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רדיותרפיה הינה שיטת טיפול מורכבת מבחינה טכנית, ר
ולכן למטופלים  לרוב המטופלים,  שאינה מוכרת 
המועמדים לעבור קרינה, יש הרבה חרדות לקראת 
הטיפול. ברם, כמחצית מכלל החולים בסרטן יקבלו 

טיפול בקרינה, בשלב מסוים לאורך המחלה.
מטרות: בחינת הצורך במידע כתוב ומובנה, בקרב 

מטופלים המסיימים תהליך של טיפול בקרינה והשפעתו 
על שביעות הרצון ועל רמות החרדה לאחר הטיפול. 
מדגם: מדגם אקראי של מאה מטופלים בקרינה, 

במרכז רפואי גדול במרכז הארץ. מחציתם מטופלות 
המקבלות קרינה לשד ומחציתם מטופלים המקבלים 
קרינה לערמונית, המסיימים טיפול בקרינה. כל קבוצה 
חולקה באופן אקראי לשתי קבוצות שוות של מחקר, 
וקבוצת ביקורת  קבוצה שקיבלה הדרכה מובנית 

שקיבלה הדרכה שהיתה נהוגה עד כה במחלקה.
שלושה  הטיפול  בסיום  מילאו  המטופלים  הליך: 

שאלונים: נתונים סוציו-דמוגרפיים, שאלון לבדיקת 
הצורך במידע וסוג המידע, שניתן בסיום הטיפול בקרינה 
ושאלון חרדה מצבית. חודש מסיום הטיפול הקרינתי 
בוצע שאלון טלפוני, במהלכו התבקש המטופל לענות 
על שני שאלונים: שביעות רצון מסוג ואופן מתן המידע 

בסיום הטיפול בקרינה ושאלון חרדה מצבית.
הממצאים: כמעט כל המטופלים ענו, כי יש לתת הסבר 

והדרכה בסיום הטיפול בקרינה. המטופלים מעוניינים 
במידע הקשור לתהליך המעקב ולטיפול בתופעות 
הלוואי, לאחר סיום הטיפול. לא נמצא הבדל משמעותי 
בסוג המידע הדרוש, בין נשים וגברים. באופן עקבי 
נמצא אחוז גבוה של מדווחים על שביעות רצון במידה 
רבה עד מאד, בתחומים שונים של ההדרכה בקבוצת 
המחקר, לעומת קבוצת הביקורת. נחקרים בקבוצת 
המחקר ציינו, כי המידע שקיבלו סייע להם בתקופה 

שלאחר סיום הטיפול.
מסקנות: המחקר הנוכחי הדגים את הצורך של מטופלים 

בשיחה מסכמת ובקבלת מידע והסבר בסיום הטיפול 
בקרינה. הנושאים בהם מעוניינים המטופלים לקבל 
מידע, קשורים להמשך תהליך המעקב, לחזרה לשגרת 
החיים ולטיפול בתופעות הלוואי שנותרו בסיום הטיפול. 
ביצוע המחקר הכניס לשיגרה הדרכה מובנית בסיכום 
תהליך טיפול, ואחידות במידע שמועבר למטופלים על 
ידי הצוות. תהליך זה העלה את רמת שביעות הרצון 

של המטופלים.

מתן מידע בסיום טיפול קרינתי: 
הצורך במידע כתוב ומובנה והשפעתו 
על שביעות הרצון ועל הפחתת חרדה 

מצבית בסיום הטיפול
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מבוא
רדיותרפיה הינה שיטת טיפול מורכבת מבחינה טכנית, שאינה 
מוכרת לרוב המטופלים, ולכן למטופלים המועמדים לעבור 
 .)Hahn et al., 2005( קרינה, יש הרבה חרדות לקראת הטיפול
לחלק מהמטופלים ציפיות בלתי ריאליות, הם מצפים לריפוי 
אפילו כאשר הקרינה ניתנת לצורך פליאציה. לאחרים יש 
פחדים בסיסיים, כמו החשש שייגרם נזק לאברים פנימיים 
 .)Dunne-Daly, 1994; Geinitiz et al., 2012( והחשש להישרף
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יש בין המטופלים שתופסים את הטיפול בקרינה כטיפול שזהה 

