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אוכלוסיית ניצולי השואה מזדקנת ונעלמת אט אט א
מן העולם, ואילו הנותרים בחיים נבלעים בתוך המון 
החברה הישראלית ההטרוגנית. ככל אדם, גם ניצולי 
שואה נאלצים להתמודד עם משברי חיים, ולעיתים אף 
עם משבר גילוי מחלת הסרטן. בשל רגישותה הייחודית 
של אוכלוסייה זו, חשוב שהאחיות האונקולוגיות ידעו, 

כי ניצולי שואה החולים בסרטן נמצאים בסיכון גבוה 
להתמודדות בלתי יעילה עם המחלה, ויכירו את צרכיהם. 
במאמר זה תובא סקירה על התמודדות ניצולי שואה 
חולי סרטן, מתוך סיפור מקרה של ניצול שואה החולה 
בלויקמיה, תוך שימת דגש על תפקיד הסיעוד בטיפול 

בחולים אלו.

מבוא
השואה הינה החוויה הטראומתית ביותר שהתרחשה במאה 
ה-20. בסוף מלחמת העולם השנייה, כחצי מיליון יהודים 
ניצולים מרצח העם, נשארו בחיים. כיום, מרבית הניצולים 
 Terno, Barak, Hadjez, Elizur, &( בישראל הם מבוגרים
Szor, 1998(. בסוף שנת 2008 חיו בישראל כ- 233,700 ניצולים. 
מספר הניצולים הולך וקטן, והתחזית היא שבשנת 2015 
יחיו בישראל רק כ-143,900 ניצולים, ובשנת 2025 כ-46,900 
ניצולים )ברודסקי, שרון, קינג, באר, ושנור, 2009(. סוגי הסרטן 
הנפוצים ביותר בקרב ניצולי שואה הינם סרטן השד וסרטן 
 Keinan-Boker, Vin-Raviv, Liphshitz, Linn,( המעי הגס
Barchana, 2009 &). מרבית ניצולי השואה אינם מסוגלים 
להתמודד עם מצב דחק נוסף כדוגמת מחלת הסרטן, והם 
.)Terno et al., 1998( מייצגים אוכלוסיה רגישה ושברירית

במאמר זה נרחיב על התמודדותם של ניצולי שואה עם 
משברים באופן כללי. בהמשך נתאר את התמודדותם של 
ניצולי השואה עם מחלת הסרטן, ולבסוף נציג את תפקיד 

הסיעוד בנושא חשוב זה.

להיצמד אל החיים בפעם השניה
ניצולי שואה חולי סרטן

התמודדות ניצולי השואה
יותר מ-60 שנים חלפו מאז תום מלחמת העולם השנייה, 

וההשפעות השליליות של השואה על בריאותם הנפשית 

של חלק מהניצולים ניכרות גם היום, על רקע התמודדותם 

 )2003( Hantman, Solomon and Horn .עם אתגרי הזקנה

בהתבסס על מחקרים קודמים, אזכרו במאמרם שתי צורות 

התמודדות בקרב ניצולי שואה ומשפחותיהם: "הקורבנות" 

ו"הלוחמים". בהמשך תיארו שתי תתי קבוצות בהתאמה, 

והם "האדישים" ו-"Those Who Made it" )בתרגום חופשי 

מאנגלית: אלו שעשו זאת(. "הקורבנות" הינם קבוצה שפרטיה 

מתוארים כפאסיביים, דיכאוניים, חרדתיים, שתחושת האשמה 

שלהם מכבידה עליהם והפעולות שלהם מונעות מהצורך 

זו מאופיינת במעורבות יתר במחלות  לביטחון. קבוצה 

סומטיות ובהזנחה פיזית. ניצולי שואה אלה, בדרך כלל 

מנותקים וחשדניים כלפי העולם החיצוני, והקשר החברתי 

היחיד שלהם הוא עם ניצולים אחרים.  קבוצת "האדישים" הינה 

תת קבוצה של "הקורבנות", המורכבת מניצולים מבוגרים. 

