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הקדמה
בעשור האחרון, מתפתחת והולכת בישראל ובמדינות המערב תפיסת 
טיפול, המשלבת רפואה משלימה בטיפול התומך בחולי סרטן במהלך 
מתן הכימותרפיה וטיפול פעיל תרופתי או אחר )לרבות טיפול קרינתי, 
ביולוגי והורמונאלי(. המתווה הוא הן במסגרת טיפול אונקולוגי קדם 
ניתוחי ובתר–ניתוחי והן במסגרת טיפול המכוון להחלמה או להקלת 
טיפול  תפיסת  מפושטת.  בממאירות  החיים  איכות  ושיפור  הסבל 
בשם  בספרות  מכונה   )Integrative medicine( משולבת  רפואה  של  זו 
את  לשפר  ומיועדת   ,)integrative oncology( משולבת  אונקולוגיה 
איכות החיים של החולה בסרטן - בין אם באמצעות הפחתת השפעות 
הנובעים  תסמינים  בשיפור  אם  ובין  האונקולוגי  הטיפול  של  הלוואי 

מהתקדמות המחלה או מהתמודדות עמה ]1[. 
המטרה המרכזית של הייעוץ ברפואה משולבת היא בניית תוכנית 
טיפול המתייחסת, מחד גיסא, למצוקות המטופל וציפיותיו, ומאידך 
גיסא, מתבססת על ידע ממחקרים, הן בהיבט היעילות והן בהיבט 

הבטיחות )לרבות סיכונים ליחסי גומלין עם טיפול אונקולוגי תרופתי( 
]2[. ברוב המכריע של המרכזים האונקולוגיים המציעים טיפול ברפואה 
משולבת בישראל ובעולם, הייעוץ הראשוני נערך על ידי רופא משלב 
)Integrative physician(, שהוא לרוב רופא מומחה )ברפואת משפחה, 
רפואה פנימית, אונקולוגיה ועוד( אשר נחשף במסגרת הכשרתו לתחום 
הטיפול ברפואה משלימה. במהלך הייעוץ, הרופא המשלב מגדיר את 
מטרות הטיפול ומציע תוכנית טיפול הכוללת התייחסות לאחד או יותר 
מתחומי הטיפול הבאים )בהתייחס לספרות המחקר(: טיפול בצמחים 
ותוספי תזונה, רפואה סינית )לרבות דיקור(, טיפולים במגע, רפואת 
גוף–נפש ועוד. תוכנית הטיפול מתועדת לרוב בתיק הרפואי של המטופל 

ומוצגת לאונקולוג ואנשי הצוות המטפלים לשם קבלת משוב ]3[.

מטרות
במאמר זה, אנו מבקשים להציג מחקר שנבחנים בו הגורמים המשפיעים 
על היענות המטופלים אשר הופנו לייעוץ ברפואה משולבת, לתוכנית 

תשאול רפואי הממוקד בטיפול תומך וברפואה 
משלימה ככלי לשיפור היענות מטופלים המופנים 

לייעוץ ברפואה משולבת במחלקה לאונקולוגיה
רקע: נדון במאמרנו בנושא הייעוץ ברפואה משלימה המשולב בעשור האחרון במחלקות 
לאונקולוגיה בישראל ובעולם, לשם שיפור איכות חיי החולים בסרטן. היועץ הוא לרוב 
רופא משלב בעל הכשרה ברפואה משלימה, המציג בפני המטופל את אפשרויות הטיפול 
בהתייחס לסוגיות בטיחות, יעילות והתאמת תוכנית הטיפול לציפיות המטופל, מצוקותיו 

ואיכות חייו.
מטרה: מציאת כלי לשיפור היענות מטופלים ליישום תוכנית ברפואה משולבת המכוונת 
לשיפור איכות החיים, על ידי זיהוי גורמים המנבאים היענות לטיפול בעקבות מפגש עם 

