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תקציר

העשרים המאה של השנייה במחצית ובארץ בעולם שהתפתחו תמיכה שירותי מכלול הוא ההוספיס
אם בין מגיש, שההוספיס העזרה משפחותיהם. בני ושל סופני במצב חולים של לצורכיהם כמענה
גופנית מבחינה החולה על להקל ומיועדת ממדית רב היא אשפוז, במסגרת אם ובין החולה בבית
במתנדבים המסתייע מקצועי רב צוות בידי ניתנת התמיכה זו, כוללנית תפיסה לפי יחד. גם ונפשית

אחת. כביחידה ובמשפחתו בחולה ומתמקדת

שירות מספקות תכניות שבע גופים. 11 בידי מופעלות והן הוספיס תכניות 14 בארץ התפתחו כה עד
ואחת הכללית החולים קופת בידי מהן שלוש מתנדבים, בידי מופעלות מהן שלוש  בית הוספיס
פרטי, חולים בית בידי ומופעלת בלבד אשפוז שירותי נותנת אחת תכנית עירוני. חולים בית בידי
חולים: בתי בתוך פועלות המשולבות התכניות במשולב. ואשפוז בית טיפול מספקות תכניות ושלוש

פרטי. חולים בבית ואחת ציבוריים חולים בבתי שוכנות שתיים

חולים וכשישים הבית בשירות כ140 חולים: בכמאתיים בוזמנית לטפל יכולות ההוספיס תכניות
מיטות 2.8 זה מתוך תושבים. 100,000 לכל טיפול מיטות 3.9 בארץ יש כלומר, האשפוז. בהוספיס
בית. הוספיס במסגרת בעיקר הוא הטיפול הברית, בארצות כמו בארץ, אשפוז. מיטות ו1.1 בית

טיפול. מיטות 3.9 הדרום ובאזור 3.1 המרכז באזור תושבים, ל100,000 טיפול מיטות 5.7 יש בצפון
הכיסוי שיעור הצפון באזור כי הממצאים מן עולה הארץ, אזורי בכל זהה הצורך ששכיחות בהנחה

ביותר. הנמוך הוא המרכז ובאזור ביותר הגבוה הוא

46.9 הבית ובהוספיס ימים 18.9 היא האשפוז בהוספיס הממוצעת השהייה כי העובדה בהתבססעל
(בתפוסה חולים 1,600 בין לנוע עשוי בהוספיס שנה במשך המרבי המטופלים מספר אומדן ימים,
משאתות שנפטרו מהחולים £249£179 זה, אומדן לפי .(10096 של (בתפוסה 2,250 לבין (1*70 של

בהוספיס. טופלו 1992 בשנת ממאירות

מידת הרווחה. מערכת עם והן הבריאות מערכת עם הן קשרים מקיימות ההוספיס תכניות
אופי התפתח מובנה, נוהל בהיעדר ההוספיס. מסגרת לפי משתנים וטיבו הקשר של האינטנסיביות

מהמסגרות. אחת כל של וצורך יוזמה לפי שונים, לדפוסים הקשרים

המחלה, סוג מספר: תחומים כוללים להוספיס הקבלה את המנחים העיקריים הקריטריונים
החולים של הממוצע הגיל כי נמצא עיקרי. מטפל של וקיומו התפקודי מצבו החולה, גיל פרוגנוזה,

.(Malignant Neoplasms) ממאירות משאתות סובלים ככולם ורובם שנים, 66.4 הוא בהוספיס

הכולל תחומי, רב צוות עבודת על מושתת בארץ ההוספיס הרחב, בעולם אחרים במקומות כמו
סוציאליים. עובדים של תומכת ותשומה אחיות של סיעודית תשומה רופא, של רפואי פיקוח



הבריאות שירותי משאר נבדל השירות בכך חשיבות. מידת אותה בעלי הם האלה הממדים שלושת
נותנות התכניות אלה, בסיסיים שירותים מלבד העיקר. הוא הרפואי הממד שבהם המוכרים,
שירותים המורחב בסל למצוא אפשר היתר בין לרשותן. שעומדים המשאבים לפי נוספים, שירותים
אשפוז שירות ופסיכיאטר, פסיכולוג של שירותים בעיסוק; וריפוי פיזיותרפיה כמו פרהרפואיים
זאת, מלבד ועוד. קצר זמן לפרק מתאשפז החולה שבמסגרתו ,(Respite Care) המשפחה על להקלה
לאדם כוללני סיוע יחד ומגישים הצוות, חברי עם במשולב העובדים מתנדבים, על מושתת ההוספיס

ולמשפחתו. החולה

החולים קופת הבריאות, משרד בסרטן, למלחמה האגודה מספר: גורמים מממנים השירות את
ציבורי גוף בידי ממומנות אינן המתנדבים בידי שמופעלות התכניות אחרות. חולים וקופות הכללית
האגודה של סיועה ועל עצמן בכוחות לגייס מצליחות שהן תרומות על נשענות אלא כלשהו

כתוב. חומר פרסום כגון שוטפת, להפעלה קשורות שאינן בפעילויות בסרטן למלחמה

בשנת שנערך המחקר, במסגרת שונים. מהיבטים בארץ ההוספיס שירות את לתאר ניסה זה מחקר
השירות, הספקת אופן וגודלן, הקיימות התכניות נבדקו בחינות. מכמה השירות נבדק ,1994

הקריטריונים  והקבלה ההפניה תהליכי גם נבדקו המפעילים. והארגונים הגאוגרפית הפריסה
האוכלוסייה מבחינת גם נבדק השירות לכך. בקשר הנעשים וההליכים המפנים הגורמים לקבלה,
השירותים, סל נבדקו כן כמו הטיפול. ומשך הסוציודמוגרפיים האפיונים הדגשת תוך בו, המטופלת

המימון. ודרכי השירות במתן המעורב האדם כוח

התכניות וכי לאזור מאזור משתנה בארץ ההוספיס תכניות היצע כי היתר, בין למדנו, המחקר מן
ממצאי בעקבות נותנות. שהן הכולל השירותים ובסל שלהן האדם כוח בהיקף מזו זו נבדלות
ומערכת הבריאות שירותי ברצף ההוספיס של מקומו כגון. שונות סוגיות לדיון עולות המחקר,
באוכלוסיות לטפל יכול הנוכחית במתכונתו ההוספיס האם אחרים; שירותים עם שלו הקשרים
ולמגוון השונים הארץ באזורי השירות של השונה נגישותו למידת להתייחס כיצד נוספות; חולים
והוספיס בית הוספיס השירות: להפסקת החלופיים המודלים בין הרצוי והאיזון השירותים; סל

אשפוז.

התמסדות תהליכי כי לעובדה גם הדעת את לתת יש השירות, פיתוח במהלך זאת, מלבד
של המיוחד אופיו את לשמר כדי לכן, השירות. של אופיו את לשנות עשויים וביורוקרטיזציה
התומך טבעו על ולשמור להמשיך חשוב סופניות, במחלות בחולים לטיפול כחלופה ההוספיס

ההוספיס. רעיון מושתת שעליו הטיפול של והאנושי



תודה דברי

האגודה  לאשל תודתנו זה. דוח להכנת ותרמו שסייעו האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה
אותו. ומימנה המחקר את יזמה אשר בישראל הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון

הספרות. בסקירת הסיוע על ברוקדייל ממכון סעדון בן למירב

אשר ההוספיס, ולצוות טבעון קריית בית הוספיס מנהלת צ'יבולסקי, אורה לד"ר מיוחדת תודה
תכנית מנהל ולר, אלכסנדר ולד"ר בארץ, ההוספיס לתכניות הראשון הצוהר את לנו פתחו
בארץ ההוספיס ואת בכלל ההוספיס את להבנתנו הייחודית תרומתו על השומר בתל ההוספיס

בפרט.

בזכותם אשר הסוציאליים, והעובדים האחיות הרופאים, השונות, התכניות של ההוספיס צוותי לכל
זה. מחקר התאפשר

מנהל סולקס, אהרון לפרופ' סורוקה; הרפואי במרכז האונקולוגי המכון מנהל כהן, יורם לפרופ'
האונקולוגי המכון מנהלת פרץ, תמר לד"ר בלינסון; שם על הרפואי במרכז האונקולוגי המכון
במרכז האונקולוגית המחלקה מנהל סגן קוטן, אברהם ולפרופ' כרם; עין הדסה הרפואי במרכז
הגורמים של המיוחד הפן על למדנו שמהם זו, ממחלקה גולדברג הדסה ולד"ר רמב"ם, הרפואי

ההוספיס. תכניות אל והמפנים המטפלים

והאירה לנו שהקדישה היקר הזמן על מודים אנו בסרטן, למלחמה האגודה מנהלת זיו, מירי לגב'
וכוללת. רחבה מבט מנקודת השירות תפיסת לגבי עינינו את

סייעו אשר המכון צוות חברי ולכל המועילות והערותיו הארותיו על ברוקדייל ממכון פקטור לחיים
העזרה על שיזגל ולאילנה הדוח עריכת על ברבריאן לענת ובהערות. בעצות העבודה במהלך

בהדפסתו.
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מבוא

החייאה באמצעי החולים של חייהם את להאריך שאפשרה ברפואה, הטכנולוגית ההתפתחות
הסופני, החולה של לצרכיו הציבור ושל המקצוע בעלי של בגישתם תמורה חוללה משוכללים,

ההוספיס.  בו חדשה טיפול תפיסת נתגבשה ובעקבותיה

הסתיים בו הפעיל הרפואי שהטיפול לחולה, ושלווה נוחות האפשר במידת להעניק נועד ההוספיס
מאיכות וייהנה שלו התפקוד יכולת מלוא את למצות שיוכל כדי זאת, קצרה. חייו תוחלת ואשר
חייו את לסיים אפשרות ותוך החיובי העצמי בדימויו לפגום מבלי לו, שנותרה בתקופה מרבית חיים

בריפוי. ולא בטיפול אפוא מתמקד ההוספיס .(WHO, 1990) מכובדת בצורה

ומיועדת ממדית רב היא אשפוז, במסגרת אם ובין בביתו אם בין לחולה, מגיש שההוספיס העזרה
בידי ניתנת התמיכה זו, כוללנית תפיסה לפי יחד. גם ונפשית גופנית מבחינה חייו את עליו להקל

אחת. כביחידה ובמשפחתו בחולה מתמקדת והיא במתנדבים, המסתייע מקצועי רב צוות

בהיעדר הממושך. הטיפול ברצף חשוב מרכיב והוא יחסית, חדש שירות הוא ההוספיס בארץ
כיום ומקומיות. אישיות יוזמות בזכות השירות התפתח ומוגדרת, ברורה ופיתוח תכנון מדיניות
בית, הוספיס במסגרת והן עצמאיות, יחידות של אשפוז במסגרות הן ניתן ההוספיס שירות
בבתי גם ניתנים סופניים לחולים שירותים זאת, מלבד בביתו. לחולה השירותים את שמגישות
להמשך ביחידות מורכב, לסיעוד במוסדות סיעוד, במוסדות גריאטריים, חולים בבתי כלליים, חולים

ועוד. הכללית החולים קופת של טיפול

המערב בארצות והתפתחותו ההו0פי0 משמעות .1

של בבסיסן עומדת Hospes הלטינית המילה לחולים. אכסניה היא הוספיס המילה משמעות
ההוספיס של הפילוסופי הרעיון מארח. אורח,  בלטינית ופירושה Hotel, Hostel, Hospital המילים:
ולגוססים לחולים  לאחרים הכוללת הדאגה של ההיסטורי הרעיון חידוש למעשה הוא המודרני

.(McNulty 8c Holderby, 1983)

ביהדות מעוגנת והיא ארוכה היסטוריה יש למות הנוטה בחולה בטיפול הקהילה של למעורבותה
המודרני ההוספיס את קושרת בגוף הטיפול כמו חשוב בנפש שהטיפול התפיסה יחד. גם ובנצרות
בני ובצורכי למות הנוטה האדם בצורכי מתחשבת הסבל למודת היהודית המסורת למקורותיו.
מחוץ המצורעים של ריכוזם הוא בחולים לטיפול הקדום הביטוי .(UngarSargon, 1987) משפחתו
אורח, ובעובדי בעניים לעניים" ההקדש "בתי טיפלו ה11 במאה במקרא. כבר מתועד והוא למחנה
בתקופת בביתם. רפואי טיפול לקבל מכדי עניים שהיו לחולים, חולים כבתי שימשו הם כן וכמו
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ז וו

התורכים, שלטון תחת ובהמשך, לרגל, העולים של לצורכיהם הוספיסים, בארץ היו הצלב מסעות
.(1994 (ולר, דרך לעוברי אירוח תחנות הוקמו

הגבירה הרומית. בתקופה כבר באנגליה למצוא אפשר הנצרות תפיסת לפי ההוספיס לרעיון ביטוי
מקום וסיפקו מזון הגישו זה במקלט אורח. ולעוברי רגל לעולי מקלט nn<pn (Fabiola) פביולה
רעיון את מאפיינת פביולה של גישתה צרכיו. לפי איש איש החולים, הרגל בעולי וטיפלו מנוחה
פיזית, ועזרה נוחות בהענקת אחדים הוספיסים התמקדו הזמן במשך התקופות. כל במשך ההוספיס
שימשו הביניים בימי למשל, כך, .(Hillier, 1983) הרוחניים הצרכים את שהדגישו אחרים לעומת
מההוספיסים רבים לחולים. בהכרח ולא לנוודים לצלבנים, רגל, לעולי מקלט מקום ההוספיסים
הוספיסים כ750 מוזכרים הביניים בימי במנזרים. ושכנו נוצריים מסדרים בידי יוסדו הקדומים

.(Stoddard, 1980) בפירנצה ו30 בפריס, כ40 באנגליה,

בין חולק המסדר ורכוש התפזרו, מסדרים נסגרו, מנזרים לדעוך, ההוספיסים החלו ה14 במאה
דהפול וינסנט הצרפתי הכומר ייסד ה17 במאה הרעיון. דעך לא זאת למרות אך האדמות, בעלי
ובגוססים. בחולים בעניים, לטיפול מוסדות עוד בצרפת הוקמו ובחסותו בפריס, אחיות מסדר
קייסרוורת הראשון הפרוטסטנטי ההוספיס הקמת היא לכך ועדות ה18, במאה גם חי הרעיון
בחולים בעניים, לטיפול הוקדש זה הוספיס גם .(Fliender) פלינדר בידי בפרוסיה (Kaiswereth)