פרטים בקבוצה זו מתוארים כפסיביים ומנותקים, עצובים, 

מדוכאים, מבודדים ועם רגשות אשמה ובושה. התקשורת 

של קבוצה זו עם הסביבה בכל הנוגע לשואה, הינה מסתורית 

ומעורפלת ומאופיינת בשתיקה ובאווירה של טאבו.

"הלוחמים" מאופיינת על-ידי התנגדות פעילה,  קבוצת 

וכוח. הם בולטים  גאווה  ובהפגנת  המתבטאת ברגשות 

בהתנהגות כפייתית ואינם סובלניים כלפי אנשים המציגים 

חולשה, תלות, רחמים עצמיים או דיכאון. סימנים של חולשה 

סיון תם, סטודנטית לסיעוד שנה ד' - ביה"ס לסיעוד ע"ש 
sivantam89@walla.com .זיוה טל, תל השומר

מפקחת קלינית מערך   ,RN, MHA נורית שניידר-יאיר, 
אונקולוגי, שיבא, תל השומר.

נכתב במסגרת קורס סמינר קליני באונקולוגיה, בהנחיית 
נורית שניידר-יאיר ותמי מקל-מודיאנו.

תם, שניידר-יאיר

סיון תם, נורית שניידר-יאיר
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אינם מקובלים בקבוצה זו. קבוצה זו בעלת צורך חזק להיות 
בשליטה והינה מכבדת ומעצימה עצמאות ופרטיות. תכונות 
כמו ביטחון, אסרטיביות עצמית ויכולת לעמוד בלחץ ולהתגבר 
על מכשולים, קיבלו הערכה, עידוד ושבח על-ידי קבוצת 
 "Those Who Made הלוחמים. הקבוצה האחרונה הינה
"it  שהיא תת קבוצה של "הלוחמים", המתייחסת לניצולים 
שמגנים על עצמם בצורה שתאפשר להם לשלול, כמעט 
לחלוטין, את השפעתה של השואה. במקום לנסות לדכא את 
הזעם, ולחשוב ששום דבר לא קרה, הם עושים סובלימציה 
או טרנספורמציה של אנרגיה עגומה לאנרגיה יצרנית. הם 
נתפסים כהישגיים ומוצלחים ולרוב מכהנים בתפקידים 

.)Hantman et al., 2003( בכירים ובעמדות מפתח בחברה
למרות הסבל הנפשי הניכר לאחר המלחמה כתוצאה מרדיפתם, 
ניתן לראות כי ניצולי שואה הצליחו להתמודד ולהסתגל לחיים 
שאחרי באופן חיובי. מרביתם התיישבו בישראל ונקלטו בה 
היטב, הצליחו לקיים משפחתיות יציבה וחלקם אף הצליחו 
לסיים את לימודיהם. כמו כן, רובם היו או עדיין בעלי תפקידים 
בכירים במדינת ישראל. כל זה מעיד על יכולת הסתגלות 
טובה, על אמביציה גבוהה והתמודדות מוצלחת בעבודתם, 
במשפחתם ובחברה. עבור מרבית הניצולים, הדחף החזק 
שלהם להתמודד ולהצליח, קשור לצורך שלהם לתת משמעות 
 Robinson,( לחייהם, לעובדה שהם נשארו בחיים ואחרים לא
 Rapaport, Durst, Rapaport, Rosca, Metzer, & Zilberman,