רופא משלב.
שיטות: המחקר מתבסס על פרוטוקול רשום המתעד איכות חיים, ציפיות והערכת מצוקות 
של חולים בסרטן המטופלים בכימותרפיה במתווה טרום/בתר–ניתוחי או פליאטיבי 
במסגרת המרפאה לטיפול יום שבמרכזים הרפואיים לין וזבולון של שירותי בריאות כללית. 
הנתונים נאספו בעקבות מפגש הערכה ראשוני של המטופלים עם הרופא המשלב; הם 
נותחו כהשוואה בין שתי קבוצות עם היענות נמוכה או גבוהה לתוכנית הטיפול המשולב, 
בהתייחס למספר ורצף מפגשי–הטיפול ברפואה משלימה בעקבות מפגש ההערכה הראשון. 
תוצאות: המטופלים בשתי הקבוצות (83 ו–160 מטופלים עם היענות נמוכה וגבוהה, 
בהתאמה) דמו בנתוניהם הדמוגרפיים, במדדים הקשורים למחלתם ולטיפול האונקולוגי, 
ובנתוני ההערכה של איכות חייהם. בקבוצת ההיענות הגבוהה ליישום תוכנית טיפול ברפואה 
משלימה נמצא שיעור גבוה יותר של מטופלים שדיווחו על פנייה קודמת כלשהי לרפואה 
משלימה ושל מטופלים שחומרת תסמיני מערכת–העיכול שלהם הייתה נמוכה. הערכה של 
הרופא המשלב שבוצעה בתום המפגש לגבי קושי אפשרי של המטופל ביישום התוכנית 

הטיפולית, ניבאה רצף טיפול מיטבי. 
מסקנות וסיכום: אנו ממליצים לרופא משלב לכלול באנמנזה שנלקחת מחולי סרטן מידע 
המכוון לשלושה גורמים, העשויים לנבא היענות ליישום המלצות בטיפול תומך ברפואה 
משלימה: פנייה קודמת לרפואה משלימה, חומרת תסמינים במערכת העיכול והערכה 

המתבצעת בתום הריאיון לגבי קושי אפשרי של המטופל ליישום ההמלצות.

רפואה משלימה; טיפול תומך אונקולוגי; כימותרפיה; רפואה משולבת; תקשורת מטפל־מטופל.
.Complementary medicine; Supportive cancer care; Chemotherapy; Integrative medicine; patient-practitioner communication
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הטיפול שהומלצה על ידי רופא משלב. התמקדותנו בשאלת ההיענות 
נובעת מהיעדר מחקרים קודמים בספרות הרפואית ביחס לשאלה זו. 
בנוסף, אנו מבקשים להצביע על שאלות הליבה באנמנזה, העשויות 
להעריך את מידת ההיענות של המטופל, ולהציע לרופא היועץ דגשים 
בתשאול והערכה במסגרת המפגש הראשוני עם המטופל שישפרו את 

הסיכוי ליצירת רצף–טיפול מיטבי.

שיטות מחקר
המחקר נערך במסגרת השירות האונקולוגי של מחוז חיפה וגליל מערבי 
בשירותי בריאות כללית. במרכז מוצע טיפול אונקולוגי בשני מרכזים 
 .)Outpatient( טיפול–יום  במסגרת  וזבולון(  )לין  קהילתיים  רפואיים 
במרכז, הטיפול ברפואה משולבת מוצע למטופלים בכימותרפיה, ואילו 
גישות טיפוליות  לחולים עם ממאירות בשלבים מתקדמים מוצעות 
שנועדו לשיפור איכות חייהם והפחתת השפעות הלוואי של הטיפול 
]4[. הצוות הרפואי מפנה את המטופל באופן  האונקולוגי התרופתי 
והיבטים  תסמיניות,  הוריות  המפרטים  פרוטוקולים  ולפי  מושכל, 
נפשיים ורוחניים אחרים הקשורים לאיכות חיי המטופלים. המחקר 
נערך בין יולי 2009 לפברואר 2012 והתבסס על מסד נתונים שהוקלדו 
במסגרת פרוטוקול רשום, המתעד הפניות של הצוות המטפל לייעוץ 
רופא משלב. המטופלים שהוצע להם להיכלל במחקר היו חולי סרטן 
או  בתר–ניתוחית  כימותרפיה  כימותרפיה טרום–ניתוחית,  המקבלים 
טיפול פליאטיבי. התנאים להכללה במחקר היו גיל 18 שנים ומעלה 

