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תמצית

בריאות על המאיימת מגפה, למעין השד סרטן נחשב כיום מערביות במדינות
מקצוע לאנשי המיועדת ענפה, ספרות רבות במדינות נוצרת זו גישה רקע על הציבור.
על הספרות וגדלה, הולכת הבעיה לממדי המודעות שבישראל, אף כאחד. ולנשים

יחסית. דלה עדיין הנושא

קובעי חוקרים, מקצוע, אנשי להדריך בישראל השד 0רסן מיועד מקיפה, כמקראה
להצביע הנושאים, של יותר טובה להבנה לתרום הספר נועד כן כמו ונשים. מדיניות
בריאות צורכי למילוי דרך ולהתוות ובשירותים במדיניות בידע, תורפה נקודות על
בישראל. השד סרטן של במניעה גם וכמובן, בטיפול, באבחון,  בעתיד הציבור

כל התורמים, שונים, וחוקרים ארגונים בין פעולה משיתוף נובע הספר של ייחודו
הולכת דאגה היא המוצא נקודת המשותף. למפעל וממומחיותם מניסיונם אחד,
שבה קטנה, כמדינה בישראל. יחסית הגבוהים השד, סרטן משיעורי וגוברת
למחקר מצוינת טבעית מעבדה היא ישראל ומגוונת, גדולה מהגרים אוכלוסיית
נוצלה לא עתה עד אשר אנושית, מעבדה השד; סרטן בתחום וחברתי אפידמיולוגי

כיאות.

גילוי ג. השד; לסרטן סיכון גורמי ב. מבוא; א. פרקים: לארבעה מחולק הספר
הטיפולי. התהליך ד. מונע; וטיפול מוקדם

השוואה מתוך בישראל, והתמותה התחלואה דפוסי את אבגר בוחנת א' בפרק
גבוהים השד בסרטן לחלות בישראל נשים של סיכוייהן כי נמצא בעולם. למצב
בישראל נתגלו 1992 בשנת ובעולם. באזור אחרות נשים של סיכוייהן לעומת יחסית
נשים. אצל החדשים הסרטן מקרי מכל כשליש  חדשים שד סרטן מקרי כאלפיים

לכ700. מגיע מהמחלה שנה מדי המתות הנשים מספר

יהודייה היא שאישה בכך די האם שואלת אבגר א', בפרק המובאים הנתונים לאור
האם הסיכון; גורם הוא בישראל החיים אורח שמא או בסיכון, אותה להעמיד כדי
אשר תרבותיים, ולמנהגים חברתיים לערכים הקשורים מתווכים, סיכון גורמי יש
חשיפה על ילודה, דפוסי על תזונה, על השפעתם באמצעות השד סרטן על משפיעים

בריאות. בשירותי שימוש ועל לסביבה



תוך ידועים, הגנה וגורמי סיכון גורמי במאמריהם סוקרים ופלשר רנרט ב' בפרק
גורמים בין האפשרי הקשר את בוחנים הם בישראל. למצב מיוחדת התייחסות
ואת הגורמים בין הקשר חוזק את השד, סרטן לבין וסביבתיים גנטיים הורמונליים,

אותם. לשנות האפשרות

למדיי, מורכבים השד לסרטן השונים הסיכון גורמי בין הגומלין יחסי כי מתברר
עישון בין או לב, למחלות כולסטרול שבין אלה כמו דרמטיים כה אינם והקשרים
רבים, גורמים משפיעים השד סרטן התפתחות על כי נראה, הריאות. לסרטן
במהלך ההורמונליים לשינויים לדוגמה, כך, כהלכה. הובנו טרם ביניהם שהקשרים
המסוים פעולתם מנגנון אך השד, לסרטן הסיכון על השפעה מיוחסת האישה חיי

ברור. איננו עדיין

כלומר משפחתית, היסטוריה יש השד סרטן אצלן שאובחן מהנשים ל61096ל20

מספר שגדל ככל גדל השד לסרטן הסיכון במחלה. לקתה יותר או אחת קרובה
אחות). או (אם ראשונה בדרגה היא הקרבה וכאשר שחלו המשפחה קרובות
סביבתיים. גורמים לבין גנטיים גורמים בין גומלין יחסי אולי, יש, זה, במקרה
כפי אבל האישה, של רגישותה את מגבירה גנטית או משפחתית נטייה כלומר,

אלה. גורמים לבודד קשה מדגיש, שרנרט

סרטן דפוסי אחרי במעקב הצורך את מדגישים בישראל השד 0רנ1ן של וב' א' פרקים
המחלה של האפידמיולוגיה את להבין לסייע כדי זאת סיכון; קבוצות ובאיתור השד
למדוד היכולת הבריאות. שירותי ובתכנון במדיניות עדיפות סדר ולקבוע בישראל
הנתונים באיכות דבר, של בסופו תלויה, ובהתערבות המשנית שבמניעה היעילות את
בסקרים גם צורך יש כך לשם זמן. לאורך שינויים אחר לעקוב ובאפשרות הבסיסיים
גורמי על לעמוד כדי מוקדם, לגילוי ארצי מידע מאגר ובטיפוח שיטתיים, ארציים

אחרות. ומערביות מזרחתיכוניות ממדינות ישראל את המייחדים הסיכון

נסקרים השד. סרטן של ומניעה בקרה סריקה, של שונות רמות מתוארות ג' בפרק
בהן השימוש ודפוסי השד סרטן של מוקדם לגילוי השונות הבדיקות בהרחבה
אלה כל  בישראל האישה והתנהגות המדיניות הקלינית, הפרקטיקה בישראל.
למניעה בשיטות במאמרו עוסק רנרט בעולם. המקובלות ההנחיות לאור נבחנים
סוקרת שונברון שניונית. במניעה וכן  וניתוח כימי טיפול חיים, אורח  ראשונית
סקר סמך על בשטח, והפרטיים הציבוריים השירותים את ומעמיקה מקיפה בצורה
הסיבות את מנתחת היא כן כמו אחרים. שירות נותני ושל חולים קופות של

שגרתיות. סריקה לבדיקות נשים של הנמוכה להיענותן



הגילוי כי נראה כיום, השד סרטן של ראשונית למניעה מוכחים אמצעים בהיעדר
חוק התמותה. ולצמצום להישרדות האופטימלית האסטרטגיה הוא המוקדם
בשנתיים פעם ממוגרפית בדיקה הבסיסי השירותים בסל מבטיח ממלכתי בריאות
למבוטחות הבדיקה עלות את לכסות החלו החולים קופות רוב .7450 בנות לנשים
רוב מכבי, חולים קופת להוציא כי מגלה שונברון התשעים. שנות בתחילת כבר
את מגלות ואינן בנושא מידע מפיצות אינן לבדיקה, נשים מזמינות אינן הקופות

נמוכים. עדיין הסריקה ששיעורי לכך הסיבות אחת כנראה, זו, מדיניותן.

אחרות מערביות בארצות המקובלים השיעורים מן נופלים בישראל הסריקה שיעורי
בכ^20^30 הסריקה שיעור נאמד  1993 בסרטן, למלחמה האגודה פי (על
סוציאלית, רפואית מערכת נהוגה שם לדוגמה, בסקנדינוויה, .(50+ בנות מהנשים
בקנדה הלאומית הסריקה בתכנית אחוזים. ל90 70 בין הממוגרפיות שיעורי נעים
פחות תוצאות עולות הברית מארצות הנתונים מן .8596 היה ההשתתפות שיעור

.40 גיל מעל לנשים בלבד 3396 של סריקה שיעור  טובות

בישראל מהנשים שליש לפחות שונבורן, של במאמרה המצטיירת התמונה פי על
עצמן את לבדוק נוהגות מהנשים ומיעוט קלינית שד בבדיקת נבדקו לא מעולם
נבדקו לא שמעולם הנשים אחוז ובשוודיה, בהולנד השוואה, לשם שגרתי. באופן
הנבדקות הנשים במפתיע, שלא .£209  הברית ובארצות ,1596 הוא קלינית בבדיקה
נשואות צעירות, רוב פי על הן ובישראל באירופה הברית, בארצות שגרתית בסריקה

גבוהות. סוציואקונומיות ומשכבות

יש שבישראל העובדה רקע על במיוחד מדהימים ושונברון רנרט שמביאים הנתונים
מסכימים שניהם גבוהים.  בכלל הבריאות בשירותי השימוש וששיעורי לכול ביטוח
אחר במעקב הצורך ב. יותר; ברורים מדיניות ביעדי הצורך א. עניינים: בכמה
בקרת שיפור ג. המקובלות; הבינלאומיות ההנחיות פי על הקלינית, הפעילות
קופות של פעולה שיתוף הבטחת ד. הממוגרפי; הציוד ועל הטכנאים על האיכות
שיתוף הגברת ה. שגרתית; סריקה לבדיקת נשים בזימון השירות ונותני החולים

הביןארגוני. הפעולה

של מבטה מנקודת הטיפול תהליך את בוחן בישראל השד 0ר0ן של האחרון פרקו
המחקר ברוח במאמרה, מנחה סרד הנשים. של מבטן ומנקודת הרפואית המערכת
שהם כפי והטיפול, האבחון תהליכי של השונים בשלבים הקורא את הפמיניסטי,
כפי סרטן, חולות 23 של לחוויותיהן מתייחס המאמר עצמן. הנשים בעיני נתפסים
לעתים הרצוף, ייסוריהן, נתיב את מגולל הוא עמן. שנערכו עומק בראיונות שבוטאו
בשירותים ובמחסור הפורמלי הטיפול של בפיצול ומאופיין וייאוש, תסכול קרובות,
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מצב תמונת בישראל: השד 0ר0ן
אבגר1 איימי

נשים של בריאותן על כיום המאיימות ביותר, הקשות המחלות אחת הוא השד סרטן
בנשים ביותר הנפוץ הסרטן שהוא זה, בסרטן התחלואה שיעורי מפותחות. במדינות
מחלות כמו אחרות, קשות למחלות בניגוד מדאיגה. עלייה עולים המערבי, בעולם
(האגודה עדכניים נתונים פי על שד. מסרטן בתמותה משמעותית הפחתה אין לב,
אנגליה כמו בארצות מסוימת ירידה מגמת מסתמנת ,(1996 בסרטן, למלחמה
סיבה אין עדיין אך מתייצבים, התמותה שיעורי אחרים ובמקומות הברית, וארצות

יתרה. לאופטימיות

השנים בשלושים השד סרטן במקרי מתמדת לעלייה עדים אנו בישראל גם
בישראל, יהודיות נשים כי נראה .(19931982 הסרטן, לרישום (היחידה האחרונות
לפתח ועשויות גבוהה סיכון ברמת נמצאות אחרות, מפותחות במדינות נשים כמו
אך לאחרונה, התייצבו זאת, לעומת התמותה, שיעורי חייהן. במהלך המחלה את
סוגי מכל יותר אחת, מספר המוות גורם השד סרטן נעשה 5525 בנות נשים בקרב

.(1995 (למ"ס, ביחד הלב מחלות

שם ,(who, 1986) "2000 בשנת לכול "בריאות במסגרת העולמי, הבריאות ארגון
של הבסיסי השיעור מן  השד מסרטן התמותה שיעורי את לצמצם למטרה לעצמו
הצטרפותה עם ב1985, .2000 בשנת ל20.6 עד 1986 בשנת ל100,000 מקרים 22.9
לאומית, בריאות תכנית להכין התחייבה היא אב"ע, של האירופי לאזור ישראל של

נשים בריאות לקידום האגודה מנהלת 1



המחברים

עמיתת נשים; בריאות לקידום האגודה מנהלת סוציולוגית;  Ph.D. אבנר, א"מי
"Contraceptive Behavior of JerusalemWomen מפרסומיה: ברוקדייל. במכון מחקר
Seeking Pregnancy Counseling"; "How Many Children? Dilemmas of Family
שדולת מטעם שנערך רבשיח הליכי  בישראל נשים בריאות הספר את ערכה Planning"

הנשים.

במכון הפסיכואונקולוגית היחידה מנהלת קלינית; פסיכולוגית  Ph.D. ב"דר, לאה
ונשיאת לפסיכואונקולוגיה הישראלי האיגוד נשיאת הדסה; החולים בבית שרת
בשיטות מתמקדת ובמחקריה בעבודתה לפסיכואונקולוגיה. הבינלאומי האיגוד
במחלה. משפתותיהם ושל סרטן חולי של והתנהגותית פסיכולוגית להתמודדות

ממייסדות בראילן; באוניברסיטת לאנתרופולוגיה פרופסור  Ph.D. 0רד, 0חן
"Pergnant Dreaming: מעבודותיה: יו"ר. ולשעבר נשים, בריאות לקידום האגודה
Search for a Proposed Dream Genre"; Women as Ritual Experts: The Lives of

.Elderly Jews in Jerusalem

נשים בריאות לקידום האגודה ממייסדות פנימית. רופאה  m.d. פלשר, nMT
הנשים שדולת של בריאות לענייני יועצת האגודה. של הרפואית המנהלת ולשעבר

הבריאות. משרד מטעם נשים לבריאות ההיגוי בוועדת וחברה בישראל

בית שרת, שם על האונקולוגי המכון מנהלת בכירה; אונקולוגית  m.d. פרץ, תמר
תוך השד בסרטן ובטיפול במחקר רבות עוסקת בעבודתה כרם. עין הדסה, החולים

מניעה. על מיוחד דגש שימת

השד סרטן בחולות לתמיכה קלינית מומחית מוסמכת; אחות  Ph.D. קדמון, אילנה
בפרסומיה השד. בסרטן למאבק הישראלית הקואליציה יו"ר הדסה, החולים בבית
תפקיד ובמהות סרטן חולי של ההחלטות קבלת בתהליך עוסקת ובהרצאותיה

סרטן. בחולי בטיפול האחותהיועצת

הקהילה לרפואת המחלקה מנהל הציבור; בבריאות מומחה  m.d. ,Ph.D. רנרט, גד
של לאונקולוגיה הלאומית המועצה חבר הכללית; חולים קופת של ואפידמיולוגיה
עוסק בפרסומיו השד. סרטן לגילוי הלאומית התכנית בראש ועומד הבריאות משרד

בפרט. השד סרטן ושל בכלל סרטן של באפידמיולוגיה רבות



בירושלים; האישה לפוריות ויועצת לבריאות לחינוך מומחית  M.Ph. ס'כלשונבחן,
סרטן של מוקדם לגילוי בתכנית ויועצת נשים בריאות לקידום האגודה ממייסדות

השד.

יושבתראש נשים. בריאות לקידום האגודה ממייסדות  M.Ph.; r.n. קורצמן, חנה
כרם. עין הדסה לסיעוד, ספר בית מנהלת לשעבר הנשים. בשדולת הבריאות פורום



הקדמה

בפרט, בישראל הבריאות מערכת בפני וחשובים רבים אתגרים מציב השד סרטן
אתגרים מקצת זה, בספר המאמרים מן שעולה כפי בכלל. בישראל החברה ובפני
בריאות, למדיניות יותר שייכים אחרים מטבעם; ואפידמיולוגיים רפואיים אלו
זה אין לפיכך, ותרבותיים. חברתיים  ויתרם בריאות; שירותי ולארגון לכלכלה
שם ידועי מקצוע אנשי יחד חברו זה ספר של והפקתו כתיבתו שלמלאכת מקרה
זהו, הספר. של מייחודו חלק לדעתי, המהווה, הוא זה שילוב רחב; תחומים ממגוון
הספר גם והוא בישראל, השד סרטן על מסוגו הראשון המאמרים אוסף בוודאי,
מצפים אנו כן, על בעברית. פעם אי פורסם אשר השד, סרטן על הראשון הרבתחומי
שירותים, ספקי מדיניות, קובעי ויכלול הוא, אף רחב יהיה הקוראים שקהל

בריאות. צרכניות וכן אחרים, בריאות ולמקצועות לסיעוד לרפואה, סטודנטים

האגודה ברוקדייל, ג'וינטמכון ארגונים: ארבעה של בחסותם לאור יוצא הספר
הנשים ושדולת הנשים בריאות לקידום האגודה בסרטן, למלחמה הישראלית
בצוותא לעבוד לנו שניתנה ההזדמנות את מעריכים ברוקדייל במכון אנו בישראל.

המשותפת. למטרה חלקנו את ולתרום זו חשובה סוגיה על

ברצוני ובראשונה, בראש הספר. להכנת שתרם מי לכל להודות לי היא נעימה חובה
המניע והכוח נשים, בריאות לקידום האגודה מנהלת אבגר, איימי לד"ר להודות
כזה, בספר לצורך לבנו תשומת את הסבה שאיימי בלבד זו לא הספר. שמאחורי
ואת ההתמדה את וסיפקה אחת למהות השונים המאמרים את גיבשה גם היא

כזה. פרויקט של להפקתו הדרושים המרץ

מאמריהם בהכנת שהשקיעו הרב הזמן בעבור המחברים לכל גם להודות ברצוני
מהם אחד כל של והמחויבות המומחיות בכללותו. הספר של ביקורתית ובקריאה

המאמרים. קריאת בעת עצמן בעד מדברות

יו"ר קורצמן, ולחנה בסרטן, למלחמה האגודה מנכ"ל זיו, למירי מיוחדת תודה
שהיה הביןארגוני הפעולה לשיתוף סייעו אשר הנשים, בשדולת הבריאות פורום
הלאומית המועצה יו"ר רובינזון, אליעזר לפרופ' גם ותודה זה; ספר של לגיבושו חיוני
של קודמות לטיוטות הערותיו בעבור בסרטן, למלחמה האגודה ויו"ר לאונקולוגיה

זה. ספר



הלב תשומת ברבריאן. ענת שלנו, לעורכת המחברים כל ובשם בשמי להודות ברצוני
והן באנגלית, במקור שנכתבו מאמרים של התרגום בעריכת הן לפרטים, שלה
של וקולחת שוטפת לקריאה רבות תרמה המאמרים, יתר של הקפדנית בעריכה
אחת. לשלמות השונים החלקים באיחוד מרכזי תפקיד מילאה גם היא הספר.

לאור לדאבוננו, בישראל. השד 0ר0ן של העיקרי יעדו את לכולנו להזכיר ברצוני לסיום,
מכיר שאינו אלה שורות מקוראי אחד כמעט אין כיום, השד סרטן של שכיחותו
של סבלן את במעט, ולו יקטין, זה ספר אם במחלה. חלתה אשר אחת אישה לפחות
שהצלחנו לומר נוכל אז, ורק אז,  בלבד ספורים במקרים מדובר אם גם  הנשים

במשימתנו.

רוזן ברוך ד"ר
בריאות מדיניות תחום ראש

ברוקדייל מכון
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מצב תמונת בישראל: השד 0ר0ן
אבגרי איימי

נשים של בריאותן על כיום המאיימות ביותר, הקשות המחלות אחת הוא השד סרטן
בנשים ביותר הנפוץ הסרטן שהוא זה, בסרטן התחלואה שיעורי מפותחות. במדינות
מחלות כמו אחרות, קשות למחלות בניגוד מדאיגה. עלייה עולים המערבי, בעולם
(האגודה עדכניים נתונים פי על שד. מסרטן בתמותה משמעותית הפחתה אין לב,
אנגליה כמו בארצות מסוימת ירידה מגמת מסתמנת ,(1996 בסרטן, למלחמה
סיבה אין עדיין אך מתייצבים, התמותה שיעורי אחרים ובמקומות הברית, וארצות

.  ■ ■,; ' ■■■■■ \ יתרה. לאופטימיות

השנים בשלושים השד סרטן במקרי מתמדת לעלייה עדים אנו בישראל גם
בישראל, יהודיות נשים כי נראה .(19931982 הסרטן, לרישום (היחידה האחרונות
לפתח ועשויות גבוהה סיכון ברמת נמצאות אחרות, מפותחות במדינות נשים כמו
אך לאחרונה, התייצבו זאת, לעומת התמותה, שיעורי חייהן. במהלך המחלה את
סוגי מכל יותר אחת, מספר המוות גורם השד סרטן נעשה 5525 בנות נשים בקרב

.(1995 (למ"ס, ביחד הלב מחלות

שם ,(WHO, 1986) "2000 בשנת לכול "בריאות במסגרת העולמי, הבריאות ארגון
של הבסיסי השיעור מן  השד מסרטן התמותה שיעורי את לצמצם למטרה לעצמו
הצטרפותה עם ב1985, .2000 בשנת ל20.6 עד 1986 בשנת ל100,000 מקרים 22.9
לאומית, בריאות תכנית להכין התחייבה היא אב"ע, של האירופי לאזור ישראל של

נשים בריאות לקידום האגודה מנהלת 1



מבוא 2

משרד כלל 1989 בשנת ואמנם, הארגון; של המוצהרים ויעדיו עקרונותיו ברוח
מסרטן והתמותה התחלואה שיעור צמצום את  2000 לשנת ביעדיו הבריאות

יעדים בלי .(1989 הבריאות, (משרד השד לסרטן מפורשת התייחסות אין אך ב£159,

ומתואמת. נרחבת לפעילות לצפות קשה ברורים, לאומיים

לקביעת כבסיס בישראל השד סרטן לגבי הכללית המצב בתמונת נעסוק זה, בפרק
רחוק. לטווח שירותים ולתכנון צרכים להערכת יעדים,

בעולם המצב .1

במערב שונים. ואזורים ארצות בין רבה שונות יש השד בסרטן התחלואה בשיעור
השיעורים באסיה זאת ולעומת במיוחד, גבוהים השיעורים אמריקה ובצפון אירופה
שם, גם רבה במהירות עולה השד מסרטן התחלואה שיעור זאת עם נמוכים.
בהוואי ביפן, מסוימים באזורים לדוגמה, כך, גיל. קבוצת לפי גדולים בהבדלים
הגידול בשנה; l^c%6 של בשיעור עלייה והשמונים השבעים בשנות חלה ובסינגפור
במשך נרשמו ובאירופה, אמריקה בצפון .4430 בנות בקרב נרשם ביותר הבולט
בסיכון הקבוצה הן 7465 בנות בשנה. 396196 של יותר מתונות עליות תקופה אותה

.(1ARC, 1993) באירופה רבים ובמקומות הברית בארצות ביותר הגבוה

אירופה במזרח רבות במדינות רבה: שונות יש השד מסרטן התמותה בשיעורי גם
שני במשך זאת, לעומת חדה. עלייה עלה התמותה שיעור ובמרכזה אמריקה ובדרום
מסוימים ובאזורים סקנדינוויה בארצות אמריקה, בצפון האחרונים, העשורים
יש מתונה. לירידה נטייה שם מסתמנת ואפילו התייצב, התמותה שיעור בבריטניה
ממדינה אחיד דפוס ואין גיל, קבוצות לפי גם זמן פני על תמותה בשיעורי שונות

.(IARC, 1993) לאחרת אחת

גבוה ישראליות יהודיות בקרב השד בסרטן התחלואה שיעור ,1 מלוח שעולה כפי
הלא בקרב התחלואה ששיעור בעוד ובאירופה. באסיה מהשיעור יותר יחסית,

בעולם. מהנמוכים הוא יהודיות

לפי הדירוג מן מה במידת שונה השד מסרטן התמותה שיעורי לפי המדינות דירוג
גבוה בסיכון נמצאות ישראליות יהודיות כי נראה כאן, גם אבל, התחלואה. שיעורי

אחרות. במדינות נשים לעומת
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נבחרות*: באוכלוסיות השד בסרטן התחלואה שיעורי דירוג :1 לוח
1985 ,(7430 (גיל ל100,000 מתוקננים כללעולמיים שיעורים

ל100,000 שיעור מדינה
192.0 (סיאטל) ארה"ב
177.9 . , (קונטיקט) ארה"ב
160.0 (איאווה) ארה"ב
156.1 הבריטית) (קולומביה קנדה
148.4 (קוויבק) קנדה
137.8 . , איטליה
136.9 ,■.■■>. (יהודיות) ישראל
133.2  שוודיה
133.2 '"י\ ." , (בירמינגהם) בריטניה
132.1 (סקוטלנד) בריטניה
120.5 * ... (המערבית) גרמניה
115.6 ;, ,■ , נורבגיה
113.1 . ■ פינלנד
99.3  . המזרחית גרמניה
87.1 י \ .■ (סלובניה) יוגוסלביה
77.8 י*. ...י ; . (ורשה) פולין
69.8 י , ■ (הודיות) סינגפור
66.2 , (סיניות) סינגפור
66.2 קונג הונג
53.1 ■ (נגסאקי) יפן
51.3 (בומביי) הודו

''י, 43.3 (שנחאי) סין
36^ (לאיהודיות) ישראל

International Agency for Research on Cancer, 1993, Lyons Scientific Publications מקור: *
no. 121
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מבוא 4

נבחרות: במדינות השד מסרטן תמותה שיעורי דירוג :2 לוח
19911987 לשנים ,7515 בנות נשים ל100,000, שיעורים

שנה ל100,000 שיעור מדינה
(1987) 61.1 אנגליה
(1990) 52.9 הולנד
(1990) 46.8 אירלנד
(1989) 46.3 זילנד ניו
(1990) 43.8 קנדה
(1989) 42.4 ארה"ב
(1990) 41.1 שוודיה
(1990) 38.3 גרמניה
(1989) 35.6 ישראל*
(1991) 33.7 פינלנד
(1990) 28.0 יוגוסלביה
(1991) 26.1 רומניה
(1990) 18.4 סינגפור
(1989) 12.8 קונג הונג
(1991) 12.0 יפן
(1987) 7.3 מצרים

ירושלים) מזרח כולל  ולאיהודיות (יהודיות *
דמוגרפי שנתון .1992 המאוחדות, האומות מקור:

בישראל השד ב0ר0ן התחלואה .2

הנתונים מקורות 2.1
בריאות ולשכות מעבדות חולים, בתי רופאים, מחייב הישראלי החוק 1982 מאז
משרד של הסרטן לרישום ליחידה ממאירה מחלה של מקרה כל על לדווח אזוריות
על וממוין שונים דיווח מקורות על מבוסס הסרטן לרישום שמגיע המידע הבריאות.
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דמוגרפיים, נתונים כולל הוא כן כמו הגידול. סוג פי ועל החולה של מאפייניו פי
מקום עלייה, שנת מוצא, ארץ מין, לידה, (שנת האוכלוסין מרשם על המבוססים
מורפולוגיה, (כולל קליניים נתונים הפטירה), ותאריך הפטירה מקום מגורים,
נתונים (סיווג טכני ומידע המחלה) הישנות וטיפול, אבחון פרטי טופוגרפיה,
מדדים: שני פי על ומדורגת נבחנת הנתונים מהימנות איכות). להבטחת וטכניקות
(מידע מקרים סיכום מתוך תיעוד ב. קליניים); או (מיקרוסקופיים אבחון בסיסי א.

בלבד). פטירה תעודת מתוך היסטולוגי

דוח מפרסמת הבריאות משרד של הסרטן לרישום היחידה אלה, נתונים פי על
נתונים כולל ,1993 מיולי האחרון, הדוח בישראל. השד סרטן מקרי על תקופתי
התחלואה ושיעורי החדשים הסרטן מקרי מספר .1989 עד ורטרוספקטיביים שוטפים

ותת יהודיות) (יהודיות/לא אוכלוסייה מין, הסרטן, סוג לפי מוצגים, השנתיים
שיעורים אפריקה). או אמריקה/אסיה או ישראל/אירופה ילידי (יהודים אוכלוסיות

תתאוכלוסייה. לכל מוצגים גיל לפי וספציפיים מתוקננים

לנקוט יש שונות, ובתקופות שונות באוכלוסיות אלה נתונים לפרש באים כאשר
בשירותי השימוש ובמידת בזמינות שונות משקפים שההבדלים ייתכן זהירות. משנה
בהגדרה זמן לאורך שינויים או בפרט, מוקדם לגילוי ובשירותים בכלל, הבריאות

מחלות. ובסיווג

כלליות מגמות 2.2
,(1995 (ברחנא, בישראל הסרטן לרישום היחידה של המעודכנים הנתונים פי על

פי גבוה זה מספר השד. סרטן של חדשים מקרים אלפיים כמעט אובחנו ב1992
מכלל כשליש בשכיחותו. השני הסרטן סוג שהוא המעי, סרטן מקרי ממספר שלושה
סרטן היו ישראליות יהודיות בקרב שאובחנו (malignant tumor) הממאירות השאתות
סרטן של הכולל הסך על עולה זה סרטן של החדשים המקרים מספר ולמעשה השד,

נשים. אצל הטבעת פי וסרטן השחלות סרטן המעי,

.הודיות
בקרב השד בסרטן התחלואה בשיעור חדה עלייה חלה השישים, שנות מאז
העצמות המרה, כיס המעי, (סרטן סרטן של אחרים שסוגים בעוד יהודיות.
משיעור  השד בסרטן התחלואה עלתה זו, בתקופה התייצבו או ירדו וליקמיה)
ב1990 ל100,000\81 המוקדמות השישים בשנות 45\100,000 של מתוקנן שנתי
בסך כ3170 של עלייה הייתה ל19921990 19891987 התקופות בין .1992

.(2 (תרשים החדשים המקרים
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סוג רפי סרטן, של חדשים מקרים מספר :1 תרשים
1992 יהודיות,

סקרים םםפר

^^m 1_ 2,000

^^H  1,800

HI■■  1,200

L \  800

ו_ם3^'םבדבב110נב3נ1

תקופה יפי השד, בסרטן תחיואה שיעור .2 D'mnn
י100,000( גיי רפי שתוקנן יהודיות

(ASR)

85 ך
§1.0

80 ¥
75  /
70  /67

69"^ a^
60  5^'^

55  ^
50  /

A4.9
45  a

40 Li 1 . 1 . 1 1 r
19*01968 19721976 19811983 19871SB.

19*71971 19771980 19841986 19901992



7 מצב תמונת בישראל: השר 0ר0ן ■<

ישראל: ילידות יהודיות בקרב נרשמה המחלה בהיקף ביותר הדרמטית העלייה
.(3 (תרשים ב19921990 ל92/100,000 המוקדמות השישים בשנות מ36/100,000
אמריקה, או אירופה ילידות יהודיות בקרב התחלואה שיעורי זאת, לעומת
ישראל, ילידות בקרב השיעורים מן יותר גבוהים היו והשבעים השישים שבשנות
בקרב ל100,000\91. מ100,000\65  19921960 בתקופה יותר מתונה עלייה עלו
בשנות כלומר, ל53/100,000. מ22/100,000 עלייה הייתה ואסיה אפריקה ילידות
של התחלואה לרמת דומה הייתה שלהן התחלואה רמת המוקדמות התשעים

השבעים. בשנות ישראל ילידות
השד, בסרטן תחלואה שיעור :3 תרשים

ולאום, רירה מקום תקופה, רפי
ל100,000) גיל יפי (מתוקנן יהודיות ולא יהודיות

ASR 19921960
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לאיהוד'ות
שבקרב מזו בהרבה נמוכה ישראל ערביי בקרב בכלל בסרטן התחלואה
97/100,000) מהגברים פחות אף מסרטן סובלות הערביות והנשים היהודים,
שיעורי הפוך: המצב בישראל יהודים אצל ואילו בהתאמה). 133/100,000 לעומת
230/100,000 לעומת 241/100,000) הנשים בקרב יותר גבוהים התחלואה

בהתאמה).

על עמד 19921990 ובשנים יחסית, נמוך המתוקנן השיעור השד, לסרטן באשר
שנה מדי ל100,000 מקרים 32 של עלייה קיימת זו באוכלוסייה .22/100,000

יהודיות ללא יהודיות נשים בין השיעורים יחס אולם .(3 (תרשים ה70 שנות מאז
לארבע. אחד כמעט הוא

סוג רפי סרטן, שי חדשים מקרים מספר :4 תרשים
1992 י™"', י* מםפרמקרם
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סרטן היו הערבי במגזר ב1992 החדשים הסרטן ממקרי כשליש כן, פי על אף
זה סרטן של שכיחותו היהודיות, בקרב כמו הערביות, בקרב .(4 (תרשים השד

התריס). בלוטת (סרטן בשכיחותו השני הסוג של מזו שלושה פי גבוהה

יגיל, סגולי שיעור :5 תרשים
19921990 יידה, מקום יפי יהודיות,
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ג'ל
בקרב עולה השד בסרטן התחלואה שיעור הממאירות, המחלות למרבית בדומה
אולם .7065 בגילים הוא התחלואה רמת שיא בגיל. העלייה עם הנשים אוכלוסיית
ישראל ילידות יהודיות בקרב התחלואה שונות. אתניות בקבוצות שונות המגמות
מכן לאחר ;450\100,000 הוא כשהשיעור  7065 הגילים בסביבות לשיאה מגיעה
ואמריקה אירופה ילידות יהודיות בקרב .300\100,000 של לשיעור ירידה מסתמנת
עולה השיעור אפריקה ילידות יהודיות ובקרב יותר, מאוחר בגיל הוא השיא

.(5 (תרשים בגיל העלייה עם בהתמדה

רירה מקום רפי האבחנה, בעת ממוצע גיר :6 תרשים
1992 יהודיות

^^^^^^^^^^^^^47.7

64.1

55.3
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יהודיות בקרב 47.7 שונות: אתניות קבוצות בין שונה האבחנה בעת הממוצע הגיל גם
אירופהאמריקה ילידות בקרב ו64.1 אסיה; ילידות בקרב 57.1 הארץ; ילידות
הם אך גיל; לפי הקבוצות בהרכב הבדלים משקפים אלה ממצאים .(6 (תרשים
תת בקרב ("cohort effect") עוקבה קבוצות השפעת של אפשרות על גם מצביעים

שונות. אוכלוסיות

עולים
התחלואה בשיעור לעלייה תרם לשעבר המועצות מברית העלייה גל כי ספק אין
324 בקרב השד סרטן אובחן עולות 400,000 מבין האחרונות. בשנים השד בסרטן
שנרשם ביותר הגבוה השיעור זהו ;116\100,000 הוא לגיל המתוקנן השיעור נשים.2

בישראל. כלשהי אתנית קבוצה בקרב

בקרב מאשר יותר גבוה בכלל עולות בקרב השד בסרטן התחלואה שיעור כי נראה
השד סרטן כי נמצא לדוגמה, כך, .(1991 (פרץ, המוצא בארצות המקבילות הקבוצות
עשרים לפחות בישראל החיות ואוסטרי, גרמני ממוצא נשים בקרב 2.5 פי שכיח
בקרב המקבילים השיעורים ובאוסטריה; בגרמניה נשים בקרב שכיחותו לעומת שנה,
בארץ השהייה משך בין חיובי מתאם יש שלושה. פי גבוהים אפריקה מצפון נשים
המחלה; שכיחות עולה כן יותר, ארוכה שהשהייה ככל השד: בסרטן לתחלואה
פחות הרבה בולטת היא אפריקה. מצפון עולות בקרב במיוחד בולטת התופעה
גורמי ב', פרק גם (ר' מאסיה עולות בקרב מתועדת ואינה מאירופה, עולות בקרב

.(29 עמ' פלשר, דיאנה ובעולם", בישראל הספרות "סקירת סיכון,

מ0ר0ן תמותה שיעורי .3

הנתונים מקורות 3.1
תושבי של הפטירות כל על מידע מקבלת (למ"ס) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה
תעודות על מבוסס המרשם הפנים. משרד של האוכלוסין מרשם באמצעות ישראל
מפרסמת הלמ"ס המוות. סיבת את והמציעות רופאים בידי החתומות פטירה,
נתונים וכולל ב1995 פורסם האחרון הדוח שנים. שלוש מדי מוות" "סיבות על דוחות
מחולק הדוח .19921990 לשנים הסרטן) סוגי כל (כולל גורם לפי תמותה, על
(יהודים דת לפי גורם, לפי מתוקננים, מוות שיעורי ומציג שנים, לפי חלקים, לשלושה

אזור. ולפי גיל לפי לאיהודים), לעומת

.(1995 (ברחנא, לשעבר המועצות בברית עוד שאובחנו נשים מלבד 2
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שלוש לזכור יש הלמ"ס, של התמותה נתוני פי על המצב, תמונת את לנתח בבואנו
הגידולים סוגי בין הבחנה הייתה לא 1983 שנת לפני שפורסמו בדוחות א. נקודות:
מוצא יבשת לפי תתהאוכלוסיות על המידע ב. השד; סרטן זה ובכלל הממאירים,
בניתוח זה בפרק בהרחבה עסקנו לא ולכן בשיעורים, ולא מוחלטים במספרים מוצג
תחלואה שיעורי בין היחס ובניתוח שנים) לשש (מעבר זמן פני על תמותה מגמות
הנתונים שבישראל אף ג. שונות; אתניות קבוצות בקרב תמותה לשיעורי
מיעוט בשל למדי, מדויקים פטירות לרישום והשיטות האוכלוסייה על הסטטיסטיים
גורמי בסיווג טעויות לחול עלולות דתיות), מסיבות (בעיקר המוות שלאחר ניתוחים

.(Ginzberg, 1992) והמשניים העיקריים המוות

כלליות niKMD 3.2
יותר הרבה  השד מסרטן ישראליות נשים מאות משבע למעלה נפטרו 1992 בשנת
העיקרי הגורם הן לב מחלות שעדיין אף .(1995 (למ"ס, אחרת ספציפית מחלה מבכל
מסרטן מוות מקרי יותר היו ,(5425) צעירות נשים בקרב בכלל, נשים של למותן
כן, כמו יחד. גם הקרדיווסקולריות והמחלות הלב מחלות סוגי מכל מאשר השד
התאונות סוגי מכל מהתמותה יותר גבוהה הייתה השד מסרטן התמותה

יחד. גם וההתאבדויות

1992 ,5425 בנות נשים בקרב נבחרים מוות גורמי :3 לוח
פטירות מספר הגורם

183 השד סרטן
106 א לב ומחלת לב התקף
57 דרכים תאונת
37 שבץ
26 הריאות סרטן
26 המעי סרטן
26 ליקמיה
17 הרחם הרחם/צוואר סרטן

1995 מוות, סיבות למ"ס, מקור:

יציבים: היו גיל) לפי (המתוקננים השד מסרטן התמותה שיעורי 19921984 בשנים
התמותה שיעור ערביות. ל100,000 85 ובין יהודיות ל100,000 מקרים 3025 בין
משיעור שלושה ופי המעי מסרטן התמותה משיעור שניים פי היה השד מסרטן

הריאות. מסרטן התמותה
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הישרדות 3.3
בשנות מכ£709  שנים לחמש ההישרדות באחוזי שיפור חל יהודיות חולות בקרב
שהיו נשים, של ההישרדות שיעור .(1995 (ברחנא, ב19891987 ל78.996 השבעים
לא 4420 בגילים זאת לעומת בקירוב. ל£859 היום מגיע האבחנה, בעת 7465 בנות
התחלואה יחס בכ£ל73. האחרון בעשור הנאמד ההישרדות, בשיעור שיפור כל חל
ישראליות של מזה גבוה אסיהאפריקה ילידות ישראליות יהודיות של תמותה
בשירותי הארץ ילידות של השימוש דפוסי את משקף אולי זה הארץ; ילידות

בפרט. מוקדם לגילוי ובשירותים בכלל הבריאות

דיון .4

והתמותה התחלואה בשיעורי משמעותית שונות יש זה, מבוא מפרק שעולה כפי
גם ראינו זמן. ולאורך שונות ותתאוכלוסיות אוכלוסיות בין השד מסרטן
שבהם מאזורים הנודדות אוכלוסיות בקרב השד סרטן בשיעורי שינויים שמתחוללים
שאלות מעוררים אלה הבדלים גבוהה. היא שבהם לאזורים נמוכה התחלואה רמת
האפשרויות ועל סביבתיים גורמים לעומת גנטיים גורמים של משקלם על רבות

הבאים. בפרקים יידונו אלו שאלות לריפוייה. או המחלה של למניעתה

הגברת האחרונות. השנים בשלושים מתמדת בעלייה היא בישראל התחלואה רמת
ספק ואין זו, עלייה חלקית להסביר עשויה מוקדם לגילוי בבדיקות לצורך המודעות
של מבוטל לא חלק כי נראה זאת, עם הסרטן. לרישום בדיווח שיפור גם שחל
העולם מדינות ברוב שנצפה כפי המקרים, במספר אמיתי מגידול נובע העלייה

המפותח.

לעומת גבוה השד בסרטן לחלות יהודיות נשים של הסיכוי כי נראה בישראל,
יותר דומה הלאיהודית האוכלוסייה שנבחנו, המגמות לגבי ערביות. של סיכוייהן
באזורי לאוכלוסיות יותר דומות היהודיות ואילו אסיה, בארצות לאוכלוסיות

אמריקהאירופה. צפון של הרווחה

או בסיכון, אותה להעמיד כדי יהודייה היא שאישה בכך די האם השאלה נשאלת
הקשורים מתווכים, סיכון גורמי יש האם הסיכון; גורם הוא החיים אורח שמא
באמצעות השד סרטן על משפיעים אשר תרבותיים, למנהגים או חברתיים לערכים
בשירותי שימוש ועל לסביבה חשיפה על ילודה, דפוסי על תזונה, על השפעתם
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ברמת יותר, גבוהה בהשכלה מאופיינות היהודיות ערביות, לנשים יחסית בריאות;
באזורים מרוכזות גם הן יותר. מאוחרות ראשונות ובלידות יותר קטנה ילודה
סיכונים על אלה גורמים אפוא משפיעים כיצד הכפריים. האזורים לעומת עירוניים

שונות? תתאוכלוסיות בקרב דיפרנציאליים

תתאוכלוסיות ובקרב שונות ארצות בין הבדלים יש האם לשאול ניתן זאת מלבד
בשירותים בכלל משתמשות יהודיות נשים האם עליה; ובדיווח המחלה בגילוי שונות
טיפולים מקבלות הן האם הדבר, כך אמנם ואם יחסית; גבוהה בתדירות רפואיים
מהי השד; לסרטן מוגבר לסיכון אותן שחושפים חלופי), הורמונלי טיפול למשל (כמו
משקפות המגמות והאם שונות, קבוצות בתת המוקדם בגילוי שיפור של ההשפעה
גורמי באילו לשנות; אפשר סיכון גורמי אילו לבסוף, ובעיתוייה; באבחנה הבדלים
היקף על התנהגותיים שינויים של השפעתם להיות יכולה ומה להתערב; אפשר סיכון

בעתיד. המחלה

מאשר יותר איטי בקצב עולים לפחות או יציבים, בישראל התמותה שיעורי כי ראינו
זמן שורדות או נרפאות יותר רבות שחולות האפשרות את מעלה הדבר התחלואה.

יותר. מוקדם גילוי בזכות יותר רב

להיות יכולה ישראל ומגוונת, גדולה מהגרים אוכלוסיית שבה קטנה, כמדינה
בתחום וחברתי אפידמיולוגי למחקר דייה, נוצלה שטרם מצוינת, טבעית מעבדה
ניסיון תוך בישראל, שנערך המחקר את פירוט ביתר נבחן ב' בפרק השד. סרטן
בהבהרה צורך שיש הוא עתה כבר שברור מה לעיל. שהועלו הסוגיות מקצת להבהיר
שירותים. ולתכנן מדיניות לקבוע כדי בישראל, השד סרטן דפוסי של מעמיקה
דבר, של בסופו תלויה, משנית מניעה ושל התערבות של יעילותן את למדוד היכולת

היום. הקיימים בדפוסים שינויים אחרי לעקוב ביכולתנו
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מסוימת אוכלוסייה בין סטטיסטי קשר על המעיד מובחן, מאפיין הוא סיכון גורם
הוא עישון למשל, הכללית. שבאוכלוסייה מזה יותר חזק קשר כלשהי; מחלה לבין
למחלות סיכון לגורם נחשבת גבוהה כולסטרול ורמת הריאות, לסרטן סיכון גורם

לב.