.)1990
Hantman ואחרים )2003( מציינים במאמרם, כי ממצאים 
קליניים ואמפיריים מצביעים על חוסן, שבא לידי ביטוי בניצולים 
שמצאו משמעות חדשה לחייהם בתקופה שלאחר השואה, 
באמצעות הקמת משפחות חדשות, פיתוח קריירות וניהול 
חיים יצירתיים ויצרניים למרות הייסורים שעברו. יותר מזה, 
עובדות אמפיריות מצביעות על מגוון השפעות השואה על 
הניצולים בטווח הארוך. חלק מהניצולים דיווחו על רמה גבוהה 
של מצוקה נפשית, בעוד שאחרים, שנחשפו לחוויות דומות, 
דיווחו על מיעוט סימפטומים, אם בכלל. בהמשך המחקר מצוין, 
כי יותר משני שליש מהנחקרים דיווחו על הסתגלות חיובית 
בתקופה שלאחר השואה, על ניהול חיים יצרניים ועמידה 
מוצלחת באתגרים של התמודדות עם טראומה נוספת. ממצאים 
אלו משקפים את נקודות החוזק ואת מאפייניהם החיוביים של 
אנשים שנחשפו לחוויות טראומתיות. מאפיינים אלו מתאימים 
לאוכלוסיה שחוותה את השואה בבגרותם. ומה בדבר אוכלוסיית 
ניצולי השואה שחוו את הסיוט הגדול בילדותם? מהי מידת 

השקפתם על העולם בבגרותם?

התמודדות ניצולים שהיו ילדים בזמן השואה

הניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה היו הנפגעים השקטים 
ביותר, וכך הפכו גם לקורבנותיה הנשכחים ביותר של השואה. 
שנות הילדות המאושרות נגזלו מהם, ובמקומן הם חוו שנים 

של סיוט, אימה וסכנת חיים בלתי פוסקת. בשנים בהן היו 

אמורים ללמוד להזדקף, לרוץ, "לעוף" – הם התמחו בלזחול, 

בלהיעלם. הדבר החשוב ביותר להישרדותם, היה להיות בלתי 

נראים ובלתי נשמעים. בשבר הגדול שפקד אותם, עם הכליאה 

בגטאות, הרעב, הדיכוי ומשטר הטרור, מצאו עצמם הילדים 

מול מציאות בלתי מוכרת ובלתי מובנת. המצב החדש והשינוי 

הנורא בחייהם, העמידו את הילדים היהודים בפני ניסיון קשה 

מנשוא )רון, 2012(.

למרות חוויותיהם הקשות בשנות ילדותם, נמצא כי ניצולי 

שואה שהיו ילדים בזמן המלחמה מתפקדים היטב, כמו ניצולי 

שואה שהיו בוגרים, ומציגים דפוס של השקפה חיובית יותר 

 Cohen, במאמרם של .)Hantman et al., 2003( על העולם

Brom and Dasberg )2001( העוסק בניצולי שואה שהיו ילדים 
במהלך מלחמת העולם השניה, נמצא כי למרבה ההפתעה, 

קבוצת הילדים הניצולים הציגה דפוס של נקודות מבט חיוביות 

יותר על העולם, מאשר קבוצת הביקורת. קבוצת הביקורת 

כללה אנשים בגילאים דומים, אשר לא חוו את השואה ולא 

איבדו קרובים בשואה. דבר זה יכול להתפרש כצורך גדול 

יותר, שנועד לפצות על חוסר הביטחון ממנו סבלו בילדות, 

זאת על-ידי יצירת עולם בעל משמעות במציאות הכאוטית. 

יתרה מזאת, הממצאים המפתיעים ביותר ממחקר זה, מראים 

כי קבוצת הילדים הניצולים, יותר מאשר קבוצת הביקורת, 

נוטה להאמין שיש צדק בעולם, שהאדם בשליטה, שמזל קיים 

ושהעולם הוא מקום טוב לחיות בו. זאת ועוד, בניגוד לקבוצת 

הביקורת, הילדים הניצולים ראו את העולם כבעל משמעות 

ואת עצמם כשוויי ערך.

באופן כללי, ככל שהילד צעיר יותר בתקופה הטראומתית, 

כך הנזק לפיתוח האישיות גדול יותר )Lempp מאוזכר אצל 

Cohen et al., 2001(. דסברג )1992( במאמרו, מציין כי ילדים 

ניצולים משתייכים לקבוצה בסיכון גבוה לפתח אי יציבות 

רגשית, ולמרות זאת, היכולת שלהם להסתגל הינה גבוהה מאוד. 