וביטוח רפואי של קופת חולים כללית.
הפגישה הראשונית עם הרופא המשלב כללה ראיון עם המטופל ובן 
משפחה בנוגע לציפיותיו, ניסיונו הקודם ברפואה משלימה, נקודת מבטו 
לגבי האבחון והטיפול, וכן היבטים גופניים, נפשיים, רגשיים חברתיים, 
משפחתיים, זוגיים, תעסוקתיים ורוחניים. הערכת מצוקות המטופל 
ואיכות חייו נעשתה באמצעות שאלוני הערכה מתוקפים הכוללים שאלון 
 ESAS 5[, שאלון[ )Measure Yourself Concerns and Wellbeing( MYCAW
)Edmonton Symptom Assessment Scale( ]6[ ושאלון הערכה רוחנית 
)FACIT-Sp-12( ]7[. במהלך הייעוץ הראשוני טווה הרופא המשלב עם 
המטופל ובן המשפחה תוכנית טיפול פרטנית, המתבססת על סקירת 
מחקרים בהיבטי יעילות ובטיחות, ציפיות המטופל, הערכת מצוקותיו 
ואיכות חייו, והגדרת מטרות הטיפול. תוכנית הטיפול עשויה לכלול 
דגשים תזונתיים, המלצות לגבי פעילות גופנית, אורח חיים, ייעוץ 
מושכל לגבי טיפול בצמחים ואפשרויות טיפול ברפואה סינית, שיטות 
מגע, הרפיה, ליווי רוחני, רפואה אנתרופוסופית ועוד. בסופו של מפגש 
ההערכה, הרופא המשלב עונה על שאלון המתייחס לקשיים אפשריים 
של המטופל ביישום תוכנית הטיפול. בסיום מפגש ההערכה, תוכנית 
הטיפול עוברת עיבוד נוסף לאיתור יחסי גומלין )אינטראקציות( 
אפשריים של תוספי תזונה וצמחים עם טיפולים כימותרפיים ותרופתיים 
שהמטופל מקבל, ומוצגת במכתב המופנה לכל אחד מאנשי הצוות 
המטפלים )אונקולוג, אחות, עובדת סוציאלית, רופא משפחה ורופאים 

נוספים המעורבים בטיפול(. 
תוכנית הטיפול מתועדת בתיקו הרפואי של המטופל ברשומה 
הרפואית הממוחשבת. הערכות ביניים והערכה מסכמת של הרופא 
המשלב מבוצעות במהלך תקופת הטיפול ברפואה משולבת )4-2 
חודשים( וכוללות את שאלוני ההערכה שמולאו בתשאול הראשוני. 
הערכת ההיענות של המטופלים ליישום המלצות הרופא המשלב 
אתגרה את צוות החוקרים, מאחר שבסקירה מקדימה לא אותרו 
פרסומים בנושא היענות לטיפול ברפואה משלימה כמדד מרכזי או 
משני במחקר המתבצע בהקשר אונקולוגי. הגדרת מושג ההיענות 
בתנאי המחקר נעשתה באמצעות צוות רב תחומי שכלל ארבעה 
רופאים מומחים )שני אונקולוגים, רופא משפחה ורופא פנימאי - 

שני האחרונים בעלי הכשרה מקיפה ברפואה אונקולוגית–משולבת(, 
חוקרת המתמחה במערכי טיפול משולבים וסטודנטית לרפואה. 
ההצעות להגדרת היענות הוצגו בפני קבוצת מיקוד שכללה שלושה 
רופאים מומחים )אונקולוגיה, גינקו–אונקולוגיה ורפואת משפחה(, 
חמישה מטפלים המתמחים ברפואה משלימה וחמישה מטפלים 
פארה-רפואיים )אחות מוסמכת, פיסיותרפיסט, עובדת סוציאלית, 
מרפאה בעיסוק ודיאטנית קלינית(, בעלי הכשרה וניסיון ברפואה 

משולבת. 
הוחלט, כי ההיענות לתוכנית הטיפול תוגדר כ"תוכנית טיפול 
מיטבית", בהתייחס למספר המפגשים שנערכו מאז מפגש ההערכה 
הראשון ועד להערכה מסכמת וכן למרווח ביניהם. ההגדרה של תוכנית 
טיפול מיטבית אינה מתיימרת להעריך את יעילות הטיפול מבחינה 
קלינית, אלא לנתח מהם הגורמים המאפשרים או מונעים ביצוע של 

טבלה 1:
נתונים דמוגרפיים

מאפיין

כלל 
המשתתפים

 N=243

חולים בעלי 
 רצף טיפולי 

לא–מיטבי
N=83

חולים בעלי 
רצף טיפולי 

מיטבי
N=160P value

גיל ממוצע ± 
סטיית תקן 

63.30±12.320.66 )64(62.55±12.40 )63(63.05±12.66 )64()חציון(

מגדר:
גברים
נשים

 
)25.9%( 63
)74.1%( 180

 
)21.7%( 18

)78.3%( 65

 
)28.1%( 45
)71.9%( 115

 
p=0.17

 

שפה מדוברת:
עברית
ערבית
רוסית

 
)75.3%( 177

)6.0%( 14
)18.7( 44

 
)73.4%( 58

)5.1%( 4
)21.5%( 17

 
)76.3%( 119

)6.4%( 10
)17.3%( 27

 
 

p=0.70
 

מיקום גיאוגרפי:
חיפה

פרברי חיפה
פריפריה

 
)40.2%( 97
)36.5%( 88
)23.2%( 56

 
)34.9%( 29
)38.6%( 32
)26.5%( 22

 
)43.0%( 68
)35.4%( 56
)21.5%( 34

 
 

p=0.27
 

מתווה טיפול 
אונקולוגי:

