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 פרסומים נוספים של המכון בנושאים קשורים

 הטיפול איכות, בריאות בשירותי השימוש דפוסי. '; בליצר, ר'צנעני, צ-; אילת'; רזניצקי, ש'בנטור, נ

 .35-349-דמ .מפושט מסרטן שנפטרו בחולים לותועו

 כוללנית להערכה גריאטרית מרפאות. 0033. 'א ,בנטור, נ'; שטרנברג, ש'; ספלטר, ט'; למברגר, י'; שרון

 .33-438-דמבישראל. 

 הפדרציה ידי-על שמומנו התכניות בישראל: הערכת רוחנית תמיכה. 0007י, ש'. רזניצק, נ'; בנטור

 .07-460-. דמיורק-ניו של היהודית

 .09-578-דמ. הערכה מחקר: בישראל פליאטיבית להכשרה ארצית תכנית .0009 ס'., חמיר'צ; נ', בנטור

 .04-547-דמ .בישראל הוספיס ושירותי פליאטיביים שירותים .0004 י'. שנור, נ'; רזניצקי, ש'; בנטור,

 .00-676-. דמבישראל הבריאות במערכת רפואי בית טיפול. 0000ש'.  רזניצקי, ; נ' בנטור,

 73069, ירושלים 6883ברוקדייל, ת"ד -ג'וינט-להזמנת הפרסומים ניתן לפנות למאיירס

  brook@jdc.org.il, דואר אלקטרוני: 00-4330673, פקס: 00-3449500טל': 
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 תמצית מחקר

 המחקר ושיטות מטרות, . רקע1

 בנישל ו מרפא חשוכות מחלותב חולים של חייהם איכות לשיפור טיפולית גישה פליאטיבי הוא טיפול

 של קפדנית והערכה באמצעות זיהוי ובמניעתו  . השיטה מתמקדת בהקלת סבלם של החוליםמשפחותיהם

 משרד ל"מנכ ורוחניות. חוזר תוטיפול בבעיות נפשיו גופניות אחרות ובבעיות בכאב הסימפטומים, טיפול 

 בתוך ולהפעיל להקים החולים וקופות הסיעודיים תהמוסדו, החולים קבע שעל בתי 6000007 הבריאות

יעודי למתן ישהצוות ה, בחוזר נקבע עוד. ייעודיים צוות אנשי לכך ולהכשיר פליאטיבי שירות שנים ארבע

 ועדכנית מקיפהמחקר זה מציג תמונה  יכלול לפחות רופא, אחות, פסיכולוג ועובד סוציאלי. פליאטיביטיפול 

 ובמרכזים רפואיים גריאטריים הכלליים החולים בתיב, מצבם ושל הפליאטיביים השירותים התפתחות של

 . החוזר צאת לאחר שנים שש(, )מר"גים

 עםראשיות,  אחיות עםנערך באמצעות ראיונות אישיים, פנים מול פנים עם מנהלי בתי חולים,  המחקר

 הכול בסך"גים(. מר) יםיגריאטר רפואיים מרכזים 30-וב כלליים חולים בתי 04-ב ויחידות מחלקות מנהלי

  .אדמיניסטרטיביים מנהלים 0-ו סוציאליות עובדות 0, אחיות 60, רופאים 40-כ רואיינו

 ממצאים. 2

 ארגון השירותים בבתי חולים כלליים 2.1

 ( ומחלקות הוספיסיפליאטיב-אונקו שירות) משולבות אונקולוגיות מחלקות

 אונקולוגי כוללני, הכולל שירות  במרכז פליאטיבי-אונקולוגי משולב מרכזבתי חולים יש  בשלושה

. חמשת השירותים אשפוזי הוספיס יש חולים בתי ובשניול, פכחלק אינטגרלי מרכיבי הטי פליאטיבי

מקצועי, -רב צוות כוללים האלה השירותים. העשרים המאה של 70-80-ה משנות כבר ועליםפהאלה 

, נוסף תקן ללא, ייעוץ מספק הוספיס רופא שבו, אחד חולים בבית)מלבד  סרטן בחולי ורק אך המטפל

 לטיפול ויחידות בית הוספיס יחידות עם הדוק קשר יש מתוכם לשלושה(. החולים בית מחלקות לשאר

בתי חולים אקדמיים, בקהילה, דבר שמבטיח את רציפות הטיפול. כל חמשת השירותים נמצאים ב בית

 גדולים ובעלי מוניטין, בין ירושלים לחיפה. 

 פליאטיביייעוץ  שירות

 לאחרונה פיתחו אלו שצוינו לעיל, שירות ייעוץ פליאטיבי למעט, החולים בבתי היה לא, 0007 שנת דע .