Cohen וחבריו )2001( מציינים במחקרם, כי ילדים ניצולים 
פיתחו קריירות מקצועיות טובות ויציבות וכי המוטיבציה 

להשגה הינה היבט חשוב בהתמודדותם מחד גיסא, ומאידך 

גיסא הם בעלי נטייה ורגישות לפתח תסמינים נפשיים שליליים, 

בעת חשיפה לגירויים מלחיצים כמו שינויי חיים, מצבי משבר 

ומלחמה. מצבים אלה עלולים להפעיל מחדש את זכרונותיהם 

הטראומתיים. חרף העובדה, כי ילדים ניצולי שואה סובלים 

ככל הנראה מעט יותר ממצוקה נפשית בהשוואה לקבוצת 

הביקורת, לרוב אין הם יפתחו תסמינים קליניים.

 )1994( Robinson, Rapaport-Bar-Sever and Rapaport
סווגו במחקרם את משתתפי המחקר לארבע קבוצות גילאים, 

עת התחלת רדיפות הנאצים בארצם. הרכב הקבוצות כלל: 

בקבוצה הראשונה ילדים שהיו בני 5 ומטה, בקבוצה השניה 

ילדים בגילאי 9-6, בקבוצה השלישית ילדים בגילאי 11-10 

13-12 שנים. החוקרים  ובקבוצה הרביעית ילדים בגילאי 
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המבט של חלקם, מחנה אושוויץ היה כמו מבצע רפואי בדומה 
לחולי כיום. תוכנית ההריגה של הנאצים הובלה על ידי רופאים 
מן ההתחלה ועד הסוף, שכן במחנה אושוויץ רופאים נאצים 
ניצחו על הרצח של יותר ממיליון קורבנות, תוך ביצוע סלקציות, 
פיקוח על ההריגה בתאי הגזים, ואף ביצוע הרג ישיר של חולים 
מנוונים על ידי הזרקת פנול לתוך הווריד או הלב. אם כך, אין 
זה מפתיע, שכאשר ניצול הופך להיות חולה ומאושפז עלול 

.)Paratz & Katz, 2011( העבר שוב לקום לתחייה
במסגרת הסמינר הקליני, נפגשתי מספר פעמים עם מטופל 
ניצול שואה החולה במחלת הסרטן. לנוכח מצבו המיוחד, 
בחרתי לתאר את ההתמודדות עם משבר זה, מנקודת מבטו 

ומנקודת מבטי כסטודנטית לסיעוד.

סיפור מקרה

יצחק )שם בדוי(, בן 72, נשוי, אב ל-3 ילדים וסבא ל-6 נכדים. 
גמלאי של משרד ממשלתי וכעת עוסק בהתנדבות. נולד 
ב-1940 ברומניה. בהיותו פעוט בן שנתיים וחצי פלשו הנאצים 
לארצו, והחליטו לשלוח את תושבי העיירה בה גדל לגטאות 
באוקראינה. שם, ביצעו האוקראינים טבח ביהודי הגטו. כיום, 
ניתן למצוא ביערות הסמוכים קברי אחים יהודים מהטבח הנורא.
אביו של יצחק נלקח לשרת בצבא רומניה ואמו, שנותרה 
לבדה, נאלצה לחפש אוכל בפחי האשפה בכדי לספק מזון 
למשפחתה. ליצחק היו שתי אחיות גדולות, שנהרגו זמן לא 
רב לאחר שהועברו לגטו, כתוצאה מרעב ומחולי. בזמן שאמו 
עבדה, סבתו של יצחק שמרה עליו במרתף ואף הצילה את 
חייו בכך שהגנה עליו בגופה, כאשר המרתף בו הם הסתתרו 
קרס מהפצצה של הגרמנים. יצחק מתאר כיצד אמו החביאה 
אותו מתחת לכרית גדולה, כאשר חייל נאצי, שהגיע לחפש 
ילדים קטנים, דקר את הכרית עם קת הרובה ובמזל גדול לא 
הצליח לדקור את הפעוט, כיוון שהוחבא בקצה הכרית. למרות 
שיצחק היה ילד קטן מאד בשואה, חקוקים בזיכרונו מאורעות 

רבים וקשים מאותה העת.
בהיותו בן 72 אובחן יצחק כסובל מלויקמיה מיאלואידית 
חריפה, ונאלץ לעבור השתלת מח עצם. בפעם השנייה בחייו 
חווה יצחק טראומה קשה, המאלצת אותו להתמודד שוב עם 

איום על חייו ובריאותו. 

