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 תמצית המחקר

 רקע. 1

. מזור חסרי היו שבעבר רבים בחוליםמציעה אפשרויות טיפול ם הטכנולוגית בעשורים האחרוני ההתקדמות

הפחות רצויות.  ותוצאותיה טכנולוגיהב שימושה בדבר מוסריות סוגיות מתעוררות, פעמים רבות זאת עם

 בחלקשני  מצדלהעניק לחולים קשים טיפולים אשר מאריכים את חייהם,  מאפשרתאחד היא  מצד

בחולים  טיפולה יתסוגי. ביותר ירודה חיים ובאיכות וייסורים בסבל מלווה המוות מועד עיכוב מהמקרים

לכל אדם הזכות למות בכבוד, שבסוף חייהם הנה סוגיה שעמה מתמודדים בעולם המפותח כולו. הגישה 

ומותו, מקובלת היום במדינות  חייוב הקשורות אוטונומיה שלו ואת הזכות לקבל החלטותאת ה לאבדבלי מ

 בין שונה לאיזון מגיעות שונות ומדינות, קשות אתיות דילמות מעלה החיים בסוף הטיפול, ואולםהמערב. 

 כגון קדושת החיים ואיכות החיים.   ,אחרים ערכים לבין המטופל של האוטונומיה

. חייו בסוף בוהטיפול  בענייןבמימוש זכותו של אדם להביע את עמדתו  קשיים ישהפרקטית  מהבחינה גם

, החולה רצון על מידע מתקבל לא קרובות לעתיםטיפול לקראת סוף החיים  בעתש מראים רבים מחקרים

 .בחסר לוקה שמתקבל שהמידע או

בחשבון  הביאל הרפואית המערכת של היכולת את לשפר כדי וגובר הולך שימוש בהם שנעשה הכלים אחד

(, המכונות בגרסאות שונות AD – Advance Directives) "מקדימות"הנחיות את רצון המטופל בסוף חייו הוא 

 תעדמ(. כלי זה ACP – Advance Care Planning)" מקדים טיפול  תכנון"( או Living Will)"  בחיים צוואה"גם 

מסוגל כבר  יהיה לא אםאת רצונותיו של המטופל על מנת שיהיו זמינים למשפחה ולמטפלים ברגע האמת, 

לחשוב על כדי לחולה להתמודד עם מצבו ולעזור  טיפוללצורכי  גם שמשל יכול  הואלקבל החלטות בעצמו. 

של  םיכולת תפרתמש כך .קרוביולתקשורת טובה בין מטופל למטפליו ובין מטופל  מקדם והוא ,סוף חייו

  .ברגע האמת המטופל רצון את שתואמת החלטהלקבל  יםהמטפל ושל המשפחה בני

, בלגיה הולנד הקובעים כללים לטיפול הניתן בסוף החיים.  חוקיםרבות  מדינות חוקקו האחרונות שניםב

לסייע לאדם לסיים את  מאפשרת למשל ושוויץ אקטיבי באופן גם חסד המתת מתירות למשלולוקסמבורג 

 לסיים מבקש המטופל םאמתירות לצמצם את ההתערבות הרפואית  נוספות ומדינות צרפת ,גרמניהחייו. 

 .חייו את

 בידי נתונהחסד וסיוע בהתאבדות, והסמכות בנושא זה  המתתהחוק הפדרלי אינו מסדיר  ריתהב צותבאר

. רופא בסיוע התאבדות בחוק שהתירה בארצות הברית הראשונה המדינה אורגוןהייתה  1997-בהמדינות. 

  מסוימים גם במדינות וושינגטון ומונטנה.  תנאיםבכיום, סיוע בהתאבדות לחולים קשים חוקי 

. החוק מבוסס על ערכי 2006ונכנס לתוקף בדצמבר  2005, חוק החולה הנוטה למות חוקק בדצמבר בישראל

, אתיים ערכים וכן ומוסריות דתיות תפיסות מגוון בחשבון ומביאמדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 

 .האוטונומיה ועקרון וסבל כאב מניעת, החיים איכות, החיים קדושת כגון

לאדם לצוות על הטיפול בו בסוף מתן האפשרות א וה גרמה להם חד השינויים המשמעותיים שהחקיקהא

מסוגלות להבין את מצבו ולקבל החלטות לגבי  כשיש לו ,, דהיינומלאה כשירותחייו עוד בזמן היותו בריא וב
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קביעת מסגרת לכיבוד העדפותיו של החולה  לעוסף , מבלי לצמצם את יכולתו זו בסוף חייו. נזאת. עצמו

בסוף החיים, החוק גם מדגיש את החובה של מערכת הבריאות להציע לחולה נוטה למות טיפול פליאטיבי, 

 חתו.ובכלל זה גם תמיכה לבני משפ

 . 2015-ו 2008ו בשנים פורסמ והם, קמספר נהלים הקשורים ליישומו של החוקבע משרד הבריאות 

חלק מהאתגרים . יישוםבמאז חקיקת החוק, יותר משאנו עדים ליישומו, אנו עדים לקשיים ולמכשולים 

בטיפול  אתגרים שוניםמציגה ביישום החוק הישראלי אינם ייחודיים לישראל. הספרות בארץ ובעולם 

קשה, מעיק, כואב ומעורר מחלוקות מוסריות, ערכיות, רעיוניות שהוא  ,ובעיסוק בתחום סוף החיים

 בספרות: המופיעיםהאתגרים נזכיר אחדים מ. ודתיות

  טאבו הואבהן המוות שהקושי האובייקטיבי לעסוק במותו של אדם, בייחוד במקרים ובקהילות 

 בני משפחה מצדטה לבין הלחץ הסביבתי הקיים לעתים המתח בין הצורך לאפשר לאדם לקבל החל 

   לקבל טיפול בכל מחיר

  םידע, דעות קדומות וחוסר מודעות הן בקרב הציבור והן בקרב מטפליהעדר 

 .מחסור בכלים ובמשאבים לעידוד העיסוק בנושא 

הן הבעיות ה מיושם. חשוב לבחון מאינו החוק כמעט ישנה כיום תמימות דעים שבקרב העוסקים בתחום 

 המעכבות את יישום החקיקה.

  מטרות המחקר .2

התמקדות בקהילה. המחקר במטרות מחקר זה הן לבחון את האתגרים ביישום חוק החולה הנוטה למות, 

להגביר את האוטונומיה של הפרט  נחקק כדישהחוק  ה שלנועד לאתר את הסיבות לקשיים ביישום ובהטמע

חייו ומותו באמצעות הבעת רצון מוקדמת. כמו כן נועד המחקר להציע דרכים להתמודד עם האתגרים ב

 יישום טוב יותר של הזכויות המוקנות בחקיקה. ידי להביא ל כדיהאלה, 

 המטרות הספציפיות של המחקר הן:

 לים שנעשו בבתי חו וכן פעולות ןהפעולות שנעשו להטמעת החוק בקהילה ואת היקפ תלסקור א

 ובמוסדות סיעודיים.

  לזהות את החסמים להטמעת החקיקה, מנקודות המבט של מנהיגים במערכת הבריאות, מנקודת

מחוץ למערכת הבריאות )למשל ראשי  תחוםמבט של פעילים בההמבט של מטפלים בשטח ומנקודת 

 עמותות העוסקות בתחום(.

 בסוף הטיפול אתבעיקר ו ,מעת החוקללמוד על תפיסתם של גורמים אלו ביחס לדרכים לשפר את הט 

 .השונים במוסדות החיים
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 המחקר מערך .3

 :. בכל אחד מהם השתמשנו בכלי מחקר אחרמערך המחקר מורכב משני חלקים

 ראיונות עומקכלי המחקר:  - חלק ראשון

אנשי מ)של אנשי מקצוע ומקבלי החלטות תוך דרגים שונים מואיינים נבחרו בשיטת "כדור השלג" והמר

 ותטיפול בשטח, דרך מנהלים ועד קובעי מדיניות(; בעלי מקצועות שונים )רופאים, אחיות, עובד

 (; ומוסדות שונים )קופות חולים, בתי חולים, הוספיסים, בתי אבות(. כיוון שהמיקוד של המחקרותסוציאלי

 . אנשים 37איינו סך הכול רוב .החולים הוא ביישום החוק בקהילה, דאגנו לייצוג לכל ארבע קופות

כל הראיונות, למעט אחד,  4201-5201.1חוקרים במהלך השנים ידי אחד או שניים מה-ו עלשהראיונות נע

איון משותף ידקות. היו שני מקרים שבהם נאלצנו לקיים ר 75-ל 45פנים ונמשכו בין -אל-ו בפגישות פניםשנע

 המוקלטים ראיונות הו ,מו להקלטת הריאיוןעם בעלי מקצוע שונים מאותו מוסד. מרבית המרואיינים הסכי

 תומללו וסוכמו. 

לחוקר  עוזר מדריך הריאיון ידי החוקרת הראשית.-שנכתב על ,איוןיבשיטה של מדריך רהראיונות בוצעו 

לא לשכוח לשאול על סוגיות  עם זהו ,נושאים הייחודיים שהוא מעלהה לאלהישאר פתוח אל הנחקר ו

שם דגש על בו באופן ש  איוןיאיון לריאיון היה מעט שונה מריהמחקר. מדריך הרנושא במהותיות הקשורות 

  מוסד שאליו משתייך המרואיין. להסוגיות הרלוונטיות לתפקיד ו

המראיינים בחנה בין קבוצות של מרואיינים. בה, Naralyzerתוצאות הראיונות נותחו באמצעות התוכנה 

 קטגוריות.-הקידוד, ובמהלך הקידוד נוספו קטגוריות נוספות ותתירשימת קטגוריות בתחילת תהליך קבעו 

 : קבוצות מיקודכלי המחקר – חלק שני

 אלו מקצוע בבעלילקבוצות  בחרנו .יםיסוציאל יםעובדשתי קבוצות מיקוד, אחת של אחיות ואחת של  יצרנו

סוציאלי יותר מאשר אנשי צוות -בתחום הפסיכו יםמפני שהם מקדישים זמן לשיחה עם מטופלים ועוסק

 נפגשו. קבוצות המיקוד םלמטופלים רבה יותר ומטופלים מרגישים נוח יותר לשוחח את םאחרים. חשיפת

ת של היחידות לטיפול בית בכל קופת חולים ושל בתי אבות. בכל אחת מהקבוצות במרכז הארץ וכללו נציגּו

 י חוקרות.ושת סוציאליים ובדיםעאו  ותאחי 10השתתפו 

ליצור תובנות על הנושא, להגיע למטרה לקבל מידע ובקבוצות המיקוד הונחו בצורה של סיעור מוחות, 

 שאלות וי, וכך להשיג מידע רב בזמן יחסית מוגבל. השאלות הולעורר דיון הקבוצה ותיה בין חבריאינטראקצ

  שתתפות. החוקרות הקפידו לקבל התייחסות מכל אחת מהמו, ותפתוח

הסיכום באמצעות עובה ידי אחת החוקרות במהלך הדיון, ולאחר מכן -הדיונים בקבוצות המיקוד סוכמו על

בדומה לניתוח ראיונות ועל בסיס אותן קטגוריות. כיוון שלא  שההאזנה להקלטות של הדיון. ניתוח הדיון נע

                                                   

יש לשים לב שבמהלך תקופת המחקר, בעקבות שינויי מדיניות, התבצעו פעולות, ובראשן בקרה שערך משרד  1
הבריאות בנושא יישום החוק בבתי החולים הכלליים. שינויים אלו השפיעו על יישום החוק ובאו לידי ביטוי 

 בממצאים.
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י שעליו הראיונות, את הניתוח הסופ בין ממצאילממצאים מקבוצות המיקוד ין מצאנו הבדל מהותי ב

 המקורות.  שנילנו במשותף שימתבסס פרק הממצאים ע

 ותצפית מסמכים

 רלוונטיותמהמרואיינים לגבי פעילויות שהתקבלו צירפנו לניתוח גם מסמכים  שלעיל רכיביםה שני לע נוסף

 וטיפול תקשורת בנושאמתמחים ואחיות בבתי חולים  רופאים בסדנתערכנו תצפית  כן כמו .בארגונים שלהם

 . החיים בסוף

 ממצאים .4

 יישום בקהילה 4.1

 פליאטיבי דרך קופות החולים הטיפול הזמינות 

 סדציה: מתן משככי כאבים, השאר ביןהכולל חוק החולה הנוטה למות מחייב מתן טיפול פליאטיבי, 

. הטיפול הפליאטיבי ניתן בקהילה וומות ת החולהפליאטיבית ואף הכנה רוחנית להתמודדות עם מחל

 במספר מסגרות:

לקראת סוף  בביתו של המטופל טיפול , דהיינו שירותי הוספיס בית בשלוש מקופות החולים - הוספיס בית

מיקום הלפי  ,שונות מסוימת גם בתוך כל קופה יש, ואולםנרכשים לרוב מספקים חיצוניים.  החיים,

ידי הקופה, במסגרת היחידה -על ותהמחלה, כך שלעתים שירותי הוספיס בית מסופקים ישירגאוגרפי ולפי ה

, ידי עובדיה-עללטיפולי בית. הקופה הרביעית יוצאת דופן בכך שהיא שואפת לספק את שירותי ההוספיס 

יון עם איאשר הדבר אפשרי. גם בקופה זו האחריות על שירותי הוספיס היא בידי היחידות לטיפול בית. ברכ

רופא בקופה זו עלה שצוות ההוספיס מגויס ייעודית לכל מקרה, וחברי הצוות ממלאים את התפקיד נוסף 

במרפאה. לעומת זאת, הצוותים של הספקים החיצוניים הם לרוב עובדי חברת ההוספיס במשרה  תםמשר לע

 ם מאוד מקצועיים בתחום.  ה המרואיינים לדעתומלאה, 

 לדעת, קת השירות דרך ספקים חיצוניים התמקדה בהפרדה לא נכונהביקורת שעלתה סביב אספ

לבין  ,בין הטיפול הפליאטיבי, שמוענק בשבועות האחרונים של החיים ,שביקרו את העניין מרואייניםה

טיפול שלפני הנכון היה שגם ש סבורים המרואייניםמבחינה מקצועית  .הטיפול בחולים קשים לפני שלב זה

 הדרושה לחולה.  אינטנסיביותהנתן בשילוב גישה פליאטיבית, במידת יי לחיים השבועות האחרונים

אישור לתכנית של הוספיס ובדרך כלל אדם מקבל  ,כלל עלה מהראיונות שהטיפול בהוספיס בית אינו שכיחכ

מטופלים רבים נפטרים ימים בודדים אחרי הכניסה למסגרת בו נותרו לו ימים ספורים. ששלב ב רק בית

 ההוספיס. 

 של לטיפול בית יחידותאמצעות ב בביתם, מרבית החולים הקשים בקהילה מטופלים - טיפולי ביתיחידות ל

 ,אלו יחידות לש ,טיפול הביתהראיונות עולה חוסר בהירות לגבי המידה שבה צוותי מ .החולים קופות

תנות קופות החולים בנושא וכך למשל, ההכשרות וההדרכות שנ. לתת טיפול פליאטיבי ערוכים ומוכשרים

 על כך נוסף .ות בהיקפןמוגבל ך הן, אוטיפול בסוף החיים וחוק החולה הנוטה למות ממוקדות ביחידות אל

 :ביחס להכשרות שניתנות לעובדי היחידות והן בתוך כל קופה החולים נראה שיש שונות גדולה הן בין קופות

באחת הקופות סיפרו לנו שהצוותים ביחידה קיבלו הדרכה בנושא לפני למעלה מחמש שנים ומאז לא נעשה 
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ת, כלומר לא נקבע מי צריך לעבור אותן, אלא כל מחוז ובקופה שנייה סיפרו שההכשרות אינן שיטתי ;עדכון

 ;להכשרות שנערכות ביוזמת הקופה או ביוזמה מקומית יישלחוחיות בוחר אילו עובדות סוציאליות ואילו א

גורמי ניהול בקופת חולים שלישית הסבירו שמערך הטיפול הפליאטיבי נמצא בבנייה, והוא התפתח בקצב 

 שונה במחוזות השונים, ולכן קיימת כיום שונות בזמינות הטיפול. 

ניתן בהן מענה ש משוםלטיפול בית נמוכה הרבה יותר מאשר בהוספיס בית,  ביחידותאינטנסיביות הטיפול 

רק בשעות העבודה. לפי חלק מהרופאים המטפלים, אינטנסיביות הטיפול הדרושה בבית אינה בהכרח 

לבנות מחדש את  אפשראחד הרופאים לפי עמדתו של תלויה בכך שהחולה נמצא ממש בימיו האחרונים. 

ות לטיפול בית כך שיספקו מענה הולם גם לחולים פליאטיביים ללא צורך בתוספת המענה שנותנות היחיד

שעות  24מענה לגבוהה ו טיפול אינטנסיביותהחולים זקוקים להיא ש למודל שהציענקודת המוצא ח אדם. וכ

כאשר מתחילים תסמינים של סוף החיים. בין שלבים אלו ניתן  הןליחידה והן בעת ההצטרפות ביממה 

 יכול להיותהרופא  בתקופה זו .במענה בשעות העבודה, לתקופה שעשויה להימשך חודשים ארוכים להסתפק

 לזהות שהכניסה לשלב טיפול אינטנסיבי יותר קרבה.  כדיבקשר יומי עם המטופל 

באחת מקופות החולים מקיימים כעת פיילוט שבו הוקמו שתי מרפאות פליאטיביות  - מרפאות פליאטיביות

-לקבל שירותים פליאטיביים בקהילה. המרפאות מיועדות לחולי אי, כדי שיוכלו בולטורייםלמטופלים אמ

בסיס לשירות פליאטיבי בקהילה שיכלול  שהמרפאות יהווהמטרה היא  .ספיקת לב ולחולים אונקולוגיים

מענה טלפוני של צוות פליאציה  א כוללהואבל סוגי חולים נוספים. השירות בבסיסו יועד להינתן במרפאה, 

 משפחותיהםושהם הפניות שחולים בסוף חייאת מספר השעות ביממה. תכנית זו מיועדת גם לצמצם  24

 משפחה להתמודד עם כאביו של המטופל.ה לששי קומהלעתים  נובעותפניות כאלו ה .לבתי החולים יםפונ

אישית וגישה מקצועית בוחרים לטפל בחולים יש רופאי משפחה שלפי נטייה  - ידי רופא משפחה-טיפול על

במקום  ,ולספק להם את השירות הפליאטיבי בעצמם עד למותם יתם של המטופליםהקשים שלהם בב

, כך שהמטופל מקבל טיפול נשמר היתרון בכך הוא שרצף הטיפול. להעבירם ליחידות טיפול בית או להוספיס

פיס בית. גישה זו תואמת את גישת המנהיגות מרופא שמכיר אותו, מה שכמעט ולא קורה דרך הוס

המקצועית של מקצוע רפואת המשפחה, הבנויה על הרעיון שרופא משפחה צריך ללוות את המטופל שלו 

בכל מסלול החיים. עם זאת, קופות החולים אינן מספקות מערך תומך לפעילות זו. לרופא משפחה אין לרוב 

מלבד רופא ש הוא נוסף חיסרוןגם לא מקבל על כך תגמול ייעודי. בצורה זו, והוא  זמן ללוות את כל חוליו

ביחידות לטיפול  יששכפי  וציאליתסבדת שעת חירום ואין שיתוף של אחות ועובמענה חולה לאין  המשפחה

 ית ובהוספיס בית. ב

 ובין שלא(  "הנוטים למותחולים "שיחות על סוף החיים בקהילה: חולים קשים )בין שהוגדרו 

אפשרויות הטיפול וההימנעות מטיפול נחשבות נדבך מרכזי  בענייןשיחות על סוף החיים ובירור העדפות 

בטיפול הפליאטיבי. לפי החוק, במקרה של חולה הנוטה למות יש חובה לפתוח שיחה ובה ליידע את החולה 

הרופא "על  טלתמו קיום השיחהלהאחריות  .פוי כוחיהנחיות מקדימות ו/או יטופס על האפשרות למלא 

פי חוק החולה הנוטה למות להיות הסמכות המקצועית -"רופא אחראי" הוא רופא שמונה על) "האחראי

 יחוקהבקהילה במנגנון  משתמשים לאעלה שכמעט  זה קרבמח .בקביעה אם חולה נחשב "נוטה למות"(

  ר חולה נוטה למות.ילהגד "יארופא אחר"שנועד לאפשר ל
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אחת סיפרו על ניסיון לשלב את הנוהל בעבודת הקופה באמצעות בניית תרשים זרימה  ת חוליםבקופ

הגדרה צורך ל "רופא אחראי"והפצתו, אך גם שם הודו שלא הצליחו להטמיע את הנושא ושהעברת מקרים ל

העדפות שנעשה עם חולים כללי של מתאימה לצרכים הקליניים. לכן נתייחס לבירור לא ונתפסת מלאכותית 

 ים:קש

נוהל ברור של עריכת שיחה כזו בשלב מסוים של המחלה, החולים  בקופות אין - שיחות במסגרת טיפולי בית

וה תלּו ,ובפרט להוספיס בית ,ה שקבלה ליחידות לטיפול ביתיוש קופות זיהינו ציפיאך בהנהלות של של

בית של אחת מחברות . בהוספיס תמבוצע שיחה זובשיחת בירור העדפות. עם זאת, לא ברור עד כמה 

הנחיות הפורמליות ה טופסיאת הטיפול, אך לא ממלאים  במסגרתוספיס מקיימים שיחות על סוף החיים הה

 . זאת אלא אם כן החולה מבקש ,של משרד הבריאות

 .סיפרו על כלי עזר שהפיצו לרופאים החולים קופותמבאחת  - שיחות בטיפול שגרתי עם רופאי משפחה

האופציות  על אודות שיש לבצע עם מטופל שאובחנה אצלו מחלה קשהשיחה לסייע בכלי העזר נועד 

והיא כוללת גם  ,פניו. הכלי הוא תוכנה ממוחשבת שנשלחה לרופאיםלהרפואיות והמשפטיות העומדות 

  הנחיות מקדימות. טופסהתייחסות לאפוטרופסות ו

בתיק הרפואי בקהילה מקום ייעודי לתיעוד שיחות על סוף  איןמהראיונות עולה כי כיום  - תיעוד השיחות

אם  .בתיק של המטופל יש חשיבותלתיעוד השיחות החיים. ראוי לציין שבראיונות עלה שללשונית ייעודית 

יהיו זמינות למטפל ש , כךהוראותלמצוא בקלות את ה לשונית כזומטופל כבר מסר הוראות מקדימות תאפשר 

 טיפולים, כפי שקורה כשהן מתועדות ככל טיפול שוטף אחר. תיעוד המתחת ל קברויברגע האמת ולא י

 יישום החוק בשלב האקוטי: כיצד מתקבלות החלטות בסוף החיים בקהילה?
לפיה לרופאי משפחה אין מקום לשקול שהציגו תפיסה  , הן מהקהילה והן מבתי החולים,מספר מרואיינים

מילא חולה בסוף החיים אינו מגיע לרופא משפחה מתכנית הטיפול, וית ישיקולים של רצון המטופל בהתוו

עיקר המימוש של רצון המטופל  :אלא לבית חולים. עם זאת, משיחה עם רופאים בשטח עולה תמונה אחרת

צריך להיות בהימנעות משליחה לבית חולים מלכתחילה, בהתאם לרצון המטופל. לרופאי משפחה 

יש פוטנציאל רב לסייע לחולה לממש את רצונו למות בבית ללא התערבויות ולמטפלים ביחידות טיפול בית 

 מיותרות. 

 בריאים או בעלי בעיות רקע אך שאינם חולים קשים מטופליםשיחות על סוף החיים בקהילה: 
לפי יתרה מזו, הוראות מקדימות כשאדם בריא.  מתןרבים מהמשתתפים במחקר ציינו את היתרון של 

 להביע יוכל לאשבו בו במצב ן לצוות כיצד ינהגו יהמעונישל אדם בסיסית יות היא זכות נתינת ההנח ,החוק

וי אהמרואיינים אם וכיצד ר לא הייתה הסכמה בקרבעם זאת,  .החיים של האחרונים בשלבים רצונו את

נמדד במידת החוק עם מטופלים בריאים. לכן, בסוגיה זו יישום  בנושא שיחות לקידוםשהמערכת תפעל 

 הנחיות בנושא. טופסי המענה שנותנות המסגרות הטיפוליות למטופלים שמעוניינים למלא 

עלה שאין הנחיה שלפיה רופאים או אחיות במרפאות  החולים בכל קופות - במסגרת הטיפול הראשוני

הראשוניות צריכים באופן יזום להציע למבוטחים למלא הנחיות מקדימות או ייפוי כוח, או באופן כללי 

. בקרב מבוטחים , אך יש קופה שבה קיים מבנה שיחה שמופץ כסיוע לרופאיםשיחה על סוף החייםבלפתוח 

 קיימת.  לאכמעט ידי רופא משפחה כנראה -ים, פתיחה של הנושא עלמחלה נוכחית מסכנת חי שאין להם
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התקבלה תמונה מעורבת: משיחות עם שני מנהלי בתי אבות עלה במוסדות אלו  - ןדיור מוגבבבתי אבות ו

 ינוהצוות א .שבמוסדותיהם מילוי הנחיות מקדימות או ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות נדיר מאוד

וכן מחשש שבכך יעודד אנשים לרצות למות. מנגד,  יםמעלה את הנושא מיוזמתו מחשש מתגובות המטופל

קבלה, עת האת הנושא ב שם דרך קבע מרופא שמטפל בבית סיעודי בקיבוץ עלה שהעובדת הסוציאלית מעלה

ולשכנע את  מנסה לערב את בני המשפחה היאכמו כן . שונות משוחחת עליו עם המטופלים בהזדמנויותו

 חתום על ייפוי כוח או הנחיות מקדימות. המטופלים שמסוגלים לכך ל

יוזמות במסגרת מוסדות שמענו במחקר גם על יוזמות פרטיות לעורר מודעות לנושא  לעיש לציין שנוסף 

והן כיוזמות של  כךבבריאים על ההנחיות המקדימות, הן במסגרת עמותות שעוסקות אנשים ולהחתמה של 

לחבריה טפסים למילוי המביעים את רצונם שלא לקבל ה ציעמאנשים פרטיים. כך למשל עמותת ליל"ך 

 עמותות אחרות מארגנות כנסים וימי עיון בנושא ועוד. .טיפול בסוף החיים

  יישום בבתי חולים 4.2

אור ידגש על תבבדוח זה נעשה , במסגרת המחקר, בבתי החולים למות הנוטה החולה חוקיישום  תיאור

ל בנטור יוזמות מקומיות, כיוון שהבקרה שערך משרד הבריאות לאחרונה בבתי חולים וכן המחקר ש

בבתי  מידע זה, לפי. מקיף יותרהמידע ה הציגו כבר אתיפול פליאטיבי בבתי חולים ( בדבר ט2015ואחרים )

מלא וטוב יותר. יהיה יישום כדי שהיישום החוק, אך יש להמשיך בהם ידי החולים ניכרים מאמצים להביא ל

כתיבת כגון לצד מיעוט של מומחים קליניים ומיעוט של מיטות פליאטיביות בבתי החולים ישנה פעילות 

 נהלים בנושא, הכשרת צוותים ומינוי צוותים פליאטיביים מוסדיים. 

ראינו עדות לפעילות בבתי  הםביותר שב יםהבולט צעדיםה - תיעוד העדפות המטופל והנחיות קליניות

הנחיות קליניות שבאו בבפיתוח דרכים לתיעוד שיחות בירור העדפות ו םהבירור העדפות  ענייןבהחולים 

בבתי החולים, אך יחסית לעבר יש היום פחות חשש מתיעוד  פותגור אינןעדיין  תנהלויות אלוהבעקבותיהן. 