כימותרפיה 
משלימה או 

טרום ניתוחית
כימותרפיה 

תומכת/
פליאטיבית

 
)70.9%( 158

)29.1%( 65

 
)73.4%( 58

)26.6%( 21

 
)69.4%( 100

)30.6%( 44

 
p=0.64

 

טיפול בעבר 
ברפואה 

משלימה )לא 
מוכוון סרטן(:

כן
לא

 
)46.0%( 110
)54.0%( 129

 
)31.7%( 26
)68.3%( 56

 
)53.5%( 84
)46.5%( 73

 
p=0.002

 

שימוש ברפואה 
משלימה )מוכוון 

סרטן(:
כן

לא

 
)48.3%( 112
)51.7%( 120

 
)50.6%( 40
)49.4%( 39

 
)47.1%( 72
)52.9%( 81

 
p=0.68

 

הוריות להפניה*:
חולשה

מערכת עיכול
רגשי–רוחני

צמחים
כללי + לא ידוע

 
)20.6%( 48
)16.3%( 38
)15.0%( 35

)7.7%( 18
)52.4%( 122

 
)20.5%( 16
)20.5%( 16

)14.1%( 11
)6.4%( 5

)52.6%( 41

 
)20.6%( 32
)14.2%( 22
)15.5%( 24
)8.4%( 13

)52.3%( 81

 
p=1.00
p=0.26
p=0.85
p=0.79
p=1.00

* האחוזים לא נלקחו מסך המטופלים
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תוכנית טיפול כפי שהוצעה על ידי הרופא המשלב, המלווה בהערכה 
מסכמת. ההיענות תשקף רמת סף ליישום הטיפול המשולב המספקת 
הזדמנות ראויה לטיפול להיות בעל השפעה מועילה לחולה. לנוכח 
זאת, 'היענות' הוגדרה כרצף טיפול מיטבי במידה, ועל פי תיעוד 
התקיימו חמישה מפגשים עוקבים ומעלה )כולל מפגש ראשון עם 
הרופא המשלב( עם המטפלים השונים, כשהמרווח בין המפגשים אינו 
עולה על חודש ימים. מדדים העשויים להשפיע על היענות לתוכנית 
הטיפול נאספו מכל חולה על בסיס מפגש ההערכה הראשון ובאמצעות 
מערכות המידע הממוחשבות של שירותי בריאות כללית, המדדים 

מפורטים בטבלה 1.
עיבוד המידע נעשה באמצעות סטטיסטיקה תיאורית לבחינת 
ערכי ממוצעים, סטיות תקן, אחוזונים, חציונים וערכים חריגים לכלל 
המשתנים במדגם. הקשרים בין המשתנים התלויים נבחנו באמצעות 
Mann- במקרים הפרמטריים או בעזרת ANOVA ו/או t-test תבחיני

Whitney U למשתנים שאינם פרמטריים. ההפרש ברצף הטיפול הממוצע 
בין ביקור לביקור חושב ונבדק בהשוואה למדדים דמוגרפיים באמצעות 
התבחינים שנרשמו לעיל. מיתאמים בין המשתנים התלויים לבין עצמם 
חושבו בעזרת מיתאמי פירסון וספירמן, בהתחשב בהתפלגותם. מודלים 
רבי משתנים לניבוי מדדים קליניים ודמוגרפיים הקשורים למשתנים 
התלויים נבחנו בהתאם לסוגי המשתנים )תסוגה ליניארית ו/או 
 SPSS ,18 גרסה( SPPS כל העיבודים נעשו באמצעות תוכנת .)לוגיסטית
.Inc, שיקגו(. פרוטוקול הרישום של תוכנית הטיפול המשולב בשירות 
האונקולוגי )"הערכת צרכים ומצוקות של חולי סרטן המופנים לטיפול 
ברפואה משלימה המשולב בשירות האונקולוגי"( אושר על ידי ועדת 

הלסינקי במרכז רפואי כרמל.

