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הצוותים המטפלים במערכת הבריאות עובדים בתנאי ה
עומס פיזי ונפשי, שגורמים לדחק ולשחיקה. בנוסף, 
כתוצאה מחשיפה לאירועים טראומטיים שעוברים 
מטופלים, הצוות עלול לפתח תופעה של תשישות 
Compassion Fatigue. תופעה זו שכיחה  החמלה - 
במהלך  הצוות  אנשי  רוב  אצל  להתפתח  ועלולה 
החיים המקצועיים. לתשישות החמלה מגוון רחב 
של ביטויים פיזיים, נפשיים ורוחניים: אדישות, פגיעה 
post-( PTSD ביכולת לתקשר ולהביע אמפטיה ואף
traumatic stress disorder( של המטפל. לתשישות 

החמלה חשופים מטפלים ממקצועות בריאות שונים, 
העובדים בתחומים רבים. עם זאת, צוות הסיעוד העובד 
בתחום האונקולוגיה נפגע מתופעה זו יותר, מאשר 
שאר המטפלים. הספרות מתארת גורמים התורמים 
להופעת תשישות החמלה בקרב הצוותים המטפלים, 
וממליצה על דרכי התמודדות עם התופעה. הרחבת 
הידע בנושא ופעילות המכוונת לצמצום תשישות 
החמלה בקרב הצוותים המטפלים, עשויים הן להוביל 
לשיפור איכות ובטיחות הטיפול, והן לשמר את הצוות 

המטפל ולהעלות את רמת רווחתו. 

מבוא
 Organization for Economic Co-operation( OECD דוח
and Development( משנת 2011 קובע, כי שיעור אחיות לאלף 
נפשות בישראל מהווה אחד הנמוכים ביותר, בהשוואה עם 
מדינות OECD. כמו כן, על פי הדוח, שיעור הרופאים והאחיות 
בארץ מצוי במגמת ירידה. במקביל, הודות לטכנולוגיות 
רפואיות, תוחלת חיים של חולים כרוניים באופן כללי וחולים 
אונקולוגיים בפרט הולכת וגדלה )שלייפר, 2003(. בנוסף, 
בספרות קיימת דעה, כי רוב החולים הנוטים למות נפטרים 
במסגרות טיפוליות )זמישלני ונחשוני, 2009(. מכל הנאמר לעיל 
עולה, כי הצוותים המטפלים במערכת הבריאות בארץ, עובדים 
בתנאי עומס פיזי ונפשי הולך וגדל וחשופים לחולים רבים 

תשישות החמלה בקרב הצוותים 
המטפלים באונקולוגיה

הסובלים ממחלות ו/או טראומות קשות. עומס פיזי, ובעיקר 

עומס נפשי, גורמים לדחק ולשחיקת הצוותים המטפלים 

)Grey, 2008; McNeely, 2005; Yoder, 2010(. מושגים אלו אינם 

חדשים בסיעוד ובספרות קיימת התייחסות רבה, הן לגורמים 

התורמים לדחק ולשחיקה בסיעוד והן להתמודדות עימם 

 Grey, 2008; McNeely, 2005; Pisanti, van der Doef, Maes,(

 .)Lazzari & Bertini, 2011; Yoder, 2010

בנוסף למושגים אלה, בעשור האחרון בספרות, הוגדר מצב 

 Figley .(Compassion Fatigue) שנקרא תשישות החמלה

(2002a), הגדיר Compassion Fatigue כהתנהגות/תגובה 
טבעית העולה מחשיפה לאירועים טראומטיים שעובר אדם 

אחר, אשר מתפתחת בקרב העוזרים או המנסים לעזור לאדם 

זה. במילים אחרות, תשישות החמלה הינה טראומה משנית 

של הצוותים המטפלים )Craig & Sprang, 2010(. תופעת 

ה-Compassion Fatigue בתחום הסיעוד הוגדרה לראשונה 

על ידי Joinson (1992), ושימשה על מנת לתאר מצב שבו 

אחיות הפכו להיות אדישות ו/או הרגישו חסרות אונים ו/או 

חשו כעס. המחבר טען, כי המצב התפתח בתגובה לדחק 

שנבע מחשיפת האחיות לחולים הסובלים ממחלות קשות, או 

 Hofmann .(Yoder, 2010) מהשלכותיהן של טראומות קשות

(2009) הרחיב הגדרה זאת והסביר, כי תשישות החמלה 
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הינה חוסר יכולת או יכולת מופחתת של צוות מטפל לחוש 

ולהביע אמפטיה, הבנה ותמיכה למטופלים. 