לטיפול הכימי, כלומר, כגורם לתופעות לוואי סיסטמיות כמו 

Dunne- ;2004 ,בחילות, הקאות ונשירת שיער )גרדין ואחרים

Daly, 1994(. בקרב מטופלים רבים קיים אף החשש, כי אדם 

המקבל קרינה חיצונית הופך להיות מקור רדיואקטיבי אשר 

מקרין לסביבה. אמונה אחרת היא, שהטיפול לא יעיל, מכיוון 

 Dunne-Daly, 1994 Dreifke( שהוא אינו נראה ואינו מורגש

 .);& DeMeyer, 1992

Geinitiz ואחרים )2012( מציינים, כי למרות שמטופלים 
מקבלים מידע לגבי הקרינה, תהליך הטיפול ולגבי תופעות 

הלוואי, עדיין הם מביעים פחד מהתופעות הצפויות ומהבלתי 

ידוע. מכיוון שכמחצית מכלל החולים בסרטן יקבלו טיפול 

 Campbell-Forsyth,( בקרינה, בשלב מסוים לאורך המחלה

Guleser et al., 2012 ;1990(, ומכיוון ששביעות רצון המטופלים 

 - )Geinitiz et al., 2012( מהווה מדד חשוב במתן הטיפול

הערך של מתן המידע הולך וגדל, ונעשה חשוב גם בעיני 

הציבור ובעיני התקשורת. המטופל מחשיב עצמו כשותף 

להחלטות הטיפוליות, לרופאים ולצוות המטפל בו ודורש 

 Adler et al., 2009; Schafer et al.,( יותר מידע מאשר קודם

2002(. כמו כן, מתן מידע מספק למטופל את היכולת להפחית 

חרדה, להכין את עצמו לטיפול ולהיות שותף להחלטות 

 .)Adler et al., 2009; Dunn et al., 2004; Guleser et al., 2012(

כאשר המידע אינו מדויק או אינו מספק, הוא עלול לגרום 

ללחץ, לחרדה, לחוסר שביעות רצון ואף להוביל לתביעות, 

 Halkett et al.,( גם אם לא מעורבת בנושא רשלנות רפואית

Schafer et al., 2002 ;2009(. בנוסף,   Halkett ואחרים )2009( 

מציינים, כי מתן מידע בלתי מספק עלול אף להכשיל את 

הליך הטיפול, וכי מטופלים שאינם מרוצים מהמידע שקיבלו 

יכולים לשתף פחות פעולה ולצרוך יותר זמן טיפול, בהשוואה 

 Halkett et al.,( למטופלים שקיבלו את המידע הנחוץ להם

.)2009; McPherson et al., 2001

המאמרים השונים הדנים במידע, מציינים את הצורך במתן 

מידע, את החשיבות שיש לכך מבחינת המטופלים, את 

הצורך של המטופלים במידע נוסף על זה שניתן להם ואת 

סוג המידע שיש לתת, בעיקר בתחילת הטיפול בקרינה, 

אולם מרביתם אינם מתייחסים לשלבים השונים בהם יש 

 Campbell-Forsyth,( לתת מידע, או לשלב של סיום הטיפול

 1990; Eardley, 1986; Hahn et al., 2005; Halkett et al., 2009;

.)Lauer, Murphy, & Powers, 1982; Schafer et al., 2002

Schafer ואחרים בדקו את הצורך במידע בשלבים השונים 
של הטיפול. עבודתם מתארת שביעות רצון פחותה, מהמידע 

שניתן בסיום הטיפול. הכותבים מציינים, כי שביעות הרצון 

הפחותה נובעת כנראה, מהמפגש היומיומי עם הקרינה, 

עם תופעות הלוואי ועם חילופי המידע בחדר ההמתנה. זהו 

מידע חדש שהרופאים והצוות המטפל צריכים להתייחס 

.)Schafer et al., 2002( אליו, במפגש המסכם של הטיפול

היבט חשוב אחר, שיתכן שגורם לשביעות רצון פחותה 

מהמידע, הוא הצורך להתמודד עם תופעות הלוואי בסיום 

הטיפול והתייחסות הצוות למצב. עבודה דנית מתארת 118 
נשים שקיבלו קרינה לצוואר הרחם, ובסוף הטיפול סבלו 

 Schafer et( מתופעות לוואי קלות, שהרופא התעלם מהן

.)al., 2002; Klee et al., 2000

התייחסות נוספת לצורך במידע בשלבים השונים של הטיפול, 

כמו גם בסופו, ניתן למצוא בעבודה של Halkett ואחרים 

)2009(. מחקר זה בדק את הצורך במידע וסוג המידע, בשלבים 

השונים של הטיפול. מתוך 34 נשים אשר השתתפו במחקר, 

50% העדיפו את השילוב של מידע כתוב ומידע מילולי. הן 

ציינו שמתן מידע בצורה מילולית מוביל לשאילת שאלות, 
בעוד שמתן מידע כתוב בלבד עשוי לעורר שאלות אותן צריך 