באוסטרליה, הוקם נוסף הוספיס באירלנד; הוספיסים הוקמו ה19 המאה סוף לקראת ובגוססים.
בתחילת .(McNulty <ef Holderby, 1983) בלונדון (St. Lukes Home) הום לוקס סנט הוספיס הוקם וכן
בטיפול התמחה והוא (St. Joseph's Hospice) ג'וזף סנט החולים בית בלונדון הוקם ה20 המאה

מרפא. חשוכי בחולים

החולים של חייהם את להאריך שאפשרה ברפואה, הטכנולוגית ההתפתחות בעקבות דווקא
הסופני החולה של לצרכיו הציבור של בגישתו תמורה נתחוללה משוכללים, החייאה באמצעי
חייו איכות ואת החולה האדם את להחזיר הייתה התפיסה בו. בטיפול חדשה תפיסה ונתגבשה
צרכים גם רפואיים צרכים מלבד שימלאו הולמים, שירותים ולמשפחתו לו ולהגיש הטיפול למוקד
משפחתו בני ושל למות הנוטה החולה של חייו איכות את לשפר דהיינו, וחברתיים. רוחניים
מזו שונה ובאווירה בסביבה השירות הגשת ובאמצעות בטיפול האנושי הצד חיזוק באמצעות

קונוונציונלי. חולים בבית השוררת

סיסלי ד"ר פיתחה ב1952 ה20. המאה מאמצע אפוא, חלו, פיתוחו ותנופת ההוספיס רעיון החייאת
התבססה שיטתה בכאבים. לטיפול שיטה ג'וזף, סנט בהוספיס כאחות תחילה שעבדה סאונדרס,
בשיכוך להחזיקו יש ולכן המשכך, הסם של ביותר החזק המתנגד הוא עצמו ש"הכאב הרעיון על
העולם ברחבי גוססים בחולים ובטיפול בגישה הפינה לאבן הפכה זו שיטה .(Saunders, 1989) קבוע"
אחות, רופא, הכולל מקצועי, רב בצוות הצורך גם פותח הגוף, בכאבי לטיפול השיטה עם המערבי.
מתמודד. למות הנוטה החולה שאתן אחרות, בבעיות לטיפול ומתנדבים, דת איש סוציאלית, עובדת
אשר עד לחיות לחולים לאפשר כדי לעשות שנוכל מה כל תובע בגווע "הטיפול סאונדרס, ד"ר לדברי
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זה כרוכים אלה כל בגוף. טיפול כולל שהוא כשם וברוח, בשכל במשפחה, טיפול כולל הוא ימותו.
.(1972 (סאונדרס, בנפרד" אותם לבחון שקשה עד בזה,

סאונדרס, סיסלי הד"ר בידי 1967 בשנת בלונדון שהוקם ,(St. Chirstopher) כריסטופר סנט הוספיס
גם בו נפתח מכן לאחר כשנתיים ותכנון. פיתוח של רבות שנים לאחר באנגליה, מפנה נקודת היה
לשירות המודרני כמודל משמש ועדיין שימש זה הוספיס .(Saunders et al., 1983) בית הוספיס
לשאר גם ההוספיס רעיון חדר הקמתו, עם בבד בד אחרות. בארצות וגם באנגליה גם ההוספיס ,

.(Hillier, 1983) המזרח ולארצות לאמריקה אירופה, ארצות

ובעולם הברית בארצות במהירות ההוספיס תנועת התפתחה באנגליה זה מודל של פיתוחו מאז
החולים היקף מבחינת הן דרמטית, הייתה למות הנוטים בחולים הטיפול על והשפעתה הרחב

וסוגיהן. התכניות היקף מבחינת והן בשירות שנעזרו

גם ה70 שנות בראשית השירות התפתח בלונדון, כריסטופר סנט הוספיס בהשראת כאמור,
של התמודדותם בנושא הציבור ושל המקצוע בעלי של התעניינותם שם גברה אז הברית. בארצות
אשפוז כשירות שהתחיל באנגליה, מההוספיס להבדיל .(KublerRoss, 1969) במוות סופניים חולים
של הקרובה בסביבתו מלכתחילה הברית בארצות הטיפול התמקד בית, לשירותי גם והתרחב
לטיפול זמין האשפוז שירות אך החולה, בבית ניתן אכן הטיפול רוב ובביתו. שלו בקהילה  החולה
המשפחה על להקל כדי או מיוחדות בדיקות עריכת לצורך כאב, בהקלת או סימנים בהקלת
בניו 1974 בשנת הוקם הראשון הבית הוספיס .(Hayslip et al., 1992) קצרות לתקופות המטפלת
של הקמתו היו אמריקה בצפון השירות של בהתפתחותו נוספים חשובים אירועים קונטיקט. הייבן
וייסודו  ויקטוריה רויאל חולים בבית פליאטיבית יחידה  במונטריאול הראשון האשפוז הוספיס
ההוספיס ארגון .1977 בשנת  National Hospice Organization  הלאומי ההוספיס ארגון של
של לפיתוחם רבות תרם אף הוא לציבור, ההוספיס תפיסת של הנחלתה על השפיע רק לא הלאומי
National) בשירות החוק בהכרת מכריע שלב היו והם בהוספיס, הטיפול לאיכות הסטנדרטים
ההוספיס טיפול הוכר הראשון, ההוספיס הקמת לאחר שנים תשע .(Hospice Organization, 1982
עם אחת בשורה ההוספיס שירותי את העמידה זו הכרה .(Medicare) מדיקר במסגרת כשירות
מוסדי. לטיפול חלופה ההוספיס שירות את והפכה אבות, ובתי חולים בתי כמו ממוסדים שירותים

צורכי פי ועל תפיסתן פי על אותו ופיתחו ההוספיס טיפול רעיון את מדינות עוד אימצו ה80 בשנות
של תמיכה עם בית שירות בסיס על וביפן, בהולנד ההוספיס התפתח למשל, כך, אוכלוסיותיהן.
ההוספיס התפתח באוסטרליה .(Meada 8c Takahashi, 1993; Schrijvers 8c Dingemans, 1993) אשפוז

.(Harris et al., 1987) בית לתכניות גם והתרחב אשפוז בסיס על

שירותים מתן הוא לכולן המשותף אך ולעקרונותיו, ההוספיס למטרות הגדרות כמה יש בספרות
ולבני למות הנוטה לחולה ורוחני חברתי נפשי, פיזי, טיפול המעניקים ותומכים, פליאטיביים
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הכלליות ההוספיס מטרות ורוחנית. רגשית פיזית, רווחה למטופלים להבטיח כדי זאת, משפחתו.
:(Lack, 1983) הם ועקרונותיו

או אשפוזית במסגרת משפחותיהם ולבני לחולים תומכים ושירותים רפואי טיפול מתן *

ביתית.
הטיפול. יחידת הם אליו הקשורים אחרים ואנשים המשפחה החולה, *

תחת והפועל מתנדבים, הכולל מקצועי, רב צוות בידי ומסופק מתוכנן הכוללני הטיפול *

רפואי. פיקוח
היממה. שעות כל ובמשך השבוע ימי כל במשך זמין ההוספיס *

השירות בקהילה שונות. ומוסדיות קהילתיות ובמסגרות שונות בדרכים כיום ניתן פליאטיבי טיפול
בכאב, לטיפול במרפאות יום, טיפול של במסגרת בביתו, לחולה ישירות דרכים: בכמה ניתן

ועוד. חולים לבתי המסונפות טיפול להמשך אקוטיות תת ביחידות

חולים, לבתי הסמוכות הוספיס יחידות עצמאיות, הוספיס יחידות להיות יכולות האשפוז מסגרות
בית במחלקות (Scattered Beds) פזורות הוספיס מיטות הכלליים, החולים בבתי מיוחדות מחלקות
בידי מטופלים אשר סופני במצב חולים מאושפזים שבהן החולים בבתי שונות מחלקות החולים,

ועוד. סיעוד ובמוסדות אבות בבתי הוספיס מיטות מיוחד, הוספיס צוות

ההוספיס, פילוסופיית את משקפות והן ותומך פליאטיבי טיפול למתן חלופיות דרכים הן אלה כל
והחלמתו. מחלתו ריפוי דווקא ולאו לאדם הדאגה עומדת מעייניה שבראש

טיפול בין מבחינים אנו כאן השירות. מתן מקום היא השירות מתן אופן בין המרכזית ההבחנה
או כאן השירות מתן אשפוז. במסגרת שמוגש טיפול לבין החולה בבית ובמיוחד בקהילה שמוגש
החולה בבית הוספיס טיפול השירות. של בזמינותו והן ומשפחתו החולה במאפייני הן תלוי כאן
ולמשפחתו. לחולה המערכת התאמת הוא להצלחתו והמפתח חולה, לכל מיועד איננו למות הנוטה
היום סדר את לעצמו לקבוע יכול שהוא מאחר לחולה, אוטונומיה הקניית הם הברורים היתרונות
חרדת את שמפחית מה פעיל; באופן ובהכרעות בטיפול להשתתף יכולים והמשפחה החולה כרצונו.
יכולות אינן משפחות שהרבה נטל הוא בגוסס הטיפול זאת, עם מבדידות. הפחד ואת הנטישה
זה. מסוג טיפול ולתת לתמוך יכולות המשפחות כל "לא ההוספיס. של סיועו למרות בו, לעמוד
יכולות לא שהן בבעיות נתקלות מצדן, הרב הפעולה ושיתוף ביותר הגדול הרצון עם משפחות אפילו
ביותר הרבה החשיבות בעלות לפעמים שהן פיזיות בעיות של סימפטומים הקלת כמו לפתור,
הטיפול שמקנה הביטחון תחושת את המשפחות יעדיפו לעתים לכן, .(Saunders, 1978) לחולה"
וייתכן בבית, המוות חוויית עם להתמודד יכולות שאינן משפחות יש זאת מלבד אשפוז. במסגרת

החולים. מבית החולה את מלהחזיר יירתעו שאף

להם שאין משום או בביתם; בהם לטפל אפשר שאי לחולים מיועד אשפוז במסגרת הוספיס טיפול
ואינטנסיבי צמוד טיפול למתן להתחייב יכולות אינן שמשפחותיהם משום או תומכת, משפחה
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השעון. סביב ולטיפול להשגחה שזקוקים לחולים מיועד כזה טיפול כן כמו שונות. מגבלות בגלל
האשפוז הוספיס זאת, עם חייהם. את בה יסיימו ולרוב המסגרת, באותה יישארו אלה חולים
לביתם. יחזרו הם ואחריו וכאב, סימנים הקלת לשם קצר לאשפוז שזקוקים לחולים גם מתאים
למנוחה וזקוקות הטיפול מנטל עייפות שמשפחותיהם חולים, של קצר לאשפוז גם מתאים הטיפול

.(Greer, 1983) זמנית

הסיוע את המגיש מקצועי, הרב הצוות הוא השונות ההוספיס תכניות של העיקריים האפיונים אחד
לתהליך השותפים המטפלים מגוון את משקף מקצועי רב המונח ולמשפחתו. לחולה הכולל
כלל בדרך עובדים בצוות ומתנדבים. פרהמקצועיים מקצועיים, עובדים למצוא אפשר בהם הטיפול;
מרפאים דייטנים, פסיכולוגים, רופאים, דת, אנשי סוציאליים, עובדים אחיות, אחת בכפיפה
במסגרת והן בבית הן מספק, שההוספיס הישיר הטיפול המקרים ברוב ומתנדבים. רוקחים בעיסוק,
רופא עם ובתיאום ההוספיס רופא של פיקוחו תחת הסיעודי, האדם כוח בידי ברובו ניתן האשפוז,
המתנדבים בידי ובמיוחד הצוות חברי שאר בידי נעשים פחות לא חשובים תפקידים המשפחה.
את להבטיח כדי בתחומו, איש איש יכולתם, כמיטב תורמים אלה כל .(Hayslip £ Leon, 1992)

ההוספיס. מטרות של הגשמתן

מהם WfcSJc הסרטן. חולי היא ההוספיס שירותי של והעיקרית המסורתית הצרכנים אוכלוסיית
שהולך קטן שיעור וסוכרת. השתן דרכי מחלות דם, לחץ יתר לרבות אחרות, כרוניות במחלות חולים
שירותי נדירים שעדיין כשם נדירים; עדיין אלה לחולים מיוחדים והוספיסים איידס, חולי הם וגדל

.(Goddard, 1990; Health Care Financing Administration, 1987) לילדים שמיועדים ההוספיס

הגורמים מלבד הציבורי. הרפואי השירות במסגרת ניתן ההוספיס שירות אחדות במדינות
צדקה וארגוני פרטיות ביטוח חברות גורמים'וולונטריים, גם השירות במימון משתתפים הציבוריים

.(Cummings, 1985)

תכנית של השירותים סל במסגרת הניתן כשירות ההוספיס טיפול ,1983 בשנת הוכר, בארה"ב
רישוי בתנאי לעמוד חייבות זה מסוג טיפול לתת המורשות התכניות .+65 לבני (Medicare) מדיקר
אשפוז. שירות ו0?20 בית שירות 807" לפחות שכולל טיפול, ללקוחותיהן לספק היתר ובין קפדניים, .