תהליך המחלה. של מנגנונה ולגילוי סיכון קבוצות להגדרת מסייע סיכון גורמי גילוי
שינוי באמצעות ולריפויין. מחלות למניעת חדשות דרכים של לגילויין להביא עשוי זה
מידת ואת למניעה הניתן המחלה היקף את לאמוד אפשר סילוקו או הסיכון גורם
גילוי בעקבות הבריאות. בתחום ההתנהגות דפוסי של השינוי ניסיונות של יעילותם
של הישרדותן סיכויי את להגדיל וכך בקרה, אמצעי למקד גם ניתן הסיכון, גורמי

יעילה. בצורה חייהן איכות את ולשפר השד סרטן חולות

איתור פי על יחסית, גדולה אוכלוסייה של בדיקתה פי על נקבעים, סיכון גורמי
קשר לפעמים המחלה. לבין הסיכון גורם בין הקשר בדיקת פי ועל נפוצות תכונות
כזה במקרה ועישון. הריאות סרטן של במקרה למשל, כמו, במיוחד, דרמטי הוא זה
מהמחלה, הנשקפת הסיכון רמת את להפחית יכול בהחלט ההתנהגות בדפוס שינוי
יש, השד לסרטן זה, בחלק שיתואר כפי פשוט. כה אינו המצב המקרים ברוב אך

במלואם. נהירים אינם עדיין ביניהם הגומלין וקשרי רבים, גורמים כנראה,

ובגורמי בישראל השד סרטן של באפידמיולוגיה מתמקדים זה בפרק המאמרים שני
ומשוערים. ידועים סיכון
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תזונתיים, הורמונליים,  ושונים רבים הם הסרטן למחלת הסיכון גורמי כידוע,
התאוריות פי על אלה, מסוגים אחד בכל נעסוק זה בפרק ועוד. גנטיים סביבתיים,

עדויות. פי ועל בתחום המקובלות

הורמונליים גורמים
הם: הבולטים ההורמונליים הסיכון גורמי

יתר) לסיכון קשור מוקדם (גיל המחזור הופעת גיל .1

First Full Term Pregnancy  הראשון המלא ההיריון (או הראשון הילד לידת גיל .2

יתר]) לסיכון קשור מאוחר [גיל fftp 

יתר) לסיכון קשור מאוחר (גיל מאוחר בגיל המחזור סיום .3

יתר) לסיכון קשור העדרן או לידות (מיעוט ילדים מספר .4

האישה איפוריות .5

מגן) תפקיד (להנקה הנקה .6

בגיל לסרטן יתר לסיכון קשור ממושך (שימוש היריון למניעת בגלולות שימוש .7

צעיר)
יתר) לסיכון קשור ממושך (שימוש וחלופי הורמונלי טיפול .8

פוטנציאל והפרוגסטרונית האסטרוגנית החשיפה למחזורי הרווחת, התאוריה פי על
סיומו או מוקדם מחזור הופעת (בשל יותר גדול אלו מחזורים שמספר וככל מסרטן,
ההסתברות גדלה כך פוריות), בעיות בשל או קטן לידות מספר בשל המאוחר;
ומקובל החשיפה, זמן של חשוב ממד לוודאי, קרוב יש, זה לסיכון השד. לסרטן

הכללית חולים קופת של ואפידמיולוגיה הקהילה לרפואת המחלקה מנהל 1
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יותר מסוכנים היריון, בעקבות השתנה שטרם בשד, הורמונליים שתהליכים להניח
הסיכון שעיקר היא הרווחת הדעה אלו. שינויים שעבר בשד המתרחשים מאלו
בתקופת השד, רקמת התפתחות של המוקדמים בשלבים נקבע השד לסרטן

זו. בתקופה חשוף האישה גוף שלהן ההורמונליות, ובהשפעות ההתבגרות

תזונה
נמצא כן כמו הנראה). ככל הורמונלי, (במנגנון השד לסרטן קשורה השמנתיתר
השד. בסרטן לחלות סיכוי לבין גדולה בכמות אלכוהול שתיית בין חיובי קשר
אקולוגיים ומחקרים חיים בבעלי המחקרים תוצאות ארוכות. נחקרה שומנים צריכת
אינם גדולים עוקבה מחקרי אולם השד. לסרטן לסיכון לקשר אפשרות העלו
מתודולוגיים, קשיים בגלל אולי זאת השומנית. ההשפעה תיאוריית את מאששים
תזונתיים מרכיבים של אמת צריכת למדוד היכולת א. מישורים: בשני בעיקר
מכרעת. חשיבות התזונתית לחשיפה שבה התקופה הגדרת ב. בעבר; מסוימים
ויטמין (בעיקר השד לסרטן טריים ובפירות בירקות שונים מרכיבים בין קשר מסתמן

וכו'). פלבונואידים אינדולים, ,C

0ביבה
הקשר השד. לסרטן שונים ממקורות מייננת קרינה בין עקבי קשר נמצא  קרינה
שונות קרינה ומתאונות קרינתיים רפואיים מטיפולים שנגרמו בחשיפות הודגם

בעולם.

(DDT) לדי.די.טי. חשיפה בין קשר מחקרים במספר הודגם לאחרונה  הדברה חומרי
עדיין זו תאוריה אך השד. סרטן לבין  פיטואסטרוגנים שהם  (DDE) ולדי.די.אי.

מבוססת. די אינה

גנסיקה

תסמונת היא מביניהן המוכרת השד. לסרטן מורשות תסמונות כמה ידועות כיום
;(Gorlin's syndrome) גורלין תסמונת  ואחרות ;(Li Fraumeni syndrome) ליפראומני
Cowden's) קאודן ותסמונת ;(Torre Muir syndrome) מואיר טורה תסמונת
מדכא בגן (למשל הגנטי הפגם והוגדר נמצא אלו מתסמונות בחלק .(syndrome
שניים או אחוז מאשר יותר ואינן מאוד נדירות הללו התסמונות אולם ,(P53 הסרטן

בשד. המאובחנות הממאירות התסמונות מכלל
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זה .(breastovary syndrome) השדשחלה תסמונת היא יותר שכיחה מעט תסמונת
לתחלואה הקשור ,BRCA1 באתר 17 בכרומוזום גנטי פגם נמצא מכבר לא
כן כמו זה, גן בחינת של המעשית המשמעות ברורה לא עדיין אולם זו, בתסמונת
אף וייתכן BRCA2 הגן כבר מוכר וכיום לתסמונת, האחראי יחיד גן שאינו ברור
סרטן ממקרי %5n יותר ללא אחראי זה גן כי נראה כיום, הקיים מהידע BRCA3

להגיע עשויה השד בסרטן תחלה זה פגום גן בעלת שאישה ההסתברות וכי השד,
של ארוכה סדרה תוארה שזוהו לגנים ביותר. ראשוני זה מידע אולם לן£809,

כי אם אשכנזיות, בנשים יתר בשכיחות נמצאה 185delAG מהן אחת מוטציות.
אשכנזית. לא יהודית באוכלוסייה גם נתגלתה לאחרונה

המשפחתי הבלוטי הסרטן לתסמונת או המשפחתי השד סרטן שלתסמונת נראה
במספר גידולים של המרובה הופעתם בשל תורשתי, רקע (adenocarcinomatosis)
מרובים גידולים והופעת צעיר בגיל הופעה  מנדליאנית בתבנית במשפחה, דורות
הקשר נבדק כן כמו זה. לנגע האחראי הגנטי הפגם נמצא לא היום עד פרט. באותו
לסיכון קשורה להיות העשויה ,(AT) לאטקסיהטלאנגיאקטסיה הגן של לנשיאות
דבר לאחרונה, אותר ATnגן לקרינה. רגישות של במנגנון במיוחד השד, לסרטן יתר

נוכחותו. משמעות בדיקת את שיאפשר

בסרטן החולות ראשונה מדרגה בקרבה נשים שתי למצוא אפשר רבות במשפחות
מחשיפה נובע השילוב כמה ועד מורש גנטי לפגם ביטוי זה כמה עד ברור לא השד.

להורשה). לעתים ניתן הוא (שגם דומה סיכון גורמי מפרופיל או דומה

מסר הרחב לקהל כלל בדרך מועבר הנגלה, על הנסתר רב זה שבתחום מאחר
חלו אחיה) או אביה גם (ובעצם אחותה או שאמה לאישה הסיכון את שמדגיש
חד שד בסרטן חלתה שאמה מאישה, עוצמה" "מפל יש זה בסיכון השד. בסרטן
או שאימה אישה, ועד (1.2) ביותר נמוך הכולל הסיכון ושאצלה מבוגר, בגיל צדדי

.8 פי עד עולה הסיכון שם צעיר; בגיל השדיים, בשני השד בסרטן חלו אחותה

שד מחלות
נשים של קטן למגזר פרט השד, לסרטן סיכוןיתר אינה השד של שפירה מחלה
.84 פי מוגבר הסיכון אצלן בביופסיה; שנמצאה השד ברקמת באטיפיה הלוקות
את כנראה, מעלות, אינן אחרת פיברוציסטית מחלה או אחרות שפירות שד מחלות
לסרטן חשד מסמנים אינם הם גם בשדיים וגודש בשד כאבים השד. לסרטן הסיכון
השני. בשד בסרטן לחלות הסיכון את מובהק באופן מעלה אחד בשד סרטן השד.
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בישראל השד ל0ר0ן סיכון גורמי

הורמונליים גורמים
אין בלבד. חלקית בצורה ידועים בישראל נשים של ההורמונלית החשיפה מאפייני
מידע מקורות על מתבססים הקיימים והנתונים זה, בנושא מקיף ארצי מחקר
נשים של המחזור התחלת שגיל נמצא השישים שנות במחקרי ביותר. חלקיים
ילידות בנשים יותר, מוקדם לגיל קלה שונות עם שנים; 12 בממוצע היה בישראל

אסיהאפריקה.

אוכלוסייה של אקראי מחקר פי על ,1991 בשנת היה הווסת להתחלת הממוצע הגיל
הגיל על מידע די אין שנים. כ1312 ,6530 בנות נשים בקרב ובסביבתה, בחיפה

הווסת. להפסקת הממוצע

בקרב 24.6 היה הראשון הילד בלידת הממוצע הגיל ב1990 הלמ"ס, נתוני לפי
ל2.6 1970 בשנת מ3.3 ירד יהודית למשפחה הממוצע הילדים מספר יהודיות.

2.1 אסיהאפריקה, בילידות 3.6 ישראל; בילידות 2.7) אתנית שונות עם ב1992

4.7 הוא: הכללי הפריון שיעור יהודיות לא נשים בקרב אירופהאמריקה). בילידות
ילד בלידת הממוצע הגיל נוצריות. בקרב ו2.1 דרוזיות בקרב 3.8 מוסלמיות; בקרב

נוצריות. בקרב ו24.6 דרוזיות; בקרב 21.9 מוסלמיות; בקרב 23.2 הוא: ראשון

בחיפה האוכלוסייה בסקר נאמד בישראל היריון למניעת בגלולות השימוש היקף
בקרב 3296 לעומת הדיווח, בעת 3930 בנות שהיו נשים בקרב %43n 1991 בשנת
הדיווח. בעת 5950 בנות שהיו מי בקרב ו^14 הדיווח, בעת 4940 בנות שהיו נשים

חלופי. הורמונלי בטיפול השימוש היקף על כולל אומדן אין

על אלו פרטים כלולים השד סרטן לגילוי הלאומית התכנית של הנתונים במאגר
מיוצגת אוכלוסייה איזו ברור ולא עובדו, טרם הנתונים אך בממוגרפיה, הנבדקות

בהם.

תזונה
המכון של פרסומיהם על מתבסס בישראל האוכלוסייה לכלל תזונה על המידע
נתוני הוא אחר מקור הבריאות. במשרד לתזונה המחלקה ושל שימושי למחקר
סקרים הוא השלישי והמקור השונים, המקרהבקרה מחקרי של הביקורת קבוצות
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שיבא הרפואי במרכז לאפידמיולוגיה במחלקה שנעשה במחקר האוכלוסייה. של
מסך 3796 היא בישראל האוכלוסייה של הממוצעת השומן שצריכת נמצא
מסך 2896 שהיא נמצא כרמל הרפואי במרכז שנעשה אחר ובמחקר הקלוריות,
לכלול היא (ההמלצה שונות אומדן בשיטות השתמשו אלו מחקרים הקלוריות.
השמנה) מדד  body mass index) BM1n משומן. מהקלוריות מ3096 פחות בתזונה
.29 מעל BMI עם היו מהנשים ו>$20 24.5 היה בחיפה האוכלוסייה במחקר הממוצע
ביום מנות כשש של וירקותבהיקף ביום, מנות כשלוש של בהיקף נצרכו טריים פירות
פירות של מנות חמש לפחות הן  NCI  לסרטן הלאומי האמריקני המכון (המלצות
ממוצע היה אצלן וגם בלבד, 2096 דיווחו נשים בקרב אלכוהול צריכת על וירקות).

בשבוע. אחת פעם הצריכה

סביבה
הבהירות אי בשל בעיקר ברורים, אינם בישראל השד לסרטן הסביבתי הסיכון ממדי
רמת בהקטנת השד מסרטן בתמותה הירידה את התולים יש הסיכון. למהות באשר
לקרינה שנחשפה נשים אוכלוסיית כיום נמצאת בישראל בחלב. ההדברה חומרי
גודל בצ'רנוביל. התאונה בעת לשעבר המועצות ברית של באזורים מסוימת
נמוכות קרינה למנות נחשפו רובן אולם ב40,00020,000, נאמד זו נשים אוכלוסיית

מאוד.

גנסיקה
מכלל השד. לסרטן נטייה יש שבמשפחתן הנשים, אחוז על מהימן מידע אין בישראל
19.996 בישראל, הלאומית התכנית במסגרת סריקה בממוגרפיית שנבדקו הנשים
מספר אולם השד, בסרטן חלתה ראשונה בדרגה שקרובתן דיווחו נשים) (כ20,000
בממוגרפיה. להיבדק מאחרות יותר נוטות אלו שנשים מאחר מעלה, כלפי מוטה זה
ראשונה) מדרגה (קרבה  במשפחה שד סרטן על דיווחו בחיפה האוכלוסייה בסקר

.1196 במשפחה הכול ובסך ,4.596 

/vu77/>n7
במרכז לאפידמיולוגיה במחלקה מקיף במחקר נבדקה בישראל שפירה שד מחלת
משיעור שלושה פי של בהיקף הוא ההופעה שיעור כי עלה מהמחקר שיבא. הרפואי
השד) לסרטן יתר לסיכון הקשור השפיר (הנגע אטיפיה וכי השד סרטן הופעת

.8.4/100,000 של מזערי בשיעור הופיעה
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דיו ידוע אינו ישראליות נשים בקרב השד לסרטן הסיכון גורמי פרופיל כללי, באופן
מצב להכרת רבה חשיבות יש בישראל ואולם, ולבקרה. למעקב מסודר מנגנון ואין
השונות והדתיות האתניות הקבוצות בין הגדולים ההבדלים בשל הסיכון, גורמי
סיכון בגורמי משמעותי להבדל רמז גם היום עד אין בעיקרון, השד. סרטן בשיעורי

אחרות. מערב מדינות לבין ישראל בין השד לסרטן כלשהם
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פלשר1 דיאנה

= ♦ ♦ ♦ 

השד.2 סרטן למחלת והמשוערים הידועים הסיכון גורמי את לסקור בא זה מאמר
מדליין מרשת נדלו כך לשם בישראל. הרפואי המחקר על הושם מיוחד דגש
יוני ועד 1993 מינואר ובחו"ל, בישראל הסיכון וגורמי השד סרטן בנושא פרסומים

מאז. שפורסמו נבחרים למאמרים גם התייחסנו .1995

המתאים. בחלק מוצגים הם ישראל, על רלוונטיים נתונים בספרות נמצאו כאשר
שערכנו בבדיקה רלוונטי מידע נמצא שלא משמע לישראל, התייחסות אין כאשר

המדליין. באמצעות

דמוגרפיים מאפיינים

להשתנות כולם נקשרו ודת משפחתי מצב מגורים, אזור חברתיכלכלי, מעמד גיל,
בשנות נשים בקרב השד בסרטן התחלואה שיעורי השד. סרטן של בשיעורים
הם מכן שלאחר בשנים הגיל; עם תלולה עלייה עולים שלהן המאוחרות הארבעים
נשים של הסיכון רמת .(Kelsey, 1993) יותר מתונה בעלייה אך לעלות, ממשיכים
Kelsey) יותר גבוהה מעולם נישאו ושלא משכילות יותר, גבוה חברתיכלכלי ממעמד

.(and HornRoss, 1993

נשים בריאות בענייני הנשים לשדולת ויועצת פנימית רופאה 1

47 עמ' הסיכון, גורמי על מסכמת טבלה ראה 2
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גדולים להיות עשויים השד בסרטן לחלות הברית בארצות יהודיות נשים של סיכוייהן
בחנו לא המחקרים שמרבית אף ,(NC1  nchgr, 1995) האוכלוסייה יתר של מאלו
נראה זאת, לעומת ידועים. סיכון גורמי ידי על אלה סיכונים להסביר אפשר כמה עד
Seventh) ואדוונטיסטיות מורמוניות נשים בקרב השד בסרטן התחלואה שיעורי כי
על המחקרים מרבית הצער, למרבה .(Kelsey, 1993) יותר נמוכים (Day Adventists
האוכלוסין מפקד וסוכנות המשתתפות, של דתן את בודקים אינם השד סרטן
המקשה דבר באוכלוסייה, הפרטים של הדתי הרקע את רושמת אינה האמריקנית

התחלואה. שיעור עם לקושרו

בארצות עירוניים באזורים המתגוררות נשים בקרב השד בסרטן התחלואה שיעור
NC1 ) כפריים באזורים המתגוררות נשים שבקרב מזה יותר גבוה מעט הברית

.(NCHGR, 1995

ישראל
לא להיום נכון השד. לסרטן בקשר רבים דמוגרפיים נתונים אין בישראל המצב לגבי
השכלה רמת וסוציואקונומי, משפחתי מצב על נתונים שגרה דרך ומנותחים נאספים

מגורים. ואזור

עלייה נתגלתה ,19801979 בשנים בישראל שנערך בשד, ביופסיות של ארצי במחקר
המנופאוזה; בזמן קיפאון הפוריות; בגיל נשים בקרב השד סרטן בשיעור חדה
Black, Modan et ai., 19880 המנופאוזה שלאחר בתקופת יותר קטנה עלייה ובהמשך,

.(Ginsberg, Tulchinsky, 1992; Kelsey, 1993

באזור יותר גבוה תחלואה שיעור נמצא אחד במחקר אזוריים, לשינויים באשר
יזרעאל בעמק בקיבוצים יותר גבוה תחלואה שיעור נמצא אחר במחקר חיפה;
משום נתקבלה זו שתוצאה להיות יכול אבל ,19721960 בשנים שאן בית ובעמק
Lieberman) מוצא ארץ ולפי גיל לפי השד, בסרטן התחלואה שיעורי את תקננו שלא

.(et al., 1982

נמצאת והחרדית החילונית האוכלוסייה בקרב בתחלואה השינויים בדיקת
.(Peretz, 1996) בראשיתה
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משפחתי רקע

עד לכ£109 רק נשים; עוד חלו לא השד בסרטן שלקו הנשים מרבית של במשפחתן
יותר או אחת משפחה קרובת יש השד, בסרטן שלקו הברית בארצות מהנשים £ל20

מדרגה שקרובותיהן נשים, של סיכוייהן .(Siattery et ai., 1993) במחלה לקו הן שאף
Kelsey,) מהרגיל 32 פי גדולים לחלות, השד, בסרטן לקו אם) או (אחות ראשונה
במחלה לקו שלישית מדרגה שקרובותיהן נשים, גם נמצאות סיכון בקבוצות ;(1993
בגיל במחלה לקתה שקרובתה למי יותר עוד גבוה הסיכון .(Siattery et ai., 1993)

הקרובות שמספר ככל עולה, הסיכון רמת שדיה. בשני במחלה שלקתה או צעיר,
השד בסרטן לקו שאימותיהן נשים כי הראו המחקרים יותר. גדול במחלה שלקו
.(Spratt, 1995) אחרות מאשר יותר מוקדם שנים כ12 המחלה את לפתח "נוטות"

סיכוי בעלות הן הגס המעי בסרטן שלקתה ראשונה מדרגה קרובה להן שיש נשים
משפחתית שהיסטוריה בעוד ,(Siattery et al., 1993) במחלה ללקות יותר גבוה קצת

.(Sellers et al., 1993) 2.5 פי סיכון מוסיפה בשחלות, והן בשד הן סרטן, של

ישראל
הערבי. במגזר השד סרטן על  אחד ישראלי מחקר רק מצאנו המדליין ברשת
מדרגה משפחה בנות יש השד בסרטן .209Sמהחולות אצל כי עולה מהמחקר
בקרב יותר גבוה אחת משפחה בנות אצל התחלואה שיעור במחלה. שלקו ראשונה
גם מוגבל והוא נשים, 73 רק בדק המחקר מוסלמיות. בקרב מאשר נוצריות נשים
ואחרים, (זידאן האבחנה על שגוי מידע יש האישה של קרוביה בידי שלעתים משום

.(1992

גנסיקה

מוטציות מחמישים יותר אובחנו השחלה ובסרטן השד בסרטן שלקו נשים בקרב
שיורשות גבוהה, סיכון ברמת ממשפחות שלנשים סבורים החוקרים ייחודיות.
השד, בסרטן חייהן במהלך ללקות  9070 עד גבוה סיכוי יש ,brcai בגן מוטציה
הכללית באוכלוסייה כי מהמחקרים עולה עוד .50 גיל לפני עוד קרובות לעתים
השד. סרטן מקרי מכלל 496 עד תורמת brcai בגן שינויים של התורשה בארה"ב,
בין נע בארה"ב הנשים אוכלוסיית כלל בקרב הגנטיים השינויים של הנשאות שיעור
שיעור את בדק לאחרונה שנערך מחקר .(N1H  nchgr, 1995) ל800 ל1 ל300 1
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בארצות אשכנזיות יהודיות 858 בקרב BRCA1 הגן של מסוימת מוטציה של המסאית
היה הנשאות ששיעור הראו המחקר ממצאי באקראי. שנבחרו ובישראל, הברית
הם אלה ששינויים ייתכן האוכלוסייה. כלל אצל מאשר שלושה פי לפחות גבוה
פחות בנות אשכנזיות נשים בקרב השד סרטן מקרי מכלל £169. לפחות של הסיבה

.(Struewing et al., 1995) מ50

בגן בשינויים קשורים להיות עשויים התורשתיים השד סרטן מקרי ממחצית יותר
אך ,13 כרומוזום על לאחרונה מופה ,BRCA2 השד, לסרטן שקשור אחר גן BRCA1
מחלות עם במשפחות גם נמצא השד בסרטן ללקות גבוה סיכון בודד. טרם
רבים גנים ליפראומני). סינדרום (אטקסיהטלאנגיאקטסיה, מסוימות תורשתיות
המחלה בפלישת מעורבות מייחסים ולאחרים השד, לסרטן כגורמים נתפסים אחרים
היא שההישרדות לומר ניתן חיובית בנימה .(N1H  nchgr, 1995) גרורות וביצירת

.(Spratt, 1995) תורשתי שד סרטן של במקרים דווקא יותר גדולה

ומשקל גובה

יותר או ס"מ 172 בגובה לנשים השד. בסרטן ללקות יותר גבוה לסיכון נקשר גובה
Birnton) פחות או ס"מ 157 בגובה לנשים מאשר במחלה ללקות יותר גדול סיכוי יש
דפוסים נמצאו השד, סרטן למחלת המשקל בין לקשר באשר .(and Swenson, 1992
הסיכון את מפחית רב משקל בעל גוף כי מצאו המחקרים רוב ואולם סותרים,
לאחר נשים בקרב הסיכון את מגביר אך הפוריות, בתקופת נשים בקרב למחלה
שתאי משום כנראה, נובע, המנופאוזה בשלב המוגבר הסיכון הווסת. הפסקת

.(Kelsey, 1993) אסטרוגן של יותר גבוהה רמה יוצרים השומן

מקיף במחקר לאגס. ולא לתפוח הדומה גוף לאישה יוצר מותןירכיים של גבוה יחס
מגביר מותןירכיים של גבוה יחס כי נמצא המנופאוזה בשלב נשים בקרב שנעשה
במחלה לקו משפחתן שבנות הנשים בקרב רק אך השד, בסרטן ללקות הסיכון את

.(Brinton and Swenson, 1992)

פוריות

כמגבירי הידועים הגורמים מבין היא צעיר בגיל וסת התחלת  ומנ91אתה הווסת קבלת
עיכוב כל כי נמצא אחד מקיף במחקר שבהם. החזק הגורם אינה היא אולם סיכון,
Kelsey) ב1096 השד בסרטן לחלות הסיכוי את מפחית הווסת בקבלת שנתיים של
השד בסרטן לחלות 11 בגיל לראשונה וסת שקיבלו נשים של הסיכוי .(et al., 1993

\
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יש זאת, עם יחד .16 בגיל לראשונה הווסת את שקיבלו נשים של מזה 1.3 פי גדול
הממוצע הגיל בסין שונים: גאוגרפיים אזורים שבין ההבדלים את בחשבון להביא
.(Harris et al., 1992) 12.8 הוא זאת, לעומת הברית, ובארצות ,17 הוא הווסת לקבלת

סיכוייה גדלים יותר, מאוחר בגיל הווסת את לקבל מפסיקה שהאישה ככל כמוכן,
לחלות, ,55 גיל אחרי רק הופסקה שווסתן נשים, של סיכוייהן השד. בסרטן לחלות
שחלות כריתת .45 גיל לפני הווסת את לקבל שמפסיקות נשים של מאלו כפולים
רחם כריתת כי העלו המחקרים רוב ב£509. הסיכון את מפחיתה ארבעים גיל לפני

.(Keisey et al., 1993) מהמחלה הסיכון על להשפיע כדי בה אין לבדה,

של גבוה לגיל והן הווסת קבלת של נמוך לגיל הן שקשורים הגבוהים הסיכונים
יותר גדולה כן יותר, ארוכה המין להורמוני שהחשיפה שככל מעלים הפסקתו

השד. בסרטן ללקות הסכנה

סיכוי בעלות הן 35 גיל לאחר ראשונה לידה שילדו או כלל ילדו שלא נשים  לידה
1.6 עד של יחסי בסיכון כרוכה 35 בגיל ראשונה לידה השד. בסרטן ללקות יותר רב
האחרונה הלידה הייתה שבו הגיל דווקא כי הסבורים שיש אף ,(Keisey et al., 1993)

המרווחים של להשפעתם באשר דעים תמימות אין .(Kalach et al., 1993) הקובע הוא
למספרם. באשר או ההריונות בין

בסרטן לחלות הסיכוי לבין מלאכותית והפלה טבעית הפלה בין לקשר באשר  הפלה
(Keisey et al., 1993) רבות סתירות בו ויש משמעי חד אינו המחקר השד,

השיטות מגוון בגלל בעיקר משמעיים, חד אינם המחקרים זה בנושא גם  עקרות
אך ברור, קשר שאין מציין עדכני מחקר ולמדידתה. העקרות לסיווג המשמשות
נבדקו לא השבעים, משנות רק נפוץ בהן שהשימוש לפוריות, שתרופות מזהיר
.(Ron and Lunenfeid, 1995) בסרטן לחלות הסיכונים על השפעותיהן מבחינת לעומק,

בנשים מדובר כאשר פוחת, השד לסרטן הסיכון כי העלה חדש מקיף מחקר  הנקה
לא בעבר, הניקו הן שגם המנופאוזה, בשלב נשים בקרב בעבר. שהניקו הפוריות בגיל
נקשרת ממושך, זמן ובמשך צעיר, בגיל הנקה בסיכון. הפחתה זאת לעומת נמצאה
כלל הניקו שלא נשים של מהסיכון מחצית כמעט בסיכון, משמעותית להפחתה

.(Newcomb et al., 1994)
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ישראל
כמו השד; לסרטן פוריות מאפייני בין הקשר על מרכזי נתונים מאגר אין בישראל
של הממוצע הגיל על הווסת, תחילת של הממוצע הגיל על כלליים נתונים אין כן
פריון שיעורי על נתונים מעט יש אמנם הנקה. של עכשוויים שיעורים ועל הפסקתה

השד. לסרטן מתייחסים אינם הם אך הראשונה, בלידה גיל ועל ולידה

מאלפיים יותר בקרב השד סרטן לבין עקרות בין הקשר את בחן אחד ישראלי מחקר
שסיכוייהן מצאו החוקרים .(Ron et al., 1987) 19741964 בשנים הפוריות בגיל נשים
נמצא לא גבוהים. השד בסרטן לחלות מסוימים עקרות מאפייני בעלות נשים של
היו הנשים כי לציין יש זאת, עם השד; סרטן לבין הביוץ להגברת תרופות בין קשר
41 היה המעקב הפסקת של הממוצע הגיל כאשר בלבד, שנים עשר במשך במעקב

השד. סרטן של האבחון לגיל יחסית צעיר שהוא גיל 

השד בסרטן שלקו יחסית, צעירות נשים של מקרים 16 תיאר בישראל חדש מחקר
שגירוי המציין הראשון הדוח זהו ביוץ. בהגברת טיפול של ממושכת תקופה לאחר
לסרטן הסיכון את להגביר עשוי בעקרות, טיפול במהלך במיוחד השחלות,

.(Brzezinsky et al., 1994)

רפואית היססוריה

לחלות האישה של הסיכוי את ארבעה פי מגביר אחד בשד שד סרטן  קודם 0ר13ן

האישה של הסיכון רמת את מכפילים הרחם סרטן או השחלות סרטן השני. בשד
.(Swanson, 1992) במחלה ללקות

לחלות הסיכון את מגדילה סיליקון שד השתלת כי נמצא לא היום עד  שד שתלי
לעמוד שכדי כך השישים, משנות החל סיליקון בשתלי השימוש כי לזכור יש בסרטן.

.מסוהת^ם). 1993) ממושך במחקר צורך יש בהם, הכרוכה הסיכון מידת על

פיברוציסטית" "מחלה והמונח בשד" שפיר "גידול המונח  בשד שפירים גידולים
יותר גבוה לסיכון להוביל עשויים חלקם שרק שינויים, של מעורבת קבוצה מציינים
שלב הם חודרניים סרטן סוגי מספר שלפחות כך על עדויות נאספו בסרטן. ללקות
או (היפרפלסיה נורמליים תאים של שפיר משגשוג  התפתחות בתהליך אחרון
ולבסוף אטיפית) (היפרפלסיה לאנורמליים תאים כמה של להופעה שגשוג),
Bodian,) מוגבל סרטן או ,(in situ (קרצינומה לאנורמליים תאים של להשתלטות

.(1993
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1.9 פי יש בדיקור או ביופסיה בבדיקת היפרפלסיה אצלן נתגלתה אשר לנשים,
נתגלתה שלהן בביופסיה אשר נשים השד. בסרטן ללקות אחרות מלנשים סיכויים
של וסיכוייהן ;5.3 פי מוגבר בסיכון הן (atypical hyperpiasia) אטיפית היפרפלסיה
לחלות, שד, בסרטן לקתה ראשונה מדרגה ושקרובתן אטיפיה אצלן שאובחנה נשים
את מגביר מקומי לובולרי סרטן של אבחון .(Spratt, 1995) אחרות משל 11 פי גדולים
בתעלות מקומי סרטן של אבחון מהרגיל. שבעה פי חודרני שד סרטן לפתח הסיכוי

.(Harvard Women's Health Watch, 1995) מהרגיל 11 פי הסיכוי את מגביר השד

כאשר אולם השד. בסרטן ללקות הסיכון את מגבירות אינן בלבד שפירות ציסטות
2.7 פי עולה הסיכוי השד, סרטן של משפחתית היסטוריה עם משולבת נוכחותן

(Harvard Women's Health Watch, 1995)

ישראל
כ4,000 אצל ושפירים ממאירים גידולים של נוכחותם נבדקה ב1980 שנערך במחקר
וכ$72 שד סרטן עם אובחנו כ^29 בשד. ניתוחים או ביופסיה שעברו יהודיות
אובחנו אירופהאמריקה וילידות ישראל ילידות שפירים. גידולים עם אובחנו
נשים לעומת ממאירים, והן שפירים הן בשד, גידולים של יותר גבוה שיעור כבעלות
האתניות הקבוצות בכל שפירים גידולים של השכיחות שיא ואפריקה. אסיה ילידות
כנראה בשד השפירים הגידולים ששכיחות מציינים החוקרים .4945 בגילים נמצא
מושפעת ביופסיה על ההחלטה שכן הנ"ל; במחקר שנמצאה מזו בהרבה גבוהה
ומרמת האישה לרשות שעומד מהמידע האבחון, מנגישות הרופאים, מהחלטות

.(Black et al., 1988) שלה החרדה

אנדוגנ"ם הורמונ"ם

של יותר גבוהה ברמה קשורים השד לסרטן הסיכון מגורמי כמה ראינו, שכבר כפי
הפעילים שההורמונים ייתכן המין. להורמוני ממושכת בחשיפה או אסטרוגן
השד, לסרטן הסיכון את מגבירים  פרולקטין וכן ופרוגסטרון אסטרדיול  בשחלות
לברר עוד יש השד לסרטן הקשר את החוקרים. בפני קשיים כמה מציגים הם אך

.(Bernstein et al., 1993)

או הימצאותם פי על ולסווגם מסוימים קולטנים פי על שד סרטן תאי לבחון אפשר
סרטן תאי להגדיר אפשר כי קובעים אחדים מחקרים אלה. קולטנים של היעדרותם
של מצבו פי על  ובגורמיהם שלהם הסיכון ברמת במהותם,  מזה זה השונים
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סרטן בין עקבי קשר נמצא שלא לכך הסיבה זו אולי (Potter et al., 1993) הקולטן
הסיכון. לגורמי השד

אקסוגניים הורמונים

באמצע ובאירופה הברית בארצות הונהג בגלולות השימוש  היריון לכוניעת גלולות
היה לא נשואות ולא צעירות לנשים היריון למניעת גלולות מתן השישים. שנות
 המאוחרות השבעים לשנות ועד בבריטניה המוקדמות השבעים לשנות עד מקובל
בקרב גם ויותר יותר נפוץ בגלולות השימוש האחרונות בשנים הברית. בארצות
בשנות בגלולות נרחב שימוש החל בישראל .(Maione et al., 1993) מאוד צעירות

השבעים.

היריון למניעת בגלולות השימוש בין הקשר על המחקרים הנרחב, השימוש למרות
לכך הוכחה אין למעשה, נמוכה. מאיכות כלל בדרך היו השד לסרטן הסיכון לבין
גבוהים השד בסרטן לחלות בגלולות פעם אי שהשתמשה אישה של שסיכוייה
(1.4 פי (בערך יותר רב סיכון לבין בגלולות ממושך שימוש בין קשר נמצא מהרגיל.
בגלולות שהשתמשו שנשים, מאחר .(Maione, 1993) מ45 פחות בנות נשים בקרב
שימוש צעיר, בגיל גלולות צריכת בין הקשר יחסית, צעירות עדיין הן בצעירותן,
איננו עדיין המעבר גיל אחרי השד לסרטן הסיכון ורמת צעיר בגיל בגלולות ממושך

ידוע.

הראשונה בפעם בישראל שווק היום בשימוש ביותר הנפוץ ההורמון  הורמונלי טיפול
.(Wilder, 1995) ב1988 החלה מדרוקסיפרוגסטרוןאצטט עם הרכבתו .1975 בשנת

את מפריכים והן מאשרים שהן ממצאים מכיל (Colditz, 1995) קולדיץ של מחקרו
במעקב משלים. הורמונלי טיפול בעקבות השד בסרטן לחלות גבוה לסיכון הטענה
באופן גבוה סיכון נמצא בארה"ב, אחיות אלפי עשרות בקרב לאחרונה שנערך
גבוה הסיכון פרוגסטרון. עם בשילוב או לבד אסטרוגן שנוטלות נשים אצל משמעותי
יותר מודגש היה הסיכון יותר. או שנים עשר במשך הורמונים שנטלו לנשים יותר עוד

יותר. או שנים חמש במשך הורמונלי טיפול שעברו ,6460 בנות נשים בקרב

בטיפול הכרוך גבוה סיכון על הצביע לא (Stanford et al., 1995) יותר מצומצם מחקר
לא אלה ממחקרים אחד אף זמן. לאורך בשימוש והן עכשווי, בשימוש הן הורמונלי,
 טיפול לקבלת אקראי באורח נבחרות קבוצות כאשר ביקורת, קבוצת עם נעשה
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נוספים שמחקרים ברור תרופה. של יעילות להעריך ביותר לטובה שנחשבת הדרך
נמצא אחרים מחקרים שבשני לציין יש זו. סוגיה לבחון כדי להיעשות צריכים
(Brinton and Schairer, 1993) אלכוהול מצריכת הושפעה מאסטרוגן הסיכון שהגברת

דייתילסטילבסטרול, באסטרוגן השתמשו הברית בארצות  (DES) ד"ת'ל0טילב00רול
מחקרים הפלות. ולמניעת הפוריות להגברת השישים, שנות ובמשך הארבעים משנות
גבוהים, לחלות ההורמון את שקיבלו נשים של סיכוייהן כי מראים מזמן לא שנעשו
ההשפעות על המחלה. להופעת עד ויותר שנה עשרים לחלוף עשויות וכי
הן עתה שרק מאחר די, יודעים אין עדיין אלו נשים של בנותיהן על הטרוםלידתיות
למרבה זאת, לעומת .(Malone, 1993) ביותר נפוץ השד סרטן שבו לגיל, מתקרבות

ומוכחים. גבוהים הנרתיק, בסרטן לחלות סיכוייהן הצער,

ישראל
או היריון, למניעת בגלולות השימוש אודות על מחקרים נמצאו לא מדליין ברשת
השימוש על אחד אומדן בישראל. השד וסרטן בהורמונים הטיפול על
נשים כ500 טופלו בארץ החולים מבתי באחד כי ציין בישראל בדייתילסטילבסטרול
בישראל בהורמון השימוש על הנתונים הזה בשלב (Steinitz et al., 1976) זה בהורמון

הממוגרפיה. פרויקט באמצעות נאספים

חיים אורח

ההולך התחלואה שיעור שונות, מדינות בין השד סרטן בשיעור הגדולים ההבדלים
גורמים כי הדעה את מחזקים מהגרים על מחקרים ותוצאות רבות במדינות וגדל

.(Hunter and Wiliett, 1993) השד סרטן של גדולה למידה אחראים סביבתיים

התחלואה שיעורי כי נמצא הברית לארצות מהגרים על במחקרים  הגירה ד9ו0י
שבה למהירות באשר אך היעד, שבארץ לאלו דומים ילדיהם ובקרב מהגרים בקרב
אחידות. תוצאות אין השונות, האתניות לקבוצות ובאשר אלה שינויים מתחוללים
בצעירותם שהגרו מי של השד בסרטן התחלואה שיעור כי נמצא אחדים במחקרים
כי עולה זה מממצא יותר. מבוגר בגיל שהגרו מי של מזה יותר גבוה לארה"ב,
סך או השד סרטן למחלת הסיכון את המגבירים לגורמים צעיר בגיל כלשהי חשיפה
מגביר גורם להיות עשויות אלה, לגורמים חשוף האדם שבהן מבוגר, בגיל השנים

.(Ziegler et al., 1993) סיכון
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ולא ולקנדה, לאוסטרליה מהגרים בקרב השד סרטן שיעור כי הראה עדכני מחקר
היעד שבארצות לזה מאוד נטה מוצאם, בארצות השד סרטן שיעור היה מה משנה
בבגרותם, מגיעים אכן המהגרים שרוב מאחר כי טוענים החוקרים .(KHewer, 1995)

נחשפים שלהם מגורמים גם נובע לחלות שהסיכוי כך על אלה ממצאים מעידים
יחסית. מבוגר בגיל

ישראל
במחקר האחרונות. בשנים מקיף באופן לא אך שונות, מארצות עולים נחקרו בעבר
הסרטן). לרישום המכון שנפתח (אחרי 19811961 בשנים המצב נבדק ביותר העדכני
של נמוך משיעור נע גיל לפי בהתפלגות הסרטן מקרי ששיעור מצא זה מחקר
מארצות עולים בקרב 141/100,000 של גבוה לשיעור מתימן עולים בקרב 27/100,000
חלוף עם השד בסרטן ללקות בסיכון עלייה מראות העולות קבוצות כל אמריקה.
בקרב נמצא שלא שינוי הבסיס), מקו 1.59 (פי אסיה ילידות בקרב בעיקר הזמן,
בסיכון מובהקת, אך קטנה, עלייה נמצאה מאירופה עולות אצל ישראל. ילידות
נמצא אפריקה מצפון העולות אצל זאת, לעומת בישראל. השהייה משך לפי לחלות,
בקרב אותר לא שינוי שום אבל שנה, 30 75אחרי £9 של בשיעור  יותר עוד ניכר גידול

.(Modan et ai., 1993) באסיה שנולדו יהודים

עולות 4,000 בקרב השד בסרטן התחלואה שיעור את ב1989 שבדק אחר מחקר
עדכני מחקר .(iscovich, 1993) במחלה לקו מהן שתיים רק כי העלה מאתיופיה
מזה כחצי  יותר קטן שכיחות שיעור מעלה לשעבר המועצות מברית עולות בקרב

.(Modan et al., 1993) מאמריקה או מאירופה עולות של

תזונה

בעקבות עלתה לסרטן הסיכון מגורמי אחד היא בשומנים עשירה שתזונה ההשערה
התמותה שיעור לבין שומנים צריכת בין הלאומית ברמה קשר יש כי האבחנה
השד מסרטן התמותה שיעורי שבה ביפן, .(Hunter and Willett, 1993) מסרטן הלאומי
לעומת המערב, בארצות הכוללת. הקלוריות מכמות 1096 רק הם השומנים נמוכים,
השומנים צריכת עליית עם הכוללת. הקלוריות מכמות $50,£409 הם השומנים זאת,
נתונים אלו ממצאים זאת עם יחד השד. מסרטן התמותה שיעור גם עלה ביפן,
לבלתי נחשבים למשל, הממוצעת, השומנים צריכת על הנתונים שכן במחלוקת,
לבין השומן צריכת בין גם חיובי מתאם קיים החוקרים. מקצת לדעת אמינים
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בסוגיה הבלבול על שמוסיף דבר הילודה, בדפוסי ותמורות הכלכלית ההתפתחות
לפעול עשויים בתזונה ששומנים היא נוספת אפשרות .(Hunter and willett, 1993)

מוביל יתר שמשקל מצאו שכן ההורמונים, על השפעה באמצעות ראשוני באופן
.(Keisey, 1993) אסטרוגן של גבוהות לרמות

שתזונתם מי בין השד סרטן בשיעור הבדלים נמצאו לא מקיפים מחקרים בשני
שההבדלים להיות יכול זאת, עם בשומנים. דלה שתזונתם מי לבין בשומנים עשירה
ושאומדני אחד) במחקר 4496 לעומת (ו?ל33 מדי קטנים היו הקבוצות שתי בין
שהמעקב ומאחר חוזר זימון על התבססו שהם מאחר מדויקים, היו לא הצריכה
שיש ההשפעה בין להבחין קשה אלו במחקרים כן כמו מדי. קצר היה הנבדקים אחר
מוצרים ושל ירקות של פירות, של מוגברת צריכה לבין השומנים צריכת להפחתת

.(Hunter and Willett, 1993) בעקבותיה שבאה תזונתיים בסיבים עשירים

מרכיבים על מעיד רק למעשה, מסוים, תזונתי שמרכיב להיות יכול מזאת, יתרה
של שהשפעתה גם ייתכן זוהו; לא אפילו עדיין ושאולי במזון, שנמצאים אחרים
בעלת ושהיא בגיל, תלויה השד לסרטן הסיכון רמת על בשומנים עשירה תזונה

הפוריות. בגיל או ההתבגרות בגיל רק מכרעת חשיבות

עשירה שתזונתן נשים בקרב כי מצאו מזמן לא שנעשו מחקרים  וויטמינים סיבים
ואולם השד. לסרטן הסיכון הופחת ,C) a בוויטמינים עשירים בירקות או בסיבים,
Baghurst and Rohan, 1994; Rohan,) עקיבות היו לא התוצאות אחרים במחקרים

.(1993

אפקטים יש סויה, פולי למשל כמו בצמחים, שמקורן אלו, לתרכובות  פי0וא00רוגנים
ואת שד בסרטן הנמוך התחלואה שיעור את תלה אחד מחקר דמוייאסטרוגן.
שם פיטואסטרוגנים של הגבוהה בצריכת ביפן גליהחום תופעת של הנמוך שיעורה

(Aldercreutz and Hamalainen, 1994)

ישראל
יהודיות נשים בקרב השד לסרטן תזונתיים סיכון גורמי על נערך אחד מחקר רק
בסרטן חולות ערביות ו10 יהודיות 33 בקרב שנעשה המחקר, בישראל. וערביות
שיטת בשל והן הנבדקות של המצומצם המספר בשל הן  מדי מוגבל היה השד,
Henquin et al.,) משמעותיות מסקנות ממנו להסיק אפשר שיהיה מכדי  המחקר

.(1994
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וקפאין אלכוהול

ליום, אחת כוס שתיית של ברמה ולו אלכוהול, צריכת כי נמצא אחדים במחקרים
כי מצא אחד מחקר .(3.3 עד 1.5) השד לסרטן הסיכון רמת את מתון באופן מעלה
רק מדובר כי מצא אחר מחקר הסיכון; את מגבירה 30 גיל לפני אלכוהול צריכת רק
האלכוהול שצריכת ככל גוברים היחסיים הסיכונים כאשר הפוריות, בגיל בנשים
צריכת לעיל, שנזכר כפי .(Hunter and Willett, 1993; Friedenreich, 1993) יותר גבוהה
Birnton and Schairer,) באסטרוגן בטיפול הסיכונים את כנראה מגבירה אלכוהול
סיבה להיותה בניגוד חיים, סגנון על להצביע עשויה אלכוהול צריכת ואולם, .(1993

עצמה. בפני

לא השד לסרטן הסיכון לבין קפאין צריכת בין הקשר את שבדקו המחקרים רוב
Hunter and Willett,) שלילי מתאם מצא אף המחקרים אחד כזה; קשר בבירור מצאו

.(1993

עישון

ואולם, השד. לסרטן עישון בין חיובי למתאם בלבד קלושות הוכחות יש עתה עד
שהחלו נשים אצל השד, בסרטן לחלות יותר רב סיכון על מצביעים אחדים ממצאים

.(Palmer and Rosenberg, 1993) ההתבגרות בגיל לעשן

גופנית פעילות

לפי כלאאתלטיות, או כאתלטיות שהוגדרו קולג', בוגרות בקרב גדול מחקר
ללקות הלאאתלטיות של שהסיכוי מצא בקולג', הספורט בפעילויות השתתפותן
אימון כי הסיקו החוקרים האתלטיות. של זה מאשר יותר 1.86 פי היה השד בסרטן
ללקות הסיכונים את מפחית כלשהו שבאופן חיים, סגנון יצר טווח ארוך אתלטי
.(Firsch et al., 1987) שומן של מופחתת צריכה לכלול עשוי זה דבר השד. בסרטן
מגינה השפעה בעלת הייתה מתונה פעילות שאפילו הראה יותר עדכני מחקר

.(Bernstein et al., 1994)
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פסיכולוגיים גורמים

או דיכאון אישיות, מאפייני בין ותוצאה סיבה של קשר הוכח לא הזה בשלב
האחרון בעשור רק השד. בסרטן ללקות הסיכון לבין למתח, הגורמים אירועים
הקשה דבר עצמו שהוא בדיכאון, בעיקר שעסקו בנושא, קפדניים מחקרים פורסמו
בין משמעותי קשר כל מצאו לא עדכניים מחקרים שני אלו, במגבלות למדידה.
סרטן לבין חברתית תמיכה או התמודדות חיים, אירועי דיכאון, של סימפטומים

.(Gammon and John, 1993) השד

סביבת"ם גורמים

הגיען לפני מייננת לקרינה שנחשפו נשים, של סיכוייהן כי הוכח כבר במחקר  קרינה
גם גדל יותר, גבוהה הקרינה שמנת וככל גבוהים, השד בסרטן לחלות ,40 לגיל
 ביותר והקטנה ,5 גיל לפני ביותר הגבוהה היא היחסית הסיכון רמת הסיכון.
שנחשפו ילדות האטום, פצצת ניצולי בין .40 גיל אחרי לקרינה נחשפה האישה כאשר
John and) השד בסרטן לחלות תשעה פי גדול סיכוי בעלות היו חמש גיל לפני לקרינה
לבין החשיפה בין שחולף הזמן אחרות, ובמילים התרדמה, תקופת .(Kelsey, 1993

)Spratt et ai., 1995) שנה ל30 20 בין נעה השד, סרטן הופעת

חשיפה או אבחון לצורכי רנטגן קרינת למשל, כמו, נמוך, במינון קרינה של השפעתה
מחקרי ודאית. אינה עדיין השד לסרטן הסיכון רמת על עבודה, במקומות לקרינה
השד לסרטן אחרים סיכון גורמי בדקו לקרינה שנחשפו נשים אחרי מעטים מעקב
גן את מקשרים למשל, הקרינה. עם שלהם הגומלין יחסי ואת
הברית, ארצות מאוכלוסיית 1.49& ידי על שנישא אטקסיהטלאנגיאקטסיה,
השד בסרטן ללקות יותר רב סיכון בחובו טומן והוא לקרינה, יותר גדולה לרגישות

.(Love and Newcomb, 1995)

השד. לסרטן לסיכונים הגורמים אפשריים לנזקים באשר נחקרה ממוגרפיה
אחת ממוגרפיה כי מעריכים נמוך, קרינה מינון על העובדת טכנולוגיה על בהתבסס
לאחר בשנה, נשים מיליון שני לכל השד סרטן של אחד מקרה תאורטי באופן תיצור
מופעל המכשור כאשר לעלות עלול זה נמוך סיכון שנים. עשר בת תרדמה" "תקופת
סיבה ללא בדיקות על הרבה חוזרים וכאשר לכוונו, המתקשה מיומן, לא צוות בידי
בתנאים חשוב אבחון כלי להפוך עלול כך .40 לגיל מתחת נשים אצל ובעיקר ברורה,
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אמור הוא היקפה שאת במחלה, לחלות הסיכויים את המגביר לגורם מסוימים
ברורים. היתרונות 50 לגיל מעל ואולם, .(Spratt et al., 1995) לצמצם.

