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 אביבה אלעד‘ רופאה במסע, דר 

 איל בן בסט‘ מרפואת משפחה לכאב, דר 
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  3–הזמנה לכנס השנתי ה 

 רופאים, האם אתם נותנים טיפול מיטבי בכאב של החולים האונקולוגים שלכם ?

 ‘ורד סימוביץ‘ דר—ר“דבר היו

 צמתים רבים מזמנים לנו מפגש עם החולה האונקולוגי.
במהלך הקשר הארוך והמורכב עם המטופלים המשוייכים למרפאה שלנו, רופאי 

המשפחה, אנו נתקלים בהם ובמשפחות שלהם החל משלב החשד הכבד, דרך שלבי 
 הבירור הארוך והמפחיד/מטריד/מאיים/מדיר שינה.........

האבחנה, שהרבה פעמים נתפסת כגזר דין אימתני )ולעיתים לצערנו היא אכן  -בהמשך 
 כזו....(

 הכאב !! –אנחנו איתם במהלך הטיפולים, הבדיקות, המעקב, החרדות.....וגם, ובעיקר 
בין אם זה כאב של חרדה  –כאב מלווה אותם לכל אורך ועומק השלבים שתוארו כאן 

שקיים מכ"כ הרבה סיבות במחלה הזו ובטיפוליה,  –ונפש..........ובין אם זה כאב פיזי 
 שקשה להעלות על הדעת רגע, שבו החולים הללו חופשיים ממנו !

 אבל, וכאן מגיע אבל גדול........
לא מעט חולים ולא מעט פעמים, כולנו, כל המערכת שנוגעת בחולים הללו, שנופלים בין 

הכיסאות בנושא הטיפול בכאב שלהם......בכל נקודת זמן כולנו כ"כ שקועים בלטפל 
 במחלה העיקרית, מכוונות טובות ומלאות להציל חיים..........שאנו שוכחים

 כאב, כאב ועוד כאב !! –שיש גם סבל סביב 
במידעון הנוכחי נביא כמה וכמה סיפורים של רופאי משפחה; על התמודדות עם חולים 

כאלו והכאב שלהם, על דרכם למתן מזור וקשב לתחלואה הקשה הזו, כמו גם את 
אביבה אלעד, כותבת הספר "חלוק לבן פרום" העוסק, דרך סיפורים ‘ דבריה של דר

אישיים מאוד, בכאב של רופא/חולה/בן משפחה מלווה וחבר במסע בתוך מערכת 
 –הבריאות הציבורית..............ודרך ומתוך הכאב שבמסע, יוצאת קריאה גם לשינוי 

רופאים, מטפלים אחרים,  –שינוי שיתחיל עם כל אחד ואחת מאיתנו, בכל הגזרות 
 חולים ומשפחותיהם וגם קברניטי המערכת.

 

 בברכה, ד"ר סימוביץ ורד, יו"ר החוג 

2017אפריל   



 רופאה במסע 

אם אני בוחנת את ”

הסיפור מזווית 

רחבה יותר, הרי 

שהיה מדובר בכאב 

אונקולוגי מורכב, 

עם מרכיבי לחץ 

מקומי על חוט 

השדרה, דלקת 

הנגרמת מחומרים 

המופרשים באזור 

 ועוד... 

אבל הכאב הוחמר 

ללא ספק על ידי 

חרדת המוות שלו, 

על ידי הדיכאון 

הכרוני שלו, ולצידו 

הייתה בת שאפשר 

לשלוט בה במקום 

שיהיה רופא המנהל 

 “את הטיפול

 האם אתם חלק מהשינוי ?  

 אביבה אלעד‘ דר —מסע חברתי להבראת הרפואה 
 

 התפרסם ספרי "חלוק לבן פרום". 7102בינואר 

כתבתי את הספר מתוך כאב שלא הירפה לאחר חשיפה אישית כבת משפחה שהיא גם רופאה,  

לצדדים הקשים והפגועים של הרפואה. כתוצאה מהפגעים ותחלואי המערכת, נפגעים חולים 

יומיום באופן חמור, לכן החלטתי לפרוש את סיפורי החולי במשפחתי על מנת לבסס עליהם 

 קריאה נואשת לתיקון.

