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ה

תרומתן של אחיות בריאות 
השד להתמודדות נשים 

שחלו בסרטן השד עם סבלן

הקלה על סבל מהווה סוגיית מפתח בהתערבות 
בריאות השד. בעבודה  המקצועית של אחיות 
הנוכחית מוצגת מסגרת קונספטואלית, שנבנתה 
מתוך ציטוטים של נשים שחלו בסרטן שד אשר 
נכתבו על גבי שאלונים, כחלק ממחקר שרובו 
כמותי, שהן השתתפו בו. הציטוטים נותחו תוך 
התייחסות לחוויית הסבל של הנשים בעקבות 
האבחנה, לתרומתן של האחיות להתמודדות עם 
סבלן ולתוצאת התמודדותן. ניתוח הציטוטים מצביע 
על שלושה תחומי תוכן בהתייחס לסבלן: התחום 
הפיזי, המבוטא כ"פלישתה" של מחלת הסרטן 
במונחי "מלחמה"; התחום הקוגניטיבי, המתמקד 
והתחום הרגשי, אשר  בתפיסת מצבן כּכאֹוטי; 
במוקדו עולות חוויות של חרדה, יאוש ושבריריות. 
ניתוח ההתערבות הסיעודית מורה על מתן מענה 
לשלושת ממדי הסבל: בממד הפיזי - "התגייסותן של 

האחיות למלחמה בפולש הזר"; בממד הקוגניטיבי 
- סיוען בהחזרת הסדר לחייהן של הנשים; ובממד 
הרגשי - הכלה והּומניּות. ניתוח תוצאות התמודדות 
הנשים בעקבות התערבותן המקצועית של האחיות, 
מצביע גם הוא על שלושה היבטים בהתאמה: בתחום 
הפיזי - הנשים הביעו הצלחה ב"לחימה" במחלה ואף 
פיוס עם "הפולש הזר"; בתחום הקוגניטיבי - הסדר 
הוחזר על כנו; ובתחום הרגשי - אופטימיות, ביטחון 
ותקווה. הממצאים מצביעים על כך, שאחיות בריאות 
השד מתייחסות לסבלן הפיזי, הקוגניטיבי והרגשי של 
הנשים כמכלול. יחד עם זאת, עליהן להמשיך ללמוד 
על נושא הסבל, לדון בו בצורה מעמיקה ולחקור 
אותו בהקשרים תרבותיים שונים, בשלבים השונים 
של המחלה, כולל בשלב בו המחלה מתקדמת, כמו 

גם בקרב מחלימות. 

ליויה כסלו, חנה זהר, יעל רודנר, מירה דמארי, אירית דינור, 
האנה חאלד, מלכה כהן, עליזה כץ, אילנה קדמון

ליויה כסלו, RN ,MA - אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן ויו"ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

חנה זהר, RN ,MA - אחות בריאות השד לשעבר בקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב"ם, כיום: אחות בריאות השד בבית החולים לגליל מערבי.

יעל רודנר, MA - החוג לתקשורת, אוניברסיטת חיפה.

מירה דמארי, RN ,MA - אחות בריאות השד, המרכז הרפואי קפלן, רחובות.

אירית דינור, RN ,MA - אחות בריאות השד, המרכז הרפואי אסף הרופא, צריפין.

האנה חאלד, RN ,MA - אחות בריאות השד, שירותי בריאות כללית, סח'נין.

מלכה כהן, RN ,BA - אחות בריאות השד, המרכז הרפואי ע"ש שיבא, תל השומר.

עליזה כץ, RN ,BA - אחות בריאות השד לשעבר במרכז הרפואי מאיר, כפר סבא.

ד"ר אילנה קדמון, RN ,PhD - אחות בריאות השד לשעבר במרכז הרפואי הדסה עין כרם, יועצת אקדמית בחטיבה האונקולוגית בשירותי 
הסיעוד, המרכז הרפואי הדסה עין כרם ומרצה בכירה בבית הספר לסיעוד של הדסה והאוניברסיטה העברית.
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והגיעו למעקב במרפאת השד באחד מתוך שבעה מרכזים 
רפואיים בהם התקיים המחקר, פגשו לפחות פעם אחת 

אחות בריאות השד.
קריטריונים להוצאה: מחלה גרורתית או אבחנה נפשית 

קלינית. 
לוח 1: משתנים סוציו-דמוגרפיים

אחוזמספרמשתנים

מקום לידה  
21165.7ישראל

3410.6אפריקה
278.4אירופה
123.7אסיה  

72.2דרום אמריקה
30.9ארה”ב

10.3דרום אפריקה
30.9לא ידוע

99.9*321סה”כ
מצב משפחתי  

24074.8נשואה  
309.3גרושה

319.7אלמנה 
165.0ללא קשר קבוע
10.3חיים משותפים

30.9לא ידוע
321100.0סה”כ

הכשרה  
134.0לא פורמלית

3510.9יסודית
13040.5תיכונית

14043.6אקדמאית
30.9לא ידוע

99.9*321סה”כ
דת  

27385.0יהודיה
278.4מוסלמית 

154.7נוצריה
61.9לא ידוע

321100.0סה”כ
מידת דתיות  

13642.4חילונית
12839.9מסורתית

4313.4דתיה
72.2חרדית

72.2לא ידוע
100.1*321סה”כ

סוג המחקר וכלי המחקר

סוג המחקר: Mixed Method. המחקר הינו מחקר תיאורי, 
 The אשר כלל שאלון סוציו דמוגרפי, שאלון כמותי: 
 Ipswich Patient Questionnaire (Eley, Rogers-Clark
Murray, 2008 &(. בהתייחס לפן האיכותני, משתתפות 
המחקר התבקשו לענות על שאלה אחת פתוחה: בבקשה 