תוצאות
במהלך תקופת המחקר הופנו 282 חולים על ידי הצוות המטפל במרפאה 
האונקולוגית. מתוכם נפגשו 243 מטופלים עם הרופא המשלב )85.8%(, 
מהם 160 בעלי רצף טיפול מיטבי כפי שהוגדר )66%( ו–83 ללא רצף טיפול 
מיטבי )34%(. מבין 39 החולים שלא הגיעו לפגישה עם הרופא המשלב, 20 
קבעו פגישה אך לא יכלו להגיע עקב מצב בריאותי שהחמיר; שישה קבעו 
שאינם  אמרו  חולים  שלושה  אחר;  מועד  קבעו  ולא  אותה  דחו  פגישה, 
מעוניינים בייעוץ משולב; שמונה מטופלים לא ניתן היה להשיג טלפונית; 

ושני מטופלים נפטרו בטרם הספיקו להיפגש עם הרופא המשלב.
בהשוואה בין שתי קבוצות המטופלים )בעלי רצף טיפולי מיטבי 
ומטופלים ללא רצף טיפולי מיטבי(, לא נמצאו הבדלים מובהקים 
בנתונים הדמוגרפיים, במדדים הקשורים למחלה ולטיפול האונקולוגי 
ובמדדים הקשורים לטיפול ברפואה משלימה )טבלה 1(. בנוסף, לא 
נמצאו הבדלים בין הקבוצות בשכיחות ועוצמת התסמינים לפי שאלון 
ESAS, מדרג FACIT-Sp 12 ובמרבית המצוקות שהוערכו בשאלון 

MYCAW )טבלה 2(.
 הבדלים בעלי מובהקות סטטיסטית נמצאו 

בין שתי הקבוצות במדדים הבאים:
יותר . 1 שכיח  נמצא  כללי  בהקשר  בעבר  משלימה  ברפואה  טיפול 

בהשוואה   53.5%( מיטבי  טיפול  רצף  בעלי  הנבדקים  בקבוצת 
)שכלל  משתנים  רב  )רגרסיה(  תסוגה  במודל   .)p=0.002 ל–31.7%, 
את המשתנים הבאים: גיל, מין, שימוש ברפואה משלימה, מתווה 
חולשה  העיכול,  במערכת  מצוקות  חומרת  האונקולוגי,  הטיפול 
ועקה רגשית, וכן הערכת מטופל ורופא לגבי קשיים ביישום תוכנית 
כללי,  בהקשר  בעבר  משלימה  ברפואה  טיפול  כי  נמצא,  הטיפול( 
מעלה את סיכויי המטופל להיות בקבוצה בעלת רצף טיפולי מיטבי 
)רווח  משלימה  לרפואה  נחשפו  שלא  מטופלים  לעומת   2.174 פי 

 .)p=0.025 ,1.100-4.295 סמך

האונקולוגי . 2 הצוות  איש  הפניות  בין  יותר  גבוה  מיתאם  נמצא 
לציפיות המטופל לגבי מצוקות הקשורות למערכת העיכול )בקבוצת 
הרצף המיטבי מתאם של 77.3% בהשוואה ל–37.5% בקבוצה ללא 
רצף–טיפולי מיטבי, p=0.02(. במודל רגרסיה רב משתנים נמצא, כי 
מטופלים שמיקדו את תלונתם במצוקות מערכת העיכול )בחילות, 
לפי  בהערכה  וכו'(  בטן  כאבי  שלשולים,  עצירות,  בפה,  פצעים 
שאלון MYCAW נטו פחות להיות בעלי רצף טיפול מיטבי )פי 2.01 
בהשוואה למטופלים שדירגו מצוקות שאינן במערכת העיכול; רווח 

.)p=0.022 ,0.234-0.892 סמך
הערכת הרופא המשלב בתום המפגש הראשון עם המטופל לגבי . 3

רצף מיטבי:  נמצאה כמנבאת  ליישם את תוכנית הטיפול,  קשייו 
כאשר סבר הרופא שיהיה קושי, נמצא כי יש למטופל סיכוי גבוה 
בו הרופא  להיות ללא רצף–טיפולי מיטבי, בהשוואה למצב  יותר 

.)p=0.018 ,24.2%–סבר שאין קושי )40.2% בהשוואה ל

ניתוח נוסף של הנתונים נערך בהתייחס לבדיקת הרצף המיטבי 
בהשוואה בין שתי קבוצות מישנה: מטופלים בקבוצה בעלת רצף 
טיפולי מיטבי שהשתתפו ביותר מתשעה מפגשים טיפוליים בהשוואה 
למטופלים בקבוצה ללא רצף מיטבי שהשתתפו בפחות מארבעה 
מפגשים. בעיבוד זה נמצאו מימצאים דומים לעיבוד הקודם, כאשר 
במודל רגרסיה רב משתנים נמצא, כי כאשר הרופא המשלב העריך 
שיהיו למטופל קשיים ביישום תוכנית הטיפול, סיכויי המטופל להימנות 
על קבוצת הרצף הטיפולי המיטבי קטנו פי 3.2 )רווח סמך 0.135-0.725, 