של הספר חווייתי, מבוסס אירועי אמת, בנוי משלושה שערים : רופאה חולה, חלקו הראשון 

 רופאה המלווה אב חולה ורופאה המלווה בן זוג חולה. 

דיון בין שתי רופאות על המכנה המשותף של כשלי המערכת והצעות תיקון  מציגחלקו השני 

שמחולקות באופן שמטופלים ובני משפחה יכולים לאמץ לעצמם, כמו גם רופאים, אחיות וצוות 

 רפואי וכן קריאה לקובעי מדיניות בריאות "להחליף דיסקט" לפני שיהיה מאוחר מדי.

דוגמא לסיפור על כאב אונקולוגי עיקש, שלא הצלחנו לתת לו מענה, שזורה לאורך פרקי השער 

 השני של הספר בו תיארתי את מסע הייסורים של אבי ז"ל:

"הכל החל בכאב מתון במותן שמאל, בדיקה גופנית ללא ממצא מרשים וסונאר בטן שלא העלה 

גרמו לו  COX7דבר. חודשים עברו עליו עם כאב שלא הגיב למשככים רגילים, תרופות ממשפחת 

לדמם חמור מדרכי העיכול ואנמיה חריפה שבעקבותיה פיתח בצקת ריאות. נגזרות של אופיאטים 

גרמו לאצירת שתן ולמרות היותי רופאה מגוייסת לצידו, היינו חסרי אונים אל מול הסבל 

 הקשה...."

"תיקון" מתנהל דיון בין שתי רופאות בנושא רפואת כאב ואני מתייחסת  –בחלק השני של הספר 

 שם לסיפורו של אבי באופן הבא:

 מה דעתך שנבחן את סיפור הכאב של אביך לאור המלצותינו?"

כזכור, לאורך חודשי החיים האחרונים של אבא ליווה אותו כאב קשה מנשוא, שלא נמצא לו מזור. 

זה קרה גם משום שאיש מבין הרופאים מסביבנו לא הכיר אופן סדור של התנהלות מול כאב 

וגם משום שהוא פיתח תופעות לוואי לכל תרופה שקיבל והיה קצר   אונקולוגי אצל חולה כמו אבי,

רוח מכדי להמתין להתפוגגותן. חשוב לדעת לגבי טיפול בכאב כרוני וגם בדיכאון המתלווה אליו, 

כי חלק גדול מתופעות הלוואי ההתחלתיות של תרופות חולפות עם הזמן. אצל קשישים ואנשים 

רגישים במיוחד, צריך למנן את התרופות בזהירות, באטיות, במינונים נמוכים ומותאמים אישית. 

שלושה מן ההגעה למינון -יש לזכור גם שחלק מהתרופות מתחילות לפעול רק כעבור שבועיים

 המתאים וצריך סבלנות ...

אם אני בוחנת את הסיפור מזווית רחבה יותר, הרי שהיה מדובר בכאב אונקולוגי מורכב, עם מרכיבי לחץ 

מקומי על חוט השדרה, דלקת הנגרמת מחומרים המופרשים באזור ועוד, אבל הכאב הוחמר ללא ספק על 

ידי חרדת המוות שלו, על ידי הדיכאון הכרוני שלו, ולצידו הייתה בת שאפשר לשלוט בה במקום שיהיה 

רופא המנהל את הטיפול. אין לי ספק שרגישותו לנגזרות מורפיום והרעד שפיתח מתרופות נוגדות דיכאון 

 ..."ִהיקשו את הטיפול בו, אבל אני מניחה שרופא משפחה המיומן בטיפול בכאב היה עשוי לעזור לו יותר

כפי שעולה מהתיאור הקצר של ההתמודדות המורכבת עם הכאב, ולמולה הדיון בפתרונות 

הספר מעלה בעיות קשות בגישה בונה. השתמשתי בהשקת הספר ובהתעניינות  –האפשריים 

של התקשורת על מנת לאחד כוחות ולהניע מסע חברתי נרחב להבראת הרפואה, זאת, מתוך 

 הבנה שאנו עומדים בפני משבר העלול לגרום לקריסת מערכת הרפואה הציבורית. 
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 אביבה אלעד‘ דר —מסע חברתי להבראת הרפואה 
 

 יצאנו בקול קורא למסע חברתי להבראתה, פתחנו דף ייעודי בפייסבוק לשם כך.