מבוא
 Coyle & Ferrell,( מושג הסבל בכלל ובאונקולוגיה בפרט
Wazqar, 2017 ;2008( נידון ונחקר בעבר. הקלה על הסבל 
הינה אחת המטרות החשובות בעבודתן של האחיות 
)Coyle & Ferrell, 2008( ואחיות  האונקולוגיות בכלל 
בריאות השד בפרט. פרופ' אריק קאסל )1983(, מהמייסדים 
והמובילים בימינו של תחום הטיפול בסבל האנושי, מבדיל 
בין סבל לכאב. הוא טוען שכאב יכול להיות חלש בעצמתו, 
אך אם הוא מטיל אימה )לדוגמא אם מקורו בגידול ממאיר(, 
הוא יכול לגרום לסבל. לעומת זאת, כאב יכול להיות עז, אך 
הוא נתפס כזמני וניתן לשליטה ומקורו אינו מהווה איום, 
ואז אינו גורם בהכרח לסבל. גם Charmaz )2002( חושבת, 
שאדם יכול לחוות כאב ללא סבל וסבל ללא כאב. זאת ועוד, 
קאסל )1983( ממשיך ומסביר שהסבל יכול להיות קשור 
לכל אספקט בחיי האדם: ליחסיו עם משפחתו, לעבודתו, 
לתפקידיו בחברה, לדימוי גופו, לתפיסתו לגבי עתידו ועוד. 
 (Integrity( הסבל מתקיים אם מופרת השלמּות הפנימית
של האדם וממשיך עד שהאיום על הְשֵלמּות הפנימית 
מּוסר. סוגיית הסבל, לדעתו של קאסל )1999(, דורשת 
דיון מעמיק והתייחסות למשמעות הכוללת שלה, כפי 
שהיא נתפסת באופן סובייקטיבי על ידי אדם ספציפי. הוא 
מסביר, שגם אם שני אנשים חווים אותם תסמינים, שניהם 
יחוו סבל באופן שונה. בנוסף הוא טוען, שהכשל באבחון 
של סבל כמכלול, ובעקבות כך, הכשל בטיפול הולם ומספק 
בסבל, נובעים מהנטייה שלנו, המטפלים, לערוך דיכוטומיה 
בין גוף לנפש, ולתת את הדעת בעיקר להיבט הפיזי של 
הסבל. לעומת זאת, לעיתים קיימת אצל חלק מהמטפלים 
נטייה להפחית מערכם של היבטים נוספים של הסבל, כמו 
היבטים נפשיים, חברתיים ורוחניים ואף להתעלם מהם. 
מכאן שאנו, אנשי הצוות, מעמיקים יותר בקבלת מידע 
מהמטופל אודות מחלתו בהקשרה הפיזיולוגי ולא מספיק 
בקבלת מידע על מאפייניו, ערכיו וצרכיו של המטופל 
כאדם. במאמר זה נעשה ניסיון לבחון את טענתו זו של 
פרופ' אריק קאסל, בהתייחס להתערבות המקצועית של 

אחיות בריאות השד בישראל. 
מטרת המאמר לבדוק מהי נקודת מבטן של נשים שחלו 
בסרטן שד, בנוגע לתפקידן של אחיות בריאות השד בהקלה 

על סבלן. 

שיטה

מדגם

המדגם כלל 321 נשים שחלו בסרטן שד בטווח גילאים -84
28 )גיל ממוצע 55.2, גיל ממוצע בעת האבחנה 52.8( עם 

13-0 ילדים. נתונים נוספים של המדגם מפורטים בלוח 1.
קריטריונים להכללה: דוברות עברית או ערבית, אשר 
סיימו טיפול כירורגי, כימי או קרינתי בשנתיים האחרונות, 

כסלו, זהר, רודנר, דמארי, דינור, חאלד, כהן, כץ, קדמון
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תארי במילים שלך את החוויה / ההתנסות שלך בקשר עם 
אחות בריאות השד, במיוחד בהקשר להתמודדות שלך עם 
המחלה והטיפולים. המחקר הנוכחי מתמקד בתשובות 
הנשים על השאלה הפתוחה, בעוד שהממצאים הכמותיים 

 .)Kadmon et al., 2015( סוכמו במאמר נפרד

הליך איסוף הנתונים

הנתונים נאספו בכל אחד משבעת המרכזים הרפואיים 
שהשתתפו במחקר, באמצעות עוזרת מחקר. בדרך כלל 
אחות שאינה מטפלת באופן ישיר בנשים. טרם התחלת 
המחקר, עוזרות המחקר קיבלו הדרכה לגבי אופן הפניה 
לנשים שהגיעו למעקב שגרתי במרפאת השד וענו על 
הקריטריונים. במידה והסכימו, חתמו על הסכמה מדעת 
וענו על השאלונים. עוזרת המחקר ענתה על שאלותיהן 
במידת הצורך. השאלונים הועברו באופן אנונימי למרכזת 

המחקר. 

