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חברים יקרים,
החגים מאחורינו ,שנה חדשה החלה ועימה גיליון נוסף
של פתחון פה .הגיליון הפעם ,מוקדש ברובו לסיבוכים
ולתופעות העלולים להופיע מעצם קיומה של הסטומה.
נושא זה יכול להיות רלוונטי ,במידה זו או אחרת ,באופן
זמני או קבוע ,לרוב בעלי הסטומה .גירויים בעור סביב
הסטומה ,שקיעה של הסטומה ,הרניות ,פיסטולות ועוד,
הן תופעות שחשוב להכירן ,כדי למנוע או למזער את הופעתן ,עד כמה שניתן,
לדעת לזהות את הופעתן מוקדם ככל האפשר ולטפל בהן כראוי .אני מודה
לאחיות מתאמות הסטומה שכתבו ופרטו על הנושא ,ולדר' אילייה פינסק,
שהסכים לענות על שאלות שכיחות ,הרלוונטיות לבעלי סטומה.
בגיליון זה משתף אותנו אוהד בסיפורו האישי והמרגש ,בו הוא מתאר את
התהליך הפיזי ,הרגשי ,הקוגניטיבי והרוחני שעבר בעקבות מחלתו ויצירת
הסטומה .אוהד מסביר ומנתח את התהליך שחווה באמצעות מסגרת
תיאורטית בנושא הלוגותרפיה ,אשר במוקדה נמצא החיפוש אחר המשמעות.
מאמרו מאפשר הצצה לקשיים שחווה ,להתחבטויותיו ולדיבור הפנימי שלו
עם עצמו לאורך התהליך כולו .גם יפית נאור ,ממקימי קבוצת הצעירים עם
סטומה ,כתבה על מסעה האישי ,בו פגשה את האישה הפראית שבתוכה.
בנוסף לכך ,תמצאו את המדורים הקבועים ,פרי עטו של מידד גיסין :דבר
הנשיא וסקירה ומעקב על מערכת הבריאות בישראל .מידד יוסיף סיכום רשמיו
מהקונגרס השניים עשר של הארגון האירופי של ארגוני בעלי סטומה שהתקיים
בסתיו אשתקד.
עבור חלק מבעלי הסטומה ,אחת הדרכים היעילות להתרגל אליה היא שיחה
עם אדם שיש לו סטומה .לצורך כך ,אנו מעוניינים לקיים השתלמות בת
ארבעה מפגשים לבעלי סטומה ,כדי להכשירם להיות מתנדבים ולשוחח עם
בעלי סטומה בתחילת דרכם .לשם קבלת פרטים נשמח אם תיפנו לסילביה
במס' טלפון .03-5721618
אני פונה לכל החברים לכתוב לעיתון ,ולשתף האחד את השני בסיפוריכם
הייחודיים ,בחוויות שהתנסיתם בהם ואף ב"טיפים" ,עצות והמלצות ,שיסייעו
לאחרים לשפר את איכות החיים.
את החומר ניתן לשלוח לכתובת livia_k@cancer.org.il :או לתאם עם סילביה
בטלפון מספר  .03-5721618החומר יכול להופיע בעיתון באופן אנונימי -
לפי החלטתכם.

בברכת שנה מלאת פעילות ועניין ,רווית חוויות מרגשות.
ליויה כסלו
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דבר נשיא ארגון בעלי הסטומה בישראל
עברה כמעט שנה מהופעת
"פתחון-פה" הקודם ואנו שוב לפני
הכנס השנתי של בעלי סטומה
בישראל.
בביטאון הפעם תמצאו את
הכתבות והחומר הרגיל ,כולל
מעקב על הנעשה במערכת הבריאות .השנה האחרונה
הייתה רווית אירועים חשובים כמו התפרצות שפעת
החזירים ,עם כל ההשלכות שלה ,תקציב עדכון הסל
והנעשה סביבו ,שינויים במשרד הבריאות ,כולל סגן השר
החדש והצפי להחלפת המנכ"ל.
כמו כן תמצאו כתבה על הכנס האירופי של ארגוני בעלי
סטומה שנערך בברנו בצ'כיה ולא הספיק להיכנס
לביטאון הקודם.

שוב אני פונה לכלכם לדווח מיידית לארגוננו על כל שינוי
חריג במחירי הציוד ,על הגבלת כמויות וכל סוגיה אחרת
שאתם נתקלים בה ,כדי שנוכל לטפל בנושא בהקדם.
להזכירכם שיש פטור מלא מהשתתפות על ציוד
סטומה.
ושוב תודות לאגודה למלחמה בסרטן על התמיכה
הנמשכת והאכסניה שהיא מעניקה לארגון לאורך
השנים.
בברכת שנה טובה ובריאות שלמה,
מידד גיסין
נשיא ארגון בעלי סטומה
ויו"ר צב"י צרכני בריאות ישראל

סקירה ומעקב על
מערכת הבריאות בישראל
מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי הסטומה ויו"ר צב"י  -צרכני בריאות ישראל

כ

מעט שנה עברה מביטאוננו הקודם ומהסקירה
הקודמת ,ומערכת הבריאות עברה בתקופה זו
שינויים ומשברים .בחדשים האחרונים מערכת הבריאות
מתמודדת עם משבר עולמי " -שפעת החזירים" ,עם כל
ההשלכות שיפורטו בהמשך.
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פתחון פה  -אוקטובר 2009

הבחירות ומינוי שר בריאות
לאחר הבחירות האחרונות והתקופה הקשה של הרכבת
הקואליציה ,התמנה ח"כ הרב ליצמן לתפקיד סגן שר
הבריאות .המגבלות של תפקיד סגן שר אולי רק סמנטית,
אולם לעניות דעתי ,מגבילות את תפקודו וסמכויותיו.
יחד עם זאת ,בהכירי את הרב ליצמן מתפקודו בוועדות
הכנסת כיו"ר וועדת הכספים ,אני בהחלט חושב
שהוא האדם המתאים לתפקיד זה .התמודדותו בעבר
כיו"ר וועדת הכספים עם האוצר בהחלט מאפשר לו
התמודדות בנושאי הבריאות ,ובעיקר בכל הנוגע לנושא
התקציב .גם הכרזותיו לאחר מינויו בנושאים קריטיים
למערכת הבריאות הגדירו את תכניותיו .אני מקווה שאכן
יצליח לממש אותן.

תקציב הסל
כבר בביטאון הקודם דיווחנו על תקציב הסל שנקבע
לשלוש שנים 2008-2009-2010 :סך של כ415-
מליון שקל לשנה .התקציבים הללו נכפו על משרד האוצר
לאחר שרצה לבטל את תוכניות הקופות לאספקת
תרופות שאינן בסל ,פלטיניום ומכבי זהב פלוס .היה ברור
לנו שבהמשך הדרך ינסה האוצר לנגוס בתקציבים אלו.
לצערנו חששנו התאמת ,כאשר סגן השר ליצמן הודיע
שבכוונתו לפעול להקטנת השתתפויות החולים הכרוניים
חסרי היכולת.
לאחרונה הוצהר על הכוונה להכניס חלק מטיפולי השיניים
לילדים וקשישים לסל הבריאות .משרד האוצר הודיע
שמשרד הבריאות יכול להשתמש בחלק מתקציב עדכון
הסל למימון תוספות אלו .כמובן שסגן השר מתנגד
לדבר חריפות ,כמו ארגוני החולים ומרכיבים נוספים
במערכת הבריאות .לא יתכן שהאוצר יראה בתקציב
עדכון הסל "קופה ב" ,שתממן כל צורך של המערכת.

תקציביות או אחרות ,ומזדקקת כיום לבקשת "גמילות
חסד" ממדינות כמו ארה"ב וגרמניה להקצאת חיסונים
ממקורותיהן ,לפחות לחיסון קבוצות הסיכון.
חילוקי דעות התגלו בקרב העוסקים בסוגיה זו בנוגע
למידת החומרה של המגפה והשלכותיה ולגבי כמות
החיסונים הדרושים .כמו כן הועלו השאלות את מי לחסן?
האם את כל האוכלוסייה? מה התקציב הנדרש? אנו
מקווים שכל ההחלטות שהתקבלו אכן היו נכונות.
משרד הבריאות הוציא הנחיות להתמודדות עם המגיפה
לכל מוסדות הרפואה והקהילה .קיימת המלצה להתחסנות
הציבור גם לשפעת העונתית הרגילה בבוא העת שיכולה
להקטין את חומרת השפעת גם אם נדבקים.
עקב השפעת והשלכותיה יעלו לדיון גם בעיות מצוקת
האשפוז והחוסר המשווע של מיטות אשפוז ,בעיות
של חוסר בכוח אדם ,דוגמת רופאים (בעיקר רופאים
במקצועות נדרשים כמו הרדמה) ,אחיות וכו'.
לצערנו צריכה להיות מגפה כדי שהנושאים הללו יעלו
על פני השטח.

מינוי וועדת הסל
לצערי עד לשעת הכנת הכתבה לא מונתה וועדת
הסל לקביעת סל הטכנולוגיות לשנת  ,2010על אף
פניותיהם של ארגוני החולים לסגן השר ליצמן ,כמו גם
פניות נוספות של חברי כנסת .אי מינוי הוועדה ותחילת
עבודתה בהקדם יכול לגרום לעיכוב בסיום עבודתה
לקראת סוף השנה ,כמו שהיה בשנים קודמות ,דבר
שיעכב את הכנסת התרופות לסל בתחילת השנה.
בהתחשב בעובדה שהתקציב כבר קיים ,אין שום סיבה
לעיכוב .אנו מקווים שהעיכוב אינו מכוון על ידי משרד
האוצר והבריאות .על הרכב וועדת הסל נגיב כאשר היא
תמונה.

עד קיום הכנס הארצי אני מקווה שחלק מהנושאים
במערכת יסגרו ,כמו מינוי מנכ"ל למשרד הבריאות ,מינוי
וועדת הסל ותחילת עבודתה ,הגעת החיסונים לשפעת
העונתית הרגילה ולשפעת החזירים.
דווח מפורט על המערכת יימסר במהלך הרצאתי בכנס
על מערכת הבריאות.
שיפור צפוי במצב הכלכלי בארץ ובעולם ,כפי שמסתמן
כבר עכשיו ,יאפשר גם למערכת הבריאות לקבל משאבים
נוספים לפתרון בעיות קריטיות במערכת.

שפעת החזירים
לפני מספר חודשים פרצה שפעת החזירים במכסיקו.
לקח זמן מסוים עד שהעולם הפנים שהיא אינה שפעת
מקומית ,והתברר מהר מאוד שזו מגיפה עולמית
שמתפשטת במהירות .מאות חולים כבר מתו ברחבי
העולם וגם בישראל .חברות תרופות מנהלות מרוץ
נגד הזמן לפיתוח חיסונים למגיפה .לצערנו ישראל לא
מיהרה להירשם לקבלת החיסונים בגלל כל מיני סיבות
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הכתבה הבאה נכתבה על ידי יפית נאור ,שותפה ,יחד
עם רן רובינשטיין ,בהקמת קבוצת צעירים עם סטומה.
קבוצה זו הוקמה במטרה לספק מענה ,מידע ותמיכה
לצעירים בגילאי  40-20בעלי סטומה ופאוץ' .הקבוצה
נוהגת להיפגש מספר פעמים בשנה לשם שיתוף האחד
בשני בידע ובניסיון ,החלפת "טיפים" ,מפגש עם אנשי
מקצוע וארגון פעילויות משותפות .בשנה האחרונה
הקבוצה התרחבה .התקיימו שלושה מפגשים עם אנשי
מקצוע .המפגש האחרון ,שהתקיים בחודש ספטמבר,
הוקדש לסדנת בישול בהנחייתן של איילת ברק ,עובדת
סוציאלית ושף ולימור בן חיים ,דיאטנית קלינית.
תוך כדי הכנת המנות השונות על ידי המשתתפים עצמם,
הועלו נושאים רלוונטיים ושאלות חשובות ,לדוגמא באיזה
אופן ניתן לשלב ירקות ,קטניות או מאכלים "בעייתיים"

נוספים באוכל ,איזה תבלינים מנטרלים ריחות (ג'ינג'ר,
הל ,קימל ,ציפורן ,גרעיני חרדל) ,מה הם היתרונות
של סיבים ופרוביוטיקה ועוד .למנה הראשונה הכינו
המשתתפים דפי אורז ממולאים בנבטים ושאר ירקות,
למנה העיקרית  -דג סלומון עם פסטו ,ברוקולי ונענע
ולקינוח  -פנקוטה שעשויה מיוגורט ממותק בדבש .ארוחת
גורמה של ממש באווירה נעימה ,מבינה ותומכת.

כתבתה של יפית נאור שתובא להלן ,פונה לא רק
לאנשים עם סטומה ,אלא לכל אחד ואחת .יחד עם זאת,
החוויה האישית שלה עם הסטומה ,בהחלט חידדה את
ההבנות ,המחשבות ודרך ההתמודדות עם האתגרים
שהוצבו ,ועדיין מוצבים בחייה.