ישראל
נגד בקרינה טופלו ילדות שבהיותן נשים, של סיכוייהן כי נמצא 1989 משנת במחקר
95 בנות היו הטיפול שבזמן מי של וסיכוייהן גבוהים, השד, בסרטן לחלות גזזת,
החשיפה אחר שנים שלושים רק הופיע כצפוי, המוגבר, הסיכון ;12 פי גבוהים לחלות

.(Modan et al., 1989) לקרינה

שנתקבלו מהרשימות וילדות. ילדים ל20,000 17,000 בין קיבלו זה מסוג טיפול
שלא מי ,15 בני היו הטיפול שבזמן מי נופו אלה, בילדים שטיפלו המרכזים משלושת
שני עם הנמנה משפחה שם שנשאו ומי עליהם, המידע פי על לזהותם אפשר היה
דהיינו בסיכון, מטופלים 11,000 על רק ידוע כך ביותר; הנפוצים המשפחה שמות
ילדות. היו מהן כמה צוין לא למעקב. אבדו בקרינה מהמטופלים מחצית כמעט
בלוטת סרטן לגילוי לבדיקה להופיע אנשים ל800 גרמו התקשורת באמצעי הודעות
ברור ולא ,(Modan, 1995) השד סרטן נושא את לבדוק מאמצים על נודע לא התריס.

למעקב. אותן ולהביא הללו הנשים את למצוא כדי נעשים מאמצים אילו

תעסוקה

את המגבירים לגורמים חשיפה כמקור לסרטן, סיכון גורם להיות עשויה תעסוקה
מועקה או רעילים חומרים נמוך, במינון קרינה למשל, כמו, השד, לסרטן הסיכון
במקומות חשיפה של בסיכונים עסקו מחקרים מעט ואולם, נפשית. או גופנית
כימיים לחומרים חשיפה של המסרטנת בהשפעה העוסקים רבים, מחקרים העבודה.

.(John and Keisey, 1993) נשים כוללים אינם העבודה, במקומות

ולזיהויין, העבודה במקומות בסיכון קבוצות לגילוי כאמצעי גם לשמש יכול עיסוק
לא שנעשה במחקר לדוגמה, העבודה. במקום מוקדם לגילוי תכניות להציע כדי
השד מסרטן גבוה תמותה שיעור נמצא התמותה, שיעורי על הברית בארצות מזמן
מנהל, עובדות חופשיים, מקצועות כמו הלבן, הצווארון מקצועות בעלות בקרב
סיכון על מצביע זה דבר אם לבחון עוד יש .(Rubin et al., 1993) מורות ואף פקידות
שונות תכניות של לקיומן אפשרות על מצביע זה מידע בינתיים ואולם מקצועי,

אלו. עבודה במקומות
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ישראל
בקרב מהצפוי גבוה תמותה שיעור נמצא ובהם מחקר ממצאי נבדקים אלה בימים
.(1995 (מודן, כימיים חומרים של תקינתם על האחראיים המדינה, בשירות עובדים
לבין בינם הקושרים השד, מסרטן תמותה על או תחלואה על נתונים די פורסמו לא
צוין לא בסרטן חולים של בטופסיהם כי נמצא מזמן לא שנעשה בסקר עיסוק.

.(1995 (וייסברג, העיסוק

סביבתיים מ0ר0נים

רבים מסרטנים הדברה. חומרי כוללת סביבתיים מסרטנים של אפשרית קבוצה
רקמת למשל, כמו, בשומן, עשירות ברקמות מתרכזים הם ולכן בשומן, מסיסים
מחציתחיים יש בשומן, שנמסים אלו מחומרים לרבים השד. וחלב השד נוזל השד,
החשיפה לאחר שנים אפילו השומן, במרבצי לזיהוי ניתנים והם מאוד, ארוכה
(PCB) פוליכלוריןביפניל של הריכוז רמת כי מצא מצומצם מחקר להם. הסביבתית
של בשדיהן שנמצאה מזו ב£509 גבוהה השד בסרטן חולות נשים של בשדיהן בשומן
תזונה כי מצא עדכני מחקר כי לציין מעניין שפירים. גידולים אצלן שנמצאו נשים
ועשויה השד מהפרשות בשומן ניכרת בהפחתה קשורה חודש למשך דלתשומנים

.(Kuller, 1995) למסרטנים חשיפה על גם להשפיע

להם שיש מהסביבה כימיקלים  "קסנואסטרוגנים" מכונים אלו מסרטנים מקצת
ובשומן בחלב המזון, בשרשרת למצוא ניתן אלו כימיקלים כמוהורמונלית. השפעה
פלסטיק במוצרי בתרופות, נמצאים אחרים המים. באספקת גם כמו חיים בעלי של
או התאים חלוקת על ולהשפיע אסטרוגן לקולטני להתקשר עשויים הם ובדלקים.

.(Kuller, 1995) גנטי שכפול על

ישראל
שיעורי את בחנו הם שבו ,(Westin and Richter, 1990) וריכטר וסטין של במחקרם
שיעור נמצא ,1976 לפני בישראל הפוריות, בגיל נשים בקרב השד מסרטן התמותה
התמותה שיעור 19861976 בשנים כך, אחר אחרות. שבמדינות מזה גבוה תמותה
המפתיעה הירידה את באירופה. מדינות ב26 עליה שדווח עלייה, לעומת ב896, ירד
חרקים, קוטלי של משאריות הבקר חלב בניקוי החוקרים תלו התמותה בשיעור
בממוצע, בישראל, אם חלב הכיל ה70 שנות באמצע כי קובעים החוקרים ב1978.
בארצות שנמדד מהשיעור 800 פי או אלו, שאריות של למיליארד חלקיקים כ2,500

הברית.
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בשיעור הירידה בין קשר יש אכן אם רבה. מחלוקת ועורר רבות צוטט המחקר
לראות יש הדברה, בחומרי בשימוש ההפחתה לבין השד מסרטן התמותה
נובע זו למסקנה ההסבר מתחיליה. את ולא המחלה של מאיצים אלה בכימיקלים

שנה. 2015 אחרי רק להשפיע אמורה אלה למסרטנים שהחשיפה מכך

ומכשירי גבוה מתח קווי הם אלקטרומגנטי לשדה לחשיפה הגורמים  סגנסי שדה
חשמל מכשירי בין הקשר על המעטים במחקרים הממצאים ביתי. לשימוש חשמל
גברים בקרב הסיכון רמת על המחקרים אחת. מקשה אינם השד וסרטן ביתיים
לחלות. יותר גבוהים סיכויים טלפון קווי ולמניחי לחשמלאים כי נמצא יותר; עקיבים

אלה כל  אנדוגניים והורמונים משפחתי רקע פוריות, מאפייני דמוגרפיים, מאפיינים
עליהם להשפיע שקשה מובן אך השד, סרטן למחלת הסיכון לרמת קשורים אמנם
גופנית, פעילות חיים, אורח תזונה, כמו אחרים, גורמים זאת לעומת לשנותם; או
לסרטן הסיכון לרמת קשורים שכנראה וסביבה, תעסוקה אקסוגניים, הורמוניים

לשנות. לנסות יש ואותם להתמודד יש שעמו האתגר הם  השד

והמלצות דיון

הן קשר קיים כי ונראה מורכבים, הם השד לסרטן הסיכון דפוסי לעיל, כאמור
ופוריות, דמוגרפיה כגון לשנותם, קל שלא גורמים יש לסביבה. והן לתורשה
פעילות תזונה, כגון אחרים, גורמים אנדוגניים. והורמונים משפחתית היסטוריה
וכן החיים בסגנון הקשורים נוספים וגורמים אקסוגניים בהורמונים השימוש גופנית,
ולאנשי לרופאים לחוקרים, אתגר מהווים עדיין וסביבתית תעסוקתית חשיפה

קלות. ביתר לשנות ניתן שאותם משום הציבור, בריאות בתחום המקצוע

מניעה משאבים: ולהקצאת נוספים לנתונים הזקוקים ספציפיים תחומים שלושה יש

גבוה. בסיכון נשים של רישום והכנת אפידמיולוגי מחקר השד, סרטן של ראשונית

ראשונית מניעה
לקבועים. הנחשבים הסיכון גורמי את אפילו לשנות נוכל שבקרוב ייתכן ■

בסיכון הקשורים גנים לנשאיות זמינה תהיה גנטית שתרפיה ייתכן לדוגמה,
חדלון על או מוקדמת וסת על להשפיע אפשר שיהיה ייתכן השד. לסרטן גבוה
תרפיה אולם, כירורגיות. או הורמונליות התערבויות באמצעות מאוחר וסת
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ואילו השד, לסרטן בסיכון מהנשים קטן לאחוז רק לעזור עשויה גנטית
ידועים ובלתי ידועים סיכונים עמן נושאות וכירורגיות הורמונליות התערבויות
השד, לסרטן הסיכון את מצמצמת אכן שחלות שכריתת אפשר לדוגמה, כאחד.

לב. ולמחלות לאוסטאופורוזיס הסיכון את מגבירה גם היא אך

נשים על להשפיע העשויים סיכון גורמי בחקירת להתמקד יש אלה, כל לאור ■

והמעטה שומן עתירת תזונה סביבתיים, מסרטנים כגון לשנותם, ושאפשר רבות
המימון של החורג" "הילד רבים, במקרים היא, המניעה גופנית. בפעילות
להעדיף נוטים בהכשרתם החוקרים ראשית, סיבות. כמה בשל וזאת למחקר,
שאת לעבודות, מימון להשיג יותר קל שנית, וחינוך. מניעה עלפני וריפוי אבחון
תרופתיות התערבויות כגון יחסית, קצריטווח במחקרים לאשש ניתן הנחותיהן
כגון העין, מן נסתרים סיבתיים קשרים אחר החיפוש זאת לעומת כירורגיות; או
המימון מן ניכר חלק לבסוף, ויקר. ארוך תהליך הוא סביבתיות, השפעות
הדברים, מטבע בעיקר המעוניינות התרופות, בחברות מקורו רפואי למחקר
מממנות והדמיה ממוגרפיה מכשירי המייצרות התעשיות גם תרופתית. בתרפיה
כן, אם הם, הבריאות ומשרד פרטיות קרנות להן. הנוגעים בתחומים מחקרים
מועטים משאבים ולהם הראשונית, המניעה בתחום למימון העיקרי המקור

הפרמקולוגיה. ענקי של אלה לעומת

אפידמיולוגי מחקר
לאמוד או בסיכון יעד אוכלוסיות לאתר אפשר אי מלאים, תיאוריים נתונים ללא
אם תיאוריים, נתונים לאסוף ניתן שונות. התערבויות של האפקטיביות מידת את
סרטן להן שיש ידוע שכבר מנשים או בישראל, נשים של הכללית האוכלוסייה מתוך

השד.

סגנון על נתונים לאסוף כדי נשים, בריאות על ארצי בסקר צורך יש בריאות. נשים ■

בישראל. הנשים בקרב הבריאות בתחום והתנהגויות הסיכון גורמי החיים,
טיפול על וכן היריון למניעת בגלולה השימוש על בלבד מוגבל מידע קיים כיום,
גופנית ופעילות ובסיגריות באלכוהול שימוש תזונה, הרגלי הנקה, בהורמונים,
התרבותיים הסוציואקונומיים, ההבדלים בבחינת צורך יש כן כמו נשים. בקרב

הנשים. בקרב והאתנייים

הנשים. אוכלוסיית של זה מגזר לבחינת אידאלית הזדמנות הוא לצבא הגיוס ■

לאוכלוסיית יחסית בקלות להגיע שניתן מאחר בעולם ייחודית היא ישראל
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בכל אותן לסקור ניתן במרפאה. ביקורים דרך שלא ובריאות, צעירות נשים
הימצאותו על לעמוד כדי אחריהן לעקוב מכן ולאחר דלעיל, להתנהגויות הנוגע
מאובחן השד שסרטן העובדה לאור מיוחדת, חשיבות לכך יש השד. סרטן של

יחסית. צעירים בגילים ישראל ילידות נשים בקרב

החולות נשים על הקיים הנתונים מסד את להרחיב ניתן השד. ב0ר0ן חולות ■

ההיסטוריה את וכן לעיל הנזכרות ההתנהגויות את שיכלול כך השד, בסרטן
מקום את הסוציואקונומי, המעמד את לסרטן, בנוגע והאישית המשפחתית

לקרינה. וחשיפה סביבתית חשיפה תעסוקה, דת, המגורים,

ובמיוחד ביןלאומיים, נתונים לבין הללו המחקרים תוצאות בין השוואות ■

יכולות אחרות, במדינות יהודיות נשים לבין בישראל יהודיות נשים בין השוואות
סיכון גורם הוא יהודייה האישה היות אם השד. לסרטן הסיבות על אור לשפוך
בתדירות להינשא משכילות, להיות נוטות בארה"ב יהודיות שנשים משום רק
ולחקור לבודד בקלות ניתן אז עירוניים, באזורים ולחיות מאוחר ללדת פחותה,
אחת לאף משתייכות שאינן יהודיות נשים יש שבה במדינה אלה גורמים

אלה. מקטגוריות

גבוה בסיכון לנשים רישום הכנת
או מרשם, הקמת מצדיק הדבר השד. לסרטן מסוימות סיכון קבוצות קיימות ■

הן: הקבוצות התערבות. או ייעוץ, צמוד, מעקב לצורך איתור לפחות

מוגבר בסיכון נמצאות אלה נשים השד. 0רסן של משפחתית היסטוריה עם נשים
לסייע עשוי הרישום השד. בסרטן לחלות האפשרות לגבי מוגברת בחרדה ואף
רצון לפי מוקדם ולגילוי לסריקה להפנות ויכול גנטי מקור בעל סרטן באיתור

סיכון. גורמי צמצום לגבי בייעוץ לסייע יכול המרשם כן כמו האישה.

השד, וסרטן פוריות טיפולי בין ברור קשר שאין אף פוריות. סיפולי המקבלות נשים
האינדוקציה ששיעורי מכיוון זה. בתחום חשובות שאלות המעלים מחקרים יש
את לאמוד שאיאפשר הרי שנה, ל20 15 בין לנוע יכולים השד לסרטן
יש בישראל השבעים. שנות מאז רק בשימוש שנמצאות תרופות של השפעותיהן
מן כן, ועל לנפש; בעולם הגבוה השיעור זהו מבחנה, להפריות מרכזים 19

ייתכן לביוץ. הגורמות בתרופות שימוש של גבוהים שיעורים גם בה יש הסתם,
על אותן שמיידעים מבלי ידיעתן, ללא עצמן את מסכנות רבות שנשים
משפחתית, היסטוריה שבודקים מבלי הארוך, לטווח האפשריות ההשפעות

אחריהן. רפואי מעקב לאפשר כדי לרושמן שמציעים ומבלי
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כימיקלים הבודקות נשים לכלול ניתן כאן מוכח. תעסוקתי בסיכון הנמצאות נשים
מוגבר. בסיכון נמצאות שהן מצא מודן דוח אשר הבריאות, במשרד שונים
יולדות. שאינן מהסיבה נזירות, היא אפשרי בסיכון הנמצאת נוספת קבוצה

באסון לקרינה שנחשפו הנשים כל את לרשום צורך יש לקרינה. שנחשפו נשים
בקבוצת הבנות לדוגמה,  גבוה במינון ריפוי לצורכי לקרינה או צ'רנוביל,
מרוכז מאמץ לעשות יש בגזזת. כטיפול קרינה שקיבלו כ20,000 המונה הילדים

להופיע. עלול השד סרטן שבו לגיל, המתקרבות האלה, הנשים את לאתר

צורך יש מואץ. בגידול נמצא השד סרטן על האפידמיולוגי המחקר תחום ■

חינוך את לשפר כדי האחרונים, הממצאים להפצת ויעילות חדשות בדרכים
בצורה משאבים ולהקצות יותר חסכונית לסריקה להביא והצרכנים, הרופאים

יותר. הגיונית

לשכוח לנו אל המוקדם, הגילוי לתכניות ההיענות לשיפור חתירתנו במהלך ■

ב£ל30 רק התמותה שיעור את הסריקה תפחית ביותר, הטובים בתנאים שגם
לא ואף המחלה גורמי אחר מהחיפוש להרפות אסור .(Swanson, 1992)

ואת הסבל את יותר עוד לצמצם המבטיחים מניעה, אמצעי אחר מהחיפוש
השד. סרטן עקב החיים אובדן

סיכום סיכון גורמי

לשנות אפשר שאי מוכחים סיכון גורמי
נקבה מין:

הגיל עם עלייה גיל:
י לשעבר המועצות ברית או אירופה אמריקה, ישראל, מוצא:

רחם או שחלות שד, סרטן של משפחתית היסטוריה
...■. השד רקמת של אטיפית היפרפלסיה

השד בתעלות סרטן או מקומי סרטן
11 גיל לפני ראשונה וסת
55 גיל אחרי מנופאוזה

לשטת שאפשר מוכחים סיכון מרס'
לידות העדר

מבוגר בגיל ראשון היריון
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לקרינה חשיפה
הנקה אי

(50 גיל מעל (משמעותי משקל עודף
עירונית בסביבה חיים

הובררה טרם שמשמעותם סיכון גורמי
בסיבים דלה או בשומנים עשירה תזונה

ויטמינים דלת תזונה
חלופי הורמונלי טיפול
היריון למניעת גלולות
סביבתיים מסרטנים

בשד שתלים
יהודי מוצא

עישון
אלכוהול

גובה
בעקרות טיפולים
גופנית פעילות

(DES) דייתילסטילבסטרול
אלקטרומגנטי שדה
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מקצות רבות מדינות השד, סרטן למניעת בדוקה דרך נמצאה לא היום שעד מאחר
והן אבחון באמצעות הן האפשר, ככל מוקדם המחלה, לגילוי רבים משאבים *

סריקה. באמצעות

לגלות כדי כלשהם, סימפטומים ללא בריאים אדם בני לבדיקת טכניקה היא סריקה
סריקה שיטת היא לדוגמה (PAP) הרחם צוואר משטח הראשונים. בשלביהן מחלות
כרוכה שאינה ופשוטה, זולה בדיקה זאת הרחם. צוואר סרטן לגילוי מוצלחת
שיעור את להפחית יכול פאפ משטח ורופאים. נשים ידי על ומקובלת בכאבים
לפני בהן לטפל שניתן שפירות, שאתות גילוי בזכות הרחם, צוואר בסרטן התחלואה
גילוי בזכות זה, מסרטן התמותה שיעורי את שינתה הבדיקה ממאירות. נהיות שהן

להועיל. יכול הטיפול כאשר הראשונים, בשלבים ממאירות שאתות

של לזו בתכונותיה הדומה שיטה נמצאה לא עדיין השד סרטן של מוקדם לגילוי
בדיקת היום. עיקריות סריקה שיטות שלוש קיימות זה, בחלק כמתואר פאפ. משטח
אלה משיטות באחת לא אף שד). (צילום וממוגרפיה קלינית שד בדיקת עצמית, שד
את לגלות גדולים סיכויים יש שלושתן, בין בשילוב אך מלאה, הצלחה מובטחת
תוחלת את ולהאריך הטיפול יעילות את להגדיל ובכך הראשונים, בשלביה המחלה

החיים.

פי על הסריקה שיטות שלוש את המחברים בוחנים שונים מאמרים בשני זה, בפרק
המדיניות הקלינית, הפרקטיקה השונות. גישותיהם פי ועל בתחום המעודכן המחקר
המקובלות ההנחיות לאור נסקרים אלה כל  בישראל הנשים התנהגות ודפוסי
האגודה של ועבודתם הארצי, הממוגרפיה פרויקט זה בחלק מתואר עוד בעולם.

לאונקולוגיה. הלאומית המועצה ושל בסרטן למלחמה
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השד 0ר0ן של מוקדם לגילוי שיסות

שד בדיקת עצמית; שד בדיקת אחדות: שיטות היום נקוטות השד סרטן בגילוי
(אולטרה עלשמעית ובדיקה ;(MRI) מגנטית תהודה דימות ממוגרפיה; קלינית;

מהן. אחת בכל בפירוט נדון להלן סאונד).

עצמית שד בדיקת
נמושים לא נגעים לגלות היכולת חוסר כמו אובייקטיביות, מגרעות זו לבדיקה יש
היא זאת עם מיומנות. חוסר בשל קטנים, נמושים נגעים לגלות מוגבלת ויכולת

לבריאות. לחינוך כאמצעי חשובה בדיקה

קלינית שד בדיקת
בניויורק שנערך מקיף במחקר בלבד. מחקרים בשני זו בדיקה נבחנה היום עד
אולם בלבד, ידנית בבדיקה נתגלו (כ^30) רבים שנגעישד נמצא (H1P) ה60 בשנות
זאת למרות הישן. מהדור היו זה במחקר ששימשו הממוגרפיה מכשירי כי לזכור יש
לפחות שמקצתה להיות ויכול מסרטן; בתמותה 3()$9< של ירידה במחקר נמצאה

הידנית. לבדיקה הודות הושגה

הכללית חולים קופת של ואפידמיולוגיה הקהילה לרפואת המחלקה מנהל 1
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הממוגרפיה, בדיקת כמו יעילה הידנית שהבדיקה מצא ה80 בשנות בקנדה מחקר
כמובן, אין, זו לבדיקה גם בתמותה. הירידה על מתאימים נתונים אין עדיין אולם
גידולים למשש אפשר מיומנות בידיים אולם נמושים, לא נגעים של גילוי יכולת

קטנים.

ממוגרפיה
אקראיים מחקרים שישה ובהם רבים, במחקרים נבחנה הממוגרפיה בדיקת
חדשות. סריקה טכנולוגיות של יעילותן לבחינת המקובלת השיטה שהם מבוקרים,
התמותה את להוריד הממוגרפיה של ליכולתה באשר אחידות המחקרים תוצאות
לשנתייםשלוש אחת של בתדירות שנבדקו ,6950 בנות נשים בקרב ב£ל£40930

4940 בנות נשים בקרב אחד. צילום או צילומים שני שכללו רדיולוגיות, ובטכניקות
שיעור נתגלה כאמור (שבו hip במחקר השד מסרטן לתמותה בסיכון ירידה נמצאה
ארבעה בשוודיה. שנעשה במחקר מזערית וירידה ידנית) בבדיקה הגידולים של גדול
דווקא כמדגימים סוכמו מהם ושלושה בתמותה ירידה הראו לא אחרים מחקרים
גם זה, בגיל בתמותה הירידה בתמותה. מוסברת) בלתי (בינתיים קלה עלייה
נטולת להיותה מלבד סטטיסטית, ממובהקות ביותר רחוקה הייתה כשנמצאה,
מאוד מבוגרות נשים לגבי נבדקה לא בממוגרפיה הבדיקה יעילות קלינית. משמעות
נשים בקרב המחלה באבחון הממוגרפיה ביעילות ההבדל .40 מגיל צעירות או
החודשי. המחזור הפסקת לאחר בשד החלים משינויים נובע שונות גיל בקבוצות
שינוי וכן השד בסמיכות וירידה השומנית הרקמה בכמות עלייה כוללים אלו שינויים
ויותר 50 בנות לנשים ממוגרפיה בדיקת כעיקרון, בשד. הקרינה ספיגת בשיעור
נעשית הבדיקה (אם בעקבותיה המצטברת הקרינה ורמת ביותר, בטוחה נחשבת
בדיקה במכשיר מבוצעת היא אם קלינית, משמעות וחסרת מזערית לשנתיים) אחת
על המופעל הלחץ עוצמת השפעת בנושא ספקות התעוררו מכבר לא זה איכותי.
אינו עדיין הנושא שד. סרטן תאי לפיזור הסיכון על הבדיקה בעת (compression) השד
בתמותה הגדולה הירידה המומלץ. הלחץ תקן קביעת בשלב ונמצא דיו, בהיר
לידי תבוא כזו שירידה כדי בעולם. גדולים מחקר מרכזי במספר היום עד הודגמה
יסודיים: תנאים שני להתמלא צריכים האוכלוסייה, של כוללת סריקה בתכנית ביטוי

היעד. אוכלוסיית של גבוהה היענות ב. גבוהה. באיכות אבחוני תהליך א.

מומלצת מוקדם לגילוי הבדיקה ממוגרפיה, בנושא הבינלאומיות ההמלצות לפי
הסרטן ארגון העולמי, הבריאות ארגון נכללים אלו בגופים בלבד. 50 מגיל החל
האמריקני המשימה כוח בארה"ב, לסרטן הלאומי המכון ,(U1CC) הבינלאומי
הקהילה הולנד, דנמרק, שוודיה, בריטניה, ממשלות המונעת, הרפואה בתחום
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הם 50 גיל לפני ממוגרפיה על עדיין הממליצים היחידים ועוד. אוסטרליה האירופית,
דוגמת בדבר, הנוגעים אמריקניים וגופים בסרטן למלחמה האמריקנית האגודה

נשים. לרפואת והקולג' לרדיולוגיה הקולג'

וכלה 74,69 גיל דרך ,64 בגיל החל  השונות המדינות בין משתנה הסריקה סיום גיל
סיום. גיל על כלל ממליצות שאינן במדינות

מוקדם גילוי בבדיקות ביצוע מדדי
באזור) הנשים כלל של זימון (הכוללות באירופה המאורגנות הסריקה בתכניות

הבאים: המדדים הושגו

שיעור ;(896196) 570 חוזרות לבדיקות קריאה שיעור ;(85966096)7090  היענות שיעור
שיעור פולשני); לא (גידול 1790996  dcis גידולים שיעור ;67/1,000 סרטן גילוי
75906090(ללא  NO גידולים שיעור ס"מ); מ2 קטן (גוש 60963096  T1 גידולים

נגועות). בלוטות

הוא הממוצע הגילוי שיעור לפיהם בהרבה; חמורים הרשמיים האמריקניים הנתונים
לשיעור מגיעים בארה"ב מומחיות בקבוצות זאת, עם חוזרות. בדיקות ו1296 ;3/1,000

.5096 עד של dcis

של מדי נמוכה רגישות על רוב פי על מעיד מ6/1000 נמוך סרטן גילוי שיעור
של מיותרת נפשית למצוקה גורמת 596 שמעל בשיעורים חוזרת קריאה התהליך;
נוספות, שאתות בבדיקת הצורך עקב הבריאות, מערכת על מופרז ולעומס האישה
קרוב מביע 259S על העולה dcis שיעור כשפירות. דבר של בסופו להתברר שעשויות
יהפכו לא שלעולם גבוהה, הסתברות שיש זעירים, נגעים של אבחוןיתר לוודאי

האישה. לטובת בהכרח אינו ולפיכך לממאירים,

(MR1) מגנסית תהודה דימות
מכבר לא זה הכללית. באוכלוסייה לפעילות מתאימה ואינה זמינה אינה הבדיקה
לפיכך, במיוחד; סמיכה שד ברקמת חשודים נגעים אבחון אחדים מחקרים הדגימו

בשד. נגעים באבחון זו לבדיקה מוגבל שימוש יהיה שבעתיד לוודאי, קרוב

עלשמעית בדיקה
כיום נחשבת היא מבוקר. אקראי קליני במחקר מעולם נבחנה לא הבדיקה יעילות

מסוימים. חשודים נגעים של אופיים לבירור למתאימה
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בישראל מוקדם גילו1

עצמית שד בדיקת
הבדיקה להוראת רבים במרכזים שוטפת הדרכה מפעילה בסרטן למלחמה האגודה
אלפי ועשרות אחיות מאות זו בתכנית הוכשרו השנים במהלך השד. של העצמית
בבדיקה מהנשים 609?, נבדקו 1988 בשנת כי דווח שונים ממקורות בסקרים נשים.

ודאית. אינה הדיווחים אמינות .1980 בשנת בלבד כ796 לעומת עצמית,

קלינית שד בדיקת
במרכזים שד לבדיקת תחנות 13 בסרטן למלחמה האגודה הקימה 1954 בשנת
אלו בתחנות מתנדבים. בהפעלת קטנים ביישובים תחנות כשישים ועוד רפואיים
שרק נמצא התחנות של פעילות שנות מספר לאחר נשים. כ40,000 שנה מדי נבדקות
חוזרת, בבדיקה בעיקר עסקו ושהתחנות חדשות נבדקות הן מהנבדקות כ^30
מוקדם. לגילוי יחידות ולא מעקב מרפאות למעשה, שימשו, הן רבות ופעמים
האגודה הגבירה הממוגרפיה, יעילות את שהוכיחו נתונים ובעקבות מכך, כתוצאה
חולים בתי של רב במספר שד מרפאות פועלות במקביל, זה. בתחום השקעתה את
למלחמה האגודה בסיוע לומדים, משפחה רופאי בארץ אזורים בכמה ובקהילה.
לרמת להכשירם כדי זאת בדגמים. שימוש תוך השד של ידנית בדיקה לערוך בסרטן,

שגרתית. בבדיקה השד בדיקת את לכלול להם שתאפשר בדיקה

ממוגרפיה בדיקת
מסרטן תמותה בהורדת הממוגרפיה יעילות על המידע הצטברות עם ,1990 בשנת
הבאים: הצעדים את בסרטן למלחמה האגודה נקטה מוקדם, גילוי באמצעות השד
שיעורי בדיקת ולשם איכות בדיקת לשם הבריאות למשרד הדרוש המכשור רכישת א.
הממוגרפיה שירותי למיפוי סקר עריכת ב. הממוגרפיה; מכשירי של הקרינה
את שבחן מקצועי צוות מודרניות. ממוגרפיה יחידות מימון ג. בארץ; הקיימים
לשינוי והביא חמישה, לשימוש פסל תקופה) באותה 37) הקיימים המכשירים ....
לבתי נתרמו חדישים ממוגרפיה מכשירי שבעה אחרים. מכשירים 18 של בהפעלתם
לבית בתלהשומר, לשיבא בתלאביב, לאיכילוב בחיפה, לרמב"ם בצפת, זיו החולים
להבטיח כדי שבע, בבאר ולסורוקה ברחובות לקפלן בירושלים, שטראוסהדסה
בבית גם ממוגרפיה מכשיר לרכישת סיוע ניתן הארץ. אזורי בכל נאותה זמינות
סבא. בכפר מאיר חולים לבית סטראוטקטית ומערכת בעפולה העמק חולים
החולים ולבית באשקלון ברזילי החולים לבית נוספים מכשירים נרכשו לאחרונה,

בחולון. וולפסון
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הלאומית התכנית
מערכת בסרטן למלחמה האגודה הקימה בממוגרפיה בדיקות שגרת הנהגת עם
סרטן של מוקדם לגילוי הלאומית התכנית במסגרת והערכה איכות בקרת מעקב,
מטעם וממומנת הבריאות במשרד הרפואה שירותי במסגרת פועלת התכנית השד.
52 מתוך 21 הממוגרפיה במכוני מפעילים במסגרתה בסרטן. למלחמה האגודה
21 בישראל. סריקה לפעילות טכנית מבחינה המאושרים הממוגרפיה מכשירי
50 גיל מעל בנשים הסריקה פעילות מכלל 80?£ עושים בתכנית הפועלים המכונים
קראה 1994 יולי בחודש בארץ. האחרת הממוגרפית הפעילות מכלל וכ06070י709

לפעולה להצטרף בישראל הממוגרפיה מכוני לכל לאונקולוגיה הלאומית המועצה
נכונות על נוספים מכונים כארבעה הודיעו בעקבותיה הלאומית, התכנית במסגרת

לתכנית. להצטרף עקרונית

השד מסרטן התמותה את להקטין הייתה הקמתה עם התכנית של מטרתהעל
ככל רבות נשים תקופתית סקירה לסקור היו: יותר הספציפיות מטרותיה בישראל.
למרווח האפשר ככל קרובות בתקופות נשים לסקור היעד; אוכלוסיות מתוך האפשר
הנבדקות; בנשים האפשר ככל רבות ממאירות שאתות לגלות המומלץ; הבדיקה
להקטין מינימלי; בשלב או חודרני לא בשלב שד ממאירויות האפשר במידת לגלות
הביניים בתקופות נשים אצל בשד הממאירות השאתות מספר את האפשר במידת
להקטין נוספות; לבדיקות הקריאה שיעור את להקטין התקופתיות; הבדיקות שבין
הזיהוי מעת הזמן מרווחי את להקטין בשד; החודרניות הבדיקות שיעור את
הידע את להגביר האונקולוגי; ולטיפול הסופית לאבחנה ועד חשוד נגע של הרדיולוגי
לסרטן הקשורים לנושאים הציבור ובקרב הרפואיים הצוותים בקרב המודעות ואת

השד.

תקנים בהם לעמוד. יש שבהם תקנים התכנית קבעה אלה מטרות להשיג כדי
בבדיקות ו£0.459 ראשונה בבדיקה  £0.69  גילוי שיעור האבחוני: התהליך לאיכות
הבדיקות בין המתגלים המקרים שיעור שגוי); שלילי  שליש (מהם חוזרות
שיעור מהגידולים; 357025 ?0  (>1 (ס"מ מינימלי גידול שיעור ;>2/1000  התקופתיות
(מדד חוזרת בבדיקה מ>$6 ופחות ראשונה בבדיקה מ>$10 פחות  חוזרת קריאה
בבדיקה %5ia קטן שיעור היא: בעולם המקובלת וההמלצה כעת, השתנה זה
.(1:1 שפיריםממאירים גידולים יחס חוזרת; בבדיקה מ^4 קטן ושיעור ראשונה
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תוצאות
בשניםעשר 94,000 מהן ממוגרפיה; בדיקות 350,0000 בה נעשו התכנית הפעלת מאז
כבדיקות הוגדרו זו בתקופה בדיקות 65,500 .19941993 של בתקופה החודשים
בנות בנשים נעשו סריקה בדיקות 35,000 הצילומים. מכלל כ0י709 שהן סריקה,

לאונקולוגיה הלאומית המועצה עליו המליצה מזמן שלא הגיל, שהוא ,7450

כ280,000 (מתוך %20d של היענות שיעור זה הממלכתי. הבריאות בחוק ושאושר
בהרבה נמוך זה שיעור לשנתיים). אחת הבדיקה את לבצע מומלץ שלהן נשים
של מתוכנן זימון מחייב הוא בעולם. מאורגנות לאומיות בתכניות ההיענות משיעור
והגברת הרופאים ציבור בידי הבדיקה לביצוע ועידוד מעורבות לבדיקה, נשים
ראשונה בבדיקה או בכלל הנבדקות הנשים במספר המידע. ופרסום ההפצה מאמצי
הגיל, בקבוצת גם התבטאה זו עלייה אולם השנים, עם גדולה עלייה בהחלט חלה
שנבדקו נשים בקרב 696 היה החוזרת הקריאה שיעור לבדיקה. המלצה אין שלגביה
לביופסיה ההפניה שיעור אחת. מפעם יותר שנבדקו נשים בקרב ו>$5 ראשונה, פעם
אפשר אי עדיין אולם מדי, נמוך שיעור זהו לכאורה, כ£19. היה כירורגי לייעוץ או
בהשוואת צורך יש הגילוי שיעור את לבחון כדי הגילוי. שיעור את לפיו לקבוע
יש וההיסטולוגיים. הציטולוגיים הבירורים לתוצאות הממוגרפיה בדיקת תוצאות
פתולוגיים מכונים מכמה ההיסטולוגיות הבדיקות תוצאות בקבלת קשיים עדיין

זמינים. אינם עדיין אלו מדדים ולפיכך בארץ,

כל עלידי בעייתיים צילומים לבחינת דיון מרכזי כעת מפעילה הלאומית התכנית
את ולשפר ללמוד כדי השונים, הגאוגרפיים באזורים במסגרתה הפועלים הרדיולוגים
משוב דוחות מעבירה הלאומית התכנית 1994 אוגוסט מחודש האבחון. איכות
נפחי תיאור ובהם בארץ, באחריותה הפועלים הממוגרפיה, מכוני לכל מפורטים
רשימת וכן בתכנית האחרים המכונים כל לעומת המכון של הביצוע ומדדי הביצוע
אחת כל אצל שנמצא הפתולוגי הממצא את כוללת הרשימה לרדיולוג. משוב

שנבדקו. מהנשים

מרוכזות הדרכה תכניות הפרויקט הפעלת מאז הפעילה בסרטן למלחמה האגודה
כמוכן בארה"ב, הרנטגן וטכנאי הרדיולוגים מבכירי ארבעה בהנחיית לרדיולוגים,
ההדרכה במסגרת בארץ. ציבורי ממוגרפיה מכון מכל נציגים בתכניות השתתפו

מכונים. בכמה והדרכה טכנית בדיקה גם נעשתה

מכשירי ב32 שנעשו לסריקה הממוגרפיה בדיקות מספר על ודאיים נתונים אין
מבוטחות של הבדיקות שכל מאחר אולם התכנית, בידי מכוסים שאינם הממוגרפיה



63 כללי מבוא  המונע והטיפול המוקדם הגילוי

(50 מעל הגיל בקבוצת בארץ הנשים מכלל כ7596 (שהן הכללית חולים קופת
אחרים, רבים מכונים כוללת שהתכנית ומאחר התכנית, מכוני במסגרת נכללות
לפחות מייצג הבדיקות שמספר נראה אחרות, חולים מקופות נשים נבדקות שבהם

בישראל. הבדיקות מנפח £809

הן הממוגרפיה, בדיקות היקף על אמת נתוני לקבל קשה השונות החולים בקופות
המבוטחות. בקרב לסריקה הבדיקות והן הדיאגנוסטיות

היענות 0קר
הקהילה לרפואת במחלקה ב1994 שנערך ממוגרפיה, לבדיקת לזימון היענות בסקר
שזומנו 7450 בנות נשים 1,500 בקרב הייתה כרמל, חולים שבבית ואפידמיולוגיה
בעקבות שנבדקו נשים 434 שהן ,5596 של כוללת היענות אישי, מכתב באמצעות
שקדמו השנתיים במהלך בממוגרפיה נבדקו אשר (2670) 384 ועוד ,(2970) הזימון

חוזרת. לבדיקה זכאיות היו לא ולכן לסקר,

לאונקולוגיה הלאומית המועצה המלצת
הגילוי פעילות כלפי עמדתה את ב1995 גיבשה לאונקולוגיה הלאומית המועצה
ממוגרפיה בדיקת לבצע הבאות: ההמלצות את והמליצה השד סרטן של המוקדם
ייעודית, סריקה תכנית במסגרת רגיל, בסיכון 7450 בנות בנשים לשנתיים אחת
בשנה פעם ממוגרפיה בדיקת לערוך ייעודית; סריקה במסגרת שלא ,74 גיל ומעל
שד במחלת שחלו ראשונה בקרבה קרובות שבמשפחתן ,40+ בנות לנשים ואילך
באחת נכללות שאינן לנשים, השד; בסרטן או בביופסיה אטיפיה עם שפירה

סריקה. בדיקת לערוך ממליצים אין אלו, מקבוצות

ממלכתי בריאות ביסוח חוק
הממוגרפיה בדיקת נכללת הממלכתי הבריאות לחוק הנספח השירותים בסל
בסרטן חלו שבמשפחתן ולנשים 74 עד 50 מגיל לנשים לשנתיים אחת של בתדירות

.40 מגיל לשנה אחת של בתדירות אחות, או אח אב אם,  השד

קופת ממוגרפיה. לבצע נשים לעודד הקופות של יזומה פעילות ננקטה לא עכשיו עד
לבדיקת המבוטחות כל את פעיל באופן לזמן להתחיל מתכוונת הכללית חולים

ממוגרפיה.
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השד 0ר0ן של ראשונית מניעה

החיים אורח מישורים: בשלושה להתבצע יכול השד סרטן במחלת המונע הטיפול
ההתנהגות בתחום המונע הטיפול ניתוחית. ומניעה כימית מניעה וההתנהגות;
את המגבירים הרגלים, לשנות ניסיון ועל לבריאות חינוך על מבוסס החיים ואורח
היעד אוכלוסיית בקרב או האוכלוסייה, כלל בקרב השד, בסרטן לחלות הסיכון
בסרטן לקו ושנייה ראשונה מקרבה שקרובותיהן נשים למשל, כמו, גבוה, בסיכון

אחרות. רלוונטיות בממאירויות או השד,

השד בסרטן חולה שאינה לאישה פעיל טיפול מתן על מבוססת הכימית המניעה
טיפולים בעתיד. לחלות ממנה למנוע כדי גבוה, בסיכון או רגיל בסיכון והנמצאת
על או התזונה שממקור סינתטיות, או טבעיות תרכובות על זה בשלב מבוססים אלו
ובהם תזונתי, בסיס על טיפולים גם כיום נחקרים כן כמו הורמונליות. תרכובות

אנטי ותרכובות 4HPR מסוג ובתהקרוטניות רטינואידיות בתרכובות טיפול
לסרטן יתר סיכון שיש ייתכן בהן (שבשימוש טמוקסיפן כמו אסטרוגןאסטרוגן

בעין). ולפגיעות כבד לסרטן אנדומטריום,

בשל אם בין השד, בסרטן חולה שאינה לאישה שד כורתים ניתוחי מונע בטיפול
בסרטן במיוחד גבוה תחלואה שיעור בשל אם ובין שפיר, בנגע אטיפיה מסוג ממצא

במשפחתה. השד

בישראל הפעילות
והתנהגות החיים אורח

את ומדגישה השומנים צריכת את להמעיט לנשים קוראת בישראל הבריאות מערכת
השד. בסרטן לחלות הסיכון רמת את להקטין אפשר שכך מאחר ההנקה, יתרונות
מאוד ומעט הבריאות משרד מטעם מידע בעלוני בעיקר לציבור מופצים אלו מסרים

האלקטרוניים. התקשורת באמצעי בתשדירים

ותכשירים היריון למניעת הגלולה (דוגמת אקסוגניים בהורמונים השימוש
נעשה כי רושם ויש בישראל, מאוד רווח המחזור) סיום לתקופת חלופיים הורמונליים

השד. לסרטן הסיכון מבחינת ולמשכו הטיפול לאופי לב תשומת די ללא

בסרטן). למלחמה האגודה בידי ממומנים (מקצתם שירותים מספר פועלים בישראל
בסרטן שחלו נשים של ולאחיותיהן לבנותיהן סדנאות מקיימת האגודה אלה בימים
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ועליו החיים, באורח לשינויים והמלצות סיכון גורמי ניתוח לכלול הייעוץ על השד.
גנטיים. סמנים של בבדיקות שימוש תוך לעתים המשפחה; נתוני ניתוח על להתבסס
ואף כנדרש, ייעוץ למתן נאותה הכשרה אין בנושא העוסקים המרכזים למקצת
למטרות גנטיות בבדיקות משתמשים הם העולמיות להמלצות בניגוד עומד שהדבר

לציבור. שירות

סרטן למניעת הראשונים הכללאירופי המחקר ממרכזי אחד לשמש עשויה ישראל
כן כמו ההתבגרות. בתקופת ההורמונליות בהשפעות בעיקר יעסוק זה מרכז השד.

וסרטן. תזונה על האירופי המחקר במסגרת ישראלי אתר הצטרפות תיתכן

כיסית סנ'עה
בימים כימי. טיפול באמצעות בסרטן מונע טיפול על מחקרים נעשים לא בישראל
באמצעות השד סרטן למניעת האירופי למחקר ישראל של צירופה נבחן אלה

טמוקסיפן.