מקצועי, -רב  פליאטיביאין צוות חולים  בית באףאך  פליאטיבי ייעוץשירותי  מגווןעשרה בתי החולים 

 "ל.מנכ בחוזר שנקבע למהבהתאם 

  בידי מאוישים. רוב התקנים תקן ייעודי מתוך משאביהם הפנימיים  3-½חולים הקצו לכך הבתי 

 התקן חולים בתי שניב רקבטיפול פליאטיבי, ו או באונקולוגיה בסיסית-על הכשרה בעלות אחיות

 . פליאטיבי בטיפול מומחה רופא בידי מאויש
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  בבית חולים כללי( אך הם גם פונים אחר פנייה )בדומה לכל ייעוץ על פי היועצים מגיעים למחלקות

 הזמן מהלךב .טיביפליא יש בהם חולים קשים הזקוקים לייעוץ האם לברר למחלקות ביוזמתם כדי

  .עולה אליהם הפניות ומספרבייעוץ הפליאטיבי  ההכרהההיכרות ו גוברת

 החולים הזקוקים לו, בפועל, לרוב נקראים היועצים לחולים  סוגיעל פי שרצוי שהייעוץ יינתן לכל  אף

. רוב שירותי משפחה בבני ובתמיכה סימפטומים באיזוןהלוקים בסרטן מפושט ולרוב הם עוסקים רק 

 יום ובמרפאות חוץ אונקולוגיות. -עוץ ניתנים רק בתוך בית החולים ומיעוטם גם ביחידות לטיפולהיי

 בחשיבות הנושא. באחד  הם מכיריםבתי החולים לא הקצו תקן ייעודי לייעוץ פליאטיבי, אך  שישה

' םמובילי'כ החולים בבית ריםּכמּוהם ; מהם יש רופא מומחה בתחום ובאחר יש אחות מומחית

 , אך אינם עוסקים בכך כחלק ממשרתם הקבועה. בתחום

  בתחום ואין אנשי מקצוע בעלי הכשרהלטיפול פליאטיבי אין התייחסות נוספים בארבעה בתי חולים . 

 בבתי החולים כלליים פליאטיביתאדם והכשרה  כוח

  טיבי, הם בתי החולים הכלליים שיש בהם תקנים )חלקיים או מלאים( לטיפול ולייעוץ פליא 34בכל

-מאוישים בידי אנשי מקצוע בעלי מומחיות או הכשרה פליאטיבית. רוב האחיות רכשו הכשרה על

בסיסית באונקולוגיה או בטיפול פליאטיבי, ובשמונה בתי חולים יש רופאים מומחים. ואולם, בחמישה 

וספיס, ובהמשולבות פליאטיביות -בתי חולים הרופאים המומחים עובדים אך ורק במחלקות אונקו

 בית החולים. האחרות של מחלקות הכל בהרופא משמש יועץ  מקומותורק בשלושה 

  ברוב בתי החולים יש אנשי צוות שהשתתפו בהכשרות ובהשתלמויות פליאטיביות, כמו זו שנערכת

 במרכז לסימולציה )מס"ר(.  באוניברסיטת בן גוריון, באוניברסיטת תל אביב ובסדנאות

  ימי עיון והרצאות בנושא. לרוב אלה בתי חולים אוניברסיטאיים בעלי יוקרה, בחלק מבתי החולים יש

גדולים או בינוניים, במרכז הארץ, שבחלקם יש אגף אונקולוגי גדול. לא נמצאה פעילות כזו בבתי 

 .בפריפריהחולים קטנים 

  מאפשרים לרבים מאנשי הצוות בפריפריהבכל בתי החולים, והדבר בולט בבתי חולים קטנים ,

כדי  ,המעוניינים כך, להשתתף בכנסים ובימי עיון על נושאים פליאטיביים מחוץ לבית החולים

 להתעדכן ולחוות מעורבות עם אנשי מקצוע אחרים. 

 עזר  הייעוץעולה, שבמחלקה שבה הם עובדים רופאים ואחיות שקיבלו ייעוץ פליאטיבי  34עם  בריאיון

 ,הטיפול בכאב ובסיוע ובתמיכה למשפחת החולה. השירות תרם למחלקה מבחינת הידעבשיפור להם 

במתן  הייעוץ של תרופות לשיכוך כאבים ומינון התרופות. כמו כן תרם שוניםכמו, למשל, שילובים 

ם מזמינים ה ,יותר מבעבר ,דיווחו שהיום המרואיינים רוב. האלה לחוליםגישה הוליסטית טיפול ב

בינו שכדאי לקרוא לו בשלב מוקדם יותר. עם זאת, ם הם אמרו שבדיעבד המקצתו ,בייועץ פליאטי

  רובם מזמינים ייעוץ בעיקר לחולים הלוקים בסרטן מפושט, הסובלים מכאבים חזקים.