להתאמץ ולזכור. המחקר מתייחס לצורך בהסבר נוסף וחוזר 

בכל שלב, עקב מרווחי הזמן בין מפגש למפגש ובעקבות 

הקושי לזכור את המידע שניתן במפגש הקודם. המטופלות 

ציינו את החשיבות במתן הסבר חוזר בכל שלב ושלב )תכנון 

הטיפול, טיפול ראשון וכדומה(. באופן כללי במהלך הטיפול 

נרגעו המטופלות והיו פחות שאלות, אלא אם כן נעשה שינוי 

בתוכנית או כאשר הופיעו תופעות לוואי קשות שהן חשו, 

שאינן יודעות מספיק כיצד לטפל בהן.
המטופלות במחקר זה ציינו את סוף הטיפול, כנקודת זמן 

נוספת בה נדרש מידע. בתקופה זו מתעוררות מחשבות על 

העתיד ונוצרת תחושה של אי ודאות. המידע בו היו הנחקרות 

מעוניינות היה מה קורה אחרי הטיפול וכיצד לטפל בתופעות 

.)Halkett et al., 2009( הלוואי שנותרו

המצב ביחידת הקרינה לקראת הכנסת השינוי

ביחידת הקרינה ניתנת למטופלים הדרכה פרטנית ביום 

תהליך התכנון הקרינתי, או בתחילת הטיפול בקרינה. ההדרכה 

מתייחסת בעיקרה לתהליך הטיפול ולהפחתת תופעות הלוואי 

הצפויות, ומלווה בהדרכה כתובה. חומרי ההדרכה הכתובים 

מתייחסים בצורה מצומצמת, לתופעות הלוואי המאוחרות 

ולצורך בהמשך מעקב. עד להכנסת השינוי, ניתנה בסיום 

הטיפול הדרכה בעל-פה שאינה מובנית.

עקב מתן מידע מפורט ומובנה בתחילת התהליך, ומיעוט 
מידע המתייחס להמשך הטיפול, נתקל הצוות המטפל 

בשאלות העולות מצד המטופלים בסיום הטיפול. שאלות 

הנותנות תחושה כי קיימים מטופלים שחשים אבודים בסופו 

של הטיפול, ושאינם יודעים מהי תוכנית הטיפול ההמשכית 

בתום הטיפול הקרינתי. בעקבות זאת החליט הצוות הסיעודי 

ביחידת הקרינה לטפל בנושא, במחשבה כי מתן מידע מובנה, 

כתוב ומותאם לצרכי המטופלים בסיום הטיפול יפחית חרדה, 

יקנה תחושת ביטחון ושביעות רצון גבוהה יותר מהטיפול 

הקרינתי, ויבטיח המשכיות טיפול במטופל.
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מטרות העבודה

לבחון האם המידע אודות תופעות הלוואי ותהליך המעקב, 	 
כפי שניתן כיום ביחידת הקרינה, עונה על צרכי המטופל, 
או שהמטופל מעוניין במידע נוסף בסיום הטיפול בקרינה.

לבחון האם מתן מידע מובנה וכתוב, יעלה את תחושת 	 
שביעות הרצון מתהליך הסיכום של הטיפול בקרינה.

לבחון את הקשר בין חרדה מצבית של המטופל בסיום 	 
הטיפול, לבין סוג ואופן המידע אותו הוא מקבל בסיום 

הטיפול.

הליך המחקר
ביצוע המחקר הועבר לאישור ועדת הלסינקי המקומית. לאחר 

קבלת האישורים לביצוע המחקר הוחל באיסוף הנתונים. 
כל קבוצת מטופלים חולקה לשתיים, קבוצת מחקר וקבוצת 
ביקורת. החלוקה בוצעה באופן אקראי, על פי סדר הגעת 
המטופלים להדרכת האחות ביחידת הקרינה, לקראת סיום 

הטיפול. 
מחצית מכל קבוצה )25 מטופלים(, תודרכה על ידי האחות 
ביום האחרון לטיפול, כמקובל ביחידה עד כה, כלומר הדרכה 
בעל-פה המתייחסת לתופעות הקיימות בסיום טיפול ולצורך 
בהמשך מעקב אצל הרופא המטפל. קבוצה זו היוותה את 

