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מה חדש?
חדשות מהארץ ומהעולם

כינוס בנושא: עדכונים באונקולוגיה על רצף 
הטיפול בית חולים-קהילה וקהילה-בית 

חולים
בתאריך 10.12.19 נערך בירושלים יום עיון, עבור אחיות 
הקהילה מארבע קופות החולים במחוז ירושלים ואחיות 
בית חולים. יום העיון התקיים במרכז התמיכה של האגודה 
למלחמה בסרטן, בירושלים. יום העיון  התקיים בשיתוף 
האגודה למלחמה בסרטן, מכון שרת בהדסה, שרותי 
הסיעוד בהדסה ואחיות הקהילה. הקהל מנה כארבעים 
אחיות, שהביעו ענין רב ושביעות רצון מהתכנים, המפגש 

ההדדי בין אחיות בית החולים ואחיות הקהילה והאירוח. 
יום העיון היה מיוחד במינו ופתח קשר חשוב ביותר בין 
אחיות הקהילה לבית החולים ולהיפך. ד"ר אילנה קדמון 
הנחתה את יום העיון, שמסרה בשמה של פרופ' תמר פרץ 
את ברכתה. מוריאל כהן, מנהלת החטיבה האונקולוגית 

בשרותי הסיעוד בהדסה ברכה בפתיחת הכינוס.
נכללו ביום זה שלוש הרצאות רפואיות: האחת על “חידושים 
בסרטן השד – עבר הווה ועתיד” שנתן ד”ר אביעד זיק ממכון 
שרת בהדסה, השנייה בנושא “גנטיקה וסרטן” שנתנה ד”ר 
שירי שקדי מהמרפאה הגנטית בהדסה, והשלישית מאת 

פרופ’ ראובן אור – המנהל לשעבר של המחלקה להשתלת 

מח עצם בהדסה, שדיבר על סוגיות שונות ומחקרים בנושא 
“קנאביס רפואי”. מעבר להרצאות רפואיות אלה היו גם 
הרצאות מתחום הסיעוד. ליויה כסלו – אחת ממארגנות 
ויושבת ראש  הכינוס, האחות הראשית של האגודה 
העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי, נתנה סקירה מקיפה 
על פעילויות האגודה למלחמה בסרטן למען מטופלים, 
בני משפחה ואנשי צוות באופן כללי. רותי בן גיאת, רכזת 
סניף האגודה למלחמה בסרטן בירושלים פרטה על מגוון 
הפעילויות המתקיימות בסניף. יונת למד, אחות פליאטיבית 
ומומחית בטיפול תומך דיברה על “המטופל במעקב – 
כשעיקר הסבל הוא בבית", נושא שכל האחיות בקהילה 
חני שטיינברג  מתמודדות איתו כמעט ברמה היומית. 
הרצתה על תפקיד אחות המלנומה והחשיבות של הקשר 
עם הקהילה. לקראת סיום, יונת למד הנחתה פאנל של 
אחיות בית חולים ואחיות הקהילה מהקופות השונות, על 

חשיבות הקשר בין קהילה לבית החולים.

לסיכום, כינוס זה היה חשוב מאין כמותו, במטרה לקדם 
את הקשר בין סיעוד הקהילה לבית החולים, ופתח פתח 

למחשבות על המשך כינוסים כאלה בעתיד.
RN ,PhD - יועצת אקדמית  סיכמה: ד”ר אילנה קדמון, 
בחטיבה האונקולוגית בשירותי הסיעוד, המרכז הרפואי 

הדסה עין כרם. 

שיתופי פעולה בין מרכז דוידוף והמערך 
המחוזי דן-פ”ת לטיפול ביתי תומך 

רצף טיפולי, משמעו שמירה על רצף בשירות הרפואי 
הניתן למטופל, בעיקר בעת חילופי מטפלים או מסגרות 
טיפול. הטיפול הרפואי מאופיין בריבוי מטפלים ומסגרות 
טיפול, וקיים צורך חיוני בתיעוד מידע עדכני ובהעברתו 
בין המטפלים להבטחת מתן טיפול רפואי נאות ואיכותי. 
מדובר על רצף טיפולי בין מטפלים שונים במרפאות שונות, 
בין מרפאות ויחידות בקהילה לבית החולים, בין מחלקות 
ומתקנים בבית החולים וכן במעבר מאשפוז לשחרור 
ולהפך. רצף הטיפול חשוב למטפלים ולמטופלים כאחד, 
והוא תורם להעלאת שביעות הרצון, להפחתת עלויות 