מאפייני התופעה של תשישות החמלה
במהלך העשור האחרון, תופעת תשישות החמלה תוארה 

בקרב מקצועות שונים ובתחומי טיפול רבים. החוקרים מצאו, 

כי תופעה זאת הינה שכיחה יחסית ועלולה להתפתח אצל רוב 

 Hofmann,( אנשי הצוות בשלב כלשהו של החיים המקצועיים

2009(. במחקרים שונים סימני תשישות החמלה נמצאו בקרב 

 Beck, 2011;( 25% ועד 90% מהצוותים שהשתתפו במחקרים

 Craig & Sprang, 2010; Dominguez-Gomez & Rutledge,

  .)2009; Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel, & Reimels, 2010

תהליכי ההתפתחות של שחיקה מקצועית ושל תשישות 

 Craig & Sprang, 2010; Maytum,( החמלה דומים זה לזה

Heiman, & Garwick, 2004( וקיים קשר חיובי בין הופעת שני 

המצבים )שחיקה ותשישות החמלה( בקרב צוותים מטפלים. 

Slocum-( כלומר, אנשי הצוות תשושים יותר וגם שחוקים יותר

 .)Gori, Hemsworth, Chan, Carson, & Kazanjian, 2011

 )2002( Valent .עם זאת, קיימים הבדלים רבים בין המצבים

מציין, כי תשישות החמלה ושחיקה נובעים ממקורות שונים: 

תשישות החמלה נובעת מכישלון במתן מענה אופטימאלי לכל 

הצרכים של המטופלים, ושחיקה נובעת מכישלון באסרטיביות 

העובד בהשגת מטרותיו. בנוסף, תהליך ההתפתחות של 

תשישות החמלה ושל שחיקה שונים אף הם: תשישות 

החמלה יכולה להתפתח ולחלוף מהר יותר מאשר שחיקה 

 Adams, Figley, & Boscarino, 2008; Beck, 2011; Figley, (

a; Yoder, 2010-2002(. כמו כן, הספרות מציינת, כי שחיקה 

אינה גורמת ל-PTSD. לעומת זאת, תשישות החמלה עלולה 

 Craig & Sprang, 2010; Hooper,) PTSD להביא להופעת

et al., 2010). הבדל נוסף בין שחיקה לבין תשישות החמלה 
הוא בכך, שהתפתחות השחיקה אינה מוגברת בקרב הצוות 

המטפל במטופלים שעברו אירוע טראומתי )כגון אירוע 

חבלני, גילוי מחלה חשוכת מרפא ועוד(. לעומת זאת, צוות 

זה נוטה לפתח תשישות החמלה יותר מאשר צוותים אחרים 

)Craig & Sprang, 2010(. הספרות מעלה גם הבדלים בין 

גורמי סיכון אישיים של הצוות, בנוגע להתפתחות שחיקה 

או תשישות החמלה. למשל, צוות עם ניסיון אישי באירועים 

טראומטיים נוטה יותר לפתח תשישות החמלה, מאשר צוות 

 .)Craig & Sprang, 2010( ללא רקע זה

 הגורמים המשפיעים על הופעת
תשישות החמלה

בספרות המקצועית הוגדרו מספר גורמים, המהווים טריגר 

להתפתחות תשישות החמלה בקרב הצוותים המטפלים. 

הגורמים להתפתחות התופעה חולקו לגורמים מקצועיים 

ולגורמים אישיים, כאשר רוב הגורמים התורמים להופעת 

תשישות החמלה בקרב הצוותים המטפלים הינם גורמים 

 Huggard, 2003; Maytum, Heiman, & Garwick,( מקצועיים

Yoder, 2010 ;2004(. להלן סיכום הגורמים התורמים להופעת 

תשישות החמלה בקרב אחיות:

גורמים מקצועיים

קיימת דעה רווחת, על פיה הסיעוד הינו מקצוע בו תופעת 

תשישות החמלה באה לידי ביטוי במידה הרבה ביותר. 