.)p=0.007

מסקנות ודיון
משלימה  ברפואה  לטיפול  חולים בסרטן  היענות  נבחנה  זה,  במחקר 
בהקשר ייחודי של ייעוץ וטיפול ברפואה משולבת הניתן כחלק מהטיפול 
התומך בשירות האונקולוגי, ללא תשלום ובעקבות הפנייה של הצוות 
באופן  שונה  המשולב  הטיפול  מערך  זאת,  עם  המטפל.  האונקולוגי 
מהותי מהטיפול ברפואה חלופית )אלטרנטיבית( ומשלימה, המתקיים 
בישראל ללא הסדרה רפואית ולעיתים קרובות מבלי שהמטופל מיידע 

את האונקולוג המטפל לגביו ]8[. 
במחקרים קודמים שנערכו בצפון הארץ דווח על היקף טיפול גבוה 
)לרוב 40%-50%( ברפואה משלימה וחלופית בקרב חולים בסרטן 
מהאוכלוסייה היהודית והערבית ]9, 10[, ובקרב קבוצות מטופלים עם 
סרטן שד וממאירויות גינקולוגיות–אונקולוגיות ]11[. במחקרים אלו 
נמצא כי, המשיבים מצדדים ברובם בייעוץ ברפואה משולבת שיינתן 
כחלק מהטיפול האונקולוגי. שילוב רפואה משלימה הולך ומתפתח 
במהלך השנים האחרונות במסגרת מחלקות אונקולוגיות שונות 
בישראל, וכיום ניתן להצביע על שילוב יועץ ו/או מטפלים ברפואה 

משולבת בשבעה מרכזי טיפול אונקולוגיים בישראל. 
למרות השונות הרבה באופי הפעילות ובהיקפה בין המרכזים, ניתן 
לקבוע שישראל היא מהמדינות המובילות בעולם המערבי ביישום 
קליני של רפואה משולבת בטיפול האונקולוגי, אף בהשוואה לאירופה 
ולצפון-אמריקה ]3[. מאחר שברוב המרכזים בישראל ובעולם תוכנית 
הטיפול מעוצבת בעקבות מפגש הערכה ממושך )לרוב משכו כשעה( 
עם רופא משלב, אנו גורסים כי יש חשיבות ממדרגה ראשונה בהבניה 
של ייעוץ מושכל, המתבסס על תובנות מחקריות וקליניות, שיתייחס 
גם לחסמים ואתגרים ביישום התוכנית מנקודת מבטו של המטופל. 
במחקר זה התמקדנו בשאלת ההיענות לטיפול משולב, על מנת לספק 

כלים לאיתור קושי בהיענות כבר במהלך המפגש הראשון. 
המימצא העיקרי העולה מההשוואה בין שתי הקבוצות הנבדקות 
הוא הדמיון במשתנים הדמוגרפיים, מאפייני המחלה והטיפול וחומרת 
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התסמינים )למעט מצוקות במערכת עיכול(. לכאורה, ניתן היה לצפות 
שבמחקר זה, שנערך בתנאים לא מבוקרים )היעדר הקצאה אקראית( 
המשקפים עשייה קלינית )Pragmatic trial(, ההיענות לטיפול תושפע 
מגורמים כגון גיל, מרחק נסיעה ממקום הטיפול, חומרת המחלה, 
השפעות הלוואי של הכימותרפיה והפגיעה באיכות החיים. אולם 
אחד המשתנים החשובים ביותר שנמצאו מנבאים היענות הוא טיפול 
ברפואה משלימה בעבר בהקשר כללי שלא בהקשר לאבחון מחלת 
הסרטן או הטיפול בה. ניתן להסביר מימצא זה בכמה דרכים: ראשית, 
 )Mere exposure effect( בהתייחס לנטייה ולמשיכה של המטופל למוכר

- חשיפה שאינה שלילית של אדם לגירוי כלשהו )אדם אחר, חפץ, 
חוויה וכן הלאה(, מגבירה את ההעדפה לאותו גירוי מעצם החשיפה 