פליאטיבי שירות כספקיות בארה"ב ההוספיס מתכניות בכ£409 מכירה (Medicare) מדיקר תכנית
בית טיפול שגרתי, בית טיפול שירותים: רמות ארבע שכוללת תעריפים במערכת אותן ומממנת

.(NHO, 1989) מנוחה לצורך ואשפוז רפואיות למטרות אשפוז אינטנסיבי,

פרטיות, ביטוח חברות לענף נכנסו לתוקף, Medicare תחת ההוספיס טיפול של כניסתו עם בבד בד
הטיפולים את במיוחד מכסה הפרטי הביטוח בית. הוספיס טיפול עבור ביטוח לתת העדיפו הן ואף

השירותים. שאר את ופחות הרפואיים
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צדקה. וארגוני וולונטריים גורמים ציבוריים, גורמים בידי ההוספיס טיפול ממומן באנגליה גם
הציבורי המימון מכסה התכניות במקצת אחדות: בדרכים ההוספיס במימון משתתפת הממשלה
המקצועי האדם כוח את ובמקצתן והפיתוח ההקמה הוצאות את במקצתן השוטפות, ההוצאות את

.(Goddard, 1990)

בעלות הברית בארצות רבים חוקרים דנו שונים, גורמים בין השירות של המימון נטל בחלוקת מלבד
הטיפול לעלות בהשוואה ההוספיס טיפול ובעלות ההוספיס של שונים במודלים הטיפול
השירות אחד שמצד מאחר במיוחד, חשובה העלויות השוואת סופני. במצב בחולים הקונוונציונלי
נטל ולכן יותר, בררנים נעשים הצדקה וארגוני הוולונטריים הגופים אחר ומצד ומתרחב; הולך

יותר. כבד נעשה הציבור על המימון

מגוון על ההוספיס שטיפול מעידים רובם השונים, המחקרים ממצאי בין בהשוואה הקושי למרות
היה הראשוניםבתחום המחקרים אחד .(Corless, 1988) אחרת טיפול צורת מכל יותר זול מתכונותיו
הנוטה בחולה בית טיפול כי מצאו Dn .(Kassakian et al., 1979) ואחרים קאסאקיאן של מחקרם
לטיפול ביותר הזולות הדרכים הן האחרונים החיים בימי אשפוז עם בית טיפול של ושילוב למות
הטיפול מעלות כפולה סיעודי חולים בבית הטיפול עלות ממצאיהם, פי על סופני. במצב בחולים
בלום של מחקרם בבית. הטיפול מעלות שישה פי גדולה כללי חולים בבית הטיפול ועלות בבית,
ויותר עשרה פי גדולה חולים בבית הטיפול עלות כי ומצא האלה, הממצאים את אושש וקיסיק

.(Bloom 8c Kissick, 1980) בביתו למות הנוטה בחולה הטיפול מעלות

יחידות בית, הוספיס דהיינו, ההוספיס, של שונים מודלים של עלותם את בדקו אחרים Dnpnn
זולים האלה המודלים כי מצאו, הם כללי. חולים בבית פזורות הוספיס ומיטות עצמאיות הוספיס
New) בהם הזול הוא הבית הוספיס  בעלות גדול הבדל יש שביניהם אף קונוונציונלי, מטיפול יותר

.(York State Depatrment of Health, 1982; Hannan <ef O'Donell, 1984

כי ונמצא שונות הוספיס במסגרות העלות על הטיפול משך השפעת נבדקה גריר של במחקרו
של cnpnni .(Greer, 1983) יותר ממושך שהטיפול ככל פוחת ההוספיס שבטיפול החיסכון
מסגרת מכל יותר זול עדיין בית שטיפול שבעוד נמצא (Bimbaum £ Kidder, 1984) וקידר בירנבאום
ויותר. חודשיים של באשפוז כשמדובר קונוונציונלי, מאשפוז יותר יקר הופך האשפוז הוספיס אחרת,
פחות שנערכות כך הזמן; עם פוחתת קונוונציונלית במסגרת הטיפול שאינטנסיביות מאחר זאת
ומתמיד אדם כוח עתיר הוא האשפוז הוספיס זאת לעומת יקרות. רפואיות ופרוצדורות בדיקות

האחרונים. החיים בימי אותה מגביר ואף כולו האשפוז במשך טיפול רמת באותה

עקרונות על ענפה בספרות ביטוייה את מוצאת סופני במצב בחולים בטיפול הגוברת ההתעניינות
ספרות לצד במחלה. מסוימים חולים של התמודדותם תיאור ועל שונות תכניות תיעוד על הטיפול,
בספרות שנדונה הסוגיות אחת ההוספיס. שירות של ארגוניים בהיבטים מחקרשעסקו עבודות יש זו
המסקנה שלו. והביורוקרטיזציה ההתמסדות תהליכי לאור השירות של באופיו התמורות הייתה
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חשוכי בחולים לטיפול כחלופה ההוספיס של המיוחד אופיו את לשמר שכדי הייתה העיקרית
את להפנים הטיפוליים, בתחומים והן המנהליים בתחומים הן במלאכה, העוסקים על מרפא,

.(Gummer, 1988) זמן לאורך בהם ולדבוק ההוספיס פילוסופיית של הבסיסיים ערכיה

בהשוואה דנו אחדות עבודות הפליאטיבי. הטיפול של הקליניים בהיבטים עסקו אחרים מחקרים
במסגרות חייהם אורך לבין קונוונציונליות טיפול במסגרות סופני במצב חולים של חייהם אורך בין
(Kane et al., 1984) ואחרים קיין של מחקרם הוא זה בתחום החשובים המחקרים אחד הוספיס.
בשני שטופלו חולים של חייהם בתוחלת הבדל אין כי נמצא במחקר .(1994 (ולר, ולר אצל המצוטט
לא הריפויי, הצד את מדגיש שאינו אף על הוספיס, במסגרת שטיפול אומרת זאת המסגרות. סוגי
והתומך האנושי היחס בגלל משפחתו, ולבני לחולה ומועיל תורם אף אלא גורע שאינו בלבד זו
בעולם החיים הארכת לאפשרות בתגובה מזאת, יתרה ביותר. הקשה חייו בתקופת לו זוכה שהחולה
הרפואי הטיפול במערכת המוות מודל מן חדה סטייה סוטה ההוספיס המפותח, המודרני

.(Rinaldi 8c Kearl, 1990) ישנים לערכים וחוזר הקונוונציונלי

למחקר הרקע .2

הניסיון על מקיף מחקר נערך לא עדיין בארץ, ההוספיס שירות של המואצת התפתחותו למרות
בישראל, הזקן למען שירותים ופיתוח לתכנון האגודה אשל, בשירות. הצורך ועל כה עד שהצטבר
את לבחון וכדי זה בתחום ובארץ בעולם הקיים המצב את לבחון כדי הנוכחי המחקר את יזמה
מטרת סופנית. מחלה במצביםשל תומכים הנזקקיםלשירותים לזקנים לפתחשירותים הצורך מידת
סופני במצב חולים שמקבלים ההוספיס שירותי מערך על בסיסית סקירה לספק היא זו עבודה

בעתיד. אלה שירותים פיתוח ולהמשך לתכנון תשמש זו סקירה בארץ. שונות במסגרות

הקיימות התכניות נבדקו בחינות. מכמה השירות נבדק ,1994 בשנת שנערך המחקר, במסגרת
תהליכי גם נבדקו המפעילים. והארגונים הגאוגרפית הפריסה השירות, הספקת אופן וגודלן,
השירות לכך. בקשר הנעשים וההליכים המפנים הגורמים לקבלה, הקריטריונים  והקבלה ההפניה
ומשך הסוציודמוגרפיים האפיונים הדגשת תוך בו, המטופלת האוכלוסייה מבחינת גם נבדק

המימון. ודרכי השירות במתן המעורב האדם כוח השירותים, סל נבדקו כן כמו הטיפול.

ומספקות ההוספיס רעיון ברוח בארץ הפועלות התכניות מגוון את כוללת המחקר אוכלוסיית
סופני. במצב לחולים ותומכים פליאטיביים שירותים

זה. לצורך שהורכב שאלון בעזרת מהתכניות אחת בכל מפתח אנשי ראיון באמצעות נאסף המידע
הניסיון על מקרוב לעמוד כדי מרכזיים, תפקידים בעלי עם ראיונות כמה במחקר כללנו זאת, מלבד
רואיינו זו במסגרת בפרט. ההוספיס לשירות ובנוגע בכלל סופני במצב בחולים לטיפול בנוגע שצברו
כרם עין הדסה בחיפה, רמב"ם מרכזיים: חולים בבתי אונקולוגיות מחלקות מנהלי ארבעה
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למלחמה האגודה מנהלת רואיינה כן, כמו שבע. בבאר וסורוקה תקווה בפתח בלינסון בירושלים,
בסרטן.

בארץ ההו0פי0 התפתחות .3

בעולם היטב מושרשת הייתה כבר ההוספיס שפילוסופיית לאחר בארץ התפתח המודרני ההוספיס
להקמת היוזמה השומר. בתל החולים בבית מעשור יותר לפני הוקם הראשון ההוספיס המערבי.
סיסלי ד"ר של בהדרכתה בלונדון, כריסטופר סנט בהוספיס שנערך סיור בעקבות באה השירות
לידי השומר תל אנשי את הביא סופני במצב בחולים ומהטיפול מהגישה העז הרושם סאונדרס.
של מצוקתם להפחתת ביותר היעילה הדרך בפיתוח דן והוא מקצועי, רב חשיבה צוות הקמת
המחלקה השומר תל החולים בבית הוקמה ב1983 .(1994 (ולר, משפחותיהם ושל הגוססים
החולים בית בתוך עצמאית יחידה למעשה שהיא  סופני במצב בחולים לטיפול בארץ הראשונה
בד הכללית. החולים וקופת הבריאות משרד בסרטן, למלחמה האגודה של משותף פרויקט והיא
ההוספיס, לתנועת גבוהה מודעות בעלי מתנדבים קבוצת של יוזמה טבעון בקריית התפתחה בבד
זה מסוג לטיפול כתובת להם הייתה שלא מהיישוב, סופני במצב סרטן חולי של צורכיהם בעקבות
שירות את ב19834 ויסדו הזה הצורך את למלא אפוא, נרתמו, ההוספיס מתנדבי בקהילה.
כי לציין יש במקום. קיימים שהיו הקהילתיים השירותים את השלים הוא הראשון. הבית הוספיס
אונקולוגי לסיעוד תכנית איכילוב החולים בבית פעלה אלה הוספיס תכניות של הקמתן לפני עוד

.1973 בשנת שהוקם בית ולטיפול קהילתית לגריאטרייה המרכז במסגרת

כעשר התפתחו האחרון ובעשור השירות, פיתוח להמשך רעיוני בסיס היו אלה חלוציות תכניות שתי
בזכות הצופים בהר הדסה החולים בבית תומך לטיפול המרכז הוקם ב1986 נוספות. תכניות
הושפעו הם מתנדבים. קבוצת בידי בית הוספיס בחיפה נוסד ב1988 קיי. משפחת של תרומתה
מתנדבי בתמיכת בעיר השירות את להפעיל והתנדבו אמריקה בצפון ההוספיס תנועת מערכי
למלחמה האגודה בידי השומר בתל ההוספיס שירותי הורחבו ב1989 טבעון. קריית הוספיס
האשפוז. ליחידות במקביל בית לטיפול יחידות ונוספו הצופים בהר התכנית הורחבה וכן בסרטן,
שנה באותה תומך. פליאטיבי שירות שהגישה מחלקה בנצרת האנגלי החולים בבית נפתחה ב1990
שירות את וכן שבע, בבאר תומך בית לטיפול היחידה את והקימה הכללית החולים קופת הצטרפה

בחיפה. לין במרפאת אונקולוגיה בית

והעמק עפולה בית הוספיס את ופתחה השירות את הכללית החולים קופת הרחיבה ב1991

המתנדבים עמותת ובסיוע בעמק המרכזי החולים בבית שפועלת טיפול, להמשך היחידה במסגרת
בטבעון.

בית. לטיפול יחידה ופתח שירותיו את בנצרת האנגלי החולים בבית ההוספיס הרחיב ב1992
הדר", "נוף הפרטי הסיעודי החולים בית במסגרת אשפוזי הוספיס מחלקת בחיפה הוקמה ב1993
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והשירות רמב"ם החולים בית של האונקולוגי המרכז ובסיוע היזמים אחד של אישי ניסיון עקב
של היא השירות הרחבת בתחום האחרונה היוזמה לין. האונקולוגי במכון הפסיכואונקולוגי
בתמיכת הוקם זה הוספיס ביישוב. בית הוספיס שנה באותה שהקימה בערד מתנדבים קבוצת

הכללית. החולים קופת של שבע באר בית הוספיס ובסיוע טבעון קריית הוספיס מתנדבי

לטיפול קלור מעון בגבעתיים 1976 בשנת כבר נוסד האלה, ההוספיס תכניות הקמת לפני כי יצוין
תל שיבא, ע"ש הרפואי והמרכז בסרטן למלחמה האגודה בידי מופעל המעון סרטן. בחולי תומך
מאיכילוב מבלינסון, השומר, מתל לדוגמה אונקולוגיים, מכונים מכמה חולים קולט המעון השומר.
לנוח, כדי קצרים זמן לפרקי למעון באים חולים מהקהילה. חולים קולט המעון וכן הרופא, ומאסף

האונקולוגיים. הטיפולים קבלת בזמן ותומך משלים סיעודי טיפול ולקבל להתאושש

גופים 11 תחת הוספיס תכניות 14 בארץ התפתחו כה עד להלן, 1 בלוח שנראה כפי לסיכום,
מפעילים.

הקמה שנת לפי בארץ ההוספיס תכניות :1 לוח
התכנית שם הקמה שנת

איכילוב 1973
אשפוז  השומר תל 1983

טבעון 1983
אשפוז  הצופים הר 1986

חיפה 1988
בית  השומר תל 1989
בית  הצופים הר 1989

אשפוז  נצרת 1990
שבע באר 1990

לין 1990
העמק 1991

בית  נצרת 1992
הדר נוף 1993

ערד 1993

וארגון מבנה .4

הוא ההתייחסות מוקד לפיכך רפואית. מסגרת בכל מתקיימים לעיל, כאמור ההוספיס, עקרונות
פליאטיבי הוא בהוספיס הניתן הרפואי הטיפול .("To care and not to cure") לריפוי בניגוד טיפול
את להבריא שמטרתו מטיפול להבדיל וסימנים, כאבים ולאיזון להקלה מכוון והוא במהותו
חייו. ולאיכות החולה של לרווחתו מיוחדת והתייחסות מודעות בהוספיס יש כן, על יתר החולה.
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שירות מתייחד בכך והסוציאלי. הסיעודי לתחום בחשיבותו שקול הרפואי שהתחום אפוא יוצא
ארגוני במבנה מתאפיינות ההוספיס ותכניות בארץ, הפורמליים הבריאות שירותי משאר ההוספיס
בארץ ההוספיס הרחב, בעולם אחרים במקומות כמו מיוחדים. ניהול ודפוסי תפקידים מערך בעל
אחיות, של סיעודית תשומה על רופא, של פיקוח על שמתבסס תחומי, רב צוות עבודת על מושתת
מקצועיים מתנדבים על מושתת ההוספיס זאת מלבד סוציאלים. עובדים של תומכת תשומה ועל
החולה לאדם כוללני סיוע יחד מגישים ובכך הצוות חברי עם במשולב העובדים מקצועיים, ולא

ולמשפחתו.