ובמספר בתי חולים ראינו יוזמות מעניינות להנחלת הנושא, כגון  ,החלטות להימנע מפעולות מאריכות חיים

 לחולים שונים. DNRלשונית פליאטיבית בתיקו הממוחשב של החולה או הצמדת צמיד 

להקמת ועדות מוסדיות לעניין חוק  נרחבתלא שמענו עדות  - הקמת ועדות והגדרות תפקיד לפי גדרי החוק

או להטלת אחריות לאיתור  "רופא אחראי"חולה הנוטה למות או על פעולות יזומות שננקטו להגדרת ה

חולים נוטים למות כהגדרתם בחוק. בבית חולים גדול אחד שבו קיימת ועדה מוסדית עלה שעיקר עיסוקה 

 וכית והכשרתית, ולא בהכרעה בשאלות אתיות במחלקות. בפעילות חינ של הוועדה הוא

אחד הנושאים שעלו בנוגע לזמינות הטיפול הפליאטיבי הוא  - זמינות של טיפול פליאטיבי באשפוז

מעט מאוד מיטות הוספיס בארץ.  בכלל ישו ,מצומצמת מאוד יא מסגרתשהמסגרת של הוספיס אשפוזי ה

בדגש "מטופלים צריכים להיות מוגדרים שאו ם" י"פליאטיביצוין גם שחלק ניכר מהמטופלים שמוגדרים 

ם ומידת יאין כמעט מומחים פליאטיבי ומאושפזים במחלקות לסיעוד מורכב, ובמחלקות אל "פליאטיבי

ם זאת עלה שבשנים האחרונות חל שיפור נמוכה מהדרוש. עזה בנושא  הקיימים המומחיות של הצוותים

על ווספיס על האפשרות לעבור להיותר עם המשפחות שוחח בנושא ושבמחלקות לסיעוד מורכב החלו ל

 מטיפול בסוף החיים. האפשרות להימנע
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 חסמים   4.3

 :שמשתתפי המחקר העלו יישום החוקלחסמים אלה ה

. יש ועל הטמעת המקש החוק סטנדרטים ברורים ליישוםהעדר  -בהירות לגבי אופן היישום של החוק -אי

מצוין בחוק ובנוהל של המשרד ההפרוטוקול הן זה ניתן לייחס לעובדה שבעניין לציין שחלק מהקשיים 

ם מיולא מתאי יםכבלתי מציאותי יםהעדפותיהם נתפס את לבררהדרישה  הןלזיהוי חולים נוטים למות ו

   למציאות הקלינית.

בעיקר בנוגע לשאלת בירור הבהירות היא -אי -חלוקת אחריות בין גורמים מטפלים ביחס לבהירות -אי

לרוב בידי טופלים מ ונוטים למות. חולים אלחולים ההעדפות לטיפול אצל חולים מורכבים שעשויים להיות 

מי צריך להיות אחראי  קביעהאין אך  – , בבתי חולים ובמוסדות סיעודייםהחולים בקופות – גורמים רבים

ראיינו באחת הקופות סברו שכיוון שהחלטות על אותם לערוך שיחות לקראת סוף החיים. גורמי ניהול ש

צריכה ליישום ההחלטות ולביצוע שיחות ההסברה  אחריותההארכת חיים מתקבלות לרוב בבית חולים, 

ובחלק מהראיונות עלה שעובדים  (מרכז לסימולציה רפואית) במס"רשם. מנגד, בסדנה שצפינו בה  להיות

שבהם מתקבלות  והלחץ רים שבית החולים אינו המקום המתאים לכך בגלל הדחיפותובמחלקות סב

  ההחלטות וכיוון שההיכרות עם החולה לרוב פחותה מאשר בקהילה. 

בית. חלק בעיקר בכל הקשור לעבודה ביחידות לטיפול אין הנחיות ברורות,  -העדר פרוטוקול ברור ליישום 

חלק  נהחיות אינההנ טופסיי מהמשתתפות בקבוצות המיקוד סברו שהעובדה שנושא בירור ההעדפות ומילו

  את יישום החוק.   תמסודר מהפרוטוקול של ביקור בית, מעכב

סטנדרטים  ם שלהעדרמספר מומחים פליאטיביים ציינו קושי ב -העדר סטנדרטים לטיפול פליאטיבי 

ברורים מטעם משרד הבריאות לטיפול פליאטיבי. למשל, יש קביעה שקופות החולים צריכות לספק טיפול 

הוספיס בית, אך לא נאמר בבירור מה הקריטריונים לזכאות לטיפול כזה ולא מה צריך  ובו למשלפליאטיבי, 

  להכיל טיפול פליאטיבי.

מטופלים אינם מודעים לזכויותיהם לפי החוק. תחושה זו  - היענות הציבור: חוסר מודעות והתנגדויות-אי

פסי ההנחיות הרפואיות המקדימות ושמספר ט ותהעובדהם סבורים ש .קיימת אצל רבים מהמרואיינים

גם במקרים שאפסו  ,טיפול המשךל בקשה בהם שיש טפסים לא מולאו כמעטשו שמולאו קטן יחסית

 .פי החוק-לזכויותיהם על שמטופלים אינם מודעיםמעידות  ,הסיכויים

לעסוק בנושא המוות. מטפלים ציינו כי כשהעלו  ם תרבותיוחסמיש  לחלק מהמטופלים - תרבותי םוחסמ

את הנושא נתקלו בהתנגדויות קשות של  מטופלים או של בני משפחותיהם.  חסמים תרבותיים רבים עלו 

יסוק במוות הע אלוקבוצות ב .חרדים וערביםבאוכלוסיות ספציפיות, ובפרט בקרב יוצאי ברית המועצות, 

שתתפים במחקר צמתים אפשריים להעלאת המו זכירהאינו מקובל. לא פעם בדרך כלל הארכת חיים -ובאי

, מנהלים בדיור מוגן לא למשל . כך"א מתאימיםכ"ל בעצמםכל פעם פסלו אותם בפני מטופלים, ולהנושא 

אחד ( ו"לא מתאים כי בדיוק מתחילים פרק חדש בחיים"מוגן )כניסה לדיור עת שיחה בנושא ב הסכימו לנהל

לא "שחרור מבית חולים אחרי אירוע שסביר שיחזור )עת ב משפחה סבר שאין מקום לשיחה כזו ירופאמ

 (."על שיקוםהוא מתאים כי הדגש 
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הדילמות המוסריות הקשות, השאלות הקיומיות  - העדר תמיכה רגשית ונפשית לצוותים המטפלים

קושי עלה בעיקר הממטופלים עלו ברבות מהשיחות עם המרואיינים. דה תכופה בפר  הכרוך שעולות והעצב 

החשיבות  וציינו את ,של בדידות תבראיונות תחושוהביעו  הם. ותסוציאליה ותעובדהרופאים והם של דמצ

מקצועי וכן של ליווי ותמיכה רגשית ומקצועית ופורומים -פעולה רבה של עבודת צוות צמודה ושיתוף רבה

 שוטפים משותפים המאפשרים לצוותים לאוורר את תחושותיהם ולדון בדילמות ובהתמודדויות. 

עריכת שיחות כנות ורגישות עם מטופל ועם בני משפחה בסוף החיים  -שיחות המיומנויות בעריכת העדר 

משום ום יודעים כיצד לעשות זאת אינכיוון ש ,צוות רבים נמנעים מכךאנשי  .היא משימה קשה מאוד

יש מודעות לצורך בכך ונערכות שיחות,  אם. גם אינה מכינה אותם לכך במידה מספקת הכשרה הרפואיתהש

 לא תמיד התוצאות משביעות רצון. 

 לעתים תקליםבדומה אך מהצד השני, כאשר צוותים מדברים על אפשרויות לטיפול בסוף החיים הם נ

ם מצליחים להבהיר שהמשמעות של הכרה בסוף החיים אינכי  המטופלים או משפחותיהם בהתנגדות

 נטישת המטופלים. איננה והפסקת טיפולים אגרסיביים 

כך למשל באחת הקופות קיימו אך לא בצורה ממוסדת. בחלק מהקופות נעשים מאמצים לטפל בנושא, 

 100-, אשר עסקו בהעדפות בסוף החיים וכללו למעלה מרפואית()מרכז לסימולציה  סדנאות במס"ר

חלק גדול על בקופה אחרת נערך כנס התנעה ונבנו תהליכי עבודה וכלים שונים לעזרת הצוותים.  .משתתפים

 תהליכים אלו.  וטמיעיותכניות העבודה בשנים הקרובות  ,עובדים כיוםמהכלים הרלוונטיים 

שלון מקצועי" חזר פעמים רבות בראיונות יהמשפט "ברפואה מוות נתפס ככ -מחסום תרבותי של מטפלים 

ובקבוצות המיקוד. רופאים רבים מתקשים לא רק להציע באופן אקטיבי לחולים בסוף חייהם את האפשרות 

המטופלים מציעים זאת בעצמם. מחסום זה  אתלשמוע  הם מתקשים גםאלא  ,קשיםלהרפות מטיפולים 

פעולה עם מבדקים בנוגע לאיכות הטיפול לשיתוף הן ת לפיתוח התחום הפליאטיבי להתנגדוהן גם גורם 

הכירו ברפואה  רק בשנים האחרונותש ה הואביטוי נוסף למחסום זכפי שציינו מרואיינים, בסוף החיים. 

 . כהתמחותפליאטיבית 

התחום של רפואה היכרות מספקת עם -אי -אפשרות להציע טיפול פליאטיבי ל בקשר של רופאים ידע העדר

סבורים  הםאם רת מחדל, גם כבר   "מאריכי חיים"כך שרופאים רבים מבצעים טיפולים ידי פליאטיבית מביא ל

טיפול. נציין כי בשנים האחרונות חל שיפור  חלופות על מידעהעדר וזאת בשל תוחלת,  יחסרשהטיפולים 

המודעות  .ידות לטיפול בית והן בבתי חולים(עדיין פערים גדולים בין יחידות שונות )הן ביחיש בנושא, אך 

  לחולי דמנציה או אי ספיקת לב. בכל הקשור  ים מאשרייותר ביחס לחולים אונקולוגגבוהה לנושא 

חוסר המודעות נובע מהחשש לאפשר לחולים  - לרצונות של חולים צוותים בבתי אבות של חוסר מודעות

פינוי לבית החולים בניגוד לרצון החולה. זאת  הוא גוררפעמים רבות  .האבות שרוצים בכך למות בבית

ים מקום אידאלי חשבדווקא נ ןסיעודיים ודיור מוג אבותבתי  ,למרות שבקרב חלק מהמשתתפים במחקר

קשישים  בדרך כלל אם אין, כיוון שיש מערך סיעודי ותמיכה שמחוץ לבית החוליםלרפואה פליאטיבית 

 וחולים גרים בבתיהם הפרטיים. 
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במערכת אין מודעות מספקת לכך שאפשר לתת מינונים גבוהים של מורפין גם לחולים  -העדר ידע מעשי 

סעיף  אף שישזאת  .מוותהחשש מהאצת  בגללאונקולוגיים, ורופאים רבים נמנעים מלרשום מורפין  שאינם

יש יחסית מעט . כמו כן, המתיר טיפול מקל גם אם הטיפול עלול להחיש את מותו של האדם מפורש בחוק

 רופאים שיודעים לבצע סדציה פליאטיבית. 

חלק מהמרואיינים ציינו שרופאים רבים עדיין נוקטים גישה פטרנליסטית,  -חוסר מודעות לזכויות החולה 

היא החלטה  –כיוון של הארכת חיים  לעל מניעת טיפול שנתפס כחסר תוחלת ואם עאם  –שלפיה ההחלטה 

יש יותר מודעות, בעיקר בקרב כיום עם זאת צוין גם שיש תזוזה בנושא זה ומקצועית של הרופא בלבד. 

רור עם האדם כיצד היה הוא מעוניין שיטפלו בו בסוף חייו והן להוראות יהן לצורך בברופאים צעירים, 

 בחוק החולה הנוטה למות.   הספציפיות שנקבעו

ו בתוספת משאבים ייעודית לגופים והלי משרד הבריאות לא לּווהחוק ונ - מחסור במשאבים ייעודיים

מחייבות הן דורשות זמן רב ולעתים קרובות  שיחות עם מטופליםמכיוון ששעליהם מוטל יישום החוק. 

, לאנשי המקצוע במהלך יום עבודה קדחתניאליה ת שקשה להגיע יּופנ   גם דורשותהן פגישות המשך ומכיוון ש

חוץ הנחיות, טופסי ה, אין תגמול ייעודי על קיום פגישות למילוי על כך נוסףאין זמן לקיים שיחות אלו. 

נדרש ליזום שיחות מסוג זה אלא  ינואהוא אך  ,מתוגמלאמנם רופא ה ,שםוגם  ;אחת ת חוליםבקופ מאשר

 ענות לבקשת מטופלים. ירק לה

ים, בדגש על לא נוספו תקציבים ייעודיים להרחבת השירותים הפליאטיבי -אין תקציב להרחבת השירותים 

תקני מומחים ואחראים להטמעה ותקציבים להכשרה וחניכה של הצוותים. התחושה בקרב המרואיינים 

 הייתה כי הנושא אינו נמצא גבוה בסדר העדיפויות של משרד הבריאות. 

לצוותים זמן לערוך אין במצבי חירום  - במצב חירום רצונות החולהל באשר המטפל הצוות ביידוע קושי

תקפות  ןם יכולת לבדוק אם הצוותיאין ל שמילא פסי הנחיותוט קיימיםבירור על העדפות החולה, וגם אם 

לכן חשוב להיערך  .יתר-לכיוון של טיפולאפוא יטו יורלוונטיות למקרה הספציפי. במקרים רבים הצוותים 

יש הנחיות שלמצוא פתרון שבו במקרים גם  וחשובמטופל נתן יובאו לידיעת הצוות ההנחיות שהבו שלמצב 

 חולים במצב חירום. הלטיפול פליאטיבי בלבד, המטופל כלל לא יגיע לבית 

 לחוקם יישנם גורמים מחוץ למערכת הטיפולית המיידית שאינם מודע -גורמים מחוץ למערכת הבריאות 

התחשב ל יבלבמטופל יש לבצע החייאה  הארגון, הנחיותפי -, עללמשל מד"אב. פיו-ואינם פועלים על

 . נובשיקולים של רצו

לא כל מסגרות הטיפול מגויסות באותה מידה לנושא הטיפול  -חוסר תיאום בין גורמים מטפלים 

למשל, רופא בטיפול נמרץ מציע לחשוב  .קשיים מול המטופל והמשפחה לעתים זו יוצרתעובדה  .הפליאטיבי

 על אפשרות של הוספיס בעוד רופא במחלקה מציע סבב נוסף של טיפולים אגרסיביים.

גורם היא שעורך משרד הבריאות  ההבקרשרבים מהמשתתפים במחקר ציינו לטובה  -בקרה לא מספקת 

ופות החולים. עם זאת עלו גם ממריץ למערכת לבצע פעולות ליישום החוק, במיוחד בבתי חולים אך גם בק

טענות, במיוחד אצל מטפלים בקהילה, שהבקרה אינה מספקת, ובפרט שאין כלל בקרה משמעותית בנושא 

 ההנחיות המקדימות. טופסי בירור העדפות ומילוי 
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במחקר עלה שגיוס גורמי ניהול לנושא, בדגש על מנהלי בתי חולים ומנהלי  - העדר גיבוי מספק מגורמי ניהול

מחלקות, קריטי להצלחת ההטמעה של נושא החוק והטיפול הפליאטיבי בקרב הצוותים. מהכיוון ההפוך 

ם מעוניינים להיצמד לטפסים ולבירוקרטיה הנדרשת ה אחת לא, כי עלה שגורמי ניהול עשויים להיות חסם

 פי החוק.-על

המתעקשים שיש לתת  ,ותראחד או י ,משפחה נייש ב אםבעיקר  בא לידי ביטויחסם זה  -חשש מתביעות 

גם  התברר לחוות דעת מקצועית או לרצון המטופל. מנגד מתן טיפול אגרסיבי מנוגדטיפול אגרסיבי, גם אם 

יתר שניתן בניגוד לרצון -תכן חשש בכיוון ההפוך, דהיינו חשש מתביעות על טיפולישבעקבות החוק י

משיקולים משפטיים, לתיעוד השיחות של בירור המטופל. חשש זה הביא גם את אחת הקופות להתנגד, 

 הנחיות של המשרד. פסי הוטל מעבר ,העדפות

 עמדות המשתתפים בנושאים שונים 4.4

רוב מוחלט של אנשי מקצוע שדיברנו אתם סברו  - מקומו של הרופא בשיחה עם מטופל בסוף החיים

סביב קבלת החלטות לקראת סוף שהרופאים הם בעלי המקצוע שצריכים להוביל את השיחות עם המטופל 

האחריות לבירור העדפותיו של חולה הנוטה למות מוטלת על "רופא  :זו גם הגישה המתבטאת בחוק .החיים

בנושא החוק וטיפול  הרוב בקרב אנשי הצוות שעברו הכשריש אחיות ל , דווקאנכון להיום ואולםאחראי". 

-על, בתחום הטיפול הפליאטיביקלינית של אחיות  במומחיות של משרד הבריאות כיום ישנה הכרהו ;תומך

 .לבצע פעולות שאינן מותרות לכל אחות אחיות אלוהכשרה מאפשרת להקריטריונים שנקבעו בנהלים. פי 

  רופאים. ה מאשר בקרבתפיסת המרואיינים הייתה כי בקרב האחיות המודעות לנושא גבוהה יותר  ,ככלל

לאחות יש מודעות וידע  אםהאחריות לקביעת תכנית הטיפול היא של הרופאים. לכן גם  ,עם זאת, בפועל

חולה את אפשרות המעבר למעט מאוד כדי לפתוח  א יכולה לעשות רקיה בנושא, בלי התגייסות של הרופא

 אחיותהמשום שאו רבות מהפעולות הנדרשות הן בסמכות הרופאים זאת משום ש .לטיפול פליאטיבי

כדי לעתים יש בכך  שיסתור את המסר שהמטופל ומשפחתו מקבלים מהרופאים. מה-דברומר חוששות ל

  .קונפליקטים בתוך הצוות ותסכול בקרב אחיות שקיבלו הכשרה אך אינן יכולות ליישם אותהליצור 

המטופל חלק משמעותי בתהליך הטיפול בסוף החיים.  תשלמשפח עלהה נומחקר - מקומה של המשפחה

קובע חובה על  חוקשהבכך  ,מעמד למשפחה: ראשית תןינתרומה חשובה של החוק היא שלראשונה צוין כי 

 .הצוות הרפואי לתמוך במשפחה; שנית, בכך שהוא נותן תוקף משפטי לעדות של אדם קרוב על רצון המטופל

 ייחשבופי החוק, "אדם קרוב" אינו חייב להיות בן משפחה, אך סביר להניח שרבים מקרובי המשפחה -על

בכל שבכך שלא בכל משפחה עידוד התקשורת אפשרי ו משתתפי המחקר מכיריםעם זאת,  "אדם קרוב".

 מקרה צריך למצוא דרך להתמודד עם קונפליקט בין רצון המשפחה לרצון המטופל.  

הגם שיש ביקורת על פרטי החוק, מרבית המשתתפים במחקר סברו שהחוק עשה עבודה  - תרומת החוק

 דחיפת הגופים הרפואיים לפעולה. בלאת המודעות לנושא וחשובה בהע

. לכןכבר קודם יו נהוגות בחלק מהמחלקות החוק לגיטימציה לפרקטיקות שהנתן לפי חלק מהמשתתפים 

ההתמודדות עם  אתבכך הוא מקל  .להסתמך עליו כדי לפתוח שיח בנושא ותלחוק יש גם יתרון באפשר

בני צוינו לחיוב החובה בחוק לספק טיפול פליאטיבי והמקום שניתן בחוק ל כמו כןהרתיעה מהנושא. 
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משתתפים רבים ציינו שניתן לראות בשנים האחרונות התחלה של שינוי באווירה בבתי החולים  .המשפחה

 מטופל ויותר מודעות לכך שלא נכון לטפל בכל מחיר. זכויות היש יותר רגישות ליום כ :יחסית לעבר

נתינת הוראות ברבים מהמרואיינים ציינו את היתרון ש - ה מול אנשים שאינם חולים קשיםפעילות יזומ

בשלב זה הוא יכול לשקול את הנושא ברוגע, בלי המצב הרגשי הקשה של  , שכןמקדימות כשהאדם בריא

קל על מטפליו ומשפחתו כשתגיע שעת חירום. העובדה שכבר נערכה שיחה עם החולה יבכך  .מחלהמסבל 

הוא יכול ה בשייחוס בזמן מחלה, כיוון שיש נקודת  נושאמקלה מאוד על הרופא לפתוח מחדש את הגם 

להזכיר לחולה את השיחה שניהלו או להתייחס להנחיות שכתב ולשאול אותו מה הוא חושב  אפשרלהתחיל: 

 על כך היום. 

חרים סברו שהמקום א .ת הנושאאלעהליזום את חלק מהמרואיינים ציינו שלדעתם רופא משפחה צריך 

יסה לניתוח של מפגש עם מערכת הבריאות, כמו למשל לפני כנ אחריםהוא בצמתים להעלות נושא זה  הנכון

 שגרתי. 

 כיוונים לעתיד 4.5

המשתתפים לשיפור ההתמודדות עם נושא סוף כמה מן ההצעות והרעיונות הקונקרטיים שהעלו  אלה

 :החיים

 בטיפול בחולים בסוף חייהם ,מחוץ למערכת הבריאות , גםלערב גורמים סוציאליים .1

אמצעים מאריכי חיים בלי בחינת  נקיטתליצור טופס הנחיות שיהיה מקובל על מד"א, על מנת למנוע  .2

 רצונו של החולה

 מסע תעמולהציבורית לנושא באמצעות המודעות הת גביר אלה .3

או לחדד את הסמכויות של המטפלים בטיפולי  בחנה בין הוספיס בית לטיפול ביתהה בחון את ביטולל .4

 לבצע גם טיפולים המותרים למטפלים בהוספיס בית כדי שיוכלו בית

כל  ויכלול אתלפתח מודל של הוספיס בית שיאפשר לרופא משפחה לטפל במטופליו בסוף החיים   .5

 עם הוספיס בית.  יםהמגיע קופת החוליםהכלים הנלווים והתמיכה של 

 דיון  . 5

החולה  דרך שבה תופסים אתעבר ישנה התקדמות משמעותית בכל הקשור לעומת הקר עולה כי למהמח

ו לכיבוד רצונו. עם זאת, כמעט עשור לאחר כניסתכן רצונו ואפשרות הניתנת לו להביע את להנוטה למות, 

 חסמים וקשיים ביישומו של החוק.  ישחוק החולה הנוטה למות, עדיין  לתוקף של

 להרחבת המודעות לזכויות והיכולת לממשןפעולות  5.1

אחד הנושאים הבולטים העולה מהמחקר הוא הפער בין הזכויות המוקנות לאזרחי המדינה בחקיקה לבין 

ת גברלהפעולה יזומה חייב מ פרטיהה ול. נראה כי חוסר המודעות לחקיקואלהמודעות לקיומן של זכויות 

ההנחיות המקדימות לפני קיומה של מחלה טופסי מילוי להמודעות לנושא התכנון לסוף החיים בכלל ו

 גם באמצעות גורמים מחוץ למערכת הבריאות. ; ואולי מסכנת חיים בפרט
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 לטיפול העדפותיהם בעניין תותעד שיחות עם המטופל או בני משפחלבהמשך לכך חשוב שהמערכת תאפשר 

בולט וייעודי בתיקו של המטופל  במקום שהמטופל נתן יישמרו הנחיות מקדימותחשוב ש .החיים בסוף

, ויש לעודד זאת גם בקהילה המאפשרת זאתכבר בנו מערכת  אחדים)בבית חולים או בקהילה(. בתי חולים 

, אם יתקדם המיזם של הממשק הדיגיטלי בין התיקים הרפואיים בקהילה על כך נוסףובבתי חולים אחרים. 

סייע כי יהיה בכך כדי לתכן יולהפך, י ,קהילהבהחולים יהיה לראות את המידע מבית ואפשר ובבתי החולים 

 רצונו של המטופל גם בזמן חירום. אודות  לעהצוות  ביידוע

של הצוותים הרפואיים בכלל ושל בתחום זה אחד המכשולים לקיומן של השיחות הוא חוסר ההכשרה 

ובפרט גיוס של רופאים בכירים להטמעת הנושא, עשויה לתרום לקידום  ,רופאים בפרט. הכשרה של רופאים

 המודעות והעיסוק בנושא. 

ההיכרות של רופאים עם התחום של  תורחב חולים נוטים למותבביחידות טיפול שבהמשך לכך, חשוב גם 

חים וכן כדי למומ את החולים להפנות יכלו לספק טיפול פליאטיבי בסיסי גם בלורפואה פליאטיבית, כדי שי

את המתמחים לבחור  לעודד גם חשוב חותבמהלך ההתמ טיפול בסוף החיים.השיהיו מודעים לאפשרויות 

מוכרות שמחלקות  אמנםיש  כיוםו ,התמחותכלאחרונה  רק זה הוכר תחום. פליאטיבית ברפואה רוטציותב

 .אך הן מעטות ביותר וב להתמחות

 סוגיות הקשורות לחקיקה  5.2

עוררין הוא העובדה ו עליו לא הישכמעט בכל הראיונות עלו בעיות הקשורות לחוק עצמו. אחד הנושאים 

 במתכונת הטפסים בנות את. נראה כי יש להלהבנ יםוקשפסי ההנחיות הקיימים היום מסורבלים וטש

אך בשנה . גיעים למשרד הבריאות מוחזרים למטופלים לצורך תיקוןרבים מהטפסים המיותר.  הפשוט

אשר איחד את ייפוי הכוח הקיים בחוק זכויות החולה ואת  – משולב כוח ייפוי לאחר שהופקהאחרונה, 

כדי לפעול להמשיך ו ניתן מרבית הטפסים ממולאים כנדרש. – ייפוי הכוח הקיים בחוק החולה הנוטה למות

בחוק שיאפשר הכרה בהנחיות לקדם שינוי  אפשרובמקביל  ,יותר "ידידותיים" עשותםלפשט את הטפסים ול

 שניתנו בפורמטים אחרים, כמו הטופס של עמותת ליל"ך.

מציאות הקלינית, ההגדרות המקצועיות ובין ההגדרות החוק לבין  ההתאמ שאיןבעיה נוספת בחקיקה היא 

ציבה חודשים לחיות. קביעה זו מ 6קביעה שחולה נוטה למות הוא אדם שנותרו לו ב במה שקשורובייחוד 

חולים דמנטיים(. ההגדרה ו ALSדרכם של חולים רבים להיכנס תחת כנפי החוק )למשל חולי  שול עלמכ

ם. אין ספק כי חולים אלו ראויים לכל טיפול יכיום ממקדת את הטיפול הפליאטיבי בחולים אונקולוגי

 אאפו. ראוי במחלות אחרותראוי לפתח שירותים מותאמים גם לחולים בד בבד אך  ,פליאטיבי אפשרי

סיווג להגמיש את ההגדרה של חולה נוטה למות ולאפשר לרופאים לשקול שיקולים נוספים בהחלטה על 

 בחקיקה הנוכחית. המסגרת הזמן הקבוע ולבטל את חולה כנוטה למות

מוגדר חולה נוטה  פרק הזמן שלפיו האחרונה לחיים, חצי השנה בתוךבהמשך לכך, חשוב לקבוע מדרגות זמן 

רבות  "סופי". מדרגותמוגדר חולה ה, לחיים לפי תחזית הרופאים האחרונים שבועייםק ברכיום,  .למות

בסיסיים הן טיפולים  טיפוליםלו לקבל הן  יותר בחומרת מצבו של החולה הנוטה למות עשויות לאפשר

 נלווים.
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 עם הפנים לקהילה  5.3

מכירים היטב  את הרופאים ומטופלים בה  ,הקהילה היא הבסיס של המטופלים כולם. רובנו חיים בקהילה

קהילה של האת המענה אפוא . יש לחזק םבבית הםלסיים את חיי פיםמעדי רבים מטופלים .המטפלים בנו

 כך שחולים לא יגיעו לאשפוזים מיותרים, הגורמים לסבל, לקושי ולהוצאות מיותרות.  ,לסוף החיים

: להרחיבן  או לחשוב הןהמענה הניתן באת והיחידות לטיפול בית צריך לשקול את מבנה כי לשם כך תכן יי

על מודלים חדשים כגון מרפאות ייעודיות לרפואה פליאטיבית, שבמסגרתן יינתן טיפול פליאטיבי בביתו של 

 מומחה בתחום.מקצועי ו-ובמסגרת של צוות רב או במקרים רלוונטיים במרפאה עצמה ,המטופל

מוביל את העיסוק בנושא מול ש בתור מידו של רופא המשפחה בסוף החיים ראוי לחזק את תפקי כמו כן

יחוד יב ,ל את העיסוק בתחוםחורגולציה של משרד הבריאות, שה ההמטופל ומול משפחתו וכן לעודד בקר

    נראה שרגולציה היא דבר שצפוי לעורר לפעולה. .ןבבתי אבות ובדיור מוג

אטיבי והיישום של חוק החולה הנוטה למות, אך יהטיפול הפל תחוםבהרבה מהאמור לעיל עולה כי נעשה 

יש עוד רבות לעשות. בעולמנו, מרבית האנשים מסיימים את חייהם בתהליך איטי ולעתים קשה. ההבנה 

הבנה מעוניין לסיים את חייו היא הוא דעתו בקשר לשאלה כיצד את יש לאדם זכות בסיסית להביע ש

למחוקק  והוא מספק דוח זה האיר זווית מסוימת בסוגיה עצומהבסיסית בעולם מודרני ומתקדם. 