 ארגון השירותים במרכזים רפואיים גריאטריים 2.2

 כחלק ניתן הוא מהם בארבעה: דרכים בשלוש ניתן גריאטריים רפואיים במרכזים פליאטיבי טיפול 

 'טיפול יותר' היא המובילה הגישה .החולים בית מחלקות בכל הכולל הגריאטרי לטיפול אינהרנטי
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(care )ריפוי פחות'ו' (cure ,) בשני מרכזים גריאטריים  .סבלאת ה ולהפחית סימפטומיםה את להקלכדי

ובארבעה  ,רק במחלקות לסיעוד מורכב תומך, אך לא בשאר המחלקות מוטמעת גישה פליאטיבית

מרכזים הפעילות בנושא מצומצמת ביותר ומתבטאת בעיקר בוועדה פליאטיבית שעוסקת בהתוויית 

הנחיות טיפול, בהגדרת מאפייני הזקוקים לטיפול פליאטיבי ובפיתוח נוהלי עבודה, אך היישום בטיפול 

 יומי מועט.-היום

 בדלים גדולים בין המר"גים. בעוד שבאלה שבבעלות משרד הבריאות ושירותי בריאות כללית ה קיימים

 פרטיתקיימים שלושת סוגי השירותים, וחלקם אף הקצו לכך כוח אדם ייעודי, במר"גים שבבעלות 

 השירותים האלה מצומצמים הרבה יותר. 

 רוב המרכזים הגריאטריים . במותימקד טיפול הנחיות הוא הבדלים קיימים שבהם הנושאים אחד

מתקיימות שיחות תיאום ציפיות ובירור העדפות בקבלה לאשפוז ולעת שינוי במצב החולה, וההחלטות 

 .קבוע ולא חלקי באופן מתקיים זה, המרכזיםמתועדות בגיליון הרפואי. במקצת 

 . חסמים ואתגרים לפיתוח השירותים3

פליאטיביים.  העיקריים הותיים בפיתוח השירותים כל בתי החולים מתמודדים עם קשיים וחסמים משמע

 שבהם: 

 ובתי  ,בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות לא הוקצו תקנים ייעודיים לפיתוח שירותי ייעוץ פליאטיבי

אלא שרבים מהם מתקשים בכך, במיוחד בתי חולים  ;החולים נדרשו לעשות זאת באמצעות משאביהם

 בתי חולים גדולים.  נמוכה מזו שללשינויים בתקנים  םגמישותשקטנים ובינוניים, 

  הם ולכן  ,שאין בחוזר המנכ"ל הנחיות ברורות ומפורטות סבוריםבחלק מבתי החולים מרואיינים

 אינם יודעים מה נדרש מהם. רבים טענו שיש צורך בהנחיות מפורטות לגבי הפעילות הפליאטיבית. 

 מקצועי, אף על פי -עובד לבד, ללא צוות ביןהיועץ יאטיבי, יעוץ פליבבתי חולים שהקצו תקן ייעודי ל

 קרון חשוב בטיפול פליאטיבי. ישתיאום ועבודת צוות הוא ע

  .אינם , רופאים ממקצועות אחרים יתר על כןקיים מחסור חמור ברופאים ובאחיות מומחים בתחום

 תים.השירואת  ותחמי שיפ  מתמחים וכך קשה למצוא לפיסוק בנושא ויענלהבים מה

  ,כיום, בישראל, רוב הייעוץ בבתי החולים מתמקד בעיקר בטיפול בסימפטומים ובתמיכה בבני משפחה

, לדברי רופאים ואחיות כאחד, היא, שאחיות אינן לכך הסיבות אחת. אחריםואינו נוגע בנושאים 

 שניםבעם זאת, יש לתת את הדעת לכך שיכולות לתת מענה לכך וכמעט אין רופאים שעוסקים בכך. 

