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"כוח המוח"
Chemo-Brain תחת טיפול 

כימי: מה צריך לדעת?

Chemo Brain הוא השם שניתן בסוף שנות ה-90, 
ללקות קוגניטיבית הנגרמת בשל כימותרפיה. שמות 
נוספים ללקות זו הינם תשישות מנטלית או עננות 
Chemo Brain-מנטלית. מטופלים הסובלים מ
מתלוננים על קושי בזיכרון ובעיבוד מידע, כמו 
גם על קושי בביצוע מטלות מרובות במקביל, או 
בארגון ומיקוד תשומת לב במטלות שלפניהם. מאחר 
שתפקוד קוגניטיבי קשור במידה רבה לאיכות חיים, 
עלול Chemo Brain להפריע ולהיות בעל השפעות 
שליליות על החיים האישיים, החברתיים, האקדמיים 
 Dietrich, Monje, ( והמקצועיים של המטופלים 

.)Wefel, & Meyers, 2008; Evens & Eschiti, 2009
Chemo Brain יכול להיתפס כמשני ולא חשוב, 
נתפס  סרטני  האנטי  העובדה שהטיפול  לאור 

כבעל סיכוי להציל חיים, אך השפעתו על איכות 
החיים משמעותית ולכן העניין הרב שהוא מעורר. 
הרופאים ואנשי הצוות הסיעודי, מצדם, כמעט שלא 
מדברים עם המטופלים על תופעת לוואי זו לפני 
תחילת הטיפול, וכתוצאה מכך, מטופלים רבים 
חווים את התופעה כאשר הם אינם מוכנים לקראתה 
 Castellon & Ganz, 2008; Evens & Eschiti, 2009;(

.)Vardy, Wefe, Ahles, Tannock, & Schagen, 2008
זה היא לחשוף בפני הקורא את  מטרת מאמר 
תופעת ה-Chemo-Brain, כמו גם את הוויכוח הקיים 
בספרות אודותיה, לתאר את התסמינים העיקריים 
ולהציע אפשרויות העומדות בפני הצוות הסיעודי 

 .Chemo Brain לסייע למטופלים החווים

 Chemo Brain הוויכוח אודות
תופעת ה-chemo brain נחקרה בעיקר בקרב נשים 
ארוך  לטווח  ההישרדות  בשל  אולי  השד,  סרטן  עם 

בהשוואה לסוגי סרטן אחרים. הטיפולים שמקבלות 
בסרטנים  לטיפולים  דומים מאד  בסרטן שד  חולות 
אחרים ולכן, יתכן כי כל מטופל שמקבל כימותרפיה עלול 
לסבול מקשיים קוגניטיביים. חוקרים שבדקו מטופלים 
מצאו  לימפומה,  או  השד  מסרטן  שסבלו  מבוגרים 
 השפעה קוגניטיבית שלילית בתחומים של זיכרון וריכוז
)Evens & Eschiti, 2009(. מאידך, גורמים רבים יכולים 
להשפיע על המצב הקוגניטיבי של חולי סרטן: חרדה, 
דיכאון, ועצם אבחון הסרטן. כתוצאה מכך, חלק מהמחקרים 
לגבי שאלה  סימן  העלו  האחרונות  בשנים   שבוצעו 
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ובשנים האחרונות אנו עדים לדור חדש של מחקרי אורך 
פרוספקטיביים, בניסיון לענות על שאלה זו. 