 קידום הזכויות של כלל האזרחים במדינה. ידיולעוסקים בתחום נקודות למחשבה שיביאו ל

 המחקר מומן בסיוע מענק מחקר מהמכון הלאומי לחקר שירותי הבריאות ומדיניות הבריאות. 
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 תודה דברי

 שתרמו לביצוע המחקר: מיברצוננו להודות מקרב לב לכל 

עם  מדי יום ביומולכל המרואיינים שעוסקים בתחום הטיפול בסוף החיים, שחווים, מכירים ומתמודדים 

פנינו צוהר קטן ללפתוח לשתף אותנו בניסיון שלהם והדילמות והסוגיות שעלו במחקר, ואשר הסכימו 

 לעולם של סיום, של התמודדות ושל הרבה אומץ.

אשר  ופ' שלמה וינקר, ד"ר איל יעקובסון, ד"ר איריס רסולי, לריסה ראם והגר וקסלרפרלתודה מיוחדת 

 את טיוטת הדוח, האירו, העירו וחיזקו אותנו בחשיבות פרסומו של המחקר. קראו

על הליווי הצמוד לאורך כל הדרך ועל  ,תודה רבה לנטע בנטור, עמיתתנו מצוות זיקנה במכון ברוקדייל

על התמיכה במחקר ועל הסיוע  ,ת במכון ברוקדיילה רבה לברוך רוזן, ראש צוות בריאוההערות הבונות. תוד

 בגיבוש התובנות מהדוח.

 על עריכת הדוח וכן ללסלי קליינמן על ההפקה וההבאה לדפוס.רעיה כהן תודה ל
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 מבוא. 1

בחולים רבים שבעבר היו חסרי מזור.  לטפלההתקדמות הטכנולוגית בעשורים האחרונים מאפשרת לסייע 

ותוצאותיה הפחות רצויות  השימוש בטכנולוגיהסוגיות מוסריות בדבר מתעוררות עם זאת, פעמים רבות 

(Calabresi & Bobbit, 1978; Salles & de Melo-Martin, 2012; Wolbring, 2003; Zanc, Lupu, & Muresan, 

בחלק  מצד שני ;שרת להעניק לחולים קשים טיפולים אשר מאריכים את חייהםמאפ מצד אחד היא :(2010

ה בסבל וייסורים ובאיכות חיים ירודה. השימוש הנפוץ בטכנולוגיות ו  מהמקרים עיכוב מועד המוות מלּו

בשנים האחרונות מציאות שבה אנשים רבים סובלים  יצרוהזדקנות האוכלוסייה,  בצירוףמתקדמות, 

ליקויים פיזיים, תפקודיים, פסיכולוגיים, ל, הגורמות ות הדרגתית של מחלות כרוניותלחייהם מהתפתח

כך, רבים מתמודדים עם חשש ממוות  עקבנפשיים וחברתיים, ולהתמוטטות הדרגתית של מערכות הגוף. 

אילו טיפולים רפואיים הם רוצים לקבל ואילו  בשאלהאיטי וממצב שבו לא יוכלו להביע את עמדתם 

 .(Lynn et al., 2000; Lynn, 2001) בסוף חייהם ם אינם רוצים לקבלטיפולי

לכל אדם שהגישה בעולם המפותח כולו.  עמה טיפול בחולים בסוף חייהם הנה סוגיה שמתמודדיםה יתסוגי

מותו, בחייו ובכל הקשור בשלו ואת הזכות לקבל החלטות  את האוטונומיהלאבד בלי מהזכות למות בכבוד, 

. גישה זו מתאימה לתזוזה (Gillick, 2004; Hampson & Emanuel, 2005) במדינות המערבמקובלת היום 

מפטרנליזם לדגש על האוטונומיה  – פואיתבפרדיגמה הדומיננטית באתיקה ר אחרוניםשחלה בעשורים ה

 ,.Cartwright et al)של החולה ועל זכותו להיות שותף בקבלת החלטות הנוגעות לבריאותו ולאופן הטיפול בו 

זון שונה בין . עם זאת, הטיפול בסוף החיים מעלה דילמות אתיות קשות, ומדינות שונות מגיעות לאי(2007

 Onwuteaka-Philipsen et)האוטונומיה של המטופל לבין ערכים אחרים כגון קדושת החיים ואיכות החיים 

al., 2006)ולעתים מתעוררים חילוקי דעות בין בני  ,. גם ברמת הפרט מדובר בנושא רגיש ושנוי במחלוקת

מזמן לזמן מעורבת בכך גם המערכת השיפוטית והמערכת  .ביניהם לבין אנשי הצוות הרפואיכן המשפחה ו

 הפוליטית.  

להתמודדות של מדינת ישראל עם הסוגיות הללו, אך  ה, הוא דוגמ2005-חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו

 מחקרים מצאנו לאכי כמעט  נציין ה כי היישום שלו בשטח לוקה בחסר.למרות חקיקתו לפני עשור, נרא

 .זו מעין חקיקה מימוש על אמפיריים מחקרים חסרים כי ונדמה השונות במדינות חקיקה של ביישום העוסקים

 וכן החיים בסוף עוסקת החקיקה שבהןמדינות מפותחות  במספר על הספרות סקירה ציגנהדוח  בהמשך

 לפרק נפנה המחקר ושיטת המחקר מטרות הצגת לאחר. בישראל בנושא חקיקהאת השתלשלות ה

 םיהחסמים הניצב ורטופי בהמשךבבתי החולים.  הןו בקהילה הן החוק ביישום יתמקד זה פרק. הממצאים

המחקר במגוון נושאים הקשורים  פיעמדותיהם של משתת יובאוואחר כך  החוק של המלא ליישומו בדרך

 נעלה כיווני פעולה אפשריים ונדון בממצאי המחקר.   לסיום. ביישום
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 . סקירת ספרות 2

 פליאטיבי וטיפול מקדים תכנון: החיים בסוף איכותי לטיפול כלים 2.1

קשיים משמעותיים במימוש זכותו של אדם להביע את  ישת, גם ברמה הפרקטית ומעבר לדילמות המוסרי

מידע על רצון החולה אין עמדתו לגבי הטיפול בסוף החיים, ובפועל מחקרים רבים מראים שלעתים קרובות 

 ,.Casarett & Quill, 2007; Connors et al)) בעת טיפול לקראת סוף החיים, או שהמידע שמתקבל לוקה בחסר

1995; Detering, Hancock, Reade, & Silvester, 2010; Mack et al., 2010; Teno et al., 1997; Winzelberg, 

Hanson, & Tulsky, 2005) . רצונו להמשיך טיפול, להפסיק ב בין היתר עסוקרצון החולה יכול ל לעהמידע

 טיפול או אפילו לבצע פעולות אקטיביות לסיום חייו במדינות המתירות זאת.

בחשבון  הביאלאחד הכלים שנעשה בהם שימוש הולך וגובר כדי לשפר את היכולת של המערכת הרפואית 

גם  לעתים(, המכונות AD – Advance Directives) "הנחיות מקדימות"את רצון המטופל בסוף חייו הוא 

המעמד המשפטי (. ACP – Advance Care Planning) "מקדיםטיפול תכנון "( או Living Will) "צוואה בחיים"

לתעד את רצונותיו של כלי זה נועד , אך המשותף הוא ששל הנחיות מקדימות משתנה ממקום למקום

מסוגל כבר לקבל לא יהיה  להמטופאם שיהיו זמינים למשפחה ולמטפלים ברגע האמת,  כדיהמטופל 

יש גרסאות רבות הנבדלות זו מזו במידת הספציפיות שלהן )מתיעוד ל"הנחיות המקדימות" החלטות בעצמו. 

איים היפותטיים( ומידת הגישה הכללית של המטופל ועד הוראות מפורטות לסדרה של מצבים רפו

ידי -נתן הן עליהפורמליות שלהן )מטופס רשמי ועד הקלטה או רישום חופשי בכתב יד(, והן יכולות לה

גם הנחיות שממנות  כוללת "מקדים טיפולתכנון "בריאים והן על ידי חולים בכל שלבי המחלה. הכותרת 

המטופל בסוף חייו, אם הוא אינו מסוגל  מיופה כוח האחראי לקבלת ההחלטות עבורלשמש קרוב של החולה 

. הנחיות אלו עשויות לכלול גם בקשה לקיצור (Gillick, 2004; Romer & Hammes, 2004) לעשות זאת בעצמו

 החיים, אך לא בכל מדינה בקשה מעין זו תתקבל.אקטיבי של 

ככלי תרפיוטי, שעוזר לחולה להתמודד עם   של הנחיות מקדימותחשיבותן  את השידגמספרות המקצועית ה

 ואףקרוביו למצבו ולחשוב על סוף חייו, וככלי שמקדם תקשורת טובה בין מטופל למטפליו ובין מטופל 

 ;Briggs, 2004)משפר את היכולת של האחרונים לקבל ברגע האמת החלטה שתואמת את רצון המטופל 

Sudore & Fried, 2010; Tulsky, 2015; Winzelberg et al., 2005) מחקרים קליניים מראים ששיחות עם .

יותר בסוף טובה ת התערבויות אגרסיביות ועם איכות חיים מטופלים לתכנון סוף החיים מקושרות עם פחו

כאון, מתח וחרדה ורמות גבוהות יותר של י, וכן עם רמות נמוכות יותר של ד(Wright et al., 2008) החיים

נמצא גם  .(Detering et al., 2010; Wright et al., 2008)שביעות רצון אצל משפחת המטופל לאחר פטירתו 

הימצאותן של הנחיות מקדימות כתובות )בלי קשר לזמן ולאופן שבו נכתבו( מקושרת עם פחות מתח עצם ש

. מנגד, ישנן גם עדויות שעצם כתיבת ההנחיות (Tilden et al., 2001)בקרב בני המשפחה לאחר פטירת המטופל 

)ללא שיחות עומק עם המטופל או משפחתו על העדפותיו קרוב לסוף החיים( אינה מספיקה לוודא קבלת 

 .(Perkins, 2007) המטופל לרצוןטיפול בהתאם 

מסוימים לצרף ובמצבים גם נוהג במקומות  ישצוות ליישם את רצון המטופל ברגע האמת כדי לעזור ל

מעוניין שיעשו בו.  אינומטופל הוראות רפואיות קונקרטיות בנוגע לפעולות שהו של במקום בולט בתיק

רופא מטפל, בהתאם  רושםאלה ההוראות את העצמו, רושם בבניגוד להנחיות המקדימות, שהמטופל 
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מטופל או קרוביו ולשיקול דעתו הקליני. הלשיחה עם והן משמשות בסיס להנחיות מקדימות )אם קיימות(, 

 DNR  (Doיאת בהן הכרהמו .פסי ההנחיות שעליהם חותם המטופלותמציתיות הרבה יותר מט והוראות אל

Not Resuscitate)היא  פחותהמוכרת ו , לא לבצע החייאהDNH (Do Not Hospitalize ,)הוראה, לא לאשפז 

  .(Meier & Beresford, 2009) .סיעודיים במוסדות חוליםבדרך כלל שנותנים 

ארגון הבריאות  לפי הגדרת ההתמודדות עם נושא זה קשורה גם להתפתחות התחום של טיפול פליאטיבי, ש

 החיים סוף ובמצבי חיים מסכנות במחלות חולים של חייהם איכות את "שנועד לשפרטיפול הוא העולמי 

ובתסמינים  בכאב וטיפול הערכה מוקדם, זיהוי באמצעות ומניעתו, סבלם הקלת כדי תוך בני משפחתם, ושל

כאל  המוות אל וההתייחסות החיים משמעות חיזוק אמצעותב זאת ורוחניים. חברתיים פסיכולוגיים,

-על תרגום; World Health Organization, 2016) להאריכו" או המיתה תהליך את לזרז טבעי, מבלי תהליך

 . ניהול שיחות על העדפות לגבי טיפול בסוף החיים הוא נדבך משמעותי בטיפול הפליאטיבי(המחבריםידי 

, לפחות ריתהבצות הנגישות לטיפולים מסוג זה באריותר התרחבה ב. בעשור האחרון (2015, 'ואח )בנטור

ובמדינות אירופה חל גידול מתמשך במספר האחיות והרופאים ; (Morrison et al., 2011)בבתי חולים 

ישות לשירות . עם זאת, הנג(European Association for Palliative Care, 2007)המומחים לטיפול פליאטיבי 

גם סקירה  'ר(; )Hall et al., 2011)המחלה והגיל של המטופל  עשויה להשתנות מאוד ממדינה למדינה, ואף לפי

 (. 2015, 'ואח בנטוראצל 

  לאומית-ןבי סקירה 2.2

כללים לטיפול הניתן בסוף החיים )במקומות הן מדינות רבות חוקים הקובעים חוקקו בשנים האחרונות 

 ןשל הנחיות מקדימות שנת ןאת מעמדהן המתת חסד או סיוע בהתאבדות( ולתנאים אף נקבעו מסוימים 

 . (Sudore & Fried, 2010)רצונותיו במצב של חוסר כשירות בסוף החיים  בענייןמטופל 

חייהם. בחלק והאסור בכל הקשור להמתת חסד של חולים בסוף את המותר מספר מדינות בבדקנו 

בתנאים שונים לבצע פעולות אקטיביות לסיום חייו של אדם. במדינות לפיה אפשר מהמדינות מצאנו גישה ש

 שלא להעניק טיפול רפואי, אך המתת חסד אקטיבית אסורה.  אפשר מדינת ישראל, ובהן אחרות, 

  .את המצב במדינות השונות םמסכ (בהמשך) 1לוח 

 החיים בסוף רפואי טיפול להענקתינות בעולם שבהן ישנה התייחסות בחוק מדבכמה מצב להלן נתאר את ה

 .חסד ולהמתת

 2002. בשנת (Bosshard et al., 2008) לפי החוק מדינה הראשונה שהתירה המתת חסדה הולנד היא – הולנד

(, המתיר לרופא לסיים באופן אקטיבי את חייו של חולה The Euthanasia Actחוקק חוק המתת החסד )

הסובל ממחלה חשוכת מרפא ומכאבים, אם הביע רצון מפורש לעשות כן. החוק התיר פרקטיקה שהייתה 

לרשום לחולה תרופה  . הרופא יכול גם(Van der Heide et al., 2007)נהוגה במדינה זו עוד לפני החקיקה 

. תנאים לאישור בקשה להמתת חסד הם שהחולה מבין את מצבו בעצמו אותה ייטול שהחולהקטלנית 

ן אימרצון חופשי; שמצבו הרפואי אינו בר ריפוי; ושהסבל של החולה נתפס ככזה שאת ההמתה ומבקש 

קשור לחולה או לרופא המטפל לפני אישור הבקשה שלא היה לשאת. קיימת גם חובה להיוועץ ברופא נוסף 
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(Deliens & van der Wal, 2003)לפי החוק הרשויות בהולנד מקבלות דיווחים על בקשות שהוגשו ונענו .. 

המתות  נמצא שיעור גבוה יותר של בהולנד על מאגר הנתונים ואחרים פסןיפיל-אונווטאקה של םבמחקר

ובקהילה לעומת בתי חולים ומוסדות סיעודיים  ,חסד בחולים צעירים וחולי סרטן לעומת חולים אחרים

(Onwuteaka-Philipsen et al., 2012). 

נוסח יהיו בההנחיות חובה שאין בהנחיות מקדימות חלק מהזכות לסרב לקבלת טיפול.  רואההחוק ההולנדי 

יכולות להיות במילותיו של החולה, אבל יש כמה איגודים של חולים שמספקים טפסים מובנים. הן ו ,פורמלי

מבחינה תאורטית, ההנחיות המקדימות יכולות גם לכלול בקשה להמתת חסד, אך יש ויכוח אם התנאים 

להגדיר סבל בלתי נסבל כאשר אפשר ברור אם  במצב כזה, כיוון שלאלביצוע המתת חסד יכולים להתקיים 

. נכון לזמן המחקר של דה בצורה אחרת שהוא בלתי כשיראו  או דמנציה תרדמתהסובל נמצא במצב של 

 'ימות )רעל סמך הנחיות מקדבהולנד לא דווח על המתות חסד שבוצעו  (de Boer et al., 2011)בואר ואחרים 

 (.Rurup et al., 2006גם 

, בתנאים הדומים לאלה שבהולנד. תאקטיביחוק המתיר המתת חסד  2002-גם בבלגיה התקבל ב – בלגיה

תוך בברופא נוסף במקרה שהחולה לא צפוי למות באופן טבעי  צותהיווע תחובהוא נוסף בבלגיה תנאי 

לח דיווח בכל מקרה של המתת חסד או סיוע בהתאבדות נש .(Deliens & van der Wal, 2003) קצרה תקופה

. בבלגיה גם קיים מערך ארצי מקיף של טיפול והערכה שלהן המתות חסדב לוועדה הפדרלית לשליטה

 Van den Block et)כספית, בכל מסגרות הטיפול ללא השתתפות  ,פליאטיבי שמסופק לחולים בסוף החיים

al., 2009). 

התירה בחוק המתת חסד )להבדיל  2008-סמבורג היא המדינה השלישית והאחרונה שבקלו – סמבורגקלו

. גם (Onwuteaka-Philipsen et al., 2012)מותר במספר מדיניות נוספות( סיוע מסיוע בהתאבדות, 

הולנד אלה שבתנאים דומים לבוידי רופא בהתאם לבקשה של חולה -סמבורג המתת חסד מתבצעת עלקבלו

 .(Steck et al., 2013) מצבו הרפואי של המבקשבכל הקשור בובלגיה 

תת חסד אינו מעוניין בטיפול שיאריך את חייו )המ אםשלא לטפל במטופל מתיר  החוקבשוויץ  – שוויץ

כל עוד המסייע (. לפי הפרשנות המקובלת מותר גם לסייע לחולה לבצע בעצמו המתת חסד אקטיבית, פסיבית

 Bosshard) מוסדר בחוק במפורש, אך העניין אינו בכך אינו מרוויח מהמעשה ואין לו אינטרס או מניע אישי

et al., 2008)בהם ולסיים את חייהם,  חולים קשים. בשוויץ קיימים גם ארגונים ייעודיים שמסייעים לExit ,

ת המסייע הן למקומיים והן לזרים. מעניין לציין שבהשוואה למדינו Dignitas-המסייע לחולים מקומיים, ו

: אין דרישה שהמסייע פחות אחרות שמתירות המתת חסד או סיוע בהתאבדות, הגישה בשוויץ רפואית

והמצבים הרפואיים שבהם מתאפשר סיוע  ;ובפועל הוא בדרך כלל אינו רופא ,להתאבדות יהיה רופא

 Steck et)הרבה יותר וכוללים גם מחלות נפשיות ונכויות קשות שאינן מסכנות חיים גמישים בהתאבדות 

al., 2013).  

 קודים האתיים של הרופאיםגם האיסור בחוק על המתת חסד ועל סיוע למות, ויש בגרמניה  – גרמניה

מנעות מנקיטת אמצעים להארכת חיים, יש יהשלפי ההגדרה היא חסד,  המתתבעניין . אוסרים פעולות אלו

אמצעים אמצעים כגון הנשמה והחייאה, ובהם , (extraordinary measures) לכת מרחיקי אמצעים בחנה ביןה
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כן כאבים ובחילה ונגד תרופות מתן כגון  ,(ordinary measures) רגילים אמצעים לבין; נקוטשאין חובה ל

תומך . בחוק הגרמני אין הבחנה בין הימנעות מטיפול נקוטחובה לשאמצעים  ,הפהדרך  והשקיה האכלה

ושניהם מותרים בחוק. כמו כן מותר לתת טיפול בכאבים וכן  ,חיים מלכתחילה לבין הפסקתו לאחר שהחל

מטרת הטיפול. בנוגע זו חיש את המוות, בתנאי שלא שיהיה בכך כדי להלצפות אפשר להרדים חולה גם אם 

 או לסרב מאריך חיים יב לכבד את רצון החולה לקבל טיפוללסוגיית האוטונומיה של המטופל, רופא מחו

כלומר, חולה לא יכול לדרוש טיפול שהרופא סובר שאין בו טעם.  –גיון רפואי יהדבר נוגד ה אם, אך לא לו

את ההחלטות יכול וצריך לקבל , דהיינו אינו מסוגל לקבל החלטות על סמך הבנה, כשיראם החולה אינו 

. למיופה הכוח זכויות מינה אותו בית משפטבשעת כשירות ובין שמינה אותו מיופה כוח, בין שהמטופל 

מנע י. מרגע תחילת תהליך הגסיסה אפשר לה(Michalsen, 2007)מטופל הכשיר זכויות המאוד לדומות 

ינה בלי קשר לרצון החולה, כיוון שהתפיסה היא שבשלב זה הטיפול חסר תוחלת מבח ,מטיפול תומך חיים

הדעה הרווחת היא שמדובר בימים ספורים  .ודאות לגבי זיהוי תחילתו של תהליך זה איןרפואית. עם זאת, 

  .(van Oorschot & Simon, 2006) לפני המוות

להן תוקף  נהשנתהגרמני יצאה הוראה של משרד המשפטים  2004-לעניין מעמדן של הנחיות מקדימות, ב

, מתמסוי מתכונתבסיטואציה קונקרטית וספציפית. אין חובה שההנחיות יהיו ב עוסקותמחייב כל עוד הן 

ן. עד לפרסום הוראה פלהוכיח את תוק תעוזריותן כתובות החייבות להיות כתובות, אם כי  אינןוהן אפילו 

, וההתייחסות אליהן הייתה נתונה זו, הנחיות מקדימות נחשבו אינדיקציה לא מחייבת לרצון החולה

 . (van Oorschot & Simon, 2006)לשיקול דעת רפואי 

חוקק בצרפת חוק המכיר בזכות להימנע מטיפולים מאריכי חיים או להפסיק אותם אם  2005-ב – צרפת

ריפוי ושנמצאת ניתנת למחלה קשה שאינה  לש מקריםב עוסקהחלו, אך אוסר המתת חסד אקטיבית. החוק 

חייב להביע את רצונו  כובד, חולה כשירישל מטופל להימנע מטיפול  נובמצב מתקדם או סופני. כדי שרצו

, וכן צריך שהרופא יעשה כל שביכולתו לשכנע את החולה לקבל טיפול. זו מזו מספר פעמים בהפרש סביר

ריך חיים או לא נתונה לשיקול דעתו המקצועי של ההחלטה אם להא, להחליט במקרה שהחולה אינו כשיר

בחשבון הנחיות מקדימות אם נכתבו הביא הוא נדרש להיוועץ בעמיתיו ובנציגיו של החולה וכן לוהרופא, 

. עם זאת, למיופה כוח או להנחיות מקדימות אין תוקף מחייב, וההחלטה זה למועד שקדמובשלוש השנים 

חובה על המוסדות הרפואיים לספק טיפול  מטילכשיר היא של הצוות הרפואי. החוק במקרה של חולה לא 

ליישם את החוק, וכן שמאז  מאפשר ואינודיו תומך, אך יש הטוענים שהטיפול התומך בצרפת אינו מפותח 

 .(Baumann et al., 2009; Horn, 2014)חקיקת החוק לא היה שינוי אמתי בגישה לנושא בבתי חולים 

באמצעות הנחיות  ואפשר לממשה גםבאנגליה מוכרת זכות רחבה לסרב לקבל טיפול מציל חיים,  – אנגליה

(, אך היא כובדה MCA – Mental Capacity Act) 2005-מקדימות. זכות זו עוגנה בחוק הכשירות המנטלית מ

כן. הנחיות מקדימות מחייבות מבחינה משפטית. הן אינן צריכות להיות ל קודםבמשפט המקובל עוד 

רפואי קונקרטי ספציפי )אם כי לאו דווקא תוך שימוש מצב בטיפול וב עסוקל, אך עליהן הקבוע מתכונתב

רום למוות, ההנחיות צריכות לטיפול תומך חיים שדחייתו עשויה לג הואהסירוב אם במינוח מקצועי(. 

דרושה חתימה . כמו כן ידועותמתן הטיפול -אימפורש שהשלכות ברור ויצריך להיות כתוב בבולהיות בכתב, 

רור, או אם במועד יתקפות במקרה שהתנהגות כלשהי של המטופל סותרת אותן בב ינןשל עד. ההנחיות א

הטיפול. הזכות הניתנת היא רק לסרב לטיפול,  מיופה כוח לענייןהמטופל מאוחר מנתינת ההנחיות מינה 
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זכות לדרוש המתת  איןכן  וכמ אין בו תועלת.הרופא סובר ש אםכוללת זכות לדרוש טיפול מחיה  אינהוהיא 

ודאות מותר -אימנעות מטיפול להפסקת טיפול, ובמקרים של יחסד אקטיבית. אין הבחנה בחוק בין ה

משפט. במקרים שבהם אין הנחיות מקדימות, ההנחיה היא לקבל  להתחיל טיפול עד שהעניין מוכרע בבית

לשיקול דעתם של הרופאים  נהנתוהחלטה ה(, וin the patient's best interestהחלטה "לטובתו של המטופל" )

 .(Horn, 2014)ושל המשפחה, ובמקרים של חוסר הסכמה גם של בית המשפט 

קובע את  חוק זה .The Patient Self Determination Act צות הבריתחוקק באר 1990בשנת  – ריתהבצות אר

רצונו כיצד בעניין כל מטופל את האפשרות למלא טופס הנחיות מקדימות לחובת הצוות הרפואי להציג 

בקהילה  לנהוג כשיגיע למצב של סוף החיים. החוק מחייב גם את ארגוני הבריאות לבצע הסברה

(community outreach בנושא תכנון טיפול מקדים. הנחיות מקדימות לפי החוק עשויות לכלול הן )living 

will ייפוי כוח רפואי.  טיפולים ירצה ולא ירצה בכל סיטואציה, והן לוהמטופל קובע אי ה, שבבחיים/צוואה

בש ברק אובמה כללה סעיף הקובע יראוי לציין שהצעת החוק המקורית של הרפורמה במערכת הבריאות שג

. סעיף זה עורר לולהתכונן  מטופלתגמול לרופא על זמן שיחה עם המטופל על המוות ועל אפשרויות ה

 .(Tinetti, 2012) התנגדות ציבורית והוסר לבסוף מהצעת החקיקה

עד בידי המדינות.  נשארההחוק הפדרלי אינו מסדיר המתת חסד וסיוע בהתאבדות, והסמכות בנושא זה 

 1997-בהמדינות של ארצות הברית. חמישים בשלוש מתוך  יםאפשריהמתת חסד וסיוע בהתאבדות כה, 

עולה  נהאיהתאבדות בסיוע רופא במקרים שהפרוגנוזה של החולה , המדינה הראשונה ,אורגוןבחוק  התירה

. (Ganzini et al., 2000)לסיום החיים ואחת בכתב פה -בעלבקשות  שתיחודשים, ובתנאי שהוגשו  שישהעל 

 תנאים מסוימים גם במדינות וושינגטון ומונטנה. בכיום, סיוע בהתאבדות לחולים קשים חוקי 

, שלפיו חובה ליידע חולים Palliative Care Information Actבניו יורק חוקק  2010-בבנוגע לטיפול פליאטיבי, 

דרישה זו סופניים על אפשרויות לטיפול פליאטיבי וטיפול בהוספיס. בעת חקיקת החוק כבר הייתה 

. חוקים דומים חוקקו בשנים האחרונות גם במדינות ריתהבצות הסטנדרט המצופה מבחינת החולים באר

   . (Bentur, Emanuel, & Cherney, 2012) הברית צותאחרות באר

המתת בית המשפט העליון לראשונה התיר  2011-ב, אך המתת חסד אקטיבית אסורה בחוק בהודו –הודו 

לא לקבל טיפול תומך ש. להגדרתו, המתת חסד פסיבית היא האפשרות שאירע רה ספציפיבמק סיביתחסד פ

שמצבו להישאר בחיים ובכדי חולה תלוי במכשירים שה :בתנאים מסוימיםחיים או להפסיק טיפול קיים 

 בענייןבאין מידע על רצונו של החולה, ההחלטה קבע שבית המשפט העליון בהודו . Rao, (2011) בלתי הפיך

אם  .יםהמטפל יםידי הרופא-על –כאלו  ובהעדר ,ידי קרובי משפחה-ניתוק מהמכשירים צריכה להתקבל על

מכיוון שההחלטה מותנית באישור בית המשפט,  .העליון , היא מועברת לאישור בית המשפטההחלטה זו

העניין פחות רלוונטי לחולים בימים האחרונים לחייהם ויותר רלוונטי לחולים המאושפזים שנים רבות 

וכך יוצא  ,אינן נפוצות בהודועדיין הנחיות מקדימות , על כך . נוסף(Myatra et al. 2014) צמחשל במצב 

 , על היתרונות והחסרונות שבכך. לאחרונה חלה התקדמות נוספתמשפחת החולה חלק עיקרי בהחלטהלש

 (.(Mishara & Weisstub, 2016 התאבדות נותממשלת הודו להסיר את הסעיף הפלילי מניסיו עם החלטתה של



 

7 
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Dying with Dignity  )פי בקשת -הצעת חוק לאישור ניתוק ממכשירים מאריכי חיים על 1979הגיש לראשונה ב

האיגוד כיוון והחל להשקיע את מרב שינה החולה, אך ההצעה נתקלה בהתנגדות מרובה וננטשה. מאז 

היו מספר מקרים של  1949. במקביל, משנת (Akabayashi, 2002) "בחייםצוואות "בהטמעת נושא המאמציו 

המתת חסד  :היה מקרה שעלה לכותרות 1995-המתת חסד בידי קרובי משפחה שנידונו בבתי המשפט. ב

ם המתת חסד פסיבית )היותו של החולה בשלבים הסופנייללראשונה תנאים הציב בית המשפט . בידי רופא

להפסקת הטיפול המאריך חיים(  ,פה-הסכמה מדעת של החולה, כתובה או בעלו של מחלה חשוכת מרפא

המתת חסד אקטיבית )כאב פיזי בלתי נסבל, מוות בלתי נמנע, שימוש במשככי כאבים והסכמה מדעת של ול

במקרה וכי  ( Makino et al., 2014) חוקית ביפן אינההחולה(. בו בזמן קבע בית המשפט שהמתת חסד 

  נפסק כי הוא אשם.בתנאים שהוצבו ו הרופא הספציפי שנידון לא עמד

עבר לראשונה  2014-ב(. 2014תומכים בסקר משנת  84%-כדעת הקהל בקנדה תומכת בהמתת חסד ) – קנדה

והוא ; בארצות הברית מתת חסד. התנאים בחוק דומים לאלו שבמדינת אורגוןבמחוז קוויבק חוק המתיר ה

מבוגר צלול בדעתו ששני רופאים פסקו שהוא חולה במחלה סופנית ללא מרפא אדם בחסד  המתתמתיר 

להקל. כאן  אפשר-אילסבל פסיכולוגי ופיזי בלתי נסבל ש לו דרדרות בלתי הפיכה שתגרוםיהמאופיינת בה

יות , הרופא רושם המרשם אינו מחויב להכמו כןלא נקבע תנאי של צפי של שישה חודשים לפני המוות. 

