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חדשות מהארץ ומהעולם

מה חדש ?
חדשות מהארץ ומהעולם

הצטיינות ארצית מטעם 
נציבות שירות המדינה 
לשרה דנוס מבי”ח רמב”ם, 
הקריה הרפואית לבריאות 

האדם

דווחה: ליויה כסלו  

הגב’ שרה דנוס, אחות אחראית במרפאת 

טיפול תומך ברמב”ם, קיבלה השנה 

את פרס העובדת המצטיינת מטעם נציבות שירות המדינה. שרה 

מרכזת את הטיפולים הניתנים במסגרת השירות לטיפול תומך, שירות 

בו היתה מעורבת מאז הקמתו. השירות התרחב במהלך השנים 

וכולל כיום מגוון רחב מאד של טיפולים ופעילויות, דוגמת: טיפול 

קוסמטי, סדנת חרוזים, פעילות גופנית, טיפול בשיער או בפיאה, 

שיאצו, רייקי, הילינג, דמיון מודרך, פסיכותרפיה, רפלקסולוגיה, 

Cranio-Sacral ומשיחת שמן.  ובמוזיקה, תרפיית  תרפיה בצבע 

מלבד ניהול והרחבה מתמדת של מערכת הפעילויות המגוונת 

הזו, עוסקת שרה גם בטיפול ישיר במטופלים ובארגון ימי עיון 

וכנסים לצוותים ולמטופלים. על פעילותה המתמדת למען שיפור 

איכות חיי המטופלים, מתוך אכפתיות, דאגה ומקצועיות, קיבלה 

הגב’ שרה דנוס פרס משמעותי זה. 

מפגש עמיתים 1: 

ביקור של צוות הוספיס בית הר-הצופים 
אצל צוות הוספיס גליל עליון

דווחה: ברכה ברקן, הוספיס בית הר-הצופים

בט”ו בשבט הצלחנו לממש משאלה שלנו ולנסוע לראש-פינה, כדי 

להיפגש עם צוות הוספיס בית גליל עליון. לידת הפגישה נמשכה זמן 

רב. ביום חורפי מקסים יצאנו עם הצוותים של גליל עליון לביקור 

באחד הקיבוצים ובקרית שמונה. זו חוויה מיוחדת להיות אורח 

איסוף החדשות ועריכה: ליויה כסלו, אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן

מקצועי בביקור שכזה, לראות את המפגש, לחוות איך נעשית 

היכרות עם משפחה חדשה, ואיך נעשית עבודה דומה אך שונה.

חזרנו מהביקורים השונים בבתי המשפחות, למפגש משותף בבית 

היפה שבראש פינה, אליו התקבלנו בידידות רבה ובמאור פנים. 

חלקנו חוויות ונהנינו להכיר, לשתף, לראות, ללמוד וכמובן גם לחגוג 

ט”ו בשבט בחיק הטבע ובנוף המדהים שנשקף מהבית. המפגש 

האנושי היה משמעותי מאד. יצאנו מראש-פינה בהרגשה שטוב 

להמשיך מפגשים כאלה.

מפגש עמיתים 2:

מפגש צוותי הוספיס בית הר-הצופים והוספיס 
בית האגודה למלחמה בסרטן

דווחה: שרי כהן, אחות אחראית הוספיס בית, האגודה למלחמה 

בסרטן

באפריל השנה התארח צוות הוספיס הבית של האגודה למלחמה 

בסרטן, אצל צוות הוספיס הר-הצופים בירושלים. במסגרת הביקור, 

נערך דיון על מקרים מורכבים, שהכין הצוות המארח. הדיון הפורה 

שיקף את הגישות והניסיון הרב של שני הצוותים ותרם באופן הדדי 

לשיפור נוסף של הידע המעשי והעיוני. הביקור כלל גם ארוחת בוקר 
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משותפת כיד המלך, שהכין הטבח של בית-חולים הר הצופים.

עם סיום המפגש, המשיכו חברי הצוות הבינתחומי של הוספיס 

הבית של האגודה למלחמה בסרטן, שכלל אחיות, רופאים, עובדות 

סוציאליות ומזכירה, לסיור לימודי בליווי מדריך בטיילת הר-הצופים 

ולגבעת התחמושת. הסיור נחתם בארוחת צהרים, אשר במהלכה 

התקיימה הרצאה בנוגע לחידושים  במתן TARGIN במינונים גבוהים. 

יום זה התאפשר באדיבותם של האגודה למלחמה בסרטן וחברת 

התרופות “רפא”. 