החוזרת אליו ]12[. 
במספר מחקרים נמצא, כי בחירה חופשית ושליטה בתוכן הטיפול 
הן יסודות מרכזיים בנכונות לקבל טיפול ]13, 14[. בהתייחס למחקרנו, 
ייתכן שעצם החשיפה הקודמת לרפואה משלימה לא רק מטה את 
המטופל לטיפול נשנה, אלא שעצם ההיכרות מעודדת בחירה חופשית 
ותחושת שליטה של המטופל במרכיבי הטיפול. במחקרים עתידיים יש 
לברר את מאפייני החשיפה הקודמת לרפואה משלימה מבחינת יעילות 
הטיפול ותפיסת החוויה הטיפולית הקודמת. הסבר נוסף אפשר וטמון 
בתפיסת הבריאות של המטופל: חוקרים גורסים כי מטופלים פונים 
לרפואה משלימה מתוך רצון לטיפול הוליסטי, פיסי ורוחני כאחד 
]1, 13, 15[; כוונה לשפר את איכות חייהם בדרכים שונות - הקלת 
תסמינים לדוגמה ]1, 4, 11, 13, 15, 16, 17[; רצון לייעוץ והכוונה ]4, 
17[; וכן עקב התדמית האופטימית יותר של הרפואה המשלימה ]13[. 
מכאן, שבחירה קודמת בטיפול ברפואה משלימה משקפת תפיסת 
בריאות ]18[ שתעודד גם היענות גבוהה בעקבות מפגש ייעוץ עם 
הרופא המשלב. היעדר קשר בין טיפול ברפואה משלימה בהקשר 
אונקולוגי לבין היענות גבוהה לטיפול, אכן מתמיה ומחייב בירור 
במחקרים נוספים. כמו כן, במחקרים עתידיים יש מקום להעריך את 
הקשר בין ציפיות המטופל שהטיפול המשלים יסייע לו לבין מידת 

ההיענות לטיפול. 
גורם מנבא נוסף שנמצא בקשר עם איכות הרצף הטיפולי וההיענות 
הוא חומרת מצוקת תסמיני מערכת העיכול. מימצא זה עשוי לנבוע 
מכך שמטופלים הסובלים מעצירות, בחילה, שלשול או הקאה, מוצאים 
מענה לכך בתחום הרפואה הקונבנציונלית או לחלופין, שאינם סבורים כי 
ימצאו לכך מענה ברפואה המשלימה. אפשרות נוספת עולה ממימצאים 
של מחקר אחר שהצביע על כך שהקאה ובחילה הנובעות מכימותרפיה 
עשויות לגרום להיענות מופחתת לטיפול הקונבנציונלי של הכימותרפיה 
]19[, ובמחקר שלנו לתוכנית הטיפול ברפואה משלימה. עוד ייתכן 
כי בחלוף התסמינים, המטופלים אינם רואים צורך בהמשך הטיפול 

המשולב, בעיקר נכון הדבר אם זו הייתה סיבת ההפניה העיקרית.
המשתנה השלישי המנבא את מידת ההיענות הוא הערכת הרופא 
המשלב את קשיי המטופל ליישם את תוכנית הטיפול. לכאורה, מדובר 
בממצא בהקשר אפשרי של סיבה ומסובב )עצם איתור הקושי ביישום 
על ידי הרופא עשוי להיות קשור במידת היישום בפועל של תוכנית 
הטיפול(. מנגד, ניתן לטעון כי ההסבר למימצאים אלו יכול להיות 
נעוץ בהכשרתו הרחבה ובניסיונו של הרופא המשלב ותפיסת הטיפול 
הממוקדת במטופל )Patient-centered care( ]4, 20[. מימצא זה מלמד, 
כי יש צורך באפיון המרכיבים שעליהם מושתתת הערכת ההיענות 
שעל הרופא המשלב לבצע עם תום מפגש ההערכה הראשון, מעבר 
ל"תחושת בטן" ורושם כללי המלווים את המפגש ברובד אינטואיטיבי. 
המחקר הנוכחי כולל מספר מגבלות שיש לתת עליהן את הדעת 
ולהתייחס אליהן במחקרי המשך. ראשית, שיטת המחקר לקתה 
בחסר מאחר שנעשתה השוואה פנימית בלבד. במחקרים נוספים יש 
צורך להגדיר קבוצת בקרה המאופיינת בשמירה על עקרון הבחירה 
של המטופל )מחקרי בחירה Preference studies( ובמורכבות הנובעת 
מההתאמה הפרטנית של שיטות טיפול שונות, המחייבת ביצוע מחקר 
מעשי )Pragmatic trials(. מגבלה נוספת נובעת מכך שהמחקר התקיים 
במירפאות אונקולוגיות מסוימות בקהילה, אשר מתקיימים בהן דגשים 
הנוגעים לרפואה משולבת, העשויים להיות שונים במסגרות אחרות 
ולכן משקפים היענות במירפאות אלו בלבד. בנוסף, לשם בירור מניעי 
החולים בבחירתם להיענות לטיפול, יש צורך במחקרים נוספים 
המשלבים גם מחקר איכותני, על מנת לחקור לעומק את ההשפעה 
של תפיסת הבריאות של המטופל. מעבר לכך, אנו ממליצים לבצע 