חשיפה  של  ההשפעות  את  בחן  המחקרים  אחד 
לכימותרפיה על שינויים מבניים בחומר הלבן במוח, ובחן 
התאמה של ממצאים אלה עם לקות בתפקוד הקוגניטיבי. 
במחקר זה, שבוצע בקרב נשים בגיל הפוריות, שחלו בסרטן 
השד, נבדקו שלוש קבוצות: שתי קבוצות של נשים שלקו 
בסרטן שד )קבוצה אחת קיבלה טיפול כימי והשנייה לא( 
וקבוצה שלישית של נשים בריאות באותו גיל, המהווה 
קבוצת ביקורת. בקרב שתי קבוצות המחקר, דווח על 
יותר תסמינים דיכאוניים בהערכה שבוצעה לפני הטיפול, 
בהשוואה לקבוצת הביקורת הבריאה. לא היו הבדלים בין 
שלוש הקבוצות בבדיקה נוירו-פסיכולוגית או בהדמיה 
מוחית, בהערכה השנייה שהתבצעה 3 - 4 חודשים מסיום 
טיפולי הכימותרפיה. שתיים משלוש הקבוצות )קבוצת 
המחקר ללא טיפול כימי וקבוצת הביקורת( שיפרו את 
הביצועים שלהם במידה מובהקת בכל שלושת התחומים 
שנבדקו )תשומת לב וריכוז, זיכרון, מהירות עיבוד(, כנראה 
בהשפעת התרגול החוזר. לעומת זאת, נשים בקבוצת 
המחקר שקיבלו כימותרפיה, ירדו בכל שלושת התחומים. 
ממצא זה תאם את התלונות הקוגניטיביות המוגברות 
בדיווח העצמי שלהן. בנוסף, נמצאה ירידה בחומר הלבן 
באזורים הקשורים לקוגניציה בקרב הנשים שטופלו 
בכימותרפיה, בעוד שבשתי קבוצות הביקורת לא נמצאו 
שינויים. ממצא זה מצביע על קשר סיבתי בין החשיפה 
לכימותרפיה, תלונות קוגניטיביות, ממצאים חריגים 
במבחנים ושינויים בחומר הלבן )Ganz, 2012(. מחקר 
זה, בניגוד למחקרים אחרים, מחזק את העמדה הטוענת 

לפגיעה פיזיולוגית מוחית הקשורה לטיפול הכימי.

Chemo Brain פתו-פיזיולוגיה של
הספרות מציעה מספר מנגנונים המעורבים בליקוי 
של התפקוד הקוגניטיבי. דומה שעדיין אין הסכמה 
זו.  היווצרות לקות  גורפת אודות המנגנון המאפשר 
מחקרים הראו ירידה בחומר האפור של המוח ופגיעה 
במיאלין העוטף את סיבי החומר הלבן לאחר טיפול 
כימי. כפי שידוע, מסוגל המוח להתגונן מפני הגעת 
 חומרים מסוכנים או גורמי נזק בעזרת מחסום דם-מוח
)Blood Brain Barrier(. למרות זאת, יש חומרים   BBB
 5-Fluorouracil זה.  ציטוטוקסיים העוברים מחסום 
תרופות  גי  סו שתי  הן   Cyc lophosphamide  - ו
מחלות,  ובמגוון  רחב  בשימוש  הנמצאות  כימיות 
ביכולתם  שיש  ונראה  זה  מחסום  עוברים  ושניהם 
 לגרום להפרעות קוגניטיביות. חומרים אחרים, כגון:
 Cisplatin, Doxorubicin Hydrochloride, Methotrexate
 BBB ב-  לפגוע  הם  אף  Vincr מצליחים  ist ine ו-

וכתסמין. בחלק מהמחקרים  Chemo Brain כמושג 
לבעיות  עדות  החוקרים  מצאו  הפרוספקטיביים, 
קוגניטיביות שהיו קיימות אצל המטופלים עוד לפני 
התחלת טיפולי הכימותרפיה. כמו-כן, פגיעה דומה 
נמצאה גם בקרב מטופלים שקיבלו טיפול אנטי-הורמונלי. 
בשני מחקרים שבהם בדקו את הסטטוס הקוגניטיבי 
של חולות סרטן השד לפני התחלת הטיפול, נמצאו 
בעיות קוגניטיביות אצל 21% ו-30% מהמטופלות אשר 
טרם קיבלו טיפול. מכיוון שלא נהוג, בשגרה, לבדוק 
סטטוס קוגניטיבי לפני תחילת הטיפול, הניחו החוקרים 
שהירידה הקוגניטיבית שנמצאה אחרי הטיפול, יוחסה 
במחקרים קודמים בטעות להשפעה של הכימותרפיה. 
במחקר אחד נמצא, כי חולות סרטן השד חוות הידרדרות 
משמעותית בתפקוד הקוגניטיבי, למרות שלא נמצאה 
לקות כזאת בזמן ביצוע מבחנים נוירו פיזיולוגיים. כלומר, 
נראה שעצם האבחנה בסרטן השד גורמת להשפעה 
 סובייקטיבית ולא אובייקטיבית על התפקוד הקוגניטיבי
 .)Azim, de Azambuja, Colozza, Bines, & Piccart, 2011(
מספר מחקרים פרוספקטיביים, גדולים ויציבים מבחינה 
מתודולוגית, לא מצאו עדות להידרדרות קוגניטיבית 
בקרב מטופלים שקיבלו כימותרפיה, ולמעשה לא הצליחו 
להראות קשר בין הפרעות קוגניטיביות לבין טיפול כימי 