)Slocum-Gori et al., 2011( שבדקו את רמת תשישות החמלה 

בקרב עובדי מרכזי הוספיס לחולים פליאטיביים בקנדה 

מצאו, כי האחיות דיווחו על תופעה זו יותר מעובדי הוספיס 

השייכים למקצועות בריאות אחרים: רופאים, פרא-רפואה, 

מינהל ועוד. החוקרים ציינו, כי רמת תשישות החמלה של 

האחיות היתה גבוהה מזו של שאר המקצועות, וקשורה לרמת 

 Slocum-Gori et( השחיקה שלהן ולאחוז המשרה שמילאו

 Robins, Meltzer & דעה דומה ניתן למצוא אצל )al., 2011

Zelikovsky (2009), שהשוו את רמת תשישות החמלה בין 
רופאים, אחיות ועובדים סוציאליים. החוקרים מצאו, כי רמת 

תשישות החמלה בקרב אחיות גבוהה יותר, מאשר בקרב אנשי 

 .)Robins, Meltzer, & Zelikovsky, 2009( מקצועות אחרים

הספרות מלמדת, כי אחד הגורמים העיקריים התורמים 

להתפתחות תשישות החמלה בקרב אחיות הינו עומס 

Maytum Heiman, & Garwick (2004) טענו,  בעבודה. 

כי כ-60% מהאחיות שהשתתפו במחקרם ציינו את עומס 

העבודה כגורם העיקרי התורם לתשישות החמלה. הגורמים 

המקצועיים הנוספים שנמצאו, קשורים להתפתחות תשישות 

החמלה בקרב אחיות כללו: טיפול בילדים הסובלים ממחלות 

כרוניות ובמשפחותיהם, בעיות כלל ארגוניות )כגון מחסור 

בכח אדם, ריבוי נהלים ומטלות, צורך בתיעוד רב ועוד( 

 Hooper et al., 2010;( והעדר תמיכת של ממונים ועמיתים

Maytum, Heiman, & Garwick, 2004; Yoder, 2010(. על 

מחסור באנשי צוות והעדר תמיכת ממונים ועמיתים כותב 

גם Hofmann )2009(. בנוסף מציין, כי רמת דחק גבוהה 

במקום העבודה וחשיפה להתנהגות הרסנית של עמיתים/ 

ממונים )כגון ניצול, אלימות מילולית( מהווים אף הם גורם 

 Hooper et al.,( להתפתחות תשישות החמלה בקרב הצוות

 .)2010; Hofmann, 2009; Huggard, 2003

תשישות החמלה בקרב אחיות בתחום האונקולוגיה

מהספרות המקצועית עולה, כי תופעת תשישות החמלה 

עלולה לפגוע, באופן ישיר או עקיף, בכל המעורבים: במטפלים, 

במטופלים ומשפחותיהם ובארגון )Hofmann, 2009(. לתופעה 

זו חשופים מטפלים ממקצועות שונים, שעובדים בתחומי 

רפואה רבים: רפואה דחופה, אונקולוגיה, טיפול נמרץ ועוד 

 Craig & Sprang, 2010; Gallagher, 2013; Meadors &)
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Lamson, 2008; Yoder, 2010). עבודה בתחום האונקולוגיה 
מאופיינת בהתמודדות עם מחלות מסכנות חיים, ועם תהליכי 
גסיסה ומוות יומיומיים. לכן, סיכון המטפלים העובדים בתחום 
זה לפתח תופעת תשישות החמלה הינו מוגבר )סמסון 
ושוורצמן, 2012(. הוכחה אמפירית לדעה זו, ניתן למצוא 
במחקר שנערך על ידי .Hooper et al (2010). החוקרים 
השוו את רמת תשישות החמלה בקרב צוותי סיעוד העובדים 
בתחום הרפואה הדחופה, טיפול נמרץ ואונקולוגיה. ממצאי 
המחקר מלמדים, כי האחיות העובדות בתחום האונקולוגיה 
דיווחו על רמה גבוהה יותר של תשישות החמלה, מאשר 
 .)Hooper et al., 2010( האחיות שעובדות בתחומים אחרים