האישה הפראית בריקוד החיים
יפית נאור ,MBA ,יועצת ארגונית ותרפיסטית בפסיכודרמה
yaffitnaor@gmail.com
כתבה זו פורסמה באתר  nrgמעריב ב9.9.09-

ל

פני למעלה משלוש שנים הגיש לי המוכר בחנות
הספרים האהובה עליי ספר ,ואמר שהוא יכול
לעניין אותי .זאת חנות שמזכירה את המעדניות של פעם:
המוכר מכיר אותך ושומר לך חתיכה מהמעדן האהוב
עלייך במיוחד .באותיות זהובות על גבי הכריכה נכתב:
"רצות עם זאבים .ארכיטיפ האישה הפראית  -מיתוסים
וסיפורים" .ואילו בכריכה הפנימית צוין כי המחברת,
קלריסה פינקולה אסטס ,היא פסיכולוגית יונגיאנית.
מהרגע הראשון היה משהו בשמה ובספרה שתפס אותי
בבטן והעלה בי תחושה מוכרת .מעל שרפרף קטן בחנות
כבר שקעתי לתוך הסיפורים שהקריאה בהם נמשכה
בביתי ,ולקחה אותי למסע חוצה יבשות ועולמות,
כשפגשתי את האישה הפראית שבתוכי .לא יכולתי לדעת
אז שהספר ישפיע על היבטים כה רבים בחיי .הכי רחוק
מאבא-אימא.
קלריסה (אנחנו מכירות כבר מספיק זמן כדי שאקרא
לה בשמה הפרטי) החזירה אותי למקומות שמעולם לא
ביקרתי בהם ,לימים בהם עטף אותנו השבט ,גרנו בטבע
והכול היה יותר קל   .בדמיוני היו בימים ההם הריקודים
הפראיים עניין שבשגרה .שאלות של זהות ומשמעות
קיבלו תשובות פשוטות ,ללא סימני שאלה והתנצלויות
על עצם החקירה.
בימים ההם נראה שלא היה צורך לנסוע לקצה השני של

4

פתחון פה  -אוקטובר 2009

העולם ,הכי רחוק שאפשר מאימא-אבא ,כדי להכיר או
להתחבר .בעולם המודרני נעשה החיפוש הפנימי הזה
קצת יותר נוח והרבה יותר מורכב בו-זמנית .זהו ריקוד
של קרבה וריחוק מעצמי ,העטוף בנוחות ובפינוקים.
בעולם המודרני אני יכולה להתקרר במזגן ולנסוע
במכונית הנוחה שלי כדי להיפגש עם שותפים למסע;
אני יכולה להישאר בבית עם קווי תקשורת בלתי נראים
שמחברים אותי לעולם ,ולהקליד רגשות בטכנולוגיה
שמאפשרת יצירת שבטים וירטואליים חדשים .היום ,אני
גם יכולה לצאת לשדה שמחוץ לבית ופשוט להיות.
החיים שלי ,כמו של רבים סביבי ,הם משחק אינסופי של
ביחד ולחוד מעצמי .יש תקופות שאני מרגישה במין "היי"
של חיבור .תחושה שאני מכוילת ומדויקת .חושבת על
משהו והוא מתממש ,חושבת על מישהו והוא מתקשר.
יודעת בדיוק לאן לנסוע כדי שההזמנה ששיגרתי לעולם
תארגן לי חנייה חוקית בתל אביב הצפופה .חסר רק
השטיח האדום ,אבל חוץ מזה הכול בדיוק במקום.
בריקוד הזה יש גם תקופות אחרות ,נעימות פחות.
תקופות שבהן הכול כמעט ובערך .אני יודעת שאם רק
אעשה מדיטציה ,אכתוב ,אירגע רגע או אדבר עם מישהו-
הכול יהיה בסדר .אלה ימים שבהם הדברים לא ממש

מסתדרים .במהלכם נדמה שהיקום
מנסה להגיד לי משהו ,ואני לא מבינה
למה הוא מדבר איתי בג'יבריש.
אנשים נורא מעצבנים וברור שבעולם
המראות אני כועסת על משהו אחר
לגמרי ,אבל כמו בבדיחה מרגיזה,
בלי להבין באמת על מה .לשמחתי,
אותו יום בחנות "שלי" היה יום שמש
שבו החנייה מחכה לי ,האנשים
מחייכים ואני מאירה לקראתם
בחזרה .המתנה של אותו יום הייתה
מפה בדמות ספר ,שעזרה לי למצוא
את הדרך לעצמי קצת יותר בקלות.
אם תרצו ,מעין ג'י .פי .אס מודרני
ועתיק גם יחד.
הקריאה בספר סחפה אותי למסע מרגש ומלמד .טיפול
עצמי בעצמי ,מפגש עצום בפשטותו ,במהלכו הגעתי
לפגישה עם האישה הפראית שבתוכי .מפגש שהוליד
עבודה של חיבורים פנימה לכוחות ולדיוק הנמצאים בתוכי
ומקורם באותה אישה פנימית ,שלפעמים היא ענקית
ולפעמים קטנטנה  -ולרוב היא אי-שם באמצע .הרגשתי
את ההכרה שיש בי חמלה ,יופי ורוך שגרים בשלום עם
קשיחות ,כעס ,חיּות ומפלצתיות .במסע חוצה יבשות
פגשתי דמויות שכל אחת מהן הזכירה לי מישהי שהכרתי
בחיי :חברה ,שכנה ,קרובת משפחה או מטופלת.
יחד עם העוצמה הסוחפת של הספר ,התברר כי התכנים
מחייבים הפסקות לנשימה ולעיבוד רגשי .פעמים רבות
במהלך הקריאה דמיינתי מעגל של נשים הקוראות
ונושמות יחד את סיפורי האישה הפראית ,ודנות בהם
ובחייהן במרחב המאפשר חקירה משותפת והכלה של
עוצמות .סביבת המחייה של מעגל הנשים הזה השתנתה
בדמיוני מפעם לפעם ,משדה פתוח בליל ירח ועד סטודיו
מרופד בכריות.
אחת האהובות עליי במיוחד הייתה של שולחן מטבח ישן
ומעט חבוט עם פורמייקה ירוקה ,סביבו מכינות נשות
המשפחה והשכנות סעודת חג מתובלת בשיח נשים,
כשהילדים משחקים להם ברקע.
אותו מעגל ואותה אישה פראית השפיעו על חיי מבלי משים.
אחרי שנים של בישול מודרני ,זריז ויעיל (ופעמים רבות
"בישול בכרטיס אשראי" לרכישת מזון מוכן) ,לראשונה
בחיי הכנתי קוסקוס .אני כמובן לא מתכוונת לזה שמכינים
בחמש דקות מהשקית ,אלא למתכון שביקשתי מאמי
ל"קוסקוס של סבתא" .לקראת שבת ,רקדתי והתנענעתי

במטבח ,תוך כדי נענוע של הפרורים
החמים של הסולת .העברתי אותם
בעדינות במסננת ,והרגשתי במטבח
הקטן שלי את אימא שלי ואימא שלה,
ואת כל הנשים במשפחתי שדור אחרי
דור הכינו את אותו התבשיל באותה
הדרך .משם נסללה הדרך האיטית
והארוכה שבה אני פוסעת לבישול
מזון בריא ,שמזין את הנשמה.
לפני מספר שנים ,בעקבות התמודדות
עם מחלה ,הבנתי שהחיים קצרים
ולכן התפקיד המרכזי שלי בהם הוא
לחלום חלומות ולהגשים אותם .כך
הגשמתי חלום ישן ועברנו לגור במושב ,קרוב לאדמה
ולשדות .אך עד שפגשתי את האישה הפראית ,הייתי עדיין
עירונית שחיה במושב ומשתדלת שהבוץ לא ילכלך את
המגפיים המעוצבות.
כשפגשתי את האישה הזו ,הפראית שמחוברת לאדמה
ולירח ,לקראת ערב ט"ו בשבט ,שתלתי בגינת ביתי מספר
עצי פרי :תאנה ,זית ,רימון ושקד .הרגשתי את האדמה
מלכלכת את אצבעותיי ואת ההזנה שלה ,שמחייבת
השקעה הדדית וטיפול מסור .ללא המים ,הליטוף ,הטיפוח
 וכמובן ללא השגחתו של הבורא ,התהליך המופלאהזה של התפתחות ויצירה לא היה מתקיים .היום ,מספר
שנים אחרי אותו בוקר קסום בחנות הספרים ,הספר
ממשיך ללוות אותי ואני חוזרת אליו מדי פעם .כמטפלת
בפסיכודרמה למדתי לזהות את האישה הפראית הזו
כשהיא מופיעה מולי בהיסוס או בריקוד סוער ,ובעיקר
כשהיא נוכחת בפשטות ובשקט .במסגרת התהליך
האישי שלי ,פגשתי על במת הפסיכודרמה בפצעים של
חיי ,למדתי לביים וליצור אותם מחדש ונוכחתי בעוצמת
כוחות הריפוי שלי .אני עדיין עירונית שחיה במושב,
לפעמים מבשלת אוכל מהיר ולא תמיד זוכרת לחלום
בשגרה במהלך העמוסה של היומיום.
אבל כשאני שקטה ,עוצרת לרגע ונושמת ,היא שרה
באוזניי ,האישה הפראית הזו ,רוקדת עם הרוח או נגלית
לפניי בשקיעה המדהימה בשדה ליד הבית  -ומזכירה
לי את עצמי ואת כל הנשים שהיו פה לפניי .אני מקווה
להמשיך לשמוע אותה וליצור בהנחייתה בפשטות מתוך
אמונה ונשימה .אני מקווה שככל שהחלקים הבריאים
והצומחים שבי יפרחו ,כך אוכל לאפשר זאת לאהובים
שסביבי ,מתוך הקשבה ,הכלה וחיבוק של כל מה שקיים:
הטוב הרע והמכוער ,היפה והחיה ,הפראית והכלואה.

למעוניינים לקבל מידע אודות קבוצת "צעירים עם סטומה" ניתן להתקשר לטלפון מספר .03-5721618
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אני והקרוהן  -לחיות בדו קיום?

ה

מטרה העיקרית שלי בכתיבת שורות אלו היא
לחבר את האדם עם הכוח העצום החבוי בתוכו.
הכוח הזה טמון בחשיבה ,ברגש ,בהתנהגות ,בבחירת
היחס למצב שבו הוא נתון ובשליטה הבלעדית על
המצב.

יש לי קרוהן ארבע עשרה שנה בערך .זה התחיל בגיל
 ,16כאשר הופיעו לי כאבים באזור פי הטבעת .אחרי
שעשיתי כמה בדיקות כמו קולונוסקופיה ו ,C.T.-גילו שיש
לי קרוהן .לא ידעתי מה זה בדיוק קרוהן ,וגם לא ייחסתי
לזה יותר מידי משמעות .הרופא אמר לי שזה לא נורא,
שאפשר לחיות עם זה ורק צריך לקבל תרופות כטיפול
מונע.
באותה שנה עברתי שני ניתוחים קטנים ,כיוון שהייתה לי
פיסטולה ,שזה סוג של פצע בפי הטבעת שנגרם כתוצאה
מהמחלה .זה קרה באמצע כיתה י"א ,בדיוק בזמן
שהתחלתי ללמוד לבגרויות.
זאת הייתה שנה קשה מאוד עבורי בעיקר בגלל שהייתי
צריך להתמודד גם עם המחלה וגם עם המבחנים.
בנוסף לכך ,לא שיתפתי אף אחד מחבריי ומכריי במה
שעברתי .למעשה ,אף אחד לא ידע שיש לי קרוהן פרט
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למשפחתי .בסופו של דבר בעזרת כוח רצון ותמיכה של
המשפחה עברתי את המבחנים בהצלחה וגם הכאבים
הלכו ופחתו.
למראית עין ,המצב הזמני הזה עזר לי לפתח ולהעצים
את ההתכחשות שלי למחלת הקרוהן .היום ברור לי
שהצלחתי להתכחש לקרוהן רק בתודעה שלי .ה"תת
מודע" הרי היטיב להבין את המצב לאמיתו ,כך שיצא
שכרי בהפסדי .היום אני יודע ,שבאותו זמן היה קיים
אצלי פער גדול מאוד בין ה"מודע" מצד אחד ,ל"מציאות
האמיתית" מצד שני .כתוצאה מכך ,נוצר לחץ נפשי,
שגרר אחריו לחץ גופני ,וזה בתורו החמיר את מחלת
הקרוהן והגביר את התכיפות והעוצמה של ההתקפות.
אני זוכר ,שבגיל  17הלכתי לפגישת ייעוץ אצל הרופא
והוא סיפר לי ,בין היתר ,שהצבא פוטר חולי קרוהן
משירות צבאי ,ואם ארצה  -אוכל להתנדב .אני חייב
להודות שבאותו רגע ,זו הייתה מכה קשה עבורי .אף
פעם לא דמיינתי את עצמי לא משרת בצבא .מבחינתי
זה היה "ייהרג ובל יעבור" .הצבא בשבילי זה לא רק
לתרום למדינה שבה אני חי ,אלא גם קטע חברתי כזה
שכולם מדברים עליו :אחים ,חברים ,הורים .ובעצם ,אם

לא הייתי משרת בצבא ,הייתי מרגיש ממש חריג ויוצא
דופן ,ומבחינתי זה לא היה בא בחשבון .באותו רגע כבר
החלטתי שאני הולך להתנדב לצבא ויהי מה .אחרי צו
ראשון ושני באמת קיבלתי פטור מהצבא ,אבל לאחר
שהגשתי בקשת התנדבות ,הצבא אפשר לי להתנדב .זמן
קצר לאחר מכן קיבלתי זימון לראיון ביחידה הטכנולוגית
של חיל המודיעין ,ולשמחתי התקבלתי.
כשהתגייסתי לצבא אני זוכר שהייתי מאוד מתוסכל
מעצם העובדה שלא עברתי טירונות "אמיתית" כמו
שכולם עוברים ,אלא הכשרה בסיסית של  3ימים עם
מתנדבים אחרים עם נכויות שונות .זה הכעיס אותי שתייגו
את הבעיות שלי כנכות כי בסה"כ היו לי קצת כאבי בטן
מדי פעם ,שלשולים אולי אנמיה ,בגלל זה אני צריך להיות
מתויג כמתנדב?
סירבתי להשלים עם העובדה שהבעיות שיש לי הן,
למעשה ,נכות מסוימת.
גם אחרי שהגעתי לבסיס ,שבו שרתתי שלוש שנים,
הרגשתי לעיתים יוצא דופן כי בניגוד לכל שאר החיילים
היה לי פטור משמירות ומטבחים ,וכשנשאלתי מדוע אני
לא עושה שמירות או תורנויות מטבח ,אמרתי שיש לי
בעיה במעיים אבל ,בעצם ,אף פעם לא סיפרתי שיש לי
קרוהן ,וגם לא רציתי שאף אחד ידע "חס וחלילה" שאני
מתנדב .היחידים שידעו מזה היו המפקדים שלי ,וכששאלו
אותי מדוע אני לא רוצה לספר את זה לשאר החיילים,
אמרתי שאני מעדיף שאף אחד לא יידע ולא בא לי לדבר
על זה.
באופן כללי מאוד נהנתי מהשירות ביחידה וזה תרם לי
המון מכל הבחינות :ידע ונסיון מקצועי ,חברים שאני בקשר
איתם עד היום ,היכרות עם אנשים מכל צבעי הקשת
בישראל וגם הידיעה שתרמתי את חלקי למדינה ועשיתי
את המוטל עליי (דרך אגב אני גם מתנדב למילואים).
בדיעבד ,אני חושב שעשיתי טעות בזה שלא סיפרתי
לאנשים שיש לי קרוהן ,כי זה גזל ממני המון אנרגיה
בלהסתיר את העובדה שאני מתנדב .דבר שגרם לי
להרבה לחץ ומתחים מיותרים .הייתי צריך להמציא כל
מיני סיבות למה אני לא עושה שמירות ו"מטבחים",
והרגשתי מאוד לא בנוח עם זה .בנוסף לכך אני סבור,
כי בשל העובדה שלא שיתפתי אחרים בכך ,הביטחון
העצמי שלי נפגע ,באופן לא מודע .כאשר אדם מסתיר
עובדות חשובות אודותיו ,הוא עשוי להרגיש "שווה פחות"
לעומת אחרים ,הואיל והם לא יודעים הכול עליו ,ולפיכך

