטים נוספים ויצירת קשר
סילביה אלשוילי מהאגודה למלחמה בסרטן ,בטלפון
 03-5721618פקס.03-5711353 :

רשימת אחיות סטומה 2008 -
מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון

פקס  /איתורית

שירותי בריאות
כללית
מחוז הצפון

ריטה פורקוש

יחידה להמשך טיפול
חצר בי"ח העמק

04-6068820
052-4503126

04-6068822

נהריה
שירותי בריאות
כללית

דליה בירנבוים

מר' מקצ' נהריה
רח' הרצל  ,66קופ"ח
כללית

04-9958218

פקס:
04-9820146

חיפה
שירותי בריאות
כללית

שולי שושי

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

04-8568448
04-8787958
04-8381411/2

בי"ח רמב"ם

ורדה שווגר

פלסטיקה
מתאמת הטיפול בפצע

04-8542794

בי"ח רמב"ם

רותי איפרגן

מח' אורולוגית

04-8542615
ימים א' ד' ה'
050-2061097

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

רבקה גולן

יח' להמשך טיפול
מרפ' שקד 3

09-9503211
09-9506547
050-6264812

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

הילה חיים חפר

מרפ' שקד 2
נתניה

09-8303302
050-6264876

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

יפעת רווה

מרפ' סטומה מייעצת
נתניה

09-8601482
050-6264845

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

שרון ווין

מרפ' שקד 1
חדרה

050-6264412

דן-פתח תקוה
שירותי בריאות
כללית

יהודית מריל

יח' להמשך טיפול
ומעקב
בן יהודה  ,34פ"ת

03-9084200
03-7318648

בי"ח השרון
מרכז רפואי רבין
קמפוס "גולדה"

רחל בן ארי

הנהלת הסיעוד-
להודעות

03-9372334

פקס:
09-9509765

פקס:
03-9335922
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון

פקס  /איתורית

מרכז רפואי רבין
קמפוס בלינסון

גילי יבניאלי

יח' סטומה

050-5906732

פקס03-9377694 :

בי"ח השרון
מרכז רפואי רבין
קמפוס "גולדה"

אולגה מלצר

כירורגית א'

03-9372645

בי"ח תל-השומר

יעל שמש
אבוטבול

מרפאות חוץ

052-6667194

חולון יפו
שירותי בריאות
כללית

מישל דיטשי

מערך שלהבת יפו

03-5001000
050-6263594

בי"ח אסף הרופא

זהבה בן מאיר
רינה פנחס

יח' הסטומה

08-9779728

08-9779999
מנוי 70212

מחוז מרכז
שירותי בריאות
כללית

בלה אליגולשוילי

יח' להמשך טיפול
נחלת יהודה א'
ראשון לציון

03-9568066

פקס:
03-9516629

מחוז מרכז
שירותי בריאות
כללית

דניאלה בן חמו

יח' להמשך טיפול
נחלת יהודה א'
ראשון לציון

03-9568066

מחוז מרכז
שירותי בריאות
כללית

דורית מור

יח' להמשך טיפול
נחלת יהודה א'
ראשון לציון

03-9568066

מרכז רפואי ע"ש
סוראסקי
תל אביב

ריבה ציפרשטיין

מכון גסטרו

03-6973204
052-4262122

ירושלים
שירותי בריאות
כללית

דבורה מרגלית

מר' סטומה
מרפאת רגב
בר-כוכבא 64
גבעה צרפתית

02-5819886

בי"ח הדסה
עין כרם

חדוה אלחנני

ט .יום המטולוגי

02-6776111
050-7874342

בי"ח הדסה
הר -הצופים

אסתי עמרם

כירורגית ב'

02-5844560/1

בי"ח הדסה
הר -הצופים

מירה פקר

הנהלת הסיעוד

02-5844212/1

28

פתחון פה  -נובמבר 2008

פקס:
03-9681949

פקס:
02-5811156

050-6264088

02-5844111
ביפר 346 -
פקס02-5844208 :