הגורמים האישיים 

בספרות קיימת אחידות דעים, לגבי הקשר בין ניסיון אישי 
באירועים טראומטיים, לבין התפתחות תשישות החמלה. 
Craig & Sprang (2010) מצאו, כי משתתפי המחקר שדיווחו 
על ניסיון אישי באירועים טראומטיים, נטו לפתח יותר את 
תשישות החמלה, מאשר משתתפים ללא ניסיון באירועים 
מסוג זה )Craig & Sprang, 2010(. דיווח דומה ניתן למצוא 
בסקירת הספרות בנושא תשישות החמלה בקרב אחיות, 
Beck (2011). המחבר שסקר שבעה  שפורסמה על ידי 
מחקרים מציין, כי עובדים רבים שעברו טראומה כלשהי 
בחייהם ונחשפו לאירוע טראומטי של המטופל, נטו לפתח 
יותר תשישות החמלה, מאשר עובדים ללא ניסיון טראומטי 
אישי Beck (2011). הגורמים האישיים הנוספים, שהשפעתם 
על התפתחות תשישות החמלה זכתה לאחידות דעים בספרות, 
הינם אמפטיה, מעורבות יתר בחיי העבודה, מחויבות אישית 
גבוהה כלפי המטופלים ומשפחותיהם ומשברים אישיים 
 Beck, 2011; Craig & Sprang, 2010; Meadors & Lamson,)
Yoder, 2010 ;2008). עוד גורם שנמצא קשור להתפתחות 
התופעה, הינו רמת הדתיות של העובד. במחקר שנערך על ידי 
.Kash et al (2000) נמצא, כי עובדי מכון אונקולוגי )אחיות, 
רופאים ועובדי מינהל( שתפסו עצמם כדתיים, פיתחו במידה 
פחותה יותר את סימני תשישות החמלה, מאשר עובדים 
שלא היו דתיים. עם זאת, בספרות נמצאו דעות מנוגדות 
לגבי השפעת הוותק על הופעת תשישות החמלה. למשל, 
Craig & Sprang (2010) מצאו, כי תשישות החמלה הופיעה 
יותר בקרב עובדים סוציאליים צעירים, מאשר אצל עובדים 
 Robins, Meltzer, & Zelikovsky ,מבוגרים. לעומת זאת
(2009), שבדקו 314 עובדי בית חולים לילדים מצאו, כי ככל 
שעלה וותק העבודה, כך עלתה גם רמת תשישות החמלה 

בקרב העובדים. 

ביטויי תשישות החמלה
בספרות מתואר מגוון רחב של ביטויי תשישות החמלה, 
בקרב הצוותים המטפלים. ביטויים אלה ניתן לחלק לביטויים 

פיזיים, נפשיים ורוחניים. על-פי הספרות, אחד הביטויים 
הרוחניים העיקריים של תשישות החמלה הינו אדישות לצרכי 
המטופלים )Grey, 2008(. לכן, חוסר שביעות רצון המטופלים 
מהווה סימן אזהרה ראשון, על קיומה של תשישות החמלה 
אצל הרופא )Grey, 2008(. לדעת המחבר, רופאים הסובלים 
מתשישות החמלה נעשים "מנותקים", ומתייחסים להיבט 

 .)Grey, 2008( הגופני של הטיפול בלבד
בנוסף, הספרות מתארת ביטויים פיזיים רבים של תשישות 
החמלה, הכוללים עייפות פיזית ונפשית ללא קשר לשעות 
המנוחה, תלונות סומטיות רבות )כגון כאבי ראש(, ואפילו 
סימני דיכאון קליני )Grey, 2008(. כמו כן, בין הביטויים הפיזיים 
של התופעה ניתן למנות עצב, עצבנות, ריחוק מאחרים, קשיי 
 Figley .(Bourassa, 2009) ריכוז, חרדה, וירידה בתפקוד
(b-2002) במאמרו, מתאר עוד ביטוי של תשישות החמלה: 
הזנחה עצמית. המחבר מתאר פסיכולוג המטפל בחולים 
כרוניים קשים ומדגיש, כי הפסיכולוג לא הצליח לזהות את 
הצורך האישי שלו לקבלת טיפול, עקב מצבו הנפשי הקשור 

 .)Figley, 2002-b( לתשישות החמלה
אחד הביטויים הנפשיים העיקריים של תשישות החמלה בקרב 
 Bourassa, 2009; Craig) PTSD הצוותים המטפלים, הינו
Sprang, 2010; Figley, 2002-a &). המחברים מציינים, כי 
בקרב הצוות המטפל המצב מתפתח כתוצאה מטראומה 
משנית, עקב חשיפתם לאירועים קשים בחיי המטופלים 
 .)Bourassa, 2009; Craig & Sprang, 2010; Figley, 2002-a(
בספרות המקצועית קיימת עדות, כי סימני PTSD כביטוי 
לתשישות החמלה מופיעים באחוז גבוה יחסית מאנשי הצוות 
המטפל. למשל, במחקר שבוצע בקרב עובדים באחד ממרכזי 
השירות להגנת הילד, נמצאו סימני PTSD בקרב 37% מהמדגם 
)Cornille & Meyer, 1999(. מסקר אחר, שבוצע בקרב עובדי 
יחידות טראומה בעיר אוקלהומה עולה, כי כ-65% מכלל 
 Craig & Sprang,) PTSD עובדים שנסקרו, סובלים מתופעת