 .)Hermelink, 2015(
מטא אנליזה שנעשתה לגבי מחקרים נוירו-פסיכולוגיים 
הגיעה למסקנה, שלפחות 6 חודשים אחרי הפסקה של 
טיפול כימי בקרב חולות סרטן השד, החסרים הקוגניטיביים 
קטנים בהיקפם ומוגבלים לתחומים של יכולת מילולית 
ויכולת ראייה מרחבית. מחקרים אלו טוענים, כי הגורמים 
לחסרים אלו קיימים עוד לפני תחילת הטיפול בסרטן 
השד וייתכן שממשיכים להשפיע על הקוגניציה בשלבים 
מאוחרים יותר של המחלה. יתר על כן, השינויים המתונים 
שנמצאו בכמה תחומים קוגניטיביים בלבד, מעוררים 
ספק לגבי התלונות של המטופלים, האם אכן מייצגות 
לקות תפקודית אובייקטיבית בכלל. הסיבה לטענה 
זו היא, שתלונות קוגניטיביות סובייקטיביות נמצאו 
בקורלציה מתמדת עם תסמיני דיכאון, חרדה ומדדים 
אחרים של מצוקה נפשית, ולא בהכרח תוצר של טיפול 
כימי )Hermelink, 2015; Vardy et al., 2008(. הפער בין 
ממצאי המחקרים השונים, עשוי לנבוע גם מסוגים שונים 
של כימותרפיה או בעיות מתודולוגיות, הקשורים לעיצוב 
וניתוח המחקרים, בין השאר, לדרך שבה מגדירים לקות 
קוגניטיבית. יש לציין, שרוב המחקרים דיווחו על שיפור 
כללי במבחנים חוזרים, אולם מצאו גם כי תת קבוצה 
של מחלימים המשיכה להידרדר או שלא הצליחה להגיע 
לשיפור )Vardy et al., 2008(. סוגיית הממד האובייקטיבי 
Chemo Brain ממשיכה להעסיק את החוקרים,  של 
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ולהפוך אותו לחדיר יותר ובסופו של דבר, לפחות חלק 
קוגניטיבית לגרום ללקות   מהחומרים הללו עלולים 
)Evens & Eschiti, 2009(. גם פגיעה וסקולרית הגורמת 
לפקקת, איסכמיה, אוטם ונמק עלולה לתרום לקשיים 
קוגניטיביים. בנוסף, ייתכן שהסיכון ללקות קוגניטיבית 
לא מסתיים עם סיום הכימותרפיה. נמצא כי שינויים 
במיאליניזציה במערכת העצבים המרכזית, משנית לטיפול 
ב- Fluorouracil-5 יכולים להימשך חודשים לאחר סיום 
הטיפול ועלולים אף להחמיר ולהגביר קשיים קוגניטיביים 

של מטופלים.
לאחרונה נבדקת האפשרות של השפעה גנטית, בעיקר 
)APOE e4(, הגן המקושר   apolipoprotein E e4 של גן 
 APOE עם מחלת אלצהיימר. ייתכן שלמטופלים עם גן
e4 יש רגישות גבוהה יותר ללקות קוגניטיבית הנגרמת 
מכימותרפיה )Evens & Eschiti, 2009(. דור חדש של 
מחקרים בנושא, מסתמכים על טכניקות של הדמיה 
עצבית )לרוב MRI( על מנת לבחון את המוח ולחפש, האם 
יש קורלציה בין חוסרים קוגניטיביים, ממצאים בהדמיה 
MRI האם יש עדות הדמייתית  )ביקשו לבדוק בעזרת 
למה שהמטופלים מדווחים( ודיווח של מטופלים על 
Chemo brain. ההבדלים המבניים כוללים: ירידה בנפחי 
חומר אפור אזורי וירידה בשלמות של החומר הלבן במוח. 
מחקרים פרוספקטיביים מהשנים האחרונות, קישרו 
בין ירידה בשלמות החומר הלבן לבין הידרדרות במתן 
תשומת לב וזיכרון במהלך 5 חודשים אחרי הכימותרפיה 
וירידה בדחיסות החומר האפור באזורים הקדמיים. 
זו מקושרת עם עלייה בקשיים סובייקטיביים  ירידה 
הכימותרפיה אחרי  קצר  זמן  מנהליים,   בתפקודים 
.)Dietrich et al., 2008; Hermelink, 2015; Vardy et al., 2008(