שואה בפעם השניה

כאשר יצחק אובחן כחולה בסרטן, הוא חש בתוך תוכו כי פקדה 
אותו שואה פרטית. בדומה לניצולי שואה המוזכרים בספרות, 
חוסר הוודאות הרב אשר עלה ממצבו, התעצם לכדי הרגשת 
חוסר אונים. תחושות אלו אינן זרות לו ולדבריו, בשל אופיו 
השורד, חש כי עליו להילחם בכל כוחו במחלה ולנצח את 
הסרטן, כפי שניצח את המוות בהיותו פעוט במלחמה. יצחק 
הינו אדם הישגי ובמובנים חברתיים נחשב לסיפור הצלחה. 
 "Those who made it" יצחק הוא "לוחם" ושייך לתת הקבוצה

מצאו כי הקבוצה הצעירה יותר, סבלה פחות מתסמיני זיכרון 

יתר ורגשות אשמה מאירועי השואה, בהשוואה לקבוצות 

הגילאים הבוגרים יותר, ובשל כך מתמודדת בצורה טובה יותר 

עם משברים. המחברים שייכו זאת לגילם הצעיר, המאופיין 

ביכולת זיכרון מצומצמת, אשר טשטשה אירועים ואנשים 

מאותה העת. לעומתם, כ-45% מהילדים בגילאי 13-12 סבלו 

מרגשות אשם, וכ-87% מהילדים בגילאי 11-10 סבלו מזיכרון 

יתר. זאת ועוד, החוקרים ציינו במאמרם, כי ישנם מספר גורמים 

שסייעו להתמודדות יעילה של ניצולי השואה עם משברים. הם 

משווים בין ילדים ששהו במחנות ריכוז במהלך השואה, לבין 

ילדים שסבלו מצורת רדיפה אחרת. הם מצאו כי ילדים ששהו 

במחנות ריכוז מציגים התמודדות פחות יעילה עם משברים, 

לעומת ילדים שהסתתרו בגטאות או אצל משפחות. גורם נוסף 

התורם להתמודדות יעילה עם משברים, הוא הישרדות של 

הורה אחד או שניים. כותבי המאמר טוענים, כי ההורה סייע 

לילדו להתמודד ולהסתגל לחיים, במהלך המלחמה ולאחריה.

ממחקרם עולה, כי אמנם תופת השואה הובילה לסבל בעוצמות 

שונות בקרב הילדים שחוו אותה, אולם רבים מהם הפגינו 

יכולת התמודדות טובה, שבאה לידי ביטוי בהקמת משפחות 

לתפארת בארץ ישראל, ובהשתלבותם בחברה הישראלית 

מבחינה אישית, חברתית ומקצועית. התמודדותם המוצלחת, 

יכולה להיות מוסברת על-ידי רצונם העז להעניק משמעות 

לחייהם, נוכח היוותרותם בחיים, בשונה מרבים אחרים שנספו.

סרטן כטראומה שניה 

כאמור, על אף התמודדותם והשתקמותם החיובית לאחר 

המלחמה, אוכלוסייה זו נמצאת בסיכון יתר לפתח תסמיני 

פוסט טראומה ודחק, נוכח קיומו של משבר בחייהם. חולי 

יכול להוות נקודת משבר, במיוחד כשמדובר במחלה כרונית 

ומאיימת חיים כדוגמת מחלת הסרטן. 