הרעיון הוא לחבר את כל החוליות שבשרשרת : מטופלים ובני משפחה, רופאי קהילה, רופאי בתי 

חולים, מתמחים, מנהלי בתי חולים וקופות, נציגי אקדמיה )המעצבים את רפואת העתיד( , כלכלן 

 רפואי ואנשי תקשורת על מנת לקדם מיזמים לשיפור המצב.

 בשלב ראשון, השקנו שני מיזמים המיועדים לשיפור בטיחות מטופלים :

רופא/אחות ובכך, בסופו של דבר,  -המיזם הראשון "קשר עין" מיועד לשפר תקשורת ויחסי מטופל

 לשפר גם איכות אבחון וטיפול.

 מיזם שני לשיפור תקשורת בין רופאי קהילה ובתי חולים:

בית החולים "הלל יפה" הצטרף למסע עוד בתחילתו ואנו ממשיכים יחד לקדם את המיזמים  

 באופן מעשי.

הקמנו ועדת היגוי המורכבת מנציגי כל החוליות שהזכרתי, מול נציגיה תפעלנה קבוצות חשיבה  

מהשטח ותגבשנה רעיונות לפעולה. כמו כן, תופצנה החלטות ועדת ההיגוי באמצעות הקבוצות 

 הללו, כך שיהיה היזון חוזר בין השטח למחליטים, נלמד מצרכי השטח וניתן מענה של מומחים.

למשל, פורום רופאים אינטרנטי שיעסוק בכאב יוכל להוביל תהליכים של הפצת מידע לקבוצות 

רחבות של מטופלים מחד,  ולקדם תכניות הכשרה דרך חברים מתחומים אחרים בוועדת ההיגוי, 

 מאידך.

הציבור יכול לתרום לתהליך  על ידי הצטרפות ומעקב אחרי המתרחש בדף הפייסבוק ובאתר 

 שלנו. )ראו כתובת למטה(

 -אנו נברך על כל  התגייסות להתנדבות, למשל במיזם "קשר עין" המיועד לשפר תקשורת מטופל

רופא, נזדקק למתנדבים רבים על מנת לאסוף משובים חיוביים על רופאים איכפתיים שיקבלו 

הכרה והוקרה ובכך נפחית את שחיקתם וגם נגביר מודעות ותחרות חיובית בנושא שהוא בסיסי 

 כל כך.

 

 ד"ר אביבה אלעד

 המסע החברתי להבראת הרפואה

/https://www.facebook.com/masa.hevrati 
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 איל בן בסט‘ דר—מרפואת משפחה לרפואת כאב

מומחה ברפואת משפחה וברפואת כאב. רופא משפחה עצמאי במרפאה לבריאות המשפחה בקריית 

אונו, מדריך בחוג לרפואת משפחה באוניברסיטת ת"א ושרותי בריאות מכבי. רופא בכיר במכון 

 לשיכוך כאב, במרכז הרפואי רמב"ם, חיפה. חבר ועד החוג לטיפול בכאב של איגוד רופאי המשפחה.

 אחרי התלהבות מלימודי גוף האדם בשיעורי ביולוגיה התגבשה אצלי ההחלטה  01בערך בגיל 

 להיות רופא. לאחר שקראתי את "הקלות הבלתי נסבלת של הקיום" התלהבתי מטומאש, דמות 

 הכירורג ,וחשבתי שזה הדבר שארצה להיות. בהמשך נחשפתי לדמויות ספרותיות נוספות 

 ששינו אצלי את הכיוון בעיקר אכסל מונתה ב"מגילת סן מיקלה" שהדגיש את ההומניות בעיסוק ברפואה. 