מאפיין
הקוהורט 

הכללי

חולים בעלי 
רצף טיפולי 

לא–מיטבי

חולים בעלי 
רצף טיפולי 

P valueמיטבי

*:Mycaw שאלון

86p=0.89 )53.8%(45 )54.9%(131 )54.1%(חולשה

מידת חולשה )ממוצע 
± סטיית תקן )חציון(

)5(4.92±1.11)5(4.71±1.23)5(5.03±1.03p=0.18

מצוקות במערכת 
עיכול

)39.7%( 96)46.3%( 38)36.3%( 58p=0.16

מידת מצוקה מערכת 
עיכול

)6(4.99±1.30)5(4.84±1.36)6(5.09±1.26p=0.38

43p=0.15 )26.9%(15 )18.3%(58 )24.0%(מצוקה נפשית

4.91±1.10p=0.32)5(5.13±1.24)6(4.97±1.13)5(מידת מצוקה נפשית

שאלון ESAS: ממוצע±סטיית תקן )חציון(

3.92±3.30p=0.187)4(3.35±3.48)2(3.37±3.36)3(כאב

5.23±2.83p=0.491)6(5.50±3.02)6(5.32±2.89)6(חולשה

1.94±2.65p=0.302)1(2.56±3.22)1(2.15±2.86)1(בחילה

3.30±2.89p=0.418)3(3.10±3.22)2(3.23±3.00)3(דיכאון

3.51±3.12p=0.266)3(3.20±3.40)2(3.40±3.21)3(מצוקה נפשית

3.31±2.98p=0.628)3(3.18±3.24)2(3.26±3.06)3(עייפות

3.31±3.07p=0.522)3(3.67±3.40)3(3.44±3.18)3(חוסר תיאבון

4.18±3.12p=0.571)4(3.96±3.30)4(4.11±3.18)4(שינה

4.55±2.53p=0.290)5(4.89±3.01)5(4.66±2.70)5(בריאות כללית

FacitSp-12: ממוצע±סטיית תקן )חציון(

31.91±7.79p=0.35)33(33.11±8.44)34.5(32.29±8.00)33(כללי

22.75±5.21p=0.77)23(22.98±5.26)24(22.82±5.21)24(משמעות

9.13±4.00p=0.12)10(10.14±4.15)11(9.45±4.06)10(אמונה

האם המטופל סבור כי יהיה לו קושי ביישום התוכנית הטיפולית: 

26p=0.052 )55.3%(21 )44.7%(47 )24.1%(כן

 105 )70.9%(43 )29.1%(148 )75.9%(לא

האם הרופא סבור כי למטופל יהיה קושי ביישום התוכנית הטיפולית:

67p=0.018 )59.8%(45 )40.2%(112 )53.1%(כן

 75 )75.8%(24 )24.2%(99 )46.9%(לא

טבלה 2:
שאלוני הערכה לאיכות חיים

 * האחוזים לא נלקחו מסך המטופלים
MYCAW - Measure Yourself Concerns and Wellbeing * 

ESAS - Edmonton Symptom Assessment Scale* 
 Facit Sp-12 - Functional Assessment of Chronic Illness Therapy - Spiritual Well-being Scale, a 12-item *

.questionnaire that measures spiritual well-being in people with cancer and other chronic illnesses
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מחקרים רחבים יותר שיכללו מספר רופאים משלבים המועסקים 
ביחידות אונקולוגיות במתארים קליניים מגוונים. 

לסיכום
במחלקה  המשלב  הרופא  עם  המטופל  של  הראשונה  הייעוץ  פגישת 
האונקולוגית היא משמעותית ביותר בהערכת מידת ההיענות להמלצות 
המימצאים  על  בהסתמך  מתמשך.  טיפולי  קשר  ויצירת  הטיפוליות 
במחקרינו, אנו ממליצים להוסיף באנמנזה הנערכת בפגישה זו שלושה 
משלימה  ברפואה  כללי  טיפול  לגבי  וייעודי  מכוון  תשאול  היבטים: 
וכן  העיכול;  במערכת  המטופל  מצוקות  של  מובנית  הערכה  בעבר; 

הערכה של הרופא המשלב שתיעשה בתום המפגש לגבי מידת הקושי 
הצפויה למטופל ביישום תכנית הטיפול. אנו ממליצים להוסיף שלוש 
שאלות אלו במסגרת שדות החובה בגיליון התשאול הרפואי ברפואה 

משולבת במסגרת הרשומה הממוחשבת של המטופל. • 

מחבר מכותב: ערן בן–אריה
התוכנית לרפואה משולבת בשירות לאונקולוגיה

מרכז רפואי לין, רחוב רוטשילד 35, חיפה
טלפון: 04-8568334
פקס: 04-8568249 

eranben@netvision.net.il :דוא"ל
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