ימי עיון בנושא סרטן השד לאחיות 
מחוז ירושלים

דווחו: ברכה מייזלס, הדסה הר-הצופים וד”ר אילנה קדמון, הדסה 

עין-כרם 

במזג אויר קשה וסוער אבל עם אוירה מצוינת, נערכו שני ימי 

עיון בסיעוד לאחיות מחוז ירושלים בנושא סרטן השד. ימי העיון, 

שנערכו בהדסה עין-כרם, היו יוזמה של שתי האחיות המתאמות 

בנושא סרטן השד – ד”ר אילנה קדמון בעין-כרם וברכה מייזלס 

בהר-הצופים. ימי העיון כללו הרצאות מקצועיות ומעניינות של 

ידי  האחיות המובילות בתחום. כמו כן ניתנו שתי הרצאות על 

רופאים – האחת בנושא שחזורי שד על-ידי ד”ר מיכאל איציקסון 

והשנייה בנושא גנטיקה על-ידי ד”ר מיכל שגיא. בנוסף הוצגו שני 

סרטים מרתקים, האחד מתאר את סיפורה האישי של הזמרת 

תמי רימון והתמודדותה עם המחלה, והשני מתמקד בכתבת קרן 

נתנזון, שהחליטה להסיר את שני שדיה עקב נשאות גנטית וסיכון 

גבוה לחלות בסרטן השד.

האחיות שהרצו נתנו, כל אחת בדרכה, היבט אחר על המחלה. 

ברכה מייזלס סקרה את החידושים בטיפול בסרטן שד ראשוני. מירב 

קיויתי מטיפול יום אונקולוגי תיארה את הטיפולים הכימותרפיים 

על הטיפול  כדורי מרדיותרפיה הסבירה  ושרית  בסרטן השד, 

הקרינתי במחלה. לאה אוחיון, הציגה את הנושא שבו עסקה בעבודת 

התיזה שלה למאסטר בסיעוד – תופעות הלוואי של הטיפולים 

ההורמונאליים, שלעיתים לא זוכה למספיק התייחסות מטעם 

אנשי המקצוע בתחום. ד”ר אילנה קדמון נתנה שתי הרצאות: 

ההיבטים הפסיכו-סוציאליים של המחלה והפוליטיקה של סרטן 

השד ומקומו של הסיעוד בתחום.

ימי העיון היוו גאווה מקצועית לסיעוד באופן כללי ולסיעוד העוסק 

אנו כבר מתכננות את הפעילות  בסרטן השד באופן ספציפי. 

המקצועית וימי העיון לשנה הבאה!

ולסיכום, תודות לחברת “אונקוטסט טבע” אשר נתנה חסות יפה 

ומכובדת לימי העיון הנ”ל.

סיכום רשמים מכנס מאסטר קלאס

דווחה: קרן ארפי, מכבי שירותי בריאות, מחוז ירושלים-שפלה

“הייתי בגן עדן...” ..שיר זה היה שגור בפינו במשך חמישה ימים 

של כנס המאסטרקלאס החמישי שאורגן ע”י ה- EONS בחודש 

מרץ 2012, ואשר התקיים בגן העדן בארמטינגן, שווייץ.

רחבי  מכל  לרופאים  מאסטר  מתוכנית  חלק  מהווה  זה  כנס 

העולם בתחום האונקולוגיה )רופאי משפחה, ילדים, רנטגנולוגים, 

פתופיזיולוגים ועוד(. בחמש השנים האחרונות ניתנה הזדמנות גם 

לאחיות אונקולוגיות מרחבי אירופה – החברות ב-EONS )איגוד 

האחיות האונקולוגיות האירופאי( לקחת חלק בתוכנית. 

במסגרת הפורום הסיעודי ניתנו הרצאות בנושאים שונים )אונקולוגיה 

ראש-צוואר, שד, מערכת העיכול ועוד( וכן סדנאות שונות ביניהן: 

טיפול בתופעות לוואי של העור בשל טיפולים ביולוגיים, התמודדות 

עם תופעות לוואי לאחר קרינה לאתרים שונים, בריאות העצם, 

שיקום קרקעית אגן לאחר ניתוחים וקרינה לאגן, סדנת תקשורת 

)מדהימה...(, סדנת קואוצ’ינג )אימון אישי(. כמו כן, הועלו הצגות 

מקרה )case-studies( בנושאים שונים, שהוכנו על ידי המשתתפים 

)ואשר נשלחו עוד קודם לכנס ונבחרו בקפידה ע”י הצוות המדעי 

של הכנס ואושרו לדיון על ידם(. בוצע דיון מעמיק בסיפורי המקרה 

ונרשמו מסקנות לעתיד.

ההרצאות שניתנו ע”י הרופאים היו אף הן בתחומים השונים, כאשר 

ההרצאות המובילות היו בנושא: כימותרפיה בזמן הריון, טיפולים 

בגרורות כבדיות לאורך שנים ועוד. 