למדתי רפואה בהדסה בירושלים. מצאתי את עצמי בסבבים הקליניים נהנה מהאינטראקציה עם החולים עצמם 

וחיפשתי מקצוע שיאפשר לי להשקיע בקשר עם המטופלים. במהלך הסטאז', במרכז הרפואי רבין, כבר חשבתי 

שאבחר להתמחות ברפואת משפחה. בחרתי בסבב אורתופדיה, בבי"ח בלינסון, כדי לצבור ניסיון בתחום. אחרי 

החודש הזה כמעט התפתתי להיות אורתופד. העיסוק במערכת השריר ושלד קסם לי )וגם הכירורגיה יש להודות(. 

 הרצון לקשר עם המטופלים ורוחב היריעה של רפואת המשפחה הכריעו את הכף. 

התמחתי בתל אביב בשירותי בריאות כללית, אצל ד"ר אגי מילר, במרפאת יד אליהו, ונהניתי מכל רגע. שמרתי על 

קשר עם המחלקה האורתופדית בבלינסון ועד שלהי ההתמחות ביצעתי תורניות במיון האורתופדי כתורן נוסף. 

במהלך מרפאת שלב ב' עשיתי את הקורס הראשון שלי בדיקור יבש. זו הייתה התאהבות מהקורס הראשון. גישה 

חדשה לטיפול בכאב, דרך מבט מקיפה יותר, מהגישה שידעתי לגבי תשאול, בדיקה ואבחנה של בעיות כאב. בקורס 

 גם פגשתי את ד"ר סיימון וולפסון, מנהל המכון לשיכוך כאב במרכז הרפואי רמב"ם שעד היום אני נהנה ללמוד ממנו.

כך התחלתי את הרומן שלי עם הטיפול בכאב. הצורך של המטופלים מחד והרחבת ארגז הכלים שלי מאידך, הפכו 

את העיסוק למעניין ומתגמל יותר ויותר. לאחר סיום ההתמחות המשכתי להעמיק את ידיעותיי בתחום. התמזל מזלי 

וביקשו ממני לעזור לד"ר יורם מור, מחלוצי הטיפול בכאב בקהילה, ללמד קורס טיפול בכאב למתמחים ברפואת 

 משפחה, בלימודי המשך. אני חייב להודות שלמדתי יותר מאשר לימדתי. 

התבקשתי להצטרף לצוות כותבים של קווים מנחים לטיפול באוסטאוארטריטיס, כנציג איגוד רופאי  7112ב

המשפחה. פגשתי אורתופדים, ראומטולוגים ורופאי כאב. כך יצרתי שיתופי פעולה שונים לשיפור הטיפול בכאב. 

כשנפתחה ההתמחות לשיכוך כאב לרופאי משפחה, התחילה לנקר בראשי המחשבה על התמחות בתחום. לבסוף 

התמחות ברפואה לשיכוך כאב שסיימתי רק לאחרונה. עכשיו  7102לאחר עיקולים שונים בדרך התחלתי בתחילת 

אני מנסה להגדיר את זהותי המקצועית כרופא משפחה ורופא כאב ולפתח את התחום בעיקר בקהילה. אני חושב 

פסיכוסוציאלית שיש לרופאי המשפחה בטיפול בכאב, בייחוד בחולי כאב -שיש יתרון חשוב להכרות עם הגישה הביו

 כרוניים.

במהלך ההתמחות שלי הופתעתי לגלות לא פעם דווקא חולי סרטן בשלבים מתקדמים שאינם מטופלים כראוי 

לשיכוך כאבם ושיש יכולות בתחום שיכוך הכאב שיכלו להועיל בטיפול. נסעתי במהלך התמחותי לקורס בטיפול 

, האיגוד האירופאי לטיפול בכאב וראיתי שיש הרבה מה ללמוד ולפתח בתחום. EFICבכאב אונקולוגי מטעם 

 במקביל לעיסוק בכאב בקהילה אני עוזר בפיתוח יחידה לטיפול בכאב לחולי סרטן במרכז הרפואי רמב"ם.