ולחוויית טיפול טובה יותר. 
שמירת הרצף הטיפולי מהותית במיוחד עבור קבוצת 
יותר לשירותי בריאות, לדוגמא  המטופלים הנזקקת 
מטופלים קשישים, אנשים הסובלים מבעיות בריאות 
מורכבות, אנשים פגיעים מבחינה נפשית ואלה הסובלים 

ממחלות כרוניות / מרובות. 
מתוך הבנת החשיבות של רצף הטיפול, מתקיימת פעילות 
ענפה של שיתוף פעולה בין צוות המערך לטיפול ביתי 

תומך לבין צוות מרכז דוידוף, בכמה תחומים:
הכרות אישית ומקצועית בין הצוותים - צוות המערך . 1

לטיפול ביתי תומך ערך מספר ביקורים במרכז דוידוף 
וקיים מספר ישיבות עבודה עם צוות הסיעוד והשרות 
הסוציאלי. במפגשים עלו לדיון נושאים משותפים 
הקשורים ברצף הטיפול בין ביה”ח לקהילה. בימים 
אלו מתוכנן ביקור גומלין של צוות דוידוף במשרדי 
המערך לטיפול ביתי תומך, ובו יתקיים דיון על המשך 
שיתוף הפעולה בין בית החולים למחוז דן פתח תקווה 

ולמערך לטיפולי בית.
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חדשות מהארץ ומהעולם

למידה משותפת ועדכון ידע - אחת לשלושה שבועות . 2

מתקיים JOURNAL CLUB של הצוותים, בו מוצגים 
נושאים רלבנטיים לעשיה המקצועית.

יוזמה וניהול קורס משותף לצוותים בנושא הטיפול . 3

הפליאטיבי - במהלך שלוש השנים האחרונות התקיימו 

שני קורסים בהצלחה רבה. הקורסים היו בהיקף של 
7-8 מפגשים, ובסיומם הובעה שביעות רצון רבה מצד 

המשתתפים והמארגנים כאחד.
העברת ה”מקל הטיפולי” מהקהילה לבית החולים . 4

הצוותים,  - מתוך ההכרות האישית של  ולהיפך 

כשקיים צורך להעביר אדם שחלה לטיפול במסגרת 
הוספיס בית, מועבר המידע ישירות לנוגעים בדבר 
ובכך מתקצר הליך קבלת מטופלים למסגרת הוספיס 
בית. במקביל, כשיש צורך בייעוץ או איזון סימפטומים 
באשפוז או במסגרת המרפאה הפליאטיבית בדוידוף, 
המידע עובר ישירות והמטופלים מקבלים שרות 

איכותי.
לסיכום, מתקיימת פעילות ענפה המחזקת את שיתוף 
הפעולה והקשר הבינאישי בין צוות המערך לטיפול ביתי 
תומך של מחוז דן-פ”ת בכללית, לבין צוות מרכז דוידוף. 
הדבר תורם רבות לשמירה על רצף הטיפול והעלאת איכות 

הטיפול של מבוטחי המחוז.
סיכמה: תרצה שילר, RN, MPA - מנהלת הסיעוד, המערך 

לטיפולי בית מחוז דן פתח תקווה, שירותי בריאות כללית

תמיכה לנשים המתמודדות עם סרטן
לנשים פלסטיניות  נפשית  מובנית לתמיכה  תוכנית 
המתמודדות עם סרטן השד החלה בשנת 2000,  ע”י ארגון 
Patient’s Friends Society, עמותה פלסטינית בירושלים. 

סרטן השד הינו הסרטן הכי נפוץ בקרב נשים פלסטיניות. 
שלושים וארבע נשים מתוך 100,000 מאובחנות במחלה 
)רישום הסרטן הלאומי, 2017(. הגיל הממוצע לאבחנה הוא 
בסביבות 45 ובמרבית המקרים האבחון הוא בשלב מתקדם. 
התוכנית החלה בעקבות כך שחלק גדול מהמטופלות לא 

קיבלו מענה טיפולי ונפשי מתאים.
תודות לארגון האמריקאי “Share” ולאגודה למלחמה 
בסרטן, למדנו על משמעותן של קבוצות תמיכה. שיתוף 