מפעילים ארגונים 4.1
בשירות בתמיכה המובילים הארגונים אחד ארגונים. כמה בידי מופעל בארץ ההוספיס שירות
השומר, בתל ההוספיס בהנהלת פעילה היותה מלבד בסרטן. למלחמה האגודה הוא ובפיתוחו
הוספיס עם בשיתוף האגודה, יזמה כן, כמו התכניות. בשאר האדם מקצתכוח את האגודה מממנת
למלחמה האגודה מלבד התומך. הטיפול לנושא מקצוע לאנשי ארצי הדרכה מרכז השומר, תל
הדסה, ארגון הכללית, החולים קופת ובהספקתן: השירות בהפעלת גופים עוד מעורבים בסרטן

ומתנדבים. פרטיים גופים איכילוב, חולים בית הבריאות, משרד

בחולים לתומכים אגודה  "תמיכה" אגודת הוא בארץ ההוספיס בפעילות שמעורב ארגון עוד
המקצוע אנשי מכלול את לייצג נועדה 1993 שנת בתחילת שהוקמה האגודה למות. הנוטים
בין מפגש לאפשר משפחותיהם; ובבני למות הנוטים בחולים והתומכים המטפלים והמתנדבים,
ולהפיץ לרכז למות, הנוטה החולה בנושא וממשלתיים ציבוריים ארגונים לבין שונות גישות אנשי .

.(1 ("תמיכה", וכד' עיון ימי פרסומים, באמצעות האגודה לחברי עדכני מידע

מודלים 4.2
 בית מודל הוספיס: במסגרת תומך פליאטיבי שירות מתן של מודלים שלושה נהוגים בארץ
אשפוז יחידות של במסגרת לחולה טיפול הנותן  אשפוז מודל בביתו, לחולה טיפול המספק

יחד. גם ואשפוז בית טיפול הנותן  משולב ומודל עצמאיות,

בידי מופעלות מהן שלוש בית; הוספיס שירות מספקות תכניות שבע הקיימות, התכניות מבין
אחת תכנית עירוני. חולים בית בידי ואחת הכללית החולים קופת בידי מהן שלוש מתנדבים,
בית טיפול מספקות תכניות ושלוש פרטי, חולים בית בידי ומופעלת בלבד אשפוז שירותי מספקת
חולים בבתי שוכנות שתיים חולים: בתי בתוך פועלות המשולבות התכניות במשולב. ואשפוזי

.(2 (לוח פרטי חולים בבית ואחת ציבוריים,
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המפעיל הגורם סוג לפי ההוספיס שירות הספקת מודל :2 לוח
סה'כ פרטי התנדבותי ציבורי

7 3 4 בית
1 1 אשפוז
3 1 2 משולב

הגאוגרפית ופריסתו זמינותו השירות, נגישות 4.3
בשירות כ140 משפחותיהם: ובבני חולים בכמאתיים זמנית בו לטפל יכולות ההוספיס תכניות כיום
בהוספיס הממוצעת השהייה משך כי העובדה על בהתבסס האשפוז. בשירות חולים וכ60 הבית
שנה במשך המרבי המטופלים מספר אומדן ימים, 46.9 הבית ובהוספיס ימים 18.9 הוא האשפוז
חולים 2,250 לבין במחקר) שנמצא כפי 6ל70, של (בתפוסה חולים 1,600 בין לנוע יכול בהוספיס
המרבי החולים מספר באשפוזי. וכמחציתם הבית בהוספיס כמחציתם ,(%100 של (בתפוסה
קטן חלק שרק מכיוון האשפוז. בהוספיס או הבית בהוספיס מטופלים החולים שבו למצב מתייחס
קרוב בפועל שטופלו החולים מספר הטיפול, במהלך לאחרת אחת ממסגרת עוברים מהחולים

המרבי. לאומדן

חולים, כ6,565 ממאירות משאתות נפטרו 1992 בשנת ,1993 הסטטיסטי השנתון נתוני לפי
בית לטיפול מקומות כמאה בהוספיס היו שנה באותה תושבים. 100,000 לכל חולים 128.1 כלומר
באותה בהוספיס המרבי המטופלים מספר אומדן לכן אשפוז, מיטות וכ43 בית) מיטות (להלן:
שכ24701770 מכאן .(10070 של (בתפוסה חולים 1,600 לבין (707" של (בתפוסה 1,126 בין נע שנה
נמוך הכיסוי שיעור כי ייתכן בהוספיס. טופלו 1992 בשנת ממאירות משאתות שנפטרו מהחולים
ניידות בחשבון מביא שאינו מרבי חולים מספר על מתבסס שהוא מכיוון כאן המוצג מזה במעט

המסגרות. בין החולים של

תכניות לשרת: יכולות שהן החולים מספר לפי קבוצות, לשלוש הקיימות התכניות את לחלק אפשר
ב18 לטפל שיכולות בינוניות תכניות חולים, בשמונה אחת ובעונה בעת לטפל שיכולות קטנות

אחת. כל חולים ארבעים עד בשלושים לטפל שיכולות גדולות ותכניות בוזמנית, חולים

הגדולות. התכניות הן יחד, גם אשפוז ושירות בית שירות המספקות המשולבות, התכניות שלוש
בכשלושים ועוד בבית חולים כשבעים מהם חולים, בכמאה זמנית בו לטפל יכולות אלה תכניות
המטופלים החולים כל מסך כמחצית הוא אלה בתכניות המשורתים היקף האשפוז. ביחידות חולים

בארץ. בהוספיס

ותכנית בחיפה ארבע דן, בגוש שתיים הגדולות: הערים בשלוש בעיקר פועלות ההוספיס תכניות
ההוספיס תכניות נוספות. תכניות שתי ובצפון תכניות שתי יש הארץ בדרום בירושלים. אחת
אוכלוסייה גם משרתות ומקצתן פועלות, הן שבהם היישובים תושבי את בעיקר לשרת מיועדות
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אך האשפוז, תכניות אל יותר מרוחקים גאוגרפיים מאזורים חולים של ניידות יש מהפריפריה.
גאוגרפיים. אזורים שלושה לפי התכניות, פריסת מוצגת 3 בלוח גדול. אינו היקפה

גאוגרפי אזור לפי ההוספיס שירות הספקת מודל :3 לוח
דרום מרכז צפון

מספר מספר מספר מספר מיטות מספר
מקומות תכניות מקומות תכניות טיפול תכניות

24 2 90 3 87 6 0ה"כ
24 2 15 1 37 4 בית

17 1 אשפוז
75 2 33 1 משולב

המדד אינו התכניות מספר בארץ. ההוספיס תכניות ממחצית יותר מרוכזות בצפון כי עולה מהלוח
לרשות העומדות הטיפול מיטות מספר את גם בחשבון להביא ויש הכיסוי, מידת לבחינת היחיד

אזור. באותו האוכלוסייה

גאוגרפי אזור לפי הטיפול מיטות מספר :4 לוח
סה"כ דרום מרכז צפו{

201 24 90 87 0הכ
144 24 58 62 בית
57 32 25 אשפוז

בהוספיס הן בארץ, המיטות מכלל £ל43 שהן טיפול, מיטות 87 יש הצפון באזור כי נראה 4 מלוח
$40.) המיטות מכלל כ£ל45 שהן טיפול מיטות 90 יש המרכז באזור האשפוז. בהוספיס והן הבית
מיטות מכלל 129S שהן טיפול, מיטות 24 יש בדרום ואילו האשפוז). ממיטות ו^56 הבית ממיטות
להערכה מתייחס במחקר שדווח המיטות מספר כי לציין יש הבית). מיטות מכלל $17.) הטיפול
התכניות רוב ותכנית. תכנית בכל זמנית בו מטופלים להיות שיכולים החולים מספר של מירבית

מקום. בכל הקיימים לצרכים בהתאם יותר מצומצם חולים במספר בפועל מטפלות

ביחס הטיפול מיטות מספר את לבחון יש בארץ, ההוספיס שירות של נגישותו מידת את לבדוק כדי
גאוגרפי. אזור לפי תושבים 100,000 לכל הטיפול מיטות מספר מוצג 5 בלוח אזור. בכל לאוכלוסייה

גאוגרפי אזור לפי תושבים 100,000 לכל הטיפול מיטות מספר :5 לוח
סה"כ אשפוז מיטות בית מיטות
a9 1.1 2.8 סהכ
5.7 1.6 4.1 צפון
&1 1.1 2.1 מרכז
a? : ^9 דרום
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בית מיטות 2.8 זה מתוך הארץ. בכל תושבים 100,000 לכל טיפול מיטות 3.9 שיש עולה הלוח מן
האזורים. בכל נכון והדבר בית, טיפול על דגש מושם בארץ כי העובדה בולטת אשפוז. מיטות ו1.1

בית. בטיפול מתמקדים בארה"ב גם כאמור

שבצפון כך על מצביעה בארץ, אזורים לפי האוכלוסייה, לגודל ביחס הטיפול מיטות מספר בחינת
הצורך ששכיחות בהנחה טיפול. מיטות 3.9 ובדרום 3.1 במרכז תושבים, ל100,000 מיטות 5.7 יש
הוא ובמרכז ביותר הגבוה הוא הכיסוי שיעור בצפון כי הממצאים מן עולה הארץ, אזורי בכל זהה

ביותר. הנמוך :

מדד ולכן החולה, של מגוריו למקום האפשר ככל קרוב להיות צריך זה מסוג שירות הדברים מטבע
יותר גבוה כיסוי יש שבצפון אף על אזור. כל בתוך התכניות של הפיזור מידת הוא לכיסוי נוסף
אין מחיפה צפונה ואילו ובחיפה בנצרת בעפולה, מתמקדות זה באזור התכניות רוב טיפול, במיטות
בבאר בית הוספיס ויש אשפוז, מיטות אין כולו בדרום כי העובדה בולטת כן כמו הוספיס. שירותי

בלבד. ובערד שבע

נתונים בעולם. אחרים למקומות בהשוואה בארץ, השירות של נגישותו מידת את לבחון חשוב
100,000 לכל ולפיהם, ,1990 בשנת אשפוז למיטות בנוגע באנגליה, יש זה בנושא וזמינים מקבילים
לכל חולים 251.2 באנגליה נפטרו שנה באותה .(Goddaid, 1990) אשפוז מיטות 4.4 יש תושבים
1992 בשנת זאת, לעומת .(1991 האו"ם, של דמוגרפי (שנתון ממאירות משאתות תושבים 100,000

והיצע ,(1993 סטטיסטי, (שנתון תושבים 100,000 לכל חולים 128.1 ממאירות משאתות בארץ נפטרו
מן עולה המדינות, בשתי דומה הממוצע השהייה שמשך בהנחה .1.1 כאמור, היה, האשפוז מיטות
דומה היצע רמת על לשמור כדי באנגליה. המיטות מהיצע נמוך בארץ המיטות היצע כי הנתונים,
כפול כלומר תושבים, 100,000 לכל אשפוז מיטות 2.2 בארץ להיות צריכות היו שבאנגליה, לזו
בהוספיס מתמקדים שם כאמור, אך מפורטים, נתונים אין באנגליה הבית הוספיס לגבי מהקיים.

ההוספיס. זמינות של כוללת השוואה לעשות קושי יש לכן אשפוז.

לקבלה קריטריונים 4.4
להם, להועיל עשוי שהשירות החולים בבחירת לסייע נועדו ההוספיס לתכניות לקבלה הקריטריונים
להוספיס המתאימים החולים הגדרת חייהם. איכות את תשפר בהוספיס שהשהייה כלומר,
לרשותה העומדים המשאבים להיקף בהתאם זו, ברוח תכנית בכל התגבשו לקבלה והקריטריונים
אך כתובים הקריטריונים את למצוא אפשר התכניות במקצת השירות. את לתת ליכולתה ובהתאם

פה". שבעל "תורה בבחינת הם המקרים ברוב

גיל פרוגנוזה, המחלה, סוג תחומים: כמה כוללים להוספיס הקבלה את המנחים הקריטריונים
את לקבל החולה של והסכמתו המגורים אזור עיקרי, מטפל של קיומו התפקודי, מצבו החולה,

השירות.
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■י!1

Malignant) ממאירות שאתות הן בהוספיס המטופלות השכיחות המחלות  מחלה סוג
במחלות חולים של קטן במספר מטפלות אחדות תכניות .(Neoplasms

מטופלות אינן כלל בדרך ממאירות מחלות כמה זאת, עם אחרות. סופניות
מחלות של במקרים כגון הנדרש, הטיפול סוג בגלל אם אלה, במסגרות
וסימנים נצפית לא חיים תוחלת מיוחד, מחלה מהלך בגלל ואם הדם, סרטן
יותר רבה גמישות יש כי יצוין ראשוניים. מוח גידולי כגון במיוחד, קשים
אינם כלל בדרך איידס חולי גם בית. בהוספיס אלה במחלות בטיפול
השומר. בתל מיוחד מעון עבורם נפתח לאחרונה אך בהוספיס, מטופלים
להוספיס בקבלה הוספיס. לטיפול זקוקים למות הנוטים החולים כל לא
ולאיזון כאבים למניעת לטיפול הזקוקים לחולים עדיפות מקרה בכל יש

סימפטומים.