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון

בי"ח שערי צדק

רחל קליין

הנהלת הסיעוד

02-6555028

בי"ח שערי צדק

מלי מנחם

טיפול נמרץ

050-8685748

באר שבע

סוזי בוגנים

בי"ח סורוקה

08-6400681
050-6264210

שירותי בריאות מכבי
מחוז מרכז

טרוסט מירי

מרפאת אורה 4
רמת גן

03-6750311

שירותי בריאות מכבי
מחוז השפלה

חיה מורג

שירותי בריאות מכבי
מחוז שפלה

050-8800460

שירותי בריאות מכבי
מחוז הצפון

אולגה סימונבסקי -מרפ' הדר
חיפה
ברנשטיין

פקס  /איתורית

050-7921239

קופ"ח מאוחדת
אזור חיפה

זהבה כהן

מרפ' מאוחדת
א' ב' ג' ה'
חסן שוקרי  5חיפה

04-8658580

בי"ח פוריה
טבריה

מלכה מדמון

מח' כירורגית ב'

04-6738641/0

בי"ח מאיר

מאירה חיים

כירורגית ב'

09-7472164
09-7472224

בי"ח כרמל

דיאנה גרויסמן

כירורגית א'

04-8250670
052-6836353

בי"ח נהריה

נביל בשארה

מח' כירורגית

04-9107733-6
054-4971481

בי"ח בני ציון
חיפה

גרימברג עופרה

מח' כירורגית

04-8359138

בי"ח בני ציון
חיפה

כמאל ריאן

מח' כירורגית

04-8359138

בי"ח הלל יפה
חדרה

סוזי זאבי

מח' אורולוגית

04-6304440/1

בי"ח הלל יפה
חדרה

אירית פרידמן

מח' אורולוגית

04-6304440/1

בי"ח אסותא

אתי ברק

כירורגית ו'

052-8284955

ש .בריאות כללית
גליל עליון

אביבה לוזון

מרפ' אזורית טבריה

050-6264454
04-6728211/00
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון

בי"ח וולפסון

מלכה בורוכוב

מח' כירורגית ב'

03-5028616/7

מרכז רפואי שניידר
לילדים
פתח תקווה

פקדו איריס

מח' כירורגית

054-4671851

בי"ח קפלן

חגית איפרגן

מח' כירורגית ב'

08-9441332

בי"ח אנגלי
נצרת

קודסי הדיל

בי"ח לניאדו
נתניה

בן-דוד יהודית

מכבי  -מחוז דרום

טניה יעקובובסקי
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04-6028831

מח' כירורגית

09-8604629

050-8464229

פקס  /איתורית
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מוקדי מידע של האגודה למלחמה בסרטן
"טלמידע" ,קו המידע הטלפוני למענה על כל מחלות הסרטן,
דרכי הטיפול ,השיקום והתמיכה.
טלפון בחיוג חינם1-800-599-995 :
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה שירות מידע ותמיכה טלפוני לחולי סרטן ובני משפחתם
בשפה הערבית המאויש על ידי עובדות סוציאליות ,מתנדבים בעל ידע רפואי וסטודנטים
כולם דוברי ערבית.
טלפון בחיוג חינם1-800-3636-55 :
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה שירות מידע ותמיכה טלפוני
לחולי סרטן ובני משפחתם בשפה הרוסית המאויש על ידי
רופאים מתנדבים כולם דוברי רוסית.
טלפון בחיוג חינם1-800-34-33-44 :
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה שירות וסיוע
לנשים המתמודדות עם סרטן השד ,המידע ניתן בכל השפות.
טלפון בחיוג חינם1-800-360-707 :
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה גם את מוקד ה"טלתמיכה",
מוקד תמיכה נפשי ראשוני הפועל בשיתוף המרכז הרפואי
הדסה עין כרם ,ומיועד לדוברי כל השפות.
טלפון בחיוג חינם1-800-200-444 :

אתר האגודה באינטרנטwww.cancer.org.il :
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בהוקרה ובהערכה

3