איזון סימפטומים, הוא עוסק גם בסיוע  לעמניעה ו לעהפליאטיבי מתרחב, ובנוסף  הטיפולהאחרונות 

מטפלים ראשוניים, לחולים ולבני משפחתם בתהליכי קבלת החלטות לגבי הטיפול, ול משפחה רופאיל

, בתיאום ציפיות מהטיפול ובבחירת העדפות ואתיות טיפוליותבסיוע בהתמודדות עם דילמות 

 . הטיפול רצף על ושמירה שונים טיפול גורמי בין בתיאום וכן, טיפוליות

 מיעוטם  .מכירים את הגישה הפליאטיבית אינם, בעיקר רופאים, בבתי החולים רבים מאנשי הצוות

רבות רפואית אפשרית . חלקם סבורים שיש לבצע כל התעהאף מתנגדים לה, לעתים  מבלי רצון להכיר

לשם השארת המטופל בחיים, ללא קשר להעדפותיו, לבקשותיו או לסבלו. חלקם אף מתקשים לערוך 
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תיאום ציפיות ושיחה פתוחה וכנה עם חולה הסובל ממחלה כרונית בשלבים מתקדמים. גם בקרב 

 הציבור הרחב יש לעתים התנגדות לגישה שנתפסת כוויתור על החיים. 

 למדיניות שלכות ה. מסקנות ו4

גישה לטיפול ולייעוץ פליאטיבי, וכיום הביא, אם כי באיחור מסוים, לפיתוח ולתמורות ב 60007חוזר מנכ"ל 

. בעוד שהחוזר ִהקצה ארבע בתי חולים כלליים ומרכזים גריאטריים בישראל מקצים ממשאביהם לשם כך

שש שנים -שנתיים האחרונות, חמש-בבתי חולים, נראה שרק בשנה שנים לפיתוח שירותים פליאטיביים

 לאחר פרסומו, נערכים בתי החולים ופועלים ליישומו. 

רוב בתי החולם הכלליים בארץ מודעים לנושא ופועלים לפיתוחו. עשרה כיום ממצאי המחקר מלמדים ש

 בידי מאוישים האלה התקנים רוב. הפנימייםם הלפחות חצי תקן מתוך משאבילכך בתי חולים הקצו 

 צוות פועל  אחד חולים ביתלא אף בו, פליאטיבי בייעוץ שעוסק מומחה רופא יש חולים בתי בשני רק; אחיות

 או אשפוזי)בהוספיס  פליאטיביים שירותים קיימים חולים בתי בחמישה, כן כמומקצועי. -רב פליאטיבי

בדלים גדולים בין בתי החולים עד שכמעט ה קיימים, ואולם. רבות שנים מזה( משולבפליאטיבי -אונקו באגף

לוקים בסרטן ברק מטפל הפליאטיבי היועץ למשל, בחלק מבתי החולים  ,אין שירות אחד דומה למשנהו. כך

 מודעיםשישה בתי חולים מלבד זאת, ב. כךכל המאושפזים בבית החולים הזקוקים לבאך לא  מפושט 

נים ייעודיים לשירות פליאטיבי, ובארבעה בתי חולים אין התייחסות אך אין בהם תק ,לחשיבות הנושא

 לנושא. 

כל בתי החולים על קשיים ועל חסמים רבים לפיתוח ולשיפור השירותים דיווחו , ההתקדמות שהושגהבצד 

ת תשומות הפליאטיביים. לאור זאת נראה, שיש צורך בפעולות לקידום הנושא, חלקן ללא עלות וחלקן בעלו  

 תקציביות. הפעולות העיקריות הדרושות הן:

 את להגדיר בחוזר מנכ"ל את הדרישות המפורטות משירות פליאטיבי בבית חולים ואת המקצועות ו

 היקף כוח האדם הנדרשים. 

 יכולים לעמוד  אינםעודי לשירותים האלה, משום שחלקם ילבתי חולים תקציב לכוח אדם י הקצותל

גמישותם בהקצאת כוח אדם למשימות שבתי חולים קטנים ובינוניים  בעלויות הכרוכות בכך, בעיקר

 מיוחדות קטנה מזו של בתי חולים גדולים. 

  שיבחרו להתמודד עם המחסור ברופאים ובאחיות מומחים בתחום ולפתח תמריצים לרופאים

 חום הזה. תלהתפתח ב

  טיפול זו בלבד שהלא שבפניהם מנהלים ולחזור ולהדגיש המדיניות והלהביא לידיעת קובעי

 גם עשוי לחסוך משאבים. הואפליאטיבי מגביר את איכות הטיפול ה

 גישה הפליאטיבית והנחיות ה , בנושארופאיםשל  אנשי הצוות, בעיקרשל  הידע וההבנהאת  להגביר

ולחייב את כל אנשי הצוות בבית החולים ייעודית לפתח לומדה  צריך. לשם כך מותימקדהטיפול ה

נפילות. מלבד זאת, ראוי לשאוף לכך שכל של מתן דם או של זיהומים, של ת ובדומה ללומדה, הפעילל

