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ב
נורית אשל

תפקיד אחות “נאמנת 
בריאות השד” במרפאה 

היועצת בקהילה 
מחוז שרון-שומרון, שרותי בריאות כללית

בעשור האחרון, לנוכח העלייה בהיארעות סרטן השד 
באוכלוסייה והנטייה להתמקצעות במחלה מסוימת, 
הוקמו מרכזי שד רב-תחומיים, במטרה לרכז את 
הטיפול בחולות סרטן שד, החל מתהליך גילוי ממצא 
חשוד, דרך תהליך הבירור, האבחנה ועד לטיפול ו/או 
מעקב. לצוות הסיעודי, המהווה חלק מהצוות הרב 
מקצועי, תפקיד מורכב שבמרכזו סיוע, ליווי ותמיכה 
בנשים, החל משלב הבירור ועד האבחון והטיפול 

במחלה.
מחוז שרון-שומרון של שרותי בריאות כללית, הינו 
המחוז השני בגודלו בארץ, ומחולק לשלוש מנהלות. 
3-2 מרפאות יועצות. כמנהלת  בכל מנהלת בין 
בריאות השד במחוז, מצאתי לנכון לתת מענה לכלל 
הנשים והגברים שהחלו בתהליך האבחון והמעקב 
במסגרת המרפאה היועצת. לפיכך, עלה הצורך 

להגדיר, להדריך ולהטמיע את תפקידן של האחיות 
במרפאות היועצות כנאמנות שד.

הטיפול במספר רב של נשים המאובחנות עם סרטן 
שד, העלה את הצורך באחות בעלת ידע רב ובקיאות 
בתחום זה. צורך זה הוביל לפיתוח תפקיד חדש 
במרפאות הקהילה – נאמנת בריאות השד. משמעות 
התפקיד העיקרי של אחות “נאמנת בריאות השד” 
מתבטא בעיקר בניווט המטופלת בנבכי המערכת, 
תוך סגירת מעגל אבחנתי הכולל עזרה בתיאום תורים, 
הדרכה, תמיכה רגשית וכתובת לכל צורך המתעורר 
במהלך שלבי האבחון השונים, ליווי בקבלת התשובה 
במפגש עם הכירורג והפנייתה למרכזי בריאות השד 
בבית החולים, תוך סיוע בניהול התהליך גם בהיבט 
הבירוקרטי.  במאמר זה ננסה להדגיש את חשיבות 

התפקיד של נאמנת השד בקהילה.

נורית אשל, RN ,MA – אחות מומחית בטיפול תומך, מתאמת 
בריאות השד, הנהלת הסיעוד מחוז שרון-שומרון.

shnurites@clalit.org.il

מבוא
סרטן השד הינה מחלה שכיחה בארץ ובעולם. בישראל כ- 
4,500 נשים חדשות מאובחנות מידי שנה )משרד הבריאות, 
2017(. אבחון מוקדם של סרטן השד באמצעות תכניות 
סריקה )Screening( הוכח כמפחית את הסיכון לתמותה 

 Siegel, Miller &( מסרטן השד ומשפר שעורי הישרדות
 .)Jemal, 2018

בתחילת שנות ה-90 הוקמה בישראל תכנית סריקה, על 
בסיס ראיות מניסויים קליניים וקווים מנחים של גופים 
מקצועיים, ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ובשיתוף 
משרד הבריאות. התכנית כוללת בדיקת ממוגרפיה אחת 
לשנתיים בנשים בנות 74-50 בסיכון ממוצע למחלה, ובדיקה 

שנתית מגיל 40 לנשים בסיכון מוגבר למחלה.