ניתוחית מניעה
לעתים שד. לכריתת פרופילקטיים ניתוחים מנתחים בישראל אחדים במרכזים
בשל לעתים רופאים; של המלצתם בעקבות הניתוח את יוזמות עצמן הנשים קרובות

בתחום. הולם ידע העדר

והמלצות מסקנות

מוקדם גילו1 .1
צילומים בנפח בדיקות לעשות קשה ולכן רבות, ממוגרפיה יחידות פועלות בישראל
והרפואיים. הטכניים הביצוע דרגי כל של מומחיות להבטיח כדי יחידה, בכל גדול די

ממוגרפיה בדיקת הם: ואלו עקרונות כמה על יתרה הקפדה להקפיד יש ואולם,
של וקליני טכני איכות בפיקוח והנמצאים לכך אישור שקיבלו במכונים רק תיעשה
הבריאות משרד של מטעמם השד סרטן של מוקדם לגילוי הלאומית התכנית
המועבר שד סרטן לגילוי במעקב הנמצאות נשים בסרטן; למלחמה והאגודה
ברחם, או בשחלה הגס, במעי ממאירות בשל במעקב הנמצאות ונשים בתורשה,
קלינית שד בדיקת המטפל; הרופא של המקצועי שיקולו לפי בממוגרפיה, ייבדקו
לביצועה הרפואי, לצוות הדרכה למסגרות לדאוג ויש הגופנית, מהבדיקה חלק היא

לבריאות. חינוך כאמצעי מומלצת השד של עצמית לבדיקה הדרכה הנאות;
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האיכות בקרת בתכנית כלולות 23 רק בישראל, הקיימות יחידות 52 מתוך ■

משרד מטעם השד, סרטן של מוקדם לגילוי הלאומית התכנית של וההערכה
הממוגרפיה יחידות כל את לחייב יש בסרטן. למלחמה והאגודה הבריאות
שהמליצה כפי רישיון, לקבלת כתנאי הלאומית לתכנית להתחבר בארץ

לאונקולוגיה. הלאומית המועצה

מטרותיה. את להגשים המאפשר נאות, הפעלה תקציב אין הלאומית לתכנית ■

הנדרשים. הריאליים הצרכים לכיסוי מוגדר ממלכתי תקציב להקצות יש

עם אחד בקנה יעלו בממוגרפיה טכנית איכות לבקרת שהקריטריונים לוודא יש ■

בהמשך. שוטף באופן ויעודכנו בעולם זה בתחום המובילים הגופים המלצות

האירופי השוק של הקריטריונים את לאמץ יש איכות, בקרת חובת למעט ■

כמות ולהגדיר בהן, הפועלים והרדיולוגים הממוגרפיה יחידות לרישוי המשותף
ממוגרפיה צילומי על לחתום שיוכל כדי לבצע הרדיולוג שעל מזערית צילומים

בשנה). 5,000  (מוצע

האיכות בקרת ממערך מנותק הממוגרפיה מכשירי של הטכני הבקרה מערך ■

הלאומית. בתכנית זה מערך לשלב רצוי מוקדם. לגילוי התכנית של הכולל

הדיווח חובת ואת הממוגרפיה מכוני רישוי חובת את בתקנות להגדיר יש ■

המכונים כל של והן הממוגרפיה מכוני כל של הן הלאומית, לתכנית
בארץ. והציטולוגיים הפתולוגיים

שנעשה כפי שנתיים, מדי לבדיקה הנשים כל את לזמן החולים קופות על ■

להגברת דרכים לבחון יש גבוהה. להיענות להביא כדי אירופה, מערב במדינות
החלשות. האוכלוסיות בקרב ההיענות

שנערכו אף הבדיקה. את לבצע המתאים בגיל הנשים את לעודד הרופאים על ■

הרפואי הצוות של מעורבות די עדיין אין רב, מקצועי חומר והופץ עיון ימי
לממוגרפיה. ההיענות בהגברת
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מונע טיפ/ל .2
בעיקר השד, סרטן של הראשונית למניעה מועטה פעילות מתנהלת בישראל ■

בהקצאת מחסור בשל גם אבל הנאותות; הפעולה דרכי על מידע העדר בשל
מתאימה. משאבים

הסיכון גורמי בתחום בינלאומיות מחקר לפעילויות להצטרף ישראל על ■

למימון בארץ הבריאות מוסדות של התחייבותיהם את ולקבל המונע והטיפול
usa (כגון מאורגנים ומימון מחקר לגופי שייכת אינה שישראל מאחר מתאים.
שגורם מה מימון; במקורות מחסור יש וכו'), המשותף האירופי pwr\ ,nci 
פעולות שתי בעולם. אחרות ממדינות לנתונים השוואה בר מידע לחוסר
(1ARC Lyon) בליון המרוכז וסרטן, לתזונה האירופי המחקר הן היום רלוונטיות
.(ECP Brussels) בבריסל המרוכז השד, וסרטן להורמונים האירופי והמחקר
לכל דולרים כמיליון של גודל בסדרי תקציב מחייבת אלו למחקרים הצטרפות

אחד.

ולדרכי השד לסרטן הידועים הסיכון גורמי לפרסום מתאים תקצוב לדרבן יש ■

כלי בכל לציבור המידע את ולהעביר התחלואה להקטנת הדרושות ההתנהגות
בידי ומבוקר אחיד יהיה שהמידע חשוב והכתובה). (האלקטרונית התקשורת

המוסמכים. המקצועיים הגופים

שנשים לוודא כדי הניתוחי, המונע הטיפול בתחום הדרישות את להגדיר יש ■

חשופות, הן שלו האמיתי, הסיכון ידיעת מתוך זאת עושות אלו ניתוחים העושות
זה. סיכון ממד לאמוד שאפשר כמה עד

האפשריים הסיכונים את בארץ מקצועיות רפואיות קבוצות בפני להדגיש יש ■

לציין ולדרבנם חיצוניים בהורמונים ממושך משימוש הנובעים השד לסרטן
בטיפולים להשתמש וכיצד האם שוקלים כאשר האישה, בפני אלו סיכונים

אלה.

ממתן להיזהר יש המשפחתי. הסרטן בתחום הייעוץ פעילות את להסדיר יש ■

את לפרש יש כיצד ברור לא שלגביה לאוכלוסייה גנטיות לבדיקות המלצות
אוכלוסייה אכן היא האם ברור ולא השליליות) או (החיוביות תוצאותיהן

בסיכון.

הפעולה נוהלי לקביעת הבריאות משרד מטעם אתית ועדה להקמת מקום יש ■

הסרטן. של הגנטיקה בתחום
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בישראל השד 0ר0ן של מוקדם גילוי
שונברון1 מיכל

 ♦ ♦ ♦ =

מבוא

המוקדם הגילוי במדיניות האחרון בעשור משמעותי שיפור חל מפותחות במדינות
משאבים הושקעו בישראל גם ובחינוך. בשירותים בטכנולוגיה,  השד סרטן של

ולשריקה. לאבחון שירותים ובפיתוח לנושא המודעות בהגברת

את ובוחן השד סרטן של מוקדם לגילוי הקיימים השירותים את סוקר זה מאמר
ליקויים מציין זה, בתחום בישראל המדיניות ואת המחקר את מסכם הוא יעילותם;

לעתיד. המלצות ומציע הגילוי במאמצי לפגוע העשויים

המקצועית הספרות סקירת על מבוססת זה במאמר המתוארת המצב תמונת
מנהלי עם רופאים, עם  ראיונות ועל ובעולם; בישראל השד סרטן גילוי בנושא
במגזר בריאות, בארגוני פקידים ועם חולים בבתי הוראה צוותי עם חולים, קופות
השירותים ועל המדיניות על כתוב מידע לאסוף מאמץ נעשה הפרטי. ובמגזר הציבורי

מוקדם. לגילוי הנוגעים

נשים בריאות לקידום לאגודה ויועצת לבריאות לחינוך מומחית 1



מונע וסיפול מוקדם גילוי 70

ליעילות2 מדדים  מוקדם גילוי

השלב הם השד בסרטן ההישרדות תחזית על המשפיעים העיקריים הגורמים
מוכחים אמצעים אין שכיום כיוון האבחון. בעת הלימפה בלוטות ומצב הפתולוגי
הוא  השניונית המניעה  המוקדם הגילוי הרי השד, סרטן של ראשונית למניעה
שאת גילוי  הדבר פירוש התמותה. ולצמצום חיים להארכת ביותר הטובה הדרך
מינימלי, מקומי סרטן של מוקדם בגילוי גרורות. שליחת ולפני ס"מ 20 של בגודל
אחוזי מתפשט, הסרטן כאשר זאת, לעומת .9396 הם שנים לחמש ההישרדות שיעורי

.(Ameircan Cancer Society, 1993) שנים לחמש £ל17 הם ההישרדות

סריקה א.
באוכלוסייה סמויה מחלה האפשר ככל מוקדם לגלות נועדה הסריקה בדיקת
יותר ארוכה חיים לתוחלת להביא היא המטרה סימפטומים. ונטולת בריאה
הם: סריקה בדיקת של יעילותה להערכת הקריטריונים יותר. גבוהה חיים ולאיכות

ומהימנותה. סגוליותה רגישותה,

כאשר  עצמית שד ובדיקת קלינית שד בדיקת ממוגרפיה,  סריקה בדיקות שלוש
להלן השד. סרטן של מוקדם לגילוי טוב סיכוי נותנות ומשולבות, ביחד נערכות הן
לגילוי סריקה במסגרת בה השימוש ואת אלה משיטות אחת כל בקצרה נתאר

השד. סרטן של מוקדם

ממוגרפיה
ומשמשת השד רקמות את (imaging) המדמתת מיוחדת, רנטגן קרן היא ממוגרפיה
ס"מ, מ0.5 פחות שגודלם נגעים, בדייקנות לגלות עשויה היא ולאבחון. לסריקה
גרורות. שנשלחות ולפני ידנית אותם לגלות שאפשר לפני שנים שלוש עד שנתיים

מתוך כלומר, בקירוב. 80966096 בין נעה בממוגרפיה המונית סריקה של רגישותה
(חיובי סרטן כחולות נשים שמונה עד שש נכונה יאובחנו בסרטן שלקו נשים עשר כל
שגוי). (שלילי תקין יוגדר ומצבן שגוי אבחון יאובחנו נשים ארבע עד כשתיים נכון);

57 עמ' רנרט, גד של זה לפרק מבוא ר' 2
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סרטן אין כאשר שגוי, אבחון לאשש ביכולתה מתבטאת הממוגרפיה של סגוליותה
להן שאין נשים עשר כל מתוך אחת נכון). (שלילי לכ£959£909 מגיעה והיא שד,

שגוי).3 (חיובי סרטן כחולת בטעות תאובחן סרטן

שניסויים לאחר סריקה, ככלי בממוגרפיה השימוש התרחב ה80, שנות באמצע
הבדיקה יעילות על הצביעו שנה שלושים של תקופה פני על ומחקריים קליניים
סרטן מקרי יותר גילתה הממוגרפיה הקלינית, לבדיקה בהשוואה מובהקת. בצורה
בדיקת כי נמצא לבלוטות. גרורות שנשלחו לפני יותר מוקדמים בשלבים בנימישוש,
התמותה את בעקיבות מצמצמת חודשים, 33 עד ב12 פעם שגרתית, ממוגרפיה
,Vandenbruckeand Bourdon1993;) 6950 בנות נשים בקרב ב£409£309 השד מסרטן

.(Greenwald et al.,1993

קל'נ'ת שד בדיקת
נשים בקרב המוקדמים בשלבים סרטן לגילוי היא אף משמשת קלינית שד בדיקת
השדיים, של (מישוש) וידנית חזותית בדיקה כוללת השיטה סימפטומים. ללא
שונות. בתנוחות יושבת או שוכבת האישה כאשר רופא, בידי כלל בדרך הנעשית
באמצעות מתגלות אינן בשד הממאירות מהשאתות ש£159£109 מכיוון
באופן בממוגרפיה נבדקות אינן מ50 פחות בנות הנשים שרוב ומכיוון הממוגרפיה,
לא השיטה סריקה. כאמצעי חשוב תפקיד יש הקלינית השד שלבדיקת הרי שגרתי,
על מצביעים רבים מחקרים אולם מבוקרים, קליניים ניסויים באמצעות הוערכה
עם בשילוב בה משתמשים כאשר בעיקר המוקדמים, בשלבים סרטן בגילוי יעילותה

ממוגרפיה.

רוב למעשה, אבל, ס"מ, כ0.60.3 הוא מישוש בעזרת בשד קטן גוש של הגילוי סף
.(Humphrey, 1989) ידנית בבדיקה יתגלו לא מסנטימטר פחות שקוטרם הגושים,
הכשרה בעזרת להגדילה אפשר אולם ל4596, £359 בין נעה הבדיקה רגישות

הבדיקה. משך והארכת מצטבר ניסיון מתאימה,

בטכנולוגיה בדיוק שונות א. סיבות: שלוש הממוגרפיה ברגישות הגדולים להבדלים 3
הפוריות בגיל צעירות לנשים ג. שונות; באוכלוסיותיעד המחלה התפלגות ב. ובאבחון;
בהמשך; תכופות וביופסיות יותר צפופה שד רקמת בגלל יותר גבוה שלילישגוי שיעור יש
ויש שפיר גידול בגלל חוזרת לבדיקה יזומנו מחמישים פחות בנות נשים אחרות, במילים
Austoker, 1994;) בממוגרפיה יאובחנו לא ממאירים שגידולים יותר גדול סיכוי

.(Humphrey, 1989
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נורמליות גושיות רקמות בין ההבחנה הוא הקלינית השד בבדיקת העיקרי הקושי
מתאימה הכשרה אין לרופאים קרובות לעתים זאת, מלבד חשודים. גושים לבין בשד
לכך, שהוכשרו אחרים, מקצוע אנשי של הבדיקה כי הוכח כראוי. הבדיקה לביצוע
Fletcher et al.,1985; O'Malley et al., 1985;) הרופאים של מזו באיכותה נופלת לא

.(Pennypacker et al., 1982; Stratton et al., 1994

השד של עצמית np'n
בבדיקה השדיים את בודקת האישה הקלינית, לבדיקה בדומה העצמית, בבדיקה
מעל המותניים, על הגוף, לצדי (ידיים שונות בתנוחות עומדת היא כאשר חזותית,
מישוש. באמצעות בשכיבה, גם השדיים את בודקת והיא קדימה), וכפיפה לראש
נמוכה, ועלות נמוך סיכון בעל חודרני, לא פשוט, להליך נחשבת עצמית שד בדיקת
שבין בתקופה התפתח אשר וסרטן מוקדמים בשלבים סרטן לגלות המסוגל
הגושים מן ל^90 7596 בין קלינית). בדיקה או ממוגרפיה (בדיקת הבדיקות
Humphrey, 1989; Fletcher, 1985; Straton) עצמן הנשים בידי מאותרים המתגליםבשד
אותה ללמוד האישה על יעילה, תהיה שהשיטה כדי זאת, עם יחד .(et al., 1994

ובתרגול. בהדרכה צורך יש כך ולשם היטב,

המורים מחקרים יש חדמשמעיות. אינן קליניים מניסויים המתקבלות התוצאות
יותר מוקדם בשלב הסרטן את מגלות השד של עצמית בדיקה המבצעות שנשים
לא הסיום, כנקודת בתמותה המשתמשים אחרים, מחקרים מבצעות. שאינן מאלה
שלא קבוצות לבין עצמית בבדיקה שהוכשרו נשים קבוצות בין הבדלים מצאו

.(UK Trial of Early Detection of Breast CancerGroup. 1988) הוכשרו

נשים 193,000 הסוקר ,(WHO) העולמי הבריאות ארגון מטעם טווח ארוך מחקר
התוצאות העצמית. הבדיקה יעילות על אור לשפוך עשוי העמים חבר במדינות

.(Semiglazov et al., 1993; Koroltchouk et al., 1990) 2000 בשנת רק יתפרסמו
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סריקה בדיקות סיכום :1 לוח

חסרונות יעילות תיאור

49 בנות בנשים שגרתי בשימוש מיוחדת רנטגן קרן ממוגרפיה
צפיפות ופחות שיעור מפחיתה השד. רקמת לדימות
השד רקמת נשים של תמותתן לאבחון משמשת
את מפחיתה ויותר 50 בנות לגלות עשויה ולסריקה.

רגישות רגישות: ב£6259ל40. ס"מ חצי בגודל נגעים
הממוגרפיה. ;£8096096 לפני שנתייםשלוש

>$90ו$95 ספציפיות: אותם למשש שאפשר
."■ י ביד.

להחטיא אפשר £459<$35< רגישות: חזותית שד בדיקת שד בדיקת
פחות בני גידולים רופא/ה בידי וידנית קלינית

קושי מס"מ. מיומן/ת
בין בהבחנה

גדוש שד רקמת *.. ■ ■ ■
גושים לבין טבעי .■ י ".■'■ . י ■  ;

ממש. חשודים ■ ;

את להדריך יש 95707070 של גילוי חזותית שד בדיקת שד בדיקת
ולהנחותן הנשים בחזה מהגידולים האישה בידי וידנית עצמית
שהבדיקה כדי עצמן. הנשים בידי
יעילה. תהיה רגישות:

30702070

ההסכמה אחר החיפוש מוקדם: לגילוי בינלאומיות הנחיות ב.
Dodd,) ב1977 בארה"ב לראשונה הופעלו השד סרטן של מוקדם לגילוי ההנחיות
רוב בקרב תמימותדעים יש כיום, השמונים. בשנות אירופה במדינות ונתקבלו (1992
בקרב בממוגרפיה לשימוש בנוגע ובאירופה, בקנדה בארה"ב, המקצועיים הארגונים
בשנתיים. פעם או בשנה פעם סריקה על מומלץ הברית בארצות .7050 בנות נשים
זו. לקבוצה שנים שלוש כל ממוגרפיה על מומלץ ובאוסטרליה בקנדה בבריטניה,
משפחתית) היסטוריה (כגון ידועים סיכון גורמי בעלות מ50, פחות בנות לנשים
,70 גיל מעל נשים לגבי שנים. שלוש כל עד שנה כל בממוגרפיה להיבדק מומלץ
הנחיות זה בעניין נוסחו טרם ולכן מועילה, אכן הסריקה מידה באיזו ברור לא עדיין

.(2 (לוח ברורות

. .■£■ י ".
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לסריקה בינלאומיות המלצות מבחר :2 לוח
1994 ב0ר0ן, למלחמה האמריקנית האגודה

חודש מדי 20+ גיל עצמית שד בדיקת
שנים שלוש כל 4020 גיל קלינית שד בדיקת

שנה מדי 40+ גיל
שנהשנתיים כל 40 גיל עד (Baseline) ראשונה ממוגרפיה
לגורמי בהתאם 4940 גיל ממוגרפיה

סיכון 50+ גיל
שנה כל

הקונסנזוס  הקנדי הדעת גילוי
(1989) לסרטן הלאומי הקנדי המכון

שנתיים מדי 6950 גיל ממוגרפיה
שנתיים מדי 6950 גיל קלינית שד בדיקת

1985 הקנדי. המשימה כוח
שנה מדי 40+ גיל קלינית שד בדיקת
שנה מדי 50+ גיל ממוגרפיה

HMO) סונד פונט, של הבריאות קואופרטיב
1989 ,(USA

שנים 31 כל 40+ גיל עצמית שד בדיקת
לגורמי בהתאם 40+ גיל קלינית שד בדיקת

סיכון 4940 גיל ממוגרפיה
שנים 31 כל 50+ גיל

לגורמי בהתאם
סיכון

1987 בריטניה,
שנים 3 כל 50+ גיל ממוגרפיה

1989 האמריקני. הדעת גילוי
שנהשנתיים כל 4940 גיל ממוגרפיה

שנה כל 50+ גיל

הרפואה בתחום האמריקני המשימה כוח
לגורמי בהתאם 1989 המונעת.

סיכון הנחיה אין עצמית שד בדיקת
שנהשנתיים כל 4935 גיל קלינית בדיקת

שנה כל 7550 גיל ממוגרפיה
1993 (ארהב). לסרטן הלאומי המכון

חודש מדי 20+ גיל עצמית שד בדיקת
שנה מדי 40+ גיל קלינית שד בדיקת

שנהשנתיים מדי 7550 גיל ממוגרפיה
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,(Dodd, 1992) השיטות משאר יותר במחלוקת, השנויה שיטה היא עצמית שד בדיקת
ארגונים ממליצים שעה, לפי ולרוסרונותיה. ליתרונותיה באשר דעים תמימות ואין
היום גם מופץ כך, עשרים. מגיל שגרתיות עצמיות שד בדיקות לבצע בינלאומיים

בגופה. שינויים לגלות עשויה בהחלט שהאישה הרעיון

לשיאה הגיעה מ50 פחות בנות לנשים ממוגרפיה בדיקת של יעילותה על המחלוקת
בממוגרפיה הבדיקה כי ,(NC1) לסרטן הלאומי האמריקני המכון הודיע אז ב1993.
להפחתת עדות שאין משום שגרתית, סריקה כשיטת אלו לנשים עוד מומלצת אינה
לגילים האופיינית צפופה, שד רקמת כי המכון קבע עוד זו. גיל בקבוצת התמותה
והממוגרפיה ,(malignant tumor) ממאירה שאת של במקרה להטעות עשויה אלה,
גידולים יותר לגלות עשויה שהממוגרפיה מכיוון מהמקרים; 409?. עד להחטיא עשויה
המגדיל דבר חודרניים, ובהליכים ביופסיות ביותר צורך יש צעירות, בנשים שפירים
מהגידולים מ^25 פחות כן, על יתר הנפשי. המתח ואת הכספיות ההוצאות את
שעלולות ממאירות, שאתות מהם ורבים ,50 גיל לפני נשים אצל מתגלים הממאירים

אבחון. שלב בכל למוות לגרום

ולרופאיהן לנשים גרם לסרטן הלאומי האמריקני המכון של במדיניותו השינוי
את להפחית כדי כי טוענים החדשה העמדה מבקרי הסריקה. של ביעילותה לפקפק
יש הממוגרפיה, של יעילותה את להדגים או ולהוכיח השד מסרטן התמותה שיעור
צעירות לנשים הסריקה תומכי זמן. לאורך צעירות נשים של גדול מדגם לחקור
היקף ועל הסיכונים על עולים והבריאותיים הכלכליים היתרונות כי טוענים
יותר גדול וסיכוי יותר טוב טיפול יותר, טובות תחזיות לתת אפשר כלומר ההוצאות.
עומדים אלה נושאים הטיפול. עלות והקטנת הנכות דרגת הפחתת מלבד להישרדות,
Mushlin and Fintor, 1992; The) הרופאים קהילת בקרב סוער ויכוח של במרכזו

.(Economist, 1994; New York Times, 1993; Wright et al. 1995

משתנות והן הסריקה, בנושא ולהנחיות למדיניות בנוגע קונסנזוס עדיין אין לסיכום,
מתמשך, בנושא הציבורי הוויכוח בעוד עתה, לעת חדשים. ומחקרים מידע פי על

מתעצמת. אף ואולי היא, אף נמשכת הסריקה בדיקות של הפרקטיקה

בישראל השד 0רטן של מוקדם לגילוי שירותים
הבריאות משרד .1

לתיאום לתכנון, וכן הציבורית המדיניות לעיצוב אחראי בישראל הבריאות משרד
מלבד אחריותו. בתחום הוא גם המונע הטיפול שונים. בריאות שירותי על ולפיקוח
החולים בתי באמצעות שירותים, של ישיר ספק גם משמש הבריאות משרד זאת,

חלב). (טיפת המשפחה לבריאות התחנות ורשת הממשלתיים
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הממוגרפיה יחידות כל של דושנתית בבדיקה הבריאות משרד החל 1992 בשנת
יחידות כ46 בארץ יש כיום הדרוש. בתקן שעמדו יחידות לאותן רישוי ובמתן בארץ
בסביבותיהן: או הגדולות בערים הן ממחציתן יותר .(91 עמ' נספח, (ראה מורשות

חיפה. באזור 6 אביב; תל באזור 16 בירושלים; 7

פעם ניתנת ממוגרפיה בדיקת הממלכתי, הבריאות ביטוח חוק בעקבות היום,
65 בין נע הבדיקה מחיר אחרות לנשים .50 גיל מעל לנשים תשלום ללא בשנתיים
אין .(1995 ינואר (במחירי פרטיים במרכזים ש"ח ל290 החולים, קופות ברוב ש"ח,
מחירים קבעה בסרטן למלחמה האגודה אולם הפרטי, בשוק אחיד מחיר

רכשה. שהיא ביחידות סטנדרטיים

המועצה לאונקולוגיה. לאומית מועצה הבריאות משרד מנכ"ל מינה 1993 בשנת
שמשרד המליצה הוועדה בו. והטיפול הסרטן בנושא ארצית מדיניות לגבש מוסמכת
של חיובם כולל סריקה, תכניות בהפעלת יותר פעיל תפקיד ימלא הבריאות
בשנתיים. פעם ממוגרפיה לבדיקת 7450 בנות נשים להזמין המבטחים המוסדות

הקופות. ברוב הפועל אל יצאה טרם זו המלצה אבל,

התלים קופות .2
מגובשת מדיניות הייתה לא זה, למאמר הנתונים נאספו כאשר ,1994 לשנת עד
מוגדרים. יעדים גם היו לא ולפיכך ארצי, מידה בקנה השד סרטן של מוקדם לגילוי
בשנות הבסיסי. השירותים בסל ממוגרפיה לכלול מיהרו לא החולים קופות לכן
לנשים בשנתיים פעם שגרתיות ממוגרפיה בדיקות להציע הקופות החלו התשעים
אותה בתוך המרפאות ובין השונות הקופות בין הבדלים היו אולם, .7450 בנות
לחברים; המידע בהפצת הרופאים; מצד הפעולה ובשיתוף המדיניות ביישום קופה
;(74 מעל או 50 לגיל מתחת (לחברים התשלום בתנאי השירותים; בהתפלגות
תכניות של יעילותן על להשפיע שעלולים נוספים, גורמים ובמגוון איכות; בהבטחת
לרופאים המעשיות ההנחיות המדיניות, קווי המקרים, ברוב הסריקה. ושיעורי
המעקב הבקרה, ופעולות ברורים, בלתי נותרו לשירותים המבוטחות וזכאות
המידע את מסכם 3 לוח שיטתית. לא בצורה הטוב, במקרה התנהלו, וההערכה
בנוגע אליהן שהופנו ובעלפה בכתב לשאלות בתשובה החולים קופות בידי הניתן

שימוש. ולשיעורי למחירים לשירותים, סריקה, להנחיות
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1993 שד, סרטן של מוקדם גילוי בנושא מדיניות  החולים קופות :3 לוח

(1993) הנחיות

שד בדיקת שד בדיקת ממוגרפיה אחוזסבוסחים
עצמית קלינית האוכלוסייה מכלל

* שנתית בדיקה כל  7450 70966596 חולים קופת
מומלצת שנתיים;* (כ3,600,000 הכללית

מגיל לנשים  בסיכון לנשים מבוטחים)
*35 בשנה* פעם

בדיקה שנתית בדיקה כל  7050 1890 חולים קופת
חודשית לכל מומלצת שנתיים; (כ900,000) מכבי
מומלצת הנשים לנשים  4940
לנשים שבסיכון*

* המבוטחות כל 970 חולים קופת
שנתיים* כל (כ450,000) מאוחדת

* * * 470 חולים קופת
(כ200,000) לאומית

הנחיות אין *
בלבד. אומדן בגדר הם השימוש שיעורי ממוחשבת, נתונים מערכת שאין מאחר **

לתוקף. נכנס הבריאות שחוק לפני ב1993, החולים בקופות המצב את משקף 3 לוח
לא כן על יתר למעשה. הלכה בהכרח, מופעלת, המוצהרת המדיניות כי לציין יש
מכבי, חולים קופת מלבד להנחיות. הרופאים היענות אחר למעקב הליכים נקבעו
לבדיקות נשים מזמינות אינן הן כלל ובדרך סריקה, מעודדות אינן הקופות

שגרתיות. ממוגרפיה

המוקדם לגילוי מקיפה תכנית המפעילה היחידה הקופה גם היא מכבי חולים קופת
"מקדם יש אזור ולכל הקופה, ברבעון מתפרסמות מפורטות המלצות סרטן. של
ולבצע הקופה מחברי אחד כל של הסיכון גורמי את לאמוד שתפקידו בריאות", \

תכניות בביצוע החלו מכבי של קטנות מרפאות כמה ולמעקב. לבדיקות הפניות
שונות. וסריקה איתור תכניות של יעילותן להערכת ניסיוניות

שיש נשים רוב, פי על סריקה. לצורכי שד מרפאות מפעילה הקופות מן אחת לא אף
חולים בבית לכירורגים או לבדיקה במרפאה לכירורגים מופנות סימפטומים להן

בדיקות. וביצוע קלינית להערכה
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המדינה אזרחי כל ,1995 בינואר לתוקפו שנכנס ממלכתי, בריאות ביטוח חוק פי על
על לו. הרצויה החולים קופת את לבחור רשאי אחד וכל בריאות, בביטוח מבוטחים
להיבדק זכאיות 7450 בנות נשים בחוק, שנקבע הבסיסי השירותים סל פי
חלו ראשונה, בקרבה שקרובותיהן יותר, צעירות נשים בשנתיים. פעם בממוגרפיה

רופא. בהמלצת שנתית בדיקה להיבדק זכאיות השד, בסרטן

פרטיים הדס'ה מרכד
עבור  תשלום בסיס על שפעלו פרטיים, ממוגרפיה מרכזי כ21 בישראל היו ב1994
מ125 נע ממוגרפיה מחיר החולים. לקופות חוזי בסיס ועל פרטיים ללקוחות שירות

אלה. במרכזים המשתמשות הנשים אחוז על נתונים אין ש"ח, ל290 ועד ש"ח

והתנדבותית ציבורית פעילות
ב0ר0ן למלחמה הישראלית האגודה

מוקדמת בסריקה מרכזי תפקיד מילאה בסרטן למלחמה הישראלית האגודה
1965 בשנת מוקדם לגילוי התכנית של ייסודה מאז בשד הטיפול בתחום ובחינוך
את האגודה והפעילה יזמה מאז, שעברו העשורים בשלושת .(Klein and Jedid, 1981)

האלה: הפעילויות

סרטן לסריקת הנחיות 

השד סרטן בנושא ובינלאומיים ארציים כנסים 

ולאנשי לאחיות משפחה, לרופאי מוקדם גילוי בנושא וולונטריות השתלמויות 

אחרים מקצוע
1980 בשנת עצמית שד בבדיקת אחיות מאות של הכשרה מבצע 

של שגרתיים ופיקוח בדיקה הבריאות; משרד עבור איכות והבטחת ציוד רכישת 

הארץ ברחבי הממוגרפיה מכוני 46
יחידות חמש נסגרו שבעקבותיו הממוגרפי הציוד של בסיסי סקר 

ה90 שנות בתחילת בישראל, חולים בתי עבור חדשות ממוגרפיות יחידות רכישת 

(ראה הבריאות משרד עם בשיתוף הממוגרפי הסריקה פרויקט על ופיקוח מימון 

(57 עמ' כללי", מבוא  המונע והטיפול המוקדם "הגילוי רנרט,
כאחד והאלקטרונית הכתובה בתקשורת הסרטן בנושא הציבור לחינוך מבצעים 

ממוגרפיה ולטכנאי לאונקולוגים לרדיולוגים, הכשרה קורסי 
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בסרטן למלחמה האטדה של שד מרפאות
אזוריות שד מרפאות כולל הארץ, ברחבי שד מרפאות כ64 פועלות האגודה בחסות
חולים קופת של במרפאות נמצאות 24 המרפאות, 64 מתוך חולים.4 בתי בכ13
הערבי. במגזר ו7 חולים בבתי 15 המשפחה, לבריאות בתחנות מופעלות 12 כללית,
שתיים במאוחדת, אחת הקטנות: החולים בקופות ממוקמות נוספות מרפאות חמש

.(91 עמ' נספח, (ר' בלאומית ושתיים במכבי

כרטיס נפתח נבדקת ולכל הבדיקות את מבצעים כירורגים, כולל מתנדבים, רופאים
נתונים ואין גבוה, הוא במרפאות העובדים הרופאים בקרב התחלופה שיעור מעקב.
שהם הזמן לגבי או כישוריהם, לגבי נוקטים, שהם הטכניקות לגבי הכשרתם, לגבי

בדיקה. לכל מייחדים

Klein and) רבות לנשים בכתב הזמנות נשלחו המרפאות להפעלת הראשונות בשנים
מעטות נשים רק הנשים. של יוזמתן על מבוססת העבודה רוב כיום אך ,(Jedid, 1981

הגילים מכל נשים כ40,000 ,1989 בשנת רופאיהן. ביוזמת השד למרפאות מופנות
החולים בתי שליד האזוריות המרפאות מ14 באחת קלינית שד בדיקת עברו
.(Slater et al., 1981) אחרות וולונטריות במרפאות נבדקו נשים וכ10,000 הציבוריים,

שנה, מעשרים למעלה במשך השד במרפאות כספית שתמכה לאחר ,1992 בשנת
לעודד במטרה בתחנות, הכספית תמיכתה את בסרטן למלחמה האגודה צמצמה
החלה במקביל, השונות.5 החולים קופות מצד סרטן לגילוי יותר רבה אחריות

ממוגרפיה. באמצעות הסריקה לפרויקט בסיוע האגודה

הארצי הססוגרפ'ה פח'קט
הארצי, הממוגרפיה פרויקט את בסרטן למלחמה האגודה ומימנה יזמה 1992 בשנת
סריקה תכנית הפעלת הוא התכנית של המרכזי היעד הבריאות. משרד בשיתוף
מאז .7450 בנות נשים בקרב השד מסרטן התמותה את לצמצם בניסיון מרכזית
בסיס אל היחידות) כל מסך 5^) ממוגרפיה יחידות 23 חוברו הפרויקט הפעלת
אחר לעקוב יהיה שניתן כדי בחיפה, כרמל החולים בבית ממוחשב מרכזי נתונים
המוקדם "הגילוי רנרט, ראה הפרויקט, של מפורט (לתיאור והתוצאות הסריקה

.(57 עמ' כללי", מבוא  המונע והטיפול

.1994 אוגוסט, בסרטן, למלחמה האגודה מנכ"ל עוזרת גלזר, לאה עם שיחה פי על 4

.1994 ספטמבר, בסרטן, למלחמה האגודה מנכ"לית זיו, מירי עם שיחה פי על 5
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המשך ליסודי
כגון פעולות המשפחה, רפואת של הלימודים בתכנית נכלל הסרטן שנושא אף
רבות, שנים במשך עצמם. הרופאים של דעתם לשיקול נתונות קליניות שד בדיקת
ותכניות הרצאות הבריאות בתחום מקצוע לאנשי בסרטן למלחמה האגודה סיפקה
בבדיקת משפחה רופאי בהכשרת משאבים הושקעו המוקדם. הגילוי בנושא הכשרה

הסריקה. להנחיות היענותם ובהגברת קלינית שד

בדיקת לבצע מסוגלים הבריאות מתחום אחרים מקצוע ואנשי שאחיות שהוכח אף
הרפואי הממסד ,(Humphrey, 1989) הרופאים כמו הצלחה מידת באותה קלינית שד
אינו הבריאות ומשרד הבדיקה את לבצע רופאים שאינם למי לאפשר מתנגד בארץ
האגודה עצמית.6 שד בבדיקת להדריך או קליניות שד בדיקות לבצע אחיות מעודד
שד בבדיקת הן להכשרה רבים קורסים השנים במשך קיימה בסרטן למלחמה
לתלמידות גם אך משפחה, לרופאי מיועדים שהיו עצמית, שד בבדיקת והן קלינית
אבחון של במקרה מתביעות חששות אולם, במרפאות. ולאחיות לסיעוד הספר בתי

כישוריהן. את לנצל מהאחיות מונעים הכללי התמיכה חוסר וכן מוטעה,

טספות סריקה יוזמות
שד לבדיקת ניסיוניים פרויקטים שני הבריאות משרד הפעיל ה80 שנות בתחילת ■

למלחמה האגודה במימון וברחובות, תקווה בפתח עצמית שד ולבדיקת קלינית
שהפרויקטים אף עצמית. שד בבדיקת נשים הוכשרו אחיות, של בעזרתן בסרטן.
עקב בעיקר הראשוני, המימון תקופת לאחר להפסיקם הוחלט הצליחו,

אחיות.7 בידי קלינית שד בדיקת לביצוע הבריאות משרד של התנגדותו

ורבר, (רמת תקווה פתח באזור הכללית חולים קופת של מרפאות שלוש ■

בגילוי שהוכשרו ראשיות, אחיות שבהן תכניות, יזמו עממי) שיכון שערייה,
2520 של קבוצות עבור השד סרטן בנושא מיוחדות הרצאות מארגנות מוקדם,
אלה מעין שבפרויקטים מאחר רופאים. גם השתתפו התכניות במקצת נשים.
ותמריצים כספי תגמול אין שעה לפי למעשה, אך, ומשאבים, מרץ להשקיע יש
כאלה תכניות להפעיל המוכנים רבים, מקצוע אנשי אין למשתתפים, אחרים

נרחב.8 מידה בקנה

.1994 יולי, הבריאות, משרד סיעוד, על אחראית דוידסון, יעל עם שיחה פי על 6

.1994 ספטמבר, בסרטן, למלחמה האגודה מנכ"לית זיו, מירי עם שיחה פי על 7

קופת שרוןשומרון, במחוז הסיעוד שירותי מנהלת היום ברקוביץ, מלכה עם שיחה פי על 8

.1994 ספטמבר הכללית; חולים
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השד. סרטן של מוקדם לגילוי מרפאה במעלות מופעלת ה90 שנות מתחילת ■

צעירות נשים ששתי לאחר הכללית, חולים בקופת אחות של היא היוזמה
ומעלה 25 בנות הכללית חולים קופת חברות שד. כריתות עברו מהאזור
ומופנות עצמית שד בבדיקת הדרכה מקבלות בשנה, פעם לבדיקה מוזמנות
בעת הממולאים שאלונים נשים. כ1,500 בתכנית השתתפו עתה עד לממוגרפיה.
הצלחת ואישיים. דמוגרפיים סיכון גורמי על יקריערך נתונים מספקים הקבלה
של הפעולה ושיתוף הסיעודי הצוות של המחויבות של לתוצאה נחשבת התכנית

בתכנית.9 המשתתפים הכירורגים

הכללית, חולים קופת בשיתוף בחיפה בק לאו הספר בבית שהופעלה בתכנית ■

בדיקת משפחה רופאי ביצעו ובמסגרתה סריקה, בתכנית להשתתף נשים הוזמנו
קלינית.10 שד

ירושלים בעיריית הציבור בריאות לשירותי המחלקה תמכה 19951992 בין ■

בקהילה לנושא המודעות את להגביר הייתה שמטרתה חינוכית, בתכנית
הוכשרו המשפחה לבריאות בתחנה אחיות ממאה יותר והחרדית. הדתית
האחיות ארגנו ההכשרה, תקופת לאחר עצמית. שד בדיקת של בטכניקות
הבדיקה טכניקות .30 גיל מעל חרדיות לנשים השד בריאות בנושא סדנאות
קליניות. בדיקות גם עברו והנשים מסיליקון, שד דגמי בעזרת הוצגו העצמית

.5096 בסביבות היה ההיענות שיעור

תכנית 1995 מאז מפעילות והדסהישראל נשים בריאות לקידום האגודה ■

מודעות להעלות מיועדת התכנית השד. סרטן של מוקדם לגילוי התערבות
שקשיי קבוצות, בקרב מופעלת התכנית שינוי. כסוכני מקצוע אנשי ולהכשיר

לשירותים. גישה למנוע יכולים בקרבן אחרים תרבותיים ומחסומים שפה
חולים קופת עם בשיתוף בנצרת, הערבי בסקטור התכנית הופעלה ב1996
קלינית לבדיקה שלהם הלקוחות את מזמינים המשפחה רופאי הכללית.

עצמית. בבדיקה ולהדרכה הצורך) לפי לממוגרפיה (והפניה

שד בבדיקת הדרכה לשלב רבים ניסיונות נעשו לא אלה, ספורות יוזמות מלבד
מבחינה קשה בדיקה זו המקצוע, אנשי לדעת בישראל. הבריאות במערכת עצמית
בבתי הלימודים תכנית זאת בעקבות נשים. אצל נפשי מתח יוצרת והיא טכנית,

.1994 יוני מעלות; הכללית, חולים קופת לבריאות, מחנכת הדרי, מלכה עם שיחה פי על 9

.1994 יוני חיפה; הכללית, חולים קופת לבריאות, מחנכת גורן, רות עם שיחה פי על 10
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כך, המונע. הטיפול של זה מהיבט כלל בדרך מתעלמת ולסיעוד לרפואה הספר
שד ובדיקת עצמית שד בדיקת שכישורי נראה אחרות, מערביות למדינות בהשוואה

בישראל. מנוצלים אינם קלינית

ארציים ממוגרפיה שיעור'
וכ41,700 יהודיות כ370,500 כוללת בישראל ממוגרפית לסריקה היעד אוכלוסיית
ל1995, בסרטן למלחמה האגודה של השנתי הדוח פי על .(1994 (למ"ס, לאיהודיות
המודעות הגברת ובעקבות החולים, קופות של הביטוח במדיניות השינוי בעקבות
בדיקות מכ7,000 דרמטי, באופן הממוגרפית הסריקה שיעורי עלו הצרכנים, בקרב
מצד הן שיטתיים, והערכה מעקב בהיעדר ב1993. בדיקות מ100,000 ליותר ב1990
הסריקה. שיעורי על מהימנים נתונים אין החולים, קופות מצד והן הבריאות משרד
למלחמה (האגודה 7464 בגיל ו1096 6450 בגיל הנשים מן כ2096 הוא: האומדן
היו (7096) כ73,500 ב1993, שבוצעו הממוגרפיות הבדיקות סך מתוך .(1993 בסרטן,
בגילי היו הנבדקות כמחצית אבחון. למטרות (3096) ו31,500 סריקה למטרות

.4 לוח ראה  (7450) המומלצים הסריקה

בממוגרפיה* משוער שימוש :4 לוח
מבוטחות

קופת קופת קופת קופת
חולים חולים חולים חולים

מאוחדת לאומית מכבי הכללית

20,449 29,016 47,584 315,175 (7450) יעד אוכלוסיית
7,237 9,304 27,913 100,279 וסריקה) (אבחון ססוגרפיות 0ן
359632 59% % %32 שימוש שיעור

;1994 למ"ס ,(45) לישראל סטטיסטי שנתון הבריאות; משרד גינסברג גרי ד''ר מקורות: *
שסיפקו ונתונים לאומי לביטוח המוסד ;1993 למ"ס הבריאות בשירותי שימוש סקר

החולים. קופות

ובישראל בעולם המצב מוקדם: לגילו1 בדרך מכשולים

מערביות בארצות המקובלים האומדנים לעומת נמוכים בישראל הסריקה אומדני
ובסקנדינוויה, באירופה לדוגמה, סוציאליות. רפואיות מערכות פועלות שבהן אחרות
de Waard et al.,) ל^90 מ7096 50+ בנות לנשים הממוגרפית הסריקה שיעורי נעים
Basinski,) ל£859 הגיע ההשתתפות שיעור (NBSS) הקנדית הסריקה בתכנית .n994
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3370 של סריקה שיעור  טובות פחות תוצאות על מצביעים מארה"ב הנתונים .(1992

כי דיווחו מ40 יותר בנות מהנשים 6370 ב1990 אך  ומעלה 40 בגיל לנשים בלבד
.(Rimer, 1994) בממוגרפיה אחת פעם לפחות נבדקו

מחציתן, אף ואולי מהנשים, שליש שלפחות ייתכן בארץ, המצטיירת התמונה לאור
נאמד עצמית שד בדיקת הבודקות של שיעורן קלינית. שד בבדיקת מעולם נבדקו לא
בבדיקה נבדקו לא מ1596 פחות ובשוודיה בהולנד השוואה, לשם מ^20. בפחות
הנשים במפתיע, שלא מ£209. פחות הוא המקביל המספר ובארה"ב קלינית,
,(4940 (גיל צעירות הן ובישראל באירופה בארה"ב, בסריקה בקביעות הנבדקות
שד סרטן של משפחתית היסטוריה גם יש קרובות, ולעתים ואמידות, לבנות נשואות,
Zapka, 1989; Johnson ;1992 אדוה, מרכז ;1983 ואחרים, אנטונובסקי ;1981 (דחף,

.(and Meischke, 1992

את לבחון ניתן שגרתי, באופן להיבדק בישראל מנשים המונעים למכשולים באשר
וברמה השירותים נותני של ברמה האישית, ברמה שונות: ברמות התופעה

הממסדית.