קבוצת הביקורת.
המחצית השנייה של כל הקבוצה )25 מטופלים(, תודרכה על 
ידי האחות על פי הדרכה כתובה ומובנית, שנבנתה בהסתמך 
על צרכי המידע, שאותרו בקרב מטופלים שסיימו את הטיפול 
במחצית הראשונה של המחקר. המטופלים בקבוצה זו, קבוצת 
המחקר, קיבלו דפי הדרכה כתובים וסיכום סיעודי של הטיפול. 
כל המטופלים שהשתתפו במחקר, התבקשו למלא מספר 

שאלונים בשני שלבים.
בשלב הראשון בעת ביקור סיעודי המסכם את הטיפול 

ומבוצע ביום סיום הטיפול, או יומיים שלושה קודם, התבקשו 
המטופלים לענות על שלושה שאלונים:

שאלון נתונים סוציו-דמוגרפיים.. 1
שאלון לבדיקת הצורך במידע וסוג המידע, שניתן בסיום . 2

הטיפול בקרינה.
שאלון חרדה מצבית.. 3

בשלב השני בוצע שאלון טלפוני, חודש מסיום הטיפול הקרינתי, 

במהלכו התבקש המטופל לענות על שני שאלונים:
שביעות רצון מסוג ומאופן מתן המידע בסיום הטיפול . 1

בקרינה.
שאלון חרדה מצבית.. 2

מדגם 

מאה מטופלים בסך הכל: 50 מטופלות המקבלות קרינה 
לשד ו–50 מטופלים המקבלים קרינה לערמונית, המסיימים 

טיפול בקרינה. 

קריטריונים להכללה 

גברים ונשים מגיל 18 ומעלה, דוברי השפה העברית; נשים 
המקבלות קרינה לאזור השד; גברים המקבלים קרינה לאזור 

הערמונית.
קריטריונים לאי הכללה

חולים עם מחלה גרורתית, המקבלים קורס חוזר של טיפול 
קרינתי; מטופלים בעלי קשיים בתקשורת.

כלי המחקר

כלי המחקר כללו 4 שאלונים: שאלון נתונים סוציו-דמוגראפיים 
- שכלל נתונים אודות גיל, מין, ארץ מוצא, השכלה, עיסוק, 
מצב משפחתי, ילדים, איזור מגורים, פרטים לגבי הרופא 

המטפל והקשר איתו ועם אחות מתאמת.
שאלון לבדיקת הצורך במידע וסוג המידע שניתן בסיום הטיפול 

הקרינתי - השאלון כלל שלוש שאלות: א( באיזו מידה יש 

לדעתך לתת הסבר והדרכה ולסכם את הטיפול, בסיום הטיפול 
בקרינה? ב( מי לדעתך צריך לתת הסבר זה? האם האחות, 
האם הרופא, או האם שניהם? ג( באילו נושאים היית רוצה 
לקבל מידע לקראת סיום הטיפול בקרינה. בשאלה זו קיבלו 
המטופלים רשימה של עשרה נושאים רלוונטיים, והתבקשו 
לסמן את הנושאים המטרידים אותם, בנוסף הושאר מקום 

להערות.
שאלון שביעות רצון מהמידע וסוג המידע - שאלון זה מולא 

באמצעות ראיון טלפוני, כחודש לאחר סיום הטיפול. השאלון 
כלל שלוש שאלות ומקום להערות פתוחות. השאלות היו:

באיזו מידה אתה חש שביעות רצון מהמידע שקיבלת . 1
בסיום הטיפול בקרינה?

באיזו מידה אתה חש שביעות רצון מהמידע בנושאים . 2
השונים )לגבי כל נושא ונושא עליו קיבל הדרכה(.

באיזו מידה המידע שקיבלת בסיום הטיפול סייע לך לאחר . 3
סיום הטיפול בקרינה?

השאלות דורגו בסולם מ- 4-1, כאשר 1 מבטא שביעות רצון 
נמוכה ו- 4 מבטא שביעות רצון גבוהה.