הפעולה הזה יצא לפועל בעזרת ג’וינט ישראל.
בתחילת הדרך היה עלינו לאתר מטופלות שהסכימו 
להיחשף ולדבר על המחלה, כאשר בחברה זו המילה סרטן 
משמעותה פחד ולכן כמעט לא מדוברת. תחילת הדרך 
היתה עם שלוש נשים אמיצות, שבינתיים הלכו לעולמן, 
שדברו בפרהסיה על הניסיון שלהן עם המחלה. ארגון 
Patient’s Friends Society מעניק תמיכה לנשים עם כל 
סוגי הסרטן, לא רק סרטן השד, מכיוון שאנו הגוף היחידי 
עם הידע ומשאבי תמיכה בנושא סרטן. אנו פוגשים נשים 
מירושלים והגדה המערבית, ולעיתים כאלה שמגיעות מעזה 
עם אישור מיוחד למעבר הגבול, על מנת לקבל טיפול 

כדוגמת הקרנות, או טיפול רפואי אחר בישראל.
בשנת 2011 הגדלנו את השרות לאוכלוסיה מדרום הארץ, 
ויצרנו הרחבת השרות בחברון. בשנת 2016 הוחל בפרויקט 
מיוחד במינו בחברון: מרכז תמיכה פליאטיבית, אשר 
מתנהל במבנה שנשכר למטרה זו,  שבו אוכלוסיית החולים 

ומשפחותיהם יכולה להיפגש ולבלות זמן ביחד לתמיכה. 
מודל זה הפך לדוגמה לארצות אחרות, כגון: ירדן, ערב-
הסעודית ומצרים. בנוסף, אנחנו חברים בארגון האמריקאי 

.UICC–ו Reach to Recovery
כמו כל ארגון וולונטרי, אנחנו מתקיימים בעזרת תרומות 
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ומתנדבים. הממשלה לא תומכת בנו ובקבוצת התמיכה 
שאנו מקיימים. קבוצה זו שנקראת “Sunrise” ניתנת לנשים 
ללא עלות, ולכן אנו נאלצים להתמודד עם בעיות כלכליות 

לא פשוטות.
למרות האתגרים והקשיים, אנו ממשיכים בפעילויות שונות 
במטרה לתת לנשים ובני משפחותיהם סביבה נעימה 
למפגש, וגם הזדמנויות לסטודנטים ללמוד על מניעה, גילוי 

מוקדם ותמיכה הוליסטית בעתיד.
MPH ,BSc ,RN – מנהלת ארגון  קרול ג’אברי  סיכמה: 

Patient’s Friends Society

“כללית” מחוז דן-פתח תקוה ומרכז רפואי 
רבין מחזקים את רצף הטיפול

במהלך פברואר ומרץ 2019, התקיים קורס משותף לצוות 
הסיעוד של הכללית במחוז דן-פ”ת ולצוות הסיעוד של 

המרכז הרפואי רבין, בנושא הטיפול הפליאטיבי.
זהו הקורס השני בנושא זה, המתקיים במשותף. את הקורס 
רכזו סמדר קיטאי - מומחית קלינית בטיפול פליאטיבי 
המרכזת את התחום במחוז, ולאה לוי - מומחית קלינית 
בטיפול פליאטיבי - מרכזת התחום במרכז דוידוף לסרטן 
במרכז הרפואי רבין. בוועדת ההיגוי לקורס השתתפו גם 
תרצה שילר - מנהלת הסיעוד ביחידה להמשך טיפול 
ולילך כוכב מדמוני -  שרית אשכנזי  במחוז, בנוסף גם 

מומחיות קליניות בטיפול תומך ממרכז דוידוף לסרטן.
הרציונל לבניית קורס משותף לסיעוד הקהילה ולסיעוד 
בית החולים נבע מההבנה, כי העליה בתוחלת החיים 
ובמורכבות החולים הכרוניים, לצד המעבר מבתי החולים 
לקהילה מדגישים את הצורך בשמירה על רצף הטיפול. כמו 
כן, שחרור מאשפוז והמעבר לקהילה נחשב לרוב לשלב 
קריטי, מאחר שבמהלכו  עלול להיגדע רצף הטיפול אם 

לא שומרים על מספר עקרונות מנחים בתהליך השחרור.
בניית הקורס התמקדה לרוב בתכנים פליאטיביים, לאור 
העובדה שהנושא מקבל מקום קטן יחסית  בלימודי 
הליבה של לימודי הסיעוד, כמו גם בהכשרות מקומיות 
ובקורסים על בסיסיים. לכן, הוחלט לנסות ולהקיף מגוון 
של היבטים ברמה הגופנית וברמה הרגשית כאחד. הקורס 
כלל 7 מפגשים, שרובם עסקו בסוגיות שונות של תכנים 
פליאטיביים מבחינה קלינית, פסיכוסוציאלית, סוף החיים, 
לווי רגשי, אתיקה ועוד. הנושאים הועברו בהרצאות 
פרונטליות, לצד סדנאות חווייתיות ותרגול מיומנויות שיחה.  
12 אחיות ממחוז דן-פ”ת ו-28 אחיות  בקורס השתתפו 
ממגוון מחלקות בבתי החולים בילינסון, דוידוף והשרון. 
מספר הלומדים הוגבל ל-40, כחלק מהחשיבה על הצורך 
בקבוצה שתוכל לפתח קשרים קרובים במהלך הלימודים 