לא מעריכים ולא ושופטים אותו על מי שהוא באמת.
למעשה ,הייתי בסוג של התכחשות ובורות ,חשבתי שאם
אבחר לא לשתף אנשים אחרים בזה ,אז ארגיש "כמו
כולם" ולא אהיה יוצא דופן ,אבל בעצם לא הבנתי שאין
לי בכלל במה להתבייש ,הרי לא עשיתי שום רע לאף
אחד ,לא אני בחרתי בקרוהן אלא הוא בחר בי מתוך
פטאליות אכזרית ,אז מה ה"ביג דיל"? האם הייתי בכלל
מודע לעובדה ,שבעצם ,אני בחרתי להתכחש למצב
ואף אחד (אפילו לא הקרוהן) לא אילץ אותי לעשות
בחירה זו? האם הייתי בכלל מודע לאופציות שעמדו
לרשותי? והחשוב מכל ,האם הייתי מודע לכך ,שלמרות
שאינני יכול לשנות את בחירתו של הקרוהן בי ,אני כן
יכול לבחור את צורת ההתמודדות שלי עם מציאות לא
נעימה זו ואת יחסי אליה?
ברור שאז ,לא רק שלא ידעתי את כל הדברים
האלה ,אלא שלמען האמת ,גם אם הייתי מקבל את
כל האינפורמציה הזאת ,לא הייתי מפנים אותה ובוודאי
שלא הייתי מיישם אותה בצורה משמעותית .בכדי לקבל
תועלת אמיתית מידיעת הדברים האלה הייתי צריך
קודם כל להטיל בהם ספק ,לחשוב עליהם ,לשנות אותם
כדי שיתאימו לי ,למחשבותיי ,לרגשותיי ,לאמונותיי ורק אז
לעכל אותם...
זה תהליך למידה אינטראקטיבי ,מעניין ולמרבה הפלא
אפילו מהנה .התועלת החשובה ביותר בתהליך זה
היא ,שבשנייה בה התחלתי בו ,התמלאתי בהרגשת
כוח ושליטה שהייתה בניגוד גמור להרגשת חוסר
האונים שליוותה אותי במשך התקפת הקרוהן ובתקופת
ההתכחשות שקדמה לה  .
רק היום אני מתחיל להפנים את התפילה המפורסמת:
"אלוהי ,תן לי את האומץ לשנות את הדברים אותם אני
יכול לשנות ,את השלווה להשלים עם הדברים שאינני יכול
לשנות ואת החוכמה להבדיל בין השניים"
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הנזק העיקרי של ההתכחשות בא לידי ביטוי בכך ,שבכלל
לא הייתי מודע לעובדה שאני נמצא במצב של התכחשות
לאמת .ומעבר לכך ,גם לא הבנתי שמצב ההתכחשות
לא נכפה עליי ,אלא שאני בחרתי בו .הרי ממילא
כשהייתי במצב זה לא יכולתי לשנות את הדברים שאינם
בשליטתי ,אז מדוע שאבחר להתכחש אליהם?
ההתכחשות,למעשה ,מנעה ממני שלושה דברים:
 .1את החופש לבחור לשנות את אותם הדברים שאני כן
יכול לשנות.
 .2את החופש לבחור לקבל בשלווה את אותם הדברים
שאני ממילא לא יכול לשנות.
 .3את האפשרות לראות את ההבדל בין הדברים
אותם אני כן יכול לשנות לבין הדברים אותם אני לא
יכול לשנות.
היום אני מתחיל להפנים את העובדה שהכול ,בעצם ,טמון
בידיי ,ורק לי יש את חופש הבחירה להחליט כיצד אני
מתייחס לקרוהן שלי .האם אני נותן לו להכתיב לי להרגיש
מפוחד ,מדוכא וכועס ומאפשר לו להשתלט על צורת
החשיבה וההתנהגות שלי ,או שאני מחליט לקחת את
העניינים לידיים שלי ולהיות "האדון הבלעדי" למחשבות
שלי וליחס שלי כלפי המצב בו אני נמצא?

8

פתחון פה  -אוקטובר 2009

לאחר שהשתחררתי מהצבא ,נסעתי לחודשיים לטיול
בארה"ב עם חבר ,עברתי מבחן פסיכומטרי והתחלתי
ללמוד לתואר ראשון בניהול טכנולוגי במכון הטכנולוגי
בחולון .עם סיום התואר התחלתי לעבוד בחברת
תוכנה ובמקביל התחלתי גם תואר שני באותו תחום.
במאי  ,2008סמוך לסיום התואר השני ,התחילו שוב
כאבי הבטן והשלשולים ,ולאחר ניסיונות של רמיקייד
וסטרואידים למיניהם שעלו בתוהו ,הגעתי לתל השומר
עם כאבים עזים .עשיתי בדיקת  ,C.T.ואז גילו שהדלקת
החמירה וכנראה שלא תהיה ברירה ואצטרך לעבור ניתוח
להסרת חלק מהמעי הדק והגס .אני זוכר ,ששכבתי על
המיטה בכירוגית ב' בתל השומר ואז ניגש אליי הרופא,
ישב על מיטתי ,והחל לספר לי ,בעדינות ,שאצטרך
להיות בצום למשך חודש וחצי בערך ,ולא אוכל לאכול
ולשתות כלום עד לניתוח ,על מנת שהדלקת תתרפא
מעט ויהיה אפשר לנתח אותי בקלות רבה יותר .הוא
הוסיף ואמר ,שבזמן הזה אאלץ לקבל הזנה תוך ורידית
של  ,TPNשזה חומר נוזלי לבן (דומה לחלב) שמכיל את
כל מה שהגוף צריך בשביל להתקיים.
באותו רגע שנודע לי על זה ,התחלתי לבכות ,כיוון
שהרגשתי חוסר אונים עצום ותסכול רב" .למה הקרוהן
המחורבן הזה היה צריך לפגוע דווקא בי? מה עשיתי רע
למישהו? איך בכלל אפשר לחיות בלי לאכול? ולמה
בחור כמוני ,בן  ,29עם שמחת חיים ,צריך לשכב פה כמו
איזה מסכן בלי לאכול עם כל החולים האלה שנראו לי
אז כאילו הם עומדים למות בכל רגע?"
לקח לי כמה שעות לחזור לעצמי ולהתעשת ,ובאותו
רגע הבנתי ,בעצם ,שאין לי כל כך הרבה ברירות ,אלא
לגייס כוחות פנימיים בשביל לעבור את זה ואפילו לצאת
מחוזק מכל החוויה הלא נעימה הזו.
אחרי שיצאתי מתל השומר ,ההורים שלי עברו הדרכה
כיצד לחבר אותי ולנתק אותי מהאינפוזיה של ה.TPN-
נאלצתי להיות מחובר  12שעות כל יום ל"חרא" הזה.
אני זוכר ,שהדבר שהפריע לי הכי הרבה היה להיות תלוי
בהורים ,הואיל ולא יכולתי להתחבר ולהתנתק בעצמי.
זה שיגע אותי שהייתי צריך לתאם כל פעם עם אימא שלי
מתי אני חוזר הביתה או מתי היא צריכה לחזור בכדי
לחבר אותי כל יום בערב .גם לא יכולתי לצאת בערבים,
כיוון שהייתי מחובר ל"לבן" הזה כל הלילה .אני בספק
אם הייתי מצליח לעבור את התקופה הזו ללא תמיכתם
ועזרתם האין סופית של הוריי .העידוד ,המילה הטובה
כשצריך ,השקט הנפשי ובעיקר הביטחון והאמונה

בעצמי לכל אורך הדרך! אני זוכר שבאותו זמן ,הרשה
לי הרופא לשתות רק מים ,תה ,מיץ תפוחים ,מרק עוף
צח וג'לי .זה היה תפריט די "מגוון" ,חילקתי אותו לשלוש
ארוחות ביום :בבוקר  -כוס תה עם כוס מים וכדורים.
בצהריים  -מרק עוף צח  +ג'לי לקינוח ובערב  -כמו
בצהריים ..בתוספת כוס תה .כמובן שהייתי מנשנש בין
הארוחות עוד קצת ג'לי ומרק...
ממש באותה תקופה ,דודה שלי מלוס אנג'לס ,שבמקרה
היא גם ד"ר לפסיכולוגיה ,התארחה אצלנו בבית.
משיחות שקיימתי איתה ,התוודעתי בפעם הראשונה
לנושא של לוגותרפיה" .לוגוס" ,ביוונית זה משמעות,
ו"תרפיה" זה ריפוי ,כלומר ריפוי באמצעות חיפוש אחר
משמעות בכל מצב שבו אנו נמצאים ואפילו חיפוש אחר
משמעות בסבל .ברור שאנו צריכים לנסות למנוע מצב
קשה ,או לפחות ,להקטין את הסבל הכרוך בו .אך אם
הסבל נכפה עלינו ,אנו כן יכולים למזער את הנזקים
הנפשיים וגם הפיזיים באמצעות חיפוש אחר משמעות
בסבל הזה.
למעשה ,בתהליך החיפוש אחר משמעות נוכל אפילו
להפוך את הסבל לרווח ולהפיק ממנו תועלת ,כפי
שהפחם הופך ליהלום אחרי תהליך מסוים .ויקטור
פראנקל ,רופא (פסיכיאטר) ופסיכולוג יהודי מווינה,
פיתח בהצלחה את הלוגותרפיה עוד לפני שנשלח למחנה
ריכוז .מסתבר שהשיטה שכל כך עזרה לחוליו לפני
המלחמה ,הצילה את חייו ואת חיי חבריו במחנה הריכוז
באופן חד משמעי!
פראנקל ,הידוע בספרו "האדם מחפש משמעות" ,כתב:
"אם האדם יהיה מודע לכך שבכל רגע נתון הוא יוכל
לבחור את היחס שלו כלפי המצב שבו הוא שרוי ,קשה
אשר יהיה תמיד תינתן לו ההזדמנות להשתמש במצב
הזה למען התועלת האישית שלו".
אולם עד שלא מתנסים בחוויות אמיתיות (כמו קרוהן
למשל) ולא מנסים להפיק תועלת מעשית מיישום עיקרון
אחד או שניים מהלוגותרפיה ,תיאוריה זו יכולה להישאר
בגדר נושא מעניין לשיחה בין שני רעים ותו לו!
אני חייב להודות ,שבאותו זמן כשדודתי דיברה איתי על
הנושא ,לא בדיוק הבנתי מה זה ,וגם לא ייחסתי לכך
יותר מידי משמעות (תרתי משמע) ,אולם עצם הידיעה
שאני יכול להפיק תועלת גם מסבל וחוויות קשות שאני
עובר ,סקרנה אותי ויצרה בי איזה סוג של התעניינות

ומשיכה ללוגותרפיה .כל כך הרבה אנשים הצליחו ועדיין
מצליחים להשתמש בכלים של הלוגותרפיה ,על מנת
להתמודד ולהתגבר על מצבים גרועים בהרבה משלי ,אז
למה ,לעזאזל ,שאני לא אוכל? עצם המחשבה על כך,
המירה את הרגשת חוסר האונים שלי ברגשות של כוח,
שליטה ותקווה.
באותם שבועות לפני הניתוח לא ממש הבנתי מהם אותם
כלים ,אך הרגשתי דבר אחד ויחיד:
"אמנם אין לי שליטה על הימצאותו של הקרוהן בקרבי,
אך מרכזי השליטה ליחס שלי לקרוהן ,לבחירת הכלים
להתמודדות וליישומם נמצאים בתוכי ולא מחוצה לי!"
ההרגשה האמיתית הזו ,היא שהתחילה את תהליך
החיבור שלי עם הכוחות הגלומים שבתוכי ,והיא זו
שממשיכה להוביל אותי ולחזק אותי .לתשומת לבכם,
לא מדובר כאן בנס ,קמע או איזו אמונה נוסח "הארי
קרישנה" או גורו אחר .בכל האמונות האלו ,מבלי
להפחית בערכן ,מרכז השליטה נמצא מחוץ לאדם ,בעוד
שהלוגותרפיה מחברת את האדם למרכז שליטה פנימי
ששורר בתוכו ,ולא לשום נס חיצוני שנמצא מחוצה לו-
מבלי להפחית ,כמובן ,בערך האמונה בנס חיצוני.
זאת ועוד .למעשה ,האמונה שלי בכוח הפנימי שלי ,רק
מחזקת את האמונה שלי בגורמים חיצוניים ,וכך אני נהנה
מטובו של זה ושל זה כאחד.
לאחר כחמשה שבועות עם  TPNעברתי בהצלחה
את הניתוח המיוחל שכל כך ציפיתי לו .ההתאוששות
מהניתוח לא הייתה קלה כי בכל זאת בתקופה שלא
הכנסתי אוכל לפה "הצלחתי" לרדת  17קילו והייתי
מאוד חלש ורזה .ידעתי שהחלק הקשה כבר מאחורי וכל
מה שנותר לי היה להתחזק וכמובן להתחיל להשמין...
באותו זמן ,כששכבתי באסותא אחרי הניתוח ,התחלתי
לכתוב על כל מיני דברים שעברו עליי :מחשבות,
תחושות ,רעיוניות ותוכניות שהיו לי .הרגשתי שזה מאוד
עוזר לי לפרוק את כל מה ש"ישב לי על הלב" .כשאני
כותב ,אני מרגיש שזה מסדר לי את המחשבות בראש
בצורה הגיונית ,וכך אני הרבה פחות לחוץ ויותר רגוע.
אפילו יצא לי לכתוב כמה שירים ולהקליט אותם...
בזמן הניתוח נאלצו הרופאים לשים לי סטומה זמנית
על מנת לאפשר לחלק מהמעי שהיה חולה להבריא .גם
ההתמודדות עם הסטומה לא הייתה קלה :להבין שכל
האוכל שאני אוכל מעתה ייצא לי ישירות מהמעי הדק
לתוך שקית חיצונית ,בניגוד גמור לדרך הטבע המקובלת,
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כמה עצות פרקטיות לכל "הסובלים" שבינינו:
מרכיבים:
 100גרם של מילים ומשפטים שבאים מהלב
כף גדושה במורל
מחברת ועט
 1/2קילו צחוק והומור
 30כפות של פוטנציאל חיובי
שקית שלמה שינוי יחס

אופן ההכנה:
שתפו כמה שיותר אנשים במה שאתם עוברים ולעולם
אל תסתירו שום דבר מאף אחד!
ערבבו זאת עם בדיחות וצחוק מתגלגל על כל דבר
אפשרי ועם כל מי שרק אפשר!
הוסיפו לתערובת מחברת ועט וכתבו על כל מה
שעולה בדעתכם ,החל מהדבר הכי דבילי שיש וכלה
בתובנות פילוסופיות עמוקות על משמעות החיים..
מיזגו לתערובת מעט פוטנציאל חיובי מהול בקורטוב
של שינוי יחס משמעותי.
הכניסו לסיר ,בשלו על אש קטנה והקפידו לא להיות
"עבדים" למחשבות של עצמכם ולדעת שבכל רגע
נתון אתם יכולים לבחור כיצד להתייחס למצב שבו
אתם נמצאים.