ניתוח הממצאים

במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשיטת ניתוח תוכן של 
טקסטים. זוהו מילים, ביטויים ומטאפורות מרכזיים, הוגדרו 
ממדים שונים אשר סווגו לקטגוריות ותמות רלוונטיות, תוך 
הבניית מסגרת קונספטואלית שכללה את התמות והיחסים 
ביניהן. השאלות שנבנו תוך כדי תהליך ניתוח הממצאים 
היו: עד כמה נשים שחלו בסרטן שד מבטאות היבטים 
שונים של סבל בעקבות האבחנה, מהו המענה שאחיות 
מתאמות בריאות השד מספקות להתמודדות הנשים 
עם סבלן ומהי תוצאת התמודדותן בעקבות ההתערבות 
הסיעודית. ניתוח תמטי של הממצאים בוצע בהתייחס 
למסגרת התיאורטית הדנה בנושא הסבל )קאסל, 1999(. 
חשוב לציין, שהנשים אמנם לא נשאלו באופן ישיר לגבי 
סבלן, אך מכיוון שתשובותיהן הצביעו על תופעה זו, ניתוח 
תשובותיהן ופרשנותן תרמו לבניית מסגרת קונספטואלית 
אשר במוקדה עמדה תופעת הסבל )ראה לוח 2(. זאת ועוד, 

החלוקה לממדים השונים של סבל, לאופני ההתערבות 
הסיעודית ולביטויי תוצאת ההתערבות, נעשתה לצורך 
שבחוויה  ברור  בלבד.  קונספטואלית  סכמה  בניית 
הסובייקטיבית של הנשים, לא ניתן להפריד בין הממדים 
שיוצגו באופן כה חד משמעי, שהם למעשה קשורים האחד 

בשני ואף קיימת חפיפה ביניהם. 

ממצאים

ציטוטי הנשים מלמדים על ממדים שונים של סבל הנחווה 
על ידן בעקבות אבחנת סרטן השד והטיפולים שהן קיבלו. 
בתחילה יוצגו שלושת ממדי הסבל כפי שעלו מעדויותיהן: 
סבל פיזי, קוגניטיבי ורגשי. לאחר מכן, בהתייחס לכל 
ממד בנפרד, יוצגו הממצאים המצביעים על ההתערבות 
הסיעודית שננקטה על ידי אחיות בריאות השד ואשר הקלה 
על סבלן. לבסוף, תוצגנה תוצאות ההתערבות הסיעודית 
הנוגעת להקלה על סבלן של הנשים בהתייחס לכל שלושת 

ממדי הסבל, כפי שהשתמעו מדבריהן. 
לאופני  מתוך החלוקה לממדים השונים של הסבל, 
ההתערבות הסיעודית ולביטויי תוצאת ההתערבות, נבנתה 
סכמה קונספטואלית )ראה לוח 2(. עבור כל אחד ממרכיבי 
הטבלה ניתנו מושגים תיאוריים. המושגים התיאוריים 
מסכמים באופן המיטבי את הגדרת מצבן של הנשים 
בהקשר לסבלן, את ההתערבות הסיעודית ואת תוצאת 
ההתערבות, בכל אחד משלושת הממדים )פיזי, קוגניטיבי 
ורגשי(. על ידי צרוף האותיות הראשונות של המושגים 
התיאוריים שבתוך כל עמודה, נבנתה מילת מפתח שמהווה 
סכמה קונספטואלית. כך לדוגמא, בעמודת "הגדרת המצב", 
צרוף האותיות של המושגים התיאוריים על פני שלושת 
SUFFER )סבל הנשים(.  ממדי הסבל, יצרה את המילה 
בדומה, בעמודת "התערבות סיעודית", צרוף האותיות של 
המושגים התיאוריים על פני שלושת ממדי הסבל, יצרה את 
המילה WHOLE )במובן של התערבות סיעודית הוליסטית(. 

לוח 2

ממדי חווית הסבל של נשים שחלו בסרטן שד, ההתערבות הסיעודית בסבל והתוצאה

 הגדרת המצבממדים
SUFFER

התערבות סיעודית
WHOLE

תוצאה
RELIEF

פיזי- גוף
מלחמה ← פיוס

פלישת גורם זר
Subversion

ניהול לחימה
Warlike

הישרדות ופיוס
Recovery

קוגניטיבי- תודעה
עמימות ← בהירות

אי סדר
Foggy, Farrago

סיוע ביצירת סדר
Hold

הסדר הוחזר על כנו
Line up

תחום רגשי
חושך ← אור

חרדה/ייאוש/שבריריות
Ending, Rock bottom

הכלה
Let

הארה, זריחה
Effulgence
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כסלו, זהר, רודנר, דמארי, דינור, חאלד, כהן, כץ, קדמון

לבסוף, בעמודת תוצאת ההתערבות הסיעודית, צרוף 
האותיות של המושגים התיאוריים על פני שלושת ממדי 

 .RELIEF הסבל, יצרה את המילה
הממצאים שלהלן יפורטו בהתאם ללוח 2 שנבנה על סמך 

ציטוטי הנשים. 

SUFFER -הממדים השונים של הסבל

הממד הפיזי - Subversion )חתירה, הפיכה(

ניתוח הערותיהן של הנשים בהקשר הפיזי מצביע על 
שימושן באופן רווח במונחים הקשורים למלחמה, בתארן 
את מחלת הסרטן בה לקּו כפלישה מפתיעה של אויב או 
גורם זר ואת הצורך לבלום אותו ולהילחם בו. להלן מספר 

דוגמאות בנושא זה.

ניסיתי להבין איך פתאום, באמצע החיים, הסרטן פלש 	 
לגוף שלי. דיברתי על זה עם האחות. היא נתנה לי את 

המוטיבציה להשתלט עליו. 

המחלה הזו נפלה עלי במפתיע והייתי צריכה להילחם 	 
בה.

רציתי כמה שיותר מהר לבלום את המחלה כשהיא 	 
קטנה לפני שתתפשט לכל ֶעֶבר.

 / Farrago )ערפילי, אפלולי( Foggy -הממד הקוגניטיבי

)ערבוביה(

מהממצאים עולה, שבאופן בולט במיוחד, רוב הנשים תפסו 
את מצבן כלא מוגדר, מבולבל, כאוטי, חסר סדר, לא ברור 
ואמורפי. כל זאת משום הסטייה הפתאומית משגרת חייהן 
המוכרת והצפויה, ההצפה במידע חדש, הצורך בקבלת 
החלטות במהרה בתחום זר לגמרי עבורן עם "שפה" משלו, 

וללא היכרות עם הנתיב החדש, אליו נקלעו בעל כורחן. 