האישית הרסה
המחלה מן פחד ומודעות, ידע חוסר הם בספרות המוזכרים האישיים המכשולים
בסקר .(Frost, 1990; Greenwald et al., 1993; Kreitler et al., 1990) הבדיקה מן וחשש
שמעולם כמחציתן דיווחו ,6040 בנות ירושלמיות נשים 250 בקרב 1993 בשנת שנערך
שלא מאלה אחוזים ארבעים קלינית. שד בדיקת או ממוגרפיה בדיקת עברו לא
הרופאים של ביכולתם פקפקו 8(^ השד; מסרטן גבוהה חרדה רמת על דיווחו נבדקו
בבתי שנעשו קטנים סקרים מספר זאת, לעומת .(Kertes, 1993) המחלה את לגלות
המקומיים הסקרים ובאחד עצמית, שד בדיקת כלפי חיובית עמדה על הצביעו חולים
(עבודי שגרתי באופן עצמית בדיקה מבצעות שהן הנשים מן $62. דיווחו אפילו

.(1988 ואחרים,

לבדוק כדי ,(Health Belief) בריאות" בנושאי "אמונה בדגם השתמש פינקלמן
ישראליות, נשים 1,016 של מדגם בקרב סריקה והתנהגויות סובייקטיביות תחושות
ותת כחול, צווארון עובדות הבריאות, בתחום אחרות ועובדות עולות רופאות כולל
העיקריים המשתנים כי מצא הוא .(1995 (פינקלמן, בקיבוצים נשים של קבוצה
של בדיקה משפחתית. והיסטוריה גיל היו למיניהן שד לבדיקות היענות שניבאו
מפתיע לא אך מעניין, ממצא לממוגרפיה. בהיענות ביותר החזק הגורם הייתה רופא
רופאות של היענותן שיעור במחקר, הוצגו אשר הנשים קבוצות כל שבין הוא

ביותר. הנמוך היה ממוגרפיה לבדיקת
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ש'חת'ם טתני
כמחצית שרק נראה אבל, מוקדם. לגילוי מודעות בהעלאת מרכזי תפקיד לרופאים
בהשוואה זאת המומלצות, הקליניות ההנחיות אחר ממלאים בישראל הרופאים
;1990 ואחרים, סופר ;1994 ואחרים, גרוס ;Slater, 1990) בארה"ב הרופאים מן ל8096

ועמדות יותר רב ידע בעלי הם בישראל המשפחה רופאי כי נמצא .(1995 קאופמן,
(גרוס בדיקות ולביצוע מוקדם לגילוי הנוגע בכל אחרים רופאים מאשר יותר חיוביות
שני הם מה ידעו כלליים רופאים 109 מתוך 0י?40 רק כי מצא, רנרט .(1994 ואחרים,
המשפחה מרופאי פחות ידעו הכלליים הרופאים נשים. בקרב העיקריים הסרטן סוגי
.(Rennert, 1992) השד לסרטן הידועים הסיכון גורמי ועל הממוגרפיה תפקיד על גם

כלליים. רופאים ו57 משפחה רופאי 40 בנגב, רופאים כמאה ריאיינו ואחרים סופר
שבדיקות סבורים היו המשפחה, מרופאי $96< לעומת הכלליים, מהרופאים 68?0 רק
בשלושים שנערך הולנדי בסקר הראשוני. הרופא של מתפקידו הן שגרתיות שד
בדיקות ביצוע על הרופאים מכל 5996 דיווחו בישראל כי נמצא ישראל, כולל מדינות,

.(1994 ואחרים, (גרוס בסיכון נשים אצל קליניות שד

מפנים 50^0 כי נמצא ראשוניים רופאים 160 בקרב קאופמן11 צבי שערך במחקר
50 בנות למטופלות ממליצים £559. לשנתיים. אחת שגרתית ממוגרפיה לבדיקת נשים
פי על ויותר. 40 בנות נשים לבדיקה מפנים ו£409 בממוגרפיה, להיבדק ויותר
של שגרתית בדיקה במהלך קלינית שד בדיקת מבצעים מהרופאים $40. הדיווחים,
כפריים באברים רופאים בקרב לסריקה שהמודעות עוד מצא קאופמן האישה.

עירוניים. באזורים הרופאים בקרב מאשר יותר גבוהה ובקיבוצים

הממוגרפיה בעניין נשים להיענות ביותר הטוב המנבא היא רופא המלצת כי נמצא
כי מצאה קרטס (Humphrey, 1989; Austoker, 1994; Grcenwald et al., 1993)

ההפניה כאשר תשעה, פי גבוהה היא ממוגרפיה יבצעו ישראליות שנשים הסבירות
שנבדקות שנשים הסבירות, אחר. ממקור הפניה לעומת האישיים רופאיהן של היא
נשים מאשר שניים פי גדולה ממוגרפיה, תבצענה בשנה פעם גינקולוגית בבדיקה

.(Kertes, 1993) כזו שגרתית בדיקה עוברות שלא

השד, סרטן של מוקדם ולגילוי בממוגרפיה סקירה כלפי ראשוניים רופאים של עמדות 11

.1995 פורסם: לא אך בסרטן למלחמה האגודה עבור נכתב הדוח קאופמן. צבי
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ממסדיים מכשולים
קשים; עבודה ותנאי הרופאים על יתר עומס נכללים: לסריקה הממסדיים במכשולים
מוקדם ולגילוי בכלל מניעה לגבי ציבורית מדיניות והעדר הולמת הכשרה העדר
תמריצים שאין וכמעט לרופאים, המשך ללימודי חובה תכנית אין בישראל, בפרט.
וזה בשעה, בממוצע חולים בשישה מטפלים החולים בקופות הרופאים מונע. לטיפול
לסיבת מעבר בריאות בסוגיות לטיפול או בריאות בענייני לייעוץ זמן מעט מותיר

הספציפית. הביקור

המועצה פעיל. באופן סריקה מעודדות אינן החולים קופות רוב שראינו, כפי
מחלות של מוקדם ולאבחון לסריקה הנחיות פרסמה לאונקולוגיה הלאומית
החלו לא עדיין החולים שקופות מכיוון לטיפול. פרוטוקולים בפיתוח והחלה הסרטן,
האיכות, בקרת בתכנית כלולים הממוגרפיה מכוני כל ולא נשים, של מסודר בזימון

הנשים. של היענות ואחר ההמלצות יישום אחר מעקב עדיין אין

והמלצות דיון

התשתית בישראל. סריקה תכנית ליצירת התשתית בהנחת הוחל באחרונה רק
איכות; הבטחת של לסטנדרטים בהתאם מאושר ציוד של והפעלה רכישה א. כוללת:
מתאים. אדם כוח הכשרת ג. השירותים; ובסל בחוק הנקבעת לממוגרפיה, זכאות ב.

מעקב. לצורך מידע מערכות ד.

רבים מרכיבים חסרים ועדיין יותר, ארוך בתהליך הראשונים הצעדים רק הם אלה
על לבדיקה. המוני זימון על להתבסס צריכה ארצית סריקה תכנית הנוכחי. במבנה
יותר, גדולים למספרים להגיע כדי המתאים, בגיל נשים לזמן המבטחות הקופות
יש כן כמו ההישרדות. וסיכויי המוקדם והטיפול הסריקה יעילות את להעלות ובכך
וההיענות האוכלוסייה איתור אחר למעקב הולמים ומשוב מידע במערכת צורך

לזימון.

השד סרטן של מוקדם לגילוי רבות הזדמנויות מוחמצות כיום, השוררים בתנאים
תפקיד הראשוני הטיפול לצוות ונגישים. זמינים ממוגרפיה מתקני למרות בישראל,
החשוב הגורם הוא זה שמרכיב ייתכן לנשים. ותמיכה ייעוץ מידע, בהספקת חשוב

האוכלוסייה. בהיענות ביותר
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ובדיקה קלינית בדיקה בלבד. בממוגרפיה די אין סריקה, ולטכניקות לשיטות בנוגע
רק איננה העצמית השד בדיקת של חשיבותה חיים. להציל הן אף יכולות עצמית
כוח תחושת בהענקת גם אלא סרטן, של מוקדם לגילוי ככלי שלה בפוטנציאל
תחושת וחיזוק בשד נורמליים שינויים לגבי מודעותן העלאת נשים, בידי ושליטה

האישה. לבריאות הנוגע בכל האישית האחריות

כי: מומלץ לסיכום,

לפחות של היענות שיעור (כלומר, ארצית סריקה תכנית של יעיל ביסוס לשם ■

השד. סרטן בתחום ולבקרה לפיקוח ברורים לאומיים יעדים להציב יש ן$ל70),

פעולה לשתף לאונקולוגיה הלאומית המועצה ועל הבריאות משרד על כך ולשם
ביניהן.

תפקידן. את למלא החולים קופות את לחייב כדי בנושא, חקיקה לבחון יש ■

לנושא מודעותם את להגביר חשוב המשפחה, רופאי של המרכזי התפקיד לאור ■

קליניות. בדיקות לביצוע ולהכשירם

על לעמוד כדי ותתאוכלוסיות, אוכלוסיות בקרב וסקרים מחקרים לעודד יש ■

תכניות ולבנות לסריקה הנשים היענות את המעכבים והמכשולים המעצורים
בהתאם.

את לסיעוד הספר ובבתי לרפואה הספר בבתי הלימודים בתכנית להדגיש יש ■

והאחיות הרופאים בידי עצמית שד בדיקת ושל קלינית שד בדיקת של חשיבותה
ידי על קלינית שד בדיקת מעשית. הכשרה להנהיג יש זאת, מלבד זה. בתחום
חשוב לכן משאבים; לחסוך יכולה המערב, מדינות ברוב היום הנהוגה אחיות,
האחיות. של עבודתן במהלך לנשים, האחיות שבין המגע את לנצל וכדאי

את להעלות כדי מקוריים, תמריצים ומתן חדשניות פעולה שיטות ליזום יש ■

יש אלה פעולות במסגרת  כאחד ונשים רופאים של וההיענות המודעות
רמה ידי על שמאופיינות באוכלוסיות גם כמו בסיכון, באוכלוסיות להתמקד

בשירותים. שימוש של נמוכה
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מורשים1 ממוגרפיה מכשירי רשימת נ0פח:

תאריך
בדיקה
אחרון* מחוז כתובת מכון

22/04/96 ירושלים 12000 ת"ד עיןכרם הדסה רפואי מרכז
91120 ירושלים 02777111 טל'

09/06/96 ירושלים וגן בית  293 ת"ד צדק שערי רפואי מרכז
91000 ירושלים 026555111 טל'

27/05/96 ירושלים יפו פינת ,4 הטורים מאוחדת קופ"ח
94662 ירושלים 02314512 טל'

18/03/96 ירושלים הצופים הר הר  הדסה רפואי מרכז
91240 ירושלים הצופים

02844111 טל'
20/05/96 ירושלים אשכול רמת  פארן רפואה שירותי "מזור"

97002 ירושלים 02857515 טל'
22/04/96 ירושלים בי"ח  5 שטראוס לאבחון מרכזים  בע"מ מ.א.ר.

חולים ביקור רפואי
94227 ירושלים 02231336 טל'

12/02/96 ירושלים 24 שטראוס הדסה  שטראוס בית
95142 ירושלים 02254465 טל'

17/06/96 ירושלים מזרח  7 יעקובי החולה ידידי אגודת
ירושלים

95912 ירושלים

03/07/96 אביב תל רמת  43 ברודצקי והדמיה דיאגנוסטיקה מכוני
אביב 036422427 טל'

69052 אביב תל

27/05/96 אביב תל 15 שפרינצק מאוחדת קופ"ח
64738 אביב תל 036941555 טל'

29/04/96 אביב תל 19 הס מכבי קופ"ח
63324 אביב תל 035287304 טל'

20/02/96 אביב תל ב' קומה  78 הגליל סביון גבעת מרפא
55900 תקווה גני 035345079 טל'

31/03/96 אביב תל 17 שרת "מעייניהישועה"
| 51544 ברק בני 035771111 טל'

קרינה מכשירי על לפיקוח היחידה הבריאות, משרד המקור: 1

שנה חצי מדי מתעדכנת הבדיקה *
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תאריך
בדיקה
אחרון* מחוז כתובת מכון

12/05/96 אביב תל תלגיבורים וולפסון ע"ש הממשלתי ביה"ח
53100 חולון 035028211 טל'

21/04/96 אביב תל 4 יהב עין האישה לבריאות המרכז
58426 חולון 03884854 טל'

12/06/96 אביב תל 95 ז'בוטינסקי מרפא רמת ביה"ח
52553 גן רמת 036739141 טל'

** 19/06/96 אביב תל  7 ז'בוטינסקי דרך רפואי למידע המכון  "מור"
8 ת"ד 035772620 טל'

51108 ברק בני
06/03/96 אביב תל מגדל  67 העצמאות מ.ר.ב. רפואי מרכז

נחום 036587121 טל'
59315 בתים

03/07/96 אביב תל 7 ים רמות רפואי מרכז  מדינווסט
46100 הרצליה 03592555 טל'

19/06/96 אביב תל רפואי מ.  35 בזל הדמיה שירותי "שירה"
בזל 035465735 טל'

62744 אביב תל
22/05/96 אביב תל 52621 השומר תל שיבא חיים ע"ש רפואי מרכז

035302495 טל'
27/03/96 אביב תל 6 ויצמן איכילוב ע"ש הממשלתי ביה"ח

64239 אביב תל 036973416 טל'
29/04/96 אביב תל (מרפ' 34 זמנהוף הכללית קופ"ח

זמנהוף) 035260123 טל'
64353 אביב תל

20/02/96 אביב תל (מרפ' 34 זמנהוף הכללית קופ"ח
זמנהוף) 035260123 טל'

64353 אביב תל
23/03/96 חיפה גלים בת  4602 ת"ד רמב"ם הממשלתי ביה"ח

31096 חיפה 046543111 טל'
17/06/96 חיפה 73 הרצל מכבי קופ"ח

33211 חיפה 048151111 טל'

07/02/96 חיפה 12 כץ יאיר אלישע ביה"ח
34636 חיפה 048389121 טל'

..!■ שנה חצי מדי מתעדכנת הבדיקה *
ממוגרפיה מכשירי 2 **
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תאריך
בדיקה
אחרון* מחוז כתובת מכון

17/06/96 חיפה 11 מאנה תל רפואי למידע המכון  "מור"
34364 חיפה 04305454 טל'

30/04/96 חיפה 40 רוטשילד רח' רפואי ואבחון הדמיה  "הדר"
חיפה לב קניון 06336633 טל'
33268 חדרה

13/06/96 חיפה  זבולון) (במרפ' רפואי למידע המכון  "מור"
קיריון 048778276

ביאליק קריית
09/06/96 צפון 21 ת"ד לגליל האזורי ביה"ח

22100 נהריה 049850505 טל'
04/03/96 צפון הגליל נע דואר פוריה הממשלתי ביה"ח

התחתון 06733211 טל'
15209 טבריה

02/04/96 צפון 69979 צפת רבקה ע"ש הממשלתי ביה"ח
זיו

06978811 טל'
09/05/96 צפון 18101 עפולה העמק המרכזי ביה"ח

06524141 טל'
14/02/96 צפון 294 ת'יד הצרפתי ביה"ח

16102 נצרת 06574530 טל'

28/04/96 צפון 260 ת"ד  70 ויצמן בע"מ מאור מכון
22420 נהריה 049920668 טל'

19/02/96 מרכז 70300 צריפין הרופא אסף הממשלתי ביה"ח
089779999 טל'

27/02/96 מרכז 49100 תקווה פתח רבין ע"ש רפואי מרכז
039376336

19/06/96 מרכז 1 ת"ד קפלן חולים בית
76100 רחובות 089441464

23/01/96 מרכז 119 רוטשילד הכללית קופ"ח
49333 תקווה פתח 039395275 טל'

21/05/96 מרכז רוטשילד לאומית קופ"ח
75265 לציון ראשון 039641392 טל'

15/01/96 מרכז צאנז קריית לניאדו ביה"ח
נתניה 09604531 טל' ■

שנה חצי מדי מתעדכנת הבדיקה * .. .

\;/_ י . "VV ,, .. '■■ *.'.;
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תאריך
בדיקה
אחרון* מחוז כתובת מכון

17/04/96 מרכז 29 בנימין מאוחדת קופ"ח
76243 רחובות 089455033 טל'

27/03/96 מרכז 44281 סבא כפר מאיר ביה"ח
09900555 טל'

22/02/96 מרכז 20 משה גני רפואי למידע המכון  "מור"
76496 רחובות 089452026 טל'

30/06/96 מרכז 14 ההגנה תקווה פתח "ממוגרף"
49591 תקווה פתח 03931568 טל'

15/04/96 מרכז (בפסז') 110 אחוזה בע"מ סביון גבעת מרפא
43450 רעננה 09421360 טל'

26/06/96 דרום 78306 אשקלון ברזלי ע"ש הרפואי המרכז
07745555 טל'

03/03/96 דרום 151 ת"ד מרפאה  סורוקה ביה"ח
84101 שבע באר 07400518 טל'

01/05/96 דרום 4 חברון דרך לאבחון מרכזים  בע"מ מ.א.ר.
84244 שבע באר רפואי

07237762 טל'
11/02/96 דרום 2 החרושת דרך לאבחון מרכזים  בע"מ מ.א.ר.

82000 גת קריית רפואי
07275507 טל'

16/06/96 דרום מרכז  1 הבנים רפואי למידע המכון "מור"
הקריה 08540785 טל'
אשדוד

25/04/96 דרום אשקלון חוצות קניון ואבחון הדמיה "הדר"
ן אשקלון 07754910 טל'

שנה. חצי מדי מתעדכנת הבדיקה *
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דבר פתח

 ♦ ♦ ♦ =

המתלווים מאלו הנבדלים ובחששות, בתחושות כרוך השד בסרטן הטיפול תהליך
משמעות לשדיים הוענקה התרבויות שברוב משום זאת אחרות. קשות למחלות
קשורים הם ולמיניות; לנשיות ביותר הבולט החיצוני הסימן הם מיתולוגית: כמעט
לארוטיקה מושא הם להישרדות; גם ולפיכך ולאימהות להנקה הדוק קשר

חמורים. חברתיים איסורים של מושאם הם בעת ובה ולאידאליזציה

הן לעתים בגופן. זה לחלק מנוכרות רבות נשים לשדיים, המיוחסת החשיבות למרות
או השד מסרטן חששן בשל שגרתית, מסריקה או עצמית שד מבדיקת נמנעות
של להכחשתם אלא מיותרת לחרדה רק לא לגרום עשוי זה מצב שד. מכריתת

סרטן. דווקא ולאו קשות, למחלות להתפתח יכולים אשר מסוימים, מצבים

מול לעמוד נאלצות זה, בחלק בהרחבה שנידון כפי השד, סרטן אצלן שאובחן נשים
חששן את מבינים אינם שלעתים רופאים ומול גברי, ברובו שהוא רפואי, ממסד
חשיבות את המדגישה תרבות, אותה למעשה, השד. ומאובדן מהמוות  הכפול
ואפילו לכריתתם, בנוגע מסוימת אדישות להפגין לפעמים יכולה השדיים, של יופיים
האישה של הרגשי יחסה סבך את להבין יתקשה לפעמים ביותר האמפתי הרופא

לשדיה.

האבחון בתהליכי שונות התמודדות ודרכי שונים צרכים שונות לנשים כי נראה
הרוצות יש ולעומתן במקומן; יחליטו שרופאיהן הרוצות יש השד. בסרטן והטיפול
את המכחישות נשים יש בהחלטות; שותפות להיות ודורשות גורלן על מרבית שליטה
עם "להתיידד אף ולדבריהן מצבן עם להשלים המנסות ויש יכולתן ככל מחלתן

המחלה".
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ריבוי אף ועל ורופאים חולים בין לשותפות היום המיוחסת החשיבות אף על
ישראליות נשים של תגובותיהן על ידוע מאוד מעט השד, בסרטן הטיפול אפשרויות
במחלה התמודדותן מנגנוני על העדפותיהן, על צורכיהן, על ידוע מאוד מעט חולות;
על המועדפים הטיפול סוגי על ידוע מאוד מעט כן כמו האישיות. חוויותיהן ועל

מטופלות. לנשים שלהם היחס ועל ישראלים רופאים

הרפואית המערכת של מבטה מנקודת השד בסרטן הטיפול תהליך נבחן זה בחלק
מערכות השונות, הטיפול אפשרויות בו מוצגות עצמן; הנשים של מבטן ומנקודת
החולות של רווחתן על המשפיעים והגורמים והלאפורמליות הפורמליות התמיכה
אל מהמחלה  הדיון של הכובד נקודת את להעתיק ניסיון נעשה החלטותיהן. ועל
המטופלת האישה בהבנת ויותר בסרטן פחות לעסוק כלומר כמכלול; האישה

ועולמה.
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והמערכת: החולה בין
חולות נשים בקרב גישוש מחקר
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על ידוע מאוד מעט בישראל, השד סרטן מחלת של הגבוהה שכיחותה למתת
במחלה. התמודדותן דרכי ועל בעיותיהן על במחלה, החולות נשים של חוויותיהן
הראשי, המדען במימון 1994 בשנת שנערך גישוש מחקר זה במאמר להציג ברצוננו
בסרטן שחלו נשים 23 עם עומק ראיונות על המבוסס המחקר, הבריאות. משרד
של מבטה מנקודת והטיפול האבחון תהליך לתיאור ראשון ניסיון הוא השד,
במחקר במיוחד הודגשה בריאות וכצרכניות כלקוחות הנשים של התנסותן האישה.

בעתיד. לפעולה המלצות לגבש כדי הגישוש,

והמערכת החולה א.

הבאים: מהשלבים מורכב השד בסרטן הטיפול תהליך המקרים, ברוב

בשד. חריג משהו שיש מרגישה האישה .1

ידנית. בדיקה בודק והוא לגינקולוג או משפחה לרופא הולכת היא .2

לכל  החולים מקופת להתחייבות להזדקק עשויה האישה ואילך, זה (משלב
בנפרד). שלב

בראילן באוניברסיטת לאנתרופולוגיה 0רופסור 1
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לממוגרפיה. נשלחת היא .3

מקבלת היא המכון, ביוזמת או ביוזמתה ימים, כמה או שעות כמה אחרי .4

שיש לה, כותב או לה אומר רנטגנולוג רופא לרוב, פה. בעל או בכתב תשובה,
כירורג. אצל לייעוץ אותה ומפנה לסרטן חשש

בדיקת לעשות לה ומייעץ בעיה, יש שכנראה לה אומר אותה, בודק הכירורג .5

או (fine needle aspiration)  ניתוח ללא מחט, באמצעות רקמה דגימת  F.N.A.

יי ביופסיה.

או שוב, לחזור האישה על ולעתים במקום, לעתים נעשית F.N.A.תnבדיק א.
במרפאה. או במחלקה תור לקבוע

כלל בדרך ביופסיה, ועוברת מאושפזת האישה ביופסיה, של במקרה ב.

כללית. בהרדמה

עצמות מיפוי חזה, צילום כמו נוספות לבדיקות נשלחת האישה כריתה, לפני .6

ובזמנים שונים במקומות נעשות אלו בדיקות רוב, פי על דם. ובדיקות וכבד
הבדיקות. תוצאות כל לאיסוף האחראית היא האישה שונים.

של מלאה כריתה או (למפקטומיה) הגוש של חלקית כריתה עוברת האישה .7

הלימפה. מבלוטות חלק כולל (מסטקטומיה), השד

על (ראה נשים של דיווחיהן פי על אך התהליך, משך על שיטתי מחקר נעשה לא
או שבועיים נמשך הכריתה עד התהליך ,(105 עמ' זה, במאמר גישוש מחקר

יותר.

לעתים אשר פיזיותרפיסטית, עם אחדות פעמים נפגשת האישה החולים בבית .8

פיזיותרפיה תרגילי ללמוד כדי ובלוטות, שד כריתת בנושא מיומנת איננה
הכירורג מן הפניה מקבלת איננה האישה המקרים, ברוב לה. הנחוצים

לפיזיותרפיסטית.

האישה אצל מבקרת בסרטן למלחמה האגודה של להחלמה" מ"יד מתנדבת .9

(פרותזה), תותבת מהי לחולה מסבירה היא חדפעמי. ביקור החולים בבית
לחזייה. זמני מילוי חומר לה ומביאה
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החולים: מבית השחרור לאחר

וחזייה. תותבת קונה האישה .10

הפתולוגיים. לממצאים כשבועיים מחכה האישה .11

עיקריות אפשרויות שלוש יש האונקולוג. את לראשונה פוגשת האישה זה בשלב 12

הטיפול: להמשך

בלבד מעקב א.
כלל) בדרך שבועות, שישה במשך יום (כל הקרנות ב.

כימותרפיה ג.

כוללת: אשר מעקב בתכנית מתחילה האישה הטיפול, לאחר .13

משפחה רופא או אונקולוג כירורג, אצל תקופתיות שד בדיקות א.
לשנה אחת הנותר השד של ממוגרפיה ב.

עצמות מיפוי ג.
דם בדיקות ד.

(Tamoxifcn) טמוקסיפן תרופת ה.

השד את לשחזר כדי פלסטי לכירורג הולכת היא בכך, מעוניינת האישה dk .14

ניתוח במהלך שחזור ביצוע מאפשרים בארץ החולים מבתי מיעוט (רק
כולל: זה תהליך הכריתה).

הגוף. מן רקמה או זמני סיליקון שתל והכנסת עצמו השחזור ניתוח א.
חודשים כמה במשך השתל בניפוח כרוך הזמני הסיליקון השתלת תהליך ב.

ממולאת סיליקון ממעטפת העשוי קבוע, בשתל החלפה לצורך נוסף ובניתוח
מלח. בתמיסת או בסיליקון
נוסף. בניתוח הפטמה שחזור ג.

קעקוע. באמצעות עטרה ציור ד.

.131 שלבים על חוזרת והאישה זמן, פרק כעבור חוזרת הסרטן מחלת לעתים, .15
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בטרחה כרוכה הרפואית המערכת עם האישה של פגישתה זו, מסקירה שעולה כפי
ובחוסר אחת באישה המטפלים מומחים של רב במספר מאופיינת היא רב. ובסבל
משפחה רופא בידי לראשונה נבדקת טיפוסית חולה האלה. המטפלים בין המשכיות
ראתה שלא (שייתכן כירורג או רנטגנולוג מרופא הבשורות את מקבלת גינקולוג, או
מקבלת כירורג, בידי מנותחת היא אחריה), או הבשורה מסירת לפני פעם אף אותו
כירורג בידי שחזור ועושה מרדיולוג, בקרינה טיפול או מאונקולוג כימי טיפול המשך
האישה  בטיפול המשכיות ליצירת מדיניות או תכנית אין המקרים ברוב פלסטי.
ש"יד מתלוננות, זה במחקר רבות נשים ביניהם. תיאום בלי לרופא מרופא הולכת
על האחראי אחד רופא אין המקרים, ברוב ימין." יד עושה מה יודעת לא שמאל
פוגע, ההמשכיות חוסר באישה. לטיפול החומר כל את והמרכז כולו התהליך
האישה של ביכולתה וגם באישה לטפל הרפואית המערכת של ביכולתה כמובן,

המערכת. ועם המחלה עם להתמודד

מכתובת מתרוצצת השד בסרטן החולה שאישה זו, מסקירה שעולה השנייה הנקודה
פוגע זה החולים. מקופות התחייבות לטופסי זקוקה היא כך ולשם לכתובת,
היא זה, בשלב כבר שעולה השלישית הנקודה נורמליים. חיים לנהל ביכולתה
של הטיפוסי המהלך מן חלק אינם תמיכה קבוצות או נפשי, טיפול אישית, שהדרכה

ד'. ובסעיף ג' בסעיף אלו בנושאים שוב נעסוק הטיפול.

רקע חומר ב.

נשים של תגובותיהן את בחנו הם בנושא. מעניינים מחקרים כמה נעשו בחו"ל
במחצית והטיפול. המחלה עם התמודדותן דרכי ואת השד סרטן אצלן שאובחן
השנייה במחצית יותר. החשובים המחקרים מן אחדים נסכם זה בפרק הראשונה
על תלויתרבות. הוא ההתמודדות שסגנון לציין יש בישראל. שנעשו מחקרים נציג
האוכלוסייה על בחו"ל שנעשו ממחקרים וללמוד להקיש ולא להיזהר יש כן

בישראל.

אחרי נשים של בתדמיתן התמקדו והשבעים השישים בשנות נעשו אשר המחקרים
בלבד כריתה שעברו נשים בין הבדלים יש כי גילו יותר עדכניים מחקרים שד. כריתת
ואחרים פנמן פי על בכימותרפיה. או בהקרנות המלווה שד כריתת שעברו נשים לבין
רצון שביעות על דיווחו ובכימותרפיה בהקרנות שטופלו נשים ,(Penman et ai., 1987)

כן, אם גופן. לתדמית בנוגע יותר רבים חששות ועל הגוף לדימוי ביחס יותר נמוכה
עם ההתמודדות את מקשה הרפואית המערכת עם יותר ממושך שמגע להניח אפשר
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והקשיים העיקריים שהגורמים מצאו הם במחקרם זאת, מלבד השד. סרטן
כרוניות מחלות אחרים, חיים בתחומי מתח חברתית, תמיכה העדר הם: בהתמודדות
תלויה ו"אני לי" שקורה במה שולטת לא ש"אני והתחושה השד לסרטן שקדמו

ממני". רב כוח בעלי באנשים

הסתגלו הנשים כי עולה (Penman et al., 1987) ואחרים פנמן של ממחקרם הכול בסך
הזה השיפור לדעתם, לכן. קודם שנעשו במחקרים שנמצא ממה יותר טוב למצבן
של הסטיגמה של חומרתה הקטנת לסרטן, הציבור של במודעותו עלייה משקף
lumpectomies and partial) יותר מתונים לניתוחים והולכת גוברת ונטייה המחלה
במערכת יותר רבה ממודעות נובעת זו יותר טובה הסתגלות כן, כמו .(mastectomies

הגדלת מקבלת, שהיא הטיפול על בהחלטות להשתתף האישה של לזכותה הבריאות
לב ותשומת עצמית עזרה של וקבוצות תמיכה תכניות צמיחת לשחזור, האפשרויות
תרבותיים שינויים כי מכך יוצא נפשיות. לבעיות הרפואי הצוות של יותר מרובה

נשים. של התמודדותן יכולת על לטובה השפיעו וטיפוליים

ובהם רבה, חשיבות בעלי מחקרים סדרת בספרה כללה (Fallowfield, 1991) פלופילד
מצביעה פלופילד באנגליה. השד סרטן חולות נשים כאלף של חוויותיהן מתוארות

הבאות: הנקודות על

וקבלת הגוש מציאת שבין (התקופה הראשונות הבדיקות לתוצאות ההמתנה ■

.(38 (עמ' חוות שהנשים ביותר הקשה התקופה להיות עלולה האבחנה)

האישה של לרגשותיה או לכבודה רגיש די שאינו רופא בידי הדיאגנוזה מסירת ■

ידנית) בדיקה אחרי למחצה עירומה האישה כאשר הדיאגנוזה מסירת (לדוגמה,
התמודדותה. ביכולת לפגוע עלולה

מקבלת האישה כאשר חברה, או חבר משפחה, קרוב של לנוכחותם חשיבות יש ■

והדיכאון המתח רמות את מפחיתה כזו שנוכחות מצאה פלופילד הבשורה. את
.(44 (עמ' אחרכך חודשים 12 של זמן בטווח

.(50 (עמ' החולה של זוגה לבן הניתנת להדרכה חשיבות יש ■

מסוכנת. הקרינה שלדעתן משום מהקרנות חוששות רבות נשים ■

של ביותר הקשה החלק היא הכימותרפיה בגלל שער נשירת רבות, נשים לדעת ■

.(98 (עמ' הטיפול
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שהדרכה מצאה פלופילד כימותרפיה. שמקבלות לחולות נפשית לעזרה חשיבות יש ■
.(61 (עמ' הכימותרפיה של הלוואי תופעות את להפחית עשויים פסיכולוגי וטיפול

קשות לוואי תופעות בעל לרוב (שהוא אקטיבי מטיפול לעבור מתי לשקול חיוני ■

.(78 (עמ' מתקדם שד סרטן של במקרים (פליאטיבי), מקל לטיפול מאוד),

להן אפשרו שרופאיהן לנשים ,(Fallowfield et al., 1990) ואחרים פלופילד פי על
היו זאת, אפשר הפתולוגי המצב כאשר חלקית, וכריתה מלאה כריתה בין לבחור
הבדל נמצא לא כזאת. בררה בפניהן הועמדה שלא מלנשים נפשיים קשיים פחות
הניתוח סוג איננו הגורם כלומר, חלקית. וכריתה מלאה כריתה שעברו נשים בין

ההחלטה. קבלת בתהליך האישה שיתוף אלא

בין תקשורת בעיות על המצביעים מחקרים, של רחב קורפוס כאן נציין ולבסוף
,(Merkatz et al., 1993) ואחרים מרקץ פי על השד. סרטן חולות נשים לבין רופאים
שהרופא על הניתוח; לפני מידע די קיבלו שלא דיווחו סיליקון שתלי עם רבות נשים
לאחר עליהן מדווחות שהן אחרים וסימפטומים כאבים של בחשיבותם מזלזל
לעתידן. ביחס חששותיהן ועל שגרתיות פעילויות לעשות ביכולתן פגיעה על הניתוח;

בישראל
רבה לב לתשומת זכו לא כאן עד שהזכרנו במחקרים שעלו הנקודות שרוב לציין יש
בדיוקנה מתמקדים בישראל נערכו אשר הפסיכוסוציאליים המחקרים רוב בישראל.

הבריאות. מערכת עם שלה הגומלין ביחסי ולא האישה של הפסיכולוגי

חולה הזוג מבני אחד שכאשר מצאו (Baider and DeNour, 1988) ודינור ביידר
הנחקרים רוב זה במחקר הזוג. בני שני של פסיכולוגית לבעיה הופך הסרטן בסרטן,

זוגן. ובני השד סרטן חולות היו

בהסתגלותן הבדל מצאו לא (Baider, Rizel and DeNour, 1986) ודינור ריצל ביידר,
להסרתהגוש שנותחו נשים לעומת (mastectomy) כריתתשד אחרי נשים של
נשים של זוגן בני של התמודדותם במידת הבדלים מצאו לא גם on (lumpectomy)

אלה.

נתיח, שד בסרטן שלקו נשים שלעומת מצאו (1989 ופלוריאן, (גילבר ופלוריאן גילבר
מדוכאות, הן ולכעס. להכחשה יותר נוטות נתיח בלתי שד בסרטן חלו אשר נשים

יותר. ירוד עצמי דימוי ובעלות מותשות תקווה, חסרות
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מצאה היא שד. כריתת שעברו ישראליות נשים 54 ריאיינה (1983 (אור, אור
נשים (בקומפטנטיות). בכשירותה בביטחונה מלווה למצבה החולה שהסתגלות
לא במהירות הסתגלו שלא מי סרטן, על מידע חיפשו מצבן עם להתמודד שהצליחו
בעיותיהן שד, כריתת לאחר הראשונה שבשנה גם מצאה אור כזה. מידע חיפשו
השנה אחרי המין. יחסי ובתחום העבודה בתחום מתמקדות נשים של העיקריות

בעינם. הקשיים נותרו המין יחסי בתחום רק הראשונה,

במשך סבלו כימותרפי מטיפול מאוד שחששו שנשים מצאה, (1990 (חלמיש, חלמיש
יותר. נמוכה הייתה שלהן החרדה שרמת מהנשים יותר רבות לוואי מתופעות הטיפול

מצאה היא שד. כריתת לאחר חודשים 75 זוגות, עשרים ריאיינה (1985 (בונה, בונה
כלפי זוג בני של גישתם כאשר פחותה, הייתה הנשים בתפקוד הירידה שמידת
עוזרת זו שתפיסה טוענת בונה יותר. ומציאותית חיובית אופטימית, הייתה המחלה

שליטה. איבוד של ברגשות להילחם לאישה

ipnjorj .(Amir, 1987) אמיר של הוא הרפואית במערכת שמתמקד היחיד המחקר
היא סרטן. לחולי לתת מידע איזה מחליטים בישראל מנתחים רופאים כיצד בדק
תשובתם אך המטופלת, שאלות על עונים שהם חושבים הרופאים שרוב מצאה
אינה החולה שכאשר מצאה היא זאת, מלבד שלה. האינטליגנציה על בדעתם תלויה
מידע, ממתן להימנע ברורה בקשה בכך לראות נוטים הרופאים שאלות, שואלת

"בקשתה". את "מכבדים" אכן הם ולרוב

פחות סבלו מידי ושחזור שד כריתת שעברו שנשים מצאה, (1985 (וייס, וייס
בלבד. כריתה שעברו נשים לעומת לקוי, חברתי ומתפקוד מחרדה מדיכאון,

בישראל השד 0ר0ן חולות נשים בקרב הגישוש מחקר ג.

הביורוקרטיים הרפואיים, התהליכים את להבהיר לסייע נועד המחקר  מסרות
וגורמים מקשים גורמים ולזהות לעבור השד בסרטן החולה אישה שעל והחברתיים
היסוד הנחת עצמן. החולות ידי על נתפסים שהם כפי השד, סרטן חולות על מקלים
איסוף כן, על המטופלים. של צורכיהם את לשרת מיועדת הבריאות שמערכת היא
הוא מטופלים של ודרישותיהם ביקורתם דעתם, הערכתם, לגבי מידע של יסודי
פתולוגיתטיפולית מבחינה השד, סרטן מחלת של מורכבותה בגלל הכרחי. תהליך
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לנו נראו השד סרטן חולות נשים עם עומק ראיונות אישיתחברתית, ומבחינה
השד. בסרטן לטיפול בנוגע וחברתית רפואית, ציבורית, מדיניות לפיתוח חיוניים

באמצעות נבחרו הנשים נשים. 23 עם פתוחים ראיונות נערכו המחקר במהלך  שיסה
המראיינות. של אישיים קשרים ובאמצעות בסרטן למלחמה מהאגודה הפניות
וטופלו גרו כולן שונות. ומעדות שונה חברתיכלכלי מרקע שונים, בגילים הן הנשים
בבית נערכו רובם בממוצע. וחצי שעתיים נמשכו הראיונות הארץ. במרכז
מרואיינת לכל אחרים. אנשים של או משפחתה בני של נוכחותם ללא המרואיינת,

השד. סרטן חולות נשים על עובר מה להבהיר נועד שהמחקר נאמר

במקצוען. אחיות מקצתן .+35 בנות כולן היו המראיינות

קשים דברים שעברת יודעת "אני במשפט: השיחה את החוקרת פתחה ריאיון בכל
מאמץ נעשה המחלה?". אצלך נתגלתה "איך או: קצת", לי לספר רוצה את אולי 

בעיות את שבדקו קודמים מחקרים שאין מפני ספציפיים, נושאים להעלות שלא
ניתנה כך, משום .(patientcentered) המטופלת של ראותה מנקודת השד סרטן חולות
בדוח האישית. מבטה מנקודת הבעיות את ולהגדיר לבחור הזדמנות מרואיינת לכל
בלבד. איכותיות בשיטות נעשה המחקר כנתינתם. המרואיינות דברי את הבאנו

נושאים כמה בראיונות עלו המראיינת, שאלות של הכללי הניסוח למרות  ממצאים
בעיות מייצגים הם השד. סרטן לחולות ייחודיים אינם מקצתם ושוב. שוב
הן אלה בעיות זאת, בכל בישראל. הבריאות למערכת האופייניות כללמערכתיות,
התמודדות של הצירוף בגלל השד סרטן חולות נשים בקרב במיוחד חריפות לעתים
רבות מחלקות בין הטיפול חלוקת והמעקב, הטיפול משך קשים, וכאבים מוות עם
התפיסה פלסטית), כירורגייה אונקולוגיה, רנטגנולוגיה, כירורגייה, (גינקולוגיה,
המיני  היבטיה שני על האישה של זהותה את המגדיר כאיבר השד של החברתית

השד. בסרטן לחולות ייחודיים אכן הנושאים מקצת והנשי.

בראיונות. שנאסף החומר מקצת רק נביא זה בדוח

של הרופאים, של יחסם  "יחס" הוא אחר נושא מכל יותר שהוזכר הנושא  יחס
מעניין 'לא לי: אמר כאילו לי שנתנו "היחס הביורוקרטי. המנגנון ושל האחיות
ואנחנו עבודה יש שלנו הוא החשוב עלייך. שעובר מה מרגישה, את מה אותנו
של יחסם של חשיבותו את במיוחד הדגישו המרואיינות אותה'". לעשות צריכים
בנושא הנשים שהערות לציין יש זו. לסוגיה דיוננו רוב את נייחד כן, על הרופאים.
בבית היה "איך כמו שאלות נשאלו כאשר ספונטני, באופן בריאיון עלו "יחס"
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או הזאת?" בתקופה לך עזר "מה או זה?", בקטע קשה לך היה "מה או החולים?"
לך קרה מה על "ספרי, אפילו: או שפגשת?", טוב לא או טוב הכי הרופא "מי

האחרונות". בשנתיים

המטפל לצוות להמליץ טעם אין כן על אובייקטיבי, או מדעי מושג איננו "יחס"
ננסה זה, סעיף בתחילת טוב". "יחס מהו לפרט בלי לחולות טוב יותר להתייחס
באמצעות זאת נעשה "יחס". על מדברות הן כאשר מתכוונות הנשים למה להבין
בסעיף רע". ו"יחס טוב" "יחס מתארות הן כאשר המרואיינות, של מדבריהן מובאות
שמקבלות ה"ירוס" לשיפור ממשיות הצעות כמה נביא ד', סעיף במאמרנו, הדיון

השד. סרטן חולות

הרופא של רגישותו או מיומנותו העדר הוא ריאיון, בכל כמעט שעלה נושא  רופאים
הלא הפגישה את זוכרות המרואיינות רוב בסרטן. לקתה שהיא לאישה שבישר
חדר באיזה אצלו ישבנו מאוד. קשה קטע היה "זה המבשר: הרופא עם מוצלחת
ולהתפתל לגמגם המשיך הוא ברור. דבר לי להגיד מסוגל היה לא והוא קטן, עבודה
יודע, לא אני צריכים, 'תראי, אמר: הוא זה. עם לעשות מה דבר שום לי נתן ולא
לי באה פתאום בסדר...' כך כל יצא לא זה חוץ, מרפאת זה בדיקה, עוד צריך אולי,
הבןאדם, את הצלתי פשוט לי. יש מה נייר על לכתוב יכול אתה לו, אמרתי הברקה,
הוא הזה, הקטע את זוכרת אני ועט. נייר חיפש הוא לעשות. מה לו אמרו פתאום
את זוכרת אני זה. עם קשה מאוד לי היה המגרה. בתוך להיות והעדיף עט, מצא לא

ונסגרת". נפתחת המגרה

היא אישית: זהות בעל כאדם הרפואית למערכת נכנסת השד בסרטן החולה אישה
משהיא וכר. כרעיה כאם, כאישה, תדמית ובעלת תחביבים ובעלת מקצוע, בעלת
אם חשוב לא למערכת זהות. אובדן של סיכון בפני עומדת היא למערכת, נכנסת
הכללי, הזהות טשטוש מלבד חכמה. או יפה בת, או אם גננת, או חשבון רואת היא
סיפרו המרואיינות מן רבות הנשית. זהותה את במיוחד מסכנת השד כריתת
הייחודית, בזהותן הרופאים הכירו שבהם אירועים, ועל שיחות על רבה בהתלהבות
נהדרים. היו הניתוח אחרי "במחלקה ממנה. התעלמו הם שבהם אירועים על או
משוחחים והיינו רופאים לחדר פעם מדי אותי הזמינו רופאים. עם טוב קשר יצרתי
בחולה לראות הרופאים נכונות לי". עזרה האישית הנימה אישית. בנימה גם לפעמים
אחרת אישה זאת, לעומת עבורה. רבה חשיבות בעלת הייתה מטופלת, רק ולא אדם,
לפנות ולא הפרטי בשמה לה לקרוא שהתעקש הכירורג על ובעצב בכעס סיפרה
את שיבש הוא כך, על יתר רב). ותק בעלת פרופסורית (היא המקצועי בתוארה אליה
קרא הוא (למשל, זכר של לשם נקבה של שם הפך שהוא כך ידי על בעקביות, שמה
על לשמור לה חשוב שהיה משום מאוד, לה הפריע זה מיכל). במקום מיכאל, לה
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רבות: נשים הזכירו השם" "איבוד את זו. זהות כבעלת בה יכיר ושהרופא זהותה
נוספת: דוגמה שלי". השם את לזכור הצליח בערך וחצי שנה אחרי שלי "הרופא
עשה [מה מקסים ממש היה א' הרופא לעומתו, מכני... באופן אותי בדק "[הכירורג]

מבוהלת". שאני ראה בשמי. לי קרא אליי! התייחס "מקסים"?] אותו

אבל רפואי, ידע מבטלת לא אני "תראי, אחרת: מעט זאת הסבירה אחרת מרואיינת
אנושי. יחס זה סרטן, חולה רק לא חולה, לאדם וחשוב שמכריע שמה חושבת אני
חשוב. זה למספר, ולא לאדם התייחסות שהייתה הרגשה עם הדלת את סוגר אדם
אפשר תמיד לא מהטיפול. נפרד בלתי מרכיב זה אנושיות אבל בסיס, הוא הידע

אנושי." יחס עם טובה, מילה עם ולעזור להקל אפשר תמיד אבל לרפא,

לטיפול כוללת אחריות לקבל נכונותו היא טוב" "יחס בעל רופא של תכונה עוד
חולים בתי בכמה שטופלה אישה אחרות. במחלקות והן במחלקתו הן באישה;
אותי לקח "הפרופסור שבו אחד, חולים בית שיבחה כולם, את וביקרה ומחלקות
(ראה בהמשך זה בנושא נעסוק וטוב". קל יותר הכול לי שיהיה חסותו, תחת

הטיפול"). "המשכיות

ברורה. בצורה המצב את להסביר נכונותו היא טוב רופא של נוספת תכונה

ומתעניינת". שואלת הדרכה, נותנת מסבירה, נחמדה, מאוד הייתה "האונקולוגית

בה. ניתנת שהיא לצורה גם אלא האינפורמציה לתוכן רק לא חשיבות שיש מובן,
לדוגמה, עמן. ולשוחח לשבת עצמו הטריח לא שהרופא ציינו רבות נשים
על טלפונים לו היו אתי, ישב כשהוא וגם פרוזדורים. רפואת ניהל] "[האונקולוג
ודוגמה הפרעה." ללא משפטים חמישה של רצף אין אחרים, חולים של בדיקות
ומסביר. יושב לא הוא ומדבר, יושב לא הוא  אנושית מבחינה יחס. "חוסר נוספת,
מה כל ואת  כימותרפיה מקבלת שנה חצי כבר אצלו, שנתיים כבר אני  היום גם
כל נגיד למשרד, אליו אותי מזמין לא הוא בפרוזדור. לו אומרת אני צריכה, שאני
על הכול  לעשות בדיקות איזה התקדם, מה קורה, מה לדעת חודשייםשלושה
בחודש או בשבוע פעם הרופא עם להיפגש האפשרות את לסדר ו"צריך הפרוזדור."
במסדרון הרופא את לפגוש אחפש שאני מצב ליצור ולא שלומך?' 'מה אותי שישאל

המכון". של

של תחושותיהן בין הסתירה או הניתוק הוא רבים בראיונות שעלה נושא עוד
שכאשר סיפרו נשים הסימפטומים. של חשיבותם על הרופא של דעתו לבין החולות
נטו הכריתה, לאחר שנים או חודשים במשך ביד כאבים במיוחד כאבים, על התלוננו
אישה רלוונטי. איננו ושהכאב בסדר הכול פתולוגית שמבחינה להן לומר הרופאים
מרגישה שאני לו "אמרתי אופיינית: דוגמה נתנה שחזור) של (בתהליך קעקוע שעברה
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ביד מרגיש שאני מה את רק מרגישה את 'לא, אמר: הוא המחט]. [של הדקירות את
המכונה'". את מלהחזיק שלי

בשד. בטיפול באינטימיות שלהן לצורך הרופאים רגישותם חוסר על דיווחו נשים
של אישי משהו זה יד. או רגליים ניתוח לא זה שד] "[כריתת אחת: אישה לדברי
דבר זה חפץ. של היא "ההרגשה אחרת: ולדברי מתייחסים." איך משנה זה האישה.
להרגיע כדי כירורג, רופא  מהניתוח כשפחדתי גבר. רופא עם מדברת את אינטימי...
כל חשופה "את הסבירה אחרת אישה חיצוני". איבר הכול סך שזה אמר אותי,

בןאדם". לא זה פרה, זה חפץ. כמו השד על לך מצייר הוא הזמן.