Chemo Brain שכיחות והיארעות של
על אף התובנות ההולכות וגדלות בנוגע לקשר שבין 
כימותרפיה לבין תפקוד קוגניטיבי, המידע אודות אפיון 
אופי, התפתחות  הלקות הקוגניטיבית במונחים של 
עם הזמן, המנגנונים שבבסיס התופעה וההשפעה על 
חיי הנבדקים, עדיין מוגבל. השונות רבה בין המחקרים 
לגבי הקריטריונים שבהם השתמשו על מנת להגדיר 
קוגניטיבית, מקשה על הגדרת השכיחות של  לקות 
 Vardy et( קשיים אלה בעקבות טיפולים כימותרפיים
al., 2008(. יחד עם זאת, קיימים מחקרים אשר הראו 
35% מכלל  כי קשיים קוגניטיביים משפיעים על 25% - 
המטופלים המקבלים כימותרפיה. ההיארעות המדווחת 
של חוסר תפקוד קוגניטיבי הקשור לכימותרפיה, נמצאת 
70%. התופעה פוגעת בילדים  בטווח רחב של 15% עד 
ובמבוגרים כאחד. הערכה אחת מדברת על כך, שכ-
40% מהילדים המטופלים בכימותרפיה בלבד יפתחו 

 מגבלות למידה קשות בתוך שנתיים או שלוש מהטיפול
 .)Dietrich et al., 2008; Evens & Eschiti, 2009(

Chemo Brain -גורמים תורמים ל
לצד הטיפולים הכימיים, ייתכן שקיימים מספר גורמים 

נוספים התורמים להיארעות התופעה:

כאב - כאב יכול להתיש מבחינה פיזית ונפשית, לגרום 	 

להסחת דעת ולירידה בריכוז. ייתכן שלמטופלים 
הסובלים מכאב יהיה קשה למקד את תשומת הלב 
שלהם, והם יתאמצו מאד כדי לספוג מידע חדש 

.)Evens & Eschiti, 2009(

לחץ - לחץ יכול לפגוע מאד בתפקוד הקוגניטיבי. 	 

הבשורה הנוגעת למחלת הסרטן עלולה לגרום ללחץ 
נפשי ולחרדה. תחושת הסכנה לקיום עלולה לגרום 
לחוסר ריכוז ולירידה בזיכרון. הטיפול הכימי, יחד עם 

תופעות הלוואי מהווים גם הם מקור ללחץ רב. 

 	 - ציטוקינים  מפעילות  הנגרמת  דלקתית  תגובה 

ציטוקינים ממלאים תפקיד בתגובות חיסוניות ודלקות 
והם מופרשים בתגובה לפגיעה, זיהום, או לחץ. הם 
יכולים להשפיע על הקוגניציה בכמה דרכים. הרס 
התאים הבריאים גורם ללחץ פיזיולוגי והמוח מגביר 
את הפרשת הציטוקינים. ייצור מוגבר של ציטוקינים 
עלול לגרום לפגיעה במחסום דם-מוח ולהגביר 
 .)Evens & Eschiti, 2009; Vardy et al., 2008( חדירות

חוסרי תזונה/נוזלים וחוסר איזון של אלקטרוליטים - 	 

כימותרפיה עלולה לגרום לבחילה, להפחית יכולת 
להיגרם  עלולות  מכך  וכתוצאה  ושתיה  אכילה 
בדם, אשר  רמות אלקטרוליטים  באיזון  הפרות 
 יכולות להשפיע על המוח ועל התפקוד הקוגניטיבי

.)Evens & Eschiti, 2009(

אנמיה הנגרמת מכימותרפיה - אנמיה מופיעה אצל 	 

כ- 50% מחולי הסרטן. היא יכולה להיגרם או להחמיר 
כתוצאה מטיפול כימי. במצב של אנמיה, קיימת ירידה 
ביכולת הדם לשאת חמצן ועלולה להיווצר איסכמיה 
והיפוקסיה מוחית, דבר היכול לגרום לירידה בתפקוד 
הקוגניטיבי הכוללת ירידה בערנות מנטלית, בתשומת 

הלב ובריכוז. 