 2016 ביוני(. Dyer, White & Garcia Rada, 2015בכך ) השתתףולכל רופא יש זכות לסרב ל ,במעמד המוות

חסד וגם סיוע בהתאבדות. למחוזות יש יכולת לקבוע תנאים והגבלות  המתת המתיר בקנדה פדרלי חוק עבר

בקוויבק, המחוז היחיד שבו כבר נחקק חוק ספציפי,  ,במסגרת החוק. באופן פרדוקסלי םספציפיות כל עוד ה

כמו כן, . חל שם איסור על סיוע בהתאבדות בניגוד לשאר המדינה, ויש יותר הגבלות מאשר בשאר המדינה

רק חוק הפדרלי המוות צריך להיות לפי הואילו  ,החולה חייב להיות ב"סוף החיים" ,לפי התנאים בקוויבק

באילו תנאים רופא יכול  בכל טריטוריהקבע  ges of Physicians and SurgeonsThe Colle בגדר "צפי סביר".

 לסייע בזירוז מותו של אדם )סיוע להתאבדות(. 

 1977קולומביה הנה המדינה היחידה באמריקה הלטינית המתירה המתת חסד. כבר בשנת  – קולומביה

 הקולומביאני קבע משרד הבריאות 2015רחמים", אך רק בשנת  תוךמאת הסעיף הפלילי מ"רצח בה הסירו 

 להקל אפשר-אימבוגרים עם מחלה סופנית הגורמת לכאב וסבל בלתי נסבל ש :מיושם להיותהחוק  יוכל במי

אי, עורך דין ופסיכיאטר מומחה רפו חברים בה. כדי לקבל אישור על החולה להגיש בקשה לוועדה שאותו

 (. Garcia Rada, 2015&  Dyer, Whiteחסד של אזרחים זרים ) אוסר המתתאינו  גם או פסיכולוג קליני. החוק

מותר. ישראל האסור והבו כל מדינה מעבירה את גבול שהוא במקום בין מדינות בעניין זה לסיכום, השוני 

אינן מתירות המתת מדינות אלו  רית.הבצות דומה יותר לצרפת, גרמניה, אנגליה, הודו וחלק ממדינות אר

זכות חשובה  רואות בזכותו של אדם להחליט שלא לקבל טיפול רפואי בסוף חייו חסד אקטיבית, אך

 ומהותית.
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 השוואה בין מדינות בעניין חוקיות המתת חסד וסיוע בהתאבדות במדינה  :1לוח 

 

 בישראל בנושא החקיקה השתלשלות 2.3

 .זכותו של אדם להחליט כיצד לסיים את חייולפיו שחוק לחוקק  1992נת כבר בשניסיונות  נעשו בישראל

 ה:ז, אשר כללה סעיף 1992-הצעת חוק זכויות החולה, התשנ"ב הובאה כנסתל

. חולה סופני זכאי למות בכבוד ועל פי עיקרי השקפת עולמו ואמונתו, וככל שהדבר אפשרי, בנוכחות 10"

אדם שהמטופל רצה בו, והרופא המטפל והמוסד הרפואי יסייעו לו במימוש זכותו זו, וימנעו כל דבר העלול 

 "לפגוע בכבודו.

סעיף זה הוסר מהצעת החוק עוד בתחילת הליכי החקיקה, אך הנושא עצמו המשיך להעסיק רבים במערכת 

 ומחוצה לה.  ההחקיק

נתן רק יחולה בסוף חייו אך קבע כי טיפול רפואי יעסק ב, אמנם לא 1996חוק זכויות החולה, שחוקק בשנת 

אפשר -אי חוקית מבחינהטיפול,  לקבל סרבמ למטופש במקרהלאחר קבלת הסכמה מדעת של המטופל. 

. הפרשנות המקובלת לחוק הייתה כי לאדם זכות לסרב לקבל (אתיקה ועדת של באישור אלא) לחייבו לכך

פעמים רבות לא כובד רצונם של אנשים  ,רוב. עם זאת, בפועלילכבד את הס טיפול רפואי ועל המערכת

 סיוע בהתאבדות המתת חסד 
המתת חסד 

 הנחיות מקדימות פסיבית
 החוק מכיר בהן   2002מותרת בחוק משנת  הולנד

    2002מותרת בחוק משנת  בלגיה

    2008מותרת בחוק משנת  סמבורגקלו

לא מוסדר בחוק אך מותר.  אסורה שוויץ
תנאים גמישים והמסייע לא 

 חייב להיות רופא.

  

 תוקף מחייב מותרת אסורה אסורה גרמניה

אין אך  ותנשקל מותרת אסורה אסורה צרפת
 תוקף מחייבלהן 

 תוקף מחייב מותרת אסורה אסורה אנגליה

מותרת באורגון, וושינגטון,  אסורה ארה"ב
 ורמונט, מונטנה וקליפורניה

חוק המחייב את  
הצוות הרפואי 
 להציג לחולים

   חוץ מקוויבק((מותרת  2014 מאז מותרת קנדה

     1977 מאז)חלקית(  מותרת קולומביה

הוגדרו תנאים  אסורה אסורה הודו
 מקדימים

 

נידונה אסורה אך כבר  יפן
בעבר והוצבו תנאים 

 מקדימים

אסורה אך כבר  אסורה
נידונה בעבר 

והוצבו תנאים 
 מקדימים
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של בני משפחתם. פניות רבות שלהם ורת רוחם והטיפול ניתן להם למו ,רבו לקבל טיפול בסוף חייהםישס

 חלקן התקבלו וחלקן נדחו.". למנוע טיפול במצב של "סוף החיים וקשילבתי המשפט ב

דאז, את שר הבריאות  2000בשנת  הלחץ הציבורי להסדרת האפשרות להימנע מטיפול בסוף החיים הוביל

לנסח הצעת חוק להסדרת הטיפול בחולה  כדי ועדה בראשות פרופ' אברהם שטיינברגשלמה בניזרי, למנות 

חברים מתחומי הרפואה, האתיקה, ההלכה, המחקר  59עדה כללה והו (.2002, הבריאות משרד)ות הנוטה למ

ועדות  ארבעעדה חולקה לונושאים בספקטרום רחב ביותר והושקעו מאמצים רבים. הובה והמשפט. נדונו 

עדה, על ועדות המשנה שלה, התכנסה וועדה הלכתית. הו ,יתועדה את ,ועדה משפטית ,משנה: ועדה רפואית

לעשרות ישיבות, הפיקה עשרות רבות של מסמכים רלוונטיים וקיימה דיונים משמעותיים בסוגיות הרבות 

עליו הסתמכה החקיקה של חוק החולה הנוטה ושעל הפרק. עבודה מקיפה זו היוותה בסיס לדוח הוועדה, 

 . 2005-למות, התשס"ו

בחשבון מגוון תפיסות דתיות  ומביאהחוק מבוסס על ערכי מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 

 :ובהםבחשבון ערכים אתיים שונים,  הובאולחוק(. בעיצוב החקיקה  (ב)1ומוסריות )סעיף 

מעדיף  החולהשהקובעת כי בכל מקום של ספק יש לפעול מתוך הנחה  התפיסה - החיים קדושת עקרון

   ;להמשיך את חייו

 ;החברה ובעיני עצמו בעיני ערך לאדם המעניקים השונים ההיבטים - איכות החיים עקרון

 המבחינ, נסבלים בלתי וכאב סבל של מצב ידיל האדם את להביא שאין העיקרון - וסבל כאב מניעת עקרון

 ;וסובייקטיבית אובייקטיבית

 .בגופו עשהיי מה עצמוב טיהחלל שצריך הוא ,אדם של כבודולשמור על  כדיש העיקרון - האוטונומיה עקרון

, שצריך להיות ממונה 4"רופא אחראי"וכן מיהו  3ו"חולה סופי" 2החוק קובע מי מוגדר "חולה נוטה למות"

מעמדן של "הנחיות בגם  עוסק. החוק "נוטה למותמוגדר "חולה ש במוסדות האשפוז ובקהילה על מנת לאשר

מבקש בסוף חייו. בקשר הוא הטיפול( ש-ביחס לטיפול )או אי נותן הוראות שאדםה –רפואיות מקדימות" 

בסוף לתת הנחיות בלתי כשיר  ו אם יהיהבלעניין הטיפול  שעל אדם למלא החוק קובע טופס ספציפילכך 

 .וחיי

  

                                                   

 לחוק(. [א]8חודשים )סעיף  6 בעיה חשוכת מרפא ותוחלת חייו אינה עולה עליש לו חולה שנקבע ש 2
 ]ב[ לחוק(.8ות שכשלו מספר מערכות חיוניות בגופו ותוחלת חייו אינה עולה על שבועיים )סעיף חולה נוטה למ 3
או  ידם-על שמונההוא רופא בכיר )מנהל מחלקה/מנהל יחידה/רופא בכיר בבית חולים,  ,החוק לפי"רופא אחראי",  4

, אשר מונה לעסוק בחולים נוטים למות, והוא הקובע אם חולה מסוים בקהילה ידו-על שמונהרופא מחוזי/ רופא 
 פי החוק.-הוא "נוטה למות" על
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 הם:בעוסק החוק שתחומים נוספים 

 במשרד הבריאות טפסים אלו יות הרפואיות המקדימות של כל הממלאיםהקמת מערך לשמירת ההנח - 

שנים ומעביר אותן  5-מערך זה מקבל את ההנחיות ממי שמילא את הטופס, דואג לעדכן אותן אחת ל

 בו נמצא החולה הנוטה למות, לפי בקשת החולה או המטפלשלמוסד 

  הנוטה למות אינו בהכרח מי שמצווה  בהםש מקרים; למותנוטים קטין או חסוי  למשל בהםשמקרים

 על רצונו, דבר היוצר קושי רגשי לצוות ולמשפחה. 

  יומיות העולות -םלהתמודד עם שאלות יו ומטרת ועדות אל -הקמת ועדות מוסדיות וועדה ארצית

ועדות פועלות הומיישום החוק, למשל בכל הקשור לחילוקי דעות ביחס לטיפול בחולה נוטה למות. 

 5.מנכ"ל משרד הבריאות שיש להקימןקבע בהם ש בבתי חולים

 בסוף בו הטיפול על לצוות לאדם היכולת מתן אוה אפשרה שהחקיקה המשמעותיים השינויים אחד, כאמור

 ונהלצוות על כך בשלבי סוף חייו. החוק מ ויכולת לעזאת נוסף  עוד בזמן היותו בריא ובכשירות מלאה. חייו

 שתי אפשרויות )פרק ה לחוק(:

 בסיוע של אחות או רופא ובחתימת שני ויחתום עליוטופס אדם ימלא  - הנחיות רפואיות מקדימות ,

"נוטה למות" ומאיזה טיפול  יהיהסמן איזה סוג טיפול הוא מעוניין לקבל במצב שבו יעדים. בטופס 

  שנים. 5-הוא מעוניין להימנע. הנחיות אלו תקפות ל

 מצבים מסוימים. ייפוי הכוח ב לקבל החלטות בגינו וי כוח בכתבייפ לאדם אחר אדם יעניק - ייפוי כוח

ידי שני עדים שאין להם אינטרס כלכלי או אחר ושאינם מיופי הכוח. -ידי מייפה הכוח ועל-חתם עליי

 שנים. 5-ידי מייפה הכוח אך לא יהיה ארוך מ-תוקפו של ייפוי כוח נקבע על

והפעלתם נעשית אם הוא מגיע למצב שבו הוא "נוטה  ,צלולאת ההנחיות ואת ייפוי הכוח כותב האדם בעודו 

למות" ואינו מסוגל להביע את רצונו. החשיבות של כתיבת רצונו של אדם נובעת מהצורך לכבד את 

חולה לא השאיר הנחיות או אם להחליט על מותו, כשם שהוא אוטונומי להחליט על חייו.  והאוטונומיה של

העדפותיו של החולה, דרך מסמכים אחרים  אתא לעשות כל מאמץ לברר ייפוי כוח, החוק מטיל על הרופ

 שהשאיר או שיחות עם אנשים קרובים אליו.

קביעת מסגרת לכיבוד העדפותיו של החולה בסוף החיים, החוק גם מדגיש את החובה של מערכת  לענוסף 

 לחוק(: 23לחולה נוטה למות טיפול פליאטיבי, ובכלל זה גם תמיכה לבני משפחתו )סעיף  הציעהבריאות ל

 חולה של וסבלו על כאבו להקל כדי שניתן כל שייעשה לכך לגרום האחראי הרופא על . )א( 23"

 תרופות, משככי באמצעות של החולה, לרבות לחייו סביר בסיכון כרוך הדבר אם אף למות, הנוטה

 טיפול של נאותים עקרונות פי על וסביבתיים, והכל פסיכולוגיים, סיעודיים באמצעים או כאבים

 בישראל, ובכפוף לרצון הבריאות לעת, במערכת הנוהגים, מעת ולהסדרים מקל, ובהתאם לתנאים

 .החולה חוק זכויות להוראות ובהתאם זה חוק להוראות למות, בהתאם הנוטה החולה

                                                   

ועדות מוסדיות בבתי החולים: הדסה, תל השומר, רמב"ם,  6עד היום הוציא מנכ"ל משרד הבריאות הוראה להקמת  5
 איכילוב, סורוקה ובילינסון.
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 משפחתו בני על להקל שניתן כדי האפשר, כל שייעשה, במידת לכך לגרום האחראי הרופא על )ב(

 פי על הרפואי, והכל במוסד החולה שהותו של בעת לרווחתם ולדאוג למות הנוטה חולה של

 הנוהגים, מעת ולהסדרים לתנאים מקל, ובהתאם סוציאלי וטיפול טיפול של נאותים עקרונות

 לעת, במערכת הבריאות בישראל".

 הבריאות משרד נוהל

(, המפרט את 7/08יצא חוזר מנכל משרד הבריאות בנושא יישום חוק החולה הנוטה למות )חוזר  2008בשנת 

 חובות המטפלים והמשרד בקשר לטיפול בחולה הנוטה למות. 

נוטה חולה מדגיש כיצד יש לקבוע אם חולה הוא "לב החוזר עוסק בהוראות ליישום החוק, ובין היתר 

 כיצד מגישים מסמכים רלוונטיים למשרד הבריאות.ו; "אדם קרוב"לא; מיהו  וכשיראלמות"; אם החולה 

 והדבר נאסר מפורשות בחוק ובנוהל. ,אפשרות להמתת חסד פעילהכיום ן בישראל אי

 כזה. טיפול טיפול פליאטיביה על הרופא המטפל לספק לחולה חוב ,החוק בעקבות הנוהל לפיו לפי החוק

משככי כאבים, טיפול בקוצר נשימה, סדציה פליאטיבית וכן תמיכה שימוש בכולל טיפולים רפואיים כגון 

ומשפחתו למוות. טיפול פליאטיבי מחלה והכנת המטופל בפסיכולוגית ורוחנית להתמודדות עם הסבל 

מת זאת, מקובל טיפול קורטיבי ולא רק לחולה שנוטה למות. לעו ד בבד עםרלוונטי לכל מהלך המחלה, גם ב

ששירותי הוספיס )בין באשפוז ובין בבית( מתאימים לחודש האחרון של החיים. בהוספיס המטפלים 

לדאוג לנוחיות המטופל ולהמעיט את סבלו עד המוות. אידאלית,  כדימספקים איזון סימפטומטי אינטנסיבי 

 מעגלים. דות וסגירת שלב זה כולל גם הכנה רוחנית/פסיכולוגית למוות, כולל פר  

( 30/09)חוזר  2009 משנת )הוספיס( בחוזר משרד הבריאות בנושא הפעלת שירות פליאטיביראוי לציין כי 

שעות ביממה, לקיים  24מוטל על מערך קופת החולים לקיים מערך פליאטיבי ייעודי לבית המטופל, זמין 

  ת. בסיסיו שירותים מייעצים בתחום ולוודא שהצוות הפליאטיבי עומד בדרישות הכשרה

 בעולםו ישראלב דומים וחוקים למות הנוטה החולה חוק ביישום אתגרים 2.4

סוגיית החולים הנוטים למות הנה סוגיה קשה, מעיקה, כואבת ומעוררת מחלוקות מוסריות, ערכיות, 

 ךדרואכן, מאז חקיקת החוק, יותר משאנו עדים ליישומו, אנו עדים לקשיים ולמכשולים ב .רעיוניות ודתיות

דרת הטיפול במצבי סוף החיים. מנתוני את הטפסים להסעד היום לאו י. אלפים בודדים בלבד מליישום

הנחיות רפואיות מקדימות פסי וט 5,000-כ רק הגיעו למשרד 2016משרד הבריאות עולה כי עד ינואר 

 לחוק הציבור של , אם בגלל חוסר מודעותקושי במילוי הטפסים , עובדה העשויה להצביע עלמילא הציבורש

   .ך החוקבזכויות המוקנות דרהשתמש ל נוואם בגלל חוסר רצו

למרות ההתקדמות בעיסוק בנושא ועצם קיומה של חקיקה בישראל ובמדינות מערביות אחרות, ישנם 

 בספרות:עולים ההאתגרים להלן כמה מאתגרים רבים ביישום חקיקה מסוג זה. 

המוות מהווה טאבו. לעתים מטפלים ממתינים במקומות רבים במותו של אדם. קשה לעסוק  .1

 ,Horne, Seymour, & Shepherd ;2009ונחשוני,  זמישלני; 2009, גולן)שהמטופל יעלה בעצמו את הנושא 

2006; Munday, Petrova, & Dale, 2009; Seymour, Almack, & Kennedy, 2010) קשיי התקשורת בנושא .

 .(2009)שלו, קיימים גם בין בני משפחה ולא רק מול הממסד הטיפולי 
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לסביבתו. המתח בין הצורך לתת לאדם את מלוא המרחב לקבל ו שעה קשה לאדם ואה החיים סוף .2

הסכמה בין הקרובים למטופל ובחוסר אונים -המלווה לעתים בלחץ, באי ,החלטה, מול המציאות

לקבל החלטה הנשענת על הרצון האישי והחופשי של המטופל תמיד מאפשר  ווחשש מפני הלא נודע, אינ

(Drazen, Desai, & Green, 2009; Singer, Martin, & Kelner, 1999). 

. כגון הנחיות מקדימותמשאבים לא הולמים מהווים מכשול משמעותי ביישום חקיקה והנחיות  .3

ותגמול  משאבים המוזכרים בספרות כוללים בעיקר הקצאת זמן לשבת עם המטופל ואף עם משפחתוה

 ,Seymour, Almack & Kennedy)הנחיות רפואיות טופסי של גורמים במערכת למילוי  אחריותבגין 

2010).  

אחד הנושאים העולים בספרות בעולם הוא הצורך ללמד ולחנך  -חינוך וידע לצוותים רפואיים ולציבור  .4

למלא הנחיות ביחס לרצונם  ולסייע להםאת הצוותים הרפואיים לשוחח עם המטופלים על סוף החיים 

אין גוף בתוך מערכת  בישראל. (Gott et al., 2009; Seymour, Almack & Kennedy, 2010; 2009, גולן)

 הבריאות שעוסק בהפצה והסברה ביחס לזכות חשובה זו. 

, לא קיים בהירות בכל מה שקשור לעיסוק בכתיבת ההנחיות הרפואיות המקדימות. ככל הידוע לנו אין .5

 בהןע למי שחפץ בכתיבת הנחיות אלו. בשונה מבדיקות סקר, ממוגרפיה ועוד, שיגורם האחראי לסי

 –לבדיקות, בכל הקשור להנחיות  הםויוזמת הפניה של מטופליה בריאות אחרעוקבת  חוליםהת קופ

  ל האדם עצמו. עת טלאין יוזמה מסוג זה והאחריות ליזום כתיבת הנחיות מו

סביבו עיסוק נרחב יש ו ,דת. קדושת החיים הנה נושא בעל משמעות דתיתבשזור שא המוות בישראל נו .6

מורכבות זו יש להוסיף את היחסים המתוחים בין  לעבשאלה עד כמה רשאי אדם להחליט על מותו. 

עיסוק בנושאים המשלבים בין השניים. מעורבות על הדת למדינה בישראל, המערימים קשיים 

שלילי. עם באור ועשויה להיתפס  במחלוקת שנויה תהיה דתית, בישראל, עולםתפיסת עם  חקיקתית

תקופת בפסקים, מתקופות שונות, העוסקים בסוגיה זו, החל יש זאת, יש לציין כי גם במישור ההלכתי 

. חלק נכבד מגדולי (2000; גניזי, 2003אילן, -)ברהגמרא )כתובות ק"ד ע"א( ועד לפסיקה בת זמננו 

הפוסקים סבור שערך החיים, על אף היותו חשוב ומקודש, איננו ערך מוחלט הגובר תמיד על ערכים 

לויקה ואחרים  והפיצספציפית למצב אצל אנשים דתיים את הדעת לתת  כדי. (2003)שטינברג, אחרים 

(Loike et al., 2010) סי.קהנחיות לטיפול בחולה הנוטה למות האורתודו 

בדקה  (Bentur, 2008)בנטור  נחקר במידה מועטה.חולה הנוטה למות השל יישום חוק בישראל הנושא 

תפיסות של רופאים ביחס לחוק. מהמחקר עולה כי הרופאים מכירים בסוגיות העולות בתקופת סוף החיים 

מכשולים  כאמוריש  הטיפול בו בסוף חייו. עם זאת, עלוכי הם תומכים בכך שהמטופל יקבל את ההחלטה 

של הרופאים לפעול קושי לשוחח על הנושא עם המטופל ועם משפחתו; רצון בסיסי  למשל ,ביישום החוק

 להצלת חיים ולהארכתם; מחסור בזמן לשוחח על הנושא וטופס הנחיות רפואיות מקדימות קשה ומסורבל. 

קו ידע ועמדות של רופאים כלפי החוק. מהמחקר שלהם עולה שרוב בד (Doron et al., 2014) יםואחרדורון 

 95%הנשמה מלאכותית )כגון הרופאים תומכים בחקיקה ובזכותו של החולה לסרב לטיפולים מאריכי חיים, 

מסכימים שזכותו לסרב(. עוד עולה שהם  72%וריד )ומסכימים שזכותו של המטופל לסרב( והזנה דרך ה

מהרופאים ציינו כי היו מסייעים  ממחציתפחות ה שתתיר התאבדות בסיוע רופא. מסכימים עם חקיקאינם 
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החוק מאפשר זאת. לעומת זאת, ואילו היה מרפא שאין לו סובל מכאב פיזי  יהאם ה לסיים את חייו לחולה

 סובל ממצוקה פסיכולוגית.  אם היהו מסייעים לחולה לקרב את מותו הי מהרופאים מרבעמעט יותר רק 

הנחיות מקדימות, ובהן על סוף החיים, אודות  לעהחלטות בעניין כמעט כל הרופאים סברו ששיחה עם חולה 

רופאים אמרו שלדעתם מה 13%ורובם דיווחו שהם מרגישים בנוח לעשות זאת.  ,הנה חלק מתפקידם

לנהל את הסכימו שיש די זמן  רופאים פחותעוד ו ,החולים מודעים לזכויותיהם החוקיות בסוף החיים

 השיחה הזאת עם החולים. 

האיסור על סיוע  גוןשל החקיקה, כ ייםהיסודלעניינים חוק, רוב הרופאים היו מודעים בקיאות בבנוגע ל

 80%קצר את החיים. לעומת זאת, אם יש בכך כדי ל, גם כאביםמשככי ום בהתאבדות והיכולת לתת מקסימ

 כגון הקריטריונים המגדירים חולה בסוף החיים. ,לא היו מודעים לפרטי החוק הרופאיםמ

מצאו כי החלטת רופאים  (2003)ואחרים  זוננבליקהחלטות רפואיות שמתקבלות בפועל בסוף החיים,  בעניין

דמנטיים או סיעודיים, יותר מאשר של הקשישים היותם בשלא לתת טיפול תומך חיים לקשישים קשורה 

 כל פרמטר אחר שנבדק.  ב

, וממצאיהם בחנו היבטים שונים של הטיפול בסוף החיים מנקודת המבט של המטופלים (1997)וכרמל  לזר

מלמדים כי רוב הקשישים מעוניינים בתקשורת פתוחה עם הרופאים שלהם ורוצים להשתתף בקבלת 

ההחלטות ביחס לטיפול המיועד להאריך חיים במצבי סוף החיים. למרות זאת, רק מיעוטם מסרו לרופאים 

ופחות דתיים שלהם ולבני משפחתם מידע ביחס לרצונותיהם. קשישים משכילים יותר, ותיקים בארץ 

 Leichtentritt)מעוניינים יותר מאחרים להיות מעורבים בקבלת ההחלטות בסוף ימיהם. לייכטנריט ורטיג 

& Rettig, 2001)  מצאו באמצעות ראיונות עומק עם קשישים כי עמדות והעדפות ביחס לסוף החיים קשורות

 הדתיות ובמאפיינים אישיים וחברתיים אחרים. בערכים, ברמת 

טוענת כי אף שהחוק בישראל הכיר בהנחיות רפואיות שלו  .(2009)שלו ביקורת על החוק עולה במאמרה של 

מקדימות, בפועל הגביל אותן ואת היכולת להשתמש בהן בגלל הדגש שמושם בו על הפן הפורמליסטי 

 patientביורוקרטי של ההנחיות. היא מציעה גישה אחרת, המבוססת על עקרון "המטופל במרכז" )וה

centered careצריכות הנחיות הסוציאליים של החולה. לפי גישה זו, -( ועל הצורך להתייחס לצרכים הפסיכו

ות המקדימות זרז לדיון עם החולה וקרוביו על המוות, משמעותו והשלכותיו. גישה הרואה בהנחילשמש 

גישה המקצועית הרווחת בתחום הרפואה הפליאטיבית תואמת את החלק אחד מתוך פסיפס טיפולי שלם 

 (."החיים בסוף איכותי לטיפול, "כלים 2.1 ')ר

באמצעות קבוצות מיקוד מחקר נעשה . ההמתת חסדבעניין פורסם מחקר שבדק דעות בקהילה  2015-ב

רווחה או שבכל המגזרים מצם חוקרי. ה(Inthorn et al, , 2015) ההמייצגות מגזרים שונים באוכלוסיי

בעניין שהתחלת טיפול צריכה להיות בהתאם לרצונו של החולה. בניגוד לכך, הדעות היו חלוקות ההסכמה 

התפקיד של הרופאים בניתוק מהמכשירים בעניין גם העלו חששות  המיקוד ניתוק ממכשירים. קבוצות

רופאים שעלולים לחוש קושי מוסרי. בשל כך הסכימו שעל החוק לספק מסגרת ברורה והביעו אמפתיה עם 

לא היו בקיאים במסגרת החוקתית  משתתפי קבוצות המיקוד) הההחלטות האלשל ביצוע ללקבלה ו

רשמי לעומת לא  – שתי אפשריות למסמך הנחיות מקדימותפני משתתפי הקבוצות לעלו ובמדינה(. כשה

 ם הסכימו שהמסמך הרשמי עדיף.כל המשתתפי – רשמי
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שממלאים טופס הנחיות מקדימות, לבחון מי ביקשו לאפיין את  (Shvartzman et al., 2015)שוורצמן ואחרים 

מהן. הם ניתחו את כל הטפסים הממוחשבים של הנחיות  ותשעולמגמות את התוכן של ההנחיות ולנתח 

תה עלייה במספר ממלאי ימצאו שלאורך זמן הים חוקרימקדימות הנמצאים במאגר של משרד הבריאות. ה

כך ראו שהגיל  לעסף הטופס )עלייה שנצפתה כבר מהשנה לאחר שהוחל חוק החולה הנוטה למות(. נו

מהאנשים היו בריאים בזמן שמילאו את הטופס. מבחינת  95%-וש 65הממוצע של ממלאי הטופס הוא מעל 

התוכן היו ארבעה גורמים שרוב האנשים רשמו כסבל בלתי נסבל: שיתוק בארבעת הגפיים, חוסר הכרה, 

 הזנה מלאכותית ודמנציה. 