 .(2010

תוצאי תשישות החמלה
התופעות המתוארות לעיל בקרב הצוות המטפל, עלולות 
רבים,  במטופלים  הטיפול  ובטיחות  באיכות  גם  לפגוע 
ובמסוגלות הצוות להיות ולהביע אמפתיה כלפי המטופלים 
ומשפחותיהם )Hofmann, 2009(. Potter ועמיתים )2010( ו- 
Wrigth )2004( מצאו קשר חיובי בין רמת תשישות החמלה 
בקרב הצוות המטפל, לבין בטיחות הטיפול ורמת שביעות 
הרצון של המטופלים. ממצאים אלה קבלו תמיכה גם במחקרם 
 Collins & Long (2003), Circenis & Millere (2011) של
ו-Dominguez-Gomez & Rutledge (2009), שציינו, כי צוות 

הסובל מתשישות החמלה נוטה להימנע ממתן טיפול אישי 
למטופלים. 

בספרות קיימת אחידות דעים, על השפעתה השלילית של 

לאוננקו ביריוקוב, לאוננקו, קדמון
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תופעת תשישות החמלה על מוסדות בהם עובדים אנשי 
מקצוע, אשר נפגעו מתופעה זאת. על פגיעת התופעה 
בגיוס ובשימור העובדים, ועל השפעתה השלילית על רמת 
ביצועיהם כותב Hofmann (2009). ממצא דומה ניתן למצוא 
גם אצל DePanfilis (2006) שמציין, כי קיים קשר בין הופעת 
תשישות החמלה לבין עזיבת העובדים. Potter ועמיתים  
(2010) מוסיפים, כי בין ה"קורבנות" של תופעת תשישות 
החמלה ניתן למנות הן את אנשי הצוות והן את המוסדות 
בהם הם עובדים. לדעת החוקרים, התופעה גובה מחיר גבוה 
מארגונים, מפני שהיא גורמת לירידה בתפקוד העובדים, 
לשימושם המופרז בימי מחלה ולעזיבתם. ממצא זה אושש 
על ידי Pfifferling & Gilley (2000), שהדגישו קשר בין תופעת 

תשישות החמלה לבין היעדרויות הצוות מעבודה. 

דרכי מניעה והתמודדות עם תשישות החמלה
בספרות המקצועית ניתן למצוא עדות, לקיום דרכים מגוונות 
למניעה ולהתמודדות עם תופעת תשישות החמלה, בקרב 
הצוותים המטפלים. ניתן לחלק את הדרכים הללו לשתי 
קבוצות עיקריות: דרכים ארגוניות ודרכים אישיות. בין הדרכים 
הארגוניות שנמצאו יעילות להתמודד עם הנושא, מצוינת 
החשיבות שבפיתוח מערכות תמיכה ארגוניות, לעובדים 
הנמצאים בסיכון להתפתחות תשישות החמלה. לדעת 
מחברים רבים, התמיכה הארגונית צריכה להינתן באמצעות 
סדנאות לעובדים, ובמהלך דיונים ותחקורים במקומות 
 Beck, 2011; Bourassa, 2009; Hilliard, 2006;) העבודה
 Maytum, Heiman, & Garwick, 2004; Negash & Sahin,
 (2008) Meadors & Lamson 2011) .לדוגמא; Yoder, 2010
העבירו סדנא להעלאת המודעות לזיהוי סימני התופעה, ולמתן 
כלים להתמודדות עם תשישות החמלה ל-185 אחיות, עובדות 
סוציאליות ועובדי מנהל מבית חולים לילדים. החוקרים 
מצאו הבדל מובהק סטטיסטית, ברמת תשישות החמלה 
וברמת המוכנות להתמודדות עם התופעה בעבודה לפני 