אשל
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אחד מהפרמטרים ליעילותה של תכנית כזאת הוא עלייה 
בשיעור הנשים שמאובחנות בשלב מחלה מוקדם, מה 
שיכול לספק הסבר חלקי לירידה בשיעורי התמותה ולעליה 

בהישרדות היחסית, בנוסף לשיפור הטיפול.
הסיעוד בתחום סרטן השד, הפך בשנים האחרונות לאחד 
התחומים המתפתחים בישראל ובעולם. מדובר בתפקיד 
מורכב שבמרכזו תמיכה, סיוע וליווי נשים שחלו במחלה, 
החל משלב האבחון והטיפול וכלה במעקב שמתבצע 
אחריו. תפקיד האחות התעצם והתרחב ודורש התערבות 
בכל שלבי האבחון והטיפול, ובכל אתרי הטיפול הקיימים. 
האחות מעניקה טיפול ומספקת מידע, ייעוץ, ליווי ותמיכה 
מותאמים לצרכי המטופלת והמטפלים בה, תוך עבודה עם 

צוות רב מקצועי.
במחקר איכותני שנערך במרכז הרפואי רמב”ם, אשר 
התמקד בעיבוד מכתבי תודה ששלחו המטופלות לאחות 
שטיפלה בהם, אפשר ללמוד כיצד תופסות הנשים את 
עבודת האחות המתאמת בשלושה היבטים: ההיבט 
האינסטרומנטלי, ההיבט הקוגניטיבי וההיבט הרגשי )אדמי, 
זוהר, ורודנר, 2014(. בהיבט האינסטרומנטלי מתייחסות 
הנשים לסיועה של האחות המתאמת, בהתמודדות הנשים 
עם הגורמים המערכתיים המעורבים בתהליך הטיפול. 
סיוע זה מתבטא בתיאום הטיפולים, תיווך בין הגורמים 
הממסדים השונים תוך ייצוג המטופלות מול המערכת, זירוז 
הליכים רפואיים ובירוקרטיים וסיוע מעשי ושוטף במהלך 
כל שלבי הטיפולים. בהיבט הקוגניטיבי, ציינו הנשים את 
האחות כמי שמספקת מידע מקצועי, מהימן וברור לאורך 
כל התהליך הטיפולי, ובנוסף לכך היא מהווה כתובת נגישה 

וזמינה לשאלות, דילמות וסוגיות הקשורות להתמודדותן. 
תרומה זו מקנה לנשים תחושת שליטה ושיתוף בקבלת 
ההחלטות בתהליך הטיפולי כולו. בהיבט הרגשי, מתברר 
כי תפקידה של האחות הוא בעל חשיבות עצומה: האחות 
המתאמת מתוארת כמי שמכילה את מצוקתן הנפשית 
של הנשים ובני משפחותיהן, מפגינה חום ואמפתיה כלפי 
המטופלות תוך שמירה על כבודן מחד, ודאגה לשיפור 

תחושת הרווחה שלהן מאידך )אדמי, זוהר, ורודנר, 2014(.
בכל שנה מתבצעות כ- 36,000 ממוגרפיות במחוז שרון 
שומרון. בקרב 5% עד 10% מנשים אלו נמצא ממצא חשוד 
המצריך המשך בירור. תקופת הבירור מאופיינת בדאגה 
רבה, חרדות וחוסר וודאות לגבי הממצא הנחשד כסרטני. 
בנוסף להתמודדות זו, נדרשות המטופלות גם להתמודד 
מול אוריינטציה רפואית בירוקרטית מצד מערכת הבריאות 
וספקי שירותי הבריאות, המשפיעים על המצב הרגשי של 

האישה ושל משפחתה.
הנהלת המחוז, אשר זיהתה צורך להקל על המטופלות, 
ייסדה מודל טיפולי של שיתוף פעולה בין הקהילה לבית 
החולים, תוך מעורבות בעלי תפקידים מרכזיים: רופא 
משפחה, אחות, כירורג, רנטגנולוג, מתאמת שד בי"ח, עו"ס 