-מהממלאים את הטופס, חלקם מתוך האוכלוסייה עדיין נמוך מאוד )פחות למרות עלייה שנתית במספר 

 בענייןהמודעות והידע באוכלוסייה ובקרב הרופאים הרלוונטיים  אתחשוב מאוד להגביר  לכןו(, 0.3%

 .מקדימותה הנחיותהמילוי  חשיבות

בה הוא שלומר כי למעשה העניק זכות בסיסית לכל אדם לבחור את הדרך אפשר מבחינת מימושו של החוק 

בכל  ,ר גם אם ברצונו לממש זכות זו אם לאו. אדם יכול לבחו, במגבלות שונותרוצה שינהגו בו בסוף חייו

הרופאים וצוותים אחרים, ובה על המערכת, שהוטלה א החובה ו. הצד השני של מתן הזכות השלב בחייו

בקרב הציבור לזכותו זו. כיום את המודעות  גבירעל המחוקק להשהוטלה החובה לכבד את זכותו של אדם ו

קיומן של הזכויות המופיעות בחקיקה אינה כי המודעות לישנה תמימות דעים בקרב העוסקים בתחום 

הן הבעיות המעכבות את יישום ה גבוהה והיישום של החוק אינו ניכר מספיק בשטח. חשוב לבחון מ

 החקיקה.

 . מטרות המחקר 3

. המחקר נועד בקהילה בעיקר, מטרות מחקר זה הן לבחון את האתגרים ביישום חוק החולה הנוטה למות

להגביר את האוטונומיה של הפרט  כדישנחקק חוק ה ה שלסיבות לקשיים ביישום ובהטמעלאתר את ה

חייו באמצעות הבעת רצון מוקדמת. כמו כן נועד המחקר להציע דרכים להתמודד עם האתגרים האלה, ב

 יישום טוב יותר של הזכויות המוקנות בחקיקה. ידי להביא ל כדי

 ר:של המחק ספציפיותההמטרות אלה 

 בתי חולים בוכן פעולות שנעשו  ןאת סוגי הפעולות שנעשו להטמעת החוק בקהילה ואת היקפ לסקור

 .בעבר נעשתה לא בדיקתנו ולמיטב ייחודיתזו  סקירה ובמוסדות סיעודיים.

  לזהות את החסמים להטמעת החקיקה מנקודות המבט של מנהיגים במערכת הבריאות, מנקודת

מחוץ למערכת הבריאות )למשל ראשי  תחוםשל פעילים במבט ההמבט של מטפלים בשטח ומנקודת 

 עמותות העוסקות בתחום(

  וקלדרכים לשפר את הטמעת החלתרומתו של החוק, ללמוד על תפיסתם של גורמים אלו ביחס, 

 .השונים במוסדות החיים בסוף הטיפול את בעיקרו

  



 

15 

 :אחדיםבנושאים  יתמקד זהדוח 

 דגש על הטיפול הפליאטיבי והשיחות בקשר לסוף החייםבבאיזו מידה החוק מיושם בקהילה,  .1

 הם החסמים ליישומו של חוק החולה הנוטה למותה מ .2

 .על סוף החיים ותשיחשל הרופא והמשפחה ב םמקומ .3

 המחקר מערך. 4

 :אחר מחקר כליעל  מבוססאחד מהם  כל .חלקים משני מורכב רמערך המחק

 חלק ראשון

ערכנו סדרה של ראיונות עומק עם אנשי מקצוע ומקבלי החלטות שעוסקים  - ראיונות עומק :המחקר כלי

מטרה להגיע ברכת הבריאות ובמערכות המשיקות לה. המרואיינים נבחרו בשיטת "כדור השלג", בנושא במע

 למדגם מגוון: 

  אנשי טיפול בשטח, מנהלי יחידות טיפול, קובעי מדיניות בתפקידי מטה -דרגים שונים 

  אך גם מומחים למשפט  ,ות סוציאליותעובד, אחיםים, ל רופאוראשית כ -בעלי מקצועות שונים

 ולאתיקה

  קופות חולים )ובתוכן, יחידות מטה, מרפאות בקהילה ויחידות לאשפוז בית(, בתי  -מוסדות שונים

ריאות ייצוג לעמותות שעוסקות בנושא ולמשרד הב גם חולים, הוספיסים ובתי אבות. בראיונות יש

)כגוף מטה(. כיוון שמיקוד המחקר שלנו הוא ביישום החוק בקהילה, דאגנו שיהיה בקרב המרואיינים 

 ייצוג לארבע קופות החולים.

 אנשים: 37סך הכול רואיינו ב

 2רופאים ביחידות טיפול בית,  2רופאי משפחה,  3רופאים ואחיות בקהילה ) 8 :חולים מקופות נציגים 14

 7עובדים בתפקידי מטה 6כן ורופאה אחת ביחידת הוספיס בית( ו 6אחים ביחידות טיפול בית

מנהל מחלקת טיפול נמרץ, מנהל מערך הטיפול  –רופאים בדרגות ניהול  4 :נציגים מבתי חולים כלליים 11

עובדות  2 ;רופא נוסף העוסק בתחום  ;לת מחלקה גריאטרית ומנהל מחלקת קרינההגריאטרי, מנה

אחיות ויועצת אתית אחת. מלבד היועצת האתית, כולם היו מבתי חולים אקדמיים גדולים  2 ;סוציאליות

 עובדת סוציאלית אחת במוסד רפואי גריאטרי.גם במרכז הארץ. רואיינה 

 בתפקידי ניהול, אחות אחת ועובדת סוציאלית אחת  4 :ןמוג דיור מוסדותו אבות מבתי נציגים 6

 ל החוקשעובדי מטה שהיו מעורבים בעיצוב, יישום ובקרה  :הבריאות ממשרד נציגים 2

                                                   

 זה, אלא עוסק בהוראה ומחקר אקדמיים. אחד מהם כבר אינו משמש בתפקיד  6
, ולכן סיפקה מידע בעיקר מנקודת המבט של בתי "כללית"יש לציין שאחת מהן שייכת לחטיבת בתי החולים של  7

, ולכן סיפקה "כללית"החולים. כמו כן, אחת מרופאות המשפחה עובדת גם בחצי משרה בחטיבת בית החולים של 
   סיון שלה בקהילה.ינה לעדת מבט זו, נוסף ומידע גם מנק
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שניהם  – של חברה לאספקת שירותי הוספיס בית ומנהלת של הוספיס אשפוזי הבעלי :מהוספיסים נציגים 2

 רופאים

 עובדת סוציאלית ומשפטן. :בנושא שעוסקות עמותותמ נציגים 2

, איון אחד נערך טלפוניתיר 4201-5201.8ידי אחד או שניים מהחוקרים במהלך השנים -הראיונות נערכו על

דקות. כשפנינו  75-ל 45פנים, ורובם המוחלט נמשכו בין -אל-כל הראיונות נערכו בפגישות פנים ומלבדו

איון משותף עם בעלי ישבהם נאלצנו לקיים רלמרואיינים ביקשנו לראיין כל אחד בנפרד, אך היו שני מקרים 

איון אחד עם יאיון אחד עם מנהלת, אחות ועובדת סוציאלית בדיור מוגן ורימקצוע שונים מאותו מוסד )ר

 פא במטה של קופת חולים(. עובדת סוציאלית ורו

. על מנת הלסינקי עדתושל  אישורה המחקר אינו צריך לקבל את כי  חוות דעת משפטית שקיבלנו קבעה

. איוןית הרא טיאת הסכמת המרואיינים להקלביקשנו  איוןיבתחילת כל ר לבסס הסכמה של המשתתפים

המראיין. הראיונות תומללו סיכם  שלאאלו את רוב המרואיינים הסכימו. הראיונות שהוקלטו תומללו, ו

 , שבה יש שאלות מנחות אך היא מאפשרת שיחה המתפתחת לכיוונים שונים.איוןיר מדריךבוצעו בשיטה של 

 –ומצד שני  ,לנחקר ולנושאים הייחודיים שהוא מעלה קשובלהישאר מצד אחד לחוקר ת מאפשרשיטה זו 

איון שם דגש י(. מדריך הרPatton, 1990)המחקר ושא בנלא לשכוח לשאול על סוגיות מהותיות הקשורות 

 מוסד שאליו משתייך המרואיין. לסוגיות הרלוונטיות לתפקיד ואיון בהתאם ליעל כל רשונה 

 :אלו בקשר לחוק החולה הנוטה למותכל המרואיינים נשאלו על נושאים 

 החוק על עבודתםהשפיע האופן שבו  .1

 פעולות שננקטו במוסד שבו הם עובדים )ו/או במוסדות שאתם הם באים במגע( כדי להטמיע את החוק  .2

 מידת המודעות לחוק ולנושא הטיפול בסוף החיים בכלל .3

 לגבי החוק ולגבי עיסוק בטיפול בסוף החיים בכלל ןהתנגדויות שהם נתקלים בה .4

 תפיסתם לגבי המידה שבה החוק מיושם .5

 יישום או יישום לא מלא של החוק-סיבות אפשריות לאי .6

 תפיסתם לגבי מידת החשיבות והנחיצות של החוק .7

 שינויים שחלו בנושא הטיפול בסוף החיים במהלך השנים האחרונות )לא בהכרח כתוצאה מהחוק( .8

דרכים לשפר את המענה הניתן לחולים בסוף ימיהם, מצד איכות הטיפול ומצד מימוש זכותם להחליט  .9

 .לועל הדרך שבה יטופ

, שמאפשרת ניתוח תוכן באמצעות בניית עצי Naralyzerנותחו באמצעות התוכנה תוצאות הראיונות 

בין קבוצות שונות של אך מבחינים  קטגוריות שמקבצים יחד את כל התכנים שנוגעים לקטגוריה מסוימת

                                                   

 משרד שערך בקרה ןפעולות, ובראש התבצעו , בעקבות שינויי מדיניות,יש לשים לב שבמהלך תקופת המחקר 8
השפיעו על יישום החוק ובאו לידי ביטוי ינויים אלו ש .הכלליים החולים בבתי החוק יישום בנושא הבריאות
 .בממצאים



 

17 

ובמהלך ידי המראיינים בתחילת תהליך הקידוד, -מרואיינים. רשימת קטגוריות התחלתית נקבעה על

קטגוריות. ניתוח הנתונים בצורה זו אפשר למפות את התמות -הקידוד נוספו קטגוריות נוספות ותתי

להבחין בהבדלים בין הממצאים שעלו ממרואיינים שונים ו ןביניההמרכזיות שעלו בראיונות ואת הקשרים 

 וקבוצות מרואיינים שונים ביחס לכל תמה.

 חלק שני

. ותסוציאלי ותחיות ואחת של עובדשתי קבוצות מיקוד, אחת של איצרנו  -קבוצות מיקוד  :המחקר כלי

זמן לשיחה עם  ותמקדיש ן, מפני שהותסוציאלי עובדותקבוצות המיקוד עם אחיות ועם בחרנו לעשות את 

סוציאלי יותר מאשר אנשי צוות אחרים. חשיפתן למטופלים רבה יותר -מטופלים ועוסקות בתחום הפסיכו

כללו נציגות ו , במרכז הארץ2015ח יותר לשוחח אתן. קבוצות המיקוד נערכו בדצמבר שים נוומטופלים מרגי

ידי פנייה -של היחידות לטיפול בית בכל קופת חולים ושל בתי אבות. גייסנו את המשתתפות בקבוצות על

ו לגורמים האחראים בקופות )אחות ראשית ועובדת סוציאלית ראשית( ולאנשי קשר בבתי אבות שהכרנ

כל אחת מקבוצות המיקוד השתתפו נציגים מהקופות ומבתי אבות, משלבים מוקדמים יותר במחקר. ב

 להלן: 3-ו 2כמפורט בלוחות 

 האחיות של המיקוד קבוצת הרכב: 2לוח 

 ותמשתתפמספר ה מוסד

 10 לוסך הכ
 3 שירותי בריאות כללית
 2 מכבי שירותי בריאות
 2 קופת חולים מאוחדת

 1 לאומיתקופת חולים 
 2 מוסדות לגיל השלישי

 

 הסוציאליים העובדים של המיקוד קבוצת הרכב:  3 לוח

 משתתפיםהמספר  מוסד

 10 סך הכול
 1 שירותי בריאות כללית                                   

 3 מכבי שירותי בריאות
 3 קופת חולים מאוחדת
 1 קופת חולים לאומית
 2 מוסדות לגיל השלישי

 

המטרה הייתה לקבל מידע ותובנות על  .(2003, שקדי)קבוצות המיקוד הונחו בצורה של סיעור מוחות 

להשיג מידע רב אפשר יהיה ה בין חברי הקבוצה, וכך ישיופרו במהלך הדיון ובאינטראקציבתקווה הנושא, 

לוודא שקיבלו  החוקרות הקפידוו , ותפתוח היו שאלות(. השאלות Morgan, 1988)בזמן יחסית מוגבל 

משתתפות ניתן ל(, להלן 2המשתתפות. לגבי אחת השאלות )בנוגע לקשיים, שאלה ן התייחסות מכל אחת מ

 , ולאחר מכן התשובות נדונו בקבוצה. פיםדעל  תשובותיהןלרשום את זמן 
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 השאלות המרכזיות שהועלו בקבוצה: אלו 

 כיצד את מגדירה טיפול מוצלח בחולה בסוף החיים? .1

 הקשיים שאת חווה במהלך טיפול בחולה בסוף חייו? הםה מ .2

 מה היחס אצלכן בארגון לנושא של שיחות עם המטופל לבירור העדפות בסוף החיים? .3

 כיצד היית רוצה לראות את הטיפול בחולים בסוף חייהם בארגון שלך? .4

 ארת?ימה יסייע לך או למערכת להגיע למצב שת .5

 האחרונות בטיפול בסוף החיים?האם היית עדה לשינוי במהלך השנים  .6

הסיכום באמצעות  עובה לאחר מכן .אותם הכמיסואחת החוקרות  הוקלטו מיקודהדיונים בקבוצות ה

האזנה להקלטות של הדיון. ניתוח הדיון נערך בדומה לניתוח ראיונות ועל בסיס אותן קטגוריות. כיוון שלא 

מת הראיונות, את הניתוח הסופי שעליו מתבסס מצאנו הבדל מהותי בממצאים שעלו מקבוצות המיקוד לעו

 פרק הממצאים ערכנו במשותף לכל המקורות. 

 נוספים מחקר כלי

ועניינם צירפנו לניתוח גם מסמכים שהתקבלו מהמרואיינים  שלעילמרכזיים ה מחקרה כלישני  לענוסף 

 אחת החוקרותהשתתפה כן ערכנו תצפית אחת שבמסגרתה . כמו פעילויות שנעשו בנושא בארגונים שלהם

. המשתתפים בסדנה היו חייםר )מרכז לסימולציה רפואית( בנושא תקשורת וטיפול בסוף ה"בסדנה במס

 רופאים מתמחים ואחיות בבתי חולים. 

 ממצאים. 5

כפי  המיקוד קבוצות ומשתתפות יוצגו עמדותיהם ותפיסותיהם של המרואיינים י הממצאים שלהלןבפרק

התייחסות ביישומו של חוק החולה הנוטה למות בקהילה,  ענייןשעלו מדבריהם. תחילה יוצגו העמדות ב

התייחסות ליישום החוק הלזמינות הטיפול הפליאטיבי ולשיחות על סוף החיים. לאחר מכן נציג בקצרה את 

, ולבסוף במחקר יםהמשתתפמדברי חסמים ליישומו של החוק כפי שעלו נעסוק ב כמו כןבבתי החולים. 

ל סוף ע בשיחותנציין את עמדות המשתתפים בנושאים שונים, כגון מקומו של הרופא ומקומה של המשפחה 

 וכן התייחסות לחוק ולתרומתו.   החיים

 בקהילה יישום 5.1

  פליאטיבי דרך קופות החוליםהטיפול ה אפשרויות 5.1.1

מתן משככי כאבים, סדציה  הכולל בין השארחוק החולה הנוטה למות מחייב מתן טיפול פליאטיבי, 

ואף הכנה רוחנית  ברמות שונות , דהיינו: שימוש בתרופות באופן מבוקר להרדמה של המטופלפליאטיבית

ל י( מט2009)חוזר משרד הבריאות בנושא הפעלת שירות פליאטיבי  ,כאמור. והמוות להתמודדות עם המחלה

ראינו בקופות החולים יסייע למטופל בסוף חייו. ש מערך פליאטיבי )הוספיס( הפעילת החולים לועל קופ

זו את  בהכרח אינן מוציאות השיטותלאספקת הטיפול הפליאטיבי בשלבי המחלה השונים ) שיטותמספר 

 הטיפול הפליאטיבי ניתן בקהילה במספר מסגרות:. זו(
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 סוף לקראת המטופל של בביתו טיפול דהיינו, תמקופות החולים שירותי הוספיס בי בשלוש - הוספיס בית

שונות מסוימת גם בתוך כל קופה לפי מיקום גאוגרפי  ישצוניים. עם זאת, נרכשים לרוב מספקים חי ,החיים

 כמעט תמידוידי הקופה, -על ותבמיעוט המקרים שירותי הוספיס בית מסופקים ישיר, כך שוכן לפי מחלה

ופת החולים הרביעית יוצאת דופן בכך שהיא שואפת לספק יחידה ביחידה לטיפולי בית. ק-תתהם מהווים 

, גם בקופה זו נעזרים בספקים עובדים , אך כאשר יש בעיה של זמינותעובדיהידי -על את שירותי ההוספיס

איון עם רופא יבית. ברבידי היחידות לטיפול  נתונהגם בקופה זו ריות לשירותי הוספיס חיצוניים. האח

 לעבקופה זו עלה שצוות ההוספיס מגויס ייעודית לכל מקרה, וחברי הצוות ממלאים את התפקיד נוסף 

 .כך לפעמים המעבר של חולה להוספיס בית מתעכב בגלל קשיים בגיוס הצוותעקב במרפאה.  שלהם משרהה

 :יםהרופא אחדכפי שציין . סיון רביהרופאים שמגויסים לצוות הם לרוב רופאים צעירים ללא נ

. ובקופה מנסים לתפור צוות. הבעיה היא שקשה למצוא. ..יש יחידה של הקופה להוספיס בית"
 5-4ואחרי זה עוד לוקח איזה  ,אנשים משתחררים בשלב האחרון מהאונקולוגיה להוספיס בית

ולרוב זה לא מישהו שעוסק בזה הרבה שנים. אני עשיתי את  ,ימים למצוא מישהו שיסכים לבוא
ובפעמים הראשונות לא הייתי מאוד מנוסה. אז בסדר, יש את התמיכה  ,זה כמה פעמים

 ,המקצועית הרחבה, וכל המדריכים שלי הם כאלה שעשו את זה הרבה שנים, ויש גם מנהל היחידה
 ... אז הטיפול בסופו של דבר ניתן

 ?בד מבחינה ארגונית? זה חלק מהעבודה השוטפת, זה תפקיד נוסףאיך זה עו)ש(: 

 "זה תפקיד נוסף.)ת(: 

לעומת זאת, רופא זה סבר שהצוותים של הספקים החיצוניים הם לרוב עובדי חברת ההוספיס במשרה 

ידי הקופה -הם מאוד מקצועיים בתחום. גם לגבי הקופות האחרות עלה שכאשר השירות מסופק עלשמלאה ו

 חלקיות משרה. בית ב, לרוב אנשי הצוות נמצאים בהוספיס עצמה

הביקורת המשמעותית התמקדה ספקים חיצוניים. בראיונות עלתה גם ביקורת סביב אספקת השירות דרך 

 ,שמוענק רק בשבועות האחרונים של החיים .הפרדה לא נכונה בין הטיפול הפליאטיביבכך שדרך זו גורמת ל

היה נכון שגם כי  ,המחקר משתתפי סברו, מבחינה מקצועית .לבין הטיפול בחולים קשים לפני שלב זה

 ,אינטנסיביות הדרושההבשילוב גישה פליאטיבית ובמידת  יינתן לחיים האחרונים השבועות לפני הטיפול

דרי הזכאות, ולכן ג בענייןיחסית קשות חוץ, הקופות נו-לפי המקרה. באספקת שירותי הוספיס בית במיקור

להם תוחלת חיים יש לרוב חולים אונקולוגיים ש –לשירות זה רק חולים שהם "מקרים טיפוסיים" מגיעים 

   טיפול קורטיבי. גםשל מספר שבועות לכל היותר ושאינם מקבלים 

איון עם רופאה בהוספיס בית באחת הקופות עלה שכאשר שירותי ההוספיס מסופקים ישירות דרך ימר

הקופה ישנה גמישות גדולה יותר בקריטריונים לכניסה להוספיס ובמעבר בין הוספיס למחלקות אחרות 

ביחידה לטיפול בית ובחזרה. רופאה זו סיפרה שבבחינת קבלה להוספיס בית היא מתחשבת יותר 

באינטנסיביות הטיפול הדרושה מאשר בפרוגנוזה, וכן שלהוספיס שבו היא עובדת מגיעים גם חולים 

טיפול קורטיבי ושאינם בהכרח מוכנים לדבר על המוות. לעומת זאת, רופאים אחרים  עדיין שמקבלים

חודש והכרה כשמתוקף תפקידם מפנים חולים למסגרות של הוספיס בית סיפרו לנו שתוחלת חיים קצרה של 

שמסופק במוות הקרוב הם האינדיקציות העיקריות להתאמה להוספיס בית. עם זאת, גם בהוספיס בית 

  ידי הקופה מטופלים בעיקר חולים אונקולוגיים. -ישירות על
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ממרואיינים רבים נשמעה הטענה שמודל ההוספיס בנוי על המהלך של מחלת הסרטן, וכיוון שכך הוא אינו 

ואכן מרבית החולים המופנים להוספיס בית הם חולים מספק מענה הולם לחולים סופניים אחרים. 

 אפשרחולים אונקולוגיים ב. פליאטיביהזקוקים לטיפול  מחלות אחרותבחולים רבים  ישש אף, יםאונקולוגי

 ,התדרדרות חדהבסוף התדרדרות איטית, וכשירות מלאה ו :יחסי את מהלך המחלהבדיוק  לצפות

. לעומת זאת, מחלות ואת הצורך במעבר לטיפול הוספיס שמאפשרת לזהות את חודש החיים האחרון

תקוות  בליאחרות, ובאופן בולט וקשה ביותר דמנציה, מאופיינות במצב מאוד ירוד שעשוי להימשך שנים 

האכלה בזונדה יכולים להחזיק חולה בחיים לאורך ו , טיפולים מאריכי חיים כגון הנשמהעל כך ריפוי. נוסף

לזהות את השבועות  שאפשרים רבים סוברים רופאאף שירודה מאוד.  ואיכות חייאם זמן לא מבוטל, גם 

רגע מתקרב מתי  יותר לצפות מראש קשהשהיא  דהוהעב הנחת, בחולים מסוג זהגם  האחרונים לחיים

חולים מסוג זה לרוב אינם נתפסים כמתאימים להוספיס בית, וכמעט שלא מוצע להם  לפיכך, .שלהם המוות

 שירות כזה. 

לתכנית להצטרף אישור אדם מקבל בדרך כלל ו ,אינו שכיחכלל עלה מהראיונות שהטיפול בהוספיס בית כ

מטופלים רבים נפטרים ימים  עלה מהראיונות כי ואכן .נותרו לו ימים ספורים לחיותכש רק של הוספיס בית

לא כל  :וספיס ביתחסרה סטנדרטיזציה של טיפול העלה כי . כמו כן ביתה בודדים אחרי הכניסה להוספיס

מסגרת לעומת זאת ההבנה היא ש .מסגרת ערוכה לספק את כל הטיפולים הרפואיים הנחוצים בסוף החיים

 מנכ"ל של חברת הוספיס בית: . לדברילבית חוליםהמטופל את  אינה צריכה לשלוחהוספיס בית של 

המחלות הסופניות, אם אתה מוגדר כהוספיס בית זה אומר שאתה מקבל את כל הגילאים, כל "
והצוות שלך מיומן ומצויד. אתה לא יכול לבוא רק עם פנקס מרשמים. ואתה  ,שעות 24אתה זמין 

 מבצע סדציה, וניקורי בטן וכל מה שצריך. אתה לא אומר פתאום: לא, בשביל זה צריך בית חולים.
 . "אין כזה דבר, זה הוספיס

החולים  מרבית, שכיחלא הוא שירות  ,המטופל בבית, יתבכיוון שטיפול בהוספיס  - טיפולי ביתיחידות ל

לא  מהראיונות עולה כי, ביחידות לטיפול בית תו, אלאבמסגר מטופליםאינם הקשים המטופלים בקהילה 

נראה שיש שונות  כמו כן. רוכים ומוכשרים לתת טיפול פליאטיביי טיפול הבית עהמידה שבה צוות ברורה

ההכשרות כך למשל, . ביחס להכשרות שניתנות לעובדי היחידות בתוך כל קופהגדולה הן בין הקופות והן 

דות ביחידות חולה הנוטה למות ממוקהקופות החולים בנושא טיפול בסוף החיים וחוק  שלהדרכות הו

ההיקף של ההכשרות מוגבל. באחת הקופות סיפרו לנו שהצוותים ביחידה קיבלו הדרכה  , אם כיטיפולי ביתל

עדכון. בקופה שנייה סיפרו שההכשרות אינן נעשות  היהלמעלה מחמש שנים ומאז לא  בנושא לפני

, אלא כל מחוז בוחר אילו עובדות סוציאליות ואילו אחיות לשלוח זקוק להןת, כלומר לא נקבע מי ובשיטתי

רך להכשרות שנערכות ביוזמת הקופה או ביוזמה מקומית. גורמי ניהול בקופת חולים שלישית הסבירו שמע

 כיום שונות בזמינות הטיפול.  יש, ולכן משלוהתפתח בקצב  מחוזכל ב, והולך ונבנההטיפול הפליאטיבי 

ניתן בהן ש מכיווןביחידות לטיפול בית נמוכה הרבה יותר מאשר בהוספיס בית, אינטנסיביות הטיפול גם 

שארות בבית עד סוף החיים, והן ימענה רק בשעות העבודה. היחידות אינן בהכרח תומכות באפשרות של ה

חולים כדי לטפל בתסמינים הקשים יותר של סוף החיים. עם זאת, הגבולות בין  ילבתחולים מרבות להפנות 

, שכן, כאמור, בדרך כלל יחידות הוספיס בית הן זרוע יםבהכרח חד םהוספיס בית ליחידות טיפול בית אינ

שעות  24כי טיפול בית אינטנסיביים שבהם ניתן מענה גם מער אחת של היחידות לטיפולי בית וכוללות

  וכך אמרה לנו עובדת סוציאלית העוסקת בתחום בבית חולים ונותנת שירות לקהילה:ביממה. 
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פתח תקווה שאנחנו דנים לגבי חולים -אחת לחודש יש לנו פגישה עם היחידה להמשך טיפול של דן"
הילה אמצעים לטפל בחולים שבסוף החיים משותפים שלנו. זה גם חדש. אני חושבת שחסר לק

ובגלל קיצוצים תקציביים יש מקומות  ,שלהם. חולים שממש בסוף זקוקים לרופא יותר זמין

 ".זו בעיה. ואני יודעת שחסר להם .פעם בשבוע רקרים אפששמ

 :בית לטיפול ליחידות ביחס ציין הוספיס יתלשירו חברה של"ל מנכ גם

. הם לא מקבלות אחרי [ליחידות לטיפולי ביתהיא הכוונה ] טיפולעצם זה רק היחידה להמשך "ב
לא מקבלות ילדים. לא מקבלות חולים שהם לא חולי סרטן. יש כל מיני וארבע בצהריים ובשבת, 

 ".'פה רחוק לנו', 'זה מסוכן', 'םסעילשם אנחנו לא נו, למשל 'דברים

לפי חלק מהרופאים המטפלים, אינטנסיביות הטיפול הדרושה בבית אינה בהכרח תלויה בכך שהחולה ממש 

שנותנות היחידות  שירותהלבנות מחדש את אפשר ש העמדהבימיו האחרונים. אחד הרופאים הציג את 

המודל ח אדם. לפי וצורך בתוספת כ בלי ,לטיפול בית כך שיספקו מענה הולם גם לחולים פליאטיביים

ליחידה, כאשר הבית  והצטרפותעם  לחולה שעות ביממה דרושים 24שהציע, אינטנסיביות גבוהה ומענה 

והמטפלים הראשוניים עדיין אינם ערוכים לטיפול, החולה עדיין סוער מבחינת תסמינים ועדיין לא נערכו 

של חודשים  אפילו התקופבמשך להסתפק במענה בשעות העבודה  אפשרשיחות על סוף החיים. לאחר מכן 

טיפול ב שוב מתי צריך להתחיללזהות כדי בקשר יומי עם המטופל עומד הרופא  בתקופה זו .יםרב

אינטנסיבי. כאשר מתחילים תסמינים של סוף החיים יש לספק מענה אינטנסיבי כדי לטפל בתסמינים של 

משך כל הטיפול בבבית מודל זה, המטופל נמצא  הצעת לפיהגסיסה ולאפשר למטופל למות בבית בנוחות. 