זכה יחסן וגם השד, בסרטן בחולות בטיפול חשוב תפקיד יש לאחיות גם  אחיות
מעודדת, שתומכת, אחות היא טובה" "אחות המרואיינות. של רבה לב לתשומת
טובה" "אחות זאת, מלבד נינוחה. יותר אותה לעשות ומשתדלת החולה, עם מדברת

הרפואית. המערכת ובין בינה המתווך כוח, בא מעין לחולה לשמש מתנדבת

לי." חשוב מאוד היה וזה אתי, עין בקשר הייתה הזמן שכל אחות לידי "הייתה
שיש אונקולוגית, למחלקה שבא לחולה שחשוב מה "לדעתי, אחרת: אישה ולדברי
כי דבר שום אומרת לא והיא שמחייכת אחות לך כשמחכה הפנים, על רוח מצב לו
לרצונו שואלת שתייה, מביאה הרגליים, את לך מרימה ידך, על יושבת אך שקר, זה
חולה". לכל אישית ממש התייחסות לה יש טובה. הרגשה נותן זה  החולה של

שלהם, פרטיים עניינים על ומדברות לסידורים לחדר שנכנסות "אחיות זאת, לעומת
את מנצלות לא והאחיות במיטה שוכבת כשאת וכר, ילדים משכורת, סרט, כמו
אחרת מרואיינת ניכור". של נעימה לא הרגשה זאת החולה עם לדושיח הזמן
צריך אם להן. אכפת פחות כי  לטובות בעיניי נחשבות שלא אחיות "יש מסבירה:
בזמן החולים שעה. לוקח וזה באה', כבר 'אני אומרת": היא בעירוי, שקית להחליף
מהר. שיותר כמה בנו ויטפלו מהר ילך שהכיל רוצים הסבלנות, את מאבדים מחלה

עליו". וחבל קצוב זמן של הרגשה יש

לעזור נכונות שגילו עצמאית, בצורה שפעלו אחיות שיבחו מהמרואיינות כמה
כאשר מרוצות, היו המרואיינות הרפואית. המערכת עם בהתמודדותה לאישה
התהליך, מן לחלק המשפחה את הפכו תפקידים, מגוון עצמן על קיבלו האחיות
יום באשפוז "האחיות למשל, הביורוקרטית. והמערכת האישה בין ותיווכו מידע נתנו
של ברמה ממש דעת, שיקול מפעיל מאוד עצמאי, מאוד הצוות שם מעולות...
או תרופה איזה להביא לרוץ צורך יש אם ומסבירות. החולים עם יושבות רופאים...
מזכירה אחרת מרואיינת אתי". יחד שתרוץ אחות תהיה תמיד רופא, לאיזה לרוץ
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כובע ללבוש צריך "אם לפרט: הכבוד מתן חשיבות את ומוסיפה נקודות אותן
הבושה (בגלל בסדר יהיה שהכול ודאגה למעלה אתי עלתה אחות אז לניתוח.
והכי קטנים הכי הדברים שכל ודאגה ניתוח חדר לתוך אותי ליוותה מהקרחת)
חשיבותה המשפחה". כל את ועירבה להסתדר, צריכים שהם כמו יסתדרו פרטיים
חדשה הייתה תופעה "כל הבאות: ההערות בשתי מודגשת כמתווכת האחות של
מה כמו: מעשיות בעצות לי עזרו האחיות במיוחד לחכות. למה ידעתי לא עבורי...
אישי: ליחס נוספת דוגמה פוסק". הבלתי העידוד והעיקר פאה, לקנות איפה לאכול,
אמר דם, בדיקת בעת הדם, בבנק השחזור. לקראת לבדיקות א' חולים בבית "הייתי
לי דאג כך ואחר לבירור, למעבדה אתי הלך הוא נמוך. שלי שההמוגלובין האח לי
להדגיש יש טובה". הרגשה לי נתן וזה טוב, יחס איזה לעצמי חשבתי לברזל. לרצפט

באפלה. יחידה אור כנקודת הזה האח את שיבחה מרואיינת שאותה

זאת, לעומת ומרפאה. מחלקה כל כמעט וביקרו שיבחו שונות נשים  צוותהרדיולוגיה
הביעו נשים מאוד מעט מאוד: רחב שלילי קונסנזוס היה רדיולוגיה מחלקת לגבי
זה ... דוחה "דבר לדוגמה, הרדיולוגיה. במחלקת הצוות של היחס מן רצון שביעות
ביניהם רם בקול שמדברים פךחים, אנשים, של חבורה שם עובדת הרנטגן. מחלקת
לא מסבירים, לא החולים, עם מדברים לא הם שהיו, סרט או חתונה על מספרים
לא ממש "הם ברדיולוגיה: יחס חוסר זה מה מסבירה אחרת אישה מתייחסים".
היא לרדיולוגיה בקשר שעולה ספציפית בעיה רובוטים". כמו עובדים הם  נחמדים
התחשבו לא וברנטגן טי. "בסי. האישה: של ובצניעותה בפרטיותה התחשבות חוסר
כבר היחידה, לא 'את לי: שאמרו כאילו אותי, כיסו לא שלי. ברגשות ולא בכלל בי
כי נעים... לא לי היה דתי. צעיר בחור רנטגן לי עשה אתמול דברים'. כאלה ראינו

כאלה". במקומות בחורה רוצה אני

הנכונות הוא "יחס" של עיקרי מרכיב ראינו, שכבר כפי  מודעת והסכמה מידע
המרואיינות. רוב הזכירו מודעת והסכמה מידע מסירת חוסר את ולהדריך. להסביר
מסוים. רופא של ייחודי ליקוי ולא כללמערכתית בעיה זה בנושא רואים אנו כן, על

זאת, למרות בהלה. וחשה בהלם נתונה השד סרטן אצלה אובחן עתה שזה אישה
לה מסביר שהרופא היחידה ההזדמנות היא פגישה אותה המקובל, הנוהל פי על
"הכירורג סיפרה: אחת שמרואיינת כפי שלה. האפשרויות ומהן הטיפול מהלך מהו
כאילו לידי גלשו הם בכלל. אליי חדרו לא והמילים ממאיר סרטן לי שיש לי אמר
עכשיו אמר] [הרופא פעולה. תכנית לי נתן רגע [באותו] אבל מטפלון. עשויה הייתי
לממוגרפיה. אותי שלח משפחה "רופא אחרת: אישה לפי ננתח". ומחר תתאשפזי
מה ידעתי לא להתפשט. לי ואמרו לשם באתי ידעתי. לא זה. מה לי אמר לא הוא

מזעזע". משהו היה זה תופת. כאבי כאב זה.
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מדי קצר הוא הכריתה עד האבחנה מתן מרגע חולף אשר הזמן פרק קרובות, לעתים
גוש "הרגשתי החלטה: ולקבל מידע לאסוף המצב, את לעכל לאישה לאפשר מכדי
לחשוב זמן לי היה לא שד. כריתת עברתי ואני שבועיים עברו הפטמה. ליד בשד קטן
בשלב שליטה איבוד תחושת את תיארו נשים הניתוח." לאחר עצמי את ומצאתי
שקורה מה על שליטה שאיבדתי הרגשתי הדיאגנוזה] תהליך סוף "[לקראת הזה:

שליטה". מאבדת את של הקטע אישית, לי קשה הכי הקטע וזה אתי,

האבחון בתהליך הבא הצעד מהו להן להסביר טרח לא שאיש הרגישו רבות נשים
ההכנה שחוסר הראיונות, מן מתברר לצפות. למה ידעו לא כי דיווחו הן והטיפול.
בדיקה'. לך עושים בבוקר 'מחר לי: אמר ד' "ד"ר קשות: לחוויות לעתים הוביל
קורה. מה אותי שאל בעלי לך.' יסבירו בבוקר 'מחר אמר, הוא איזה? אמרתי
את הכניס הוא משאבה.  גדול ברזל ראיתי [בבוקר] יודעת?'... אני 'איך אמרתי:
שם. השתגעתי כאן!'... ותמותי המחט את תשברי תזוזי 'אם לי] [אמרו  וואוו  זה
בבדיקת המדובר כי להדגיש יש לבד". הייתי קשה. בדיקה שזה ידעתי לא קשה. היה
לצפות. עליה למה מראש לאישה מסבירים אם מסובכת, שאיננה איי. אן. אף.

הרופא מן ביקשו כאשר או נוספת, דעת חוות ביקשו שכאשר דיווחו רבות נשים
אמר "הכירורג נימוס: בחוסר הגיב הוא מלכתחילה, שהציע מזה אחר טיפול לשקול
בלי טיפול עכשיו עברה נבון אופירה הרי למה? שאלתי מלאה. שד כריתת שצריך
הרופאים, קהילת כל את מרגיז שזה אמר והוא הרופא, את הרגיז זה מלאה. כריתה
לי הציע המחלקה "מנהל אחרונה: ודוגמה ניתוח". לעשות לחו"ל נסעה אופירה כי
ואולי שד עם אתעורר שאולי והסביר כללית, בהרדמה השד של ביופסיה לעשות
היום גם אותי... שאל לא אפילו לא. לבחור?] אפשרות לך [נתן שד. בלי אתעורר
לי נתנו שלא כך על עליהם כועסת אני אבל אומרים, שהם מה כל עושה הייתי
וכדומה. הטיפול דרך על התלבטות נוסף, ייעוץ נוספת, בדיקה לעשות אפשרות
את "אם הנשים: אחת אמרה נושא אותו של המנהלי הממד על וזהו!". לי הודיעו
הקופה  שנייה דעת חוות ו"קבלת ללכת." לאן אין שונות, שיטות על לדעת רוצה
כל אצל מלאה כריתה לעשות שהתעקשו רופאים על התלוננו אחדות נשים מקשה."
בקשתה (למרות אגרסיבי פחות טיפול של אפשרות לשקול מוכנים היו ולא חולה
אוניברסלי בשימוש שיתמוך רפואי קונסנזוס העדר ולמרות החולה, של המפורשת

מלאה). בכריתה

וכריתה כללית בהרדמה הביופסיה שיטת לפי עובדים עדיין מסוימים חולים בבתי
ובמערב הברית בארצות מקובלת איננה כבר הזאת שהשיטה פי על אף בוזמנית,
לא ואת מרדימים, לניתוח. הסכמה על הביופסיה לפני מראש "מחתימים אירופה.
רבות נשים מקומם". מאוד זה אותי שניים. או אחד שד עם תתעוררי אם יודעת
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ויש לימפה, בלוטות מוציא הוא מהניתוח שכחלק להן הסביר לא שהרופא אמרו,
לעבור יכול שזה אמר ד' פרופ' אבל חלקית, כריתה "רציתי נוספות: תוצאות לכך
לי. עושים מה ידעתי לא הבלוטות. את גם שמורידים לי אמר לא הוא השני... לצד

זה". מה הבנתי לא פועלת. לא שלי שהיד וראיתי [מהניתוח] קמתי נורא. כאב

השד את לה יכרות שהכירורג ידעה לא האישה שבהם מקרים שני נמצאו במחקר
ולפי " כזה. דבר יוריד שהוא הכרתי "לא שד: בלי הניתוח לאחר התעוררה ופשוט
דגימה לקחת קטן, ניתוח לעשות רוצה שהוא לי ואמר אותי בדק "הוא אחרת: אישה

שד." ללא הייתי ניתוח מחדר כשיצאתי מהגוש. ישירה

"בדיעבד החולה: הסכמת ללא החולים בתי רופאי שעשו מחקר על סיפרו נשים כמה
משום שלי, האונקולוג ידי על ניגודי חומר עם כליות לצילום שנשלחתי לי הסתבר
פחד בי עורר הכליות בדיקת עניין ברוטציה... כליה על עבודה עשה אחו1 שרופא
את לבקש טרח לא האונקולוג לכליות. גם התפשט הסרטן שמא מיוחד, ומתח
עם שיחתה על סיפרה אחרת אישה מדובר". במה לי להסביר או לבדיקה, רשותי
אמר הוא עשה. שהוא שחזורים של תמונות לראות "ביקשתי השחזור: לפני הרופא
אותו שאלתי אותי. צילם הוא אבל תמונות.' של בומבה לסחוב יכול לא 'אני לי
כאלו קיצוניים מקרים אמנם, מקצועיות." הרצאות בשביל שזה לי אמר והוא למה,
מסירת אי של הנורמטיבי שהמצב להניח יסוד יש אך יחסית, נדירים היו
למקרים מאפשר ברופא מוחלטת ותלות שנייה דעת חוות קבלת אי אינפורמציה,

להתרחש. אלה מעין

דיווחו הנשים רוב המעקב. סוגיית היא במיוחד רבות להערות שזכתה נוספת סוגיה
השד סרטן בין קשר שיש לי אמר לא אחד אף "אגב, מעקב: לגבי הדרכה חוסר על
המתאימים לרופאים פניתי וביוזמתי מחברה, זאת שמעתי גס. ומעי שחלות לסרטן

ביקורת." בדיקות לביצוע

מומחים ובידי רבות במחלקות מטופלות השד בסרטן חולות  הסיפול בתהליך הפיצול
ראינו, שכבר כפי השונים. הגורמים בין תיאום חוסר להיווצר עלול כן, על רבים.
אך השונות, המחלקות בין דרכן את לתמרן להן שעזרו אחיות במיוחד שיבחו נשים
השונים. המטפלים בין תיאום וחוסר הטיפול בתהליך פיצול תיארו המרואיינות רוב
אדם כאל ולא כמספר החולה אל שמתייחסים לטענה קשור זה שמצב להניח יש
שצריך חפץ, פשוט "את הנשים: אחת של לדבריה ומושלמת. ייחודית זהות בעל

לשם". משם לעבור
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לשנות רוצה הייתה מה אותה כששאלנו הבעיה, את סיכמה אחת מרואיינת
נראים וגם נעשים [בדיקות] שהדברים  בטיפול רצף "[שיהיה] תשובתה: במערכת.
לקבלת אחראיות להיות צריכות היו שהן כך על דיווחו נשים הרופא." עלידי
"הייתי השונות: ולמרפאות למחלקות החיוני המידע ולמסירת הרבות הבדיקות
את לקבל לי ושאסור השתלה מכשיר עם שאני ידעו והם מוח טי. סי. לעשות צריכה
את לך עושים לא אז בווריד, רוצה לא את אם קיי., 'או. לי אמרו אז בווריד, החומר

המחלקות." בין תקשורת חוסר בכלל.' הבדיקה

רופאים: שני בין קרב לשדה הופכת האישה שבו למצב לעתים מוביל התיאום חוסר
והאישה תחרות, שלהם. האגו  והגינקולוג האונקולוג  הרופאים בין ויכוחים "היו
אחרת אישה הגינקולוג". עם קודם שדיברתי עליי צעק הכירורג אחת פעם סובלת.
לאחר הביופסיה, אחרי תשובה לי נתנה קודם אותי שהכירה "האונקולוגית סיפרה:
את לי נתנה שהאונקולוגית כעס הוא שבועיים אחרי לכירורג כשהגעתי ימים. שבעה

עליי". וצעק התשובה,

עושים חולים בתי מעט "בארץ בשחזור: כשמדובר במיוחד, חמור התיאום חוסר
הפלסטיקה של ניתוח חדר כריתה,  כירורג של ניתוח חדר בוזמנית. ושחזור כריתה
כירורג אצל קורה מה יודע לא השד סרטן של כירורג יחד.... עושים לא לכן שחזור. 

השד". סרטן של פלסטי

גופנית מבחינה קשה חוויה הוא קשה, מחלה כל כמו השד, סרטן  חברתית תמיכה
כך ועל במיוחד, רבים חברתיים קשיים על מדווחים סרטן חולי יחד. גם ונפשית
השד סרטן חולות זאת, מלבד מהם. ומתרחקים מהמחלה מפחדים שאנשים
והוא הישראלית בתרבות חשוף איננו כלל שבדרך גוף בחלק פגיעה עם מתמודדות
שאני לחלוק, לדבר, מי עם "אין סיפרו: רבות נשים הנשי. התפקיד את מסמל אף
זה. את עברה לא חברה אף הזאת. הנוראה "הבדידות אחרת, אישה לפי מפחדת".

עליהן." מעמיסה שאני [הרגשתי]  אותן לשתף יכולה שאני הרגשתי לא

נותנת והיא בסרטן, למלחמה האגודה היא חברתית תמיכה לבקשת הכתובת
בתל פתוח בית יש בחודש "פעם בהם. די אין המרואיינות, לפי אך חיוניים. שירותים
את מצבים... מיני כל עם נשים באו בסרטן]... למלחמה האגודה בידי [מנוהל אביב
'אני ענתה המנחה שאלה, אחרת שאישה דבר כל ופרטים. שם לרשום מיד צריכה
נשים בחודש. פעם חדפעמי, הוא הפתוח] [הבית לפסיכולוג.' תלכי לעזור, יכולה לא
אם האגודה את "שאלתי ציינה: אחרת אישה קשר". שום נוצר לא פעם... כל שונות
לכל מספרת לא אני נשים. עם לצאת לטיול. ללכת להתאוורר, לצאת  קבוצה יש
[החוקרים!] אתם "למה דבר." אותו שעברו נשים עוד עם עוזר, יותר לי. שיש מה אחד
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יותר ונהיה מתמודדת היא איך תגיד אחת וכל יחד שנשב משהו מארגנים לא
האגודה כי לציין יש עידוד". זה  טוב יותר יוצא זה ביחד, אנחנו כאשר חזקות.
בשלב תמיכה באמצעות היתר בין ולעדכונם. השירותים של השוטף לשיפור פועלת

זה. מחקר של הבא

כמי ולעתים במחלה, הטיפול במהלך כשותף תמיכה, כמקור הבעל של תפקידו
תכנית שום בישראל אין כיום הנחקרות. בידי הוזכר החולה, של קשייה את שמחריף
תומך שבעל שלנו הכללי הרושם השד. סרטן חולת לרעייתו בסיוע הבעל של לעידודו

במחלה. להתמודד לאישה המסייעים ביותר החשובים הגורמים בין הוא

השד, סרטן חולות נשים של החוויה עיקר אמנם הוא הרפואי הטיפול  ביורוקרטיה
דיווחו רבות נשים הטיפול. מתרחש שבה המסגרת את יוצר הביורוקרטי הממסד אך

וההתמודדות. הטיפול את הקשו אשר ביורוקרטיות בעיות על

אחת אישה לבדיקות. תשובות בקבלת עיכובים הוא עליו דיווחו רבות שנשים נושא
התוצאות. את לה להביא בנה הלך ימים עשרה אחרי שגרתית. ממוגרפיה עשתה
שיש כשראו זמן, הרבה כך כל לחכות לי לתת צריכים היו שהם חושבת לא "אני
צריכים היו שלי. הפרטים להם היו אותי, ולהזמין לטלפן צריכים היו לסרטן, חשד

במעטפה". תשובה לקבל לי לתת ולא ולהסביר, ולדבר אתי לשבת

יותר להיות עלולה הוודאות אי נשים. עבור במיוחד קשה שלב הוא הדיאגנוזה שלב
קרובות שלעתים מספרות נשים זאת, למרות הסרטן. של קיומו על הידיעה מן קשה
תור קיבלתי הכירורג] עם הראשון "[לתור חיונית: ולא רבה בהמתנה כרוך זה שלב
מיותר היה הזה ההמתנה זמן [הממוגרפיה]. מכן לאחר ימים 10 או שבוע אליו
לקצר עדיף היה לדעתי שבועיים. לעוד [לביופסיה] תור לי קבעו כך] ומלחיץ...[אחר
שאחרי זוכרת נוספת מרואיינת וגאה." הלך המתח הביופסיה. עד הזמן את
"התקשרתי התשובה: את לקבל כדי ימים עשרה עד ייקח שזה לה אמרו הביופסיה
אין שעדיין לי אמרה והיא שנתית, לחופשה יצא הרופא למזכירה, ימים עשרה אחרי
רגישות, חסרה תשובה הייתה זאת לדעתי שבוע. בעוד להתקשר ושעליי תשובה
תשובה זאת שבוע. עוד לחכות גורלית כך כל לתשובה שמחכה אדם מבן לדרוש
אלייך מתייחסים שלא אמון, מאבדת את מקום באיזה רגישות. וחסרת ביורוקרטית
ימים, 1710 לביופסיה לתשובה לחכות "קשה אחרת: אישה ולדברי אדם." בן כאל

לתשובה". מלחכות אלא מהמחלה, לא למות זה

"במרפאה והקרנות: אונקולוגיה במרפאות שבהמתנה הקושי את ציינו רבות נשים
אחר." אונקולוג פוגשים פגישה ובכל לרופא, לחכות שעות 43 יושבים אונקולוגית
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לראות קשה נורא. משהו זה באונקולוגיה ההמתנה "חדר אחרת; אישה ולדברי
עד ייקח זה זמן כמה לחשוב: לך גורם זה מסריח. חיוור,  קשים במצבים אנשים
הטיפול עבור שעתיים יושבות "היינו הקרנות: במרפאת גם למצבם?" אגיע שאני
הקרנות." לקבלת השעות את לסדר הצליחו לא דקות... 10 רק שלוקח בהקרנות,
ממושך מגע של הצירוף אך סרטן, לחולות ספציפית איננה אמנם ההמתנה בעיית
לכך מביא נפשית, ומבחינה פיזית מבחינה קשה שהיא ומחלה המערכת עם
הם ופקידה פקיד כל החולות, של מבטן מנקודת מאוד. כקשה נתפסה שההמתנה
מערכת. מאותה חלק הם ואחיות שרופאים כפי בדיוק המערכת, מן חלק

נפגע. החולה כמטפלים, ולא כביורוקרטים מתנהגים כשהפקידים

החולים בתי בין שילוב) בחוסר (או בשילוב מאופיינת בישראל הבריאות מערכת
לקבלת החולים לקופת ושוב שוב לחזור עשוי החולה ולכן החולים. וקופות
מן הכי בלאו השחוקים ומשפחתו, החולה על שמכביד מצב זהו התחייבויות;
בהתרוצצות כרוך טיפול כל בדיקה, כל איומה. "הביורוקרטיה הטיפול: ומן המחלה
מאפיין הביורוקרטיה עם מגע החולה." את ששוחק דבר איומה, ובביורוקרטיה
להגיד מתביישת "אני נוסף: מרכיב יש השד סרטן של במקרה אבל מחלה, כל כמובן

החולים]". [מקופת התחייבות לקבל ללכת וקשה המחלה, את

לקבל מנת "על (פרותזה). התותבת היה אחר נושא מכל יותר עלה אשר נושא
והפקידה בתור, עמדתי החולים, מקופת הפרותזה עבור חלקיים כספיים החזרים
לא הקופה במחזה." כצופים היו בתור כשאנשים ויכוח אתי וניהלה לי הסבירה
בלבד חלקי החזר נותנת והיא סיליקון, בשתלי מדובר כאשר בהוצאה משתתפת
היה קשה מאוד תותבת. ולקנות לחנות להיכנס קשה מאוד לי "היה תותבת. עבור
משתתפת החולים שקופת לי אמרו שלי. ללקסיקון תותבת המילה את להכניס לי
להלן היקר, מר בעלי: אל מכתב הגיע הקבלות, את שהגשתי אחרי בהוצאות.
על פעמית. חד השתתפות שזו לך דע התותבת. ממחיר מסוים באחוז השתתפות
הופנה שהמכתב משום גם אותי, הכעיס מאוד הדבר אישה. חתומה הייתה המכתב
כזה." בנושא מכתב של כזה נוסח ידה מתחת הוציאה שאישה משום וגם לבעלי,

המדיניות פעמית. חד היא התותבת במחיר ההשתתפות החולים, קופות מדיניות לפי
(לעתים חדשה לתותבת זקוקות אשר לנשים, ונפשיים כספיים קשיים גורמת הזאת
חוסר ייווצר שלא וכדי משתנה השני השד של גודלו אחד, שד כריתת לאחר קרובות,
ב2096, משתתפת חולים קופת  וחזייה "פרותזה חדשה). בפרותזה צורך יש איזון,
לשלם יכולה לא ואני מתאימה לא שקניתי הפרותזה ש"ח. 600 עולה זה אבל
קניתי לנזול. החל הסיליקון בתותבת, פנצ'ר לי קרה "פעם אחרת: אישה לחדשה".
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של רגישות בחוסר נתקלתי שוב [לקופ"חן. קבלה הגשתי ושוב חדשה תותבת
יכולה אני שהפניה לה עניתי מרופא. הפניה לי אין מדוע שאלה היא הפקידה.
האגודה של החשובים המאמצים את כאן לציין יש פנצ'רים." ממתקן רק להביא

פרותזה. עבור כספיות הוצאות בעניין לנשים לעזור בסרטן למלחמה

"יש החולים. קופות בידי מכוסות שאינן כספיות בהוצאות כרוכה קשה מחלה כל
(למלחמה מהאגודה כסף קיבלתי חודשים] ן3 הראשונה בתקופה הוצאות... הרבה
אבל עזר. ממש הזאת. העזרה בלי עושה הייתי מה יודעת לא בית. לעוזרת בסרטן]
אבל סמרטוט... הייתי כימותרפיה... קיבלתי כך אחר וירידות. עליות יש בסרטן
חזקים. כאבים לי ויש היד לי התנפחה לעוזרת... לשלם יכולתי לא כלכלית מבחינת
פניתי עוזרת. צריכה שאני זמנים יש דבר. שום לעשות יכולה לא שאני ימים יש
לקבל לאומי... לביטוח לפנות לי אמרה והיא החולים, בבית סוציאלית לעובדת
לא השד סרטן עם ונשים קשה, יותר במצב להיות צריכה את לאומי מביטוח מישהי
מסוגלות אינן רבות נשים הלימפה, בלוטות כריתת בגלל הקריטריונים." על עונות
בדימויה לפגיעה גם כמו בבית, ללכלוך שגורם מצב קשות; בית עבודות לעשות
לשטוף  שעה לי שיעזור מישהו לי היה "אם מוצלחת". כ"אישה החולה של העצמי
להידקר". לא היד, על פוחדת אני סירים. שטפתי לא שבועיים כאבים. לי יש כלים.

דיון ד.

המרואיינות. עם בשיחה שעלו כפי הנושאים, את היטב משקפות שלעיל המובאות

"בןאדם". או "אנושי" במילה ספונטני, באופן האישה השתמשה ריאיון בכל כמעט
כאל ולא מספר כאל אליי התייחסה טובה הלא האחות "אנושי", היה הטוב הרופא
רפואית מערכת במסגרת במיוחד מוות, סכנת בפני שעומד אדם "בןאדם."
השד בסרטן החולה אישה זהותו. אובדן עם ושוב שוב מתמודד ביורוקרטית,
בתרבות מסמל (כשהשד אימהי או סקסי גוף דימוי רק לא מאבדת שהיא מרגישה
המוות), סכנת (בשל אנושיותה עצם את גם אלא הללו), התכונות שתי את שלנו
כי מתברר מהראיונות הביורוקרטית). המערכת של יחסה (בשל ייחודה ואת
וכי הזהות, אובדן מפני הפחד את מחזקים אכן הזו, במערכת רבים תהליכים
גם השד, סרטן חולות נשים עבור העצמית. הזהות לחיזוק מועטים מנגנונים קיימים
מפקידת גם אנושי יחס לקבל להן וחשוב מהמערכת, חלק הם רופאים וגם פקידים
הנשים שבה בתרבות חיות השד סרטן שחולות כיוון המחלקה. ממנהל וגם הקבלה
התייחסות ולא אקטפרסיביתרגשית התייחסות לזולתן להתייחס מחונכות
להיות עלולה היחס בעיית המערכת, את המאפיינת תכליתיתאינסטרומנטלית,

.(Gutmann, 1965) ביותר קשה
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ביותר הגבוהה הרצון שביעות הנשים. רוב דיברו הרפואי הטיפול פיצול נושא על
רופא). או (אחות, המערכת לבין בינן מתווך שמישהו שהרגישו נשים של הייתה
הרפואי במישור הן בעיות, ונוצרות בטיפול המשכיות אין הביורוקרטיה בעקבות
חוסר של (הרגשה האישי במישור והן אובדות) תוצאות לבדיקות, נשלחות לא (נשים

רע). ויחס יתר הטרחת אכפתיות,

(informed consent) מודעת הסכמה המידע, עניין הוא ושוב שוב שעלה אחר נושא
מידע שחוסר המורים המחקרים, לאור במיוחד, חמור זה ממצא שליטה. ואיבוד
.(Failowifeid et al., 1990) השד סרטן חולות בקרב מוצלחת פחות להתמודדות מוביל
ברור מידע לקבל השד בסרטן החולות הנשים לרוב מאפשר אינו היום בארץ המצב
מהי קיימים, שירותים אילו לצפות, יכולות הן למה  לטיפול האפשרויות על ומקיף

וכר. שונות טיפוליות החלטות של משמעותן

לא הרופא האבחנה, את מקבלת האישה שבו במפגש במיוחד המידע, מסירת בזמן
את ולזכור שאלות לשאול מסוגלת אינה ואולי מבוהלת שהיא לכך מודע תמיד
חשוב .(Amir, 1987) לדעת רצון כחוסר שאלות חוסר מפרשים רופאים התשובות.
השכלה רמות ובעלות שונות מעדות שונים, חברתייםכלכליים מרבדים שנשים לציין
שלא נשים היו אחד מצד מידע. חוסר בגלל שנוצרו דומים קשיים על סיפרו שונות
בהתנגדותו שחשו נשים היו אחר, מצד השד. את להן לכרות עומד שהרופא הבינו
היא הבעיה כי היא המרכזית הנקודה נוספת. דעת חוות לקבל לרצונן הרופא של
מלבד מסוימות. למחלקות או השכלה, חסרות לנשים ספציפית ולא כללמערכתית
החולה שאישה להדגיש יש חולה, כל של החוקית זכותה היא מודעת שהסכמה זאת
יודעת אינה היא עוד כל לה, שקורה במה שליטה לחוש מסוגלת איננה השד בסרטן
גורם הוא בכשירותה האישה של ביטחונה ,(1983 (אור, אור פי על לה. קורה מה
Penman et al.,) ואחרים פנמן לפי גם השד. סרטן עם חיובית בהתמודדות מכריע
מוצלחת להתמודדות מאוד מועילה לי" שקורה במה שולטת ש"אני התחושה ,(1987
בסמכותם נתונים אלא בשליטתן, עוד אינם שחייהן החשות ולנשים השד, סרטן עם

ממליצים: הם אחרים, של השפעתם ובתחום
"For such individuals, adaptation may best be facilitated by interventions ... which
attempt to increase women's sense of personal efficacy and control ... and provide a

counseling or peer support group experience which is accepting, sympathetic to the
women's particular experience, does not minimize the very real adaptation required
and is supportive to that effort". (1987:128129).

להפך, בישראל. הטיפול ממהלך חלק אינה זה מסוג התערבות שראינו, כפי אבל,
האישה. של השליטה בתחושת פוגע הטיפוסי הטיפול מהלך
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והתמיכה. הרישות נושא אל אותנו מביאה ואחרים פנמן של מהספר המובאה

תמיכה. קבוצות מחפשות רבות שנשים אף זה, בתחום שירותים אין כמעט בארץ
בראיונות מרכזי כה מקום תפסו והתמיכה הרישות נושאי מדוע השאלה נשאלת
לאוכלוסיות רק נוגעות מקצתן אשר סיבות, כמה לכך יש כנראה, הנוכחי. במחקר
בכלל לסרטן סטיגמה יש עדיין בישראל, מסוימות בתרבויות מסוימות. נשים
עם או חבריהן עם לחלוק יכולות אינן אלה מקבוצות נשים בפרט. שד ולאיבוד
אחרות נשים כלשהי. תמיכה להן שחסרה מרגישות הן לכן חוויותיהן. את שכניהן
מסגרות מחפשות הן הרפואי. מהצוות מידע בהשגת חוות שהן מהקשיים מתוסכלות
חברתיות שפעילויות מרגישות רבות נשים ומידע. חוויות להחלפת רשמיות פחות
להיות עלולה "רגיל" התעמלות בחוג פעילות למשל, להן. מתאימות אינן "רגילות"
כריתת בגלל ידה את להרים יכולה שאיננה תותב, שד בעלת לאישה מדי קשה
הכירורגים רוב זאת ולעומת נשים, הן השד סרטן חולות לבסוף, לימפה. בלוטות
תמיכה לקבל רוצות שהיו מדווחות רבות נשים כן, על גברים. הם המדיניות וקובעי

"גברית." ובמערכת קשה "נשית" במחלה הן אף שמתמודדות אחרות מנשים

Baidcr and ;1985 (בונה, הזוג לבן במיוחד חשוב תפקיד יש התמיכה, נותני כל בין
או תמיכה מידע, לתת בניסיון או בתכנית נתקלנו לא זאת, למרות .(DcNour, 1986

על סיפרו שנשים בכך הן לביטוי בא זה מצב שלנו, בראיונות הזוג. לבני אחרת עזרה
מסוימות שנשים בכך, והן המין) בחיי (לדוגמה, זוגן בן עם ביחסיהן חמורות בעיות
הוא כי להניח סביר כי עד גבוהה, כה הזוג; מבן במיוחד גבוהה תמיכה דרגת תיארו

שחיקה. סף על

שחיקה, פחד, תסכול, (בידוד, לעיל שהוזכרו שהבעיות להדגיש יש לסיכום,
הטיפול, ממערכת גם אלא המחלה ממהות רק לא נובעות וכו') לקויה התמודדות

לשינוי. ניתנת בפירוש שהיא

המלצות ה.

צורכיהן ואת בעיותיהן את לבחון כדי ומעמיקים מדוקדקים במחקרים צורך יש ■

ויעילותם חשיבותם את מדגיש הגישוש מחקר השד. בסרטן החולות נשים של
במחקר הקטן המדגם בגלל (patientcentered) בחולה הממוקדים מחקרים של
של בתמיכתה החלו כבר (מקצתם שונים בכיוונים להרחיבו צורך יש זה, גישוש

בסרטן): למלחמה האגודה
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מעדות נשים איך לבדוק יש תרבות, תלוית היא במחלה שההתמודדות כיוון א.
צורכיהן. הם ומה השד סרטן עם מתמודדות שונות

נשואות לבין רווקות בין המבדילה מוצהרת, לא מדיניות בארץ שלטת היום ב.

הזה הקריטריון האם לבדוק יש חלקית. או מלאה כריתה לגבי בשיקול
יותר. רלוונטיים שהם אחרים קריטריונים יש אולי רלוונטי.

נשים של חוויותיהן את לבדוק חשוב שונים. שירותים יש הארץ ברחבי ג.

בפריפריה. ובעיקר שונים באחדים שגרות
ולאילו השד סרטן עם מתמודדות שונים בגילים נשים כיצד לבדוק חשוב ד.
תמיכה אין יותר מבוגרות שלנשים סביר (לדוגמה, זקוקות הן שירותים
לתמיכתן זוכות הן זאת לעומת אבל מחלתו, או פטירתו בעקבות מהבעל,

בעצמן). סרטן וטיפולי שד כריתות שחוו ומכרותיהן חברותיהן של

המחקרים רוב והצרכים. ההתמודדות בתחומי טווח ארוך מחקר לערוך יש ■

ניסינו הגישוש במחקר הכריתה. לאחר הראשונה בשנה נשים בדקו הקיימים
של הקטן מספרן בגלל אך האבחנה, לאחר מגוונים זמן בפרקי לנשים להגיע

ספציפיים. ממצאים לנו אין המרואיינות

אובדן מפני הפחד בנושא נוסף מחקר דרוש הגישוש, מחקר ממצאי בסיס על ■

מסוג ניסיוני פרויקט להקים מומלץ כזה, מחקרי בכיוון ראשון כצעד הזהות.
עם תגים לחלוקיהן או לבגדיהן נשים יצמידו הפרויקט במסגרת שם." לי "יש
לתמוך מסוגלת בסרטן למלחמה האגודה החולים. בבית ביקורן בעת שמותיהן

כזה. בפרויקט

אלו מרפאות "זכו" מדוע להבין כדי הקרנה, במרפאות ניסיוני פרויקט נחוץ ■

עובדי עם בשיתוף זה פרויקט לתכנן רצוי הנשים. בקרב השלילית הדעת לחוות
השד. בסרטן החולות נשים של ונציגות אחיות, הקרנה, מרפאות

איננו אך טוב", "יחס של מהותו על למדי מקיפה תמונה קיבלנו זה בשלב ■

החולות של ובקשותיהן הצעותיהן את ליישם רופאים לעודד כיצד יודעים
מחקרים סדרת יתכנן הישראלים הרופאים שארגון מציעים אנו זה. בתחום
באוניברסיטת הבריאות של לסוציולוגיה המגמה עם פעולה בשיתוף בנושא,

אילן. בר
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החולות את מנחים אכן מסוימים מוסדות או רופאים האם במחקר לבדוק יש ■

אלה במוסדות התוצאות והאם מלאה, כריתה דהיינו, אגרסיביים; לטיפולים
זאת. מגמה מצדיקות

הקרנות (כימותרפיה, שונים טיפול צירופי של השפעתם את לחקור יש ■

החולות. של התמודדותן יכולת על וכירורגיה)

יוכלו הנשים חולים. בתי במסגרת השד סרטן מרכזי לפתח יש  היישום בתחום ■

אחת. גג קורת תחת הכול  ותמיכה מעקב שחזור, טיפול, מידע, בהם לקבל

הם: כזה מרכז של יתרונותיו
רנטגן טכנאי ושל פיזיותרפיסטיות של אחיות, של רופאים, של לצוות יאפשר 

ויעיל. מעודכן יותר טיפול ולתת השד סרטן בנושא להתמחות
עובדות שונות, בהתמחויות רופאים  הטיפול נותני כל את לרכז יאפשר 

הטיפול את לתאם כדי אחת, גג קורת תחת  וכר פסיכולוגים, סוציאליות,
חולות מנשים ימנע הוא ביותר. והקלה היעילה בצורה אישה כל עבור
מפקידה למרפאה ממרפאה למחלקה, ממחלקה להתרוצץ ומבוהלות

לפקידה.
ונפשיות חברתיות פיזיות, לבעיות ביחס המודעות העלאת את יאפשר הוא 

מקבלות אלו שנשים היחס את ישפר ובכך השד, בסרטן חולות נשים של
הרפואי. מהצוות

לקבל להן יאפשר ובכך ומסודרת, מקיפה אינפורמציה לנשים יספק 

אצלן. שמתרחש מה על שליטה איבדו לא שהן ולהרגיש החלטות
למרכז, מחוץ לרופאים מידע לספק לו יאפשר אשר ניסיון, יצבור כזה מרכז 

השד. בסרטן חולה שהיא לאישה לבשר דרך באיזו כגון: בנושאים
למלחמה האגודה מטעם תופעל והוא וחזיות, לתותבות חנות יכלול המרכז 

האבזרים את להשיג לנשים יאפשר ובכך נשים, ארגון מטעם או בסרטן
לצורכיהן. ומתאימה מקצועית, סימפטית, במסגרת האלה

חולת לכל להצמיד מומלץ  השד בסרטן (יועצות) מומחיות אחיות להכשיר יש ■

קבלת לפני אפילו (אולי בתהליך מוקדם בשלב אחותמומחית השד סרטן
קשר על תשמור הדרך, כל לאורך האישה את תלווה היועצת הסופית). האבחנה
או המעקב בשלבי וכן האונקולוגיים, הטיפולים או הניתוח בשלבי עמה, רציף
פיצול בגלל הנגרמות הבעיות מספר את להקטין יהיה אפשר כך השחזור.
באנגליה קיים כבר הזה המודל אישי. יחס העדר ובגלל הטיפול בתהליך
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Fallowfield and Roberts, 1992;) שם הצליח ואף באירופה אחרות ובמדינות
.(Watson, 1988

יכלול: (יועצת) אחותמומחית של תפקידה
ולאחריה. האבחנה קבלת לפני לנשים מידע מתן 

והסברים. הדרכה לקבלת כתובת להיות 

פסיכיאטרי, או פסיכולוגי לטיפול נשים והפניית חמורות נפשיות בעיות גילוי 

הצורך. במידת
השד. סרטן לחולות תמיכה לקבוצות ייעוץ 

זוג לבני ועזרה מידע להציע המיועדות אחרות, ותכניות הרצאות ייזום 

חולות. נשים של ולילדיהן
והמערכת. החולה בין לתווך 

תוצאות ואת הבדיקות את לרכז כלומר,  המעקב תהליך את לרכז 

בדיקות תכנית הרופאים עם יחד לבנות עושה, שהאישה השונות הבדיקות
ולהמשיך שאלות, על לענות הקרובה, בתקופה לעבור אמורה שהאישה

לעניין. הנוגעות והמרפאות האישה בין לקשר
חולות בנשים לטיפול הקשורים בנושאים הטיפול צוות שאר את להנחות 

השד. סרטן

יפנו שהנשים מפני בעיקר למערכת, כסף יחסוך ביועצות שהשימוש להניח סביר
שיציקו והבעיות השאלות רוב את לאונקולוגים או לכירורגים במקום ליועצות
בהתייעצות בכירות, אחיות צוות בידי ייקבע ההכשרה של המדויק תוכנה להן.
ידי על מודלים שלושה נבדקים כיום ומחו"ל. הארץ מן בתחום מומחים עם

בסרטן. למלחמה האגודה

ניסיוניים פרויקטים שלושה מפעילה כבר בסרטן למלחמה שהאגודה לציין יש
זה. בתחום

הרופאים את תדריך החוברת ולפרסמן. לרופאים הנחיות חוברת לכתוב יש ■

על בסיסי מידע תכלול החוברת השד. סרטן אצלן אובחן כי לנשים לבשר כיצד
השד. בסרטן החולות נשים של נפשיותחברתיות בעיות ועל ההתמודדות תהליך
למלחמה האגודה בידי הבריאות, משרד בידי פעולה בשיתוף ייכתב החומר
מתשע" "אחת ארגון בישראל, נשים בריאות לקידום האגודה ובידי בסרטן

השד. סרטן חולות ונשים מומחים ובהשתתפות
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את להפיץ החולים קופות של הרנטגן מכוני ואת בתיהחולים את לעודד יש ■

השד. סרטן בנושא בסרטן, למלחמה האגודה בידי שפורסמה החוברת

יאורגנו המרכזים בקהילה. ותמיכה מידע מרכזי של הקמתם את ולפתח לעודד ■

סוציאליות עובדות בסרטן, למלחמה האגודה עם בהתייעצות נשים, ארגוני בידי
יכלול: המרכז השד. בסרטן ואחיותמומחיות חולים בבתי

וידאו. וסרטי ספרים מידע, דפי חוברות, ובה ספרייה
בסרטן למלחמה האגודה של מידע למאגרי להתחבר אפשרות או מידע מאגרי

אקדמיים. בריאות למרכזי או
ולמידע. לתמיכה טלפוןחם קו

בלעדיה. או מקצוע אשת בהנחיית תמיכה קבוצות
ליד. התעמלות לדוגמה, רלוונטיים; בנושאים והרצאות הדרכה

להן שקשה המרגישות נשים עבור שיאורגנו מיוחדים חברתיים מפגשים
רגילים. בחוגים או בטיולים להשתתף

קופות בידי סיליקון שתלי ושל חזייה של פרותזה, של עלותם את לממן יש ■

והחזייה. הפרותזה קניית תנאי את לשפר ויש החולים,

בסרטן למאבק הקואליציה כמו גופים באמצעות משותפת פעילות לעודד יש ■

למצוא כדי השד בסרטן החולות נשים של בעיותיהן את שיבחנו וכדומה שד
מהירים. פתרונות
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בישראל הסיפול דרכי
פרץ1 תמר

משולב טיפול בה לטפל יש ולכן ביותר, מורכבת מחלה היא השד סרטן מחלת
(malignant tumor) הממאירה השאת שבו בשלב התגלתה המחלה אם ורבתחומי,
שבו בשלב, התגלתה היא ואם בניתוח, תחילה לטפל יש בלבד, בשד עדיין נמצאת
 סיטטמי טיפול בה לטפל יש אחרים, לאיברים התפשטה כבר הממאירה השאת

בגוף. מקום לכל המגיע כוללני טיפול דהיינו

ניתוח
הגידול הסרת  למפקטומיה א. שיטות: בשתי כיום נעשית בשד מקומי גידול כריתת
בלתי חלק הוא בקרינה טיפול לגידול. מסביב בריאה שד רקמת והסרת הראשוני
שד כריתת לאחר השד. של מלאה כריתה  מסטקטומיה ב. מהלמפקטומיה; נפרד
בעת כבר הנעשה המידי, השחזור שיטות. כמה כך לשם נהוגות וכיום לשחזרו, אפשר
את גם מסירים ובלמפקטומיה במסטקטומיה יחסית. חדשה שיטה הוא הניתוח,
הגידול שבהם במקרים מלבד הגידול, היה שבו בצד השחי, בבית הלימפה בלוטות

מאוד. מבוגר בגיל לעתים או ,(pure intraductal) חודרני איננו

עושים אין ללמפקטומיה, (קונטרהאינדיקציות) הוריותנגד יש שבהם במקרים
מוקדי; רב גידול דהיינו בשד, אחד מוגדר ממוקדגידול יותר יש כאשר למשל, אותה;
אי כאשר או ;extensive intraductal הקרויה היסטולוגית, תמונה מתקבלת כאשר או
החולה כאשר או מסוימות, קולגן במחלות למשל, כמו, בהקרנות, לטפל אפשר
בשל חלוקות, צעיר בגיל ללמפקטומיה באשר הדעות להקרנות. מתנגדת עצמה

בכירה אונקולוגית 1
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בנשים בקרינה הטיפול של יעילותו כי הראו אחדים מחקרים נתונים. מיעוט
עלולה צעיר בגיל שקרינה ייתכן גם זאת ומלבד יחסית, נמוכה 35 מגיל הצעירות

השני. בשד שד סרטן להופעת הסיכון את להעלות

ושיעורי החיים תוחלת ללמפקטומיה, נגד הוריית אין שכאשר העלו רבים מחקרים
כרוכה איננה היא כלומר, שד. כריתת בעקבות המתקבלים לאלו דומים הריפוי

השד. מסרטן לריפוי הסיכוי את מקטינה ואיננה בסיכון

לאחר השד בסרטן הכולל מהטיפול נפרד בלתי חלק הוא בקרינה טיפול
הלימפה בבלוטות גם ולעתים שנותח בשד מקומי טיפול זהו למפקטומיה.
שבועות. כ76 במשך שישישבת) (למעט יום יום ברציפות ניתן הטיפול האזוריות.
הראשוני הגידול כאשר זאת מסטקטומיה. לאחר גם בקרינה טיפול ניתן לעתים,
במקרים או החזה, בית לדופן ביותר קרוב היה כאשר או יחסית, גדול היה
הטיפול של מדוקדק תכנון לאחר בקרינה, לטפל מומלץ מקרה, בכל ספציפיים.
באדמומית מלווה מקומית בקרינה הטיפול מנוסה. צוות ידי ועל (סימולציה)
הקודם. למצבו חוזר והשד חולפים אלו בשד; ובבצקת בשד ברגישות לעתים במקום,
טיפול היא. אף החולפת הטיפול, סוף לקראת מסוימת חולשה מתפתחת לעתים,
דומות. לתופעות או להקאות לבחילות, שער, לנשירת גורם איננו בקרינה מקומי

באיברים גרורות יש כאשר השד, בסרטן אחרים במצבים גם ניתן בקרינה טיפול
להקל כדי במוח, לגרורות או בעצמות לגרורות בעיקר ניתן בקרינה טיפול אחרים.
טיפול של הלוואי תופעות חיוניים. איברים על או העצבים על בלחץ בכאב, ולטפל
אנטומית הסמוכים לאיברים בהתאם ההקרנה, אזור של יוצא פועל הן בקרינה

המוקרן. לאזור

0י00מי סיפול
ניתן הוא  והורמונותרפיה כימותרפיה  תרופות סוגי שני כולל הסיסטמי הטיפול

שונים. מצבים בשלושה

הוכח המשולב. מהטיפול אינטגרלי חלק הוא הסיסטמי הטיפול ניתוח, לאחר א.
ממחלתה. להחלים החולה של סיכוייה את משפר הוא כי ספק, לכל מעל
בגודלו, הגידול, בסוג תלויים משלים טיפול לטפל מומלץ שבהם המקרים
של נוספים ייחודיים ובמאפיינים החולה בגיל הלימפה, בבלוטות במעורבות

עצמו. הגידול
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ראשוני טיפול לטפל אפשר אי כאשר מקומית. מתקדמת במחלה ראשוני טיפול ב.