 .)Meadors & Lamson, 2008( ואחרי הסדנא
בנוסף, הספרות ממליצה על שינוי משימות לעובדים הנמצאים 
בסיכון לפתח תשישות החמלה, והתנהלות עבודת הצוותים 
 Craig & Sprang,)  EBP – Evidence Based Practice על פי
Grey, 2011; Yoder, 2010 ;2010). כמו כן, הספרות מציינת 
כי תמיכת העמיתים והממונים מהווה אף היא גורם מסייע, 
 Beck, 2011;) Compassion fatigue למניעת התפתחות
Grey, 2008; Wright, 2004). דרכי מניעה יעילות נוספות 
לצמצום תופעת תשישות החמלה, הינן פעילות ספורטיבית 
ופעילות מכוונת לחיזוק כוח הרצון של הצוות, וכן גיוון בעיסוק 
 Beck, 2011; Grey,) על-ידי שילוב של עבודה ולימודים
 .(2008; Judkins, Reid, & Furlow, 2006; Phillips, 2011
עם זאת, בספרות תוארו נסיונות להיעזר באמצעים נוספים 
למניעת התופעה, שנמצאו לא יעילים או אף מסוכנים או 

מזיקים. למשל, Hilliard (2006) במחקרו תיאר ניסיון להיעזר 
בטיפולי מוזיקה, לצמצום תשישות החמלה ולגיבוש הצוותים 
בקרב אחיות ועובדים סוציאליים בהוספיס. לטענת החוקר, 
הטיפול נמצא יעיל לגיבוש הצוותים, אך לא עזר בצמצום 
תופעת תשישות החמלה )Hilliard, 2006(. כמו כן, מחברים 
אחרים הציגו נסיונות של מטפלים "לטפל" בעצמם בעזרת 
אלכוהול ו/או סמים ו/או על ידי ביצוע קניות, שינוי מקום 
מגורים או שינוי במצב המשפחתי )Grey, 2008(. הספרות 
מזהירה, כי דרכים אלה מוטעות ורק מחמירות את המצב 

.)Grey, 2008(

סיכום
לתופעת תשישות החמלה חשופים מטפלים ממקצועות 
בריאות שונים, העובדים בתחומים רבים. עם זאת, הצוות 
הסיעודי העובד בתחום האונקולוגיה, נפגע מתופעה זו יותר 
מאשר שאר המטפלים. בארץ תופעת תשישות החמלה 
טרם נחקרה דיה. נראה, כי צוותים מטפלים ומנהליהם אינם 
מודעים לסכנות הטמונות בתופעה זו. הרחבת הידע בנושא 
ופעילות מכוונת לצמצום תשישות החמלה בקרב הצוותים 
המטפלים, עשויים להוביל לשיפור איכות ובטיחות הטיפול, 
לשמר את תפקודו המיטבי של הצוות המטפל ולהעלות את 

רמת שביעות רצונו מעבודה.
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כ– 80% מהמטופלים בכימותרפיה סובלים מבחילות והקאות1 וקיימות תרופות היכולות לסייע במניעתן.

לרוב, תרופה בודדת נגד בחילות והקאות אינה יעילה דייה וקיים צורך בשילוב של מספר תרופות נוגדות בחילות 
והקאות על מנת להביא לתוצאות טובות יותר.2 חשוב שהמטופלים ידעו שניתן להקל עליהם -

ישנן תרופות הניתנות כבר לפני המחזור הכימותרפי הראשון וישנן תרופות היכולות להינתן כתוספת, במידה והחולה 
המשיך לסבול מבחילות והקאות למרות הטיפול הראשוני שקיבל.

היום למטופלים יש עם מי לדבר!
 - MSD Dialogue את MedTrix ישראל, מפעילה באמצעות חברת שר"ן מקבוצת MSD חברת

מוקד רפואי הנותן מענה טלפוני כללי בנושאים רפואיים שונים לקהל הרחב. במוקד זה המטופלים יכולים לקבל 
מידע כללי מאח/ות מוסמך/ת בנושא בחילות ו/או הקאות כתוצאה מטיפול 

בכימותרפיה 
וכן להתייעץ עם רופא מהמוקד בנושא זה, לפי בקשתם, ללא כל עלות מצידם.

ניתן להתקשר למוקד* באמצעות 
שיחת חינם למספר 4929* מכל טלפון.
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כימותרפי, כי קיימים טיפולים אשר יכולים לסייע בהקלה 

ומניעת בחילות והקאות. 
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פעולה חדש, אשר בשילוב עם תרופות אנטי אמטיות אחרות 
מיועדת למניעה של בחילה והקאה, חריפה ומאוחרת, 
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