והמכון הפתולוגי. 
על מנת שרצף טיפולי זה יתאפשר, נבנה תפקיד “מתאמת 
בריאות השד בקהילה”. במסגרת מילוי תפקידה, האחות 
אמונה על מספר נושאים: האחד, קשור ליצירת תהליכי 
עבודה אחידים עם כלל המכונים המבצעים דימות במחוז 
)ממוגרפיה/אולטרסאונד( לשם איתור הנשים לאחר 
שביצעו ממוגרפיה ו/או אולטרסאונד לא תקינים. השני, 

תרשים 1: פריסת מרפאות יועצות במחוז שו”ש – “נאמנת בריאות השד”
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קשור לקיצור זמני המתנה מרגע ביצוע הדמיה ראשונה 
והשלמת ברור הממצא בבדיקות ההדמיה, ליצירת נתיב 
מחבר בין האבחון לטיפול )קהילה - בי”ח - מכונים( 

ולהעלאת מודעות לשירות מקצועי ואמפתי.

תפקיד "אחות נאמנת בריאות השד במרפאה 
היועצת"

במחוז שרון-שומרון יש 7 מרפאות יועצות )תרשים 1(, סה"כ 
יש כ-10 אחיות "נאמנות בריאות השד".

על בסיס תפקיד "מתאמת בריאות השד בקהילה" ועל 
מנת שנוכל להגיע לרוב המטופלות ובשיתוף פעולה עם 
הכירורגים, נבנה תפקיד של "אחות נאמנת בריאות השד 
במרפאה היועצת". אחות זו משמשת כ"אחות מנווטת" 
)Nurse Navigator(, שבמסגרת תפקידה תעקוב אחר 
המטופלות אשר הופנו ע"י כירורג מטפל לביצוע בדיקות 

בחשד לממצא, ותדאג לסגירת המעגל האבחנתי .
 Coordinator Nurse – Led Clinics in Cancer Care המודל
)שטינברג, 2015( הוא המתאים ביותר לתיאור תפקיד זה 
במרפאה היועצת, הן בשל אופן עבודתן העצמאי והיזום של 
האחיות והן בשל יכולת ניהול תחום זה במקביל לפעילות 
השוטפת של המרפאה. האחות נאמנת בריאות השד 
במרפאה היועצת, מגלמת למעשה את היבטיה החיוביים של 
חווית הטיפול, במישור האינסטרומנטלי, הקוגניטיבי והרגשי.

תהליך העבודה 
נבנו תהליכי עבודה אחידים, בשיתוף מכוני הדימות 
המבצעים ממוגרפיה/אולטרסאונד במחוז. במסגרת 
התכנית )תרשים 2(, במקרה של הדמיה לא תקינה - צוות 
המכון פונה לרופא המטפל ולאחות מתאמת בריאות השד, 

על מנת לאפשר מעורבות מידית. 
מתקיים שיתוף פעולה עם מכוני השד בבי"ח מאיר, לניאדו 
ובילינסון, המאפשר לכל אישה שהתגלה אצלה ממצא 
חשוד בממוגרפיה )BIRADS 4B ומעלה( להיכנס למסוע 
המוביל אותה בתחנות האבחון, הכולל ביופסיה, טיפול 

ומעקב.
כמו כן, מתקיים ליווי הנשים בזמן ביצוע בדיקת הביופסיה 
תמיכה  על  דגש  שימת  תוך  נתניה,  ממוגרף  במכון 
מקצועית ואמפתית. האחות מסייעת במתן פתרונות, 
תאום בין הגורמים השונים, עזרה בהשגת תורים, אישורים 

והתחייבויות וכן בתמיכה פסיכו-סוציאלית.

מעקב אחות “נאמנת בריאות שד” במרפאה 
היועצת

הפניית המטופלים נעשית על ידי הרופא המטפל. האחות 
יוצרת קשר עם המטופל/ת תוך עשרה ימים ממועד הביקור 
הראשון: לשאול לשלומה, לוודא שנקבעו תורים לבדיקות, 

מועד ביצוע הביופסיה והיכן, דאגה לקביעת תור חוזר 
לכירורג. עם קבלת תשובת ביופסיה חיובית המטופל/ת 
תוזמן ע”י כירורג ו/או אחות למרפאה. מתן האבחנה נעשית 
בנוכחות אחות ו/או עו”ס, תוך ומתן הסבר לאשה על מהות 
התוצאות והמשך הטיפול בצורה אמפתית, המאפשרת 
מקום להבעת רגשות. הביקור מתועד במערכות המידע 

הממוחשבות.