זהו מצב מאד מבלבל וקשה. היו לי לבטים וקשיים 	 
בהחלטות. לא ידעתי מה הכי נכון לעשות. לא הכרתי 

את המושגים החדשים. זה מצב מאד אמורפי.

הרגשתי מסוחררת מרוב מידע חדש לגמרי, לא מוכר. 	 
כל החיים שלי התהפכו בבת אחת. הכל נראה לי 
בלגאן אחד גדול. הייתי צריכה ללמוד שפה חדשה. 

זה הטריף אותי.

פתאום החיים נראו בכאוס אחד גדול. הכל נעצר. 	 
סוטים מהדרך ולא יודעים לאן תוביל הדרך החדשה 

זה בכלל לא היה פשוט. 

המימד הרגשי- Ending )סֹופיּות( / Rock bottom )תחתית(

הערות הנשים מלמדות על שברן הנפשי המהותי בעקבות 
האבחנה, המאופיין בתחושות של יאוש ושל סופיות החיים. 
כפי שיודגם להלן, הנשים הרבו להשתמש במטאפורות כדי 

לנסות לבטא ביתר עצמה את סבלן הנפשי.

הייתי בטוחה שסוף העולם מתקרב.	 

הרגשתי שאני טובעת בים ולא יודעת לשחות.	 

הייתי שבורה נפשית.	 

הרגשתי ים של חושך מסביבי. 	 

WHOLE - ההתערבות הסיעודית

שותפות בלחימה במחלה -Warlike )מלחמתי, צבאי( 

בדומה לתיאור הנשים את מחלת הסרטן במונחי "פלישת 
גורם זר", כך גם התכנים שנגעו לעבודת האחות בכל הקשור 
לניהול הטיפול במחלתן, הובעו על ידן באמצעות שימוש 
נרחב במונחים ובמטאפורות המקובלים בתיאור ניהול 
שדה קרב, דוגמת: "חוליה חשובה", "גורם מקשר", "תיאום 
בין גורמים", "מנווטת", "גורם מחבר", "פונקציה חשובה", 
"קיצרה תהליכים", "יש לה חשיבות גורלית במלחמה", 

"נמצאה בכוח" ועוד. כך למשל, כתבו כמה מהן:

האחות היתה עבורי חבל הצלה מאד משמעותי 	 
במלחמה שלי.

על האחות שטיפלה בי נאמר: האדם עושה את 	 
תפקידו. היא דמות מאד משמעותית. היא החוליה 

החשובה והמרכזית בשרשרת. 

היא גורם שמקשר בין הגורמים האחרים כי צריך 	 
להיות בקשר עם הרבה רופאים, קופות חולים, אחיות...

היא עזרה לי בתיאום עם הגורמים השונים שהיו 	 
מעורבים בהחלטות.

היא היתה מנווטת. צריך שיהיה מישהו כזה במלחמה 	 
בסרטן.

היא היתה חוליה חשובה מאד בקרב על החלמתי. 	 

יצירת סדר- Hold )החזקת יד, מורה דרך בבלבול( 

עדויות לתרומתן המשמעותית של אחיות בריאות השד 
לשיפור והקלה על תפיסת הכאוס והבלבול של הנשים 
ויצירה מחודשת של תפיסת סדר בחייהן, ניתן להתרשם 
מהציטוטים שיובאו להלן. הדימוי המשקף ביתר דיוק את 
תפיסת הנשים בנידון הוא של האחות, האוחזת בידה את 
האישה שהלכה לאיבוד ומלמדת אותה בביטחון רב כיצד 
לצעוד בדרך החדשה. רוב הנשים חזרו וציינו עד כמה חשוב 
היה להן לקבל הסברים מדויקים, חוזרים ונשנים בשפה 
ברורה ופשוטה אודות הצפוי להן. הנשים ציינו את חשיבות 
האחות בתיאור כן וברור של השלבים העתידיים לבוא, להן 
ולבני זוגן. בכך נוצר מתווה מסודר ובהיר לצעוד בו. הזמינות 
והנגישות של האחות והמענה המיידי שלה על שאלות 

הנשים, תרמו גם הם לתפיסת מצבן כברור ומאורגן יותר.

פגישתי עם האחות לא תימחק מזיכרוני. בעלי ואני 	 
נכחנו בפגישה ובכל הבלגאן שהיה לנו במוח, היא 
הסבירה לנו בשפה ברורה מה מצבי ומה הדרכים 
לטיפול ולהקלה. היא גם גיבתה את ההסברים בחומר 
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כתוב וזה ִאפשר לי לקבל מידע עדכני ומעשי. היתה 
לה פתיחות לענות על כל שאלה. 

היא לקחה אותי ביד לחדר טיפולים והראתה לי כל 	 
דבר. היא פשוט סידרה לי את הבלבול ואת חוסר 
הוודאות לגבי מה שהולך להיות. היא בוודאות נתנה 

לי דרך.

היא היתה כצור איתן, הן עבור בעלי והן עבורי. שילוב 	 
נדיר של הבנה וידע, שאפשר לנו לקבל תשובות, להבין 

ולצעוד במסלול הנכון. 

יש לה חשיבות מאד גדולה לטעמי בגלל שההסבר 	 
המדויק והכנה על מה שהולך לקרות ועל תופעות 
הלוואי מראה מה צפוי בהמשך הדרך. כשיודעים 
מה הולך לקרות, זה מרגיע את אי הוודאות ואת 

המחשבות הלא מסודרות שמציפות אותך. 