עד שלושה על עולה אינה חייהם שתוחלת חולים מתקבלים התכניות ברוב  פרוגנוזה
ספורים. שימיהם חולים מתקבלים לא רוב פי על זאת, ועם חודשים, שישה

אומר, הווה מאוד; לקשישים ועד הפחות לכל מ17 נע המטופלים גיל  החולים גיל
נמשך המרפא שהטיפול משום אולי בהוספיס, כיום מטופלים אינם שילדים
לטפל מעדיפות שהמשפחות משום או ביותר מאוחרים לשלבים עד אצלם
אינן ההוספיס שתכניות מפני או אשפוז, מחייב אינו שמצבם בחולים בבית

לכך. ערוכות

הטיפול היא הבית בטיפול ההוספיס לצוות קשות היותר המשימות אחת  עיקרי מטפל
עיקרי מטפל של קיומו קרובות, לעתים לכן עיקרי. מטפל לו שאין בחולה
צוות עיקרי, מטפל אין אם ההוספיס. לתכנית לקבלה בסיסית דרישה היא
ובתיאום בארגון יותר פעיל תפקיד למלא מוכן להיות צריך ההוספיס
החולה יוכל לא זה, מסוג זמינה עזרה אין כאשר לעזרה. וחברים מתנדבים
מקרים יש אך משפחה, בן יהיה העיקרי שהמטפל רצוי בביתו. להישאר
שעות כל במשך החולה עם נמצא תפקידו בתוקף אשר בשכר, שמטפל

הדרישה. אחר ממלא היממה,

תכנית כל  ומוגדר תחום גאוגרפי מאזור חולים מקבלות ההוספיס תכניות  מגורים אזור
על כלל בדרך הנשענות פנימיות החלטות פי על פריסתה, את תוחמת

לרשותה. העומדים המשאבים
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נמנעות התכניות רוב ואכן ותומך, פליאטיבי להיות מתוכנן ההוספיס טיפול לסוג מודעות
טיפולים השירות במסגרת ייתכנו זאת עם יחד אך ריפוי. למטרת מטיפול שההוספיס הטיפול
שהמשפחה חשוב פליאטיביות. למטרות וכימותרפיים רדיותרפיים  נותן
ההפניה, עם בו. הניתן השירות סוג הוא מה תדע לטיפול המצטרפת
רעיון את להם להבהיר כדי החולה של משפחתו בני עם משוחחים
מלבד נדרשת, מסוימות בתכניות בו. הנהוגה הטיפול שיטת ואת ההוספיס
במיוחד זה, מסוג טיפול לקבל החולה של הסכמתו גם המשפחה, הסכמת

האשפוז. בתכניות

מתקבלים שאינם מיוחד במצב חולים יש אבל לקבלה. קריטריון אינו כשלעצמו תפקודי מצב
הם כן אם אלא הכרה, חוסר של במצב חולים לקבל ממעט ההוספיס למשל, בשירות. לטיפול
מחוסרי שחולים מכיוון זאת, אשפוז. להוספיס בית מהוספיס ועוברים משולבת, בתכנית מטופלים
כלל בדרך יתקבלו לא ומורכב קשה סיעודי במצב חולים גם מהטיפול. ליהנות יכולים אינם הכרה

בית. להוספיס

לבין בארץ ההוספיס תכניות את המנחים הקריטריונים בין רב דמיון יש כי לציין מעניין
אוניברסליים קריטריונים אלה כי ונראה בעולם, אחרים במקומות המקובלים הקריטריונים

ההוספיס. מטרות את התואמים

וקבלה הפניה 4.5
משירותי חולים אליו מופנים סופני. במצב לחולים המוצעים השירותים ממגוון אחד הוא ההוספיס
להוספיס מופנים החולים מן שכ£409 מראים הסקר ממצאי והאשפוזיים. הקהילתיים הבריאות
בידי (בעיקר החולים מקופות מופנים $40 הכלליים; החולים בתי של הסוציאלי השירות מטעם
של האישית ביוזמתם הן הפניות ושאר טיפול), להמשך היחידות באמצעות הכללית החולים קופת
החולים קופות בידי מופנים בית בהוספיס 40מהחולים ?£ כי לציין יש משפחותיהם. בני ושל החולים
המופנים חולים יותר מגיעים להוספיסהאשפוז כלומר, האשפוז, מהחוליםבהוספיס לעומתכשליש
אם להוספיס; הכניסה לפני בביתם שוהים החולים רוב כי לציין, יש זאת עם החולים. מבתי

אשפוזית. למסגרת ואם בית להוספיס

אינו שיעורן כי ללמוד אפשר חלקיים מנתונים אך הדחיות, היקף על מדויקים נתונים בידינו אין
נדחות רוב, פי על אך בקריטריונים, עמידה אי בשל שנדחות פניות יש מהפניות. כ$20 על עולה
וטיפולים בירורים בהמשך מעוניינים אשר משפחותיהם בני של או חולים של אישיות פניות
נמוך רפואיים גורמים של מטעמם ההפניות של הדחיות שיעור ההוספיס. לתפיסת בניגוד מבריאים
שהפניותיהם משום כנראה, זאת, ההוספיס. לתכנית מתקבל המופנה החולה רוב, פי ועל מאוד,

השירות. של לקריטריונים ומתאימות מראש ממוינות הרפואיים הגורמים של
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מיון הפניה, שלבים: מספר כולל הוא האשפוז. מסגרות בכל ואחיד מובנה והקבלה ההפניה תהליך
של יותר רבה מידה יש הבית הוספיס במודל טיפול. תכנית וקביעת קבלה ועדת של החלטה ראשון,

הקבלה. בהליך גוניות רב

מיוחד. טופס באמצעות נאסף המידע החולה. על רחב מידע להוספיס לתת מתבקש הפונה הגורם
כלל, בדרך נותן, שאותם החולה; של בריאותו על נתונים דמוגרפיים; ונתונים רקע נתוני כולל הוא
המרפא, הטיפול סיום על מכתב הטיפול, של היסטוריה דיאגנוזה, כולל: המידע המטפל. הרופא
והבלתי הפורמלית התמיכה מערכת על מידע ופרוגנוזה; בקהילה המטפל הרפואי הגורם על פרטים

החולה. של הנפשי תפקודו על ומידע פורמלית

להתקבל מתאים אינו מי נקבע ובמהלכו ראשון, מיון ממיינים ההוספיס צוותי המידע, פי על
רב מצוות שמורכבת קבלה ועדת באמצעות דיון מתקיים האחרים לגבי השירות. במסגרת לטיפול
ומשפחתו החולה של התאמתם נשקלת הדיון במהלך סוציאלית. ועובדת אחות רופא, מקצועי:
יכול שבה המידה הוא הקיימים, הקריטריונים מלבד המנחה, העיקרון כאשר לשירות, להתקבל
החולה שבה והמידה משפחתו, בני ושל למות הנוטה החולה של חייהם איכות את לשפר ההוספיס
בית, להוספיס חולה של צירופו על הסופית ההחלטה לפני מהשירות. והנאה תועלת להפיק יכול
שמועמד חולה של בביתו גם מבקר הצוות אחת משולבת בתכנית בביתו. מבקר ההוספיס צוות
החולים. בבית אם ובין בביתו אם בין הימצאו, במקום החולה את מבקר הצוות האשפוז. להוספיס

מועד ואת בחולה שיטפל הצוות הרכב את וקובע הטיפול תכנית את מגבש הצוות הבא בשלב
קצר. זמן פרק תוך כלל בדרך תומכים שירותים לקבל מתחיל שהתקבל חולה הטיפול. תחילת

אינה ולרוב עצמן, התכניות של ארגוניים בנהלים מקורה קיימת, היא אכן אם לשירות, ההמתנה
זיהינו ולא מהירה די היא לצרכים ההיענות כי מצאנו, המחקר במסגרת מקום. חוסר של תוצאה

השירות. לקבלת שממתינים חולים

ביןארגוניים קשרים 4.6
מידת הרווחה. מערכת עם והן הבריאות מערכת עם הן קשרים מקיימות ההוספיס תכניות
אופי מובנה, נוהל בהיעדר ההוספיס. מסגרת סוג פי על משתנים וטיבו הקשר של האינטנסיביות

מהמסגרות. אחת כל של וצורך יוזמה לפי שונים, לדפוסים התפתח הקשרים

זה דפוס המשפחה. רופא בידי הניתן לטיפול למעשה מתווסף החולה בבית הניתן ההוספיס טיפול
שמופעלות במסגרות מזאת, יתרה המרפאה. ואחות המשפחה רופא עם רצוף וקשר תיאום מחייב
וסיעודיים רפואים וטיפולים תרופות לקבל יוכלו שהחולים כדי גם בקשר צורך יש מתנדבים בידי
הוספיס בין העבודה חלוקת לגבי ברורות הנחיות ואין בהירות אי יש כי יצוין החולים. קופות דרך
הטיפול מרבית את עצמן על שמקבלות מסגרות יש טיפול. להמשך והיחידות המרפאות לבין הבית
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החולים בתי עם קשרים ההוספיס תכניות כל מקיימות בקהילה, רפואיים גורמים עם קשרים מלבד
טיפולים קבלת לשם החולים להפניית אם בין אונקולוגיות, מחלקות ועם מכונים עם ובמיוחד

הטיפול. ותיאום מקצועי ייעוץ לקבלת אם ובין אצלם מיוחדים

לעתים החולים. צורכי את למלא כדי הרווחה שירותי מגוון את לנצל משתדלות ההוספיס תכניות
מיוחדים ושירותים הסיעוד חוק במסגרת שירותים קבלת כמו זכויות לניצול בסיוע הדבר מתבטא
בבעיות טיפול לשם מקצוע לבעלי בהפניות מתבטא הסיוע ולעתים לאומי, לביטוח המוסד של :

משפחתו. ולבני לחולה הנוגעות מיוחדות

מתבטאים אלה קשרים עצמן. לבין בינן הדוקים קשרים מקיימות ההוספיס תכניות כי לציין ראוי
וחדשות. קיימות תכניות בפיתוח משמעותית עזרה ובמתן עיון, ימי בקיום בייעוץ, מידע, בהחלפת

בהו0פ'0 המסופלים אוכלוסיית .5

הדמיון על ונעמוד בארץ השונות ההוספיס בתכניות כיום המטופלים החולים את נאפיין זה בפרק
ליום מפקד נתוני נאספו התכניות ברוב האשפוז. תכניות ובין הבית תכניות בין זה בתחום והשוני
תקופתי באופן שאספו נתונים על מבוססים הממצאים תכניות בחמש ואילו המחקר, נעשה שבו
אין ולכן המחקר, בזמן להפעלה נערכה והיא חדשה תכנית היא ערד הוספיס עצמן. התכניות
בוזמנית. חולים בכשישה לטפל ערוך ההוספיס לנו, שנמסר כפי המטופלת. האוכלוסייה על נתונים

(החציון שנים 66.4 הוא החולים של הממוצע גילם כי עולה המטופלים אפיוני את המציג 6 מלוח
היה ולכן בגיל, העלייה עם עולה הממאירות השאתות שכיחות כי ידוע שנים). 63.0  נמוך יותר הוא
שנמצא. מזה יותר גבוה אפילו יהיה בהוספיס המטופלים אוכלוסיית בקרב הממוצע שהגיל צפוי
עוד ומטה, 49 בני הם בהוספיס המטופלים מהחולים שכ^30 משום יחסית נמוך הממוצע הגיל
ומעלה. 80 בני נוספים ו^20 שנים 7970 בני הם 209Sנוספים שנה, 6950 בני הם מהחולים כ^30

הוא החולים של הממוצע גילם האשפוז ובהוספיס שנים 64.0 הוא הבית בהוספיס הממוצע הגיל
וכ^25 (40 לגיל (מתחת צעירים %1dח1ולים נמצאו הבית בהוספיס כי לציין מעניין שנים. 68

ביום ומטה) שנים 40 (בני צעירים חולים נמצאו לא האשפוז בהוספיס זאת ולעומת ,80+ בני חולים
בנצרת בתכניות התכניות לשאר בהשוואה כי עוד %1dי1צ.וין היה 80+ בני ושיעור הנתונים איסוף

יותר. הרבה נמוך הממוצע הגיל
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כ£439. האשפוז ובהוספיס בממוצע, 5170 הוא הבית בהוספיס שיעורם גברים; הם מהחולים כ4970
הוא הבית בהוספיס אירופהאמריקה יוצאי שיעור אירופהאמריקה. יוצאי הם מהחולים כ6270

בשני זהה ושיעורם נשואים הם מהחולים לכ58700.7670 מגיע שיעורם האשפוז ובהוספיס כ£ל51
החשובים הקריטריונים שאחד העובדה לאור לבד. גרים מהחולים בממוצע 17700 המסגרות. סוגי
8700. נמוך שיעור למצוא היה מפתיע לא עיקרי, מטפל של קיומו הוא הבית לתכניות לקבלה
הוא האשפ*י בהוספיס לבד הגרים שיעור זו. במסגרת והמטופלים לבד הגרים חולים של בלבד,

אשפוז. להוספיס מנותבים עיקרי מטפל חסרי שחולים משום שזאת וייתכן ,2996

תשושים לרוב הם החולים ירוד. די תפקודי במצב היא החולים שאוכלוסיית לומר ניתן כללי באופן
שיעור כי נראה התכניות, מחצית לגבי נתונים מתוך עצמאיים. חולים גם שיש אף וסיעודיים,
יותר גבוה הסיעודיים החולים ששיעור אפוא, יוצא בית, בהוספיס ורובם לכ£119 מגיע העצמאיים

הבית. לתכניות בהשוואה האשפוז בתכניות

להוספיס שכן הבית, בהוספיס מהטיפול יותר קצר האשפוז בהוספיס הטיפול הדברים מטבע
עוד בהם ולטפל להמשיך אפשר אי שבו מאוד, קשה במצב חולים כלל, בדרך מגיעים, האשפוז
משבועות לנוע יכול הטיפול משך ימים. 47 בממוצע החולים שוהים הבית בהוספיס בביתם.
מטופלים החולים שם בנצרת, הבית הוספיס הוא דופן יוצא ומעלה. לשנה לפעמים ולהגיע ספורים
ממושך פליאטיבי טיפול מגיש זה הוספיס כי כאן יצוין הבית. תכניות לשאר יחסית ארוכה תקופה
בדרך מגישות אחרות בית שמסגרות בעוד רפואיים) בבירורים להמשיך החולים יכולים (שבמהלכו
לנוע יכול האשפוז ומשך ימים, 19 בממוצע החולים שוהים האשפוז בהוספיס טרמינלי. טיפול כלל

החולה. של במצבו תלוי ומעלה, חודשיים לבין ימים מספר בין

המתקבלים חולים אשפוז. למסגרת בית מהוספיס במעבר בעיקר מתבטאת המסגרות בין הניידות
ויש וכאב, סימנים ולהקלת לאיזון האשפוז בתכניות פעם מדי מתאשפזים הבית לשירות
בתכנית פליאטיביים. אונקולוגיים טיפולים לקבל כדי חולים בבתי קצרות לתקופות המתאשפזים
בני על העומס הקלת לשם קצרים זמן לפרקי חולים מתאשפזים בנצרת האשפוז ובהוספיס הדר נוף
סיבה בביתו. מטופל להיות וממשיך החולה שב הקצר, האשפוז אחרי .(Respite Care) המשפחה
כדי לחייהם האחרונים בימים חולים אשפוז היא אשפוז למסגרת בית ממסגרת למעבר נוספת
להוספיס יתקבלו לא רוב פי על בבית. המוות עם להתמודד ממשפחותיהם ולמנוע עליהם להקל
זאת, בית. הוספיס במסגרת קודם טופלו אם אלא לחייהם, האחרונים בימים חולים האשפוז
שטיפול כדי זמן די נותר ולא הצוות חברי על כבד נפשי לעומס גורם זה מסוג שאשפוז מכיוון

ביטוי. לידי יבוא ההוספיס

בהוספיס נפטרים החולים ושאר בביתם נפטרים בית בהוספיס המטופלים החולים ממחצית יותר
בהוספיס נפטרים האשפוז בתכניות המטופלים חולים הדברים מטבע החולים. בבתי או האשפוז