 ,Spielberger et al. (1970) שאלון חרדה תכונתית מצבית של
 .Teichman & Melineck (1979) הנוסח העברי לשאלון של
השאלון בנוי מ- 20 היגדים לכל היגד 4 ציונים: כלל לא- 1, 
מאד- 4. לצורך עיבוד הנתונים נבנה מדד על-ידי חיבור/
ממוצע התשובות. בגרסה העברית נעשתה בדיקת עקביות 
פנימית, בה נמצא כי הכלי בעל עקביות פנימית גבוהה. 
נערכה בדיקת אקוויוולנטיות, אשר מצאה כי מתאמים בין 
הגרסה האנגלית לבין הגרסה העברית, נעים בין 0.77-0.84. 
כמו כן, נערכה בדיקת יציבות הכלי, בה נמצאו מתאמים 

.test retest גבוהים יחסית בשיטת

גרדין, מילר, כץ, יניב, מנצובסקי
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עיבוד הנתונים

ניתוח הנתונים בוצע באמצעות SPSS גרסה 19, לניתוח 
נתונים כמותיים. הוצגו מדדי מרכז פיזור ואחוזים למשתני 
המחקר. בוצע מבחן c2 להשוואה בין משתנים קטגוריאליים, 
מבחן t למשתנים רציפים, ומבחן קורלציה של פירסון לבחינת 
הקשר בין שני משתנים רציפים. ערך מובהקות קטן מ- 0.05 

נחשב מובהק סטטיסטי. 

ממצאים
משתנים דמוגרפיים 

השוואת מאפיינים דמוגראפיים בין קבוצת המחקר לקבוצת 
הביקורת, מתוארת בתרשים 1. ניתן לראות, כי המאפיינים 
הדמוגראפיים בקבוצת המחקר והביקורת דומים. הגיל 
הממוצע בשתי הקבוצות היה 64, כשישים אחוזים מהנשאלים, 
הן בקבוצת הביקורת והן בקבוצת המחקר, היו ילידי הארץ. 
מחצית מכלל הנשאלים בקבוצת המחקר הינם בעלי השכלה 

על תיכונית ו/או אקדמית, לעומת 65% מכלל הנשאלים 
בקבוצת הביקורת. כמחצית מהנשאלים בקבוצת המחקר 

עובדים, לעומת 60% מהנשאלים בקבוצת הביקורת.

הצורך במידע וסוג המידע בסיום הטיפול הקרינתי

כמעט כל המשתתפים )95.5%( ענו, כי קיים צורך במתן 
הסבר, הדרכה וסיכום הטיפול בסיום הטיפול בקרינה. ממצא 
זה דומה בקרב נשים וגברים כאחד. אחוז גבוה יותר מקרב 
הנשים לעומת גברים, דווח כי האחות בלבד צריכה לתת את 
ההסבר )28% לעומת 18.4% בהתאמה p<.05(, ואילו אחוז גבוה 
מקרב הגברים טען, כי רופא צריך לתת את ההסבר לעומת 

 .)p<.05 נשים )38.8% לעומת 12.0% בהתאמה
 

נושאים להדרכה 

תרשים 2 מציג את הנושאים בהם מעוניינים המטופלים 
לקבל הדרכה. מהתרשים ניתן לראות, כי לא נראה הבדל 
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     n=50 מחקר

 N)%(    

n=50 ביקורת

N)%(   

p-value 

978. ± 11.864.6 ± 9.364.5גיל )ס.תקן ± ממוצע(

580. )58.0%(29 )58.0%(29 ילידי הארץ

090. )65.3%(32 )50.0%(25 השכלה על תיכונית/אקדמית

218. )78.0%(39 )86.0%(43 נשואים

211. )60.0%(30 )50.0%(25 עובדים

תרשים 1 – משתנים דמוגרפיים של קבוצות המחקר

תרשים 2 – נושאים להדרכה ולמתן מידע בסיום טיפול
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משמעותי בנושאים בין גברים לנשים, פרט לשני נושאים 
אשר יותר גברים בהשוואה לנשים, דווחו שהם מעוניינים 

לקבל בהם מידע: התפקוד המיני והטיפול התרופתי.

שביעות רצון מהדרכה

תרשים 3 מראה את התפלגות שביעות הרצון, בקרב שתי 

גרדין, מילר, כץ, יניב, מנצובסקי

תרשים 3 – התפלגות שביעות הרצון בקרב קבוצת הביקורת וקבוצת המחקר בקרב נשים ובקרב גברים

תרשים 4 – אחוז הנחקרים שדווחו על מידה רבה עד מאד בשביעות הרצון מקבלת ההדרכה בנושאים השונים – הבדלים לפי 

p<.05* - קבוצת מחקר וקבוצת ביקורת

קבוצות המחקר והביקורת, בחלוקה לנשים ולגברים. ניתן 
לראות, כי מרבית המטופלים מרוצים במידה רבה עד רבה 
מאד מההדרכה שקיבלו בסיום הטיפול, ולא נמצא הבדל 
משמעותי בשביעות הרצון מקבלת המידע, בין קבוצת המחקר 