מומלץ להגיש חם ,קר או פושר ,העיקר שתאכלו את זה
עם הרבה חשק וכיף כל יום שאתם חיים!
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לא היה דבר של מה בכך .אני זוכר שלפני הניתוח ,המנתח
סיפר לי שיכול להיות שיצטרכו לשים לי סטומה .כשהוא
סיפר לי על כך ,לא הבנתי בדיוק מה זה הדבר הזה
שנקרא סטומה .חשבתי שזה איזשהו נקז ששמים בגוף,
ואחרי כמה חודשים פשוט שולפים אותו ללא כל בעיה.
בדיעבד מסתבר שטעיתי ...בפגישה עם אחות הסטומה
לפני הניתוח הוסבר לי שסטומה היא ,למעשה ,פתח
יציאה מהמעי הדק או הגס ,המשמש לניקוז הפרשות
אצל אנשים שגופם ,מסיבות שונות ,אינו יכול לסלק את
הפסולת בכוחות עצמו .אני חייב להודות שבאותו רגע
הייתי בהלם .לא תיארתי לעצמי שאפשר בכלל לחיות
עם "דבר" כזה שתקוע לך בבטן ומוציא הפרשות שונות
ומשונות במשך היום .האחות המשיכה והסבירה לי שזה
לא נורא כל כך ,וכן אפשר לחיות עם סטומה ולעשות
הכול .היא נתנה לי עלון מידע כזה בסגנון של "כל מה
שרצית לדעת על סטומה ולא העזת לשאול ."...האמת
היא שמאוד עזר לי לקרוא את זה ,כי הבנתי ,בעצם ,שכן
אפשר לחיות עם סטומה :ללכת לעבודה ,לטייל ,לעשות
ספורט ולנהל חיים רגילים .האחות גם הסבירה לי על
פרטים טכניים שקשורים לניתוח ,וענתה לי על כל מיני
שאלות שעלו אצלי ,כמו :כמה זמן יארך הניתוח? האם יש
כאבים חזקים אח"כ ומתי הם עוברים? כמה זמן אצטרך
להיות מאושפז? איך הצוות הרפואי במחלקה? מה אני
צריך להביא לפני הניתוח? וכו'...
אין ספק ,שעצם המפגש עם אחות הסטומה לפני הניתוח
סייע לי בהתמודדות עם החוויה הלא שגרתית הזו.
למעשה ,כאשר אדם הולך אל הלא נודע ,הפחדים
והחששות אצלו מתגברים עוד יותר וזה מעצים את
תחושת חוסר האונים שלו ,אולם כאשר הוא מקבל מידע
נוסף על התהליך שהוא הולך לעבור ,זה עשוי להפחית
במידה מסוימת את מידת החרדה והפחד שלו ,ולהשרות
עליו תחושות של ביטחון ושליטה במצב.
זה נכון שבהתחלה נותרתי פעור פה כאשר האחות
סיפרה לי על הסטומה ,אך לאחר תהליך של "ספיגה
ועיכול" ראשוני עלתה בי תחושה של הקלה שכבר לא
יהיו לי יותר "הפתעות" בדרך ואני מוכן לכל .בזכות כך
התאפשר לי להתמודד בצורה טובה ויעילה יותר עם מה
שממילא אינני יכול לשנות .בסופו של דבר אני חושב,
שהדבר שהכי שימח אותי הוא שיכולתי ,לחזור לאכול
ולהרגיש את אותם טעמים פנטסטיים בפה ,אליהם
התגעגעתי כל כך! רק מעצם המחשבה מה אני הולך
לאכול באותו יום ,התמלאתי באושר ותענוג צרוף!
היה פשוט מדהים לגלות עד כמה היו חסרים לי אותם

מאכלים באנאליים ,שהייתי זקוק להם מדי יום על מנת
להתקיים.
תוך כדי כתיבת הסיפור ,אני מנסה לחשוב למה הייתי
זקוק בזמן בו שכבתי באסותא ,בתל השומר ובבית
עם ה ?TPN-מה הייתי רוצה לדעת או ללמוד? מה
היה מחזיר לי את החיוך לפנים ומספק לי הרגשה נוחה
ורגועה?
אני זוכר ,שבאותה תקופה באו לבקר אותי חולי קרוהן
שגם עברו ניתוחים .הם סיפרו לי כיצד הם התגברו על
הכול וחזרו לשגרה תוך זמן קצר ,ו"שאין לי בכלל מה
לחשוש כי אני אצא מזה" ,כך נהגו לומר .שיחותיי עימם
חיזקו אותי מאוד ונתנו לי להרגיש רגוע יותר ,להרגיש
שאני שולט במצב ולא הוא שולט בי.
בתקופת האשפוז לאחר הניתוח הייתי מחובר לצינורות
שונים ומשונים ונתון לחסדי הרופאים והאחיות ,שסייעו לי
בביצוע פעולות הכי בסיסיות שיש כמו לעמוד ,לשכב,
להתהפך ולהתקלח .עצם הידיעה הזו גרמה לי להרגיש
חוסר אונים וחוסר שליטה ,אך תמיד ,כשנזכרתי
בסיפורים של אותם חולי קרוהן שהתגברו והצליחו
להתמודד ,זה מיד החזיר אותי לתלם ,הראה לי כמה
חזק האור שבקצה המנהרה וגרם לי להרגיש שאני,
למעשה ,האחראי הבלעדי למחשבות והתחושות שלי,
ולא אף אחד אחר!

#

#

#

ללמוד לשנות את היחס שלי כלפי הדברים אותם
לא אוכל לשנות ,למשל ,להשלים עם כל הסבל שהיה
כרוך בסטומה :אם זה לרוקן את השקית בין 10-15
פעמים ביום ,ללכת תמיד עם נייר טואלט ואלכוהול
בכיס ,להחליף כמעט מדי יום שקית ו"בסיס" ולרוץ
הביתה במקרה של "דליפה" מהסטומה ,לקום מספר
פעמיים בלילה בכדי לרוקן את השקית גם כאשר ממש
לא בא לי ולישון בתנוחה מסוימת בכדי שהשקית לא
תתפוצץ בטעות  ...
הבנתי ,שלמעשה ,אני צריך להיות אדון לסטומה
במקום להיות הקורבן שלה .כלומר לא "לתת לה" את
האפשרות לשלוט במחשבה ברגש ובהתנהגות שלי  .
למדתי להגיב לסיטואציות שקורות לי בחיים ,ללא
כל קשר לסטומה ,בפרופורציה המתאימה ,ולהבין,
שגם עם דברים אחרים שקורים בחיים ,ניתן להשלים
בשלווה ,ללא כל מרירות ועצבים מיותרים .כתוצאה
מכך אוכל להתפנות להתמקד בשליטה על הדברים
שאותם אני כן יכול לשנות.

לאחר ארבעה חודשי סטומה שעברו בהצלחה החליטו
להוציא לי אותה ב"ניתוחונצ'יק" של שעה ואשפוז קליל
ביותר של שלושה ימים מאושרים (הכול יחסי בחיים)...
במחלקה כירוגית ו' המדהימה ,שבאסותא.
אני זוכר שגם לפני הניתוח הזה הייתי בפגישה אצל

במשך התקופה שהייתי עם הסטומה התחלתי להפנים
את העובדה ,שאופן ההתמודדות שלי עם המצב לא
צריך להיות כרוך במאבק עימו ,אלא בהשלמה עם
הסיטואציה שנתונה כרגע ושאיננה ניתנת לשינוי .הבנתי,
שבעצם ,לכל דבר שיקרה לי אי פעם ,תמיד יהיו שני
צדדים :הצד השלילי ,דהיינו הסבל שנכפה עליי ועימו
אצטרך להשלים בשלווה ,בלית ברירה ,והצד החיובי,
אותו אוכל ,אם ארצה ,לנצל לטובתי .אז החלטתי לנסות
ולהתמקד בדברים הטובים שאפשר לקבל מהסטומה:
 #להושיט עזרה לאחרים שגם סובלים מבעיות שונות.
למעשה ,לולא הסטומה לא הייתי מוצא את עצמי
מדבר עם אנשים שאני בכלל לא מכיר ,שומע את
דבריהם ומספר להם על עצמי .באיזשהו מקום ניתן
לומר שאני מתעלה מעל הסבל הזה ואני משתמש בו
כאמצעי ,על מנת לעזור לאחרים.
 #להיות מחושל יותר בפני קשיים ומשברים בעתיד,
עקב ההתמודדות שלי עם הסטומה .למעשה ,בזכות
הסטומה ניתנה לי האפשרות להתחבר לכוחות
הנפשיים שבי ,שלא הייתי מודע להם קודם לכן.
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האחות .היא שאלה אותי אם
אהיה מוכן לדבר עם בחורה
שצריכה לעבור ניתוח דומה
למה שעברתי לפני ארבעה
בחיוב
נעניתי
חודשים.
לבקשתה ,ולאחר מספר
דקות נכנסתי לחדר האחות,
שם ישבה בחורה נחמדה
יחד עם בעלה ואמה .מיד
כשנכנסתי הצגתי את עצמי וסיפרתי שגם אני עברתי
ניתוח דומה ונאלצו לשים לי סטומה .היה חשוב לי להרים
את החולצה ולהראות את הסטומה בכדי שהיא תדע
ש"השד לא נורא כל כך" .סיפרתי לה שאני מנהל חיים
רגילים לחלוטין ועושה הכול עם הסטומה .ראיתי על
פניה שבהתחלה היא הייתה קצת המומה ,אבל אח"כ
כשדיברנו ,היא סיפרה שמאוד עזרתי לה להבין לקראת
מה היא הולכת ,וכשראתה אותי יושב מולה על הכסא
ומדבר איתה כאילו כלום לא קרה ,זה נתן לה כוחות
עצומים והרבה תקווה .אין לי כל צל של ספק שאם לפני
הניתוח הייתי מדבר עם אדם שיש לו סטומה ועבר חוויה
דומה למה שאני הולך לעבור ,זה היה מעודד וממלא אותי
באופטימיות רבה .וגם מחזיר לי מהר מאוד את תחושת
הביטחון והשליטה.

שבפגישה עם אחד הרופאים
נאמר לי ,שבקרב חולי קרוהן
שעברו ניתוח ,ישנם סיכויים
גבוהים יותר שהמחלה תחזור,
מאשר אלה שלא עברו ניתוח.
כשהרופא סיפר לי על זה,
לרגע אחד שכחתי את כל
החשיבה החיובית והבריאה
שאותה התחלתי להפנים.
לפתע התעוררו בי ספקות האם בכלל יש משהו שאני כן
יכול לשנות? הרגשתי שאני עמוק "בבוץ" ותהיתי האם
צורת חשיבה זו באמת יכולה להוציא אותי ממצב זה.
התשובה לכך הייתה ,כאמור ,שצורת חשיבה זו תוציא
אותי מהבוץ רק אם אבחר להשתמש בה .אחרי זמן מה
הבנתי ,שלמעשה ,אין לי ברירה אלא להחליט להשלים
עם המצב שאותו אני לא לשנות ,ולחשוב כיצד אני משנה
את היחס שלי כלפי המצב בו אני נמצא .הרי אם אכנס
לדיכאון ואהיה מוטרד מכך ,זה לא יקטין את הסיכויים
לחזרת המחלה או ישפר את מצבי הגופני בצורה זו או
אחרת .לפיכך עדיף שאתרכז בשתי מטרות:
 .1בשליטתי על הדברים אותם אני יכול לשנות.
 .2בשינוי היחס שלי כלפי הדברים אותם אני לא יכול
לשנות.

אני יכול להעיד על עצמי ,שרק בזכות הנחישות,
ההתמדה וההבנה שלכל מטבע יש שני צדדים הצלחתי
לעבור את התקופה הקשה הזאת .ברגע ש"השתלט"
עליי הכעס ,מיד ראיתי את שני צידי המטבע ואת זכותי
לבחור בצד השלילי  -כעס ,או בצד החיובי  -הזדמנות
למציאת פוטנציאל חיובי במצב ,או הזדמנות להתחבר
לפוטנציאל החיובי שטמון בתוכי .גם אם החלטתי לבחור
בצד השלילי ,ידעתי שזאת הייתה הבחירה שלי ושבחירה
זו היא אחד הדברים שאני כן יכול לשנות אם רק יהיה לי
האומץ.

אני חושב שלא צריך לחשוש מ"נסיגות" כאלה אלא
להיפך  -אני סבור כי הן מעודדות את האדם לחשוב.
תהליך החשיבה מחשל ,ומייצר כוח ואנרגיה טהורים
וחזקים ,שיכולים להחזיק מעמד לתמיד ,ולעורר אצל
האדם את הרגש הבריא והעדיף.