מכן לאחר רק הגידול, את המקטינה בכימותרפיה, כול קודם לטפל יש בניתוח,
ובכימותרפיה. בהקרנות ולטפל לנתח אפשר

התפשטה המחלה כלומר, גרורות, יש כאשר גם גרורתית. במחלה טיפול ג.
החולה חיי את להאריך העשויות רבות, טיפול אפשרויות יש אחרים, לאיברים

איכותם. את ולשפר

שונות ברמות בגוף, ההורמונים מערכת על המשפיעה תרופות, קבוצת  הורמונלי סיפול
יצירה על בהשפעה וכלה הגידול תאי על ישירה מהשפעה החל  שונים ובמנגנונים
הטמוקסיפן היא זו בקבוצה ביותר המוכרת התרופה הורמונים. של עצמונית
אורימטן ,(Provene או Magaceo (המוכר הפרוגסטרון הן נוספות תרופות (וולודקס).

וסטילבסטרול. הלוטסטין ,(Oirmeten)

עלייה בעיקר וכוללות יחסית, קלות לרוב הן אלו תרופות של הלוואי תופעות
קרישתיתר, של תופעות בראייה, הפרעות חום, גלי נדיר ובאופן (לעתים), במשקל
לסבול עלולות בהחלט סדירה וסת בעלות נשים ובחילות. (allergy) יתר רגישות

המלאה. מהפסקתה או הווסת בתדירות מהפרעה

על משפיעות כולן זו. בקטגוריה נכללות תרופות של גדולה סדרה  כימותרפי ס'פול
שונות אלו תרופות של הלוואי תופעות התחלקותם. של שונים בשלבים התאים
מקצת (רק שער נשירת והקאות, בחילות בעיקר כוללות והן לתרופה, מתרופה
על השפעה ולעתים הדם, בספירת ירידה כך ועקב העצם, מוח על השפעה התרופות),

ההיקפית. העצבים מערכת ועל שלשול) בפה, (פצעים העיכול מערכת

כימי טיפול המקבלות סדירה, וסת בעלות נשים חולפות. תופעות אלו כלל בדרך
הפיכה זו הפסקה לעתים מהפסקתה. או הווסת בסדירות מהפרעה לסבול עלולות

תרופות. כמה לשלב מקובל מרבית יעילות להשגת לא. ולעתים

בהרבה גבוה במינון בכימותרפיה לטפל נהוג ביותר, מתקדם המקומי הגידול כאשר
מלווה הטיפול ולכן החולה, של העצם מוח את הורס זה גבוה מינון מהמקובל.
את להשלים כדי הכימי; הטיפול מתן לפני מהחולה שנלקחו עצם מוח תאי בהחזרת
מוח השתלת בשם מוכרת זו שיטה הגידול. עקב שנהרסו הבריאים העצם מוח תאי
אלא עצמה מהעצם נלקחים אינם העצם מוח תאי המקרים, במרבית כיום, עצם.
מקובלת, זו שיטה .peripheral stem cell collection הקרוי יחסית, פשוט בהליך מהדם,
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ובשלבים הראשון בניתוח נגועות לימפה בלוטות כעשר לפחות מתגלות כאשר רק
של יעילותה בדבר המדעית בקהילה ויכוח קיים זאת, עם המחלה. של מתקדמים

השד. בסרטן המקובל בטיפול ומקומה השיטה

בארץ. האונקולוגיים המרכזים בכל ניתנים הסיסטמיים הטיפולים מרבית כיום,
של היחסי מיעוטן ובשל מורכבותה בשל מרכזים; במעט נעשית עצם מוח השתלת

נוספים. במרכזים צורך אין לה, הזקוקות החולות

טוב להבין ניתן באמצעותם אשר קליניים, ניסויים במסגרת ניתנים הטיפולים מקצת
הקליניים הניסויים מספר את להגדיל היה רצוי האופטימליים. הטיפולים מהם יותר

בארץ. הנעשים

תומן סיפול
היא אך החולה, של בגופה ובראשונה בראש פוגעת בפרט השד וסרטן הסרטן מחלת
של הנפשי שמצבה מאחר קסמים; מעגל נפתח בכך הנפשי. מצבה על משפיעה גם
הכוללת הסתגלותה ועל הלוואי תופעות על טיפול, לקבל יכולתה על משפיע החולה
וקשות, רבות לוואי תופעות יש כשלעצמם לטיפולים זאת, מלבד הטיפול. לתהליך
בתנגודת ירידה כך ועקב הדם בספירת ירידה הקאות, בחילות, שער, נשירת הכוללות

וחולשה. לזיהומים

שלבי בכל לסיוע מתוקנת פסיכואונקולוגית מערכת כולל תומך טיפול של נכון מערך
בד אונקולוגיים. סוציאלים ועובדים פסיכואונקולוגים צוות כולל זה מערך הטיפול.
הקאות, (בחילות, הלוואי תופעות עם בהתמודדות מסייעים ותרופות מכשירים בבד
ובמשאבים המטפל הצוות של במיומנותו תלוי זה מערך פיתוח וכדומה). שער נשירת
לשפרו, עוד אפשר כי אם טוב, המצב המרכזים במקצת היום, מוגדרים. כספיים
הטיפול מערך לשיפור מקום יש אחרים ובמרכזים המשאבים, מבחינת בעיקר

התומך.

במהלך המתעוררות לשאלות הזמין צוות, הוא הכולל מהטיפול חשוב חלק
אחות של תפקידה את לפתח מקום יש הראשוני. הייעוץ לאחר או הטיפולים,

באישה. והכוללני המורכב בטיפול תסייע אשר השד, בסרטן אונקולוגית
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והמלצות דיון
לטיפול משתווה והוא גבוהה ברמה הוא התחומים, בכל בארץ, בסרטן הטיפול

בארה"ב. הטובים במרכזים

הכולל פסיכואונקולוגי, צוות להקים הרווחה; תחום את לשפר מקום יש ■

ולתרופות, למכשור משאבים להקצות סוציאלים; ועובדים פסיכולוגים
את לשפר יש רפואי; פרה אדם ולכוח החולות של חייהן איכות את המשפרות

והתמיכה. ההסברה מערך

המידע את לה וייתן בחולה יטפל במשולב, העובד מקצועי, רב שצוות לשאוף יש ■

מצבה. על

לבחון אפשר שבמסגרתם הקליניים, הניסויים נושא את להרחיב מקום יש ■

חדשות. טיפוליות וגישות חדשות תרופות
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ב"דר1 לאה

בתחום ביותר הנחקרת המחלה היא השד סרטן מחלת הסרטן, מחלות מבין
מחקרים והחברתיות. הנפשיות השפעותיה מבחינת במיוחד הפסיכואונקולוגיה,
הסתגלותה יכולת את במבחן מעמידה למחלה הנלווית שהמצוקה מורים זה בתחום
שיש גם נמצא בגופה. המתרחשים השינויים עם השלמתה ואת למחלתה האישה של
להסתגלות התורמים הגורמים על עמידה אחרות. משל יותר קשה שהסתגלותן נשים
כדי והחברתית, הנפשית ההתערבות תכנון לשם חיונית, אחרת, או זו במידה טובה,
האפשר ככל לשפר להן ולסייע ובנפש בגוף מיטבית החלמה להחלים לנשים לעזור

חייהן. איכות את

השד בסרטן החולות נשים של הסתגלותן על המשפיעים הנפשיים הגורמים מבין
המצוקה רמת ב. המחלה; של החומרה רמת א. הבאים: הגורמים את למנות אפשר
התנהגות מנגנון ד. החברה; ושל המשפחה של התמיכה ג. החולה; של הנפשית
התחייבויות ו. וכלכליים; תרבותיים גורמים ה. החולה; של התמודדותה ודפוסי

השד; סרטן של משפחתית היסטוריה ז. החיים; למעגל הקשורות משפחתיות
בהרחבה. מהם באחדים נדון להלן קודמים. קשים אירועים ח.

נפשית מצוקה
אחר שעקב ,(Morris et al., 1977) ואחרים מוריס של הראשון המבוקר מחקרם מאז
התהליכים על מבוסס מידע התגבש השד, בסרטן חולות של הנפשית התמודדותן

השד. בסרטן שחלו נשים על העוברים הנפשיים

עץכרם הדסה בביתהחולים שרת במכון הפסיכואונקולוגית היחידה מנהלת 1

י
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מ^50 פחות בהסתגלות. קשיים יש השד בסרטן מהחולות ל^60 כי הדעה רתחת
קשורה הרוח במצב מתמשכת הפרעה קשה. נפשית ממצוקה סובלות החולות מן
תמיכה ולהעדר פסיכיאטרית להיסטוריה בעיקר קודמות; נפשיות לפגיעות כלל בדרך

חברתית.

תופעות האבחנה; קבלת תהליך עצם אחדות: סיבות להיות עשויות נפשי לקושי
כמו גופניים, בסימפטומים המלווה מתקדם, בשלב מחלה הטיפולים; של הלוואי
לעתים לנבוע עשויים אלה סימפטומים ובתיאבון. באכילה הפרעות או חולשה, כאב,
גרורתי (לחץ המחלה של התפשטותה בגלל או בטיפול מסוימים בשלבים מדיכאון

וכד').

פגיעה לידי להביא העשויים הפסיכולוגיים הסיכון גורמי של והשפעתם פעולתם דרך
כמו קוגניטיביות, תגובות מעורבות הזה שבתהליך נראה, בהירה. אינה עדיין נפשית

בפרט. והשד בכלל הגוף ולגבי המחלה, לגבי והשקפות עמדות גם

בסרטן שחלו נשים של גדולה קבוצה חקרו (Watson ct ai., 1991) ואחרים ווטסון
הגופנית הסתגלותן את המודד סולם, פי על תגובותיהן, את בדקו הם השד.
"רוח כינו שאותו התנהגות, דפוס בין שלילי מתאם שיש הראו החוקרים והנפשית.
דפוסי בין חיובי מתאם יש זאת ולעומת וחרדה; דיכאון רמת לבין לחימה",
ודיכאון חרדה לבין חרדתי", ו"עיסוקיתר "פטליזם" אונים", "חוסר שכונו התמודדות,
Grccr et ai., 1990; Grccr ct)| ואחרים גריר של ממחקריהם גם עלו דומות (מסקנות
מתמודדות אופטימיות שנשים בציבור הרווחת לדעה המדעי הבסיס זה |(al., 1992
החשות נשים זאת, ולעומת פחותה; הנפשית מצוקתן רמת וכי מחלתן, עם יותר טוב
יותר. גדולה נפשית ממצוקה כלל בדרך סובלות מחלתן, עם ומשלימות אונים חוסר

חלקי, ניתוח שעברו נשים כי (Kicbcrt ct ai., 1991) במחקרם מצאו ואחרים קיברט
כריתת שעברו נשים של זו כמו נפשית פגיעה של דומה רמה חוו השד, את המשמר
בקבלת האישה של מעורבותה עצם הוא להתמודדות הקובע שהגורם מתברר שד

עוברת. שהיא הניתוח סוג על ההחלטה

משפחתית תמיכה
מעין יוצרת היא כולה. במשפחה אלא בלבד; בחולה פוגעת אינה השד סרטן מחלת
המשפחה. של הבסיסית זהותה ואת רקמתה את המשנים תתקרקעיים, גלים
מצפים שבו מיוחד, במצב שרויה ולחרדותיה, לסבלה השותפה החולה, של משפחתה

לתמיכה. זקוקה עצמה שהיא בזמן בו בחולה, תתמוך שהיא
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לחלוטין מתעלמת הרפואית המערכת קרובות לעתים חשוב, תפקיד שלמשפחה אף
של לבניזוגן התייחסו רבות, שנים במשך בלבד. החולה בצורכי ומתמקדת מצרכיה
בחוויה פעילים שותפים כאל ולא בלבד פסיביים שותפים כאל השד סרטן חולות
סבלו השד סרטן חולות של זוגן שבני הראו אחדים מחקרים המחלה. עם ובהתנסות
ודיכאון חרדה מתחושת ובתיאבון, בשינה הפרעות כמו פסיכוסומטיות, מתגובות
להתמודד בתזוגם של ביכולתה ביטחון וחוסר אונים חוסר של מתמשכת ומתחושה

זו. בהתמודדות לה לסייע שלהם וביכולתם מחלתה עם

Baider and Baider et al., 1986;) בישראל שנערכו ואחרים ביידר של מחקריהם
אלה. ממצאים איששו (Abramovitch, 1985; Baider and KaplanDe Nour, 1984

נפשית. ומצוקה חרדה של דומה רמה נמצאה זוגן, לבני החולות הנשים את כשהשוו
הפסיכולוגיים המשתנים בין גבוה חיובי מתאם יש קרובות שלעתים נמצא כן, כמו
למחלתה, הסתגלה כא החולה שכאשר מורים הממצאים זוגה. בן ושל החולה של
זה בנושא לראות צורך יש כי מורים הנתונים פנים, כל על דומה. זוגה בן של תגובתו
המחקרים מחלתה. עם האישה של הכוללת בהתמודדותה המרכיבים אחד את
השד סרטן חולות של הסתגלותן את להקשות שעשויים סיכון, גורמי כמה מציינים
לא החולה מחלתה, טרם עוד ב. מצומצמת; משפחתית תמיכה מערכת א. למצבן:
מלכתחילה, סבל, הזוג בן ג. זוגה; בן עם מיחסיה או מנישואיה רצון שבעת הייתה
חיה האישה ד. נפשית; או גופנית ממגבלה או מקושי האישה, במחלת תלות ללא

בגפה.

בקשיים להיתקל העשויות המשפחות, של אופיין את מבהירים המחקרים ממצאי
במיוחד הזקוקות המשפחות של אופיין ואת המחלה עם בהתמודדותן יותר רבים
שחלו נשים של זוגן בני של התמודדותם את הבודקים מחקרים מקצועית. לתמיכה
ובשלבי המשבר בעת המתעוררים הלחצים אופי על לעמוד מנסים השד בסרטן
הרפואית, במערכת המקצוע לאנשי אמפירי בסיס הוא זה ידע עמו. ההתמודדות
לבני לאישה, לעזור המכוונת ממוקדות, התערבויות ולפיתוח לתכנון הנחוץ
בשלביה הסרטן מחלת עם יותר טוב להתמודד לה לאפשר כדי ולבןזוגה משפחתה
רואה המקצועית בספרות ביטוייה את והמוצאת כיום המתגבשת הגישה השונים.
הדדית. והשפעה הפריה בה יש אשר וסביבתית משפחתית ממערכת חלק בחולה

בנכות המחלה, עם בהתמודדותה האישה של בקשייה החוקרים התמקדו בעבר
ובמשמעות פחות או יותר יעילים התמודדות דפוסי בחיפוש יצרה, שהמחלה הרגשית
האישה, הוא הרפואי הטיפול מושא חיים. ולאיכות להסתגלות ביחס אלה כל של
של זה בהיבט רק מתמקדת המערכת המחלה. של סימפטומים הנושא כפרט
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משפחתייםחברתיים קשרים יש החולות שלרוב מכך ומתעלמת המטופלת
כולו. ההתמודדות בתהליך בהם, גם להתחשב יש וכי ותרבותיים;

והביןאישיים, האישיים הגורמים את לראות יש רבים, מקצוע אנשי לדעת
והחברתית. המשפחתית המערכת של בדינמיקה פעיל כחלק החולה, על המשפיעים
את מדגישה משפחתי ובטיפול המשפחה של בסוציולוגיה שעוסקת הספרות
המערכת ועל האחרים על המשפחה מבני אחד לכל שיש ההשפעה ואת החשיבות
תקשורת פי על גמישות, עלפי משפחה של "בריאותה" את למדוד אפשר כולה.
חוויותיהם את לחלוק המשפחה בני של יכולתם פי ועל אחריות פי על הדדית,

זה. עם זה הרגשיות

רק לא להתייחס יש הנפשי, הטיפול במוקד המחלה. עומדת הרפואי הטיפול במוקד
ולחיות המחלה עם להתמודד שצריכה המשפחתית, היחידה אל גם אלא הפרט, אל

החדשות. הנסיבות תולדת  מתמשכת באיודאות

על מדברים כאשר הפסיכולוגי, והמישור הפיזיולוגי המישור בין להפריד הצדקה אין
לפתוח עשוי זה שינוי חיים. איכות ועל הסתגלות על הישרדות, על החלמה,
נראה לעתים הטיפול. בדרכי שינוי לידי להביא ועשוי יותר רחבה פרספקטיבה
ובו לב, ובאומץ בגבורה ולשאתן המחלה של בתלאותיה לעמוד נדרשת שהחולה
אותה יעודדו בה, שיתמכו ולמשפחתה, זוגה לבן מוגזמת דרישה גם מופנית בזמן
מעמסה מוטלת החולה שעל מצב, נוצר אף לעתים שלה. העמידה יכולת את ויחזקו

בןהזוג. מצד נוספת כבדה

אחת, כיחידה ("mastectomy couple") לשניהם לסייע יש בןזוג, יש לחולה כאשר
את לראות יש וההחלמה. הטיפולים האבחנה,  המחלה של השונים שלביה לאורך
הפרטים. של ייחודיותם על שמירה תוך הדדית; אחריות בה שנשמרת כמערכת הזוג

משתנים הם פעילה והתמודדות לחימה רוח חברתית, שתמיכה מניחים אם
נבין שבה מהנקודה להתחיל צריך ההחלמה, על ואף אורחהחיים על המשפיעים
והחברה. המשפחה הזוג, בני בין היחסים במסגרת הגומלין פעילות את גם ונחזק
בהתמודדותם הסביבתיים הגורמים כל לחיזוק מקצועית הצדקה שיש נראה

מתמיד. משבר של למצב ובהסתגלותם
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החברתיתרבותי הרקע
התרבותיחברתי לרקע הקשורים לה, ייחודיים נוספים גורמים עם מתמודדת ישראל
בסרטן החולות ושל בכלל הסרטן חולי של התמודדותם על משפיעים ואשר שלה,
והדתיים התרבותיים לגורמים לב תשומת מעט יחסית, יוחדה, כה עד בפרט. השד,
חולהרופא. יחסי של התחום נכלל התרבותי ברקע הסרטן. חולי של החברתי ולרקע
תפיסות כולל הוא רפואית, עזרה לחפש ומתי איך ההחלטה על משפיע זה תחום
מסוימת להתנהגות ציפיות עממיות, אמונות ומהלכה; המחלה סיבות על מסורתיות
הרפואית במערכת המרפאים ותפקיד החולה תפקיד על ברורות השקפות מהחולה;
לנושא הקשורות סטיגמות או טאבו ביניהם; הקשרים ומערכת המסורתית או

ספציפית. מחלה של ומשמעותה

לתהליך יחסה ועל השקפתה על משפיע השד סרטן חולת של התרבותידתי הרקע
מדובר כאשר מוקדם, גילוי לצורך להיבדק נכונותה על  למשל המחלה, ולריפוי
העומדים והתמיכה המידע במקורות וההסתייעות השימוש ועל בריאה; באישה
מאוד חשוב חולה. באישה מדובר כאשר ומצוקה; כאב לבטא ביכולתה או לרשותה,
למחלת האישה של יחסה על להשפיע בכוחם שכן ואחרים, אלה גורמים להבין
פעולה תשתף היא האם החולה". "לתפקיד תיכנס היא האם לקבוע ובכוחם הסרטן
לוואי תופעות  רבים בקשיים קרובות לעתים הכרוכות הטיפול, דרישות את ותמלא
את להשלים העשויות לתמיכה, או לטיפול חלופות תחפש היא האם וכד', קשות
אופי את שיקבעו בגורמים מדובר אותו. לסתור אפילו או הרפואי הטיפול
המסלול על ישפיעו אף רבה ובמידה היוםיום, בחיי התפקוד רמת ההתמודדות,

לריפוי. שיוביל

הסרטן, חולות של התרבותיחברתי לרקען יותר מודעים יהיו המטפלים הגורמים אם
וכך הנשים, של לעולמן הקרובים למושגים הטיפולים את לתרגם עליהם יקל
במקום זו את זו להשלים עשויות הרפואית והפרקטיקה לגוניה המסורתית התרבות

זו. את זו לסתור

השד ב0רסן חולות נשים של הנפשי בסיפול התערבות
שברוב נפשיות, מצוקות יוצרת השד סרטן מחלת עם שההתמודדות ספק, אין
ומהטיפול מהאבחנה ישירות נובעות (Shakin et al., 1994 מ^90; (יותר המקרים
יש הפרטני, הטיפול חשיבות מלבד קודם. תרבותי או נפשי לרקע קשר ללא במחלה,
של החיובית השפעתו את במחקרם שציינו ואחרים, שפיגל של עבודתנו את לציין
טיפול שקיבלו נשים ממצאיהם, פי על יותר. טובה הסתגלות על הקבוצתי הטיפול
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הביקורת בקבוצת מנשים יותר חודשים 18 בממוצע חיו חודשים 12 במשך קבוצתי
.(Spiegel et al., 1989)

קבוצתי; או אישי תומך טיפול כגון: השונות, הטיפול דרכי את בוחנות רבות עבודות
של טכניקות יישום קוגניטיביות, מיומנויות של ואימון לימוד עצמית, לעזרה קבוצות
התערבויות שבדקו המבוקרים המחקרים רוב וכד'. מודרך דמיון הרפיה,
הפסיכולוגיים הסימפטומים את כלל בדרך משפר שהטיפול מראים, פסיכולוגיות
מבוקרים במחקרים זו מגמה ולבדוק להמשיך צורך יש זאת, עם יחד והפיזיולוגיים.

נוספים.

כולל שונות, התערבות בשיטות  פסיכולוגי טיפול פותח בארץ שונים במרכזים
ברוב השד. סרטן לחולות הייחודיות והתנהגותיות, קוגניטיביות ותכניות זוגי טיפול
טיפול לתת המסוגל מיומן, פסיכוסוציאלי צוות יש בארץ האונקולוגיים המרכזים
מתן מאפשרת אינה הקיימת שהתקינה היא הבעיה השד. סרטן לחולות ותמיכה
הזקוקה שחולה מצב להיווצר עלול ובהחלט לטיפול, הזקוקות לכל מיטבי מענה

הנדרש. ובהיקף הנכון בעיתוי אותו תקבל לא תומך לטיפול

והמלצות סיכום
השד. בסרטן מהטיפול נפרד בלתי חלק הוא כאמור, הפסיכואונקולוגי, הטיפול
לגורמים גם אלא ולהתקדמותה, למחלה רק לא להתייחס חייב הטיפולי התהליך
ושל שלה החיים איכות ועל האישה, של התמודדותה יכולת על שמשפיעים
האישיים לצורכיהן מודעים להיות חייבים הבריאות מתחום מקצוע אנשי משפחתה.
תרבותי רקע לפי משתנים אלה צרכים השד. בסרטן שאובחנו נשים של והייחודיים
האישה, בחיי קודמים קשים אירועים בגלל משתנה, הוא שגם נפשי, ומצב וחברתי
ו"לנצל" המשפחה את לערב ניתן וכר. בשואה באובדן, התנסות הגירה, למשל, כמו,

אישיים. בין קשרים ולהידוק להתפתחות כהזדמנות המחלה את



137 השר בסרטן חולות נשים של נפשיים היבטים

מקורות

Baider, L.; Abramovitch, H. 1985. "The Dybbuk: Cultural Context of a Cancer
Patient". The Hospice Jounral. 1:113119.

Baider, L.; Kaplan DeNour, A. 1984. "Couples' Reactions and Adjustment to
Mastectomy". International Journal of Medical Psychiatry, 14:265276.

Baider, L.; Kaplan DeNour, A. 1988. "Breast Cancer  a Family Affair". in: Stress
and Breast Cancer (Ed. Cooper C.L.). John Wiley <ef Sons Ltd., New York. Chapter
8.

Baider, L.; Rizel, S.; and Kaplan DeNour, A. 1986. "Comparison of Couples'
Adjustment to Lumpectomy and Mastectomy". General Hospital Psychiatry, 8:251
257.

Greer, S.; Morris, T.; Pettingale, K.; et al. 1990. "Psychological Response to Breast
Cancer and 15 years outcome". Lancet. 1:4950.

Greer, S.; Moorey, S.; Baruch, J.; et al. 1992. "Adjuvant Psychological Therapy for
Patients with Cancer: A Prospective Randomized Trial". British Medical Journal.
304:675680.

Kiebert, G.; DeHaes, J.; and Van de Velde, C. 1991. "The Impact of Breast
Conserving Treatment and Mastectomy on the Quality of Life of Early Stage Breast
Cancer Patients: A Review". Journal of Clinical Oncology, 9:10591070.

Morris, T.; Greer, S.; and White, P. 1977. "Psychological and Social Adjustmant to
Mastectomy: A TwoYear Followup Study", Cancer, 40:23812387.

Shakin, E.J.; Heiligenstein, E.; and Holland, J.C. 1991. "Psychiatirc Complications of
Cancer". in: Complications of Cancer Management (Eds. P.N. Plowman, T.
McElwain and A. Meadows), Oxford Publ., Oxford, pp. 423435.

Spiegel, D.; Bloom, J.; Kraemer, H.; et al. 1989. "Effects of Psychosocial Treatment
on Survival of Patients with Metastatic Breast Cancer". Lancet. 11:888891.

Watson, M.; Greer, S.; Rowden, L.; et al. 1991. "Relationships Between Emotional
Control, Adjustment to Cancer and Depression and Anxiety in Breast Cancer Patients".
Psychiatirc Medicine, 21, 5157.



1

139

פמיני00'ת כסוגיה השד 0ר0ן
קורצמן3 חנה פלשר2 דיאנה קדמון1 אילנה

 ♦ ♦ ♦ 

בארצות האישה לבריאות התנועה בהשפעת פוליטי היבט נוסף השד סרטן לנושא
Our Bodies, הספר פרסום עם ב1974, היה התנועה של הראשון צעדה הברית.
ולחוסר לאדישותם תגובה היה עצמי, לטיפול נשים לעודד שנועד הספר, Ourselves

על לשלוט לצורך הנשים של מודעותן בעקבות נשים. כלפי רופאים של רגישותם
גם בהם ונכללו האישה, לבריאות התנועה של פעילותה תחומי התרחבו בריאותן,
בגישת המפנה נקודת הרפואי. במחקר נשים של הזנחתן למשל, כמו, נושאים,
(NIH) לבריאות הלאומי המכון דרש אז .1986 בשנת הייתה נשים כלפי הממסד
של במסקנותיהם ולציין אוכלוסייה קבוצות הבודקים במחקרים נשים לכלול

(ג'נדר). המין הבדלי של המשמעות את אלה מחקרים

למרכז הפכו מגפה, לממדי שהתעצמו השד, בסרטן בתחלואה העלייה ממדי
נדמה חדשה, תופעה הייתה לא זו שמחלה אף האישה. בריאות תנועת של הפעילות
לדוגמה, גברים, בקרב לב למחלות המודעות בעקבות בלתינראית. שהיא היה
הפעילות לטענת המחלה. למחקר יותר רבים משאבים הברית בארצות הוקצו
החמישים בשנות גברים תוקפות לב שמחלות משום זאת האישה, בריאות לשיפור
מנהלי הם המדינה, בהנהגת העומדים הם  והשפעתם כוחם בשיא בעודם לחייהם,
גיל, קבוצת באותה נשים תוקף השד סרטן המחוקקים. והם הכלכליים התאגידים

בולטות. פחות הן בחברה מעמדן בשל אך

כרם עין הדסה, חולים בית השד. סרטן בחולות לתמיכה קלינית מומחית 1

נשים בריאות בענייני הנשים לשדולת ויועצת פנימית רופאה 2

הנשים שדולת בריאות, פורום יו"ר 3
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בנושא שפעילים אף האיידס. מגפת לקחי בעקבות התרחשה נוספת מפנה נקודת
סוגיה האיידס משנעשה הרי מדי, לאט בעניינם פעלה שהממשלה טוענים האיידס
פוליטי שכוח לנשים הובהר כך המחלה. למחקר מוגברים תקציבים הוזרמו פוליטית,

המחקר. תקציבי על להשפיע יכול אכן

שדולה  השד לסרטן הלאומית הקואליציה הברית בארצות נוסדה 1991 בשנת
הקואליציה מטרת השד. בסרטן חולות וארגוני נשים ארגוני 140 בתוכה המאגדת
גדל פעילותה בזכות הברית. בארצות המגפה של התפשטותה על להתריע הייתה
דולרים מיליוני ל430 ב1992 דולרים מיליוני מ92 השד סרטן למחקר התקציב

(Love, S. 1995) ב1993

השד ב0ר0ן למאבק הישראלית n^Kipn

להגברת בדרכו, אחד כל הפועלים, גופים, כמה 1995 מאז התאגדו בארץ גם
הישראלית הקואליציה זוהי  לנושא והפרטנית הציבורית הפוליטית, המודעות
המקצועיים הגופים את והן נשים ארגוני הן מייצגת היא השד. בסרטן למאבק
טיפול הוא עניינם עיקר הישראלית, בקואליציה החברים מגופים חלק השונים.
השד. בסרטן המאבק היא העיקרית מטרתם ואחרים, פמיניסטיות, בסוגיות
האמריקנית הקואליציה של ומפעילויותיה מרעיונותיה ניזונה הישראלית הקואליציה
במודעות שחלה ההתקדמות את בתחום, אחרת פעילות מכל יותר אולי ומייצגת,
בה להשתמש ויש לעודד, צריך הזו ההתאגדות את השד. לסרטן בארץ הציבור

השד. סרטן חולות של ולשיקומן חייהן איכות לשיפור כבמנוף,

מתשע" "אחת ישראל, הדסה הארגונים של נציגותיהן ביוזמת צמחה הקואליציה
הנשים. שדולת של הבריאות פורום במסגרת שנפגשו נשים, בריאות לקידום והאגודה

אלה: ארגונים בקואליציה פועלים וכעת ארגונים, עוד הצטרפו קצר זמן לאחר

בסרטן חולות בידי שהוקמה עמותה  סרטן נפגעות למען נשים  מתשע" "אחת ■

בשתי השד סרטן לנפגעות ולסייע במחלה כולל מערכתי טיפול לקדם כדי השד
בקרב המודעות ובהעלאת בהסבר תמיכה, במתן קשורה האחת עיקריות: דרכים
להקצאת ומאבק עבודה רווחה, בריאות, בנושאי חקיקה בקידום  והאחרת הנשים,

ומניעתה. במחלה טיפולים לפיתוח הדרושים משאבים,
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המחקר, לקידום הלאומית ברמה הפועל ארגון  בסרטן למלחמה האגודה ■

ובני החולים ושיקום הטיפול ולשיפור הסרטן מחלת של ולאבחון למניעה
השד בסרטן המאבק קידום על דגש שמה האגודה פעולותיה, שאר בין משפחותיהם.
מוקדם לאבחון תכניות ייזום במחקר, תמיכה הכוללת מגוונת, פעילות זו בישראל.
עיון וימי סדנאות כנסים, עריכת טלפוני, מידע שירות הסברה, חומר הפצת ומימונן,

ולמשפחותיהן. סרטן ולחולות מקצוע לאנשי

באמצעות בישראל האישה בריאות לשיפור פועלת  נשים בריאות לקידום האגודה ■

קבוצות עם קהילתית ועבודה הבריאות; לקידום חינוך והפצתו; פרסומו מידע, איסוף
עם בשיתוף השד סרטן של מוקדם לגילוי תכנית מפעילה העמותה בסיכון. נשים

היהודית. הסוכנות ובמימון הדסהישראל

הדסה לארגון הקשור והתנדבותי, מפלגתי לא ציוני ארגון  הדסהישראל ■

המעורבות ההתעניינות, תחומי ארה"ב. הדסה הציוניות הנשים ולארגון הבינלאומי
חינוך, בריאות, בנושא פעולה ועל למודעות עידוד על מבוססים שלו והפעילות

והסביבה. החיים ואיכות בחברה האישה מעמד עלייה, קליטת

העמותה סרטן. בחולי נפשית לתמיכה עמותה  נלחמים סרטן חולי  חוס"ן ■

ולבני סרטן לחולי הרצאות וערבי עיון ימי סדנאות, תמיכה, קבוצות מארגנת
הרחב. לקהל וכן משפחותיהם

נושא את המקדם מפלגתי, ולא פמיניסטי וולונטרי, גוף  בישראל הנשים שדולת ■

פורום ובריאות. משפט חינוך, פוליטיקה, הכוללים בתחומים האישה מעמד
גבוהה. עדיפות בעלת סוגיה השד בסרטן רואה הנשים שדולת של הבריאות

ויעדים מסרות
וכדי בפעילות כפילות למנוע כדי השונים, הגופים בין לתאם היא הקואליציה מטרת
פעילותו את  זאת ובעקבות השד, סרטן לנושא הציבור של מודעותו את להגביר
שיפור היא שתכליתו נשיפמיניסטי, למאבק דוגמה היא הקואליציה בתחום.
והעצמת וחינוך בחולות התמיכה שירותי שיפור מוקדם), גילוי (כולל במחלה הטיפול
של יעדיה ופעילה. נכונה בריאות לצרכנות נשים (empowerment  (האדרה

כוללים: והם רבים, הקואליציה

את להבין שמטרתו בסיסי מחקר עידוד וכן פסיכואונקולוגי, מחקר עידוד מחקר:
למחלה. הסביבתיים הגורמים
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והיוזמות הקבוצות בין ותיאום למיניהן תמיכה לקבוצות ועזרה עידוד תמיכה:
השונות.

ועזרה (פרותזות) שד תותבי מימון בלימפודמה, ויעיל נאות טיפול החולה: רווחת
למשל). לאומי, ביטוח (קצבאות השד סרטן לחולות ומעשית כספית

כמו השד. סרטן בנושא קלינית מומחית אחות של התפקיד ייזום במערכת: שירותים
בנשים לטיפול שיוקמו מיוחדים במרכזים השד סרטן נושא ריכוז למען פעילות כן

החולות.

המערכתית ברמה אם במחלה, הנאבקות במסגרות האישה קול השמעת שדולה:
למשל  ההחלטות מקבלי של המדינית ברמה ואם השונים) החולים בבתי (למשל

בכנסת. בדיונים השתתפות עלידי

האמריקנית הקואליציה עם בקשרים עומדת הישראלית הקואליציה בינלאומי: קשר
באירופה. גם ומיוצגת השד בסרטן למאבק

במחקר סוגיות

מחקרים של מימונם את להגדיל כיום תובעות האישה בריאות לשיפור הפעילות
המחקר מהתמקדות מוטרדות גם הן בעת בה אך נשים, של בבריאותן העוסקים
הן במשאבים במחלוקת שנוי לשימוש כדוגמה המסורתי. הביורפואי במודל
שעליה הגישה האנושי. הגנום לפרויקט שהוזרמו הדולרים מיליארדי את מציינות
סביבתיים מגורמים ומתעלמת המחלות כגורמי בגנים מתמקדת הפרויקט מושתת
הכרוכים האתיים מההיבטים מתעלמת גם זו מוגבלת גישה .(Rosser, 1994)

המידית תוצאתו אלה, לנשים יעיל טיפול עדיין שאין מכיוון כאלה. גנטיות בבדיקות
ולסירובן עבודתן ממקומות נשים של דחיקתן לידי להביא עשויה הגנטי הגילוי של

לבטחן. הביטוח חברות של

המחקר של נכבד נתח (45 עמ' פלשר, דיאנה סיכון", "גורמי (ר' הוזכר שכבר כפי
שמחקר, ומאחר הרפואית, והטכנולוגיה התרופות תעשיות בידי ממומן הרפואי
חיי של והנפשיחברתי הסביבתי ובהקשר תזונה בהרגלי ראשונית, במניעה המתמקד
די עדיין ולכן בקלות, למימון זוכה אינו הוא מסחרית, תועלת בעל אינו נשים,

מוזנח.
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הטמוקסיפן ניסוי הוא המונע הטיפול בתחום למימון זכה שכן אחד ניסוי
והיו טמוקסיפן קיבלו השד לסרטן סיכון בקבוצת בריאות נשים .(Tamoxifen)
יכולה אכן התרופה האם לבדוק אפשר שיהיה כדי אחדות, שנים במשך במעקב
תרופה שבמתן הבטיחות במידת מפקפקים הניסוי מבקרי המחלה. את למנוע
התקבל התרופה אודות על היחיד כשהמידע  בריאות נשים של גדולה לקבוצה
את מסכנים גם אלו מעין ניסויים זאת, מלבד השד. בסרטן בחולות טיפול בעקבות
חלק שרק אף בתרופה, בשימוש הכרוכות הלוואי תופעות בשל המשתתפות, כל
של האינטרסים בין השילוב .(Love, R., 1995) ממנה תועלת יפיקו אכן מהמשתתפות
את מוליד הקסם" "נוסחת את למצוא החוקרים של רצונם לבין התרופות חברות
של ערוך לעין המורכבת במשימה להתמקד במקום זה, מסוג מניסויים ההתלהבות

סביבתיים. גורמים זיהוי

וסיפול מוקדם גילוי
סרטן מפני הפחד ואימהות. מיניות  כפולה סמליות נושא השד המערבית בחברה
משקף שהשד (אף המיניות מאיבוד הגופנית, המשיכה מאיבוד בחשש כרוך השד
מפאת ההנקה. חוויית מאיבוד וכן האישה) למיניות הגברים של הגדרתם את יותר
מוקדם. גילוי בתכניות להשתתף שלא לבחור עלולה היא לאישה, השד של חשיבותו

יש וגודלם; שדיהן מצורת ובעיקר מגופן רצון שבעות אינן הנשים קרובות לעתים
גם שדיהן. בגודל מתביישות שהן משום בממוגרפיה נבדקות אינן שהן שדיווחו
אופיו שבשל האפשרות נשים. בקרב מעורבים רגשות מעוררת השד של עצמית בדיקה
גופני דימוי ובשל "אסור"), כן (ועל לאוננות מטבעו הדומה בשדיים, מגע של הארוטי
נחקרה טרם השד סרטן של מוקדם לגילוי בתכניות להשתתף נשים נמנעות שלילי,

מעמיקה. חקירה

! על לסמוך קרובות לעתים אותן מלמד (סוציאליזציה) נשים של החברות תהליך
 י כי אותן לשכנע למדי קל יהיה שלרופא ייתכן לכן עצמן. על מאשר יותר הממסד
"  יש שנה". בעוד לבדיקה "לחזור ושעליהן כלום", "לא הוא בשד חשות שהן הגוש
.■£■ משינויים או מגושים נשים של חששותיהן את שהפיגו רופאים על מדי רבים סיפורים
; קרובות, לעתים נשים, צדקו. שהנשים התברר הצער, למרבה כך, ואחר בשדיהן,
.^ תחוש לא מי וכמובן, חשד. מעוררי בשינויים להבחין ליכולתן באשר ביטחון חסרות
J סרטן? אינו באמת חשה שהיא שהשינוי להאמין ותשמח הקלה

$£■■ 
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הייתה בטיפול ההתקדמות גברים, מחלת הייתה המחלה שלו סבורות הפמיניסטיות
הקרנות, ניתוח, דהיינו  להרעיל" לשרוף "לחתוך, של והגישה יותר, מהירה
למשל, במהירות. משתנה הסתם, מן הייתה, לאב, סוזן שתיארה  כימותרפיה
עד במחלה, היחידה הטיפול שיטת רדיקלית שד כריתת הייתה שנים כמאה במשך
היא נוספת דוגמה מידה. באותה מועיל להיות יכול קיצוני פחות שטיפול שהתגלה
השרויה האישה, בעוד שד, נכרת חיובית ביופסיה בעקבות שבו החדשלבי, התהליך
כיום הנהוג הדושלבי, התהליך כך. על יודעת איננה בביופסיה, הכרוכה בהרדמה
פעילה של יוזמתה הוא הכירורגי, הטיפול והמשך הביופסיה ביצוע בין והמפריד
הנשים כי בנחישות טענה היא רפואי. מקצוע בעלת שאיננה השד, סרטן בתחום

.(Love, s., 1995) בהן לטיפול הנוגעות להחלטות שותפות להיות צריכות

של (empowerment  (ס^דרה לה^צמתן פועלות האישה בריאות לשיפור הפעילות
לקבל בכשירותן ביטחון הקניית ובאמצעות בנושא מידע הקניית באמצעות נשים
בריאות למען אלה מאמצים אחרים, בנושאים כמו לבריאותן. הנוגעות החלטות
של אלו עם ובעיקר הרפואי הממסד אנשי של ושיטות גישות עם מתנגשים השד
קדומות דעות פטרונות, התנשאות, כוללות אלו גישות נשים. לקפח הנוטים רופאים,

בכך. הקשורות אחרות וסוגיות מסורתית ביורפואית חשיבה (ג'נדר), המין על

סמכותיותו בולטת שבה בישראל, במיוחד נפוצה הרופאים של פטרונותם תופעת
זו התנשאות לנושא. צרכנית גישה בה התפתחה ושטרם הרופא, של המסורתית
מאחר השד, של עצמית בדיקה לעשות לא לנשים הרופאים של בקריאתם מיוצגת
ובעקבותיהן מיותרות, בדאגות להיטרד עלולות הן ולכן דיין, מיומנות אינן שהן
בהדסה, בכיר כירורג של דבריו פי (על מדומה גוש בגלל שבוע" "כל לרופא לפנות
בשד הסרטן מקרי מרבית את כי ידוע כן, פי על אף ב1994). האישה ביום שנישאו

רופאיהן. ולא דווקא הנשים מגלות

לצרכנית, הרופא בין הסמכותיות פער את מגדילה גברים הרופאים שמרבית העובדה
פחות נוטים שרופאים גם הוכח יותר. נמוך בחברה הנשים של מעמדן רוב, פי על שכן
נשים כ100,000 בקרב שנערך במחקר ממוגרפיה. לבדיקת נשים להפנות מרופאות
יותר 1.5 פי ממוגרפיה לבדיקת נשים לשלוח נטו שרופאות החוקרים מצאו בארה"ב,
יש שלהם. המקצועי והוותק הרופאים גיל בחשבון הובא במחקר רופאים. מאשר
חשיבות קיימת שבה בגבר, המתמקדת גישה על מצביעה זו שעובדה החושבים
מטופלות. נשים עם להזדהות יכולת אי מציגה שהיא או נשים, למחלות פחותה
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אשר הביורפואית, ההתמקדות את מדגישה רופאים של המסורתית ההכשרה
באה זו גישה ותחלואה. לבריאות פסיכוחברתיים גורמים של משקלם את מקטינה
הסוציאלים העובדים של שמשכורתם בעובדה השד, סרטן של בהקשר ביטוי לידי
למלחמה האגודה בידי אם כי הבריאות, משרד בידי משולמת אינה קרובות לעתים
אינטגרלי חלק אינן תמיכה קבוצות ועוד, זאת מעיקרו. וולונטרי ארגון בסרטן,

הרפואיים. המוסדות מרבית שמציעים מהשירותים

קשות החלטות להחליט הצורך בפני ניצבות הן בשד, סרטן נשים אצל מתגלה כאשר
"מטופלות להיות מגברים יותר נוטות הן בחייהן. לראשונה לעתים  ומכריעות
טיפול, על להמלצות ולהישמע להתלונן לא מדי, רבות שאלות לשאול לא צייתניות",
בישראל וגברים שנשים נמצא אחד במחקר נחוץ. באמת הוא האם לבחון מבלי
דומה בקבוצה אמריקנים מאשר רופאיהם בהמלצות ולדרוש לפקפק פחות נוטים

(Shuval, 1992)

כבשותפות בהן מכירים אינם לרוב הנשים, כלפי הפטרנליסטית בגישתם הרופאים,
החלטות. בקבלת ולשתפן מידע להן למסור וממעיטים לבריאותן בדאגה שוותערך
מהרופאים מונע והדבר ולתת, לשאת מאשר לצוות זמן, פחות גוזל וזה יותר, קל

ביותר. קשות שאלות על לענות

החלסות וקבלת השד בסרסן חולות

כללי רקע  החלסות קבלת
והיא מובהקת, גברית לתכונה נחשבת החלטות קבלת המודרנית המערבית בחברה
דעת. ובשיקול ברציונליות למשל, המאופיין,  הגברי הסטראוטיפ עם מתיישבת אף
חשובים בנושאים החלטות לקבל יש שבהם תפקידים רוב, פי על ממלאים, הגברים
מרגשות, יותר וכמושפעות רציונליות פחות הנחשבות לעומתם, והנשים ומשמעותיים,
תהליך הוא בחיים חשובות החלטות קבלת אלה. מעין תפקידים למלא מרבות אינן
(Gelatt, 1989) ג'לאט והתנהגותיים. רגשיים קוגניטיביים, היבטים הכולל מורכב,
וקבלת המידע עיבוד מידע, איסוף החלטות: קבלת בתהליך שלבים שלושה מתאר
התמודדות דפוסי חמישה מתארים (Janis and Mann ,1976) ומאן ג'ניס ההחלטה.