לקבוצת הביקורת ולא בין גברים לנשים.
4, המתאר את שביעות הרצון במידה רבה  לפי תרשים 
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מקבלת ההדרכה בנושאים השונים, נראה כי באופן עקבי 
נמצא אחוז גבוה של מדווחים על שביעות רצון במידה רבה 
עד מאד, בתחומים השונים של ההדרכה בקבוצת המחקר, 
לעומת קבוצת הביקורת, פרט לשני נושאים – תופעות לוואי 

ומריחת קרם.
בהתייחס למידה בה סייע המידע שקיבל המטופל, להתמודד 
עם התקופה שלאחר סיום הטיפול בקרינה, בתרשים 5 ניתן 
לראות, שבאופן עקבי נחקרים בקבוצת המחקר, דווחו על 
אחוז גבוה של סיוע במידה רבה עד רבה מאד, בהתייחס 

למידע שקבלו.

הקשר בין חרדה מצבית ומתן מידע למטופל

ההשערה הייתה שתחושת החרדה המצבית תהיה נמוכה 
יותר בקבוצת המחקר, כאשר המטופל יקבל מידע מובנה 
וכתוב בסיום הטיפול בקרינה, בהשוואה לקבוצת הביקורת. 
התוצאות לא תאמו את ההשערה ולא הראו הבדלים בין 
קבוצת הביקורת לקבוצת המחקר, בתקופה של סיום הטיפול 
ובתקופה שלאחר הטיפול. מאחר שלא נמצא הבדל בין מתן 
מידע לחרדה מצבית, נעשה ניתוח נתונים נוסף שבדק את 
הקשר בין שביעות הרצון מההדרכה ובין חרדה מצבית. 
ניתוח נתונים זה הראה, כי רק בקבוצת המחקר ורק בקרב 
גברים, נמצא קשר בין רמת החרדה לאחר הטיפול לשביעות 
הרצון מההדרכה r = -.589 p<.01. המשמעות היא, שרק בקרב 
גברים שקבלו הדרכה מובנית, ככל שהם היו יותר שבעי רצון 
מההדרכה, כך רמת החרדה המצבית לאחר הטיפול ירדה. 
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תרשים 5 - התפלגות מידת הסיוע של המידע שקיבל המטופל 

בסיום הטיפול הקרינתי - השוואה לפי קבוצת מחקר ומגדר

סיכום ממצאי השאלונים

כמעט כל המשתתפים )95.5%( ענו, כי יש לתת הסבר 	 
והדרכה ולסכם את הטיפול בסיום הטיפול הקרינתי.

אחוז גבוה יותר מקרב הנשים דווח, כי האחות בלבד צריכה 	 
לתת את ההסבר, לעומת אחוז גבוה מקרב הגברים, שטען 

כי הרופא צריך לתת את ההסבר.
את 	  שהטרידו  בנושאים  משמעותי  הבדל  נראה  לא 

המטופלים בסיום הטיפול, בין גברים לנשים.
מרבית המטופלים מרוצים במידה רבה עד רבה מאד 	 

מההדרכה שקיבלו בסיום הטיפול.
לא נמצא הבדל משמעותי בשביעות הרצון מקבלת המידע, 	 

בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת.
לא נמצא הבדל משמעותי בשביעות הרצון מקבלת המידע 	 

בין גברים לנשים.
באופן עקבי נמצא אחוז גבוה של מדווחים על שביעות 	 

רצון במידה רבה עד מאד, בתחומים שונים של ההדרכה, 
בקבוצת המחקר לעומת קבוצת הביקורת.

רוב הנחקרים בקבוצת המחקר, נשים וגברים, דווחו על 	 
אחוז גבוה של מידה רבה עד רבה מאד, לגבי הסיוע של 

המידע שקבלו.
גברים מקבוצת המחקר, שקבלו הדרכה מובנית, ככל 	 

שהם היו יותר שבעי רצון מההדרכה, כך רמת החרדה 
לאחר הטיפול ירדה.

הערות מטופלים

לשאלון היה חלק פתוח של הערות מטופלים ובמהלכו 
התקיימה שיחה עם המטופלים פרק זה מביא מקצת מהערות 
המטופלים. באופן כללי עלו פחות הערות בקרב מטופלים 

בקבוצת המחקר.
מטופלים בקבוצת הביקורת ציינו את החשיבות בציון 	 

העובדה כי סיימו את הטיפול, חשוב לתחושתם לתת 
המילים  את  הסיכום  בשיחת  לציין  ביטחון  תחושת 

המפורשות– "סיימת את הטיפול ", "עברת".
אחד הנושאים המטרידים הוא האם יצאתי מהמחלה? 	 