אין שום צל של ספק שהייתי מצליח לעמוד בניסיון
הקשה הזה גם ללא הידיעה מה זה בכלל לוגותרפיה,
אך הלוגותרפיה שימשה עבורי ,למעשה ,ככלי נוסף
שסייע לי להתמודד עם אותו סבל שעברתי ,וגם מסייע
לי כיום בהתמודדות עם הקרוהן .לעיתים קורה שיש לי
"נסיגות" בצורת החשיבה שהתפתחה אצלי ולא תמיד
אני מצליח ליישם זאת במצבים מסוימים .אני זוכר,
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ע"פ הלוגותרפיה האדם הוא זה שצריך לעשות את
המאמצים הכבירים ,על מנת לעזור לעצמו להתעלות
ולהיות בשליטה פנימית ,ולא אף גורם חיצוני אחר .כמובן
שישנם גורמים עליהם הוא לא יכול לשלוט כמו :מחלות,
תאונות ,רעידות אדמה וכו' ,אולם לכל מצב או גורם,
עליו האדם לא יכול לשלוט ,ישנם מספר מצבים עליהם
הוא כן יכול לשלוט .אלו הם ,למעשה ,מצבים שמתחילים
מבפנים ,זורמים החוצה ושולטים גם על מצבים חיצוניים.
לפיכך מצבים אלה ,בהחלט ,ניתנים לשליטה על ידו.
למי שבא ליצור עמי קשר אפשר לכתוב ל:
ohadne@gmail.com

תיאור מקרה בנושא:

בעיות עור סביב סטומה
טניה יעקובובסקי ,אחות סטומה מחוז דרום ,מכבי שירותי בריאות
רקע ונתונים כלליים
ברוך (שם בדוי) בן  ,38נשוי עם ששה ילדים ,דתי ,ידוע
כסובל ממחלת קרוהן מגיל  .19הוא אושפז בבית
חולים עקב כאבי בטן וחום ,רושם שמדובר בהחמרה
של המחלה הבסיסית (קרוהן) ,עם חשד לאבצס בבטן
ימנית .ברוך טופל באופן שמרני (ללא ניתוח) באמצעות
צום ,הזנה על ידי  ,TPNקבלת אנטיביוטיקה וסטרואידים
דרך הוריד .בהמשך קיבל את התרופות בבליעה .מצבו
הכללי השתפר.
ב 11/01/09-עבר ניתוח RESECTION ILEOCECAL
 ,& SMALL BOWELשבו נמצאו הדבקויות בבטן ימנית
תחתונה ואבצס .הוצא איליאוסטומי בבטן שמאלית
תחתונה וכן הוצא קולון ימני כפיסטולה מוקוזלית.
ב 20/01/09-שוחרר מבית החולים במצב יציב .בעת
ההיא ,הוא לא ניסה לטפל בסטומה .אשתו נכחה פעם
אחת בעת החלפת הציוד על ידי אחות סטומה בבית
החולים .אחות הסטומה שלחה מכתב שחרור באמצעות
הפקס לאחות הסטומה בקהילה ,יומיים לאחר שחרורו
של ברוך לביתו.

ביקור בית ב25/01/09 -
ברוך נראה סובל מכאבים באזור הניתוח .הוא טוען שאינו
מסוגל להסתכל על הסטומה .אשתו מוכנה לקחת על
עצמה את הטיפול .בעת הדרכה ,נודע לאחות שברוך
ואשתו פרודים ושהוא מתגורר באופן זמני אצל הוריו
באותו הישוב .אשתו מוכנה להגיע במיוחד ולטפל
בסטומה בעת הצורך.

הטיפול וההדרכה שקבלו ברוך ואשתו בביקור הראשון
בביתו של המטופל:
 #הורדת הבסיס בעדינות רבה
 #ניקוי המקום עם מים ,ייבוש העור עם פד סביב
הסטומה
 #מדידת גודל הסטומה
התאמת הציוד:
 #נבחר ציוד שנקרא קונווקס ,מכיוון שהסטומה שקועה.
הציוד עוצב בהתאם לצורת האליפסה של הסטומה.
 #בני הזוג הודרכו לשימוש באבקה  POUDER -בשל
כיב בדרגה  2שנצפה ליד הסטומה.
 #בני הזוג הודרכו להשאיר בסיס/מדבקה גזורה עם
פסטה מרוחה למס' דקות כדי שתתקשה ,לשם הדבקה
טובה יותר ,כדי לתת מענה לנזילות.
 #הוזמנו עבורו שקיות פתוחות עקב הפרשה מתמדת של
צואה במרקם נוזלי.
 #ברוך הודרך לקחת משככי כאבים לפי הצורך.
 #שניהם הודרכו להחליף שקית פעם אחת ביום ,ובסיס
פעמיים בשבוע.
 #הוזמן ציוד ,הנחוץ לחודש ימים.

ביקור בית שני
שלושה ימים לאחר הביקור הראשון
#
#

#

אומדן הסטומה ומצב העור:
 #הסטומה נראתה שקועה ,קטנה ,בצבע אדום ,בצורת
אליפסה
 #העור אדום ,המגורה עם כיבים בדרגה 1-2
 #תלונות על כאבים והרגשה של צריבה מקומית
 #סימני דליפת צואה

#
#
#
#

אשתו של ברוך הכינה ציוד הנדרש להחלפה.
ברוך הודרך להוריד את הבסיס במקלחת תחת מים
ולצאת עם פד המונח על הסטומה.
העור נראה פחות מגורה.
נצפה שיפור ניכר במצב הכיבים.
אין דלף.
אשתו מיומנת בהחלפת הציוד.
בני הזוג הוזמנו למרפאה לצורך המשך הדרכה בעוד
שבוע ימים.
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ביקור שלישי במרפאה,
כשבוע לאחר הביקור השני
#
#
#

#

#

#

ברוך נראה מחייך ומודה על ההדרכה.
לדברי אשתו ,הוא מחליף שקיות סטומה בעצמו.
העור סביב הסטומה נראה נקי ,ללא סימני גירוי או
דליפה.
אשתו מבצעת את כל הפרוצדורה בעדינות רבה
ובהתאם להנחיות שקבלה מאחות הסטומה.
בני הזוג קיבלו מרשם לקבלת הציוד לחודש הבא .הם
הודרכו לפנות לאחות סטומה בכל עת בטלפון והוזמנו
לביקורת במרפאה בעוד שבועיים.
סודר תור לייעוץ עם דיאטנית ועובדת סוציאלית.

סביב הסטומה) וצרכים מיוחדים בהתאם לשלב הטיפול
ולאורח החיים ומתן מידע ,הדרכה ותמיכה הולמים.
הדרכה מעשית ,ותמיכה רגשית עשויים להוביל לשיקום
ועצמאות בטיפול בסטומה ,וחזרה לשגרת החיים.
חשוב להודיע לאחות הסטומה על כל שינויי שחל
בסטומה או סביבה.
אחות הסטומה תשמח לענות על כל שאלה הנוגעת
לטיפול בך או להפנותך לאנשי המקצוע המתאימים
בהתאם לבעיה שנוצרה.

מה ניתן ללמוד מהמקרה?
תהליך ההסתגלות לסטומה והשיקום לאחר ניתוח
סטומה ,מחייב ליווי ותמיכה רבה של אחות סטומה,
תוך מתן סיוע מקצועי בהיבט הפיזי ,הנפשי ,החברתי,
המשפחתי והפראקטי (מעשי).
מנותחי הסטומה עוברים שינויים רבים ומשמעותיים
באורח החיים ובאיכותם :עליהם להתמודד לעיתים עם
מחלות מורכבות ולטפל באופן זמני או קבוע בחוסר
השליטה על היציאות או השתן.
טיפול מתוכנן והמשכי מבית החולים לקהילה מאפשר
קיום מערכת יחסים מהימנה עם המטופל ,מאפשר זיהוי
בעיות (במקרה הנידון ,זוהתה בעיה בשלמות עור ובמצבו

יום הסטומה הבינלאומי
יום הסטומה הבינלאומי יוחג השנה בכל רחבי העולם
בכל ארגוני בעלי הסטומה ב.3.10.09-
אנו נחגוג את יום הסטומה הבינלאומי בכנס הארצי שיתקיים ב21.10.09-
בבית האגודה למלחמה בסרטן בגבעתיים
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נזקים לעור מסביב לסטומה
רותי איפרגן ,אחות מתאמת הטיפול בסטומה ,רמב"ם ,הקריה הרפואית לבריאות האדם
ורדה שוגר ,מתאמת פצעים ,רמב"ם ,הקריה הרפואית לבריאות האדם
חגית איפרגן ,נאמנת נושא הטיפול בבעלי סטומה ,בית חולים קפלן
סוג הגירוי

הסבר

גורמים

סימנים

טיפול

דלקת בעור מסביב
לסטומה
Irritant Dermatitis

נזק כימי של
האפידרמיס בעור
מסביב לסטומה
כתוצאה ממגע
ישיר של הפרשות
מעכלות כגון צואה
ושתן

 #ציוד סטומה לא
מתאים
 #גזירה רחבה של
מגן העור ביחס לגודל
הסטומה
 #מיקום סטומה בעייתי
 #קפלים בעור מסביב
לסטומה
 #סטומה שקועה

אזור חם ,לח ,אדום
וכואב

 #פניה לאחות הסטומה
באזור מגוריך
 #מדידה חוזרת ומעקב
אחר גודל הסטומה
 #שימוש באביזרי עזר:
אבקה ,משחה וחגורה
 #שימוש בחבישות
מתקדמות בהמלצת
אחות סטומה
 #התאמה מחודשת של
ציוד הסטומה
 #הקפדה על החלפת ציוד
הסטומה כל  4ימים
במידה ואין דליפה

דלקת של זקיקי השיער
מסביב לסטומה -
Fulliculitis

דלקת מקומית
באזור צמיחת זקיקי
השיער

 #הסרה טראומתית
של מגן העור כנגד
כיוון צמיחת השיער
 #זיהום חיידקי

 #אזור אדום וכואב
 #כתמים באזור
צמיחת זקיקי
השיער

 #פניה לאחות הסטומה
באזור מגוריך
 #גילוח בכיוון צמיחת
השיער
 #בחירת מגן עור עדין -
 2חלקים
 #אבקה להגנה

צילוליטיס בעור מסביב
לסטומה Cellulitis -

זיהום חיידקי של
השכבה התת עורית

זיהום חיידקי

 #עור שברירי ואדום
 #חום מקומי ,לחות
וכאב
 #לעיתים מתפתח
אבסס מסביב
לסטומה

 #מחייב מעקב והשגחה של
רופא או אחות סטומה
 #לעיתים מצריך טיפול
אנטיביוטי  IVבהוראת
רופא
 #ציוד  2חלקים ושימוש
באביזרי עזר ,כגון אבקה
לעור

זיהום פטרייתי בעור
מסביב לסטומה -
Candida

זיהום בעור מסביב
לסטומה ,הנגרם ע"י
זיהום פטרייתי -
קנדידה

 #אזור חם ולח
 #פטריה  -קנדידה

 #אודם מסביב
לסטומה
 #גרד
 #זהום המתפשט,
לרוב ,לכיוון
המפשעה

 #מחייב מעקב והשגחה של
רופא או אחות סטומה
 #תכשירים רפואיים
בהתאם להמלצת הרופא
המטפל

המשך בעמ' 18
15

המוטו של הוליסטר  -דאגה ,הבנה והתאמת המוצרים לצרכי המטופל

כל אחד רוצה להרגיש בטוח ולחזור כמה שיותר מהר לשיגרה ,אנחנו בהוליסטר מבינים שחלק חשוב
מהשקט הנפשי שלך הוא בידיעה שבציוד הסטומה  -יש לך את הטוב ביותר.

להרגיש בטוח .לשלוט בחיים.

צוות אחיות מומחה זמין לרשותך

חדש בשבילך מהוליסטר

מגוון רחב וייחודי של ציוד בשתי יחידות וביחידה אחת קו עזרים נלווים לשיפור נוחות השימוש
המתאים לכל סוגי ציוד הסטומה קו מוצרי סטומה לפגים ,תינוקות וילדים
בנוסף לקווי המוצרים החדשים  -קו מוצרי סטומה הוותיק והמוכר

לייעוץ ,שירות והדרכה  24שעות ביממה על ידי צוות אחיות מומחיות

1-800-30-68-68

נזקים לעור מסביב לסטומה  -המשך מעמ' 15
סוג הגירוי

הסבר

גורמים

סימנים

טיפול

קריסטלים Crystals -

גבשושים המופיעים
בסטומה של השתן
נראים כמו גבישי
סוכר (קריסטלים)

 #שתן בסיסי
 #הגינה לקויה
 #ציוד לא מתאים
 #גזירה גדולה של מגן
העור ביחס לסטומה

משקעים לבנים
המופרשים בשתן
ונצמדים לדפנות
העור מסביב
לסטומה

 #פניה לייעוץ רופא או
אחות הסטומה באזור
מגוריך
 #תיקון רמת החומציות
ודילול השתן ע"י שתייה
מרובה
 #המססה של גבישי שתן
ע"י שטיפה של הסטומה
והעור מסביב בהתאם
להדרכת אחות הסטומה
או הרופא

Pseudoverrucous
Lesions = PEH

צמיחת יתר של
רקמה כתוצאה
מחשיפת יתר לנוזל
 -לאורך זמן

 #גזירה גדולה מדי
של מגן העור ביחס
לסטומה
 #ציוד סטומה לא
מתאים
 #מיקום בעייתי
 #סטומה שקועה

 #צמיחת יתר של
עור מסביב
לסטומה
 #מתחיל מהבסיס
כלפי מטה
 #הביטוי באזור שהיה
חשוף ללחות

 #פניה לייעוץ רופא או
אחות הסטומה באזור
מגוריך
 #התאמת ציוד מחודשת
 #שמירה על עור יבש
מסביב לסטומה
 #שימוש באביזרים נלווים,
כגון אבקה ומשחה אוטמת
 #שימוש בחבישות
מתקדמות בהמלצת אחות
סטומה

טראומה מכאנית לעור
מסביב לסטומה -
Mechanical Trauma

נזק מכני לעור
הנגרם על -ידי
יצירת לחץ ,קרע,
חיכוך ופגיעה
באפידרמיס

 #לחץ על הסטומה או
חבלה
 #משיכה טראומתית של
מגן העור

 #כאב בעור מסביב
לסטומה
 #עור מגורה וחבול

 #פניה לייעוץ רופא או
אחות הסטומה באזור
מגוריך
 #הסרה עדינה של מגן
העור
 #התאמה מחודשת של
ציוד הסטומה
 #שימוש באביזרי עזר,
אבקה ומשחה אוטמת

דלקת אלרגית בעור
מסביב לסטומה -
Allergic Contact
Dermatitis

דלקת עור אלרגית
מסביב לסטומה

חשיפה לגורם אלרגי
במגן העור או בשקית
הסטומה

 #עור אדום ומגורה
 #לעיתים כואב
במגע
 #לרוב מגרד ושורף
 #לעיתים מדמם
 #הביטוי תמיד
באזור החשיפה

 #פניה לייעוץ רופא או
אחות הסטומה באזור
מגוריך
 #זיהוי האלרגן
 #התאמה מחודשת של
ציוד הסטומה
 #שימוש באבזרי עזר:
אבקה ,משחה ,חגורה
ומגבונים להגנה
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טיפול בגירויי עור סביב הסטומה
חגית איפרגן BA ,נאמנת נושא בטיפול בבעלי סטומה כרוגית ב' ,בית חולים קפלן

מ

טופלים עם סטומה עוברים שינוי משמעותי
באורח חייהם ,שינויים חברתיים ,תעסוקתיים,
זוגיים ואינטימיים .יש חשיבות גדולה לליווי המטופל
על ידי אחיות מתאמות הסטומה מרגע ההחלטה על
ניתוח ,במהלך האשפוז ,לקראת השחרור ולאחריו .אחד
מתפקידיה של האחות הוא להדריך את בעל הסטומה
כיצד לזהות בעיות ותופעות הנוצרות בשל קיומה של
הסטומה ,וכיצד לנהוג עם הופעתן.
במחקרים שנעשו נמצא כי הסיבוך השכיח ביותר שבעלי
סטומה סובלים ממנו ב 85%-65%-הוא גירויי עור.
במאמר זה נעסוק במניעת הגורם לגירויי העור והטיפול
בסיבוך זה.