האשפוז.
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בהוספיס החולים אוכלוסיית של דמוגרפיים אפיונים :6 לוח
לבד הגרים 0ד הנשואים % אמריקה אירופה יוצאי % הגברים % ממוצע גיל מרבי חולים מספר התכנית שם

17 58 62 49 66.4 195 סהכ

8 58 51 51 64.0 138 בית הוספיס
51 15 איכילוב
51 63.5 18 שבע באר

0 80 40 20 64.2 5 העמק
10 70 60 50 67.8 18 הצופים הר

90 58 66.0 8 חיפה
75 79 70.0 6 טבעון

20 60 20 47 67.4 18 לין
6 47 12* 35 58.0 25 נצרת
4 56 44 40 60.6 25 השומר תל

29 58 76 43 68.0 57 אשפת הוספיס
46 38 78 46 67.8 14 הצופים הר

61 90 35 70.0 17 הדר נוף
14 86 29* 86 57.7 8 נצרת
33 50 44 50 66*1 18 השומר תל

ערבים. ככולם רובם החולים יתר *



השירותים 0ל .6

ולבני לחולה שונים בתחומים סיוע להגיש ונועדו בהגדרתן מקצועיות רב הן ההוספיס תכניות
ובכל השירות, של ממדיותו רב ביטוי לידי באה שבהוספיס המגוון השירותים בסל משפחתו.
שירותים נכללים זה בסיסי בסל לפעילותן. הבסיס שהם דומים, שירותים של גרעין יש התכניות
מידת אותה בעלי הם האלה הממדים שלושת סוציאליים. ושירותים סיעודיים שירותים רפואיים,
העיקר. הוא הרפואי הממד שבהם המוכרים, הבריאות שירותי משאר נבדל השירות ובכך חשיבות,
זמינים הצוות חברי אך בלבד, השבוע ימי במשך היום בשעות פועל שאמנם שירות הן הבית תכניות
מעניקות ההוספיס תכניות ובראשונה בראש וחגים. שבוע ובסופי ביממה שעות 24 במשך בטלפון
שמתעוררת. בעיה כל עם אליה לפנות כתובת להם ומשמשות ביטחון הרגשת משפחתו ולבני לחולה

היתר, בין שמתבטאת, רפואית, השגחה ומספק ואחות רופא של רפואי בפיקוח פועל ההוספיס
לכך, בנוסף נותנות, האחיות סימנים. ולאיזון כאב להקלת רפואיים נהלים ובהפעלת תרופות במתן
בין ומגשרים פסיכוסוציאלי תומך טיפול נותנים הסוציאליים העובדים ותומך. סיעודי טיפול
שרה" "יד כמו ארגונים עם מתמיד בקשר נמצאים הם בקהילה. השירותים לבין ומשפחתו החולה
זכויות למיצוי  הסיעוד חוק מערכת עם רפואיים, ועזרים מכשירים הספקת לשם לציון" "עזר או
של לילדיהם בנוגע החינוך במערכת גורמים עם החולים, קופות עם הרווחה, לשכות עם החולים,

וכר. צעירים חולים

שעומדים המשאבים לפי נוספים, שירותים מספקות התכניות אלה בסיסיים שירותים מלבד
בעיסוק, וריפוי פיזיותרפיה כמו פרהרפואיים שירותים המורחב בסל למצוא ניתן היתר בין לרשותן.
ובמסגרתו ,(Respite Care) המשפחה על להקלה אשפוז שירות ופסיכיאטר, פסיכולוג של שירותים

ועוד. קצר זמן לפרק מתאשפז החולה

הערכה, ביקור הביקור: מטרות לפי שמשתנים הבית, טיפול צוותי של ביקורים של שונים סוגים יש
ניחומים ביקורי וייעוץ, רוחנית עזרה חברתית, תמיכה המשפחה, של והדרכה לימוד פיזי, טיפול
החולה של במצבו השינויים בשל הערכה, של תכופים ביקורים עורכים הבית טיפול צוותי וכד'.
כדי וכן החולה של נוחותו על לשמור כדי נחוצים התכופים הביקורים המחלה. במהלך המתרחשים
אנשי תמיכת אליהם. הנלווה והמתח המהירים השינויים של התקופות את לעבור למשפחתו לעזור

בחולה. ולטפל להמשיך כדי לו זקוקה שהיא הביטחון את החולה למשפחת נותנת המקצוע

השירותים כל של שגרה ומקיימים חולים בית של במתכונת פועלים האשפוז הוספיס צוותי
זו. במתכונת

החולים אצל המתנדבים ביקורי מגוונות. במשימות מתנדבים פועלים התכניות ברוב זאת, מלבד
קשבת, אוזן לו ולהיות ומשפחתו החולה עם תומך חברתי קשר ליצור  האחת מטרות: לשתי נועדו
בהוספיס ביום. מספר שעות למשך אחרים לעיסוקים להתפנות העיקרי למטפל לאפשר  והאחרת
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מסייעים הם זאת ומלבד שלהם, התשומה עיקר הוא המתנדבים של החברתי תפקידם האשפוז
הדוח בהמשך לכך. הזקוקים לחולים ובהאכלה ארוחות בהגשת עזרה כגון במשימות, הצוות לחברי

בהוספיס. המתנדבים לנושא מיוחד פרק נייחד

ומשקל חשיבות בעלי שירותים של ממדי ורב רחב מגוון מציע שההוספיס אף כי להדגיש יש לסיום,
משפחתו. בני צורכי ואת צרכיו את ממלא בפועל מקבל חולה שכל השירותים שהרכב הרי דומים,
אחרים ובמקרים החולה, שמקבל השירותים במכלול דומיננטי הרפואי המרכיב אחדים במקרים

הדומיננטי. הוא הסוציאלי המרכיב

אדם כוח .7

היקפם. ואת הצוות אנשי של תפקידם את ונתאר בשירות התפקידים מערך את נבחן זה בפרק

אדם כוח מצבת 7.1
אנשי הרכב האדם. כוח היא נשען ההוספיס שירות שעליה והעיקריות הבולטות התשומות אחת
הטיפול פילוסופיית על מכול יותר מעידים תפקידם ומהות התמחותם השונות, בתכניות הצוות
אינו הלוח ההוספיס. בתכניות המקצועי האדם כוח מערך מוצג 7 בלוח השירות. של הכוללנית

מקצועיים. עובדים שאינם מתנדבים כולל

מבוססת שהיא ובין בשכר עובדים על מבוססת שהיא בין מהתכניות, אחת בכל כי נראה מהלוח
החולה, לבית שירותים המספקת תכנית שהיא ובין אשפוז תכנית שהיא בין מקצועיים; מתנדבים על
את כאמור, המייצגים, סוציאלית, ומעובדת מרופא מאחות, המורכב צוות, אנשי של זהה גרעין יש
שירות חולים, בבתי הפועלות בתכניות כי לציין יש בהוספיס. והמשולבים המובילים הטיפול תחומי

בלוח. מופיעים שאינם החולים בתי של והתחזוקה המשק אנשי על גם נשען האשפוז

מזו זו נבדלות התכניות אך פרהרפואיים, בעובדים בעבודתם מסתייעים הגרעיני הצוות אנשי
כלולים מתנדבים בידי שמופעלות התכניות בשלוש נוספים. מקצועות בעלי של העסקתם בהיקף
בנוף ובתכנית הצופים בהר האשפוז ביחידת פסיכולוג. או ופסיכיאטר פיזיותרפיסטים גם בצוות
פסיכיאטר. מועסק הצופים ובהר השומר בתל האשפוז וביחידות פיזיותרפיסטים, מועסקים הדר
הקהילתיים בשירותים כך לשם ונעזרות הצורך לפי אלה תשומות מספקות ההוספיס תכניות שאר

התכנית. שוכנת שבו החולים בבית הקיימים בשירותים או
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בפועל המאוישות המשרות היקפי לפי ההוספיס בתכניות למטופל האדם כוח מערך :7 לוח
פסיכולוג/ עובדת חולים מספר

מזכירה עזר כוח תעסוקה עובד פסיכיאטר פיזיותרפיה סוציאלית רופא אחות מרבי התכנית שם

בית הו0פ'0
15 איכילוב*

0.03 0.03 0.03 0.03 18 שבע באר
0.10 0.10 0.10 5 העמק

0.04 0.04 0.08 0.14 18 הצופים הר
0.13 0.25 0.50 0.50 0.50 8 חיפה
0.17 0.67 0.50 0.83 1.83 6 טבעון

0.06 ** 0.07 18 לין
0.04 0.04 0.04 25 נצרת

0.17 0.17 0.17 1.33 3.00 6 ערד ■י*

0.02 0.02 0.02 0.08 25 השומר תל
אשפוז הוספיס

0.05 0.29 0.02 0.02 0.07 0.11 0.86 14 הצופים הר
0.01 0.29 0.03 0.03 0.09 0.80 17 הדר נוף

8 נצרת*
006 0,08 002 O02 O03 on 089 18 השומר תל

החולים. בית תקן לפי הוא המשרות איוש כי נמסר אך ספציפיים, נתונים בידינו אין *
נתונים. אין **



היקף הוא התפקידים, בעלי של העסקתם לעצם מעבר בשירות, האדם כוח לבחינת נוסף ממד
לסקור באים אנו כאשר השירות. של האינטנסיביות מידת על שמעיד מה לחולה; שלהם המשרה
אין עדיין מעשור, יותר בארץ קיים שהשירות שאף בחשבון להביא עלינו לחולה, המשרות היקף את
לגבי הנחיות ואין כמותית, תקינה אין זה. מיוחד לשירות רשמיות הנחיות הבריאות במערכת
החולים בבתי שנמצאות האשפוז יחידות הן הכלל מן יוצאות ותוכנם. הדרושים התפקידים
בבית האשפוז יחידת וכן אלה, חולים בתי לגבי הקיימים התקנים מתוקף שפועלות הכלליים
במוסד (הוספיס) תומך לטיפול מחלקה להפעלת "תנאים יש שלגביה הדר נוף הסיעודי החולים
בין נבחין אנו לכן ופרהרפואי. סיעודי רפואי, אדם כוח של תקנים מגדירים והם פרטי", סיעודי

האשפוז. מסגרות לבין הבית מסגרות

לבין מפעילים, שהמתנדבים הבית הוספיס תכניות בין היא לעשות, הראוי שמן נוספת, הבחנה
כוח שגיוס כיוון זאת, הכללית. החולים קופת כמו אחרים, גופים בהפעלת אחרות בית תכניות
אדם כוח גיוס שמנחים מאלו שונים שיקולים פי על נקבע מתנדבים שמפעילים בתכניות האדם
מזו שונה מתנדבים שמפעילים בתכניות והחולה הצוות בין היחס בחינת של המשמעות ולכן בשכר,

אחרות. בתכניות

האשפוז במסגרות המרכזיים, התפקידים בעלי של לחולה משרה היקף של היחס את נבחן להלן
מתנדבים. בידי מופעלות שאינן הבית ובמסגרות

השירות לא אם בהוספיס, הבסיסיים השירותים אחד הוא אחות של שירותה כאמור,  אחות
התכניות בכל דומה האשפוז בהוספיס לחולה אחות של המשרה היקף כי עולה 7 מלוח העיקרי.

לחולה. משרה כ0.9 על ועומד

זהו הצופים. בהר 0.14 לבין שבע בבאר 0.03 בין נע הבית בתכניות לחולה אחות של המשרה היקף
ל0.85 בהשוואה לחולה בממוצע 0.07  האשפוז לתכניות בהשוואה בהרבה נמוך משרה היקף
הנמוך היחס אגב, הבית. תכניות שמגישות השונה הטיפול בגלל זאת האשפוז, בשירות בממוצע

לתכנית. אחיות בגיוס מקשיים לנו, שנמסר כפי נובע, שבע בבאר לאחות חולה של

נראה 7 מלוח התכניות. מנוהלות פיקוחו ותחת  נוסף בסיסי שירות הוא רופא של שירות  רופא
השומר בתל 0.11 לבין הדר בנוף 0.09 בין נע האשפוז בתכניות לחולה רופא של המשרה היקף כי
בתל 0.02 בין נע והוא  בממוצע יותר נמוך הבית בתכניות לחולה המשרה היקף הצופים. ובהר
האשפוז בתכניות 0.10 הוא לחולה בממוצע המשרה היקף העמק. חולים בבית 0.10 לבין השומר

הבית. בתכניות 0.04 לעומת

המשרה היקף סוציאלית. עבודה הוא ההוספיס של הבסיסי בסל נוסף שירות  סוציאלית עובדת
הצופים. בהר 0.07 לבין השומר בתל 0.02 בין האשפוז בהוספיס נע לחולה סוציאלית עובדת של
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היקף העמק. חולים בבית 0.10 לבין שבע ובבאר השומר בתל 0.03 בין נע היחס הבית בהוספיס
המסגרות. בשתי 0.04 בממוצע הוא הסוציאלית העובדת משרת

ההבדל כי נובע בהוספיס המרכזיים התפקידים שלושת של לחולה המשרות היקף מניתוח לסיכום,
של אחת משרה יש הבית בהוספיס הסיעודי. האדם בכוח הוא המסגרות סוגי שני בין המשמעותי
כנראה נובע ההבדל לחולה. אחות של כמשרה יש האשפוז שבמסגרות בעוד חולים ל14 אחות
בטיפול בעיקר עוסקות והאחיות משפחה, בני נותנים בבית הסיעודי הטיפול עיקר שאת מהעובדה

המשפחה. ובהדרכת קליני סיעודי

אדם בכוח בעיות 7.2
האם אובייקטיבית בצורה לקבוע קושי יש הבית, הוספיס להפעלת תקנים אין עדיין שכאמור, כיוון,
יש אחדות בתכניות כי עלה ההוספיס בתכניות שערכנו מהראיונות בשירות. אדם בכוח מחסור יש
לעבוד שמוכן מתאים אדם כוח בגיוס מקשיים בעיקר נובע זה מחסור בעובדים. ממש של מחסור
בבאר סיעודי אדם בכוח במיוחד בולט המחסור דופן. יוצאי נפש כוחות מהעובדים הדורש בשירות
סוציאלית עבודה של בתחום שבע בבאר הצוות את לתגבר הצורך עלה כן כמו ובלין. בנצרת שבע,

לצוות. תמיכה של ובתחום

עניין הביעו התכניות ומקצת לצוות ובהשתלמויות בהכשרה הצורך גם עלה אדם, בכוח הצורך מלבד
למרות כי לציין, מעניין לתפקד. להמשיך לו ולעזור הצוות על להקל כדי חיצונית, תמיכה בקבלת
של תחלופה על או שחיקה על לנו דווח לא הוספיס, טיפול בהגשת הכרוכים הנפשיים הקשיים
במתן יתר בגמישות בעיקר שחיקה בעיות עם להתמודד דרכים מוצאות שהתכניות מתברר עובדים.