תרופות - תרופות בכלל ותרופות נוגדות כאב בפרט, 	 

עלולות לגרום לערפול ולריכוז מופחת. תרופות 
ממשפחת האופיואידים אף עלולות לגרום לפגיעה 

.)Evens & Eschiti, 2009( באוריינטציה ולהזיות

גורמים בלתי הפיכים - הכוללים זיהום נרחב, כשל 	 

איברים, מנופאוזה )בלות( משנית לכימותרפיה, 
 Evens &( שינויים בחומר הלבן במוח, הקרנות למוח

 .)Eschiti, 2009
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כגון: אבחון,  כלי  עומדים מספר   לרשות המטפלים 
The Mini Mental State Examination, מטלת ציור שעון 
ואומדן של תפקודים ניהוליים. דומה שמבחנים אלה 
אינם רגישים מספיק על מנת לאבחן שינויים מזעריים 
הקשורים לטיפולי הכימותרפיה. לפיכך, פותח סולם 
 Functional Assessment of Cancer Therapy-Cognitive
)FACTCog(. סולם זה הוא מדד דיווח עצמי המעריך חדות 
מוחית, תשומת לב וריכוז, זיכרון, שטף מילולי, הפרעה 
תפקודית, פגמים שרואים אחרים, שינוי מתפקוד קודם 
והשפעה על איכות חיים. סולם זה נמצא כיום בהליך תיקוף 
בעזרת מחקרים. לעת עתה, אנשי הצוות הסיעודי יכולים 
לאמוד את המטופל, תוך מתן תשומת לב מיוחדת לשאלות 
בנוגע לקשיים בריכוז, בזיכרון ובתפקוד יומיומי אל מול 
מצבו לפני הטיפולים, ולבצע בדיקה פיזיקלית של המטופל 

.)Evens & Eschiti, 2009(

התערבויות
 Chemo Brain -נכון להיום לא ידוע מה הטיפול המיטבי ב

והאם ניתן למנוע זאת. 

מומלץ לטפל בגורמים נלווים היכולים להשפיע על 	 
המצב הקוגניטיבי, כמו למשל טיפול באנמיה, דיכאון, 
חרדה, חוסר שינה ועייפות יתר, ולוודא שהחולה 
לא נוטל תרופות העלולות להשפיע על הקוגניציה. 
במקביל, מומלץ לשלול Delirium כמקור לתלונות 

החולה )ריינר וגליק, 2016(. 

בשלב ההתערבות, ניתן להשתמש באסטרטגיות 	 
שבהן  והתנהגותיות  קוגניטיביות  התערבות 
משתמשים עבור מטופלים ששרדו שבץ ופגיעה 
טראומטית למוח. התערבויות אלו מתמקדות לעיתים 
קרובות באימון באסטרטגיות מפצות, ניהול לחץ, 
שימור אנרגיה וחינוך פסיכולוגי, שימוש בטכניקות 
זמינות כמו עזרי זיכרון חיצוניים )למשל, מחברות 
 .)Dietrich et al., 2008( )זיכרון, הודעות ביפר וכדומה

פעילות גופנית: יש המציעים לשלב בהתערבויות 	 
התעמלות ופעילות גופנית אחרת )למשל, יוגה או 
התעמלות אירובית( באופן שוטף. הצעה זו מגיעה 
מתוך ניסיון, המראה כי לפעילות גופנית יש השפעה 
חיובית ואף מונעת הפרעות נוירו-ניווניות שונות, כמו 
אלצהיימר ופרקינסון. הספרות הקיימת גם מציעה 
כי התעמלות משפרת היבטים שונים של תפקוד 
קוגניטיבי אצל צעירים ומבוגרים בריאים. לכן, ייתכן 
 Chemo שתעזור גם לאנשים הסובלים מלקות כמו
Zimmer et al., 2016( Brain(. בהקשר זה יש לציין, 
כי נכון להיום, ממצאים ראשוניים מכמה מחקרים 
מראים השפעה חיובית אפשרית של שיטות כמו ביו-