מניעה
סימון בחירת מקום מתאים של הסטומה ומבנה טוב
שלה הם בעלי חשיבות עליונה לתפקוד קל ולאיכות

חיים טובה .בסימון הסטומה חשוב להקפיד על הדברים
הבאים:
 #במידת האפשר ,רצוי שהסימון יעשה תוך שיתוף
המטופל (יש מצבים בהם הסטומה מתבצעת כניתוח
דחוף ותהליך הסימון בשיתוף המטופל אינו מתאפשר).
 #הסימון יתבצע בהתחשב בסגנון חייו של המטופל.
 #הסימון יעשה במצב שכיבה ,עמידה וישיבה.
 #יש לשאוף לכך שהמטופל יוכל לראות את הסטומה.
יש להימנע ,עד כמה שניתן ,ממיקום הסטומה באזורים
הבאים:
 #כפלי עור
 #צלקות קודמות וצלקות מתוכננות
 #אזורים גרמיים כמו צלעות ועצמות
 #רחוק מחתך ניתוחי
 #טבור (רחוק לפחות ארבעה סנטימטר מהטבור)
* יש להתחשב בגורמים שונים ,דוגמת תעסוקת בעל
הסטומה ותחביביו ,שדיים גדולות במיוחד ,מחלות נלוות
כמו השמנת יתר ,הפרעות אורטופדיות ועוד.
שמירה על עור בריא סביב הסטומה חשובה ביותר על
מנת להבטיח הצמדה טובה ובטוחה של הציוד .לשם כך
חשוב להקפיד על:
 #בחירה מתאימה של הציוד
 #החלפת מגן עור בתדירות הנכונה
 #גזירת מגן העור בקוטר המתאים לסטומה ,כלומר כשני
מילימטר גדול יותר מקוטר הסטומה .חשוב שקוטר
הגזירה לא יהיה גדול מידי ולא קטן מידי .פתח קטן יכול
לגרום לפציעה של הסטומה ,וידוא שהשקית מהודקת
היטב למגן העור ימנע דליפות הגורמות לגיוריי עור.
 #חשוב לבדוק את העור סביב הסטומה ולזהות שינוי
בצבע העור ,הופעת אודם או פריחה ,גירויי מקומי או
מפושט ,דליפה מתחת למגן העור ,חתכים מסביב
לסטומה ,אלרגיה של העור ואופי היציאות.
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הסיבות לגירויי עור סביב לסטומה
#
#
#
#
#
#

דליפת הפרשות הסטומה על העור
סטומה שקועה
שימוש בציוד לא מתאים
שימוש במשחות לא מתאימות
הגיינה לקויה
אי הקפדה על החלפה בזמן של מגן העור.

טיפול
כיום ,בזכות הציוד הנוח והמגוון ,שפותח בהתאם לצרכי
בעלי הסטומה ,ניתן לקיים אורח חיים רגיל הכולל,
למשל ,חזרה למעגל העבודה ,נסיעות לחו"ל ,קיום יחסי
מין ,שחייה ועוד...
חשוב שהמטופל ידע ויכיר את כל הציוד שנמצא על
המדפים על מנת להתאים את הציוד לאורח חייו
ולהעדפותיו האישיות ולהיעזר באביזרים נוספים להקלה
ושיפור איכות חייו.
להלן מספר דוגמאות להתאמה אישית היכולות לסייע
במניעת דליפת ההפרשות ועל ידי כך לסייע בטיפול

בגירויי עור:
 .1לסטומה שקועה או במצבים בהם יש דליפה של
הפרשות מתחת למגן העור מומלץ להשתמש במוצרי
קונבקס ( ,)convexמשחה לאיטום וטבעות אטימה
מסביב לסטומה.
 .2במצבים בהם הסטומה ממוקמת קרוב לצלקת
ניתוחית או כשקיימים כפלים בעור מומלץ להשתמש
במשחה ( ,)pastaטבעת אטימה ,נוזל מדביק או
גרנופלקס.
 .3כאשר נצפה גירוי מסביב לעור חשוב להקפיד
להחליף לעיתים קרובות יותר את מגן העור ,לשטוף
את העור עם מים וסבון ,לייבש היטב ולפזר אבקה
( )powderמסביב לסטומה.
* חשוב ביותר להקפיד על גזירת מגן העור בגודל
המתאים לקוטר הסטומה (כיום ניתן להשיג מגני עור
גזורים מראש על פי קוטר הסטומה) ,להחליף את מגן
העור כל ארבעה ימים ובהתאם לצורך לפנות לייעוץ עם
מתאמת סטומה.

סטומה שקועה
יהודית מריל ,מתאמת הטיפול בסטומה ,שרותי בריאות כללית ,מחוז דן פ"ת

ס

טומה אידיאלית מאופיינת בצבע אדום ,גובה כ 2.5-ס"מ ,צורה
עגולה ,מחוברת היטב לעור והעור סביב ללא גירוי ,פריחה או אודם
 ממש דוגמנית.כולנו יודעים שאידיאל יש רק בעולם הדוגמנים והדוגמניות ,ולכן כל שינוי
מהאידאל של אחד מהמאפיינים הנ"ל נקרא סיבוך ,ועלול לגרום לבעיה
ולקושי בטיפול היום יומי בסטומה.
אחד הסיבוכים השכיחים הוא היפרדות רירית הסטומה מהעור .זה סיבוך
שיכול התרחש סמוך לניתוח עקב פרימת התפרים המחברים את הסטומה
לעור .התוצאה היא שקיעתה של הסטומה מתחת לפני העור ,עקב אובדן
תמיכה חיצונית.
הטיפול המידי הוא טיפול בפצע שנוצר סביב הסטומה .בשלב זה חשוב
להתייעץ עם הצוות הרפואי ואחות סטומה לצורך התאמת טיפול והתאמת
ציוד.
כשהפצע נירפא והסטומה שקעה לגובה העור או מתחת לגובה העור ,צריך
להתאים את הציוד .במצב כזה אפשר להתאים בסיס עם טבעת קעורה
( ,)CONVEXתוך גזירת המגן לפי מידת הסטומה ולהשתמש בשכבת אטימה
מיוחדת סביב אזור הגזירה .התאמה טובה של הציוד תאפשר שליטה טובה
בטיפול ותמנע אפשרות של דליפה.
חשוב מאוד לזכור שלכל בעיה יש פתרון.
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Parastomal Hernia
מלי מנחם ,אחות מתאמת הטיפול בסטומה בבית חולים "שערי צדק"
אתי ברק ,אחות מתאמת הטיפול בסטומה בבית חולים "אסותא"

ב

קע בדופן הבטן (הנקרא גם הרניה) ,מתפתח
עקב חולשה של השכבה העוטפת את
חלל הבטן מתחת למעטפת השרירים .שכבה זו
נקראת פסציה או בעברית תקנית "חיתולית".
כאשר ישנה חולשה ההופכת לחור או לפתח בשכבת
הפסציה ,תוכן הבטן גולש דרך הפתח ויוצר בלט
מתחת לפני העור .המקומות המועדים לפורענות הם
המפשעות ,הטבור או צלקות מניתוחי בטן קודמים.
חולשה בשרירי הבטן שצמודים לסטומה תגרום לבליטה
בדופן הבטן ולבקע סביב הסטומה.
ההארעות של בקעים סביב הסטומה נעה בין 5%
ל 50%-ממנותחי הסטומה ,כאשר השכיחות עולה
בקולוסטומיות לעומת שאר הסטומות .כמו כן ישנה עליה
בשכיחות ככל שעובר הזמן מהניתוח ליצירת הסטומה.

#

#

יש להקפיד על תזונה נאותה ושמירה על משקל מתאים
בהתאם להנחיות דיאטנית.
השימוש בחגורה מיוחדת ,לתמיכה באיזור החלש
סביב הסטומה ,מומלץ מאוד בכל זמן של ביצוע
פעילות .החברות לציוד סטומה מציעות חגורה
בסיסית המתחברת בקלות לציוד הסטומה .ניתן
להעזר גם בחגורת בטן/גב ,המותאמת באופן מיוחד
עם פתח למטופלים עם סטומה .מטופלים רבים
נעזרים בתחתונים בגזרה גבוהה לתמיכה בסטומה
ובדופן הבטן.

גורמים המשפיעים על היווצרות הבקע
סביב הסטומה
מיקום הסטומה  -ישנה חשיבות רבה לסימון מיקום
הסטומה לפני הניתוח .יש להקפיד למקם את הסטומה
על שריר הבטן הישר (.)RECTUS ABDOMINIS
הטכניקה הניתוחית  -תלויה באבחנה של המטופל,
מהלך הניתוח ושיקול דעתו של המנתח.
המטופל  -ישנם מספר פרמטרים התלויים במטופל
וברקע שלו לפני וסביב הניתוח כמו :השמנת יתר ,גיל
מבוגר ,שימוש בסטרואידים ,זיהומים בפצע ניתוח ,חוזק
שרירי הבטן ,תזונה לקויה ,עליה או ירידה במשקל ומחלות
רקע נוספות.

מניעה
#

#

#

על מנת למנוע את היווצרות הבקע סביב הסטומה,
ראשית יש לסמן את מיקום הסטומה האופטימלי לפני
הניתוח.
לאחר הניתוח יש להקפיד על ניקיון האיזור סביב
הסטומה על מנת למנוע זיהומים באיזור הניתוח.
פעילות גופנית סדירה מומלצת מאוד לאחר ניתוח
(באישור המנתח או אחות הסטומה) על מנת לחזק את
שרירי הבטן .יש להקפיד לא לשאת משאות כבדים.

הטיפול בבקע סביב הסטומה
עם היווצרות הבקע ישנם שינויים משמעותיים בצורת
הבטן ,מה שעלול לגרום לדליפות והפרעה בהתאמת
הציוד לטיפול בסטומה .יש לדאוג להתאמה מדויקת
של ציוד ,בהתאם לשינוי בצורת הבקע ובצורת הבטן.
התאמת ציוד ביחידה אחת מומלצת ביותר ,בשל היכולת
להשיג גמישות מירבית בבסיס שיוכל להתאים לצורת
הבטן .בבחירת ציוד בשני חלקים מומלץ לבחור בבסיס
גמיש ביותר ללא חלקים קשיחים ,על מנת להתאים
בצורה אופטימלית לצורת הבטן המשתנה .מטופלים
רבים דיווחו כי נזקקו למגן עור רחב יותר על מנת להשיג
שטח הדבקה גדול יותר.
העור סביב הסטומה באיזור הבקע נעשה עדין ושברירי
עם המתיחה והגדילה של הבקע .עור כזה נעשה רגיש
מאוד לדליפות ולהסרת מגן העור .יש להקפיד על הסרה
עדינה של מגן העור על ידי שימוש בספריי או במגבונים
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להסרת דבק ,על מנת למנוע פציעה של העור .יש למנוע
דליפות אל העור על ידי השימוש בפסטה או ברצועות
לאטימה .יש להזהר מאוד בשימוש בבסיסים קעורים
קשיחים בסטומה הממוקמת בבקע היות והבסיס הקשיח
עלול לגרום לפציעה בעור סביב הסטומה בשל הלחץ
המופעל כנגד הבקע.
מומלץ מאוד להשתמש בחגורות מיוחדות הנותנות
יציבות לבטן ותמיכה לשק הבקע ,כדי להקל על הכאבים
הנגרמים מהמתיחה של הבטן ,ועל מנת לאפשר שמירה
על צורת הלבוש האישית .בנוסף לכך ,החגורה מחזקת
את הדבקת מגן העור ומונעת דליפות מתחת לבסיס.
רוב הבקעים מטופלים באופן שמרני .בחלק מהמקרים
יש צורך בהתערבות ניתוחית לתיקון הבקע .הטכניקות
הניתוחיות מגוונות וכוללות לעיתים שימוש ברשת למניעת
חזרה של הבקע .בחלק מהמקרים שינוי מיקום הסטומה
יהיה פיתרון לבעיה.

סיבוכי בקע סביב הסטומה
הסיבוכים השכיחים ביותר של בקע באיזור הסטומה
כוללים חסימת מעיים וכליאה של לולאת מעי בתוך
שק הבקע .הסימנים המעידים על סיבוכים אלה כוללים
כאבי בטן עוויתיים עזים ,בחילות ,הקאות ,חוסר פעילות
בסטומה .שינוי בצבע הסטומה לאדום כהה ,סגול ושחור
מעיד על כליאה של לולאת מעי .בכל מקרה של חשד
לחסימת מעי או כליאה של לולאת מעי יש לפנות בדחיפות
ליעוץ רפואי.