חופשות.

תפקידים הגדרת 7.3
שמקצתם לעובדה קשר ללא השונות, בתכניות במהותם דומים הצוות חברי של תפקידיהם
המתנדבים של עבודתם שגם כך, על מעיד הדבר בהתנדבות. עובדים ומקצתם בשכר מועסקים
המובילים התפקידים בעלי של תפקידם למהות נתייחס להלן ביותר. מקצועית בצורה נעשית
הצדדים ובכל המחלה שלבי בכל החולה את שמלווים סוציאלית, ועובדת אחות רופא, בהוספיס,
של המשתנה הרגשי למצבו מודעותם במידת תלויה עבודתם הצלחת לכך. שמתלווים הנפשיים
למצב ממנו כעס, של למצב ובידוד, הכחשה של ממצב עובר קובלררוס, אליזבט פי שעל החולה;

.(1969 (קובלררוס, מצבו עם להשלמה ולבסוף מיקוח של

הרופא Tp9n
בעל הוא ובראשונה בראש בחולה. בטיפול נכבדה ותשומה פעיל תפקיד יש בהוספיס לרופא
בכאב לשליטה הטיפול תכנית את מתווה הרופא פליאטיבית. ברפואה גבוהה ומיומנות הכשרה
ברדיותרפיה, מסתייע הרופא הצורך במידת לרשותו. שעומד תרופות במגוון שימוש כדי תוך וסימנים
מתווך הרופא כלל בדרך החולה. של חייו איכות שיפור לשם ועוד, כירורגיים בהליכים בכימותרפיה,
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לכאב שיש להשפעה קשוב הוא הפיזי, הצד מלבד בקהילה. הבריאות שירותי לבין ההוספיס בין
מתאימות בתרופות משתמש הוא לעתים ולכן החולה, של הרגשינפשי מצבו על הסופנית ולמחלה

החולה. של מצבו את לשפר כדי

הרופא אחדות בתכניות מקצועי. הרב בצוות כחבר ביותר הטובה בצורה מוגדר הרופא של תפקידו
משתתף שוטפות, רפואיות בבעיות לצוות המייעץ בצוות חבר הוא כלל בדרך אך השירות, מנהל הוא
סופני. לחוליםבמצב טיפול בהגשת הכרוכה הנפשית בהתמודדות לצוות מסייע ואף קבלה בוועדות

האחות Tp9n
שמבקרות אלו הן כלל בדרך אונקולוגי. בסיעוד קליניות מיומנויות בעלות הן בהוספיס האחיות
תכנית את להתוות עוזרות והן הקבלה בוועדות חברות הן החולה, אצל הראשון ההערכה ביקור את
בגלל ההוספיס. לבין ומשפחתו החולה בין המרכזי הקשר איש הן קרובות לעתים הטיפול.
גם טבעי, באופן הופכת, האחות התכופים, והביקורים החולה של מצבו על השוטפים העדכונים
כיוון הצוות. חברי בקרב הטיפול ולמתאמת למרכזת וגם המטפלת, המרכזית לדמות
דעת שיקול של רבה מידה לאחות יש ריפויו, ולא לחולה הדאגה היא ההוספיס של שהאידאולוגיה

אחרים. בריאות לשירותי בהשוואה הרפואי, לטיפול הנוגע בכל ועצמאות

עם משפחתו, ושל החולה של המשתנים צורכיהם על מקרוב ועומדת סיעוד שירותי מגישה האחות
הכאבים מוקד את מבררת החולה, של והתפקודי הפיזי מצבו את בודקת היא המחלה. התקדמות
סובל החולה אם בודקת היא כן כמו וכר. מעיים חסימת שתן, עצירת כמו סימנים של קיומם ואת
אוויר, מזרון כמו לעזרים הזדקקות תזונה, ורגליים, ידיים בצקת הפה, של ההיגיינה את לחץ, מפצעי
עם להתמודד כיצד המשפחה את מדריכה היא הזאת הבדיקה במהלך וכד'. גלגלים כיסא
החולה עם האחות של התכופים ומגעיה נוכחותה עצם החולה. של והכאבים הסימפטומים
של בטיפולו ביותר חשובה תשומה ומספקים ובדידותם התמודדותם את מקלים ומשפחתו

ההוספיס.

הסוציאלית iarivn Tp9n
המתאימים הכישורים בעלת היא הסוציאלית. העובדת היא בהוספיס נוספת חשובה דמות
החולה שבין בקשר שונים היבטים עם עצמו, החולה של הרגשייםנפשיים צרכיו עם להתמודד

לתפקד. להמשיך שצריכה כיחידה המשפחה כל ושל משפחתו בני לבין למות הנוטה

פסיכו הערכה מעריכה היא הראשון ובביקורה הקבלה, בוועדות חברה הסוציאלית העובדת
הם מה מבררת היא משפחתו. בני ועם עמו בשיחה החולה של מצבו על מקרוב ועומדת סוציאלית
של הפיזי מצבו על תצפית עורכת העיקרי, התומך של מצבו ואת המשפחה בתוך הפועלים הכוחות
בצורה המצב עם ולהתמודד מחדש להתארגן להם לעזור כדי זאת כל החולה, סביבת ושל הבית

ביותר. הטובה
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הצוות. חברי ליתר וגם ולמשפחתו לחולה רגשית, תמיכה להעניק הוא המרכזיים מתפקידיה אחד
המשפחה בין ומתווכת האשפוז תהליך כל במשך ובמשפחתו בחולה מטפלת הסוציאלית העובדת
העבודה, מקום הבריאות, משרד הרווחה, לשכת לאומי, ביטוח כמו בקהילה, שונים גורמים לבין
שירותים של קיומם לגבי המשפחה את מעדכנת היא כן, על יתר ועוד. ילדים) יש (אם ספר בתי
להם זכאים שהם שירותים קבלת למשל, כמו, אותם, ולמצות לממש להם ועוזרת בקהילה שונים
אף היא אחדות ובתכניות הטיפול, מתאמת היא הסוציאלית העובדת לעתים הסיעוד. חוק פי על

המתנדבים. את מפעילה

בהו0פי0 המתנדבים .8

סקירהרחבה פורסמה מזמן ולא כולו בשירות נכבדה מאוד תשומה מספקים בהוספיס המתנדבים
.(1994 ואחרים, (טלר פעילותם על

הצוות מאנשי כחלק נתפסים והם שונה, בהיקף מתנדבים מופעלים השונות ההוספיס בתכניות
למתנדבים כאן מתייחסים אנו שוטף. באופן ומשפחותיהם החולים עם שנמצאים הקבועים
עסקנו בהם בהתנדבות; שעובדים המקצוע לבעלי ולא "מסורתיים" התנדבות תפקידי שממלאים

אדם. כוח על בפרק

וישירים חמים קשרים יוצרים הם מקצוע, אנשי ולא השורה" מן "אנשים הם כלל, בדרך המתנדבים,
משפחה אין לחולה כאשר תרומתם חשובה במיוחד סודם. אנשי משמשים ולעתים החולים עם
הבדידות. עם בהתמודדות ועזרה הקלה של תחושה שאת, ביתר לביקור, נלווית אז שכן מטפלת,

החולה במחיצת לשהייה ביקוריהם נועדו היתר, בין מגוונות. במשימות המתנדביםעוסקים כאמור,
לעתים עמו, משוחח החולה, עם מבלה המתנדב אחרים. בדברים עסוק שלו העיקרי המטפל כאשר

וכד. לילדיו עזר שיעורי נותן תרופות, לו מביא לבית, מחוץ לפעילויות אותו מלווה

מתנדבים. לארגוני קשורים אינם ולרוב אישי, בסיס על כלל בדרך באים בהוספיס המתנדבים
לאחד כלשהי בדרך קשורים שהיו או בשירות, בעבר שטופלו חולים של משפחתם מבני מקצתם
בעבר, שקיבלו והתמיכה העזרה על להוספיס גומלים הם כך מסוים במובן המטופלים. החולים .

מוסדות רפואיים, מוסדות למצוא ניתן מתנדבים לגיוס הנוספים המקורות בין דומה. במצב כשהיו
וכוי. גבוהה להשכלה

אחראית הסוציאלית העובדת כלל, בדרך ההוספיס. צוות ידי על הכשרה עוברים המתנדבים
והם מהצוות נפרד בלתי חלק הם המתנדבים פעילותם. את ולתאם המתנדבים את ללוות להמשיך
מטרתן למתנדבים. תמיכה מקייםקבוצות ההוספיס ובכינוסים. בהשתלמויות עיון, בימי משתתפים
המתנדבים השוטפת. עבודתם עם רגשית להתמודד להם ולעזור המצטברים המתחים את להפיג
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לחגים, בשי אותם לתגמל דואג ההוספיס וצוות פורמליים, התנדבות לארגוני כאמור, שייכים, אינם
וכד. בפרסים

בודדים בין לנוע יכול תכנית בכל ומספרם מתנדבים, כשמונים יש השירות בכל המתנדבים במאגר
העסקת חוסכת המתנדבים עבודת ובריאות רווחה בשירותי אמנם כי לציין מעניין מ20. יותר לבין
שתרומתו כיוון רלוונטית אינה החלופיות מידת ההוספיס שבשירות נראה אך בשכר אדם כוח
בשכר. בעובד להחליף אפשר אי שאותו החולה עם שלו האנושי בקשר היא המתנדב של העיקרית

מימון .9

וקופות הבריאות משרד בסרטן, למלחמה האגודה מספר: גורמים בידי נעשה השירות מימון
נשענות אלא כלשהו ציבורי גוף בידי ממומנות אינן מתנדבים בידי שמופעלות התכניות החולים.
בפעילויות בסרטן למלחמה האגודה של סיועה ועל עצמן בכוחות לגייס מצליחות שהן תרומות על

כתוב. חומר פרסום כגון שוטפת, להפעלה קשורות שאינן

עבור תשלום אין מתנדבים, בידי או הכללית החולים קופת בידי המופעלות הבית הוספיס בתכניות
הכללית החולים לקופת שייכים שאינם חולים של מקרים הם הכלל מן יוצאים השירותים. קבלת
ליום תעריף גובה הכללית קופתהחולים אלה בודדים ובמקרים שלה, הבית בתכניות מטופלים אך
והחישוב לחולה, יומי תעריף הקופות מן גובות חולים בתי בידי שמופעלות הבית תכניות טיפול.
תכניות הבית. בהוספיס טיפול חודש עבור החולים בבית אשפוז ימי שני של מפתח לפי הוא
ליום). ש"ח (כ320 מורכב סיעוד של לתעריף שקרוב יומי תעריף החולים מקופות גובות האשפוז

הטיפול לעלות בהשוואה ההוספיס טיפול עלות של הסוגייה נבחנה לא אמנם זה מחקר במסגרת
הטיפול כי מעידה כיום הנגבית הטיפול תעריפי רמת אך אחרות, במסגרות סופני במצב בחולים
גם נמצאו לכך תימוכין הכלליים. החולים בבתי המקובלים האשפוז מתעריפי יותר זול בהוספיס

.(1987 ואחרים, (ולר השומר תל בהוספיס הפעילות הערכת במסגרת

דיון .10

הקשורים בנושאים נדון זה בפרק ובעולם. בארץ ההוספיס שירות את לסקור ניסינו זו בעבודה
לאוכלוסיית בארץ; הבריאות שירותי ברצף ההוספיס של למקומו נתייחס בארץ. השירות בפיתוח

האדם. וכוח השירותים ולסל נגישותו למידת השירות, לזמינות היעד,

27



על התפתח והוא בארץ, חדש יחסית שירות הוא ההוספיס  הבריאות שיחתי ברצף ההוספיס של סקוסו
כטיפול ההוספיס של התפיסה מתקדם. טכנולוגי מגיבוי שנהנית מפותחת בריאות מערכת של רקע
התפיסה הבריאות. שירותי ברצף וגיבוש ביסוס בתהליך עדיין נמצאת סופני במצב בחולים ההולם
הטיפול במרכז מעמידה והיא "הריפוי", לעומת "הטיפול" היא ההוספיס את המאפיינת המרכזית

משפחותיהם. ובבני בחולים ההוליסטית התמיכה ואת הפליאטיביים ההיבטים את הרפואי

חוסר בישראל. הרפואית הקהילה בקרב לנושא מודעות די אין שעדיין חשים המרואיינים רוב
בשלבים להוספיס החולים את מפנים הבריאות גורמי שלעתים לכך לדעתם מביא המודעות
במערכת דיון של בקיומו הצורך עולה מכאן פחות. אז יעיל ההוספיס של והטיפול מדי מאוחרים
אל החולה את שמביאה המחלה משלבי אחד לכל המתאימות הטיפול מסגרות סוג על הבריאות

מותו.

הרפואה לחשיבות מודעות חוסר על טענות גם נשמעו ההוספיס לטיפול המודעות חוסר מלבד
טיפול מקבלים שעדיין בחולים או במחלתם יותר מוקדמים בשלבים בחולים בטיפול הפליאטיבית
בסימנים מהטיפול הלב תשומת את מסיט הטיפול של הריפויי הצד הדברים, מטבע ריפויי. רפואי
ידע כיום, הפליאטיבית. הרפואה בעזרת להפחיתם אפשר אשר אליו, שמתלווים קשים ובכאבים
של הסופי בשלב בחולים שמטפלות ההוספיס, במסגרות נמצא זו ברפואה ההתמחות ועיקר רב
למסגרות הפליאטיבית הרפואה את להרחיב מקום יש בהוספיס, המטפלים ולדעת מחלתם,
את להתאים אפשר כך סיעוד. במוסדות והן כלליים חולים בבתי הן בקהילה, הן הקונבנציונליות;
הצד את לחזק הדרכים אחת בהן. מטופל שהוא שונות במסגרות החולה של למצבו הטיפול סוג
היא נוספת דרך הבריאות. מקצועות של הההכשרה בתהליך זו התמחות לשלב היא הפליאטיבי

הקיימות. ההוספיס בתכניות שהצטבר המקצועי בידע להיעזר

ההוספיס אין חולים ולאילו כיום מיועד ההוספיס חולים לאילו לבחון מעניין  היעד אוכלוסיית
פתרון. מהווה הנוכחית במתכונתו

מתוך ממאירות. בשאתות חולים היא בהוספיס לטיפול כיום המרכזית היעד אוכלוסיית ראשית,
סוגי מכל שסובלים לחולים מיועד אינו ההוספיס כי מתברר לעיל שהוצגו לקבלה הקריטריונים
בהוספיס מטפלים אין שונות שמסיבות ראינו כבר למקצתם. רק אלא הממאירות השאתות

ראשוניים. מוח מגידולי שסובלים ובחולים הדם סרטן ממחלות שסובלים בחולים

שאתות שאינן סופניות ממחלות שסובלים בהוספיס המטופלים החולים ששיעור ראינו שנית,
העצבים מערכת של סופניות מחלות סופניות, קרדיוואסקולריות מחלות (למשל ממאירות

מזערי. הוא המרכזית)

תל החולים בבית מיוחד מעון עבורם נפתח מזמן ולא איידס, בחולי בהוספיס מטפלים אין כן כמו
זו. חולים אוכלוסיית של צורכיה מילוי מידת על מידע בידינו אין השומר.
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לתכניות מתקבלים אינם אך לו הזקוקים לחולים הוספיס טיפול להגיש אפשר כן אם כיצד
כך? לשם נדרש ומה הקיימות בתכניות אלה חולים לשלב אפשר כן מידה באיזו הקיימות?