האם הטיפול הצליח? – חשובה שיחה והדרכה בקשר 
לתהליך של בדיקת תוצאות הטיפול כלומר המעקב ומה 
ואיך הלאה – למי פונים? מתי פונים? – שאלה זו עלתה 
בעיקר בקבוצת הביקורת אבל ניתן היה לשמוע אותה 

גם בקבוצת המחקר.
מטופלים בקבוצת הביקורת ציינו את הצורך בכתובת 	 

לפניה לאחר סיום הטיפול - למי ומתי פונים אם משהו 
לא בסדר?

נשים שקיבלו קרינה לשד חוות לעיתים החמרה של 	 
התגובה בעור לאחר סיום הטיפול בקרינה, אלו הביעו את 
הצורך ביידוע שהדבר עלול לקרות ולמי לפנות במקרה 

כזה.
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הקבוצה הזו גם הביעה חוסר ביטחון ביחס לשאלות 	 
הקשורות לטיפול בעור בשד שהוקרן לאחר סיום הטיפול 
וביקשה להרחיב בנושא הטיפול בעור )ביקורת + מחקר(.

היו בין הנשים שחשבו שיש מקום והיו רוצות שיזמינו אותן 	 
שבועיים לאחר סיום הטיפול לשיחה ושאלות ) בקשה זו 

עלתה בקבוצת המחקר(.
מטופלים בקשו יותר מידע על תופעות לוואי לטווח ארוך.	 
מטופלים שקיבלו טיפול הורמונלי ציינו את החוסר בהסבר 	 

לגבי התופעות של הטיפול ההורמונאלי.
גם הגברים וגם הנשים הביעו תחושה של חוסר ביטחון 	 

וחששות בסיום הטיפול ואת הצורך לתת לכך ביטוי, 
לגיטימציה וכלים להתמודדות במהלך השיחה המסכמת.

מטופלים בקבוצת הביקורת ציינו כי לעיתים בזמן השיחה 	 
יש פחות פניות ושוכחים את הנאמר לאחר מכן, לכן יש 
חשיבות למתן חומר כתוב שיאפשר לחזור לכך בהמשך.

הרבה מהמטופלים ציינו את החשיבות של שיחת הסיכום 	 
שסוגרת מעגל.

דיון
כל  כמעט  והסבר.  התייחסות  דורשים  מספר ממצאים 
המשתתפים )95.5%( ענו כי קיים צורך במתן הסבר והדרכה 
וסיכום הטיפול בסיום הטיפול בקרינה . אחוז גבוה יותר מקרב 
הנשים לעומת הגברים דווח, כי האחות בלבד צריכה לתת 
את ההסבר. ההסבר לכך נעוץ כנראה בעובדה, כי הנשים 
שסבלו מאבחנה של סרטן השד פגשו במהלך האבחון והקורס 
הטיפולי, שכלל לעיתים גם טיפול כימותרפי את האחות 
ביחידות השונות, כולל האחות המתאמת וכתוצאה מכך הכירו 

בתרומה שיש לאחות בתהליך קבלת ההחלטות והטיפול.
זאת לעומת הגברים שסבלו מאבחנה של סרטן הערמונית 
ומרבית המפגשים שלהם במהלך האבחון וההחלטה על 
טיפול היו מול רופא, ולכן לא היו חשופים לתרומת האחות 

בתהליכים אלו. 
כאשר מדובר על הנושאים בהם מעוניינים המטופלים לקבל 
הדרכה, הראו הממצאים כי לא נראה הבדל משמעותי בנושאים 
בין גברים לנשים, פרט לשני נושאים אשר יותר גברים בהשוואה 
לנשים דווחו שהם מעוניינים לקבל בהם מידע: התפקוד 

המיני והטיפול התרופתי.
הממצא הזה נראה מתאים, כאשר ידוע כי מטופלים שמגיעים 
לקרינה בגלל גידול בערמונית צפויים לירידה בתפקוד המיני 
בטווח של שנים, כתוצאה מהטיפול בקרינה ורובם מגיעים 
מראש עם קשיים בתפקוד המיני עקב טיפול הורמונלי ו/או 

ניתוחים שעברו ופגעו בתפקוד המיני.
לגבי הטיפול התרופתי, פעמים רבות במהלך הקרינה מתחילים 
המטופלים לקבל תרופות כדי להקל על תופעות הלוואי 
במערכת השתן, שאלות לגבי המשך התרופות עולות בסיום 

הטיפול בקרינה. 

