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סרטן שד הוא המחלה הנפוצה ביותר בקרב נשים בתרבות המערבית .התפתחויות בתחום הרפואה והטכנולוגיה
הובילו להפחתה משמעותית של קצב התמותה מהמחלה .על כן ,חשיבות רבה להתייחס להשלכות הפסיכולוגיות
של המחלה והטיפולים על השורדות .הטיפולים השונים משפיעים בצורה שונה על גוף האישה ועל תחושותיה
רגשותיה ודימויה העצמי .בנוסף ,במחקרים שבחנו את דרכי ההתמודדות של נשים שעברו סרטן שד נמצא קושי
לדבר על הטראומה ,על כן לכלי השלכתי חשיבות מרובה לזיהוי רגשותיהן.
מבחן מחובר הועבר בקרב  72נשים שחלו והחלימו מסרטן שד .הנשים התבקשו לצייר עצמן פעמיים ,פעם ראשונה
כפי שרואות עצמן בהווה ,ובפעם השניה כפי שזוכרות את דמותן מלפני המחלה .נמצאו מספר אינדיקטורים
מבחינים בציורים בין נשים שעברו טיפולים רפואיים שונים .שיער -הבחין בין נשים שקיבלו כימותרפיה לבין
נשים שלא קיבלו .בציורי ההווה של הנשים שעברו טיפולי כימותרפיה נמצאו סימני שיער מדובלל או קצר יותר
באופן מובהק בהשוואה לנשים שלא עברו .סימני פה ושדיים הבחינו בין נשים שעברו ניתוח שד שונים .בציורי
ההווה של הנשים שעברו כריתת נמצאו יותר סימני פה לא מדבר והשמטות שדיים בהשוואה לציור דמות עבר.
לעומת זאת בקרב הנשים שעברו ניתוח משמר שד הממצאים היו הפוכים :בציורי ההווה היו יותר סימני שדיים
וסימני פה מדבר בהשוואה לציור דמות העבר .כמו כן ,נמצאו הבדלים בקו ראש בציורי הנשים שעברו כריתת שד
והקרנות בהשוואה לנשים שלא עברו הקרנות .לפי כך ,נראה שכלי השלכתי כדוגמת ציור דמות אנוש יכול
להתאים לבניית תוכנית שיקום רגשית עבור נשים שעברו סרטן שד.
המאמר השלם יפורסם בהמשך.
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