סופניות במחלות החולים הילדים מקצת כיום בילדים. מטפלים אין בהוספיס לעיל, כאמור
חולים בבתי או כלליים חולים בבתי אקוטיות במחלקות מטופלים ומקצתם בבתיהם מטופלים
לטיפול המתאים המקום הן האשפוז מחלקות האם היא הנשאלת השאלה לילדים. מיוחדים
כיום שקיימות לאלה בדומה לילדים מיוחדות הוספיס מסגרות להקמת מקום יש האם או בילדים

הברית? ובארצות באנגליה

ואילו תושבים, 100,000 לכל אשפוז מיטות 1.1 יש בארץ כי עולה המחקר מן  השירות זמינות
ממאירות, משאתות הפטירות בשיעור בהתחשב דומה היצע רמת על לשמור כדי .4.4 יש באנגליה
בארץ אמנם תושבים. 100,000 לכל 2.2 כלומר כפול, להיות היה צריך בארץ המיטות היצע
צורך על מעיד בהיצע שהפער ייתכן עדיין אך אשפוז; בהוספיס ובאנגליה בית בהוספיס מתמקדים
כי העובדה מעצם נובעת אנגליה עם ההשוואה של החשיבות אשפוז. מיטות של נוסף בפיתוח
השירות בהפצת המוביל הגורם את מהווה היא וכי שם התפתחה המודרני בעידן ההוספיס תפיסת

אחרות. למדינות

לקבלת שממתינים חולים אין ולרוב מהירה די היא לצרכים ההיענות כי מצאנו המחקר במסגרת
שהיקף מעיד הדבר האם השאלה נשאלת בממוצע. 70?£ היא התפוסה כי מצאנו וכן השירות,
ניצול אי על מעיד שהוא או הנוכחית, היעד אוכלוסיית של צורכיה כל את ממלא כיום השירות

שונות? מסיבות השירות

הגורמים של מודעותם העדר בגלל ניצול, חוסר של תחושה שוררת ההוספיס צוותי בקרב כאמור,
הן לשירות; החולים של ביקושם העדר להיות עשויה ניצול לאי אחרת סיבה לשירות. הרפואיים
לקבלה, לקריטריונים קשורה נוספת סיבה קיומו. על מידע העדר בגלל והן לו שיש הסטיגמה בגלל

בשירות. מלהשתמש אחרות סופניות במחלות חולים של יכולתם את מגבילים כיום אשר

מתנדבים בידי שמופעלות שהתכניות העובדה היא הדעת, את עליה לתת הראוי שמן נוספת, נקודה
נכונותם ועל אישית יוזמה על מתבססות הן כן, על יתר ציבוריים. גורמים בידי כיום ממומנות אינן
כדי לפחות קיומן, המשך את להבטיח אפוא אפשר כיצד השאלה נשאלת לדבר". "משוגעים של
מימון להבטיח מקום שיש ייתכן כיום? קיימת שהיא כפי השירות, של זמינותו רמת על לשמור
בעתיד. קיומו את להבטיח זה ובאופן צוות, אנשי של גרעין להעסיק אפשר יהיה שבעזרתו קבוע,

בני ושל החולה של מגוריו למקום האפשר ככל קרוב להיות צריך זה מסוג שירות  הנגישות מידת
מיטות היצע כי ראינו אזור. כל בתוך התכניות של פיזורן מידת את לבחון חשוב היה ולכן משפחתו,
בגלל כנראה זאת, במרכז; ביותר והנמוך בצפון ביותר הגבוה הוא תושבים ל100,000 הטיפול
הוא הטיפול מיטות מספר שבצפון אף על כי הנתונים מן עלה זאת, מלבד הבית. מיטות מיעוט
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שבע לבאר מדרום כי העובדה בולטת כן כמו הוספיס. שירותי אין לחיפה מצפון הרי ביותר, הגבוה
מיטות בדרום אין זאת, שמלבד לציין יש אשפוז. מיטות אין כולו ובדרום הוספיס, שירותי אין
בחוליםבמצב לטיפול גם אחרים במקומות שמשמשות מיטות מורכב, סיעודי חוליםבמצב לאשפוז
של נגישותו במידת ההבדלים ועל החסרים השירותים השלמת על הדעת את לתת כך אם יש, סופני.

הארץ. ברחבי השירות

אשר דומה בסיסי שירותים סל מספקות ההוספיס תכניות כל כי עולה המחקר מן  שירותים 0ל
ייתכן לרשותן. העומדים והמשאבים היוזמה מידת לפי משלימים שירותים מתלווים אליו
תולדה שהם ייתכן אך החולים, של בצורכיהם ההבדלים את מבטאים אכן התכניות בין שההבדלים
באיזו ולבחון הדעת את כך על לתת יש מקום מכל במלאכה. העוסקים של ויוזמה יצירתיות של
(Respite Care) המשפחה על להקלה אשפוז שירות כמו קיימים, שירותים להרחיב צורך יש מידה
הרחב. בעולם הרווחים יום, טיפול כמו נוספים, שירותים לפתח יש מידה ובאיזו אחרות, לתכניות

אדם כוח בגיוס קשיים כמו אחדים נושאים על הדעת את לתת ראוי זה בתחום  אדם כוח
לצוות. תמיכה וצורכי הכשרה צורכי ומתנדבים,

סוציאליים. עובדים בגיוס גם קושי יש כי אם לשירות; אחיות בגיוס הקושי במיוחד בלט במחקר
הכרוכים לקשיים ביחס הולמת ותמורה כלכליים תמריצים העדר בעיקר הן במחקר שצוינו הסיבות
לעיל, כאמור התפקיד. למהות האחיות בקרב מודעות והעדר ירוד מקצועי דימוי התפקיד; במילוי
להתגבר דרך למצוא חשוב ולכן ההוספיס בשירות המרכזיים התפקידים אחד את ממלאת האחות

הבעיה. על

דיווחו ומקצתם ספציפית, מקצועית ובהכשרה השתלמויות בעוד צורך יש כי ציינו הצוות אנשי כל
מתקשות אחדות תכניות כן, כמו מקצוע. אנשי באמצעות לצוות הנפשית התמיכה בתגבור צורך על

בהפעלתם. ומתקשות הטיפול, של החברתיים להיבטים לתרום עשויים שהיו מתנדבים, בגיוס

מערכת עם קשרים מקיימות ההוספיס תכניות  אחרים שירותים עם ההוספיס של הקשרים מערכת
צורכי את למלא כדי זאת השירותים; מגוון ומיצוי הטיפול תיאום הפניות, לצורך והרווחה הבריאות
זאת, עם בקהילה. הרפואי השירות על מושתתות אשר בתכניותהבית במיוחד בולט הדבר החולים.
והיחידות המרפאות לבין הבית הוספיס בין העבודה חלוקת לגבי אחידות וחוסר בהירות חוסר יש
ואחרות הטיפול מרבית את עצמן על מקבלות אחדות שתכניות מוצאים אנו כך טיפול. להמשך
וחלוקת הקשר טיב על הדעת את לתת יש לכן למשפחות. ותמיכה מקצועי ייעוץ בעיקר מעניקות

השירותים. מערכת לבין ההוספיס בין העבודה
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טיפול מתן של מובילים מודלים שלושה מוכרים בארץ  השירות לסתן השונים המודלים בין האיזון
של משולב דגם ובאמצעות אשפוז הוספיס באמצעות בית, הוספיס באמצעות תומך: פליאטיבי

הולמת. יעד אוכלוסיית יש מהמודלים אחד ולכל ירוד, גם אשפוז והוספיס בית הוספיס

השירות. להספקת חלופיים מודלים של היווצרותם על להשפיע יכולים שונים גורמים כי לשער ניתן
באזור שקיימים הוספיס שירותי של זמינותם את האוכלוסייה, העדפות את למנות אפשר היתר בין
מידת את ובסימנים, בכאבים לשליטה וטכנולוגיות מקצועי אדם כוח של זמינותם את מדובר, שבו

ועוד. אונקולוגי למכון הקרבה

הפיתוח את להוביל יש כיוון ולאיזה השונים המודלים בין הרצוי האיזון מהו השאלה נשאלת
יחד. גם הארצי ובמישור המקומי במישור רלוונטי אלה בשאלות הדיון בעתיד.

צרכני של מבטם מנקודת ההוספיס בחינת היא המחקר במסגרת נדונה שלא אחרת סוגייה
חיזוק דורשים מרכיבים אילו לבחון חשוב זו בנקודה משפחותיהם. ובני החולים דהיינו השירות,
במצב החולים צורכי את לחקור יש כן, על יתר ורווחתם. חייהם איכות את לשפר כדי והעשרה,
חולים, ושל להוספיס, כיום פונים אינם שונות מסיבות אשר השירות, צרכני של לזה דומה
של שונות במסגרות כיום מטופלים אלה חולים עבורם. חלופה אינו היום במתכונתו שההוספיס
בבתי סיעוד, במוסדות כלליים, חולים בבתי שונות במחלקות דהיינו והממושך, האקוטי הטיפול
במצב חולים של צורכיהם להבנת לתרום יכול כזה מחקר גריאטריים. ובמרכזים גריאטריים חולים
הוספיס תכניות של הרחבה להיות יכולים אלה עבורם. הולמים פתרונות על וללמד בכלל סופני

חדשים. מענים פיתוח או היום, שקיימים אחרים פתרונות הרחבת קיימות,
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Abstract

The hospice is an amalgamation of support services which evolved in Israel, as elsewhere
in the world, during the second half of the twentieth century in answer to the needs of the
terminally ill and their families. The help that the hospice provides, whether in the patients
home or in a hospital, is multidimensional, and is meant to reduce his or her physical and
emotional suffering. Taking a holistic approach, the hospice offers support provided by a
multidisciplinary team assisted by volunteers, who focus on the patient and his family as on
one unit.

To date, 14 hospice programs have been established in Israel, operated by 11 organizations.
Seven of the programs provide hospice care in the home: three of these are run by
volunteers, three by the Sick Fund of the General Federation of Labor, and one by an urban
hospital. One hospice program provides hospital services only, and is run by a private
hospital, while the remaining three programs provide a combination of hospital and home
services. These combined programs operate within hospitals: two of them in public
hospitals and one in a private hospital.

At any given time, these hospice programs can care for approximately 200 patients: about
140 of them at home, and about 60 of them in hospitals. In other words, there are 3.9 I

hospice placements in Israel for every 100,000 people. Of these, 2.8 placements are in the
patients' homes, and 1.1 are inpatient beds. In Israel as in the United States, the majority
of care is provided through homebased hospices.

In the north of Israel there are 5.7 placements per 100,000 people, in central Israel there are 0

3.1 placements per 100,000 people, and in the south of Israel there are 3.9 hospice
placements per 100,000 people. Assuming that the prevalence of illness is the same
throughout the country, these findings indicate that the greatest coverage is available in the
north, and the least coverage in central Israel. The average age of the hospice patient is 66.4 I
and he usually suffers from a malignant neoplasm. !

Given that the average length of stay in an inpatient hospice is 18.9 days, and in a home j

based hospice 46.9 days, the maximum number of patients who could receive hospice care
in a given year is estimated to range between 1,600 patients (7096 occupancy) and 2,250 1

patients (100% occupancy). According to this estimate, 17962496 of the patients who died
from malignant neoplasms in 1992 would have received hospice care.

Hospice programs maintain ties with the health and welfare systems. The intensity and
quality of these relationships vary according to hospice. In the absence of structured or
standardized procedures, each hospice has developed a different pattern of relating to the
health and welfare systems, according to its needs and initiative.

It was found that type of illness, prognosis, patient age and functional status, and the
presence or absence of a pirmary caregiver are among the pirncipal cirteria determining
admission to a hospice.

. . IL



In Israel as elsewhere, the hospice functions through multidisciplinary teamwork, relying
on the medical supervision of a physician, the care of nurses, and the support of social
workers, all three of which are ascirbed equal importance. In this, hospices differ from
other, more familiar types of health service, which emphasize medical aspects of care. In
addition to the basic basket of services, each hospice provides additional services in
accordance with the resources at its disposal. Among the services included in expanded
baskets of services are paramedical services, such as physiotherapy and occupational therapy;
the services of a psychologist and psychiatrist; and respite care  shortterm hospitalization 

 intended to reduce the burden on the patient's family. The hospice also relies on
volunteers, who work in concert with the professional staff; together they provide the patient
and his family with comprehensive care.

A number of agencies fund hospice programs, among them the Israel Cancer Society, the
Ministry of Health and the sick funds. Hospice programs that are run by volunteers do not
receive funds from any public organization, but rather rely on contirbutions, which they
solicit themselves, and on assistance with activities not related to ongoing operation, such as
the publication of brochures, offered by the Israel Cancer Society.

This study attempted to descirbe the hospice programs in Israel from several perspectives.
Among other things, we learned that the availability of hospice programs vaires from region
to region and that the programs differ in their staffing levels and the expanded baskets of
services they offer. These findings have generated discussion on a number of issues,
including: the place of the hospice along the continuum of health services; the relationship
between the hospice and other services; whether the hospice system, in its current form,
could accommodate additional patients; and how to address the vairance in the services
offered and the availability of hospice placements in different areas.

As the hospice system develops, thought should be given to the effects of institutionalization
and bureaucratization. In order to preserve the hospice as a special alternative for terminally
ill patients, it will be important to safeguard the idea of supportive, humane care on which
the hospice is founded.
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