Baider, Peretz and Kaplan De-Nour )1992( מציינות, כי חוויית 
הסרטן משולה בעיני השורדים לשהייה במחנות ההשמדה. 

בשתי התמודדויות אלו מתעוררות חוויות של פחד מכאב, 

מעיוות, מנכות ומדחייה חברתית, ומתעצמות תחושות כמו 

אי ודאות ואיבוד שליטה עד לכדי חוסר אונים מוחלט. האיום 

על החיים כתוצאה מהמחלה, מגביר ומעצים כל קונסטלציה 

פוסט טראומתית. הניצולים ניסו להימנע מחשיבה או מדיבור 

על מחלת הסרטן, אך עדיין מחלה זו פלשה לחייהם. במאמרם 

אף הובא ציטוט של אחד המטופלים "הסרטן הביא שוב את 

השואה המופנמת הפרטית שלי. בבקשה, תאמרי לי איך נוכל 

 Hantman and Solomon לשרוד שוב?". שוב עולה במאמרן של

)2007( כי חרף הקושי, לניצולי שואה יכולת התאוששות מהירה 

וכי חשיפה חוזרת לדחק תורמת להם, עם הזמן, לפתח טכניקות 

התמודדות והסתגלות יעילות.  

לצד הניצולים הסתגלנים, ישנם ניצולים שהחולי יעורר בקרבם 

חוויות קשות, אשר יובילו להתמודדות שאינה יעילה. מנקודת 
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)Hantman et al., 2003(. הוא אדם יצרני, מצליחן, אשר ניתב 

את המשברים בחייו לחיוב: לצמיחה ולהתקדמות בחברה. 

במהלך חייו יצחק ספג מהלומות קשות, אך למרות כל זאת 

סרב ליפול לזרועות הייאוש. הוא תרם וסייע רבות להקמתה 

מחדש של עמותה המסייעת לקבוצה מוחלשת בחברה, וכיום 

הוא אף מכהן בה בתפקיד בכיר בהתנדבות. יתר על כן, יצחק 

מכחיש את השפעתה של השואה עליו ומדגיש את היותו בר 

מזל, בכך שלא נשלח למחנות ההשמדה.

יצחק, כמו ניצולי שואה רבים אחרים שכבר חוו טראומה 

קשה כל כך, מתמודד עם משבר המחלה ורואה בה הזדמנות 

לצמיחה, כמתואר במספר מאמרים המאוזכרים במאמרן של 

Hantman and Solomon )2007(. יצחק סיפר כי הוא כבר חווה 
דברים גרועים יותר בחייו, כדוגמת השואה, אשר חישלו אותו 

להתמודד עם אירועים קשים כמו אבחון המחלה, ודירבנו אותו 

להתאושש מההלם הראשוני ולהתחיל להילחם. הוא סיפר כי 

שיקם את חייו במהלך השנים ולא נתן לשואה "לשבור אותו" 

ולייאש אותו. הוא נמנע מלשדר חולשה ודיכאון, ולאורך כל 

הדרך הוא ניסה להראות כי הוא חדור תקווה להחלמה, חרף 

גילו המופלג. 
יצחק היה בן פחות מחמש כאשר פלשו הנאצים לארצו. בדומה 

לתוצאות המתוארות במאמרם של Cohen ועמיתיו )2001(, 

הוא סבל פחות מרגשות אשם על כך שנשאר בחיים, וזכרונותיו 

מתקופה זו היו מעטים, עקב גילו הצעיר. יתרה מזאת, יצחק 

הציג נקודת מבט חיובית על העולם וחש כי העולם הינו מקום 

טוב לחיות בו, למרות הקשיים שליוו אותו במהלך המלחמה 

 Robinson ולאחריה. יתר על כן, כפי שמצוין במאמר של

ועמיתיו )1994(, הוא הדגיש כי הצליח להתמודד בצורה מיטבית 

עם החיים לאחר השואה, לעומת הוריו שהתמודדו בצורה 

פחות יעילה עם חוויותיהם מתקופה זו.