אני אסיים בתודות למוריי, ד"ר אגי מילר, המדריכה שלי ברפואת משפחה בשלב א' וב' וגם מנהלת המרפאה 

הראשונה שבה עבדתי, לד"ר סיימון וולפסון האחראי עלי בהתמחות וגם היום כרופא בכיר, שממשיך ללמד אותי, 

 לד"ר יורם מור שלימד אותי רבות ובכל מפגש שלנו אני ממשיך להתפתח.

גם לחבריי לדרך, חברי החוג לשיכוך כאב ובעיקר חבריי הוועד שמשקיעים מזמנם ומרצם בשיפור הטיפול בכאב 

 למטופלים. 

 בהצלחה לכולנו !

 איל בסט: מגדיר את זהותי מחדש‘ דר 
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התנהגויות אלו 

עלולות להיות 

מכאיבות לחולים. הן 

עלולות ליצור מצבים 
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מהמוות , אך חולי 
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כורחם, הנציגים של 
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שנפגשים איתם, 
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 “שלא.

 אמנות האונקולוגיה : כאשר הגידול הוא לא המטרה

 נוס על נפשך: התגובה של רופאים מסוימים למטופל עם סרטן

 תקציר דר' אלעד ויזל –מתוך מאמר שנכתב על ידי פרופ' מאריאן אמיר, חוקרת וחולת סרטן 
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החרדה ממוות היא החרדה הבסיסית ביותר מכל החרדות הקיימות. יש האומרים שחרדה בסיסית 

זו היא השורש לכל שאר החרדות. האדם מטבעו מנסה להימנע מהרגש החזק שהחיים עומדים 

להסתיים. ישנם כאלו שלא יצטרכו במהלך חייהם להתמודד רבות עם סוגיה זו ואילו אחרים, במיוחד 

המטפלים בחולי סרטן יצטרכו להתמודד איתה לעיתים תכופות. ישנם חולים המפתחים מודעות לגבי 

סוף חייהם די מהר ואחרים לא. בכל מקרה עם התקדמות המחלה חרדת המוות באופן בלתי נמנע 

 תופיע.

אדם נוקטים במנגנוני הגנה שונים אשר מאפשרים להם להימנע מהכאב הרגשי החזק הנגרם -בני

מחרדת המוות. מנגנונים אלו קיימים אצל בריאים וחולים כאחד, אולם בריאים יכולים להדחיק את 

החרדה הזו מאחר שאין איום ממשי על חייהם, זוהי פריבילגיה שאין לחולים. כאשר חולים מביעים 

 את החרדה הזו, הם נתקלים לרוב בהתנגדויות ואפילו עוינות מצד הבריאים.

לכולנו יש מנגנוני הגנה בהם אנו משתמשים כדי להתמודד עם חרדת המוות, בדרך כלל באופן בלתי 

מודע. מאמר זה מציע דרכים לאלו שמטפלים ומתמודדים עם חולים נוטים למות, כדי שיוכלו להבין 

 ולהתגבר על מנגנוני ההגנה הטבעיים שלהם.

דרכים אלו משמשות בני אדם על מנת להמנע מחרדה ותסכול. דרכי התמודדות פסיכולוגיות: 

 רגשות שונים עלולים לעורר דרכי התמודדות שונות, להלן:

 )הימנעות מכוונת מבעיה או מצב כלשהו(הדחקה מוביל לפחד 

 )מציאת פתרונות חליפיים לבעיה(החלפה מוביל לעצב 

 )העברת האחריות לאחרים או גורמים חיצוניים(האשמה מוביל לגועל 

 )עיסוק בפעילויות מפחיתות מתח למשל(החלפה מוביל לכעס 

 )הפחתת חשיבות הבעיה או המצב(צמצום מוביל לחוסר קבלה 

 דרכי התמודדות נפוצות: 2קיימות 

 ריחוק פיזי על ידי המנעות מהחולה .0

 לגיטימציה של הרגשות שהחולה מביע.-. ריחוק פסיכולוגי על ידי דה7

 אסטרטגיות התרחקות פיזית:

הדרך הכי בסיסית ליצור מרחק. מכרים וחברים עלולים להעלם לחלוטין מחיי החולה. המנעות. 