לחץ: במצבי

חדש ממידע מתעלם האדם לשינוי. פתיחות וחוסר הקודם למצב התמסרות ■

ולהפסדים. לסיכונים להתייחס ומהצורך
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בדיקה. ללא המומלץ, השינוי את מקבל האדם ערעור. ללא שינוי ■

האחריות את להטיל מעדיף האדם ההחלטה. מקבלת ובריחה הימנעות ■

הזולת. על שבהחלטה

ובודק אובייקטיבי באופן אותו מעבד מידע, אחר מחפש האדם .(vigilance) ערנות ■

ההחלטה. לפני השונות האפשרויות את

הבעיה. לפתרון דרך אובססיבי באופן מחפש האדם .(hypervigiiance) ערנותיתר ■

יתר ערנות קיצוני במצב המידיים. והמצבים האפשרויות את רואה אינו הוא כאשר
כפניקה. נראית

לקבלת הנוגעים לרופא, מטופל בין קשר טיפוסי שלושה מתארת (Schain, 1980) שיין
הטיפול: בנושא החלטות

המטפל, הוא הרופא סביל. למטופל פעיל רופא בין קשר זהו אקטיביותפסיביות. ■

אונים. וחסר תלותי  והחולה

המקצועית הסמכות את מייצג הרופא שוויון). מתוך (לא פעולה ושיתוף הכוונה ■

בו ויש מאיים, לא רפואי לקשר אופייני מצב זהו טיפול. לקבל מעוניין והמטופל
לקבל יכולת ובעל אינטליגנטי בוגר, הוא המטופל כאשר למשל, דפוסים, כמה

מעורערת. הבלתי הסמכות בעל הוא הרופא עדיין אולם החלטות,

מטרת פעיל. ומטופל תומך רופא בין קשר באחריות: השתתפות של שוויוני קשר ■

לניסיונו ההערכה בשילוב המטופל של וייחודיותו עצמאותו את לעודד הזה הקשר
לעצמו; לעזור למטופל עוזר הרופא זה מסוג בקשר הרופא. של ולמיומנותו המקצועי

לו. זקוק שהאחר הידע, יש לאחד בוגרים. שני בין קשר זהו

רופאחולה. יחסי של דגמים כמה מתארים (1995 בסט, ובן (תדהר בסט ובן תדהר
בלתי סמכות בעל הרופא שבו  המסורתי הפטרנליסטי הדגם  האחד בקצה
 האינפורמטיבי הדגם  שמנגד בקצה מציית. והחולה המחליט הוא מעורערת.
בין הטיפול. על יחליט החולה קבלתו, ולאחר מידע, לספק רק חייב הרופא עלפיו
של שונות מידות המחייבים דגמים יש  והאינפורמטיבי הפטרנליסטי  הקצוות שני
אלא מידע, במתן רק מתמצה איננו הרופאים תפקיד עלפיהם, משותפת, החלטה
העדפותיו. ובירור טיפוליות חלופות הבהרת באמצעות להחליט לחולה בסיוע גם
המערבית בחברה עוד מקובל אינו הפטרנליסטי הדגם כי מציינים המחברים
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כי מוסיפים הם אולם, החולה. של עצמאותו בחשיבות ההכרה בעקבות המודרנית,
מידע בהעברת הוא האחד המשותפת. ההחלטה דגמי ביישום עיקריים קשיים שני יש
הערכתו את ובמיוחד החולה, של העדפותיו בהבנת הוא האחר לחולה. אובייקטיבי

נתונה. מגבלה עם לו הצפויה החיים איכות לגבי הסובייקטיבית

הדבר כי הטוענים יש מורכב. נושא היא טיפוליות בהחלטות המטופל השתתפות
לשלול אין כי לעומתם הטוענים ויש צורך, ללא אחריות, המטופל כתפי על מטיל
באיזו היא זה בעניין הנשאלת השאלה לאוטונומיה. הבסיסית זכותו את ממנו
קסילת' לבריאותם. באשר רפואיות החלטות להחליט רוצים אכן החולים מידה
מחלתם על מידע לקבל סרטן חולי של רצונם את חקרו (Cassiieth, 1980) ואחרים
מעוניינים החולים רוב, פי על כי במחקרם, מצאו והם רפואיות, החלטות ולהחליט
טוענים הם עוד בפועל. מקבלים הם מאשר מצבם ועל מחלתם על מידע ביותר
חולים כי מצאו גם הם זה. מידע עם להתמודד הכלים יש לחולים כי במחקרם
חולים וכי מבוגרים, מחולים יותר טיפוליות, בהחלטות להשתתף מעוניינים צעירים
להשתתף פסימית, גישה בעלי מחולים יותר מעוניינים, אופטימית גישה בעלי

במחלתם. לטיפול הנוגעות בהחלטות

ניתנת שכאשר במחקרם מצאו (Degner and Sloan, 1992) וסלואן דגנר זאת, לעומת
פי על מעדיפים הם  במחלתם הטיפול על בהחלטות להשתתף האפשרות לחולים
קבוצות. שתי של התנהגותן את בדקו הם לרופא. ההחלטות קבלת את להעביר רוב
ובאחרת התאורטית, עמדתם את לתאר נתבקשו אשר בריאים, אנשים נכללו באחת
מחולי יותר טיפוליות, בהחלטות להשתתף רצו שהבריאים מצאו הם סרטן. חולי 

יוצא זה ממחקר המטפל. הצוות בידי ההחלטות את להשאיר שהעדיפו הסרטן,
כאשר אולם תאורטי, באופן במחלתם בטיפול להשתתף רוצים אנשים כי אפוא
הצוות על לסמוך רצון של ברורה מגמה מסתמנת חייהם, על ממשי איום מסתמן

, . , , המטפל..
■■ י י. .. ■■..* ■ ■ , י ■, ■ ..

כאשר שב1980, מהעובדה נובע המחקרים שני של במסקנותיהם ההבדל כי ייתכן
ולכן מידע, לחולים לתת נהוג היה לא עדיין מחקרם, את ערכו ואחרים קסילת'
כה ממצא היה במחלתו הטיפול על בהחלטה החולה של ובשיתופו במידע הצורך
מאוחר שנים שתיםעשרה ודגנר סלואן של מחקרם בזמן זאת, לעומת משמעותי.
החולים בפני שעמד והקושי מחלתם, על במידע חולים לשתף נהוג היה כבר  יותר

המידע. אותו עם ההתמודדות הוא
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וזך רפואיות, בהחלטות החולה שיתוף בנושא המקצועית הספרות כי לציין ראוי
המינים, בין בהבדלים דנה אינה סרטן, של אבחנה של במקרה והן כללי באופן
כן ואם רופאחולה? יחסי של מסוים דפוס לפתח מגברים יותר נוטות נשים האם
המבוססים יחסים הרופא עם לפתח נשים לעודד אפשר וכיצד לכך? הסיבות הן מה
ויש בשיטתיות, נבדקו טרם אלה סוגיות אוטונומיה? ועל שוויוניות על שיתופיות, על

בהן. העוסקים מחקרים לעודד

השד ב0ר0ן וזחלסות קבלת
אפשרויות חולות בפני פתחו הראשונים בשלביו השד בסרטן בטיפול התפתחויות
בשלביו שד סרטן של במצב כי העלה (Fisher et a/,,1985) פישר של מחקרו שונות
שד) משמר (ניתוח חקרנות בתוספת בלבד, (lumpectomy) הגוש כריתת הראשונים,
השד לכריתת המחלה, של וחזרה פרוגנוזה דהיינו טיפולית, מבחינה שקולה
אלה ממצאים .(125 עמ' פרץ, תמר בסרטן", "הטיפול זה בפרק גם (ר' (mastectomy)
הטיפול. את לבחור לאישה לתת אפשר רבים שבמקרים כך לידי הביאו ואחרים
jw גס כריתה שעברו נשים בפני פתחו פלסטית בכירורגייה ■התפתחויות בנוסף,

מאוחר. או מידי  שד לשחזור האפשרות

בין בבריטניה חולות של בחירתן את בדקו אשר ,(Wilson et al., L988) ושותפיו וילסון
מלאה, כריתה לעבור בחרו מהן שלישים שכשני מצאו הגוש, להרחקת שד כריתת
מהגוף") הזה הרע הדבר כל את ("לסלק המחלה של מחזרתה חששן בגלל בעיקר
מהבית, ממושכת בהיעדרות כרוך אשר בקרינה, מטיפול להימנע רצונן ובגלל
יותר להן חשוב כי התחושה את ביטאו אלה בריטיות נשים ומהעבודה. מהמשפחה
את הפתיעו אלה תוצאות השד. על לשמור מאשר במחלתן יעיל טיפול לטפל
אפשרי, הדבר אם אישה, כל כי האמינה אשר ברובה), (הגברית הרפואית הקהילה

שד. משמר בניתוח תבחר

משתי באחת טופלו אשר נשים של השונה התמודדותן את בדקו רבים מחקרים
בסקירת .(Schain et al. 1983; Fallowifeid et al. 1990) השונות הניתוחיות האופציות
ככלל, כי נמצא (Fallowifeid, 1991) בנושא העוסקים מחקרים 91 תוארו שבה ספרות
נשים לבין והקרנות השד שימור שעברו נשים בין דומות והדיכאון החרדה רמות
מהסרטן בפחד יותר קשורים ודיכאון שחרדה ייתכן, השד. של מלאה כריתה שעברו
חד מסקנות להעלות קשה כי לציין חשוב ותוצאתם. מהטיפולים בפחד מאשר
פסיכולוגיים ובכלים במדדים השתמש מחקר שכל מכיוון אלה ממחקרים משמעיות
"בין סרד, סוזאן של מאמרה זה בפרק גם (ר' שונות באוכלוסיות התמקד וכן שונים

.(99 עמ' השד", בסרטן חולות נשים בקרב גישוש מחקר והמערכת: החולה
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שלילית או חיובית השפעה יש בהחלטות להשתתפות האם השאלה: כן, אם נשאלת,
Fallowfield,) ועמיתיה פלופילד השד? סרטן חולות של הנפשי שיקומן תהליך על
המלאה האפשרות את להן נתן אשר כירורג אצל טופלו אשר שנשים מצאו (1994
הטיפולים עם והתמודדותן יחסית, נמוכה ודיכאון חרדה מרמת סבלו בטיפול לבחור
לציין יש אותן. שיתף שלא כירורג אצל טופלו אשר נשים של מזו יותר טובה הייתה
בהחלטות ההשתתפות מבחינת הנשים של ההתנהגות נבדקה לא זה במחקר כי
הנפשי מצבן על שלה וההשפעה הרופא של והאישיות המדיניות רק אלא טיפוליות,
Cassileth et al.,) ועמיתיה קסילת' של אלה עם מתיישבים אלה ממצאים הנשים. של
יכולות הן כי לנשים ההרגשה ונתינת אינפורמציה בהעברת התועלת בנושא (1980

טיפוליות. להחלטות שותפות להיות

ההחלטה בקבלת השתתפות של התופעה על לעמוד ניסתה (Kadmon, 1994) קדמון
אחיות של ראותן ומנקודת ראשוני שד בסרטן חולות של ראותן מנקודת הטיפול, על
תהליך על והצביעה איכותנית בשיטה הנושא את בדקה היא השד. בסרטן מומחיות
דגנר של לממצאיהם דומים ממצאיה האישה. שעוברת החלטה קבלת של מורכב
ההחלטה את להעביר רוב פי על מעדיפות נשים כי ,(Degner and Sloan, 1992) וסלואן
מעורער הבלתי האמון השני כחוט עלה הנשים עם השיחות בכל המטפל. לרופא
נערך זה מחקר הגדול". האיש והוא והניסיון הידע בעל "הוא לדבריהן: ברופא. שלהן
יחסי את שם המאפיינת הפטרנליסטית הגישה את אולי ומשקף בסקוטלנד

הרופאמטופלת.

יש ראשון בשלב שלבים. שני כוללת הטיפול על בהחלטה המטופלת השתתפות
את להשאיר או הטיפול, לגבי בהחלטה פעיל באופן להשתתף האם החלטה
לגבי בהחלטה להשתתף הוחלט אם השני, בשלב הרפואי. הצוות בידי ההחלטה
זקוקה האישה אלה שלבים בשני הטיפול. צורת לגבי החלטות ישנן הטיפול,

ותמיכה. מידע זמן, עיקריים: דברים לשלושה

ועוד, פסיכולוגים סוציאליים, עובדים אחיות, רופאים, הכולל המטפל הצוות על
להשתתפות ההכרחיים הללו, התנאים שלושת את לקבל זוכה אישה כל כי לוודא
לקבל האישה על המקרים ברוב כי לציין חשוב גורליות. בהחלטות ומודעת פעילה
חייה על המאיימת מחלה של האבחנה משמעות עם מתמודדת היא כאשר החלטה,
היא זה בזמן החדש. למצב המתאימה בדרך חייה את לארגן צריכה היא שבו ובזמן
יש ולמיניות. לנשיות גוף, לדימוי הקשור כל עם ראשונית התמודדות מתמודדת
בנוסף, בחרה. שבה ההתמודדות ולדרך האישה לצורכי ביותר קשובים להיות עלכן
בעלת משכילה, לאישה קשה תהליך הוא השד סרטן של במצב החלטות קבלת
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כמה עד אפוא לתאר אפשר משפחתה. ובידי זוגה בן בידי ונתמכת כלכליים אמצעים
ואשר מצומצמים, כלכליים משאבים בעלת משכילה, הפחות לאישה זה תהליך קשה

וחברתית. משפחתית זוגית, תמיכה של מקורות לצדה אין

כוח, הוא ידע זה. תתפרק בבסיס מרכזי טיעון היא ולהחליט לדעת האישה זכות
התלות לעומת  (empowerment  (ה$דרה והעצמה אוטונומיה מאפשר אשר
נשים לעודד יש לרופא. חולה שבין הקשר את קרובות כה לעתים המאפיינת
קשר, הרופא עם ליצור וכן החלטות, בקבלת לעיל, שנדון הערנות, בדפוס להשתמש
לדרוש שיש אומר הדבר אין אולם, באחריות. השתתפות ועל שוויוניות על המבוסס
מה במחלתה. הטיפול לגבי בהחלטות פעילה שותפה להיות אישה מכל לצפות או
לאחר ההחלטה קבלת בתהליך השתתפות של האפשרות את לה להצןע הוא שחשוב
המלא המידע את מקבלת אינה האישה מדי רבים במקרים ורצונה. גישתה בחינת
קשר, ליצור האפשרות לה ניתנת לא כלל וכן בפניה, העומדות האפשרויות על
מקשר המערכת של הסתייגותה בשל אולי זאת שוויונית. גישה על המבוסס
וחוסר בשלותם מחוסר הנובעת הסתייגות שוויון; על המבוסס אינפורמטיבי
בחברה בערכים שיתחוללו תמורות שעם לוודאי קרוב בנושא. הרופאים של ביטחונם
סוג של יתרונו על מידע כיום רוצות נשים תשתנה. בנושא הנשים של גישתן גם שלנו,
על ההחלטה בקבלת פעילה השתתפות מאשר יותר אחר, סוג לעומת אחד טיפול
את לתת צריך להחלטה, שותפות להיות רוצות אשר לנשים אולם, הטיפול.
הרופאים לרופאים. האחריות את להעביר לרצות נשים של זכותן כן כמו האפשרות.

האישה. של לרצונה גישתם את להתאים צריכים

בשלביו עדיין עומד השד בסרטן רפואיות בהחלטות נשים השתתפות בנושא מחקר
מידע לנשים למסור אפשר כיצד לבדוק כדי שיטתי מחקר דרוש ההתחלתיים.
מהסיכונים או המחלה משלב מושפע האישה של רצונה האם וכן אובייקטיבי,
הטווח ארוכות ההשפעות את לבדוק חשוב כן כמו המוצעים. בטיפולים המעורבים
ועל גישותיהן על מחקרים פורסמו טרם בארץ רפואיות. בהחלטות הנשים שבעירוב
ובנושא רפואיות בהחלטות להשתתף רצונן בנושא השד סרטן חולות של עמדותיהן
לקבוע שנוכל כדי אלה מעין במחקרים דחוף צורך יש הרופא. עם מהקשר ציפיותיהן
תרבותי רקע ובעלות שונות אוכלוסייה משכבות ישראליות לנשים התערבות דרכי

מגוון.
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לשחזר? לא או לשחזר
יי* ■ יי

בפני מעמידים כלל שבדרך והאפשרויות נשאלת, אינה כמעט כבר זו שאלה היום
או הכריתה, לניתוח בהמשך מיד, לשחזר האם הן שד כריתת העוברת האישה
בוחרות כמה  בישראל זה בנושא נשים החלטות על נתונים אין יותר. מאוחר
לפי אלה, בקבוצות נשים התפלגות על נתונים ואין לא, כלל או מאוחר מיד, בשחזור

ועוד. השכלה גיל. של משתנים

להניח ויש שחזור, מעודדים רוב, פי על גברים הפלסטיים, והמנתחים המנתחים
או להקטנתם שדיהן, להגדלת ניתוחים עוברות רבות בריאות נשים שבה שבחברה
את לשחזר כריתה ניתוח לאחר נשים על מבוטל לא חברתי לחץ מופעל להרמתם
ממושך, בסבל כרוך להיות יכול רפואית, סיבה לו שאין שכזה, שניתוח ידוע השד.
גם תקבלנה שנשים חשוב השונות. השיטות לפי אחרים, ובסיבוכים לזיהום בחשיפה
חיפוי על ויתור או בפרותזה שימוש כגון חלופות על וגם אלו סכנות על מידע

בכלל. קוסמטי

להיות כדי שד לעצמן שכרתו האמזונות שד: לכריתת פמיניסטית מטפורה יש
" נגד אמיצות ללוחמות הופכות השד כרותות וכמוהן,  חץ בירי יותר טובות לוחמות
ידי על המוכתב מהדימוי עצמן לשחרר גם אולי יכולות כריתה שעברו נשים המחלה.
שד כרותת אישה כל ולכן שדיים, שני בקיום תלויים המשיכה וכוח שמיניות גברים
את מסתירות שאינן שנשים החושבות פמיניסטיות יש נפשית. פגועה גם בהכרח היא
חזקות נשים חבורת מעין  מיוחדת לקבוצה כשייכות זו בצורה מזוהות יהיו הכריתה

בזו. זו התומכות

דוגמנית של תמונה New York Times Magazine בשער הופיעה שנים כשלוש לפני
מפנה. נקודת הייתה אולי אך הציבור, את תחילה זעזעה זו חשיפה אחד. שד בעלת
עליה, להסתכל ואפשר השני, השד של במקומו וצלקת אחד שד עם אישה הנה
פוסטר הופיע מכן לאחר ביופייה. ולהבחין בגופה מחוסרהסימטרייה להתרשם
מקועקעת השד כריתת צלקת עם בפניה שחרור הבעת בעלת אישה של פמיניסטי

בפרחים.

שולי אמנותי. לביטוי כנושא אחד שד בעלת אישה רואים אנו בישראל, גם לאחרונה
אמנותית בצורה השד כריתת עם התמודדותה את תיעדה הוד, מעין אמנית נחשון,
שהותיר הצלקת את בציור מקשטת נראית היא שבה וידאו קלטת באמצעות

הניתוח.
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קלודי של צילומים תערוכת בירושלים האישה" "קול במרכז הוצגה 1996 בינואר
קל "לא נכתב: (12.1.96) העיר" "כל בעיתון כרות". שד על וריאציות 19" קובוט
במקרה ולא כרות, שד צילומי כמו בעייתי כה נושא להציג שתסכים גלריה למצוא
הקיצוני הארגון האישה', 'קול לארגון השייכת אנתיה בגלריה מוצגת התערוכה
של קטן לא ציבור שיש שברור אף על שם תוצג התערוכה בארץ. הנשים ארגוני מבין

מהתערוכה". רגליו ידיר וודאי צילומים, של כזה מסוג שמסתייג ונשים גברים

של תערוכתה ישראל במוזאון נפתחה אלה, מילים שנכתבו לאחר חודשיים והנה,
השד סרטן ב"מחלת העוסקת  לאושר" הבטחה הוא "היופי  שביד אריאלה
המה הפתיחה בערב הפגוע". הגוף חוויית של ובאומץ בפחד בשקרים, ובאשליות,

לכולם. מקום נותר ובקושי מבקרים המוזאון

שתיקה רק עורר שבעבר נושא, של וחשיפה פתיחות של החדשה הגישה על לברך יש
עם בהתמודדותן אותן ותאדיר גאווה לנשים תעניק זו גישה כי לקוות יש ובושה.

השד. כריתת
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ופרסומים מחקר נ0פח:

מחקר
מדעיים פרסומים 139 הממוחשבים המידע מאגרי בסקירת נמצאו 19941986 בשנים
49 הבינלאומית. בספרות (8496) 117 מהם בישראל, שמקורם השד סרטן בנושא
19 ומעקב. טיפול בנושא (4396) 60 מעבדתיים, יסוד במדעי עסקו (3570) פרסומים
הגילוי או הסיכון ובהיבטי בישראל השד סרטן בנושא עסקו מאמרים (#14)

המחלה. של המוקדם

ספר (בתי שונות במסגרות מחקר עבודות עוד בישראל נכתבו אלו, מאמרים מלבד
לא הן אך והטבע), החברה במדעי שונים לימוד וחוגי לסיעוד ספר בתי לרפואה,

פורסמו.

הפעילות נמצאה הבריאות במשרד הראשי המדען לשכת של המידע מאגר בסקירת
סמנים  4 אבחון,  4) ממומנים מחקרים 15 השד: סרטן בתחום הבאה המחקרית

אפידמיולוגיה)  1 מניעה  1 טיפול  3 גידוליים,

השד. סרטן בתחום מחקרית פעילות על חוקרים 43 עוד דיווחו זאת מלבד

מחקר מענקי 27 בסרטן למלחמה האגודה מטעם הוענקו 19941984 השנים בין
בסרטן ו2 הריאות בסרטן 8 הגס, המעי בסרטן 9 (לעומת השד סרטן בתחום

כדלהלן: למשל) הערמונית,
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הנושא החוקר שם

אדם משד ממאיר אפיתל תאי גידול ים הדסה בי"ח  בירן ש' פרופ' ■

נסיום ללא במדיום בתרבית
(שנתיים)

בשיטת חדשבטיים נוגדנים פיתוח רמב"ם רפואי מרכז  ברטל א' ד"ר ■

בשאתות אנטיגנים כנגד ההיברדומה
אנושי ממקור שד

אימונודיאגנוסטי מבחן פיתוח האוניברסיטה  סוליציאנו ד' פרופ' ■

השד לסרטן העברית

הסתגלות על המשפיעים גורמים דינור  קפלן ע' פרופ' ■

שד סרטן חולות של חיים ואיכות ביתחולים  ביידר לאה פרופ'
ומשפחותיהן ושחלה ים הדסה

קצב בבקרת קינז פרוטאין פעילות שרוני י' ד"ר ■

(שנתיים) השד סרטן של הגידול גליק ש' פרופ'
סורוקה רפואי מרכז  לוי י' ד"ר

של מוקדם לאבחון מכשיר שיפור למדע ויצמן מכון  ברקה ג' פרופ' ■

התרמי הפינוי בשיטת השד סרטן
(שנתיים)

של מוקדם לאבחון מכשיר שיפור הדסה, ביתחולים  מהלר י' פרופ' ■

התרמי הפינוי בשיטת השד סרטן ים
(שנתיים)

באמצעות בשד גידולים ואפיון גילוי למדע ויצמן מכון  דגני ה' פרופ' ■

מגנטית בתהודה ספקטרוסקופיה
גרעינית

וכבד שד גידולי של הדמיה מורוז ח' פרופ' ■

חד נוגדנים עלידי (הפטומה) רפואי מרכז  שינפלד פרופ'
בחומר מסומנים שבטיים בילינסון

(שנתיים) רדיואקטיבי רפואי מרכז  קווסטל פרופ'
סורוקה

של אנטיגן של והתמקמות שחרור האוניברסיטה  סוליציאנו ד' פרופ' ■

מתוך האקסטרהצלולורי המטריקס העברית
להתקפה הנתונים השד סרטן תאי

חיסונית
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קרוס (אדיוטיפים) נוגדנים קידר י' פרופ' ■

בנשים אדיוטיפים ואנטי ראקטיביים אוניברסיטת  סמורודינסקי נ. ד"ר
(שנתיים) השד סרטן עם חולות תלאביב

הנורמלית השד רקמת תגובתיות למדע וייצמן מכון  קאי א' פרופ' ■

לאסטרוגן אנושי ממקור והסרטנית

המערכת של פנימיים ממדים איכילוב ביתחולים  נבון ש' מר ■

להסתגלות הקשורים המשפחתית
בת של שד כריתת לאחר המשפחה

הזוג

נשים אצל פסיכולוגיים גורמים קרייטלר ש' פרופ' ■

של מוקדם לגילוי לתחנות לפנייה אוניברסיטת  חייצ'יק ס' פרופ'
השד סרטן תלאביב

המקודד הגן של הפרומוטור חקר חייצ'יק ס' ד"ר ■

השד בסרטן למוצין הדומה לאנטיגן זרצקי י' ד"ר
(שנתיים) תל אוניברסיטת  ורשנר ד' ד"ר

אביב

על השפעות שד: סרטן עם אימהות קליימן ליאת ד"ר ■

של וההתנהגות הנפשי המצב הסתדרות  ביידר לאה פרופ'
הילדים הדסה מדיצינית

בתהליך F.N.A.n מקום הערכת רפואי מרכז  מלברגר א' פרופ' ■

(שנתיים) השד סרטן של האבחנתי רמב"ם

in בשיטת שבטיים חד נוגדנים ייצור שינפלד י' פרופ' ■

(שנתיים) שד שאתות כנגד vitro שיבא רפואי מרכז  בלנק מ' ד"ר

של אנלוגים של משולבת פעולה שרוני י' ד"ר ■

ואנטגוניסטים סומטוסטטין גוריון בן אוניברסיטת  לוי י' פרופ'
השד: סרטן של הגדילה על GNRH^
הגדילה בעיכוב ביוכימיים מנגנונים

(שנתיים)

אללים מבנה בין אפשרי קשר ורשנר ד' ד"ר ■

תחלואה לבין 68 לגן ספציפיים תל אוניברסיטת  קידר י' פרופ'
(שנתיים) השד בסרטן אביב

.17.5 הגן של ייחודיים תוצרים ורשנר ד ד"ר ■

שד לסרטן ומשמעותם תפקידם תל אוניברסיטת  קידר י' פרופ'
אנושי אביב
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הורדת ידי על התמיינות השראת בילינסון רפואי מרכז  סידי יי ד"ר ■

P21 פעילות בוויסות GTP ריכוז
(שנתיים)

השד של בנגעים AG  nor צביעת השרון ביתחולים  גל ר' ד"ר ■

לאבחנה שלה והשימוש והתירואיד
בציטולוגיה מבדלת

דחיית  שד סרטן כנגד פעיל חיסון סמורודינסקי נ' ד"ר ■

מודל במערכת גידולים ומניעת תל אוניברסיטת  הראובני מ' ד"ר
(שנתיים) עכברית אביב

1 ידי על סיגנלים העברת ויסות תל אוניברסיטת  ורשנר ד' ד"ר ■

אנושי שד לסרטן סמן חלבון emuc אביב
(שנתיים)

בתהודה רבמוקדי שד סרטן גילוי פילדס ס' ד"ר ■

אצל ניגוד, חומר עם (MR1) מגנטית גומורי מ' ד"ר
השד סרטן חולות מדיצינית הסתדרות  דגני ה' פרופ'

הדסה

האנטי לפעילותו המולקולרי הבסיס למדע וייצמן מכון  קאי א' פרופ' ■

בסרטן טמוקסיפן של אסטרוגנית
לעומת באסטרוגן התלוי השד

ובעצם ברחם האגוניסטית פעילותו

סרטן בנושא ($13<) מחקר הצעות 17 בסרטן למלחמה לאגודה הוגשו 1994 בשנת
הצעות. מ120 למעלה מתוך השד

שד כאטן בנושא גמר עבודות
גוריון בן אוניברסיטת אור, אמדע ■

אבחון לאחר הראשונה בשנה חברתית והתנהגות רגשיות תגובות  סרטן עם חיים
שד. וכריתת סרטן

חיפה לין מרפאת אונקולוגי מכון מוזר, גילבר/רות א. ד"ר ■

שיקומית. גישה  שד כריתת לאחר לנשים קבוצתית עבודה
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ירושלים. הציבור, לבריאות הספר בית קרטס, ג'ני ■

Breast Cancer and Breast Cancer Screening: Knowledge, Attitudes, Fears and
Practices of Women Aged 4060.

אביב תל אוניברסיטת לסיעוד, ביה"ס נוה, רחל סיגלית, כוכבי ■

השד. סרטן של מוקדם לגילוי כאמצעי בממוגרפיה השימוש

פרסומים

ב0ר0ן: למלחמה האגודה של הסברה חומר
ורוסית). ערבית (בעברית, השד של העצמית הבדיקה ללימוד הדרכה חוברת 

השד. של העצמית הבדיקה שלבי את המפרט לאמבטיה פלסטיק מתלה 

ואפשרויות האבחון אמצעי את המפרטת השד סרטן של מוקדם אבחון חוברת 

רוסית). (עברית, השד בסרטן הטיפול
וערבית). רוסית (עברית, הממוגרפיה בנושא  הדרך" זו "לא  הסברה עלון 

ותשובות". "שאלות  השד סרטן חוברת 

שבטלמידע). (החוברת השד סרטן על כללי מידע חוברת 

ואנגלית). (בעברית למפקטומיה" "ניתוח  להחלמה יד חוברת 

ורוסית). ערבית, אנגלית, (בעברית, מסטקטומיה" "ניתוח  להחלמה יד חוברת 

האגודה. עלידי והודפס לעברית תורגם לאסר. תרז של להחלמה" "יד הספר

האגודה ידי על שמומנו נוספים מחקרים
בחולי מונחה דמיון  בהרפיה קבוצתי טיפול ביידר לי פרופ' ■

סרטן. עוזיאל ב' ד"ר
דינור קפלן ע' ד"ר

כרם עין הדסה בי"ח
לחץ עם שלו והאינטראקציה אלכוהול השפעת ירמיה ר' ד"ר ■

סרטן על העברית האוניברסיטה
הסרטן: מחלת של חברתית  תרבותית הבניה וייס מ' ד"ר ■

ו"ישראלים חדשים" "עולים בקרב מחקר העברית האוניברסיטה
ואחיות. רופאים סטודנטים, ותיקים",

סרטן חולי של התפקודית היכולת העלאת כהן י' פרופ' ■

ידי על קרינתי או כימותרפי טיפול המקבלים גדלבר ו' גב'
ומתוכנן סיעודי טיפול בנור ד פרופ'

גוריון בן אוניברסיטת
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. The IAAWH operates a program for the early detection of breast cancer.

f"mh\ j The Israel Women's Network (IWN)

) c}.* I . A voluntary and nonpartisan, feminist organization dedicated to advancing
j the status of women in a broad range of areas: political, educational,
. legal and healthrelated. The IWN Health Forum established as one of its highest
. priorities raising awareness concerning breast cancer.

1 . The Israel Cancer Association (ICA)

:jjth : A nationwide organization dedicated to research, prevention and detection
ך : of cancer and to improving the treatment and rehabilitation of patients

: and their families. Among its many activities, the ICA places emphasis
: on advancing the fight against breast cancer in Israel.

^'r\ . The JDCBrookdale Institute is:
* 11 / . A national center for research on aging, human development, and social
*..>.",...* . welfare in Israel, established in 1974.

. An independent notforprofit organization, operating in partnership with

. the American Jewish Joint Distribution Committee (AJJDC)

. and the Government of Israel.

. A team of professionals dedicated to applied research on highpriority

. social issues relevant to the national agenda.

. A knowledge resource committed to assisting policymakers and service

. providers in the planning and implementation of effective social services.
j A center for professional exchanges, collaborative research and special
/ forums in the international arena.

j The Institute's research involves an interdisciplinary approach.
j The Institute has five major divisions:

: ♦ Aging
j ♦ Health Policy
/ ♦ Immigrant Absorption
/♦ Disability
: ♦ Center for Children and Youth
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Executive Summary

In Western countries today, breast cancer is increasingly recognized as a
serious public health problem. This recognition has given rise to a large
volume of literature on the subject directed at health providers, policymakers
and women alike. While, in Israel, awarenessof the magnitudeof the problem
is growing, there is, as yet, relatively little published material, particularly in
Hebrew, on local trends, services, and objectives for breast cancer control.

As comprehensive Hebrew readers on the subject, Breast Cancer in Israel is
intended as a guide for health professionals, researchers and planners as well
as for local women's organizations and health consumers. Its aims are to
contribute to a better understanding of the issues, to identify gaps in current
knowledge, policy and services and to chart directions for meeting current and
future public health needs in the areas of diagnosis, treatment and prevention
of breast cancer in Israel.

The uniqueness of this volume derives from the collaboration of different
organizations and individuals who bring to the endeavor a variety of
perspectives and professional experiences. The point of departure is a shared
concern over the relatively high and increasing rates of breast cancer in Israel
and a recognized need for a more coordinated and concerted response to the
problem. As a small country with a large and culturally diverse immigrant
population, Israel represents an excellent natural laboratory for epidemiological
and social research in the area of breast cancer that has yet to be fully
exploited.

The publication is divided into four chapters: 1. Introduction; 2. Breast Cancer
Risk Factors; 3. Preventive Care and Early Detection; and 4. Breast Cancer
Treatment.

In Chapter 1 , Dr. Amy Avgar examines patterns of breast cancer incidence
and mortality in Israel in comparison to other countries. In 1992,almost 2,000
new cases of breast cancer were detected in Israel and close to 700 women
died of the disease.

Given the observed pattern, Avgar poses the question: Does being Jewish
constitute a genetic risk factor for breast cancer? Or, she asks, is it living in
Israel that puts one at risk? Are there confounding factors related to diet,
environmental exposures, reproductive and hormonal history, or use of health
services?



In Chapter 2, Drs. Gad Rennert and Diana Flescher look more closely at data
from Israel and abroad in an attempt to sort out and identify potential risk and
protective factors, with particular reference to the Israeli context. Hormonal,
genetic, environmental and lifestyle factors are considered in terms of their
potential link to breast cancer, strength of association and the extent to which
they can be modified.

However, the interaction of risk factors for breast cancer, as it emerges in
Chapter 2, is a complicated process. There are apparently no connections as
dramatic as those between cholesterol and heart disease or between smoking
and lung cancer. Rather, breast cancer appears to have many causes that
interact with each other in ways that are not yet fully understood. Thus, for
example, a woman's breasts undergo complex hormonal changes at various
stages in her lifetime and these changes are generally believed to influence the
risk of breast cancer, but the specific mechanisms of their action remain
unclear.

Between lfJ20% of women diagnosed with breast cancer have a known family
history of the disease, that is, one or more of their relatives has had breast
cancer. The risk increases with the number of family members affected and
with firstdegree relatives (mother or sister). Here, there appears to be an
interaction between genetic and nongenetic or environmental, factors. A
genetic propensity may make a woman particularly vulnerable to environmental
causes of cancer.

Chapters 1 and 2 of Breast Cancer in Israel underscore the need for further
elucidationof breast cancer patterns and identificationof populations at relative
risk in order to improve our understanding of the epidemiology of the disease
in Israel and set priorities for health policy and planning. The ability to
measure the effectiveness of secondary prevention, intervention and breast
cancer control will ultimately depend on the quality of baseline data and the
ability to trace changes over time. Systematic national surveys and promotion
of the national data base for early screening are required to monitor changes
and identify those risk factors that distinguish Israel from other Middle Eastern
and Western countries.

Chapter 3 describes various levels of breast cancer control and prevention and
various techniques for early detection. It provides a mapof existing screening
services and utilization rates in Israel. Rennert addresses methods of primary
prevention  behavioral, chemical and surgical  as well as secondary
prevention. Michal Schonbrun provides an indepth analysis and
comprehensive overview of public and private early detection facilities based
on a survey of health funds and other providers. Clinical practices, policy and
consumer behavior in Israel are examined in the light of accepted international
guidelines and standards.



Since there are currently no proven primary prevention measures for breast
cancer, early detection offers the best strategy for prolonged survival and
reduced mortality. Mammography for women ages 5074 is included in the
basic basket of services provided by the new national health law in Israel and
most health funds began providing coverage in the early 199CTs. Yet, with the
exception of the Maccabi Health Fund, Schonbrun finds that most health funds
have made little effort to disseminate information or written policy for clients.
As a result, services remain underutilized.

Screening rates in Israel compare poorly with those of other Western countries
with socialized medical systems. In Europe and Scandinavia, for example,
mammography screening rates range between 709S>909£. The Canadian
national screening program achieved a participation rate of 85 Jo over a ifve
year period. Data from the U.S. show somewhat poorer results, with a
screening rate of only33 9£ for women over 40.

In keeping with the general pattern in Israel, it is estimated that at least one
third of the female population may never have had a clinical breast exam and
that a minority of women perform regular selfexaminations. By way of
comparison, in the Netherlands and Sweden less than 159& have never had a
clinical exam and in the U.S. the comparable figure is under 2070. Not
surprisingly, women who undergo regular screening in the U.S., Europe and
Israel are young, married and affluent.

The data presented by Rennert and Schonbrun are striking, given the fact that
there is universal health coverage in Israel and that the usage rates for health
services in general are high. They both are in agreement about the need for
clearer policy objectives and monitoring of clinical practices, according to
accepted international guidelines; the need for better quality control of
mammography techniques and equipment; and the responsibility of health
funds and providers for insuring that the target population is invited for
mammography every two years and undergoes regular clinical exams. They
both stress the need for interagency cooperation.

The final chapter of Breast Cancer in Israel looks at the treatment process,
both from the perspective of the medical system and from the perspective of
women. In keeping with a tradition of feminist scholarship, Prof. Susan Sered
takes the reader through the various stages of diagnosis and treatment through
the eyes of women. Her article, punctuated with the actual responses of 23
cancer patients during indepth interviews, reveals a route often characterized
by frustration, despair, tragmentation of tormai care and iack or support
services.



Sered offers suggestions, often made by the patients themselves, for
reconstituting the treatment process in a way that insures continuity of care,
support and informed consent. She calls for further, systematic research on
attitudes toward breast cancer and treatment among different ethnic, religious
and socioeconomic groups in Israel. A followup study, based on a sample of
100 women, has been funded by The Israel Cancer Association and is
currently in progress.

Dr. Tamar Peretz summarizes current treatment options, their relative merits
andcounterindications. Prof. Lea Baider>s article reviews someof the general
psychooncological literature, emphasizing emotional, familial and socio
cultural issues and their implications for intervention. Finally, Kadmon,
Flescher and Kurzman look specifically at breast cancer as a feminist issue.1
They discuss the symbolic aspects of the breast, the status of women, and the
power struggle on the group and personal level in the ifght against breast
cancer. They review the developments and goals of the coalitions working to
combat breast cancer in the U.S. and Israel and analyze the decisionmaking
process of breast cancer patients.

The material presented in this chapter has important implications for policy,
research and practice aimed at helping women to cope with breast cancer and
enabling the system to respond more effectively to women. The unifying theme
is the need to move beyond the disease, and to look at breast cancer patients
as persons.

The contributors to Breast Cancer in Israel are united in the belief that the
battle against breast cancer must be fought on many fronts. Coordinated and
concerted efforts are required at all levels of the public health care system and
among all agencies  public and voluntary  involved in the struggle for breast
cancer control. Taken as a whole, this volume represents a blueprint for action
intended to heighten professional awareness, stimulate public discussion and,
above all, contribute to the articulation of clearlydeifned public health policy
and cancer control objectives. Without such objectives, the battle cannot be
waged.

1 This paper was supported by a grant from The Nathan Cummings Foundation
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Preface

Breast cancer presents the Israeli health care system, and Israeli society more
broadly, with many important challenges. As the papers in this volume point
out, someof these challenges are medical and epidemiological in nature; others
are more in the realm of health care organization, health economics and health
policy; while still others constitute social and cultural challenges. Accordingly,
it is no accident that this volume comprises contributions from leading
professionals from a wide rangeof disciplines. Indeed, it is the assemblage of
these different disciplinary perspectives which, in my opinion, constitutes one
of the unique contributions of this volume. Surely, this is the first such
compendium on breast cancer in Israel, as well as the first multidisciplinary
book on breast cancer ever published in Hebrew. As such, it is our expectation
that the book will be widely read by Israeli policymakers, health care
professionals, students of medicine, nursing, and allied ifelds, as well as
interested lay people.

The book has been developed under the joint sponsorship of four
organizations: the JDCBrookdale Institute, the Israel Cancer Association, the
Israel Association for the Advancement of Women's Health and the Israel
Women's Network. We at the Brookdale Institute are grateful to have had the
opportunity to work together on this important public health issue and to
contribute our part to the common cause.

Many people took part in the preparation of this volume and it is my pleasure
to acknowledge their contributions. First and foremost, I would like to
acknowledge Dr. Amy Avgar, the director of the Association for the
Advancement of Women's Health in Israel and the primary moving force
behind this book. Amy not only alerted us to the need for such a book, she
also developed the book's overall concept and provided the drive and stamina
required to see the project through to a successful and timely completion.

Next, I would like to thank all of the authors for the substantial amount of
time that they put into the writing and revising of their own articles and
reviewing the book as a whole. The expertise and commitment of each and
every oneof the authors is apparent from the articles themselves. I would also
like to acknowledge the special roles played by Miri Ziv, the DirectorGeneral
of the Israel Cancer Association, and Chana Kurzman, Chair of the Health
Forum of the Israel Women's Network, in facilitating the interorganizational
collaboration which was critical to the production of this volume. Thanks also
to Professor Eliezer Robinson, the Chairman of the Israel National Cancer
Council for prevention, diagnostics and treatment of cancer, for his comments
on prior drafts of this volume.
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,Finally,I want to express my appreciation, as well as that of all the authors
to our editor, Anat Berberian. Her attention to detail in both the editing of
those papers which were originally written in English and her careful editing
of the other papers contributed greatly to the readability of the volume. She
also played a key role in melding the disparate contributions into a coherent
whole.

In conclusion, I want to remind us all of the ultimate purpose of this book.
Unfortunately, the prevalence of breast cancer is such that almost every reader
of these lines knows someone who has suffered from the disease or is
currently suffering from it.If this book contributes (however indirectly) to the
prevention of even a few cases of breast cancer, or the reduction of the
suffering of even a few people who are afflicted with it, then, and only then,
can our mission be considered a success.

Dr. Bruce Rosen
Director, Health Policy Research Program
JDCBrookdale Institute
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