ועמוסה )08:30-19:30( עם  תוכנית הלימודים הייתה צפופה 

הפסקות קולינאריות )יש לציין איכותיות ומושקעות ביותר(. בסופו 

של הכנס נערך מבחן ממוחשב על נושאי ההרצאות שניתנו )כך 

שכולם עוברים את המבחן(. מי שעבר קיבל מידית לתיבת המייל 

שלו תעודת הערכה והשתתפות בכנס.

יצאנו לכנס 4 אחיות ישראליות: אן מלצר - מתאמת שד וטיפול 

תומך בביה”ח הגליל המערבי –נהריה, אלישבע ג’אן- מתאמת 

גניקואונקולוגיה ונוירואונקולוגיה, מכון הקרינה, בית חולים שיבא, 

שרה גפני – אחות רדיותרפיה, רמב”ם, וקרן ארפי – מתאמת 

אונקולוגית וטיפול תומך, מכבי שרותי בריאות מחוז ירושלים-שפלה.
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הכנס היה מאורגן להפליא, ברמת הפרטים הקטנים ביותר, כגון: 

השאלת בגדי ים, למי שחשקה נפשו בשחייה לילית ורצתה בכך לנקות 

את המצפון אחרי החוויה הקולינארית ועד רמת תפעול המחשבים 

האישיים, העברת ההרצאות למשתתפים, מסיבת ריקודים ואפילו 

צידה לדרך לקראת העזיבה והטיסה חזרה. 

האחיות עמן שהינו היו מדהימות ואף נוצרו חברויות קרובות במהלך 

הכנס עצמו וגם לאחריו )תודה ל- Facebook(, דבר שאפשר לנו 

הזדמנות לסיעור מוחות: מקצועי, חברתי, רוחני ואף הוחלפו פרטי 

התקשרות להמשך למידה ואולי אף עשייה משותפת. 

• מומלץ לכל אחות המעוניינת, לבקר באתר ה-EONS ולבדוק 	

אילו כנסים צפויים, להיערך ולהירשם. 

כפי שהתחלתי “היינו בגן עדן...”  ומומלץ לכולן!

EAPC כנס המחקר של האגודה האירופית 
לטיפול פליאטיבי  

דווחה: יעל בלייך, מנהלת הסיעוד והמערך הטיפולי, הוספיס גליל עליון

כנס המחקר השמיני של האגודה האירופית לטיפול פליאטיבי 

EAPC נערך בתחילת יוני, זמן הלילות הלבנים - בעיר טרונדהיים 

שבנורבגיה. טרונדהיים היא העיר השלישית בגודלה במדינה, ממוקמת 

על הפיורד הארוך ביותר, בצפון מערב נורבגיה. יש בה 180,000 

תושבים, כשליש מהם סטודנטים. מרכז המחקר של EAPC יושב 

באוניברסיטת טרונדהיים. 

הכנס נערך אחת לשנתיים, לסירוגין עם הכנס הקליני. השתתפו בו 

1,100 נציגים מ- 45 מדינות, כולל דרום אפריקה, אוסטרליה, ניו 

זילנד, יפן, קנדה וארה”ב. מישראל הגיעו 9 נציגים, מהם שתי אחיות.

בהרצאת הפתיחה, שניתנה ע”י אחד ממובילי המחקר 

הפליאטיבי בעולם, ד”ר אדוארדו ברוירה נאמר: 

“כמו שיהודי צריך להגיע לירושלים,

 כמו שמוסלמי צריך להגיע למכה,

כך האדם, צריך להגיע לסקנדיביה”

בהתייחס לגישה המפותחת במדינות סקנדינביה לטיפול בחלש, בזקן 

ובילד. ד”ר ברוירה, שהוא גם מפתחו של “סולם אדמונטון” לאומדן 

סימפטומים, סקר את התפתחות המחקר הפליאטיבי בעשרים 

וחמש השנים האחרונות, את ממצאיו החשובים ואת השפעתם:

• 	 Dexamethasone 8 mg  :טיפול בתשישות

• 	 Fentanil איזון כאבים: מדבקת

• טיפול מקביל בקחכסיה:  Magase 160 mgx 3/d ; פעילות גופנית	

• טיפול בדיספנאה: אופיואידים קצרי טווח; הליכה	

• נערכים כיום מחקרים הבודקים הזרמת חמצן בזרם מוגבר 	

וטיפול סטרואידים.

• טיפול בדליריום הנגרם כתוצאה ממינון יתר של אופיואידים, בעיקר 	

מדבקת פנטניל; מכאבים לא מאוזנים; מהחלפה בין  אופיואידים. 

• הוכח שבני המשפחה הם הרגישים ביותר לסימנים הראשונים.	