המשותפים. 
מטלת סיום הקורס היתה השתתפות בביקור הערכה 

של חולה חדש, יחד עם אחות מהמערך המחוזי  לטיפול 
ביתי, מתוך תפיסה שהשתתפות בביקור כזה יעצים את 
החוויה הרגשית והמקצועית גם יחד, תוך ביצוע אומדנים 
פיזיים ורגשיים, כלליים וספציפיים, המאפשרים לבניית 
תוכנית טיפול מותאמת לחולה ולבני משפחתו. את סיכום 
הביקורים הציגו הלומדים במפגש האחרון של הקורס, 
בנוכחות נציגות הנהלת הסיעוד של מחוז ושל בתי החולים. 
הוכנו מצגות ובוצעו חילופי ידע בקרב המשתתפים, על 
מגוון רחב של חולים הזקוקים לפליאציה בטווח הגילאים 
מילדות לזקנה, מכל מגוון המחלות הכרוניות והאונקולוגיות, 
תוך התייחסות להיבטים ביו-פסיכו-סוציאליים. בנוסף, 
הציגו הלומדים רפלקציה על חווית הביקור. המסר שעבר 
כחוט השני בין המציגות היה: התרשמות עמוקה מביקור 
מקצועי, מעמיק וכוללני, המתייחס לחולה ולמשפחה 

בראיה רחבה של ההיבטים הביו-פסיכו-סוציאליים.
הערכת הלומדים את הקורס הראתה שביעות רצון כללית 
גבוהה מאד: הנושאים הנבחרים שהוצגו בקורס תרמו ידע 
)4.6 מתוך 5(; ההרצאות היו ברמה גבוהה )4.7 מתוך 5(; תכני 

הקורס תאמו את הציפיות )4.6 מתוך 5(.
לסיכום, אין ספק ששילוב כוחות בין המחוז בקהילה לבתי 
החולים בתהליכי למידה משותפים, מעלה את שביעות 
הרצון של הלומדים ומקדם את איכות הטיפול בחולים 
משותפים הזקוקים לטיפול. בעקבות השתלמות מוצלחת 
זו, נמשיך עם תוכניות ללמידה משותפת גם בשנים הבאות.  
סיכמה: סמדר קיטאי, RN, MSc - מומחית קלינית בטיפול 

פליאטיבי, מחוז דן-פתח תקוה, שרותי בריאות כללית.

רבדים של מרפא: “רבדים” - סדנאות תמיכה 
למתמודדות עם סרטן

בפינת חמד יפהפייה בעין כרם, מאחורי חומת האבן הרחבה 
של מנזר האחיות מציון, נרקם מיזם ייחודי בשם רבדים. 
רבדים מציעה סדנאות בנות 3, 4 או 5 ימים. בכל סדנה 
משתתפות 8 עד 9 נשים. לכל אחת חדר משלה. מחשבה 
רבה מושקעת בהרכב כל קבוצה, כך שהמשתתפות 
תתאמנה זו לזו. את המשתתפות מלוות פסיכולוגית, מורה 
ליוגה, מעסה, תזונאית ומטפלת מינית. כולן בעלות תעודות 
הסמכה וניסיון רב עם חולים אונקולוגיים. הן מקיימות 
תהליכים קבוצתיים ומפגשים אישיים ונוכחות במקום 
במהלך כל הסדנה.  כאן, מוצאות נשים המתמודדות עם 
סרטן וגם עם ההחלמה ממנו, מרחב של התבוננות ושקט, 
מקום לחלוק זו עם זו את מה שהן חוות ולגעת בכל רבדי 

הגוף והנפש, מתוך אמפתיה ותמיכה.
רבדים נסמכת ונתמכת על תכנית דומה המתקיימת מזה 

40 שנה במרכז בשם Commonweal, באזור סן פרנסיסקו.
כל מפגש עם מחלה או קושי, נוגע במספר רבדים. לכאורה 
נפגע הגוף הפיזי, אבל יחד איתו מתערערים גם רבדים 
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עדינים יותר. נוצר צורך לבנות את מערכת האמון שלנו 
בעצמנו ולבחון את הרצונות והצרכים שלנו מחדש.