שביעות רצון מהדרכה - ניתן לראות כי מרבית המטופלים 

מרוצים במידה רבה עד רבה מאד מההדרכה שקיבלו בסיום 
הטיפול, ולא נמצא הבדל משמעותי בשביעות הרצון מקבלת 
המידע בין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת ולא בין גברים 

לנשים.
לכאורה תוצאה שלא ציפינו לה, כי היינו מצפים שתהיה 
שביעות רצון גבוהה יותר בקרב קבוצת המחקר. ניתן להסביר 
זאת בכך, שקבוצת הביקורת לא מכירה משהו אחר מזה 
שקיבלה וקבוצת המחקר גם היא לא מכירה משהו אחר מזה 
שקיבלה, משמע כי גם כאשר ניתנה הדרכה לא מובנית ולא 
כתובה, היא התייחסה לנושאים שמטרידים את המטופלים 

בסופו של טיפול בקרינה.
יחד עם זאת, באופן עקבי, נמצא אחוז גבוה של מדווחים 
על שביעות רצון במידה רבה עד מאד בתחומים שונים של 
ההדרכה בקבוצת המחקר לעומת הביקורת, פרט לשני נושאים 
– תופעות לוואי ומריחת קרם. ניתן למקם את ההסבר בכך 
כי במהלך הדרכה בסיום טיפול, מובנית או שאינה מובנית 
)בקבוצת הביקורת( הייתה התייחסות לתופעות שקיימות 

וכיצד לטפל בהן בהמשך. 
חרדה מצבית - היא חרדה שמופיעה לזמן קצר בעת תחושת 

סכנה ועלולה להופיע במצב של אי וודאות, כמו למשל בעת 
קבלת אבחנה של סרטן והצורך בטיפול בקרינה.

שאלון חרדה מצבית הועבר למטופלים הן בקבוצת הביקורת 
והן בקבוצת המחקר פעמיים. פעם ראשונה בשלב הראשון 
בעת סיום הטיפול בקרינה ופעם שנייה בשלב השני, חודש 

לאחר סיום הטיפול בקרינה.
ההשערה היתה שתחושת החרדה המצבית תהיה נמוכה 
יותר בקבוצת המחקר, כאשר המטופל יקבל מידע מובנה 
וכתוב בסיום הטיפול בקרינה, בהשוואה לקבוצת הביקורת. 
התוצאות לא תאמו את ההשערה ולא הראו הבדלים בין 
קבוצת הביקורת לקבוצת המחקר בתקופה של סיום הטיפול 

ובתקופה שלאחר הטיפול.
ניתוח נתונים נוסף הראה, כי רק בקבוצת המחקר ורק בקרב 
הגברים נמצא קשר בין רמת החרדה לאחר טיפול לשביעות 
רצון מההדרכה. הממצא הראה כי רק בקרב גברים שקבלו 
הדרכה מובנית, ככל שהם היו יותר שבעי רצון מההדרכה 

כך רמת החרדה המצבית לאחר הטיפול ירדה. 

סיכום, מסקנות והמלצות   
כמו בספרות המקצועית, גם המחקר הנוכחי הדגים את 
הצורך של המטופלים בשיחה מסכמת ובקבלת מידע והסבר, 

בסיום הטיפול בקרינה.
הנושאים בהם מעוניינים המטופלים לקבל מידע קשורים 
להמשך תהליך המעקב, לחזרה לשגרת החיים ולטיפול 

בתופעות הלוואי שנותרו בסיום הטיפול.
המטופלים שקיבלו הסבר בתהליך הסיכום ציינו, כי המידע 

גרדין, מילר, כץ, יניב, מנצובסקי
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שקיבלו סייע להם בתקופה שלאחר הטיפול ובחזרה לשגרת 
החיים.

עצם כתיבת תכני ההדרכה והבניית השיחה, העניקה לאחיות 
היחידה תחושת ביטחון במידע אותו הן צריכות לתת בסיום 

טיפול.
ההדרכה המובנית יצרה אחידות במידע שמועבר למטופלים 

על ידי הצוות.
האחיות, כמו המטופלים, זקוקות לסגירת מעגל עם ההליך 

הטיפולי המתמשך ושיחת הסיכום מספקת הזדמנות זו.
ביצוע המחקר הכניס לשיגרה שיחת סיכום בסיום הטיפול, 
מתן מידע כתוב ומובנה לכל מטופלת שמסיימת קרינה לשד 
ולכל מטופל שמסיים קרינה לאיזור הערמונית. תהליך זה 

העלה את שביעות רצונם של המטופלים.
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