מציע המודל המשופר  רופאהלשלב חייו האחרון.  לא גם ,בידי אותם מטפלים, ואינו עובר להוספיסומטופל 

 וביחידה לטיפול בית שבה הוא עובד, אך לא הצליח לגייס ל ,בדומה להצעתו הל פיילוט של מענה מורחבני

 גורמי ההנהלה בקופה. תמיכה של

באחת מקופות החולים מקיימים כעת פיילוט שבו הוקמו שתי מרפאות פליאטיביות  - מרפאות פליאטיביות

ספיקת לב -למטופלים אמבולטוריים לקבלת שירותים פליאטיביים בקהילה. המרפאות מיועדות לחולי אי

 .ותנוספבמחלות  י בקהילה שיכלול חוליםהמטרה היא להוות בסיס לשירות פליאטיב .ולחולים אונקולוגיים

שעות ביממה.  24מענה טלפוני של צוות פליאציה גם הוא כולל אך ועד להינתן במרפאה, נהשירות בבסיסו 

קושי נובעות מהלצמצום פניות של חולים בסוף חייהם לבתי החולים, שלעתים  השאר ביןתכנית זו מיועדת 

 אתית באחד מבתי החולים:יועצת שציינה כפי . משפחה להתמודד עם כאביו של המטופל לש

לפעמים המשפחה שולחת לבית חולים לא בשביל החייאה, אלא כי החולה סובל ורוצים שיביאו "
 א מגיעים ומחיים. ככל שיפותח הנושא"אבל אז מד ,לו טיפול נגד כאבים או תרופות מטשטשות

 "פחות יריצו חולים כאלה לבית חולים. ,של טיפול פליאטיבי בקהילה

ה שחולים רבים שהופנו לשירות זה קיבלו הפני מתבררעדיין בשלבי הערכה, אך כבר עכשיו ונה נתהתכנית 

אותר  בשלב מאוחר מדי רקשעובדה שלדעת רבים מהמרואיינים מעידה תוך מספר ימים, בלהוספיס בית 

 תספיקת לב. בקופ-חולי אי בקרב במיוחד בלטדבר ה. שהם מתאימים לטיפול במרפאות פליאטיביות

במרפאות בקהילה, אשר מכילה גם היא רכיבים  יםדמנטי יםסיפרו גם על תכנית לטיפול בחול חוליםה

הפחיתה במידה משמעותית מאחר ש. תכנית זו נתפסה כהצלחה, כךפליאטיביים, למרות שאינה מוגדרת 

   מיון.חדרי ההפניות של מטופלים לאת מספר 



 

22 

שלפי נטייה אישית וגישה מקצועית בוחרים לטפל בחולים יש רופאי משפחה  - ידי רופא משפחה-טיפול על

ולהימנע  של החולים, עד מותםולספק להם את הטיפול הפליאטיבי בעצמם,  של החוליםם היתהקשים בב

 וכך סיפר לנו רופא משפחה:. להוספיס להעבירם ליחידות טיפול בית אומ

בהוספיס  90חולת אלצהיימר בת  ובערב אני הולך לבקר ,בבוקר בדיקת יילוד העושאני לפעמים "
וזה גם מה שנותן את רוב המשמעות של  ,בית גוססת. זה המטרה, שנראה אותם בכל הספקטרום

ללוות את החולה ולדבר עם בני המשפחה ולעזור להתמודד עם  – העבודה שלנו כרופאי משפחה
 ".השאלות המהותיות

כמעט מה ש ,מקבל את הטיפול מרופא שמכיר אותוהמטופל נשמר, כך ש הוא שרצף הטיפול גישה זוהיתרון ב

הוספיס בית. גישה זו תואמת את גישת המנהיגות המקצועית של מקצוע רפואת המשפחה, ב לא קורה

הבנויה על הרעיון שרופא משפחה צריך ללוות את המטופל שלו בכל מסלול החיים. עם זאת, קופות החולים 

בצורה זו, והוא מטופליו א משפחה אין לרוב זמן ללוות את כל אינן מספקות מערך תומך לפעילות זו. לרופ

שעת חירום במענה לחולה אין רופא המשפחה, חוץ מאשר מ, על כך גם לא מקבל על כך תגמול ייעודי. נוסף

ביחידות לטיפול בית ובהוספיס בית. מספר מרואיינים  ישכפי ש וציאליתסבדת ואין שיתוף של אחות ועו

מספקים הרופאים יש בצורה לא שוויונית )מעניקים טיפול זה משפחה הית בכך שרופאי בעיה את יששציינו 

לפי קשר  –מספקים אותו עושים זאת רק לחולים מסוימים לפי בחירתם הלא, ואלה יש שאת השירות הזה ו

  .וחיבור אישי ולפי יכולת וזמן(

 ובין שלא(  "הנוטים למותחולים "שיחות על סוף החיים בקהילה: חולים קשים )בין שהוגדרו  5.1.2

שיחות על סוף החיים ובירור העדפות לגבי אפשרויות הטיפול וההימנעות מטיפול נחשבות לנדבך מרכזי 

שיחה ובה ליידע את החולה בבטיפול הפליאטיבי. לפי החוק, במקרה של חולה הנוטה למות יש חובה לפתוח 

הרופא "על  קיום השיחות מוטלתהאחריות ל .פוי כוחיהנחיות מקדימות ו/או יטופסי על האפשרות למלא 

 :הרופאים אחד לנו שסיפר כפי אך. "האחראי

מעט אנשים  אני עוד לא נתקלתי פה בטפסים של ממש.... .מעט מאוד רואים טפסים כאלה"
כי מעט מאוד אנשים יודעים על המסמך ואנחנו לא יודעים לפרסם  מבקשים לעשות מסמך כזה...

 האופציה הזאת."את... 

"רופא אחראי"  שבו יחוקהבמנגנון  בקהילהכמעט אין שימוש בכל הראיונות וגם בקבוצות מיקוד עלה ש

 . עולה על חצי שנה  אינההחולה  שלהצפויה  ושתוחלת חייהקריטריון  לפיחולה נוטה למות  מגדיר

ניית תרשים זרימה והפצתו, סיון לשלב את הנוהל בעבודת הקופה באמצעות בירק בקופה אחת סיפרו על נ

הגדרה נתפסת צורך ל "רופא אחראי"אך גם שם הודו שלא הצליחו להטמיע את הנושא ושהעברת מקרים ל

חולים  העדפות עםלכן נתייחס לבירור . ("חסמים" ,5.3 'ר)מלאכותית ובלתי מתאימה לצרכים הקליניים 

 , בלי קשר לתוחלת החיים שלהם.בכלל קשים

אפשר ניתן שירות וירטואלי לרופאים בתחום הפליאטיבי. במסגרת השירות  החוליםות קופאחת מב

 שעות. 72תוך בלהתקשר ולקבל מענה 
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בשלב מסוים של  על סוף החייםלא קיים בקופות נוהל ברור של עריכת שיחה  - במסגרת טיפולי בית שיחות

שקבלה ליחידות לטיפול בית  הינה ציפיהמחלה, אך בהנהלות של שלוש הקופות שבהן ערכנו ראיונות יש

 כפי שאמר לנו רופא מנהל באחת הקופות:ובפרט להוספיס בית תלווה בשיחת בירור העדפות. 

ש נוהג של שיחת בירור העדפות כשנכנסים לשלב של הפליאציה. לאו דווקא הוספיס בית, כי "י
כניסה לתכנית  יןנהלים בעניבתוך השאלון ]שקובע  [.]... שם אולי כבר יודעים לאן הולכים

לגבי ההעדפות. הפליאציה[ אנחנו שואלים את הרופא המטפל שאלות לגבי המוות של המטופל, 
דווקא אני חייב לעשות תיקון פה. הצוותים שלנו של הטיפול הפליאטיבי כן שואלים את ]...[ 

ל שיח שלהם אתו הוא להגיע אתו למקומות האלה של מה ההעדפות שלו וש-המטופל עצמו. הדו
המשפחה. דווקא כן עושים על זה דיאלוג בינם לבין המטופל עצמו. כמובן ברמת ההבנה שלו. זה 

אבל באמת השאלון כן כולל את השאלה  [טיפול הפליאטיביבשל הפיילוטים ]חדש לנו הנושא הזה 
 ".הזו על ההעדפות

. שיחה כזובצוותים ה  בו נתקליםשבקושי ל יש הכרה מבוצע בשטח. בדרגי הניהו הנוהללא ברור עד כמה 

ואם הן צריכות לכלול מילוי של טופס ההוראות  הוא מיטבי האופן שבו השיחות נעשותברור גם אם  לא

הטפסים של משרד  שיחות על בסיסעלה שההנהלה מכוונת ל המקדימות לפי החוק. רק באחת הקופות

 עם ואל טפסים מילוי של החוויה על סיפרה קופה באותה בית בהוספיס שמטפלת רופאההבריאות. 

 היא כך ואחר, יותררגישה  שיחה לצורת הטופס את" לתרגם"ו" לתווך" צריכה שהיא סיפרה היא. מטופלים

   .עליו החולה את ומחתימה אותו מקריאה ,יםנאמרש הדברים לפי הטופס את ממלאת

והגבולות בגלל מורכבות החוק ול בית של קופה אחרת נוהגים לערוך "שיחות תיאום ציפיות", וביחידות טיפ

מות. בקופה ת לחוק החולה הנוטה לומקושרה ותשיחשהן  ומרנמנעים מלהמיוחדים שבהם הוא תקף 

שלישית פועלים כרגע להכניס כלי אחר לבירור העדפות, מסמך "חמש המשאלות", תרגום והתאמה של כלי 

 נעשית פעילותוו לאנשי מקצוע נבחרים הוחל בהפצת :י. נכון להיום כלי זה נמצא בשלבי פיתוחנאמריק

לשלב את  התכנית היאבשימוש שוטף. כדי לתת תוקף משפטי לדברים, אינו הוא עדיין  ךלתקף אותו, א

גם כרטיס נשלף  הטפסים על שחותם מי יקבלמידע ה, וכדי לייעל את העברת בכלי החדש טופס ייפוי הכוח

 בקופה:וכך סיפרה לנו מנהלת טפסים. הם על נושא הכרטיס חתכי שמיידע  ,בארנק לנשיאהקטן 

לא רק הסופניים ממש, אלא להביא את זה כבר  ,היא להכין את המטופלים[ ...]והאג'נדה שלנו "
בשלבים  – בין רופא משפחה או אחות –כל אדם עם מחלה כרונית צריך לדבר אתו  .לרפואה הראשונית

היה רוצה ואיך הוא היה רוצה, איזה חיים ראשונים של המחלה, להתחיל לדבר אתו כבר מה הוא 
אנחנו בחרנו  ,הוא היה בוחר לעצמו. כיוון שראינו שההנחיות המקדימות מדברות רק על סוף החיים

המשאלות שהן הרבה יותר נעימות ויותר קלות ומתייחסות לכל האספקטים של החיים.  5ללכת על 
 ".ר שנה שלמה ברמה הארציתואנחנו עובדים על זה כב[ ...]זה הגישה שלנו לפחות 

, נציגות של שתיים החולים בית של קופותהשבהן השתתפו נציגי יחידות טיפול  ,בקבוצות המיקוד שערכנו

כחלק מהשגרה של כניסה  ,בצורה משמעותיתשיחות מקדימות באצלם טרם הוחל מהקופות סיפרו ש

בסדר העדיפויות של  ההשימוש בו תלוימידת , אך בעניין יםבשתי הקופות האחרות מתחיל .ביתהוספיס ל

  המפעילים את היחידות בכל מחוז.
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בהוספיס בית של אחת החברות שמספקת שירותים לקופות מקיימים שיחות על סוף החיים כחלק 

. זאת אלא אם כן החולה מבקששל משרד הבריאות מהטיפול, אך לא ממלאים את ההנחיות הפורמליות 

מיותר, כיוון שבדרך כלל משך האשפוז התפיסה היא שהדבר  ,ספיס ביתבשלב המאוחר שבו מגיעים להו

כפי שאמר מנהל באותה חברה. בקרב מטפלים  ",יורה-מהדה פקטו-הדה חשוב יותר"וסוער, ולכן מאוד קצר 

עלה  ,רופאים ואחיות שמאשרים הפניות להוספיס מטעם הקופותבקרב שמספקים שירותי הוספיס בית, ו

 .ים לשירות זה בלי שהם מבינים במה מדובר ובלי שנערכה שיחה על שינוי יעדי הטיפולשלעתים חולים מופנ

לעתים קרובות מלשוחח עם מטופליהם על מצבם ועל העדפותיהם גם  נמענים רופאים מטפלים ,לטענתם

 הגורמים הרפואיים שלא ניתן עוד "להציל" את החולה.   שליש הכרה גם כאשר במחלה ומאוד בשלב מתקדם 

שיחה צורך באחת הקופות סיפרו על כלי עזר שהפיצו לרופאים ל - בטיפול שגרתי עם רופאי משפחה שיחות

מספר למטופל  הרופא המומחה שבה הלשיחאינה שיש לבצע עם מטופל שאובחנה אצלו מחלה קשה. הכוונה 

את המטופל ופורׂש לפניו את  ןכוומ המשפחה רופאשיחה שבה , לרוב בבית החולים, אלא לעל האבחנה

והיא כוללת גם התייחסות לאפוטרופסות  ,ממוחשבת משפטיות. הכלי הוא תוכנהוה האופציות הרפואיות

ם באמת רופאישה אין פירושוהכלי לרופאים ל שעצם המשלוח ש ציינואיינים ווהנחיות מקדימות. המר

משתמשים בכלי זה, הוא מצביע אינם ם גם אם הרופאי ,לדעת המרואיינים באותה קופהאך . משתמשים בו

תפקידם של המטפלים הראשוניים, בשאר הקופות לא שמענו על התייחסות ל .מאמצים שנעשים בקופהעל 

. עניין האישי שלהם בנושאבפיסתם ותב תלוירופאים העיסוק בכך בקרב ומשיחה עם רופאים בשטח עלה ש

 כפי שאמר לנו רופא משפחה באחת הקופות:

שיחה שאני עושה היא בדרך כלל כללית, לא נכנסת לפרטים של המצבים הרפואיים וטיפולים "ה
אפשריים כמו שיש בטופס. שאלת אם יש נוהל מסודר מטעם קופת חולים לניהול השיחות האלה, 

  ".כמעט ולא –אז אין נוהל מסודר, ומעט מאוד אני יוזם את השיחות האלה 

לא קיים בתיק הרפואי בקהילה מקום ייעודי לתיעוד שיחות על כי כיום  מהראיונות עולה - תיעוד השיחות

כדי שאם יתועדו  ,סוף החיים. ראוי לציין שבראיונות עלה שללשונית ייעודית בתיק של המטופל יש חשיבות

טיפולים המאוחרים יותר, ה תיעוד קברו תחתיההוראות יהיו זמינות למטפל ברגע האמת ולא י השיחות,

  הן מתועדות ככל טיפול שוטף אחר.אם  כפי שקורה

 בריאים או בעלי בעיות רקע אך שאינם חולים קשים מטופליםשיחות על סוף החיים בקהילה:  5.1.3

ציינו את היתרון של נתינת הוראות  שתתפים במחקר, בין מבתי החולים ובין מהקהילה,רבים מהמ

 בבית חולים:רופאה גריאטרית להלן דבריה של מקדימות כשאדם בריא. 

בן אדם  לחינוך.. אני חושבת שצריך להכניס את זה דרך רופא המשפחה, זאת אומרת להכניס ל.."

כמו ביטוח חיים,  ',...אם חס וחלילה מה הייתי רוצה'הוא מנהל שיחה עם הרופא שלו , x מגיע לגיל
לא חייב לתת הוא  .כמו כל דבר. זה רופא שמכיר אותו, יודע את הבעיות שלו. שיחה מתוכננת

שעכשיו צריך  , emergencyאז לרופא שמטפל בו באיזה ... תתייעץ, תחזור. ,תחשוב – תשובה מיד
 "היה יותר קל.ילהחליט, 

עם זאת, א זכות בסיסית של אדם המעוניין לצוות כיצד ינהגו בו במצב כזה. וכמו כן, צוין כי מתן הנחיות ה

רצוי שהמערכת תפעל באופן אקטיבי כדי שיתקיימו שיחות  צדלא הייתה הסכמה בקרב המרואיינים אם וכי
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(. לכן, בסוגיה זו היישום נמדד במידת המענה "המלצות ורעיונות לשיפור" ,5.5 'רעם מטופלים בריאים )

יף זה יוזמות שנותנות המסגרות הטיפוליות למטופלים שמעוניינים למלא הנחיות, ונציין גם במסגרת סע

 וולונטריות בנושא. 

בכל הקופות עלה שאין הנחיה שלפיה רופאים או אחיות במרפאות הראשוניות  - במסגרת הטיפול הראשוני

או  גיל מסויםבה מסוימות: למשל החל יצריכים באופן יזום להציע למבוטחים )כולם או קבוצות אוכלוסי

על סוף החיים. רוב  שיחהבמחלות מסוימות( למלא הנחיות מקדימות או ייפוי כוח, או בכלל לפתוח חולים ב

נראה שרופאי משפחה רופאי הקהילה שדיברנו אתם גם לא הכירו הכשרה ספציפית שיועדה לתת מענה לכך. 

ואצל מסכנת חיים.  שאין להם באותה עת מחלהמבוטחים  עםכלל אינם נוהגים לפתוח בשיחה בנושא זה 

ת לבירורים מצד מטופלים בנושא יהראשונ, יישום החוק מתבטא בהיענות של צוותי המרפאה ואל מבוטחים

אספקת ההסברים הרפואיים הנחוצים במעמד מילוי הנחיות רפואיות מקדימות. פנייה של מבוטחים בו

 את המודעות לנושא )למשל מוות  גבירסביב אירוע חיים שה בעיקרמתרחשת  היאבריאים בנושא זה נדירה, ו

וקא מעוניינים למלא את הטפסים של משרד הבריאות: ל אדם קרוב(. המבוטחים לאו דואצבסבל הכרוך 

 דבריםך, חלק מסתפקים בכך שאמרו לרופא את העדפותיהם וה"לילההנחיות של עמותת חלק מזכירים את 

ברשומות הרפואיות. באחת הקופות מנחים את הרופאים להפנות את המבוטחים לטפסים לפי החוק  ותועד

 ך אין תוקף משפטי. מאנשי מקצוע בשטח שמענו שרוב"לילתת עמושל  אלו ולהסביר להם שלטפסים כמו

פסי ייפוי הכוח על פני ההנחיות המקדימות, וחלק מסתפקים בכך שרשמו בתיק ומעדיפים את ט המטפלים

פסי ההנחיות המקדימות, והרפואי מה הגישה הכללית שהביע המטופל. הסיבה לכך היא הקושי במילוי ט

(. יתרון "חסמים" ,5.3-ירוט בפ 'רהיה רלוונטי )יהדבר אם לעזור בפועל  לא צפויות ההנחיותוהתחושה ש

פא. כיוון שפתיחת השיחה נעשית כמעט תמיד הוא שהוא אינו מחייב הסברים של רו נוסף של ייפוי הכוח

פסים הם כאלה שמודעים לנושא ויודעים מה הם רוצים ביוזמת המטופל, המטופלים שממלאים את הט

 .רבים של הרופא בהסבריםולכן אין צורך 

ת: משיחות עם שני מנהלי בתי אבות בהתקבלה תמונה מעור ןבבתי אבות ודיור מוג - ןדיור מוגבבבתי אבות ו

עלה שבמוסדותיהם מילוי הנחיות מקדימות או ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות נדיר מאוד, ושהצוות 

חשש שבכך יעודד אנשים לרצות למות.  בגללחשש מתגובות המטופל וכן בגלל לא מעלה את הנושא מיוזמתו 

גם לבקשות של מטופלים בנושא מתייחסים לפעמים בחשדנות, ואנשים שמבקשים את הטפסים עושים זאת 

 נו מנהל בית אבות:סיפר לוכך בגישה "מתנצלת". הנושא עולה בעיקר כשהדייר כבר במצב קשה. 

והוא אומר כיצד הוא  ,הוא אומר מה בקשותיו .דייר בא ומדבר על זה "לעתים נדירות, אני מדגיש,
רוצה שינהגו בו בשעת האמת. לרוב, המקרים שהדיירים כן מדברים זה המקרים שיש להם בקשות 

כמו לא להאריך חיים, כדי לא לסבול.  ;זה נדיר מאוד אבל זה קיים ;חריגות, כמו לא לבצע קבורה
הוא  אם גםים היותר נפוצים זה כאשר אדם נמצא במצב קשה, אלה המקרים האלה. אבל המקר

 מתפקד כעצמאי והוא בסדר ומבשרים לו שהוא סופני, שהוא במצב שבו חייו קצובים, אז הוא בא
 ,ואומר מה הוא רוצה שיהיה. אבל גם כאן זה לא רוב המקרים. רוב האוכלוסייה מתעלמת מכך

 י רואה, זה הרצון לחיות".ויכול להיות שהסיבה להתעלמות מכך, מה שאנ

העובדת הסוציאלית מעלה את הוא ששם הנוהל הקבוע ש שמענומנגד, מרופא שמטפל בבית סיעודי בקיבוץ 

ולשכנע את המטופלים מנסה לערב את בני המשפחה ו נות שונותדנה בשיחה בסצ  , קבלהעת ההנושא ב

 וב הדייריםככלל במוסד אחר של דיור מוגן, שייפוי כוח או הנחיות מקדימות. למלא טופסי שמסוגלים לכך 
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מעלה את הנושא באופן יזום, אך  ינוגבוה, שמענו שאמנם הצוות א כלכלי-חברתימשכילים ובעלי מעמד 

. רבים מהם פונים לצוות בבקשה למלא את ניהםביבשיח  מאוד א נוכחשונוה ,מודעות הדיירים גבוהה

סייע בכך, הן מבחינת ידע והן מבחינת זמן. כתוצאה מכך הטפסים, והצוות הסיעודי והסוציאלי ערוך ל

לכשליש מהדיירים יש הנחיות מקדימות או ייפוי כוח. עדות נוספת למאמצי יישום בדיור מוגן עלתה בקבוצות 

כמחציתם מילאו טפסים,  :ליווי הצוותב=הדיירים התארגנו בו הרצאה בנושא הייתה מוסד שב :המיקוד

מנגד, השיח הכללי בין המשתתפים בקבוצות המיקוד העלה שמהיכרותם עם מוסדות רובם את ייפוי הכוח. 

 .מאודנמוכה לו נדירים יחסית ובמרבית המוסדות אין פעילות בנושא והמודעות  ואחרים מקרים אל

יוזמות במסגרת מוסדות שמענו במחקר גם על יוזמות פרטיות לעורר מודעות לנושא  לעיש לציין שנוסף 

יוזמות של אנשים כך או בעמותות שעוסקות בבפעילות  – בריאים על ההנחיות המקדימות ולהחתמה של

חבריה טפסים למילוי המביעים את רצונם שלא לקבל רשות כך למשל עמותת ליל"ך מעמידה ל פרטיים.

 עמותות אחרות מארגנות כנסים וימי עיון בנושא ועוד.; טיפול בסוף החיים

 האקוטי: כיצד מתקבלות החלטות בסוף החיים בקהילה?יישום החוק בשלב  5.1.4

רצון המטופל נתפס רלוונטי בעיקר לבתי החולים, כיוון בנחיות המקדימות ומימוש ההב עוסקחוק שהחלק 

 תרחישיםהחיים שהחוק מאפשר להימנע מהם.  ימאריכ יםטכנולוגיאמצעים הה יםששם בעיקר נמצא

החייאה או  בו צריך להחליט במהירות אם לבצע הצוותחירום ו אדם מגיע לחדר מיון במצבהם ש יםטיפוסי

 תרחישיםטיפול. לפי בצריך להחליט איך להתקדם  הצוותחולה בסוף חייו שוכב במחלקה פנימית ושלא, או 

, מטפלים בקהילה אינם מעורבים בקבלת החלטות בסוף החיים. ואמנם, מנהלת באחת הקופות שראיינו אלו

מילא מית תכנית הטיפול, ויאין מקום לשקול שיקולים של רצון המטופל בהתוו ציינה שלרופאי משפחה

 חולה בסוף החיים אינו מגיע לרופא משפחה אלא לבית חולים. 

להיות  ךעיקר המימוש של רצון המטופל צרי :עם זאת, משיחה עם רופאים בשטח עולה תמונה אחרת

לרופאי משפחה ולמטפלים ביחידות טיפול בית  .נורצוזה בהימנעות משליחה לבית חולים מלכתחילה אם 

התערבויות מיותרות. לפי רבים  בלי ,ממש את רצונו למות בביתיש פוטנציאל רב לסייע לחולה ל

לא לקבל החייאה שהסיכוי שרצונו קטן מהמרואיינים, ברגע שחולה שנכנס למצוקה מועבר לבית חולים, 

ימות. במקרה חירום אין זמן לערוך בירורים, והרופא ההנחיות המקדטופסי ימומש, אפילו אם מילא את 

יכול לעמוד באותו רגע על תוקף המסמכים. רופא מטפל בקהילה אינו ובהכרח מכיר את המטופל  לאהתורן 

הנחיות מקדימות שהוא עצמו היה מעורב בכתיבתן, נמצא  על מךתסשמשערך בירור מקדים עם המטופל, או 

הוא מנחה את המטפלים העיקריים  .ת טיפול שכוללת הישארות בביתהרבה להתוות תכניבטוב במקום 

וכך אמרה אחת המשתתפות  ק לבית החולים.קהזדל בליכיצד להתמודד עם המצוקות של סוף החיים 

 בקבוצת המיקוד של האחיות:

לכתוב מה  חשובו... רגע האמת אין הרבה זמן. זה צריך להיות מוגדר יותר. באמצעות שיחהב"

כי לפעמים אני מגיעה לבד,  ,אין כל כך זמן להתייעץ emergency שיהיה תיעוד. במקרישאפשר. 
ואני צריכה להחליט תוך דקות ספורות מה אני עושה. ואני חושבת  ,אין משפחה, אין רופא

 ".שהגדרות כאלה יכולות לעזור לי להחליט
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 ורופאה בבית חולים גדול ציינה כי:

שאף פעם לא הכיר את החולה, שנתקל בו לראשונה במיון או  ה קורה? מי מחליט? רופאאז מ"
להנשים או לא להנשים?  – עכשיו . ואתה צריך להחליטבפנימית, במצב שאין זמן להחליט

אני חייב . תחליט אתה  עכשיושהמשפחה לא יכולה לחשוב, הם לא יכולים להתייעץ, אז ברור  
 ".להחליט שכן! כי אחרת אני מפסיד מי יודע מה

עוד  רוצה אינו החולהש סוכםכבר  אםרוב הרופאים בטיפול בית מפנים לבית חולים גם ש עולה מהראיונות

כיוון שהם אינם יודעים להתמודד עם המצוקות של סוף החיים,  , לדעת המרואיינים,התערבות. זה קורה

כאשר מדובר  ריות אחריות למוות של המטופל בבית. הקושי גדול בל עליהםאו כיוון שהם חוששים לק

 דמנטייםהחולים ה אצלבפירוש לא אחת מוגדר  ;, לעומת חולים אונקולוגייםALSבחולים דמנטיים או חולי 

תפקיד משמעותי בשלב  נוטליםאינם  בדרך כללשמטפלים רק בסימפטומים. רופאי משפחה  ALS-וחולי ה

  למטופלים שלהם ביוזמה אישית.אקטיביים וגם מספקים טיפול פליאטיבי -זה, אלא אם כן הם מאוד פרו

חולים לבית  להפנייתבקהילה מביא  יכולת מספקת לטפל בתסמינים העדרשפעמים  כמהבראיונות עלה 

כבר ידוע שאינם רוצים בכך. לפעמים המשפחה מזמינה מד"א כיוון שהחולה סובל, למרות אם חולים, גם 

הטיפול  ילו היהמבצעים החייאה. א כלל בדרךשכבר הוחלט שלא רוצים החייאה, וכשמד"א מגיעים הם 

לרוב יש לו  :יותר היה אפשר להימנע מכך. יוצא דופן הוא הוספיס ביתמפותח הפליאטיבי בקהילה 

הוספיס בית עדיין  ,כאמור לעיל מטופל בבית עד סוף חייו, אך תהשארשם המשאבים ויכולות הדרושות ל

  .למדי הוא שירות נדיר

לא לפנות לבית חולים. שענות לבקשות של מטופלים יהמ הצוות של שמעותיחשש מגם בבתי אבות עלה 

"אנחנו לא יכולים לראות את אבא סובל : בדברים כגון המטופל בות הנושא עולה ביוזמת ילדיורקלעתים 
ים נדירים, במקר ן רקמאוד בבקשות כאלה ומקבל אותנזהר . הצוות ככה, אל תפנו אותו לבית חולים"

דורשים לשלוח . בדרך כלל כשיר( הוכרז לא הדייראם )כלומר,  הילדים מוגדר אפוטרופוס למשל כאשר אחד

 המטופל רוצההיה עולה במפורש, ככלל לא נעשה מאמץ לברר מה  אם הבקשה אינהאת הבקשה בכתב. 