מה שנותן ביטחון זה שמיד אתה מקבל תשובות. מיד 	 
מתחולל סדר באי סדר. זה בזכות הנגישות הטלפונית 
המכסימלית של האחות, אפילו בזמן חופשה. תמיד 

היא עונה לעניין, ברצון ובנעימות. 

היא עוזרת להבין את המהלך ולחשוב נכון. היא מבינה 	 
את הסחרור שבו אני נמצאת ומאפשרת לי לשאול כל 

מה שעולה על דעתי. זה מסדר את המחשבות.

 הכלה- Let )לאפשר( 
בציטוטים שיודגמו להלן, בדומה לתיאור הנשים את סבלן 
הנפשי, גם כאן בלט במיוחד שימושן במטאפורות כדי 
להדגיש את הסיוע המהותי של אחיות השד בהקלה על 
סבלן הנפשי. יותר מכל הביעו הנשים את תחושתן, שהן 
לא לבד בתהליך שהן חוו. האחיות הצליחו להיות קשובות 
למצוקותיהן של הנשים ולהכיל אותן באמצעות יצירת 
אוירה חמה ורגועה, גישה נינוחה ומקבלת, כמו גם זמינות 

ֵמרבית ומתן מענה מיידי למצוקותיהן הרגשיות. 

האחות היתה ממש מלאך, תמיד קשובה עם חיוך 	 
ונכונות לעזרה בכל זמן. הרוגע שלה והקבלה שלה 

את מצבי הלא פשוט, נתנו לי את הביטחון והתקווה.

בכל הזדמנות במשך הטיפולים או בזמן האשפוז 	 
חיפשתי את האחות. היא היתה המלאכית שלי. 

היא מעין "אם ואחות", מאד נעימה, מכילה ואמפתית.	 

היא היתה עבורי כתובת לשאלות שלא נעים לשאול 	 
את הרופא. היא היתה כמו אמא גדולה שמחבקת 

ואיתה אפשר לדבר על הכל.

היא היתה אפילו יותר ממשפחה. היא לא שכחה 	 
להתקשר לאחר כל טיפול. היא ענתה לטלפון בכל 
פעם שהייתי זקוקה לעזרה או למילה טובה. היא 

אנושית, אמפתית, אכפתית ומלווה בחיוך וקריצה. 

היא היתה עבורי כתובת וכתף תומכת לאורך כל שלבי 	 
המחלה. אני לא יכולה להעלות בדעתי לעבור את 
התהליך ללא הליווי שלה והנוכחות המתמדת שלה. 
הידיעה וההרגשה שהיא שם בשבילי, היו עבורי עוגן 

משמעותי בתהליך הריפוי.

היא היתה עבורי דמות אנושית, מקצועית, חמה, זמינה 	 
בכל עת. היחס שלה אלי היה עבורי אור גדול במים 
חשוכים. פגשתי בן אדם רגיש, חם, מבין. היא נתנה לי 

הרגשת ביטחון. היא פנינה בים של חושך. 

היא תמיד היתה שם בשבילי... היא נתנה לי להרגיש 	 
שאני לא לבד ושיש לי תמיד אוזן קשבת וכתף ושכם 

לשים עליו את הראש.

היא קרן אור, מקור לעידוד ותמיכה. היא היתה עבורי 	 
מלאך בדמות אדם.

כשהתקיפה אותי חרדה, בכל שעה ביום הרמתי אליה 	 
טלפון לייעוץ ואף פעם לא נדחיתי. הרגשתי שהיא 
תמיד לרשותי, מרגיעה, מבינה את החרדות שלי 
ומפנה אותי לאנשי מקצוע מתאימים. היא גם ליוותה 
אותי לכל מפגש מקצועי, שבו ניתן מידע רפואי 
שקשה לעיכול או להבנה, הסבירה לי במילים פשוטות 

וקיבלה את התגובות שלי בהבנה.

RELIEF - תוצאות ההתמודדות

הישרדות ופיוס- Recovery )הבראה( 
בכל הנוגע למחלה עצמה, נשים רבות ציינו שלאחות 
מתאמת בריאות השד היתה תרומה משמעותית בהשלמה 
עם קיומה של המחלה, וקבלת המציאות שנכפתה בלי 

להתכחש אליה.  

הייתי בהכחשה גמורה לגבי המחלה. בעזרת האחות 	 
ובתמיכתה למדתי לקבל את המחלה ולתת עליה את 

הדעת כפי שנדרש.

למעשה היא עזרה לי לקבל את הבלתי נמנע.	 

בעזרתה למדתי לקבל את המחלה.	 

היא עזרה לי מאד לבלוע את הידיעה המרה ולקבל 	 
אותה ולא להתכחש אליה.

בזכותה הצלחתי להשלים עם גורלי. בלעדיה הכל היה 	 
הרבה יותר קשה ולא מובן.

בזכותה חזרתי למציאות. היום אני יכולה להסתכל אל 	 
תוך תוכי ולהגיד: חליתי בסרטן.

לקבלה זו של המחלה, הצטרפו התבטאויותיהן של מספר 
נשים, אשר הדגישו את תרומתן הקריטית של האחיות 
בהצלת חייהן, בעיקר על ידי שידולן את הנשים לבצע 

בדיקות ולקבל טיפולים למרות סירובן.  

בתחילה סרבתי לבצע את בדיקת הממוגרפיה. האחות 	 
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פנתה אלי מספר פעמים ועודדה אותי לבצע אותה. 
בכך אני יכולה להגיד בוודאות שהיא הצילה את חיי.

הייעוץ והשידול שלה היה קריטיים והצילו את החיים 	 
שלי ואת הבריאות. תודה לאל שיש אחות כזו.