יצחק מצא משמעות חדשה לחייו לאחר השואה, באמצעות 

הצטרפותו לארגון צעירים פרו-קומוניסטים, ולאחר מכן 

באמצעות המאבק לעליה לארץ. זאת ועוד, כאשר עלה לארץ, 

הקים משפחה וניהל חיים יצרניים, בין היתר על-ידי התנדבות 

בעמותה מוכרת. במהלך המפגשים יצחק, אשר הפגין חוסן 

ואישיות חיובית ולוחמת, סיפר כי הוא הסתגל לתקופה שלאחר 

השואה בצורה מוצלחת, הרבה בזכות ובעזרת חבריו ומשפחתו.  

תפקיד הסיעוד

צוות הסיעוד האונקולוגי חייב להיות מודע לכך, שחלק מן 

המטופלים השוהים במחלקות או מגיעים למרפאות בקהילה, 

הינם אנשים אשר חוו טראומה גדולה בעברם. כבר באנמנזה 

הסיעודית, יש לשאול את המטופל האם הינו ניצול שואה ולתת 

על כך את הדעת. כמו כן, יש להפנותו לגורמים רלוונטיים 

המסוגלים לספק למטופלים אלו תמיכה ועזרה, כמו למשל 

לעובדת סוציאלית למימוש זכויות ניצולי שואה. אנמנזה 

סיעודית לחולים אלו צריכה להיעשות בצורה רגישה וזהירה. 

ניהול זהיר של הטיפול תחת המודעות לטראומות שעבר 
המטופל, הן המפתח לשיפור בריאות הניצולים וביטחונם 

.)Paratz & Katz, 2011( במערכת הבריאות
 Peretz, Baider, Ever-Hadani and Kaplan במחקר שערכו
De-Nour )1994( נטען, כי אבחון של סרטן או של מחלות 
מסכנות חיים בניצול שואה, מציבים את המטופל בסיכון 
גבוה לפיתוח מצוקה רגשית, אשר עלולה להשתלט ולהיות 
עמוקה יותר מאשר בקרב חולי סרטן ללא עבר טראומתי. 
למרות שתוצאות מחקר זה מתייחסות לקבוצה מצומצמת של 
אנשים אשר עברו טראומה רגשית, ניתן לטעון, כי מתפקידם 
של מטפלים ונותני שירותי בריאות להיות ערניים לתולדות 
חייהם של מטופליהם. במידה וישנם מטופלים אשר חוו 
טראומה קשה בעברם, נחוץ יהיה להעריך ולבצע התערבות 
פסיכולוגית מתאימה. גישה זאת הינה הכרחית כלפי אנשים 
שאובחנו עם מחלה מסכנת חיים, היות שטראומה רגשית מן 
העבר עלולה להיות גורם משמעותי המשפיע על איכות חיי 

המטופל בהווה ובעתיד.

נימה אישית

אוכלוסיית ניצולי השואה מצטמצמת ונמצאת בסיכון יתר 
לפגיעה בריאותית, בשל גילה העולה. בנוסף, אוכלוסיה פגיעה 
זו טומנת בחובה קשיים ובעיות רבות, העולות פעמים רבות 

לסדר היום הציבורי. 
יצחק, אותו פגשתי במסגרת סמינר קליני באונקולוגיה בלימודי 
הסיעוד, מהווה דוגמא לאדם שלמרות הפגנת החוזק המעורר 
השראה שבו, הוא משתייך לאוכלוסיה הנמצאת בסיכון גבוה 
להתמודדות בלתי יעילה עם משברים בכלל ועם משבר גילוי 
מחלת הסרטן בפרט. כולי תקווה, כי מאמר זה יעלה למודעות 
האחיות האונקולוגיות את התמודדותם של חולי הסרטן ניצולי 
השואה, ובכך יתרום לרכישת ידע וכלים נוספים שיסייעו לצוות 
הסיעודי לספק טיפול מיטבי ומותאם אישית, למטופלים 

אונקולוגיים אשר שרדו את השואה.
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