פידבק, Cognitive Behavioral Therapy ומדיטציה 
 .Chemo Brain-לשיפור ההשפעות של ה

אימון זיכרון: בניסיון למצוא שיטות שיעזרו לטפל 	 
47 שורדות של  בבעיה, נעשה מחקר אקראי עם 
סרטן השד שדיווחו על חוסר תפקוד קוגניטיבי 
לטווח ארוך הקשור לכימותרפיה. הן עברו הערכה 
לפני ההתערבות, במהלכה ואחריה. הן חולקו לשתי 
קבוצות, שאחת מהן קיבלה התערבות של אימון 
 MAAT - Memory( הסתגלות בזיכרון ותשומת לב
and Attention Adaptation Training( שהועבר 
והשנייה קיבלה  בווידיאו  ועידה  בצורת שיחות 
 MAAT טיפול תומך. נמצא כי המטופלים שקיבלו
הצליחו לשפר את הלקות הקוגניטיבית שלהם ואת 
מהירות העיבוד הנוירו-פסיכולוגי, בהשוואה לקבוצת 
הביקורת שקיבלה טיפול תומך. האפקט נשמר גם 

 .)Ferguson et al., 2016( במעקב כעבור חודשיים

תפקיד הסיעוד
אנשי הצוות הסיעודי נמצאים בקשר הקרוב והרצוף ביותר 
עם המטופלים, כחלק מהצוות המטפל הרב מקצועי. 
על כן, יש להם תפקיד חשוב ביותר במעקב ובחיזוק 
איכות החיים של המטופלים, ששרדו לאחר הטיפולים. 
בין השאר, עליהם לתת מידע אמין בנוגע לשינויים 
הקוגניטיביים האפשריים בעקבות הטיפול, ומנגד להדגיש 
את חשיבות קבלת הטיפול הכימי על אף זאת. על הצוות 
לבצע מעקב ולבדוק האם חלו שינויים קוגניטיביים אצל 
המטופלים. ניתן לעשות זאת בדרכים שונות, כגון לשאול 
 את המטופלים שאלות או להעביר כלי אומדן שונים
)Selamat, Loh, Mackenzie, & Vardy, 2014( ולהפנות 

אותם לטיפול מתאים במקרה הצורך - נוירולוג, למשל. 

המלצות 

1 . Chemo יש לכלול בהדרכת המטופלים מידע אודות
.Brain

מומלץ שכל מי שמטפל בחולי סרטן יהיה ערני . 2
לתופעה, במיוחד אם המטופל, בני המשפחה, או 

הצוות שמים לב לבעיות בתפקוד הקוגניטיבי. 

3 . Chemo Brain -יש לכלול ניהול תסמינים הקשורים ל
בזמן קבלת טיפול כימי או קרינתי. 

יש להמליץ למטופלים על שיטות ודרכים להתמודד . 4
עם ירידה בתפקוד קוגניטיבי.

את . 5 לאמוד  מנת  על  נוספים  מחקרים  נדרשים 
היתרונות של שיטות התנהגותיות לטיפול במצבי 

ירידה בתפקוד קוגניטיבי, משני לטיפול הכימי.
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סיכום 
Chemo Brain, במאפייניה,  מאמר זה עסק בתופעת 
בבעייתיות הכרוכה באבחון ובאמצעים העומדים לרשות 
המטפלים בניהול התופעה ותסמיניה. העובדה שלא 
מתבצעת בדיקה קוגניטיבית לפני תחילת הטיפול מקשה 
על אומדן הפגיעה, שכן קשה למדוד שינויים מקו ההתחלה 
ועד להשפעה שאחרי הטיפול. בשלב זה, קיימת עדות 
Chemo Brain ולא ניתן לומר  מוגבלת בלבד לתופעת 
שכל המטופלים יפתחו קשיים קוגניטיביים אחרי קבלת 
כימותרפיה. בנוסף, באופן כללי, היקף הלקות לאחר סיום 
הכימותרפיה הוא בדרך כלל לא ידוע, כשמחקרי אורך רבים 
מתארים התאוששות לאחר תקופת זמן ארוכה יותר. לפיכך, 
חשש מפני פיתוח קשיים קוגניטיביים אינו צריך להרתיע 
את המטופלים מקבלת כימותרפיה אשר יכולה להיטיב 
עימם, במיוחד במקרים בהם לא קיימת אפשרות אחרת 
מצילת חיים. במקביל, יש למצוא דרכים לשיקום וטיפול 
עבור אותם מטופלים אשר לא יכולים לחזור לפעילויות 
המקצועיות והאישיות שלהם, בשל בעיות בזיכרון, במתן 
תשומת לב ובריכוז )Ganz, 2012(, ודומה שהסיעוד, הנמצא 
בקשר רציף עם המטופלים, צריך לקחת חלק נכבד בבניית 

כלי אומדן ואמצעים לסיוע למטופלים.
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