היה אם שלפעמים שולחים דייר לבית חולים גם  מתבררלבית חולים לפי שיקול דעת קליני.  אותו מפניםו

. במוסדות חוששים מאוד ממוות שלא במסגרת בכך צהור ינואהוא ואמר במפורש ש החלטות לקבליר כש

מאוד קשה  ןבית חולים, וגם במוסדות שבהם יש מודעות גבוהה לנושא של הנחיות מקדימות, המימוש שלה

וסדות יש לצוות. בקבוצות המיקוד ובמספר ראיונות עם רופאים בקהילה עלה שיש בכך החמצה, כיוון שלמ

  .של חולים בביתם הפרטילו שיש מא ,אשפוז ליבמשאבים רבים יותר לאפשר מוות 

 חולים בבתי יישום 5.2

מועט נו מידע יש בידישאור יוזמות מקומיות, כיוון ידגש על תבליישום בבתי החולים נתייחס בקצרה בלבד ו

המחקר של בנטור  גם .חוליםבבתי בקרה לאחרונה ערך שמשרד הבריאות משום יחסית בנושא זה וכן 

החולים ניכרים  ילפיו בבתו ,שופך אור על הסוגיה ( בדבר טיפול פליאטיבי בבתי חולים2015ואחרים )

מלא וטוב יותר. לצד מיעוט  יישוםאם רוצים ביישום החוק, אך יש להמשיך בהם ידי להביא למאמצים 

פליאטיביות בבתי החולים, ישנה פעילות מומחים קליניים בתחום הרפואה הפליאטיבית ומיעוט מיטות 

כתיבת נהלים בנושא, הכשרת צוותים ומינוי צוותים פליאטיביים מוסדיים על מנת לסייע בקידום  גוןכ

 ההתמודדות עם חולים אלו.
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 תיעוד העדפות המטופל והנחיות קליניות 5.2.1

העדפות הוא פיתוח דרכים  הנושא הבולט ביותר שבו ראינו עדות לפעילות בבתי החולים בנושא בירור

גורף בבתי החולים,  אינועדיין  הנוהגהנחיות קליניות. גם של  בעקבותיהןשיחות בירור העדפות ו ן של לתיעוד

בתי  בכמה .חשש מתיעוד החלטות להימנע מפעולות מאריכות חיים מבעבר, יש פחות ,שהיום התברראך 

 יועצת אתית בבית חולים סיפרה על נוהל פנימי:חולים ראינו יוזמות מעניינות להנחלת הנושא. 

שהחולה אמר  – אנחנו קבענו בנוהל שראוי לתעד ברשומה הרפואית את השיחה עם המשפחה"
ואז ממשיכים הלאה. זה לא מנוגד  ,חותם שהוא מאמין להם 'הרופא האחראי'ו – להם ככה וככה

 ." .ל החוק.לחוק ]....[. כל עוד יש תהליך מסודר אצלנו שמתאים לרוח ש

לתיק הרפואי הממוחשב של כל חולה לשונית פליאטיבית, והצוות מצופה  הבכמה בתי חולים כלליים הוכנס

למלא אותה בהתאם לשיקול דעתו הקליני. בלשונית יש מקום לתעד שיחות על סוף החיים, להעלות הנחיות 

משרד הבריאות( וכן לסמן כן/לא פסי ההנחיות המקדימות של ומקדימות כתובות )מכל סוג, לאו דווקא ט

סימון של  גם לגבי הנחיות רפואיות ספציפיות: הנשמה, החייאה וניתוחים מצילי חיים. הלשונית כוללת

אדם "ומי הוא  " לוהרופא האחראי", מי הוא "חולה נוטה למות"הגדרות המטופל לפי החוק: האם הוגדר 

האפשרות של ייפוי כוח במידת האפשר, עם  בעניין, ומופיעה בה הוראה ליידע את החולה למטופל" קרוב

התרשמות המקום לסמן אם המטופל הודרך בנושא. טרם נערכה בקרה מסודרת בנושא מילוי הלשונית, אך 

רטה יוכך פ שקיומה מעודד את הצוות לערוך שיחות בנושא. היא של משתתפי המחקר שמעורבים ביוזמה זו

 :זו לשוניתבשימוש פנינו בכירה העוסקת בהטמעת הל

מקבלת דיווחים של בתי החולים וגם הייתה בקרה של אבל אני  ..עוד לא עשינו בקרה על זה."
. ...משהו כזה ',היערכות בתי החולים לחוק חולה נוטה למות' קראה לזהש]...[  משרד הבריאות

 ,...היא בדקה שם גם טיפול פליאטיבי. אני הייתי בבית חולים אחד בבקרה הראשונה שנעשתה
... אנחנו בנויים ככה שמעבר לבקרות האלה אנחנו עושים ביקורים וראיתי שזה מתועד. ]...[.

ני ואז הם מציגים לנו כל מי ... בביקור של סגל האחות הראשית. ]...[-שבוע שעבר היינו בב
פרויקטים שהם עושים או תהליכים שהם עושים ושאנחנו נהיה מעורבים. אז הם הציגו שבוע 

הם עושים עם הצוות הפליאטיבי ותקשורת בסוף החיים ואיך הם מתעדים את שעבר מה 
 ".השיחות

 DNRיוזמות דומות עלו גם בבתי חולים אחרים, כלליים וגריאטריים: בבית חולים גריאטרי אחד הוראות 

רשומות על הצמיד של המטופל, ובבית חולים אחר פותח טופס חולה נוטה למות שמוכנס לתיק של כל 

ה שהמטופל הוא חולה הנוטה עכזה, קופצת התר פותחים תיקמטופל שמאותר כחולה נוטה למות. ברגע ש

מה לנו על יוז הלמות. במקומות מסוימים היוזמה מתרחשת ברמת המחלקה: רופאה בבית חולים סיפר

, DNRשנקטה במחלקה סיעודית גריאטרית לקביעת דרגה לכל מטופל במחלקה מבין ארבע דרגות 

 ארבע רמות של התערבות בפעולות אגרסיביות בסוף החיים. ותשמציינ

מעט מאוד עוסקים ביידוע  ,בבתי חולים, במפגשים שבהם המוות אינו אפשרות קרובהבראיונות עלה ש

שיחה עם מנהלת מחלקה גריאטרית בבית חולים להלן קטע מ. בסוף החיים אודות זכויותיהםעל מטופלים 

 גדול:
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כן מתקשר, ונמצא פה, אבל יודעים שהוא הולך אה...ומתדרדר. מה אתם  מה קורה עם אדם שהוא... :(ש)

 שואלים אותו? עושים אתו?

 אנחנו לא עושים את זה באופן שגרתי. ואולי כן צריך לעשות את זה.  :(ת)

 למשל בן אדם שהגיע ואפילו היה לו איזושהי בעיה נקודתית, טיפלו בו, הוא חזר לעצמו קצת.: (ש)

 רוע מוחיינגיד א :(ת)

 נניח :(ש)

 אדם הופך לנכה אבל עדיין יכול לקבל החלטה. הוא... – רוע מוחייא – : זה דבר מאוד שכיח באוכלוסייה(ת)

רוע מוחי, שזה סביר יקרה אם יקרה לך עוד פעם א. מה יוכו'לא משותק לגמרי אבל הוא... צריך עזרה 

זה  אתזה אנחנו צריכים לנהל שיחה כזאת, אבל  עלאז יכול להיות ש? שיקרה, ולא תוכל לקבל החלטה

 אנחנו לא עושים.

 : למה לא?(ש)

 שאלה הכי טובה שיש : אמ...(ת)

 ם לדבר על זה?כי אין זמן? כי אין כלים? כי אין...כי חוששים? כי לא רוצי : לא...(ש)

א להביא אותו למקסימום תפקוד ול. כי הדגש פה, במקרה, בסביבה הזאת שאני חיה בה, הול. הכו: הכ(ת)

 במודעות. ל עם מבט אופטימי, וזה לא ב..ו, והכ'תשתקם ותהיה הכי טוב שבעולם'ו... ו...

 הקמת ועדות והגדרות תפקיד לפי גדרי החוק 5.2.2

על פעולות יזומות שננקטו  ,חולה הנוטה למותההקמת ועדות מוסדיות לעניין חוק  לע ותת רביולא שמענו עדו

הטלת אחריות לאיתור חולים נוטים למות כהגדרתם בחוק. בבית חולים  לעאו  "רופא אחראי"להגדרת 

הוא בפעילות חינוכית והכשרתית, ולא בהכרעה  הבו ועדה מוסדית עלה שעיקר עיסוקיש גדול אחד ש

 וועדות המוסדיות:המפנינו חברה באחת ליינה וכך צ. בשאלות אתיות במחלקות

כי  ,ועדה שהמטרה שלה היא חינוכית ופחות מופנים מקריםו"אנחנו יותר רואים את עצמנו כ
בעיקר יותר  ,יםמקרים הם ממש מרגע לרגע, חולים סופניים מטבע הדברים. אז כן דנים במקר
ובדרך כלל הדיון  ,בהיבט החינוכי ומה אנחנו עושים מזה... כן יכולים להתייעץ אתנו על מקרים

 ".על המקרה ייפתר בהנחיה איך צריך לפתור את הבעיה

נוהל לאיתור יזום של חולים נוטים בבית החולים פותח לדבריה  .בבית חולים אחר מועסקת יועצת אתית

הדגש הושם על מחלקות ספציפיות שבהן לדעת  .ותיהם לפי התהליך המתואר בחוקבירור העדפללמות ו

כל מטופל הוא חולה נוטה למות )מחלקות ייעודיות  אםמפתחי הנוהל סביר לדרוש מהרופא המטפל לבדוק 

כגון המטולוגיה, דיאליזה ונוירולוגיה(. במחלקות לרפואה דחופה נקבע שאין אפשרות לבצע איתור יזום 

טיפול. מאת הרצון להימנע ביוזמתם שפחתו מעלים דרש לחוק רק במקרים שבהם המטופל או מיות יהצושו

 ,במחלקות פנימיות ישנה חלוקה בין חולים חוזרים, שלגביהם המחלקה פועלות כמו המחלקות הייעודיות

, כפי שתיארה (דחופה לרפואה חלקה)מ "דמלר  חולים שאינם חוזרים, שלגביהם המחלקה פועלת כמולבין 

 :דיברנו שאתה אתיתה יועצתה
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, המיונים, ד"מלר של שהמחלקות והחלטנו מחלקות של שונים סוגים בין אבחנו "אנחנו
, קיי-או, מקדימות הנחיות םע מטופל להם מגיע. ראקטיביים הם - הלאה וכן לב, נמרץ  טיפול
 לא זה. למות שנוטים חולים לזהות מיוזמתם הםמ דורשים לא אנחנו אבל. התהליך לתוך נכנסים
 במחלקות זאת לעומת. האלה הלחוצות במחלקות זה את לדרוש יכולים לא אנחנו. סביר

 המחלקה. יזום איתור חייבנו אנחנו – אלה כל נוירולוגיה, המטולוגיה, נפרולוגיה – הייעודיות
 'האחראי הרופא' זה לפעמים. היזום האיתור את עושים איך של הפנימי הנוהל את לעצמה תקבע
 ".הספציפית למחלקה מותאם זה. אחראית ס"העו לפעמים, החיפוש את עושה עצמו

 חולים.הית לכל מחלקה בב "רופא אחראי"גם הגדרות למינוי  ולפי נוהל זה נקבע

 באשפוז זמינות טיפול פליאטיבי 5.2.3

אחד הנושאים שעלו בנוגע לזמינות הטיפול הפליאטיבי הוא שהמסגרת של הוספיס אשפוזי מצומצמת מאוד 

 "פליאטיביים מטופלים" שמוגדריםמהמטופלים כאמור, רבים וקיימות מעט מאוד מיטות הוספיס בארץ. 

ט מומחים אין כמע ובמחלקות אל. מאושפזים במחלקות לסיעוד מורכבכך צריכים להיות מוגדרים שו א

עלה שבשנים האחרונות חל  ים, ומידת המומחיות של הצוותים בנושא נמוכה מהדרוש. עם זאתיפליאטיב

ובמחלקות לסיעוד מורכב החלו לדבר יותר עם המשפחות ולאפשר הימנעות מטיפול בסוף  ,שיפור בנושא

 החיים והמודעות לו:רופאה פליאטיבית היטיבה לתאר את החשיבות של הטיפול הפליאטיבי בסוף  החיים.

 את יודע לוכ קודם ,לטיפול ניתנת שלא במחלה חולה אם, החיים בסוף אדם, אוטופי בעולם"
 אנשים ויש ,במחלה לטפל ניתן תמיד לא אבל בסימפטומים לטפל אפשרות שיש יודע, האמת

 לעשות מה כבר שאין בכך מכיר האונקולוג הזה בעולם. שלו בסבל לטפל שיודעים מקצוענים
 מעגלים סגורל לו עוזר מישהו, אותו ללוות ממשיך מישהו .הפליאטיבי לטיפול אותו ומעביר
 ".חשובה כך כל המודעות לכן. לו שנשאר מהזמן וליהנות

במינוי  האחרונותשנים ב הפעילות בבתי החולים הכלליים לשיפור הזמינות של טיפול פליאטיבי התרכזה

 בנטור , ר'פירוט אופי הפעילות בחלוקה לבתי חולים)לצוותי יועצים ובקיום ימי הכשרה במחלקות ייעודיות. 

  .(2015 ,ואחרים

 חסמים  5.3

 :היבטים במספר עולה בשטח לישומה החקיקה בין הפער

 נוהלבו חוקליקויים ב 5.3.1

 המקדימותפסי ההנחיות ויתר וחוסר רגישות בט-סרבול, פירוט
פסי ההנחיות המקדימות של משרד הבריאות. הטופס וטהמקשות את השימוש בבראיונות עלו בעיות רבות 

ים טעויות, יוצרמסורבל ומתיש את החותם בריבוי הפרטים שהוא כולל. האורך ועודף הפירוט  ,ארוךככלל 

ל עוד יותר את וטפסים שמולאו חוזרים לעתים ממשרד הבריאות עם דרישה לתיקון, דבר שמתסכ

הממלאים. השפה המשפטית והביורוקרטית של הטפסים היא לא רק מחסום טכני, היא גם מעמידה קושי 

, הטופס מחייב לבחור בין שתי הגדרות של נותן הנחיות: "חולה נוטה למות", הנפשי מול מטופלים. לדוגמ

אם . גם והוא איפשהו בין שתי הגדרות אל ההנחיותהרפואי של מרבית ממלאי טופסי  מצבם". בריא"או 

ר גדיהמאוד ללו חולה באמת נוטה למות )ומעטים מאוד הם אלה שהוגדרו כך פורמלית לפי גדרי החוק( קשה 



 

31 

 החולים מקופותבאחת לעשות זאת. רופאה בהוספיס בית  מנווקשה מאוד לרופאים לבקש מ את עצמו כך

ולה במצב קשה, בלי לקבוע פרוגנוזה מסוימת. ביטאה את סיפרה שהיא לרוב מסמנת "אחר" ומתארת שהח

 התסכול מהטפסים אחות טיפול בית שהשתתפה בקבוצת המיקוד: 

 אנשים ולא ,להם חשוב הכי היה ח"שהכסת דין עורכי זה[ הטופס]את  זה את שכתב מי"
 שאני יודע אני'  פעמיים [כתוב] הראשון בדף. ופליםהמט עם זה את ממלאים שהם שמדמיינים

 ?!"פעמים 15 זה את לראות רוצה מי. 'למות הנוטה חולה

ידי רבים מהמרואיינים כמיותר ומעמיס, -עודף הפירוט בנוגע למקרים ובנוגע להגדרה של סבל נתפס על

. אדם לא יכול לחזות ופי-מגבלות לא רצויות על הרופאים שצריכים לקבל החלטות על הטילעלול לגם והוא 

בסופו  ,יש הנחיות אםגם  ,לכן .והרפואה משתנה כל הזמן ,קלע אליהםיהרפואיים שימראש את המצבים 

 בל החלטות בהתאם. הצוות להחליט איך לפרש אותן ולקיצטרך של דבר 

 יםלדעתם, הטפס את המטרה. ציםמחמי הטפסים ,המשפטי הדגש בגללש אפוא מטפלים רבים סבורים

 ינםורת פתוחה בסוף החיים, ואילו בגרסתם הנוכחית הם אלהיות כלי וגורם מסייע לקידום תקש יםאמור

ך המילוי מקום אין בהם מקום שבו המטופל יכול "להביא את עצמו", ואין בתהלי –יכולים לעשות זאת 

צפויים למלא מקום חשוב בפרשנות שלהם ברגע האמת. כפי שאמרה אחות הם שאף למשפחה ולקרובים, 

 אונקולוגית באחד מבתי החולים: 

ה לא המסמך שהוא המטרה פה. המסמך הוא סוג של אמצעי לתקשורת והוא מפספס את ז"
 בנאלי, הוא לקוני. בכלל לא ברור איפה צריכה להיות התקשורת שם ]...[  הואהמטרה הזו כי 

אבל החיסרון הגדול הוא שאין בו את הבנאדם, אין בו ביטוי של  ,טופס מובנה יש לו יתרונות
תן יתעשו משהו שגם י –תכתבו או תסריטו או תקליטו 'יותר אומרת לאנשים ואני יותר ו ,האישי

זה לא או דיאליזה או החייאה.  –כי בחיים האירועים הם לא מה שכתוב במסמך  ,'את הקול שלכם
פתאום יש איזה מין מצב מורכב, יש גם קצת מזה וקצת מזה וצריך לקבל החלטות מורכבות 

ומה חשבת ומה אמרת שחשוב לך ומה הכי מפחיד אותך בעולם,  ובלחץ זמן. אם יודעים מה אמרת
אפשר יהיה לקבל החלטות שיותר יתאימו לתפיסת עולמך. אז אני ממש ממש ממליצה לאנשים 

בר עם הקרובים להם שוב ושוב ושוב, לתת להם לשאול דלעשות משהו ברמה האישית. כמובן, ל
 ות, לתת להם לבדוק."שאל

לת הסברים רפואיים מקיפים, לאדם אין יכולת אמתית להבין את מלוא המשמעות יתר על כן, גם לאחר קב

  של הטיפולים הרפואיים המנויים בטופס. כפי שאמר משפטן בעמותה שעוסקת בנושא:

"יש ]בטופס[ המון שאלות מכבידות וקשות, וגם אם ]המטופל[ יקבל את ההסבר הכי טוב מהרופא 
 אני'רפואיים, הוא יתקשה לענות על השאלות. אם אדם אומר שיסביר לו את המונחים ה ,הכי טוב

 – 'אינני רוצה החייאה אם אני אאבד את ההכרה ואהיה במצב שיגדירו אותו כחולה נוטה למות
 –' אני לא רוצה החייאה בעיסוי לב'כולם מבינים למה הוא מתכוון, אבל כשמבקשים ממנו להגיד 

 ?!שוק חשמלי לא ,שוק חשמלי כן – האדם יודע מה יותר טובכן או לא וכו' ]...[ זה מכביד. מניין 
 ".אנשים לא מבינים את המושגים גם אם מקבלים הסברים
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 ההנחיות למאגר מוגבלת גישה
 .שהגישה אליו מוגבלת ,סון ההנחיות במאגר נפרד במשרד הבריאותחבראיונות עלתה גם ביקורת על א

. לדעת ניתנה גישה לרופאים אחראים בודדים בכל מוסדהעובדה שרק  המחקר למשתתפירמה במיוחד צ

 צורך יש שאםמשום המאגר לוקה בחוסר התחשבות במציאות הקלינית, ניהול  ,ם שהתייחסו לכךשתתפיהמ

הם לא אם במאגרים נפרדים, ודאי  ואין זמן ויכולת לחפש, מילא שאדם המקדימות ההנחיות בטופס

היה מקושר לתיק  ילוציינה שלמאגר היה יכול להיות ערך אכל הצוות. אחות בעמדת ניהול לפתוחים 

ההנחיות המקדימות אינן מתאימות לסיטואציה טיפולית ככלל, כי  ספר מרואייניםציינו מ כמו כן הרפואי.

לצוותים אין זמן להתייחס אליהם ולבדוק את תקפותם. גורם ממשרד משום ש ,של הגעה לחדר מיון

א הסביר שהדגש בשימוש בהנחיות צריך להיות על מצבים של אשפוז הבריאות שאמון על הטמעת הנוש

 חדרי מיון. בבמחלקה, ולא 

 "למות נוטה חולה" הגדרתבו פרוגנוזה קביעתב קושי
התנגדות  עוררהההגדרה בחוק של חולה נוטה למות כחולה שתוחלת החיים הצפויה שלו היא שישה חודשים 

קושי טכני בקביעת פרוגנוזה ברזולוציה כזו. רופאים יכולים לדבריהם  ישרבה בקרב המרואיינים. ראשית, 

חודשיים, אך פרוגנוזה של חצי שנה אינה מקובלת -לזהות את השבועיים האחרונים לחיים, ולפעמים חודש

ספיקת -אפילו במחלות אונקולוגיות, שבהן יש מודלים סטטיסטיים שבשימוש, וודאי שלא במחלות כגון אי

ליה באופן עגם אם יש איזושהי הערכה, לא סביר לבקש מהרופאים לתעד אותה ולהתחייב  לב ודמנציה.

שגויות לגבי המטופל הבודד.  הן פורמלי, כיוון שההערכות מבוססות על מידע סטטיסטי, ולעתים קרובות

הגדרות כלולים בים שהיו יכולים להפיק תועלת מהחוק אינם חולים רב ,חוסר היכולת לקבוע פרוגנוזהבשל 

. הדבר מחזק את ההטיה שגם "הגלגלים בין נופלים" , הם שלו, וכדברי אחות טיפול בית בקבוצת המיקוד

שבירור העדפות וטיפול פליאטיבי מגיעים רק לחולים אונקולוגיים בשלב ההתדרדרות הסופי  ,ככה קיימת

 חודשיים לפני המוות(. -)חודש

לצוותים  הסברה שצריך לשפר את ההטמעה באמצעות הכשר שוחחנו שאתה חולים בבית האתיתהיועצת 

כיוון שהיא אינה נתפסת כבעלת  ,קביעת פרוגנוזה, אך רוב המרואיינים התנגדו לעצם השימוש בהגדרה זול

  משמעות קלינית. כפי שאמרה עובדת סוציאלית בבית חולים:

חצי שנה הרופא מוסמך עם החצי שנה אין הרבה מה לעשות. כי מה אומרים בחצי השנה? לגבי ה"
לקבוע שהחולה במצב סופי, ושהרופא יכול להגיד לו שהוא יכול לעשות הנחיות מקדימות. ואם 

 "אפשר להגיד את זה? השיח הזה לא יכול להתנהל?-הוא לא בחצי שנה אז אי

. כפי futility –ההגדרה המקצועית הנתפסת כרלוונטית יותר היא זו של חוסר תוחלת רפואית לטיפול 

 שהסבירה אחות טיפול תומך בבית חולים: 

אפשר להחזיר אותו -יש הרבה מצבים שהצוות הרפואי יכול להגיד מתי התחיל המצב שאי"
אי אפשר לטפל במחלה 'מקביל לטיפול, צריך גם להגיד אותו למטופל: באחורנית. וזה משהו, ש

אלה והאלה ונדאג לאיכות שלך. מפה המחלה רק תתקדם. ואנחנו נמשיך לטפל בך בתרופות ה
אבון ולא תסבול מסימפטומים יהחיים שלך: שלא יהיו לך כאבים, שתישן טוב בלילה, שיהיה לך ת

-זה קשור להגדרות של הצוות של מתי נקודת האל ]...[ . וזו הגדולה של הטיפול התומך.'אחרים
לים מצילי חיים לא שה חודשים[, שמשם רואים רק התדרדרות ושעוד טיפויחזור ]ולא לעניין הש
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ותר ברור מתי החולה לכאורה י[ זה גיותו]במחלות אונקול .יעזרו. והמקרים האלה מאוד ברורים
נוטה למות. אבל היום זה כבר לא נכון. גם בקרדיולוגיה, בנפרולוגיה, במצבים אחרים נוירולוגיים, 

חות האלה בנקודות חזור. וזה נכון לעשות את השי-הרופאים יודעים להגיד מתי המצב הוא אל
 " זמן שונות ולקבל את המידע.

ההגדרה בחוק המחייבת תוחלת חיים של חצי שנה מוציאה מגדרי החוק חולים רבים, ובכללם המסה 

מאבדים כשירות, אסור לפי החוק להימנע  ום. לכאורה, כאשר חולים אליהגדולה של החולים הדמנטי

את רצונו שלא  ,קרוב למועד אובדן הכשירות ,תומפורשהמטופל הביע אם , גם בהם מטיפול מאריך חיים

החוק מנוגד . לדעתם, רבים מהמטפליםבקרב תרעומת רבה לקושי ולזה גורם איסור להאריך את חייו. 

כפי שסיפר  9מה שהיה נהוג בפועל.עומת ובכך הוא מהווה צעד אחורה ל ,לתפיסות המקצועיות המקובלות

 גורם במשרד הבריאות: 

או שתהיה שם ותהיה  –ת הצוות המטפל במצב שהוא בלתי אפשרי. כי אומרים "מעמידים א
או שתהיה שם ותכפה על המטופל טיפול שלפני שעה, לפני  ,עבריין, תעזור למטופל ותהיה עבריין

אמר לך שהוא לא חפץ בו, כי עכשיו הוא אינו כשיר. ]...[ או לחילופין, אם  הואיום, לפני שבוע, 
בקשתו של המטופל מלפני יום הוא צריך לא להיות שם. ]...[ היינו רוצים  הוא רוצה לכבד את

לעזור לו עם סדציה פליאטיבית, ושיהיה מצב חוקי שיאפשר לו להימנע מהנשמה של חולה כזה 
 ".עם תרופות מיישנות

סת ולא בהצעת החוק רק בתהליך החקיקה בכנ הה, שנקבעקושי זה מועצם עקב הצמצום הנוסף של ההגדר

 טיפול לו נתןיי אם"גם  היא לחיות שנה חצי של שהפרוגנוזה מי הוא למות נוטה חולה לפיהו, המקורית

שאינם רוצים להיות מונשמים ושחיבור למכונת הנשמה  ALSמתן מענה לחולי  צמצום זה מונע ".רפואי

 עשוי לדון אותם לשנים של חיים בסבל.

הליך חולה הנוטה למות של פרוצדורה המתוארת בחוק לאיתור וסימון בגם רואים רבים העוסקים בנושא 

עולה בקנה אחד עם העקרונות הקליניים לשיחה עם מטופל. לפי החוק, לאחר החלטה על הכנסת  ושאינ

. כפי שתיארה זאת לחולה לדווח על כך רשמית "הרופא האחראי", חובה על "נוטה למות"החולה לקטגוריה 

 ד מבתי החולים: באח האתיתהיועצת 

 לעשותצריך  . 'אתה חולה נוטה למות'"אתה לא יכול לבוא ולהגיד למטופל כמו שכתוב בנוהל 
מה היית רוצה אם חס וחלילה 'כדאי לנהל את השיחה של . לפי ההנחיות לנתינת בשורה קשה זאת

ע למטופל . אנחנו לא נגי'אנחנו נעשה כל דבר שלא תגיע למצב הזהשנגיע לשלב א' וב', למרות 
. באמת. יש אתיקה של גישה למטופלים. אתה לא יכול 'אתה חולה נוטה למות'ופשוט נגיד לו 

לעשות דבר כזה. ]...[ איזה זוועת עולם זה. אתה לא אומר למטופל אף פעם שהוא הולך למות. 
 'למות?אני הולך '. אלא אם כן המטופל אומר: 'הסיכויים לא גבוהים', 'המצב קשה'אתה אומר לו 

 ".אתה תענה ,אם המטופל שאל

                                                   

יש לציין שעניין זה פתוח לפרשנות משפטית. משפטן שראיינו הסביר שאפשר גם להבין שעם חולה שלא נכנס לגדר  9
 שהחוק ראוילעמדתנו , זאת עםהחוק אפשר יהיה להתמודד בהתאם לתקדימים המשפטיים שקדמו לחקיקתו. 