הסדר הוחזר על כנו-Line up  )ארגון( 

מהציטוטים הבאים ניתן להיווכח שהבלבול, איבוד הדרך 
והכאוס שהיו מנת חלקן של הנשים בתחילת דרכן, חלפו 

בסופו של דבר והסדר חזר על כנו. 

הסדר הזה שהיא עשתה לנו בראש מאד הרגיע אותי 	 
ואת בעלי, שהיו לו ספקות לגבי נחיצות כריתת השד. 
היא למעשה החזירה אותי למסלול החיים הרגיל 

במהירות. 

היא הצליחה לעשות לי סדר בבלגאן בין כל כך הרבה 	 
פרוצדורות שצצות ללא הרף. זה הרבה יותר קל 

כשאתה מרגיש שאתה לא הולך לאיבוד. 

הסדר שעשתה לי בראש בזה שפרטה מה מצפה לי, 	 
הקל עלי מאד, בעיקר על הפחד מפני העמימות הלא 

נודעת. 

הארה, זריחה - Effulgence )זריחה, זוהר(

בהתייחס לפן הרגשי, כפי שהציטוטים הבאים מורים, גם 
כאן השתמשו הנשים במטאפורות רבות כדי להבליט את 
ההקלה הרגשית, האופטימיות והנינוחות שחשו בעקבות 
בהשוואה  השד,  בריאות  מתאמת  אחות  של  סיועה 

לתחושותיהן הקשות יותר והמטלטלות בעת האבחנה. 

היא זו שהראתה לי את האור. היא הורידה לי את רמת 	 
החרדה שהייתי בה.

זה עוזר שאדם מטפל בך בצורה כל כך אישית וגם 	 
מלטף נפשית... פתאום רואים אור. 

בזכותה לא טבעתי למרות שאני לא יודעת לשחות.	 

בזכותה מצאתי קווים אופטימיים במצבי. 	 

הגישה שלה גרמה לי נפשית להיות נינוחה אחרי 	 
הסערה שהרגשתי. היא שוחחה עמי ממושכות ואני 

שוכנעתי שהמחלה שלי ברת טיפול והחלמה. 

דיון
מטרת המחקר הנוכחי היתה לנתח את ציטוטיהן של נשים 
שחלו בסרטן בקשר לתפיסתן את תפקיד אחיות בריאות 
השד שטיפלו בהן, ואשר נכתבו על גבי שאלונים שהן מילאו 
במסגרת מחקר כמותי בנושא. ניתוח הערותיהן של הנשים 
 Cassell,( נעשה במסגרת תיאורטית הדנה בסוגיית הסבל
Priya, 2012 ;1999(, תוך התייחסות לממדי הסבל שהשתקפו 
בהערותיהן, לתרומתן של האחיות להקלה על סבלן בהקשר 
לממדי הסבל השונים ולתוצאות ההתערבות המקצועית 

של האחיות. ניתוח הערותיהן של הנשים מלמד שִסבלן 
כולל שלושה ממדים: ממד פיזי, שמקורו בעצם התחלואה 
במחלת הסרטן )ולאו דווקא לסבל הנגרם מתסמינים 
פיזיים(, ממד קוגניטיבי המתמקד בתפיסת הבלבול 
והכאוס של מצבן והממד הרגשי, המתבטא בחרדה, ייאוש 

ושבריריות רגשית שהמחלה עוררה.
לממד הפיזי של הסבל, התייחסו הנשים באמצעות רטוריקה 

מיליטריסטית, הן כלפי האבחנה עצמה של מחלת הסרטן, 
הן לתרומת האחות להתמודדות בהיבט הפיזי של מחלת 
הסרטן, כמו גם לתוצאות ההתערבות הסיעודית. המחלה 
תוארה באמצעות מטאפורה שורשית הנוגעת למלחמה, 
כפלישה פתאומית של גורם זר לגוף, המצריך הדיפה וחיסול 
טרם התפשטותו. בתארן את תרומתן של האחיות בניהול 
הטיפול ב"פולש הזר", השתמשו הנשים במונחים רבים 
בעלי גוון צבאי, המקובלים בתיאור ניהול מלחמה, דוגמת: 
קישור, ניווט, חוליה חשובה בכוח ועוד. תוצאות "המאבק" 
במחלה בוטאו גם הן במונחי מלחמה: נשים רבות הביעו את 
יכולתן לא להתכחש לקיומה של המחלה בעקבות השיחות 
עם האחיות, דבר שיכול להעיד על כך שהן הגיעו למצב 
של כעין פיוס עם "האויב" והכרה בו. מספר נשים טענו אף 
שחייהן ניצלו ב"מלחמה" זו בזכות האחיות, ששידלו אותן 
"להילחם" על ידי ביצוע בדיקות וקבלת טיפולים למרות 
סרובן בהתחלה. זה לא חדש שדימויים מעולם המלחמה 
חדרו לשפה בהקשר למחלת הסרטן וההתמודדות בה 
בעולם המערבי, והם שגורים בפי האוכלוסיה הכללית, כמו 
גם בקרב אנשי המקצוע. טענה זו באה לידי ביטוי באופן 
בולט במיוחד בספרו של מוחרג'י )2010(, רופא וחוקר סרטן, 
בו מתואר מאבקם ההרואי של חוקרים ורופאים במאה 
העשרים במחלת הסרטן, כעין קרב מדעי עצום במטרה 
לחולל תמורה: לרפא, לדכא ולנצח את האויב הנורא. בספרו 
"מלכת כל המחלות", מתוארים "בשפת המלחמה" גילויים 
חשובים, מפלות, נצחונות ומיתות במערכה נגד האויב - 
הסרטן. גם סוזן סונטאג )1980( מדגישה ומפרטת בספרה 
"המחלה כמטאפורה", שהמטאפורות השולטות בתיאורי 
הסרטן אכן לקוחות מלשון המלחמה. הטרמינולוגיה 
הצבאית שולטת בתיאור תאי הסרטן "הפולשים", המצריכים 
טיפול "רדיקלי" במחלה, ו"הפצצת" התאים על ידי קרינה 
וכימותרפיה כדי "להרוג" את תאי הסרטן "ולהציל" את 
החולה. חשוב לציין, שסונטאג )1980( מצביעה על השימוש 
המוטעה שנעשה בתדמית המחלה בתרבות המערבית 
ובשימוש המטאפורי בהתייחסות אליה. מעניין יהיה לבדוק 
את ההתייחסות לסבל שמקורו בחולי בתרבויות אחרות, 
שחלקן רואות את החולי והבריאות כמשולבים זה בזה 
וכמשוחררים מכל דימוי, כפי שמציעה סונטאג שראוי 
להתייחס אליהם. כמו כן מעניין יהיה לבדוק סוגייה זו 
בהתייחס להבדלי מגדר, שהרי גם גברים חולים בסרטן שד. 

