
בעיות התפקוד המיני לאחר הטיפול בסרטן המעי  
הגס

שרון פלג נשר

אחות אונקולוגית ומטפלת מינית מוסמכת

המערך האונקולוגי איכילוב

המרכז הישראלי לטיפול מיני–מרכז רותם ית"מנכל



בעיות בתפקוד המיני

גברים נשים  

חשק
ירידה בחשק

העדר חשק מיני

 פער מטריד בחשק

עוררות
העדר זקפה

זקפה שלא מספיקה לחדירה

זקפה שנעלמת מהר

אורגזמה

שפיכה
מהירה או מעוכבת

חשק
ירידה בחשק

העדר חשק מיני

 פער מטריד בחשק

עוררות
יובש בנרתיק

כאב בזמן חדירה

אורגזמה
קושי לחוות אורגזמה

עם מחלה כרוניתעם מחלה כרונית



איך הטיפול בסרטן גורם לבעיות בתפקוד המיני

קרינה

טיפול  
כימי

ניתוח
משתנים

רגשיים



השלכות רגשיות של המחלה על התפקוד
המיני

 מלחיצה עבור שני בני הזוגרגשית השפעה המחלה לגילוי

 האנטי זקפתיהורמון הסטרס המרכיב הכימי –אדרנלין

כעס ותסכול  , אשמה, דימוי עצמי, סוגיות בנוגע לערך עצמי
בעלות השפעה רגשית משמעותית



השפעת הניתוח

 עצביתפגיעה

 דםפגיעה בכלי

בשרירפגיעה



גברים-המיני השלכות הקרינה על התפקוד 

 ומתמשך בגברים ונשיםנזק איטי

 על צינוריות המובילות  צלקתיתהקרינה גורמת לרקמה
עשויה להעלם השפיכההזמן עם את נוזל הזרע 

  כן יכולה להישמר האורגזמה



דיספראוניהנרתיק צר מידיי

נשים-השלכות הקרינה על התפקוד המיני 



השלכות הטיפולים הכימיים אימוניים ביולוגיים על התפקוד המיני

לכל טיפול תופעות לוואי שונות

בחילות, כאב, פצעים בפה, חולשה,עייפות

ירידה בזקפה, מעוכבתשפיכה,מהירהשפיכה,בחדירהכאב,בנרתיקיובש,בחשקירידה:מהטיפוליםכתוצאההורמונלייםשינויים ,

ירידה בכמות נוזל הזרע

צבע השיער אם לא נשר, שינוי במראה הציפורניים, ירידה במשקל/עליה, ערווה, גוף, נשירת שיער ראש: שינוי במראה..

השפעות הטיפול התומך על התפקוד המיני

לא לכולם/ לא תמיד / הכללא 



סיבות להימנעות מבקשת סיוע  

 מיעוטתחושה של

בושה

חלק מהמחיר



טיפול



שלבי הטיפול

תותב

זריקות

כדורים



AYA-בצעירים 

 דורש ברור מדויק אם משתמשים–התאמת אמצעי מניעה

 לפיריוןהשלמת טסטוסטרון בגברים עם התאמה לציפיות –הורמונלי פרופיל

 דאגה לHRT(הורמון חלופי בנשים)



לובריקנטים-חומרי סיכה 

 (ל'ג)מים –על בסיס

 שמן–על בסיסי

 סיליקון-על בסיסי



טיפול ביובש וגינאלי

  חומרי סיכה
לשימוש לפני ותוך כדיי חדירה

סיליקון\שמן\על בסיס מים

 כרוטינה-וגינאליתלחות
וגיזן/גינומונל

אובסטין

וגיפאם

כל הזכויות שמורות לשרון פלג נשר  



מניעת הצרות והידבקויות בנרתיק לאחר קרינה







שליטה על גזים וריחות

(Mylanta Gas, Phazyme)המפחיתות גזים –OTCתרופות •

תוספי מזון מפחיתי גזים•

(סודה, בירה, חריף, כרוביתיים, שעועית) הימנעות ממזונות שגורמים לגזים •

השתמשי בשקית עם פילטר פחם•

יכול לגרום לשלשול  )המצריכות אישור לשימוש ..( כלורופילין) לשליטה בריח יש תרופות טבעיות •
(ויציאה ירוקה

???המלצות אישיות



לא לוותר על הזכות לבחור



מיניות ואינטימיות זה פזל שמורכב מ אלף חלקים

GREAT SEX!!!!

–דימוי גוף 

איך אני עם  
עצמי

מה אני 
עושה 

כמה ?ו/לה
?בטוח לי פה

/ מה הוא
היא 

חושבים  
?עליי

תקבל  \יקבל
אותי כפי  

?שאני

ה /אני טוב
?במיטה 

היא  /הוא
ת /נמשכ
?אליי

ללא  
שיפוטיות  

או ביקורת



המלצות למטופלים–הכנות למפגש אינטימי 

!!!קבעו מועד למפגש אינטימי

תכננו את היום

תרופות נגד כאב לפני המפגש המיניי.קח

(?משותפת)אמבטיה ', מסג, מגע מקדיםי.הקפיד

(?קרם על בסיסי הורמונלי)בלובריקנטיםמראש י.הכינ

 (לבן הזוג אם צריך)תרופות המסייעות לזקפה

בתנוחות נוחותי.היעזר

 לא להיבהל, אורגזמה בהתחלהי.תחווהיתכן ולא!!

הם חוששים לפגוע בך–בת הזוג \את בןי.הדריכ



סיכום

לא להמתין עד שהצוות הרפואי יעלה את הנושא!

השיקום דורש זמן אבל גם להיות אקטיבי

למי פונים?
  יש מרפאות ציבוריות ופרטיות

 יש את רשימת המטפלים המיניים המוכרים בארץם"והילם"איטבאתר של

מומלץ לפנות למרפאה רב תחומית



תודה רבה

שרון פלג נשר  
(למטופלים בבית החולים איכילוב)03-6972995

מרכז רותם–0722119500
pelegnesher01@gmail.com