מטרות התהליך:

העלאת רמת השירות במתן פתרון מקצועי ואמפתי	 

תמיכה וליווי המטופל/ת ומשפחתה	 

יצירת אווירת אמון וביטחון של המטופל/ת במערכת 	 
המטפלת.

רצף בתהליך האבחון, הטיפול והמעקב	 

איתור בעיות מיוחדות והפנייה למקורות תמיכה וסיוע 	 
רלוונטיים )סוציאליות/כלכליות/נפשיות(.

מתן מידע כתוב על סרטן השד )חוברת הסברה של 	 
האגודה למלחמה בסרטן(.

הדרכה על בדיקות האבחון המשלימות )מידע כתוב(	 

הכשרה של אחות “נאמנת בריאות השד”
במסגרת הרחבת תפקידן של נאמנות בריאות השד, 
מתקיימים מפגשים של האחיות נאמנות הנושא עם 
האחיות האחראיות, הכוללים תכנים מקצועיים, למידת 
עמיתים וכנס אחת לשנה. בתאריך 11.3.19 התקיים מפגש 
בשיתוף עם האגודה למלחמה בסרטן, בו השתתפו אחיות 
נאמנות בריאות השד. במוקד המפגש הייתה סדנא בנושא: 
אחות נאמנת בריאות השד- פנינו לאן? הסדנא הונחתה על 
ידי שירי בן ארצי, מאמנת ומדריכה בתחום הרפואי. במהלך 
הסדנא נערכו דיונים אודות האתגרים של תפקיד, המשימות 
הכלולות בעבודתנו כנאמנות נושא ועל הערך המוסף של 
תפקיד זה. במסגרת המפגש ניסחו האחיות הגדרת תפקיד. 
בנוסף, למדו האחיות על שירותי האגודה למלחמה בסרטן 

למען המטופלים, משפחותיהם ואנשי המקצוע.

ממצאים בעקבות מיסוד התפקיד 
מנתונים שנאספו מהרשומות הממוחשבות בתקופה של 

ינואר-יוני 2019:
בדיקות   11,293 ממוגרפיה,  בדיקות   19,882 בוצעו: 
אולטרסאונד שדיים, 1,278 בדיקות ביופסיה של השד, מתוכן 
ל-351 נשים נמצא ממצא חיובי. סך הכל 773 )60%( נשים 
שביצעו ביופסיה קיבלו ליווי והדרכה על ידי אחות מתאמת 
שד ו/או נאמנת בריאות השד במרפאה היועצת בקהילה, 
ההסבר לכך, ביצוע בדיקות הדמיה וסגירת מעגל אבחנתי 

נעשה בבית החולים ישירות, מכון פרטי וכדומה.

אשל
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ת תרשים 2: מעקב אחר נשים עם חשד לאבחנה של סרטן השד - תרשים זרימה

תשובה 
תקינה

תוזמן לבדיקת 
סריקה נוספת 
לאחר שנתיים

:FNA /ממצא חשוד בשד ביופסיה

BIRADS 4b ומעלה, הפניית 	 
המטופלת לביצוע הבדיקה 

בבית חולים

BIRADS 4a ומטה הפניית 	 
המטופלת לביצוע הבדיקה 

במכון ממוגרף נתניה

אבחון הממצא ע”י אמצעי הדמייה:

ממוגרפיה + US שד ו/או בדיקת 
כירורג

מתן הבשורה ע”י כירורג + 
אחות נאמנת בריאות השד

הפניית המטופלת למרפאת שד 
בבית חולים מאיר/ בלינסון

על פי רצון המטופלת

ביקור חוזר לבדיקת כירורג - 
סגירת מעגל טיפול

מעקב במידת הצורך על פי 
שיקול קליני

הפניית המטופלת לבדיקת כירורג שד )תוך 3 ימים(

בדיקת סקר

נשים בגילאי 50-75 מוזמנות אחת 
לשנתיים לבדיקת ממוגרפיה

איתור ממצא בשד ע"י האישה או 

הרופאה בכל גיל

תשובה חיובית

אובחן ממצא ממאיר
תשובה שלילית

ללא ממצא ממאיר

מעורבות אחות 
נאמנת בריאות 

השד
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בעקבות בניית התפקיד ותהליכי העבודה חלו שינויים ושיפור בניהול התהלים:

במצב הנוכחיבעבר

היעדר תהליך מובנה שמרכז את הטיפול והמעקב אחר 
אישה עם ממצא בשד

אחות מנהלת את התהליך

שמירה על רצף הטיפולהעדר רצף אבחנתי וטיפולי

הנשים נאלצו להתמודד לבדן בסבך הבירוקרטי של 
תיאום תורים לבדיקות השונות, כתוצאה מכך נשים 
אובחנו באיחור או לא אובחנו כלל – עיכוב באבחנה 

ובטיפול

זמן אבחון עד לתחילת טיפול מתקצר 

זמן ממוצע בין ביצוע הסונר לקבלת תשובת הביופסיה 
כ-30 ימים

זמן ממוצע בין ביצוע הסונר לתשובת הביופסיה כ- 11 
ימים בממוצע

משך המעגל האבחנתי עד 60 יום משך המעגל האבחנתי נע בין 120-60 יום 

סיכום
אחות “נאמנת בריאות השד” במרפאה היועצת בקהילה הוא 
תפקיד חדש ומאתגר, הוא בעל חשיבות רבה הן למטופלת 
המתמודדת עם סרטן השד והן לקרוביה, זהו תפקיד הדורש 
מיומנויות רבות ומקצועיות גבוהה. ליווי הנשים במעגל 
האבחנתי דורש מהצוות הסיעודי “יד מכוונת” בהיבט 

הרפואי, הנפשי והבירוקרטי.
התפקיד פותח ונבנה תוך כדי למידה, זיהוי צרכים ומטרות 
והכנת תכנית הכשרה ייעודית מותאמת, במטרה להמשיך 

את פיתוח התפקיד.
במסגרת התפקיד האחות מנחה בנוגע לאבחון הראשוני, 
מעניקה סיוע בירוקרטי למטופלות תוך ייצוגן מול המערכת 
הטיפולית, ועובדת על פי סטנדרטים מקצועיים, הדרכת 
המטופלת, קבלת “בשורה מרה” ועוד. תפקיד זה דורש 
מיומנויות בינאישיות גבוהות, בעיקר בשל הימצאותן של 

הנשים בתחושת אי ודאות וחרדה.
במסגרת התכנית העתידית להרחיב את תפקיד האחות 
המתאמת לליווי החולות לאורך כל שלבי המחלה, תוך 
שמירה על הרצף הטיפולי בבית החולים ובקהילה, וזאת 
על ידי בניית תשתית של “מרפאת שד במרפאה היועצת”, 
המנוהלת על ידי אחיות נאמנות נושא, העובדות בשיתוף 
פעולה עם הרופאים הכירורגים, נותני השירות במכוני 

הדימות, מתאמת שד מחוזית ועוד.
יש מקום להגדרת צרכי תפקיד זהים בכל המרפאות 
היועצות, כאשר עיקרון הפעולה המנחה הוא התמקדות 
בהבטחת סגירת מעגל אבחנתי לכלל המטופלות הבאות 
למרפאה, בין אם הן נמצאות בתהליך אבחנתי או בתהליך 

ההחלמה והמעקב.
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