הטיפול שלם כשהוא נוגע בכל הרבדים השונים, כיוון שהם 
ארוגים זה בזה. כל רובד המטופל כראוי תומך באחרים: 
הרובד החיצוני, הגוף הפיזי, מטופל כאן באמצעות תזונה 
צמחונית, אורגנית וכן באמצעות מגע תומך נכון. עיסוי 
מקצועי, המותאם לצרכים של כל משתתפת, מנחם את הגוף 
ויוצר תחושת נועם עמוקה כשלצדו יוגה, המאפשרת תנוחות 
המקלות על מערכות השרירים והשלד, מחזקות ומגמישות.

הטיפול נכנס רובד אחד נוסף פנימה – אל הנשימה, 
לומדות  אותה   , שלנו הרגשי  מהמצב  המושפעת 

המשתתפות להשקיט וליצור מצב פנימי שלו ובטוח יותר.
וברובד הפנימי ביותר – נוצר מפגש אנושי הנוגע ברגש. 
הנחיה מקצועית במעגל אינטימי של נשים החוות מציאות 
דומה, המאפשרת לכל אחת לפתוח דלת ולהתבונן באופן 

בו הן מתמודדות עם הסרטן. 
ליאורה עמיחי, מנהלת מקצועית, תכנית רבדים.

שחרור מקוון של בעלי סטומה חדשים - 
שיתוף פעולה בין בית חולים קפלן ומחוז 

מרכז שרותי בריאות כללית
במסגרת שיפור וייעול תהליכי שחרור של מנותחי סטומה 
חדשים מבית חולים קפלן לקהילה, נעשה שימוש במערכת 
מכוונת ייעודית שנבנתה, מתוך צורך שעלה מהשטח, על 
מנת לשמור על רצף בטיפול והעברת כל המידע החיוני 
אודות המנותח לרבות סוג הסטומה, סוג הניתוח שבוצע, 

רשימת ציוד מומלצת לטיפול ועוד.  

כידוע, ניתוח סטומה הינו אירוע טראומתי, שמשפיע 
על איכות חייו של המטופל ומשפחתו. הדרכת המטופל 
לפני הניתוח, במהלך האשפוז ותכנון קפדני של השחרור  
לקהילה - ישפיעו רבות על המשך התמודדות והסתגלות 

למצב החדש ויקדמו לשיקום מוצלח.   
לאור העובדה, כי שלב השחרור והמעבר לבית ולקהילה 
נחשבים לחוליה החלשה בתהליך ועלולים להיות מלווים 
בחששות ופחדים מצד המטופל, וכחלק מיישום מדיניות רצף 
הטיפול בין בית חולים לקהילה, ניבנה טופס מקוון לשחרור 
מנותח סטומה בקהילה, שמטרתו העברת כל המידע 

הרלוונטי והנחוץ להמשך טיפול בקהילה. 
התהליך החל בינואר 2017 כפיילוט בין בית חולים קפלן 
למחוז מרכז, אשר התחיל ביוזמתן של אחות סטומה 
בבית חולים )חגית איפרגן( ואחות סטומה בקהילה )בלה 
אליגולשוילי(. לאור הצלחתו התהליך הורחב לכלל בתי 
חולים של כללית ולמחוזות נוספים, ולאחרונה נכנס לתהליך 

גם בית חולים איכילוב.
עד כה דווחו במערכת 116 מנותחים חדשים 23 )2017(, 
35 )2018(, 58 )2019(, והוא מוטמע בכל בתי החולים של 
הכללית ומחוזות השונים. במהלך השנים מספר החולים 
שמועברים באמצעות הטופס המקוון עולה, והוא מוטמע 

בכל המחלקות הכירורגיות והאורולוגיות בבית החולים. 
יש לציין, כי בנוסף לקבלת מידע רפואי מבית החולים, נוצר 
שיח בזמן אמת בין שתי מסגרות הטיפול, ומידע חיוני עובר 
בזמן אמת לצוות המטפל בקהילה. תהליך זה מהווה דוגמא 

טובה לשיתוף פעולה במרחב המחוזי הלכה למעשה.   
סיכמו: 

RN ,BA - מתאמת פצעים  קשיי ריפוי  חגית איפרגן, 

וסטומה, בית חולים קפלן
אנג'לה וולפר, RN ,MA - מנהלת הסיעוד במנהלת מור"ל, 

שרותי בריאות כללית מחוז מרכז
עליזה פילהבר, MA ,MPA ,RN - מנהלת הסיעוד בחטיבה 

הכירורגית, בית חולים קפלן

 

חדשות מהארץ ומהעולם