כסלו, זהר, רודנר, דמארי, דינור, חאלד, כהן, כץ, קדמון
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האם תפיסת הסבל תהיה שונה בין גברים ונשים, במיוחד 
במחלה בה סוג הסרטן הספציפי נתפס כנשי? מכאן עולה 
שאלה נוספת: האם יימצאו הבדלים בין תפיסת הגברים ובין 
תפיסת הנשים שחלו בסרטן את תרומת האחיות להקלה 

על סבלם/ן?
בנוגע לממד הקוגניטיבי, אחת התמות הדומיננטיות שחזרה 

על עצמה במחקר הנוכחי היא תפיסת מצבן של הנשים 
על ידן כמבולבל, כאוטי וחסר סדר בעקבות מחלתן. ניתן 
להניח, ששגרת חייהן נקטעה באופן פתאומי על ידי אבחנה 
של מחלת הסרטן הנתפסת כמאיימת על החיים, בנוסף לאי 
הידיעה לגבי הצפוי להן בעתיד הקרוב והרחוק ואף לתהייה 
בנוגע לשינוי בתפקידיהן במשפחה ובחברה. אלה גרמו להן 
לסבל בשל תפיסת מצבם כעמום, אמורפי וחסר סדר. עוד 
עולה מניתוח הערותיהן של הנשים, שאחד הדברים שסייעו 
לנשים להשיב את הסדר על כנו הוא מתן מידע אמין 
ומדויק על ידי האחיות, שנמסר להן בשפה פשוטה ובהירה. 
הסבר ומתן מידע הינם חלק מהותי ובלתי נפרד מתפקידן 
 Halkett,  Arbon,  Scutter, ( של אחיות בריאות השד 
 & Borg, 2006; Jones,  Leach, Chambers, & Occhipinti,
2010(. קיימת תמיכה בספרות המחקרית שהסבר ומידע 
ברורים ומהימנים, הניתנים לנשים על ידי האחיות אודות 
האבחנה, האופציות הטיפוליות, ההליך הצפוי ועוד, מעלים 
את שביעות רצון הנשים מתפקוד האחיות בהקשר זה 
 Trevillion, Singh-Carlson, Wong, & Sherriff, 2015; Hryniuk,(
 .)Simpson, McGowan, & Carter, 2014; Sacks et al., 2015
מעניין יהיה לבדוק במחקר עתידי מה היא תרומתן של 
האחיות ליצירת סדר בתודעתם של מטופלים, מה הן 
הדרכים האפשריות לצמצם את הסבל הנובע מתפיסת 
מצבם כעמום ומבלבל ומה הם ההבדלים בין המטופלים 
בסבילותם לשאת את מצבם כלא חד משמעי ולא קבוע. 
בהקשר זה מעניין ללמוד גישות אחרות ושונות מאלה של 
החברה המערבית כלפי מצבים עמומים שקשה להגדירם, 
דוגמת הגישה הבודהיסטית, על פיה הארעיות, חוסר 
העקביות והעדר הסדר הם מהותו של כל דבר בחיים. זאת 
ועוד, יש הטוענים שדווקא כאשר נדמה שהקרקע נשמטת 
תחת הרגליים, ניתנת לאדם הזדמנות להפיק חיים מלאים 
ומספקים )צ'ודון, 2001(. בעולם הגלובלי בו אנו חיים כיום, 
בו אנו חשופים לגישות ולפילוסופיות שונות אודות חיים 
ומוות, בריאות, חולי וסבל, מן הראוי ללמוד ולאמץ השקפות 
נוספות, גם כאלה המנוגדות לאלה אשר חונכנו לצידן, 

להרחיב את תודעתנו ובכך להיות מטפלים טובים יותר.
בהקשר לממד הרגשי של הסבל, רבות נחקר על ההשלכות 

הרגשיות של אבחנת סרטן השד, המאופיינות ברמה כלשהי 
של חרדה, אשר באה לידי ביטוי בתחושות של דאגה, לחץ 
 Baqutayan, 2012; Mei-Nan, Miin-Fu, Shin-Cheh,( ופחד
Ping-Ling, 2008 &(. הפחד יכול להיות מפני הניתוח, 