לסיכום
בקע סביב איזור הסטומה מהווה סיבוך שכיח ,הפוגע
מאוד באיכות חייהם של מטופלים עם סטומה וביכולת
שלהם לטפל בעצמם ולחזור לחיים נורמליים .ישנן דרכים
שונות למניעה של סיבוך זה ,ולמניעת ההידרדרות במקרה
שכבר נוצר בקע .לאורך כל הדרך מומלץ להתיעץ עם
אחות סטומה לגבי מניעה ,טיפול בבקע סביב הסטומה
וכל שינוי במצב הסטומה.
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תיאור מקרה בנושא:

Parastomal Hernia
מלכה בורכוב ,מתאמת סטומה מוסדית ,בית חולים וולפסון
נתונים כלליים
גברת גילה גורדון (שם בדוי) ,בת  ,58אימא לארבעה
ילדים ,התאלמנה לפני כשלוש שנים ,מתגוררת בביתה
עם ביתה הצעירה.
לפני כחמש שנים עברה ניתוחAPR=ABDOMINAL :
 PERIANAL RESECTIONעקב גידול ברקטום ,שהיה
ממוקם בחלק התחתון של פי הטבעת .בניתוח בוצעה
סטומה קבועה ,כאשר מיקום הסטומה סומן על ידי
המנתח בזמן הניתוח.
רקע רפואי :לפני שמונה שנים עברה ניתוח כריתת הרחם
( )HYSTERECTOMYובצעירותה  -כריתת התוספתן
( .)APPENDECTOMYידוע על סוכרת ,יתר-לחץ
דם ,היפרכולסטרמיה (ערכי רמת כולסטרול גבוהות
מהנורמה) ,ולאחרונה  -השמנת יתר.
מזה שנה סובלת גילה מבקע באזור הסטומה.
גילה אושפזה עקב חסימת מעיים ,שהתבטאה בחוסר
יציאות מהסטומה ,נפיחות בבטן ,בחילות והקאות .היא
טופלה באופן שמרני (לא נותחה) ע"י צום ,זונדה וקבלת
נוזלים דרך הוריד .לאחר טיפול שמרני במשך יומיים,
החסימה השתחררה .החלו להופיע יציאות בסטומה.
גילה התחילה לשתות ולאכול ,ומצבה השתפר והיא
שוחררה לביתה.
כאחות סטומה בבית החולים ,ביקרתי את גילה במהלך
אשפוזה .ערכתי שיחה עם המטופלת לברר כיצד
הסתדרה במהלך כל השנים בטיפול בסטומה לפני
היווצרות הבקע באזור הסטומה ,ולאחר מכן ניסיתי
לבדוק מה הם הגורמים שתרמו להיווצרות הבקע באזור
הסטומה.
גילה סיפרה ,שמאז שבעלה נפטר ,היא הזניחה את
הטיפול בעצמה ,הפסיקה לעשות פעילות גופנית ,עלתה
במשקל וחלתה במחלת הסוכרת וביתר לחץ דם.
גילה מספרת ,שעד להיווצרות הבקע הסתדרה יפה

מאוד בטיפול בסטומה ולא נתקלה בבעיות כלשהן,
דוגמת דליפות או גירויי עור .מאז היווצרות הבקע באזור
הסטומה ,היא מדווחת על דליפות מרובות .כתוצאה
מכך סובלת מגירויים באזור ועל הקושי להתמודד עם
המצב החדש שנוצר .היא לא פנתה לאחות סטומה
בקהילה משום שבמהלך כל השנים הסתדרה לבד ולא
נזקקה לה ,ועל כן לא העלתה בדעתה להיעזר בה
כעת .מצב רוחה הירוד מאז מות בעלה תרם גם הוא
להימנעות בטיפול בבעיה.
לאחר שיחה ארוכה איתה בנינו יחד תוכנית טיפול
שכללה :התאמת ציוד סטומה מחודשת וחגורה מיוחדת,
הדרכה לאורח חיים בריא והפנייה לחברי הצוות הבין
תחומי ותיאום פגישה עם מתאמת סטומה בקהילה.

התאמת ציוד סטומה וחגורה
 .1המלצתי לגילה לעבור להשתמש בציוד ביחידה אחת
עקב הגמישות של מגן העור .בבחירת ציוד בשני חלקים
מומלץ לבחור במגן עור גמיש ביותר.
 .2בעקבות היווצרות הבקע באזור הסטומה ,הסטומה
אינה חלקה ואחידה בצורתה ,ולכן יש צורך להתאים
את הפתח במגן העור לקוטר וצורת הסטומה באופן
מלא .דבר זה נעשה ע"י שימוש בסרגל מדידה למדידת
קוטר הסטומה במדויק.
 .3חשוב להשתמש באביזרי עזר כגון :פסטה /סטריפ
סביב הסטומה ומגבוני הגנה בכדי להפחית או למנוע
מצב של דליפות וכך לשמור על שלמות העור.
 .4שימוש בחגורה מיוחדת מעניקה יציבות לבטן ותמיכה
לשק הבקע .ניתן לרכוש חגורה ,המותאמת באופן
אישי לכל אדם על פי היקף הבטן וקוטר הסטומה ,או
להשתמש גם בחגורות של חברות לציוד הסטומה.
במידה וקיימת פגיעה בעור רצוי מאד לפנות למרפאות
סטומה בקהילה ,על מנת לקבל יעוץ והכוונה בנושא
כיצד לטפל בעור הפגוע וכיצד להימנע מפגיעה עורית
בעתיד.
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הדרכה לאורח חיים בריא והפנייה
לצוות הבין תחומי

העברת מידע ותיאום עם אחות הסטומה
בקהילה

 .1תאמתי פגישה בין גילה לדיאטנית לצורך קבלת
הדרכה לכלכלה נאותה ושמירה על משקל ,תוך
התייחסות למחלות הרקע שלה (סכרת ,רמות
כולסטרול גבוהות).
 .2עודדתי את גילה לקבל הדרכה מקצועית כיצד לחזור
לפעילות גופנית סדירה ,על מנת לחזק את שרירי
הבטן.
 .3תאמתי פגישה בין גילה לבין העובדת הסוציאלית,
כדי לסייע לה מבחינה רגשית ,כלכלית (ביטוח לאומי)
ומעשית כאחד .העובדת הסוציאלית של בית החולים
יצרה קשר עם העובדת הסוציאלית בקהילה לצורך
המשך טיפול ומעקב.
 .4ניתן לערב שירות פסיכולוגי לשם תמיכה נפשית עקב
מצבה הנפשי הירוד של גילה ,והזנחה בטיפול
בעצמה ,תוך זיהוי מקורות תמיכה נוספים ,והערכת
ההתמודדות של ביתה הקטנה.
 .5חשוב לברר מה תעסוקתה של גילה במהלך היום,
ולהציע לה מסגרות תעסוקה מתאימות.

לאחר שגילה הודרכה במחלקה אודות הנושאים שצוינו
לעיל ,יצרתי קשר עם מתאמת סטומה בקהילה ועדכנתי
אותה על כל ההליכים שנעשו במהלך האשפוז ,ועל
הצורך במעקב שוטף אחר מצבה בביתה .בנוסף לשיחה
הטלפונית ,שלחתי מכתב שחרור רפואי וסיעודי בפקס
עם הכתובת העדכנית ומס' טלפון של גילה.
גילה עצמה ,קיבלה ממני את שם האחות האזורית שאליה
היא שייכת ומס' הטלפון שלה ,והסברתי שבכל שאלה
או בעיה בנושא עליה לפנות לאחות סטומה בקהילה
או לרופא המטפל .גילה קיבלה גם את מס' הטלפון של
נציגת חברת ציוד הסטומה שבה היא משתמשת ונאמר
לה שבכל בעיה מבחינת הציוד היא יכולה להתקשר
ולהתייעץ עמה.
לבעלי הסטומה היקרים ,אל תחששו לפנות לאחות
הסטומה או לצוות המטפל בכל סוגיה ,שאלה או בעיה
הקשורה לסטומה ,לצורך קבלת מידע או עזרה .הצוות
הרב מקצועי ישמח לעמוד לרשותכם כדי לתת מענה
להיבטים שונים של ההתמודדות בשל קיומה של הסטומה.

תשלום מחיר מיוחד וקנס
על צריכת מים עודפת

ל

אחרונה התבשרו תושבי מדינת ישראל על תשלום
קנס מיוחד על צריכת מים מעל לכמות שנקבעה
למספר נפשות נתון בדירה.

החוק בנושא ,שעבר בחוק ההסדרים ,קיים סעיף
האומר שאפשר לערער על הכמות במקרה של סיבות
מיוחדות.
בעלי אחוז נכות של  100%זכאים לכמות נוספת.

מחיר מטר מעוקב מים מעל לכמות המאושרת יהיה
 20שקלים  -סכום גבוה ביותר לכל הדעות .הסיבה
לכך היא הצורך לחסכון במים .התברר שעוד לפני
הטלת הקנס ,קיים חסכון של כ 15%-בצריכת המים.
מתברר שהסיבה היא פשוט הכנסה נוספת לקופת
המדינה ,אפילו ללא הבטחה שהסכום שיגבה יועד
להתפלה או להגברת כמות המים.

לידיעת בעלי הסטומה בעלי אחוזי נכות ,יש לכם
אפשרות להגיש לספק המים במקום מגוריכם או
לרשות המקומית ,בקשה להגדלת כמות המים ,ובעיקר
לבעלי סטומה המבצעים שטיפות(חוקן) .לידיעתכם
אחוזי הנכות שלנו הוא משוקלל ,כך שלמעשה כולל
יותר מ.100%-

האזרחים קיבלו לביתם טופס למילוי שיכלול את מספר
הדיירים ופרטים נוספים.

הדבר עדיין לא נבדק מעשית אבל שווה לנסות.
נשמח לכל דווח על הצלחה
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שאל את המומחה בנושא:

סיבוכי סטומה
ד"ר אילייה פינסק ,כירורג בכיר ופרוקטולוג ,מח' כירורגית ב'
מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה ,באר שבע
מהי פיסטולה?
פיסטולה זו תעלה שמחברת את המעי (סטומה) לעור
שסביבה.
ברוב המקרים ,היווצרות הפיסטולה נובעת מתהליך
דלקתי בלתי ספציפי המאפיין את מחלת הקרון.
הגישה הטיפולית בפיסטולה היא שמרנית בעיקר ,ותלויה
בגודלה ,בשינויים דלקתיים בעור ,בעור עצמו ,במספר
הפיסטולות ובמרחק בין הסטומה לפתח הפיסטולה
בעור.
במקרה של מחלת קרון ישנם תכשירים שיעילותם הוכחה
בסגירת הפיסטולות האלו.

כיצד ניתן לזהות שקיימת פיסטולה?
שינויים דלקתיים צמודים לסטומה עם הפרשה מוגלתית
או צואתית מעידים על היווצרותה של פיסטולה.

על מה מצביע שינוי בצבע הסטומה?
צבע סטומה הוא ביטוי של אספקת דם למעי .במידה ויש
הפרעה מסוימת בזרימת הדם במעי ,צבע הפיסטולה
משתנה לסגול או שחור.
שינוי בצבע הסטומה הוא מצב שיכול להביא להתערבות
כירורגית (ניתוח) בעקבות נמק או פיברוזיס.

האם היצרות הסטומה הינה
תופעה שכיחה?
היצרות סטומה הינה תופעה לא שכיחה .בדרך כלל
התופעה מתרחשת בעקבות חוסר אספקת דם לקצה
המעי שהוצא בתור סטומה.
המצב דורש הרחבות חוזרות במקרים בהם קיימת
הפרעה בהתרוקנות.
נדיר שיש צורך בהתערבות כירורגית.

חתכים בסטומה
חתכים (פיסורות) בסטומה יכולים להיות ביטוי למחלת
קרון ,או פציעות קטנות שטחיות חוזרות מבסיס השקית
של הסטומה.

מהו ?Malanosis Coli
הצטברות של פיגמנט בתוך רירית של מעי .אין סכנה
בתופעה הזו .מצב זה שכיח בחולים המשתמשים
במשלשלים במשך תקופה ארוכה.
אין צורך בטיפול בתופעה זו.

מה הן הסיבות לשקיעת סטומה?
בד"כ זהו שילוב של מספר סיבות הכוללות אספקת
דם ,מצבו של החולה ועובי דופן הבטן .בד"כ מצב זה
מסתדר בעזרת תכשירים לבניית סטומה .לפעמים יש
צורך בתיקון כירורגי (ניתוח) מקומי או העברת הסטומה
למקום חדש.
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הקונגרס ה 12-של הארגון
האירופי של ארגוני בעלי סטומה
מידד גיסין ,נשיא ארגון בעלי סטומה

ה

קונגרס ה 12-של הארגון האירופי נערך השנה
בברנו אשר בצ'כיה .ייצגו את ישראל מידד גיסין,
נשיא ארגון בעלי סטומה באגודה למלחמה בסרטן ויפית
נאור ,נציגת הצעירים בארגון הישראלי.
בראשית דברי אני רוצה להודות לחברות הציוד:
קולופלסט ,פילטל וקיור מדיקל  -נציגת הוליסטר על
העזרה לאגודה במימון הנסיעה.
יצאנו לקונגרס בשתי טיסות נפרדות .נפגשנו בשדה
התעופה בפראג ויצאנו לדרכנו באוטובוס לברנו ,נסיעה
של שלוש שעות בנופים ירוקים .מזג האוויר היה חם
כמעט כמו בארץ.
הגענו לברנו ויצאנו למלון קונטיננטל ,בו התאכסנו ובו
גם נערך הקונגרס .נציגי המשלחות החלו להגיע ,כמונו,
והפגישות היו נרגשות עם נציגים מוכרים ממפגשים
קודמים והכרה של נציגים חדשים.
פתיחת הקונגרס הרשמית נערכה בבנין העירייה של
ברנו ,בנין עתיק ומרשים מאוד .ישיבת הפתיחה נערכה
באולם ישיבות המועצה ,עם שמות קבועים של חברי
העירייה או המועצה .הישיבה נפתחה בנאומי ברכה של
נציגי העיר ,נציגי ארגון בעלי סטומה של ברנו ,מארחי
הקונגרס שעמלו על התכנית וזכו בברכות של כל
הדוברים ,ודברי נשיא הארגון האירופי.
בסיום הטכס חזרנו למלון וחזינו בפתיחת תערוכת
הציוד של מספר חברות ,חלקן מוכרות בארץ ואחרות
מאירופה .כמו כן הציגו מספר ארגונים שולחנות של
ארגוניהם .גם אני הצגתי בשולחן ,יחד עם הארגון הגרמני,
את החוברות "פתחון-פה" שהבאתי מהארץ ,בעיקר
את החוברת שהוקדשה להיינץ וולף חברנו ,שכיהן כנשיא
העולמי ,והיה מוכר לכל המשתתפים .החוברת "נחטפה"
כבר ביום הראשון .בנוסף לכך ,הצגתי חומר נוסף ,דוגמת
חוברת הזכויות המתורגמת לאנגלית ורוסית ,היות
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יפית ומידד בברנו

ומספר רב של מדינות המשתתפות בכנס דוברות רוסית.
גם חוברות אלו "נחטפו" ,כמו גם חוברות הדרכה אחרות
בשפה הרוסית שהבאתי איתי.
למדינות רבות חסר חומר הסברה ,והעובדה שבישראל
האגודה למלחמה בסרטן מתרגמת חומר לשפות רוסית
וערבית בשל הרכב האוכלוסייה ,עשתה רושם רב על
המשלחות והיה ביקוש לחומר.
בשעות הצהרים נפתח הקונגרס ואולם הדיונים ,בו
שולחנות עם דגלי המדינות המשתתפות היה מלא .עוד
טרם הפתיחה נפגשתי עם הנציג המצרי ,שאותו אני מכיר
ממפגשים קודמים ,ועם הנציג הלבנוני החדש .הצטלמנו
בתמונה משותפת עם דגלי המדינות שלנו ,ובהומור
הכרזנו שאנו מקימים את ארגון מדינות הים התיכון וזה
צעד ראשון לשלום באזור.
בפתיחה השתתפו נציגי  22מדינות מתוך כ 38-החברות
בארגון האירופי.