הצוות הבכיר בבית החולים, בעיקר רופאים ואחיות, ישתתף פעם אחת לפחות בהשתלמות פליאטיבית 
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פנים חולים לשירותים הפליאטיביים יש צורך לחנך אותם להפנות או בסדנת מס"ר. במקומות שבהם מ  

 .כיום בקרבם מהנהוג מוקדם יותר הרבה בשלב

 טיפוליות להעדפות המתייחסים לנושאים ייעודי וקישור שדות הממוחשב הרפואי לגיליון להוסיף 

אחרים שיאפשרו המשכיות  , לאיזון סימפטומים ולרכיבים פליאטיבייםמותימקד טיפוליות ולהנחיות

 ורציפות טיפול במעבר בין מטפלים, בין מחלקות ובין מוסדות. 

 למבדקים לחידוש רשיון בתי חולים ומרכזים רפואיים גריאטריים רכיבים על טיפול  להכניס

פליאטיבי, כגון: היקף כוח אדם ייעודי לנושא; פרטים על חולים שקיבלו טיפול ושאלות רלוונטיות 

 בתיאת, לאור ההתרשמות שלפיה מבדק העמיתים שנערך בנושא בשנה האחרונה המריץ את אחרות. ז

  .בתחום עבודה ונוהליהחולים לפתח שירותים 

  לפתח 'מסלול ירוק' בחדר מיון וקוד במחשב בית החולים, כדי לאפשר לחולים במצבי סוף החיים

 להתקבל לבית חולים ישירות וללא התהליכים הנהוגים במיון. 

בעקבות  כללייםהחולים הפליאטיביים בבתי השירותים שהתרחשו ב והתמורות פיתוחהעל אף סיכום, ל

 .לבין המצוי  בין הרצויגדולים  פעריםעדיין קיימים , 0007מנכ"ל משנת החוזר 
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 דברי תודה

להודות למנהלי בתי אנו מבקשים , ואנו מכירים להם על כך תודה. במהלך המחקר הסתייענו באנשים רבים

החולים והמרכזים הגריאטריים, לאחיות הראשיות, לרופאים ולאחיות ששיתפו עימנו פעולה, הקדישו לנו 

 מזמנם היקר, והציגו בפנינו, בכנות ובאומץ, את הפעילות הפליאטיבית בבית החולים. 

רותיהם המועילות, הדוח על הערותיהם והאהשונות של גרסאות את הלאנשים שקראו אנו מכירים תודה 

 לג'ק חביב מנהל המכון. ובמיוחד 

תודה לענת ברבריאן שערכה תודה לכל חברינו במכון ברוקדייל אשר סייעו במהלך העבודה בעצות ובהערות. 

על הערותיה והארותיה המועילות וללסלי  יחידת הפרסומיםג'ני רוזנפלד, מנהלת את הדוח בשום שכל, ל

 .על ההפקה וההבאה לדפוס קליינמן



 

 

 תוכן העניינים

 3                      מבוא. 3

 3                     סקירת ספרות. 0

 3                   המחקר מערךמטרות המחקר ו. 6
 3 מטרות המחקר 6.3
 3 מערך המחקר 6.0

 9 בתי חולים כלליים. 5
 9 רקע -השירותים הפליאטיביים בבתי חולים בישראל  5.3
 9 מודלים לייעוץ ולטיפול פליאטיבי בבתי חולים כלליים 5.0
 30 היקף כוח האדם 5.6
 33 השכלה והכשרה פליאטיבית 5.5
 התנהלות בתי החולים בממשק שבין טיפול פליאטיבי לבין חוק החולה הנוטה למות  5.4
 36 מקדימותוהנחיות טיפול       
 34 חסמים ואתגרים לפיתוח השירותים בבתי חולים כלליים 5.3

 33             יעוץ הפליאטיבי לצוות הרפואי בבתי חולים כללייםיתרומת ה. 4
 33 רקע 4.3
 33 ממצאים 4.0

 38                 . מרכזים רפואיים גריאטריים3
 38 פליאטיבית במרכזים רפואיים גריאטרייםהגישה ההתפתחות  3.3
 38 מודלים לייעוץ ולטיפול פליאטיבי במרכזים רפואיים גריאטריים 3.0
 37 כוח אדם והכשרתו 3.6
 37 עקרונות הטיפול 3.5
 00 מקדימות הנחיות 3.4
 03 פליאטיבימכשולים במתן טיפול  3.3

 03                  . מסקנות והשלכות למדיניות9

 06                    ביבליוגרפיה

 

 