גם רופאים עלולים לנקוט בהימנעות מחולה, למשל במצב שרופא ישאיר למטופל תשובת בדיקה 

 אצל המזכירה ולא יתמודד במתן התשובה בעצמו.

חלק יפחיתו את תדירות הביקורים עם החולה ובתחילת הביקור יסבירו "לא רציתי להפריע לך". 

 כי "לא רצו להפריע". במציאות, ככל הנראה לא רצו להפריע לעצמם...

. חלק לא יתקשרו או יבקרו במשך תקופות ארוכות בגלל שקשה להם "כל כך קשה לדבר איתך"

לדבר עם החולה. חלק יקשרו את זה לחוויה קשה שהיתה להם 

בעבר עם חולה ויסבירו שקשה להם להתמודד עם עוד "סיבוב" של 

אובדן. בצורה אירונית החולה הוא זה שירגיש צורך להתנצל על כך 

 שגורם להם חוסר נוחות ויספק להם תמיכה נפשית ... במקום להפך.

חלק יתקשרו בזמנים שהם יודעים "אין צורך להתקשר בחזרה". 

שהחולה לא זמין או לא בבית וישאירו הודעה בסגנון "רק רציתי 

 להגיד לך שאנחנו חושבים עליך, אבל אין צורך להתקשר חזרה".



אלו שיטות מתוחכמות יותר. אנשים עשויים להתקשר או לבקר ונראים חברותיים כל עוד  :אסטרטגיות התרחקות פסיכולוגית

החולה אינו מעלה נושאים המשקפים מצוקה. כשזה קורה הם ישתמשו במגוון טקטיקות כדי לדכא את הפחדים והחרדות שלהם 

 עצמם.

 אם אתה מעמיד פנים שזה לא שם אז אולי זה יעלם...בורות היא ברכה. 

אנשים מעדיפים להימנע מלשאול את החולה איך הוא מרגיש, אך יתכן שכן ישאלו על בן משפחה אחר עם בעיה רפואית  

מינורית. כשהם נשאלים על התנהגות זו, חלק מאנשים אלו יסבירו כי אינם רוצים להזכיר למטופל את מחלתו... כאילו החולה 

 יכול לשכוח אפילו לרגע אחד את מחלתו מסכנת החיים. 

כאשר מטופל מביע עצב או רגשות שליליים אחרים יש אנשים שיגיבו מייד באופן שרומז על כך לגיטימציה של מצוקה. -דה

שרגשות המטופל אינם לגטימיים או אינם מקובלים. למשל, בתגובה להבעת פחד של החולה, יכולה להיות תגובה של "למה לך 

לחשוב בצורה כזו? למה לא לחשוב על משהו חיובי?" או "למה אתה מתמקד בגרוע מכל?" או "מחשבות שלילייות הן אלו  

 שיוצרות את המחלה שלך". אמירות אלו רומזות שרגשות המטופל אינם לגיטימיים.

"לך "צא החוצה ותעשה משהו!".   ," "תהיה אופטימי  ," "חשוב חיובי קיימות תגובות שונות להבעת עצב של מטופל כמו: 

תראה סרט", "שתה חלב עזים", "אכול ירקות ירוקים", "עשה מדיטציה\שיאצו\יוגה" ועוד ... יש כאן רמיזה שהמצוקה של 

החולה, כלומר מחלתו, היא משהו שניתן לשלוט בו על ידי על ידי הפחתת מתחים ותרגולים מנטלים. יש הממליצים על גישות 

אלו כדי שתהיה להם האפשרות להרגיע את עצמם שאם ישמרו על כללים אלו יוכלו להמנע הם בעצמם ממחלות קשות וכך 

 מופחתת חרדת המוות שלהם עצמם. 

יש אנשים שיגנו על עצמם על ידי האשמת החולה. הם היו רוצים להאמין שהם, בסיטואציה "משהו לא בסדר אצלך". 

דומה, היו מתנהגים אחרת, אולי באופן יותר קונסטרוקטיבי וכך היו מגנים על עצמם ממוות בלתי נמנע. תגובות לדוגמא: "אל  

תהיי היסטרית" או "אני מרגיש רע במיוחד שאני יודע איך את לוקחת דברים כאלו". אנשים מגנים על עצמם מהמוות או  

 מהדחייה שיש להם מהמחלה כאשר הם מאשימים את החולה ורואים בו כאחראי למחלתו.