השלכות המחלה ותופעות הלוואי על איכות החיים, הנזקים 
הכלכליים, איבוד התמיכה משפחתית, הכישלון הטיפולי 
ועוד )Muhbas, 2010(. אין זה מתמיה שנעשה על ידי הנשים 
שימוש רב במגוון מטאפורות וביטויים לצורך המשגת 
עצמת סבלן האמוציונלי, משום הקושי הרב להמשיגו. 
בהקשר לכך ראוי לציין, שחוקרים רבים דנו בסוגיית הקושי 
בהמשגת הסבל. כך לדוגמא, Scarry )1985(, שדנה בסוגיה 
זו בהקשר של כאב )פיזי(, טוענת שאף אחד לא יוכל לאשר 
את כאבו של האחר חוץ מתחושתו של הסובל עצמו ולכן 
אחרים תמיד יכולים להטיל בו ספק. קינן )2013(, מאתגרת 
במאמרה טענה זו ודנה בשאלה מעוררת המחלוקת: האם 
אפשר לגרום לזולת להבין או לחוש בכאב המענה אותו? 
ומנקודת מבטו של הזולת, שואלת קינן: האם הזולת בכלל 
יכול לקלוט את כאבו של האחר, לחוש אמפתיה כלפיו 
ולהכיר בו? Frank )2001(, אשר כתב בין השאר גם על הסבל 
שלו עצמו, טוען שסבל הוא הפחד שמעבר למוחשי ועל כן 
לא ניתן לתאר אותו. ניתן להתרשם, שהנשים שחלו בסרטן 
עשו כל מאמץ לתמלל את מה שכה קשה היה להן לבטא, 
כדי לנסות להעביר לזולת את עצמת סבלן הרגשי. לצורך 
כך הן השתמשו במטאפורות וביטויים דוגמת: "סוף העולם" 
= מקום מבודד, רחוק ונידח; "שברון נפשי" = צער עמוק 
ויגון צורב; "טביעה" = שקיעה בתוך מים, ירידה למצולות; 
ו"חושך" = ֲאֵפָלה, דיכאון. משתמע מהערותיהן של הנשים, 
שמה שבא לידי ביטוי ביחסן של האחיות והיה החשוב 
ביותר עבורן הוא המוכנּות של האחיות להאזין לסבלן 
הרגשי ולהכילו בכל עת, באווירה נינוחה וסבלנית. זאת 
ניתן להבין משימושן של הנשים בווריאציות של דימויים, 
שהבולטים מבניהם קשורים לעולם המשפחה, דוגמת: 
האחות היתה עבורי כמו "אמא גדולה" = כינוי לדמות דואגת 
ומגוננת; "אם ואחות" = דמויות המשקפות חסות ותמיכה; 
"יותר ממשפחה" = ביטוי המצביע על תחושת קרבה, יותר 
קרוב מבעלי קרבת דם. לצד דימויים אלה, עמד ביטוי שגור 
שדימה את האחות ל"מלאך" = כינוי לאדם טוב לב במיוחד, 
המרבה לעזור לזולת. ניתן להסיק מכאן, שגם אם יש 
חוקרים ופילוסופים הטוענים שבני אדם לא מסוגלים לחוש 
באמת את סבלם הסוביקטיבי של בני אדם אחרים, ניכר 
שהאחיות השכילו לתת לכל אחת מהנשים תחושה שהן 
לא נבהלות מביטויי מצוקתן הנפשית ושהן יכולות להכילן, 
ואף לתת להן להרגיש שהן לא לבד בתהליך. מסקנה זו 
 Charmaz, 2002; Morse &( מקבלת תוקף במאמרים רבים
Penrod, 2010; Priya, 2012; Cassel, 1999(, שבהם ניתן דגש 
על חשיבות מעורבות המטפל כאדם במסגרת יחסיו עם 
המטופלים כאיש מקצוע. החמלה, האמפתיה, ההומניות, 
הפתיחות והמוכנות לקבל מידע סובייקטיבי ואף פאסיבי 
מהאדם החולה, תוך מתן מקום לסבלו, הם המאפשרים 
הקלה על הסבל ואף מתן משמעות וערך לסבל עבור 
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האדם הסובל. בהקשר לכך, Charon )2017( מציע לכלול 
בתכניות הלימודים בתחום הרפואה, תכנים ממדעי הרוח, 
הפילוסופיה, האמנות והספרות. חשיפה לתכנים כאלה, 
עשויה להרחיב את כישורי המטפלים לאתר ולהיות קשובים 
יותר לסבל העמוק של הזולת, מעבר למה שנצפה כלפי 
חוץ, ולשכלל את ההתייחסות אליו ברגישות ובמקצועיות. 

בעבודה הנוכחית נבנתה מסגרת קונספטואלית הנוגעת 
לסוגיית הסבל, באמצעות פרשנות שנתנו החוקרות 
להערות הנשים. מגבלת העבודה העיקרית היא, שהנשים 
לא נשאלו מלכתחילה באופן ישיר לגבי תפיסת הסבל 
שלהן. מומלץ לקיים מחקר נוסף כדי לבדוק את המסגרת 
הקונספטואלית שנבנתה במאמר זה, באמצעות מחקר 
איכותני שיכלול ראיונות עומק לגבי תפיסתן של נשים 
שונות את סבלן, את תרומתן של אחיות מתאמות בריאות 
השד להתמודדותן עם סבלן ואת תוצאת ההתערבות 

הסיעודית.

תודתנו נתונה לנשים שלקחו חלק במחקר הנוכחי, אשר 
שיתפו בנדיבות ובפתיחות רבה בתחושותיהם אודות 
התהליך שהן חוו. כמו כן, ברצוננו להודות לאגודה למלחמה 
בסרטן על מימון המחקר. בנוסף, ברצוננו להכיר תודה 
לאגודה למלחמה בסרטן, שיזמה והקימה את קבוצת העניין 
של אחיות בריאות השד בישראל ועל התמיכה רבת השנים 

בקבוצה זו מאז היווסדה. 
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