בין ההרצאות שנשמעו הייתה הרצאתה של נציגת הארגון
הבינלאומי של אחיות הסטומה ,שציינה את שיתוף
הפעולה בניהן ובין ארגוני בעלי סטומה .היא הביעה
ציפייה להמשך שיתוף הפעולה בעתיד וכמובן את
החשיבות של שיתוף פעולה כזה לטובת בעלי הסטומה.
בעת הצגת הארגונים השונים את הנעשה בארצם,
ציינתי את הכנס הארצי המתקיים מידי שנה והצגתי את
נציגת הצעירים שלנו  -יפית נאור .מניתי את ההישגים
שהושגו לטובת בעלי הסטומה ,כמו הכנסת ציוד הסטומה
לתוך התקרה לחולים כרוניים ,את ההישג החשוב
לאחרונה ,שמראשית ינואר השנה ,פטורים בעלי הסטומה
מהשתתפות בעלות הציוד ,ובעיקר ציינתי את המצב
בישראל ,את הקמת צב"י (צרכני בריאות ישראל)
ביוזמת האגודה וארגון בעלי סטומה ,וכמובן את החשיבות
בהשתתפות בקואליציה של ארגוני חולים כדוגמת צב"י,
ובעיקר ארגונים הקשורים לאגודות למלחמה בסרטן,
תוך ניצול כוחן וגודלן של האגודות למלחמה בסרטן בכל
המדינות.
ציינתי את השתתפות האגודה בארגון האירופי .ECPC
בבחירות שנערכו ,נבחרו שנית יו"ר הארגון האירופי
וסגניתו ,שהיא גם הגזברית של הארגון ,היות ולא היו
מועמדים נוספים ,וכחבר שלישי  -נבחר נציג איטליה.
היו"ר ארנה הולטה ציין את עומס העבודה המוטל עליהם
בהנהלה ,ובהתחשב בתכניות לעתיד ,ביקש לצרף
שלושה נציגים נוספים ,כנספחים להנהלה .אחד מהם הוא
ולדימיר קליינווכטר ,שהיה עד לאחרונה הנשיא העולמי
של ארגוני בעלי סטומה .נתבקשתי גם אני להצטרף
והסכמתי .הוטל עלי לנסות לחדש את הקשר עם הארגון
הטורקי והקפריסאי שהקשר עימם נפסק .אנסה לנצל
את היכרותי עם נציגי האגודה למלחמה בסרטן שנפגשתי
איתם בבריסל לקבל פרטים.

כולם ציינו לטובה ובהפתעה את המצב הטוב במיוחד
בישראל ,בכל הנוגע לבעלי סטומה.
אחד הנושאים שעוררו את המשתתפים היה דיון על
המשך השותפות עם הארגון העולמי בשל היחס של
נציגי הארגון העולמי לנשיא הקודם קליינווכטר ,שביקש
להשעות את תפקודו לתקופה קצרה בגלל ניתוח צפוי.
הוא הוכרח להתפטר לגמרי ,ואז התבררו דברים חמורים
בנושא היחס אליו ובכלל לארגון האירופי .ההצעות היו
דרסטיות עד כדי היפרדות הארגון האירופי מהארגון
הבינלאומי .ההחלטות מותנו על ידי מספר משתתפים,
בעיקר חברים שהיו בעבר יו"רים ,והוחלט שבשלב זה
ישלח מכתב להנהלת הארגון העולמי לבקשת הסברים
למהלכים שננקטו.
הצד החברתי של הקונגרס היה מעניין וחוויתי.
ביום השני הוזמנו לקונצרט של רביעייה קולית מיוחדת
שנערכה בכנסיה קרובה למלון .משם נסענו בשתי
קרוניות טרמווי עתיקות ממוזיאון הטרם בברנו .נסענו
למסעדה ,הממוקמת ביקב ישן לארוחת ערב מיוחדת.
למחרת אחר הצהריים היה טיול למחוז מורביה וביקור
בכנסיה עתיקה ונוף סביבתי .ביום האחרון נערך טיול
מברנו לפראג ,ושם נערך לנו טיול רגלי עם מורה דרך
בעיר ובאתרים מעניינים במיוחד.
הקונגרס הסתיים ואוקראינה נבחרה לארח את הקונגרס
הבא בעוד שלוש שנים בעיר לבוב ,הנקראת היום לביב.
תודה לאגודה למלחמה בסרטן על העידוד והתמיכה
בארגון בעלי הסטומה.

בדיווח השתתפה גם יפית נאור .היא השתתפה גם
במפגש מיוחד של מספר צעירים ממדינות שונות,
התבטאה רבות בנושאים שונים שהועלו ומסרה דווח על
מפגשי הצעירים.
נציגי מספר מדינות הציגו בעיות בהן נתקלים בעלי
סטומה בנושא של חוסר ציוד ,הגבלות שונות ותקציב
בריאות חסר ,נושאים שאנו מכירים היטב .המפתיע
הוא ,שאפילו בשוודיה ,שהייתה דוגמא למערכת בריאות
רווחתית ,החלו לנסות להטיל הגבלות על ציוד סטומה.

מבלים...
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רשימת אחיות סטומה 2009
מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון

קופ"ח כללית מחוז
הצפון

ריטה פורקוש

יחידה להמשך טיפול
חצר בי"ח העמק

04-6068820
052-4503126

נהריה
שירותי בריאות
כללית

דליה בירנבוים

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

04-9958218

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
050-6261371

בי"ח רמב"ם

ורדה שווגר
מתאמת הטיפול
בפצע

פלסטיקה

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
יח' שקד 3

09-9613200/3
050-6264812
פקס:
09-9502806

rivkago@clalit.org.il

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

רחלי שפירא

מרפ' שקד 2
נתניה

09-8303302
050-6264854

rachels@clalit.org.il

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

יפעת רווה

מרפ' סטומה מייעצת
נתניה

09-8601482
050-6264845

yifatra@clalit.org.il

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

יעל שחם

יח' להמשך טיפול
שקד 3

050-6264955
03-9568066

שרון-שומרון
שירותי בריאות
כללית

שרון ווין

יח' שקד 1
חדרה

050-6264412
04-6122620
פקס:
04-6328359

מחוז מרכז
שירותי בריאות
כללית

חנה מוסקוביץ
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03-9568066

מייל

sharonwi@clalit.org.il

מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון

מייל

דן-פתח תקוה
שירותי בריאות
כללית

יהודית מריל

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

03-9084200
03-7330200
050-6263482
פקס:
03-9084201

yhuditm@clalit.org.il

בי"ח השרון
מרכז רפואי רבין
קמפוס "גולדה"

רחל בן ארי

הנהלת הסיעוד-
להודעות

03-9372227/334
03-9372206

מרכז רפואי רבין
קמפוס בלינסון

גילי יבניאלי

יח' סטומה

050-5906732
פקס:
03-9377694

בי"ח השרון
מרכז רפואי רבין
קמפוס "גולדה"

אולגה מלצר

כירורגית א'

03-9372325/2496

בי"ח
תל-השומר

יעל שמש-
אבוטבול

מרפ' כירורגית
חדר 215

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

מחוז מרכז
שירותי בריאות
כללית

בלה אליגולשוילי

יח' להמשך טיפול
נחלת יהודה א'
ראשון לציון

03-9568066

belael@clalit.org.il

מרכז רפואי ע"ש
סוראסקי
תל אביב

ריבה ציפרשטיין

מתאמת סטומה
חטיבה כירורגית

052-4262122

zipper@umtb.co.il

ירושלים
שירותי בריאות
כללית

דבורה מרגלית

מר' סטומה
מרפאת רגב
בר-כוכבא 64
גבעה צרפתית

050-6264088
פקס:
02-5811156

dvoram@clalit.org.il

בי"ח הדסה
עין כרם

חדוה אלחנני

מתאמת גידולי מערכת
העיכול

050-7874342

hedvael@hadassah.org.il

בי"ח הדסה
הר-הצופים

אסתי עמרם

כירורגית ב'

02-5844560/1

בי"ח הדסה
הר-הצופים

מירה פקר

הנהלת הסיעוד

02-5844212/1

olgamel@clalit.org.il
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון

מייל

בי"ח שערי צדק

מלי מנחם

טיפול נמרץ

050-8685748

Mali_men@walla.com

באר שבע

סוזי קרוצ'י-
בוגנים

בי"ח סורוקה

08-6400681
050-6264210

שירותי בריאות מכבי
מחוז מרכז

טרוסט מירי

מרפאת אורה 4
שירותי בריאות מכבי
רמת גן

03-6750311

Trost_m@mac.org.il

שירותי בריאות מכבי
מחוז השפלה

חיה מורג

שירותי בריאות מכבי
מחוז שפלה

050-8800460

Haya_m@mac.org.il

שירותי בריאות מכבי
מחוז הצפון

אולגה סימנובסקי

מרפ' הדר ,חיפה

050-7921239
04-8563210

Blehov_o@mac.org.il

שירותי בריאות מכבי
מחוז דרום

טניה יעקובובסקי

"אשכול"
יבנה ,רחובות,
קרית מלאכי ,גדרה

050-8464229
פקס:
08-8553445

Iacubov_t@mac.org.il

קופ"ח מאוחדת
מחוז ירושלים

איילת פרוגוזין

היח' להמשך טיפול
גילה ירושלים

050-6617448

Progozin4@013.net

קופ"ח מאוחדת
אזור חיפה

זהבה כהן

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

04-8658580

George63@017.net.il

קופ"ח מאוחדת
קרית ביאליק

אלינה היימס

מרפ' מאוחדת
רח' ויצמן 27
קרית ביאליק

04-8471515

קופ"ח מאוחדת
אזור השרון

ציפי טנצר

050-6617169

tenzero@bezeqint.net

בי"ח פוריה
טבריה

מלכה מדמון

מח' כירורגית ב'

04-6738641/0

האגודה למלחמה
בסרטן

ליויה כסליו

רביבים  7גבעתיים

03-5721616
03-5721618

Livia_k@cancer.org.il

האגודה למלחמה
בסרטן
מעון קלור

פלדמן שרונה

רביבים  7גבעתיים

03-5721624
פקס:
03-7325854

Shushu3@gmail.com

בי"ח מאיר

מאירה חיים

כירורגית ב'

09-7472164
09-7472224

בי"ח כרמל

דיאנה
גרויסמן

כירורגית א'

04-8250670
052-6836353
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מחוז  /בי"ח

שם

כתובת

טלפון

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 כללית

052-8284955

ש .בריאות כללית
גליל עליון

אביבה לוזון

מרפ' אזורית טבריה

050-6264454
04-6728211/00

בי"ח וולפסון

מלכה בורוכוב

מח' כירורגית ב'

03-5028616/7
054-6496080

מרכז רפואי שניידר
לילדים
פתח תקווה

פקדו איריס

מח' כירורגית

054-4671851

בי"ח קפלן

חגית איפרגן

מח' כירורגית ב'

08-9441332
פקס:
08-9441790

בי"ח אנגלי
נצרת

קודסי הדיל

בי"ח לניאדו
נתניה

בן-דוד יהודית

מייל

Etib@assuta.com

Daniel359@walla.com

04-6028831
מח' כירורגית

09-8604629

31

האגודה למלחמה בסרטן
ארגון בעלי סטומה
בית מטי ,רח' רביבים  ,7ת.ד ,437 .גבעתיים 53104
טלפון ,03-5721618 :פקס03-5711353 :

המחאה על סך  40ש"ח לפקודת האגודה למלחמה בסרטן
יש לשלוח לפי הכתובת :האגודה למלחמה בסרטן ,רח' רביבים  7ת.ד 437 .גבעתיים53104 ,
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אינך חייב לחיות עם עור מגורה
או נגוע מסביב לסטומה שלך!
אינך צריך לעשות הרבה ...
מגיני העור יעשו עבורך הרבה יותר...

מגיני העור שאתם מכירים
הדורשים גזירת הפתח
ו/או גזורים מראש לסטומה
עגולה ,מאפשרים היווצרות
מרווחים מסביב לסטומה ובכך חושפים את העור שלך למגע עם הפרשות
הסטומה ,אשר מזיקות לעור.
באפשרותך לבחור את מגיני העור הטובים והמתאימים ביותר עבורך!!!
עם מגיני העור בטכנולוגיית מולדבל ,המאופיינים בעיצוב חכם ,כל שעליך
לעשות הוא לעצב את פתח מגן העור לגודל ולצורת הסטומה שלך –
ללא גזירה.
החומר הגמיש "יחבק" את הסטומה שלך ויצור אטימה מושלמת ללא
שימוש בפסטה ובאביזרים נוספים.
השוליים הלבנים מורכבים מהידרוקולואידיים ,חומרים שמסייעים לריפוי
עור מגורה.
התוצאה הינה התאמה מושלמת ,בטוחה ונוחה במהלך כל שעות היממה.

מפיצת מוצרי

למידע נוסף פנו עוד היום לשרות לקוחות 1-800-800-150
www.philtel.co.il