• הגדרת היחידות כיחידות לטיפול תומך לעומת טיפול פליאטיבי, 	

הביאה לעלייה משמעותית בנכונות לשיתוף פעולה מצד האונקולוגים 

- הן במספר ההפניות והן בהקדמת מועדן.

• מחקר רטרוספקטיבי, אף שמבחינה אקדמית פחות נחשב, 	

הביא עבודות עם ממצאים משמעותיים לטיפול פליאטיבי טוב 

יותר בחולים.

הרצאת מליאה מעניינת נוספת ניתנה ע”י ד”ר מרקנדנטה וד”ר 

ברוירה, בנושא משמעות ההתמכרות לאופיואידים במחלת סרטן 

מתקדמת. ההתמכרות תוארה כתלות גופנית מלווה בסבילות 

ובתופעות גמילה. זוהה דפוס הניתן לצפייה מראש, של התמכרות 

קודמת לחומרים כימיים )אלכוהול, ניקוטין ועוד(, אשר בונה מערכת 

נוירוצפטיבית שמתעוררת בכל פעם שהמורפין מרגיע את הכאב 

והסבל. אנשים אלה מוכרחים לחוש בייסורים כצורך קיומי הישרדותי. 

הסבל הוא קיומי. הביטוי שלו נוירופטי, והחולה מבקש עוד ועוד 

מורפין ושום מינון לא מפסיק את הכאב לאורך זמן. אי אפשר 

חדשות מהארץ ומהעולם
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למנוע ממנו אופיואידים כי הכאב קיים. כל שאפשר הוא להבין שזו 

הבעיה ולחפש אמצעי טיפול נוספים: נפשיים, אמנותיים, רוחניים.

כאב  ההיפראלגזיה:  היא  זו  לתסמונת  הקשורה  תופעה 

הגבוה.  מהמינון  כתוצאה  אופיואידים,  של  עצום  מינון  תחת 

לעיתים תעזור גם רוטציה של אופיואידים. במקרה כזה עדיף

להעריך את הכאב בנוסף לסולמות המקובלים, גם לפי רמת 

התפקוד.

נושא נוסף שהוקדשה לו תשומת לב רבה: הטיפול הרוחני בחולה 

הנוטה למות. תוארה עבודה משותפת של קבוצת מומחים מהולנד 

ובלגיה שכללה רופאים, תומכים רוחניים וחוקרים. נעשה שימוש 

בטכניקת “דלפי”: כל משתתף כתב מהם המרכיבים שלדעתו נכללים 

בטיפול רוחני, ושיתף את הקבוצה תוך הסבר ודיון. הקבוצה נתנה 

ציון מ- 1 עד 5 לחשיבותו של כל מרכיב, וכך הרשימה צומצמה 

לשלושים מרכיבים. בשלב נוסף של דירוג אישי, נבחרו 14 מרכיבי 

העשייה החשובים ביותר בטיפול הרוחני, המתייחסים לתשעה 

תחומים ייחודיים של החולה הסופני. אחד ממרכיבים אלה היה מתן 

הטיפול בצוות בינתחומי. נייר העמדה הסופי שהוציאה הקבוצה 

הושווה לנייר האמריקאי המקביל, והיה זהה בכל מרכיביו למעט 

אחד: המרכיב “הפנייה לתומך רוחני” לא מופיע בנייר האירופי - 

כיוון שזה האחרון רואה במתן תמיכה רוחנית אחריותו של כל 

אחד מהמטפלים בצוות. 

הרצאות רבות התייחסו לטיפול בכאב: זיהוי מרכיביו והמחסומים 

לטיפול בו מאפשר גילוי מוקדם ופרוגנוזה טובה יותר של הקלת 

הכאב, תוך התאמה אישית של הטיפול. עם זאת צוין, כי לא תמיד 

הבנת מנגנון הכאב תורמת ישירות להצלחת הטיפול בו. לכאב 

נוירופטי יש מגוון תרופות, אך התגובה אליהן לא תמיד תואמת 

את המנגנון המשוער.

באירופה נכנסת לשימוש מדבקת Capsaicin 8%, תרופה חדשה 

לנוירופטיה המושרית ע”י כימותרפיה. התרופה מבוססת על צמח 

הצ’ילי וגורמת נסיגת קצות העצבים פנימה. המדבקה נשארת 3 

חודשים ולרב אין צורך בחידושה. טרם אושרה בישראל.

תרופה חדשה נוספת בדרך: פנטניל בתרסיס לפה. מופיעה בהתקן 

המכיל מנות מדודות או מנה יחידה. יתרונותיה על מקלוני הפנטניל 

למציצה, היא בפעולה הפשוטה ובהגברת הלחות בחלל הפה 

שמאפשרת ספיגה טובה יותר.

הכנס היה מרתק, האירוח מאיר פנים, האויר צלול והנופים ירוקים 

ושופעי מים - מומלץ בחום.
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