 לסיכום,

התנהגויות אלו עלולות להיות מכאיבות לחולים. הן עלולות ליצור מצבים בהם החולה צריך להתמודד לא רק עם המציאות שיש 

 לו מחלה סופנית אלא גם להתמודד עם האפשרות שיעשה זאת לבד.

כל התגובות שהוזכרו כאן, למרות שיש בהן בכוונות טובות, אינן גורמות לחולים להרגיש פחות עצובים או חרדים, אלא עלולות 

לגרום לתחושה של בידוד עמוק, עם מחלותיהם ופחדיהם. החולים עלולים להרגיש שנכשלו במבחן חשוב. אם הם רק יחייכו 

ויגידו "אני בסדר", כאילו הם שמחים שיש להם סרטן, ואז כולם יריעו להם כאילו הם מבצר חזק של עוצמה ועמידות. דבר זה 

מזכיר את איוב שעבר טרגדיות רבות, קיבל ביקורת מחבריו על 'כשלונותיו' ומצא את עצמו מתרחק מאלוהים ומחבריו. בידוד זה  

 בסופו של דבר החמיר את מצוקתו.

 אז מה כן לעשות?

להזכיר למטופל שהוא אינו לבדו בהתמודדות עם מחלתו. לתת מקום לרגשות שעולים, לא להגיד לחולים מה הם אמורים או לא  

 אמורים להרגיש. יש לקבל את החרדה והפחד ללא שיפוטיות, ולנחם אותם כאשר רגשות אלו נהיים קשים מנשוא.

יש להכיר בפחדים הבסיסיים שלנו ולהכיר בקושי של להתמודד עם ההכנה למוות. תובנה זו היא אולי החשובה ביותר עברו 

אנשי צוות המטפלים בחולים סופניים. רוב החולים יעריכו מאוד את העובדה שהרופא המטפל בהם מבין את שהסיטואציה  

 גורמת למצוקה ושהרופא ישתדל לעזור בכל דרך אפשרית כדי לשלוט בסבל הגופני והנפשי של החולה.

פעמים רבות, האסטרטגיה הטובה ביותר להתמודד עם רגשותיהם של חולי סרטן היא פשוט להיות שם, שקט ותומך. מילים 

תומכות של הבנה כמו "האם יש משהו שאני יכול לעשות?". מגע חם ופשוט עשוי להפחית את תחושת הבידוד הקיימת ויכול 

להיות מאוד מנחם. מטרת הצוות המטפל היא ליצור סביבה בטוחה של אמון ללא תנאי אשר מטופלים יכולים לסמוך עליו שיתווך  

 סביבה הדומה להחזקה אמהית. –בין עולמם הפנימי והמציאות החיצונית 

באשר להתנהגויות השונות המוצגות כאן, הן נטועות עמוק בשורשי טבע האדם, ולכן לא 

 קל לשנותן. 

 

כולנו מפחדים מהמוות , אך חולי הסרטן הינם, בעל כורחם, הנציגים של מלאך המוות. 

לכן, זה לא מפתיע שאנשים שנפגשים איתם, נסים על נפשם, וזה מפליא שיש כאלו 

 .שלא



 מידעון  

 ועד החוג לטיפול בכאב מזמין אתכם להתייעץ בדילמות מהקליניקה.

אם ברצונכם להתייעץ, לחלוק מחוויותיכם בטיפול בכאב, להציע הצעות ולהיות חלק 
 מהחוג לטיפול בכאב שלחו מייל לכתובת זו:

FamMedPain@gmail.com 
 

בדרך זו תוכלו לחסוך למטופליכם כאב וסבל בזמן שהם מחכים לתורם במרפאת 

 הכאב...

 

ונפגש בקרוב מאוד בכנס טיפול בכאב, בו רופאי המשפחה מושיטים יד מטפלת 

 לחולה האונקולוגי הכאוב.

2017אפריל   