 .החולים סוגי לכל החיים בסוף הטיפול נושא את יסדיר
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 טיפול נלווהחובת מתן 
משתתפים במחקר )ובפרט המומחים רואים חובה לתת טיפול נלווה לחולה נוטה למות בלתי כשיר בגם 

בסוף  החולל ,עקרונות הקליניים. במקרים רביםאת התואמת חובה שאינה סוף החיים( לנושא הטיפול ב

, ולכן לא ברור אילו מותו אתהיא שתביא  ותהמחלמ איזובסופו של דבר לא ברור ו מחלות רבות, ישהחיים 

 את הקושי של רופאים לקבל סעיף זה: הסביר . גורם במשרד הבריאות ל"נלווה" במהטיפולים נחש

"זה אצל הרבה רופאים בלתי נתפס. יגידו לך רופאים, מה זאת אומרת? ממה הם מתים בסוף? 
אני לא 'של. זה דפוס המהלך הטבעי של המחלה. אז המטופל אומר הרבה מתים מזיהומים למ

י דלקת ריאות חמורה וזה מה שיסיים את חיי, אני לא יהאנטיביוטיקה, אם נגזר על רוצה את
 ".ואי אפשר... החוק לא מאפשר ',רוצה את האנטיביוטיקה

דמנציה נתפסת כמנוגדת לחולי פעמים שהחובה בחוק לתת הזנה מלאכותית באופן יותר ספציפי עלה מספר 

והאכלה עשויה רק  ,רעב תחושת אין בשלבים הסופיים בדמנציהמשום ש, המיטביים הקליניים יישומיםל

  .המטופל שלסבלו להחמיר את 

 סתירות )לכאורה( בין החוק למציאות הקלינית
ברוח החוק  בקרב המומחים הקליניים לטיפול בסוף החיים שרואיינו למחקר זה ראינו תמיכה רבה

שפרטי החוק אינם מותאמים למציאות הקלינית. כפי על ובעקרונות שהוא מתווה, אך ביקורת ותסכול 

 שאמר רופא מומחה ברפואה פליאטיבית שגם עוסק בהטמעת הנושא בצוותים: 

 ,זה נכון'משפטנים יכולים להגיד  ]...[. יש כשלים בחוק שמשפטנים כתבו, והם לא מבינים לצערי"
החוק היה  ,לפי הקטגוריות המוסריות או המשפטיות שלהם, אבל בחלק לא קטן 'וזה לא נכון

מנותק מהמציאות. אז אני חושב שבגדול העקרונות של החוק הם עקרונות נכונים, אבל כשאתה 
אז או שאין תשובה בחוק, או שיש תשובה והיא  – כן צינור, לא צינור– מנסה להגיע לרזולוציה 

תאימה לתפיסות המקצועיות שלנו, למה שאנחנו רואים, או אפילו לעקרונות האחרים בעצם לא מ
 ".של החוק, כמו כיבוד האוטונומיה

נצמדים לרוח החוק  בדרך כלל לומר שבמאמצים שתיעדנו ליישום החוק, המיישמיםאפשר בפועל, 

וק. למשל, במקומות אלה מנוגדים להגדרות הפרטניות של החאם ולעקרונות הקליניים המקובלים, גם 

אלא מטמיעים  ,שנההתהליך מובנה לבירור העדפות טיפול, לא מתייחסים למגבלה של חצי נוקטים שבהם 

 יישום" ,5.1 'את הנושא באופן רחב, ולרוב גם לא נצמדים דווקא לטופס ההנחיות המוקדמות של המשרד )ר

 הזנה מלאכותית למטופל בסוף החיים.  (. בדומה, ההנחיות שניתנות בהכשרות הן שלא צריך לתתבקהילה"

הנטייה  – יש מודעות עקרונית, בנוגע למטופל ספציפיאם יחסית, וגם נמוכה כך, המודעות לפרטי החוק עקב 

על בעבודה הקלינית היא להתעלם מפרטים אלו כל עוד יש הסכמה בין הצוות המטפל ומשפחת המטופל 

  תכנית הטיפול.

 ר בכלים ומשאביםוחסמידע והעדר וסר מודעות, ח 5.3.2

 היענות הציבור: חוסר מודעות והתנגדויות-אי
חולה הנוטה למות ולסוגיה הרחבה הזה מתחלק להעדר מודעות של המטופלים לזכויות שלהם לפי חוק  חסם

במוות. החוק מטיל חובה על המטפלים לעשות את כל המאמצים לבירור לעסוק תרבותי קושי יותר של 

כתיבת הנחיות ידי -על – , האחריות לטיפול בנושאהקודםהעדפות החולה כאשר הוא נוטה למות, אך בשלב 
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, נראה ששיעור האזרחים הנערכים מראש אמורעצמם. כ אזרחיםמוטלת על ה – מקדימות או בצורה אחרת

  וד.לסוף החיים נמוך מא

המטופל לא עשה עבודת הכנה מוקדמת בזמן שהיה בריא  אםש רורימהראיונות וקבוצות המיקוד עלה בב

קשה לו הרבה יותר להתחיל לחשוב על נושא סוף החיים בשלבים  ,או בשלבים לא מסוכנים של מחלתו

, כיוון הנושאלק מהמטפלים ששוחחנו אתם סיפרו על מקרי תגובות קשות בהעלאת ח. קרובשהמוות כבר 

הנושא  בשיחה עלמלפתוח בהמשך חוויות אלו הרתיעו אותם  .מטופלים לא היו מעוניינים לדבר על המוותש

מציאותית לגבי  לאאחרים סיפרו שמטופלים רבים מאופיינים באופטימיות מטפלים מטופלים אחרים.  עם

סיפרה שהיא לעתים מתקשרת מצבם, עד כדי כך שעובדת סוציאלית ביחידה לטיפול בית באחת הקופות 

בין בין הפרוגנוזה הפסימית לחריף ניגוד מאחר שיש לרופא כדי לוודא שמה שרשום בתיק הרפואי נכון, 

רואים מצד אחד  :המטפלים אמביוולנטיים לגבי גישה זו של המטופליםלעתים מטופל ומשפחתו. ה דברי

 שציינה אחות שמטפלת בחולים אונקולוגיים: כפי ההכנה למוות.  אתומצד שני היא מקשה  ,בריאהבה גישה 

בורחים מהאפשרות  ]החולים[אני פוגשת את הקושי הזה לא פעם ולא פעמיים. אני ממש רואה ש"
זה מאוד והזאת שאולי אני לא אשרוד. אנחנו מנסים עכשיו, בקטן, לעורר את הסוגיות האלה, 

בים שונים בשלהשאלה הזאת היה לגיטימי להעלות את מאיים על האנשים. אני חושבת שלו 
אבל זה היה כמו  ,קצת בהגזמה ,בחיים, אז היינו שומעים אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם

 יםאז כששואל ,מאחר וזה שאלה שלא שואלים ..רגלים או על כל מיני.לשאול על כאבים או על ה
 ".מתקדמת זה מאוד מאיים אותה אדם עם מחלה מאוד

ל על ומאוד ברור, בפועל אין הסכמה תרבותית אם תמיד נכון לספר לחולה הכבנושא שהחוק שאף צוין גם 

מצבו, וכתוצאה מכך המטפלים לעתים אינם יודעים כיצד לפעול. כפי שציינה עובדת סוציאלית בבית 

 חולים:

 ',לוהכ'ם אבל כשהם אומרי ,לוהם אומרים שהם רוצים לדעת הכ ,כששואלים חולים ,במחקרים"
חלק מהחולים מתכוונים לכל הדברים הטובים. אני שומעת על הרבה חולים שעוברים לרופא 

אפשר להגיד -כי הרופא דיבר אתם ביושר רב מדי. אז יש משהו גם בחינוך הציבור. אי ,אחר

 ".יתנו תקווהילרופאים שגם יגידו את כל האמת וגם 

יבית אינה מתאימה לכל אחד ושצריך גם לכבד חוסר ככלל, רוב המשתתפים במחקר סברו שגישה פליאט

רצון של מטופלים לדבר על המוות שלהם. אך אחרים, רופאים מומחים לרפואה פליאטיבית, סברו שכמעט 

עם כל אחד אפשר לדבר על המוות, בהינתן מיומנויות תקשורת מספקות, ושאין מנוס מלעשות זאת על מנת 

 לקבל החלטות טיפול נכונות.

ישה של בני המשפחה כלפי המוות מקשה לעתים על הענקת טיפול בהתאם לרצון המטופל בסוף גם הג

ל" למען והחיים. בני משפחה רבים מאמינים שמוות צריך להיות בבית חולים, ושהם צריכים "לעשות הכ

יקיריהם. במהלך המחקר שמענו שלעתים קרובות המטופל עצמו מודע לחוסר התוחלת של טיפול ורוצה 

יותר מקולו של חזק קולם של בני המשפחה  לא אחת, אך המשפחה מתקשה לקבל זאת.  ,פסיק לסבוללה

 יהם.תולפגוע בבני משפח יםחוששהם שלעתים  משוםבין השאר במיוחד אצל חולים קשישים, המטופל, 

  "(.המשפחה של מקומה", 5.4.2  ')ר ולכבדו רצון המטופל מהובמצבים כאלה הצוות מתקשה לדעת 
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 טיפול לקבל שלא או לקבל אם בסוגיה למשל, זכויותיהם על אזרחים של שבעמידה נשמעה העמדה מנגד

ו גם שהצוות התנגד נא גם במערכת הרפואית. אמנם שמעיש תרומה רבה להטמעת הנוש ,חיים מאריך

והמטופל המשפחה  אםמנע מטיפול מאריך חיים, אך ככלל, ילבקשות המשפחה לכבד את רצון החולה ולה

 אםאופן הטיפול, הצוות משתף פעולה בקלות. הקושי הגדול ביישום הוא  עלם תמגובשים וברורים בעמד

 פניהם את הנושא.למחויבים לפתוח עצמם המשפחה והמטופל אינם מגיעים עם עמדה ברורה והמטפלים 

ספציפיות, ובפרט חסמים תרבותיים באוכלוסיות הנובעים מקבוצות המיקוד עלו גם קשיים בבראיונות ו

 הארכת חיים אינו מקובל-העיסוק במוות ובאי אלוקבוצות ב .יוצאי ברית המועצות, חרדים וערביםבקרב 

פרט עם חרדים( דווקא לימדה אותם בציינו גם שעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות )והיו ש. עם זאת בדרך כלל

שפעמים רבות החסמים התרבותיים הראתה להם על המגוון בתוך כל אוכלוסייה בגישות לסוף החיים, ו

דעה קדומה של המטפל. מעבר לקושי העקרוני שיוצר הטאבו סביב נושא המוות בתרבויות אינם אלא 

רגישות למילים  ובהםלשיחה על המוות,  משלהכל תרבות קודים לשמשום  ,קונקרטייש קושי מסוימות, 

הקושי הרגיל בניהול שיחה על המוות גם הצורך  מסוימות. בעבודה עם אוכלוסיות מיוחדות נוסף על

 שהמטפל יכיר את הקודים ואת שפתו של המטופל, כדי לערוך את השיחה בצורה רגישה.

ת המודעות ולעידוד אנשים להקדיש גברנושא המוות מערימה קשיים על יוזמות להבהרגישות התרבותית 

 יאטיבי באחת מקופות החולים: מחשבה לנושא, גם אם אינם בסוף ימיהם. כפי שציין אח פל

מבחינה  ,אתה לא יכול לתלות .תלינו את זה במעליות, בפרוזדורים 'חוק זכויות החולה'כשיצא "
  ."בפרוזדור 'חוק חולה נוטה למות' ,חברתית

כל פעם פסלו במטופלים, ו בשיחות עםלא פעם העלו המשתתפים במחקר צמתים אפשריים להעלאת הנושא 

כניסה לדיור מוגן )לא מתאים כי בדיוק מתחילים פרק חדש עת ה"לא מתאימים": בבשל היותם אותם 

מפרטים כשדגש על שיקום(, שמים בחיים(, בשחרור מבית חולים אחרי אירוע שסביר שיחזור )לא מתאים כי 

אונקולוגיים )לא מתאים כי מבקשים להתמקד את זכויות החולים החולים הקופות מעלון זכויות של אחת ב

תסקיר יום הולדת שבעים באחת הקופות )לא מתאים עם פעילות מקדמת  כשנעשהבתקווה להחלמה(, 

 בריאות( וכן הלאה.

 אופן היישום  בענייןבהירות -אי
בהירות לגבי חלוקת האחריות הרצויה בין -בחלק מהראיונות וביתר שאת בקבוצות המיקוד עלה שאי

לייחס אפשר ת החוק. את חלקם א עיהטמלגורמים המטפלים והעדר סטנדרטים ברורים ליישום מקשים ה

הוא  ם למות ובירור העדפותיהםשהפרוטוקול שמצוין בחוק ובנוהל של המשרד לזיהוי חולים נוטי תפיסהל

 (. נוהל"בו חוקיים בליקו" ,5.3.1' מציאותי ולא מתאים למציאות הקלינית )רפרוטוקול לא 

 אצל לטיפול העדפות בירור לשאלת בנוגע בפרט שמענּו זה חסםעל  - מטפלים גורמים בין אחריות חלוקת

 בקופות, רבים גורמים בידי מטופלים לרוב ואל חולים. למות נוטים להיות שעשויים מורכבים חולים

עמם  שיחות קיוםל אחראי להיות צריך מי ברורה אמירה איןו, סיעודיים ובמוסדות חולים בבתי, החולים

 רוב אך, רפואית יחידה כל בתוך" אחראי רופא" להיות שצריך קובע החוק אמנם. החיים סוף לקראת

 הקושיאינה ברורה. בשל  היחידות בין האחריות חלוקת, כן אם וגם, רשמי באופן כזה אדם מינו לא היחידות

 ושראייּנ ניהול גורמי, למשל. זו אחריותעליהן  בללקלהתנדב  ותממהר אינן היחידות רוב אלו, בשיחות

 יישוםל אחריותה, חולים בבית לרוב מתקבלות חיים הארכת על שהחלטות שכיוון סברו הקופות באחת
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 סוברים במחלקות שעובדים עלה מהראיונות ובחלק ר"במס בה שצפינו בסדנה, מנגד. שם להיות צריכה

 שההיכרות וכיוון, שם ההחלטות בקבלת תוהדחיפּו הלחץ בגלל לכך המתאים המקום אינו החולים שבית

 הרופאות אחת ביטאה הבהירות חוסר שיוצר הבלבול את. בקהילה מאשרבדרך כלל  פחותה החולה עםשם 

 ליחידות, בקהילה למומחים גםאלא  חולים בבתי ולרופאים המשפחה לרופאי לא רק בהתייחס, שראיינו

 : אבות ולבתי בית לטיפול

 . אבל מה נכון?" 'שיעשה את זה הוא ?!למה אני'לא סגור. כל אחד אומר  care givers-בין הלופ ה"

כללים לעניין זה, כיוון שהאיש הנכון לערוך את השיחה היא הקושי לקבוע בראיונות  בעיה נוספת שעלתה

ונקולוגית תלוי מאוד בסיטואציה הספציפית, ובפרט בסוג המחלה. כפי שאמרה עובדת סוציאלית ביחידה א

 בבית חולים: 

במחלה. למשל  התלוי – הקהילה או הבית חולים –אני חושבת שהשאלה מי ינהל את הנושא הזה "
ופחות יש להם קשר עם רופא משפחה.  ,חולי האונקולוגיה באים לאשפוז יום, הם באים לפה הרבה

ה אני חושבת ם בקהילה, אין להם הרבה מה לעשות בבתי חולים. אז במקרה הזיים דמנטיחול
שרופא המשפחה והקהילה יהיו הגורם הראשוני. אז אני חושבת שהתשובה תהיה במיפוי של 
המחלה והצרכים, ושלא תהיה תשובה אחת. ואני חושבת שהתשובה תהיה מהותית, לא 

 ".פרוצדורלית

 העובדות של והן האחיות של הן, המיקוד בקבוצת במיוחד עלה זה נושא - ליישום ברור פרוטוקול העדר

 ההעדפות שבירור שהעובדה סברו מהמשתתפות חלק. בית לטיפול ביחידות עבודהוהתמקד ב ,הסוציאליות

 אחת לדברי. החוק יישום את תמעכב בית ביקור של מהפרוטוקול מסודר חלק םאינ ההנחיות ומילוי

 : הסוציאליות העובדות

, ושחייבים לסמן ]...[ רוטינה: א, ב, ג, דושבת שמהחוק צריך לעשות פרוטוקול מאוד ברור, ח אני"
 " .האבל משהו כז ,או שזה לא עובר הלאה. אני קצת מגזימה ,את האיקס במקום הנכון

אחיות עלתה גם התנגדות לטענה זו, מתוך תפיסה שצריך להשאיר למטפלים גמישות לבצע , בקבוצת המנגד

 .את הבירור באופן ובזמן המתאים לכל בית ובית

 אתם שדיברנו פליאטיביים מומחים מספר, ההנחיות לנושא מעבר - פליאטיבי לטיפול סטנדרטים העדר

 באיכות פוגע והדבר פליאטיבי לטיפול הבריאות משרד מטעם ברורים סטנדרטים שאין בכך קושי ציינו

 בותלר, פליאטיבי טיפול לספק צריכות החולים שקופות נקבע, למשל. הנגישות של ובשוויוניות הטיפול

 באופן מחלות לסוגי מעבר) כזה טיפולהעניק ל לזכאות הקריטריונים מה בבירור נאמר לא אך, בית הוספיס

 עסק ובעל רופא אמר בית הוספיס לעניין לדוגמה. פליאטיבי טיפול להכיל צריך מה אול(, מאוד כללי

  : בית להוספיס

וכולם עושים  ,יקהזוריאציות על הנושא. יש איזה מו ,יקה קלסיתז"יש היום כמו שאומרים במו
עליה מה שהם רוצים. אבל אם אתה מוגדר כהוספיס בית זה ]צריך לומר[ שאתה מקבל את כל 

שעות והצוות שלך מיומן ומצויד. אתה לא יכול  24הגילאים, כל המחלות הסופניות, אתה זמין 
י בטן וכל מה שצריך. אתה לא אומר לבוא רק עם פנקס מרשמים. ואתה מבצע סדציה וניקור

פתאום: לא, בשביל זה צריך בית חולים. אין כזה דבר, זה הוספיס. הוספיס אשפוזי לא שולח 

  ".לבית חולים
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 העדר ידע ומיומנות בקרב הצוותים המטפלים
החסמים המשמעותיים ביותר ליישום החוק שעלו במחקר נוגעים להעדר ידע ומיומנות בקרב אחדים מ

תים המטפלים. כמעט כל המשתתפים במחקר ציינו שהצוותים ברובם חסרים את המיומנות המורכבת הצוו

: להלן' ר) םרופאי בקרב מיוחדמחסום תרבותי, בשיש שיחות קשות עם חולים בסוף החיים, וכן בהדרושה 

 אודות על, המקשה על עיסוק במוות. רבים גם ציינו שחסר ידע במערכת ("יםמטפלה שלתרבותי  מחסום"

איזון סימפטומים, שיכוך  למשל על ,פליאטיבי אלטרנטיבות לטיפולים אגרסיביים ופרקטיקות של טיפול

בכל הצוות הרפואי  על לפי החוקה המוטלת מודעות לחובהתברר שאין כאב וסדציה פליאטיבית. כמו כן 

   כשיר(.  נושאיובין  מטופל כשירשהיידוע המטופל על מצבו ובירור העדפותיו )בין הקשור ב

לטפל בנושא, אך נראה כי הם אינם מוסדרים, לא מבחינת התכיפות שלהם בחלק מהקופות נעשים מאמצים 

ולא מבחינת התכנים. כך למשל באחת הקופות קיימו סדנאות במס"ר אשר עסקו בהעדפות בסוף החיים 

ם לעזרת עבודה וכלים שוניבקופה אחרת נערך כנס התנעה ונבנו תהליכי . משתתפים 100-ה מוכללו למעל

בקופה אחרת מתקיים קורס בטיפול פליאטיבי אחת  .רלוונטיים היו כלים מהכלים גדול חלק. הצוותים

 לשנתיים, אך אין חובה להשתתף בו.

 אוה החיים בסוף משפחה בני ועם מטופל עם ורגישות כנות שיחות קיום - ותרלוונטי השיח מיומנויותהעדר 

אין די כיוון שו זאת לעשות כיצד יודעים םאינש כיוון מכך נמנעים רבים צוות אנשי .מאוד קשה משימה

 עובדות מספר. רצון משביעות התוצאות תמיד לא, שיחות ונערכות מודעות יש אם גם. הרפואית הכשרהב

 סיונותיבנ פליםשל תגובה קשה מצד המטו שליליות חוויות על סיפרו במחקר שהשתתפו ואחיות סוציאליות

 בדיעבד אבל, בשלום עוברת  דווקא ההעדפות בירור שיחת לפעמים. זה מסוג שיחותב עשוש הראשונים

 הקושי בגלל, והאלטרנטיבות המצב של אמתית הבנה עם ממנה יצאו לא משפחתו או שהמטופל ררמתב

 הייתה שבו מקרה על צעירה רופאה רהסיפ ר"במס בה שצפינו בסדנה. יתםיכהוו הקשים הדברים את לתאר

 החייאה שבוצעה לאחר אך, מוות למנוע כדי תהכרחי היהת אם החייאה לבצע משפחה עם משותפת החלטה

 . ההחלטה משמעות שזו הבינה לא שכלל ואמרה הזדעזעה היאאותה,  ראתה המטופלת של הובת

לעתים אך מהצד השני, כאשר צוותים מדברים על אפשרויות לטיפול בסוף החיים הם נתקלים  ,בדומה

מצליחים להבהיר שהמשמעות של הכרה בסוף החיים והפסקת טיפולים אגרסיביים  אינםבהתנגדות כי 

סיפרה על מקרה שבו מטופלים חזרו מטיפול  החולים נטישת המטופלים. אחות באחת מקופות איננה

הפליאטיבי יפולים שלא יקבלו שם, במקום להתרכז בטיפול בהוספיס בית כי הסבירו להם שם מה הם כל הט

 שכן ניתן שם,  והם קיבלו את המסר ש"אני בסוף החיים ולא מגיע לי כלום".

 בראיונות רבות פעמים חזר" מקצועי שלוןיככ נתפס מוות ברפואה" המשפט - יםמטפלה של תרבותי מחסום

 בסוף לחולים תאקטיבי להציע רק לא מתקשים רבים רופאים זו תפיסהבשל . המיקוד ובקבוצות שערכנו

. בעצמם זאת מציעים המטופלים כאשר לשמוע אף אלא, רואייםה   מטיפולים להרפות האפשרות את חייהם

 מחסום. רבות כבר שנים קשים סיעודיים חולים עם בית בטיפולי שעוסקים רופאים לגבי אפילו עלה זה קושי

 בנוגע מבדקים עם פעולה ולשתף הפליאטיבי םוהתחאת  לפתח בקרב רופאים להתנגדות גורם םג זה תרבותי

 חשביי הוא אם פגעית שלהם ההתמחות תחום שיוקרת חוששים רופאים. החיים בסוף הטיפול לאיכות

 ראינו לכך עדות. אצלו להיות צריך לא שהמוות חושב אחד כל שבו תהליך מתפתח כך ."מוות של מקצוע"

 בניגוד גם ,חולים לבית פליאטיביים חולים לשלוח מעדיפיםמוסדות אלו  :סיעודיים ומוסדות אבות בבתי גם



 

39 

אפשר  רופאיםה של חדשה דורעם זאת, ב". בו שמתים מקום"כ תפסשהמוסד שלהם יי מחשש, לרצונם

 טיפולים של התוחלת חוסרלו החיים איכות של לערך מודעות יותר :שונה גישה םלמצוא לא אחת ג

 מקרים גם עלולים לצוץ המטופל של באוטונומיה הכרה גםאם לגישה זו לא מתלווה , אולם. מסוימים

 שיידעו את יבל גם חיים מאריכי לטיפולים מתאים אינו שחולה רופאיםהחליטו  שבהםאלו  כמו ,הפוכים

 . והתייעצו אתם החולה של הקרובים

ככלל עלה שהאחיות מובילות בנושא העיסוק בסוף החיים, הן מבחינת ההכשרה והמודעות שלהן לנושא 

ינטציה הטיפולית שלהן )אם כי גם אצלן עוד קיימים חסמים רבים(. כמו הרופאים, עלה והן מבחינת האורי

  שגם עובדות סוציאליות מתקשות מאוד עם ההתמודדות עם מטופלים בסוף חייהם.

 מביא פליאטיבית רפואה של התחום עם מספקת היכרות-אי  - פליאטיביה טיפולה לאפשרות מודעותהעדר 

, תוחלת אם אינם רואים בהם שום גם מחדל רתכבר   חיים מאריכי טיפולים מבצעים רבים שרופאים כךידי ל

 : בית הוספיס לשירותי עסק בעל רופא שאמר כפי. טיפול אלטרנטיבות שיש ודעיםי משום שאינם

"הרופאים היו שמחים לא להחיות. ]...[ אם רק מישהו היה מסביר להם שהאופציה הזו ]של טיפול 
אתה לא 'להגיד למישהו: שמוסריים אתיים. ]...[ כלומר  ,כלים חוקיים אלהופליאטיבי[ קיימת 

שאר בבית ית'זה לא כמו להגיד למישהו  'אותיחייב לבוא לפה פעם הבאה שיש לך בצקת ר
אנחנו נדאג שתעבור 'אלא זה להגיד:  'ותתמודד עם העובדה שאתה טובע בתוך המים של עצמך

. זה מה שזה 'ל כדי שיהיה לך נוח בביתויעשו הכו 24/7לך  ית בית שיהיו זמיניםילצוות פליאצ
אומר. הם לא בלופ הזה. הם לא יודעים איך לאתר חולים שצריכים להיות בדגש פליאטיבי ]...[ 

הם לא יודעים שזה  end of life care. הם לא יודעים שקיים הענף הזה שנקרא רפואה פליאטיבית
 קיים בבית."

 עם זה יש שחל שיפור בשנים האחרונות ושהיום יש יותר היכרות עם הנושא, אךגם עלה אמנם, במחקר 

 קידום הנושא בכל אחת מהיחידות תלויועדיין פערים גדולים בין יחידות )הן בטיפול בית והן בבתי חולים(, 

מת ם. לעויביחס לחולים אונקולוגייותר שהמודעות לנושא גבוהה נראה קיומם של "משוגעים לדבר". ככלל ב

רב מהווים את המסה המשמעותית של המטופלים החווים סבל  ספיקת לב-חולים בדמנציה ובאיאף שזאת, 

כמעט לא נתפסים כמועמדים מתאימים לטיפול מסוג זה. סיפרה אחות ביחידה לטיפול הם בסוף חייהם, 

 בית: 

 להם שאין בארץ שונים במקומות אחיות ראיתי שאני, קשים מאוד מאוד שלי הדברים אחד"
 הבית מטיפולי הרבה. ]...[ ב מדרג לא הוא. בית הוספיס מגיע דמנטי לחולה שגם]...[  לזה מודעות

 ".האפלה בפינה שהם דמנטים חולים זה

. אנשי הצוות נושא נוסף שעלה הוא חוסר מודעות לחוק ולרפואה פליאטיבית בקרב צוותים בבתי אבות

מחייבים פינוי  הם ופעמים רבות גם אם החולים רוצים בכך, חוששים מאוד לאפשר לחולים למות בבית,

מוסדות סיעודיים ו םבתי ,שבקרב חלק מהמשתתפים במחקראף לבית החולים בניגוד לרצון החולה. זאת 

מערך  בהם, כיוון שיש מחוץ לבית החוליםים מקום אידאלי לרפואה פליאטיבית חשבדווקא נ ןדיור מוג

  גרים בבתיהם הפרטיים.הקשישים וחולים  אין אצלבדרך כלל סיעודי ותמיכה ש
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 מורפין של גבוהים מינונים לתת ותלאפשר מספקת מודעות אין שבמערכת עלה זה בעניין - מעשי ידע העדר

 מלרשום נמנעים רבים רופאים. בנושא בחוק העוסק מפורש סעיףאף שיש , אונקולוגיים לא לחולים גם

 סדציה לבצע שיודעים רופאים מעט יחסית יש, כן כמו. המטופל מות את ץיאי המורפיןש חששבשל ה מורפין

, פליאטיבית ברפואה המומחים ברופאים מחסורהמ הנובע קושי ציינו מהמרואיינים חלק. פליאטיבית

 שהופכת מתפיסה זהרילה שצריך שמענו בפליאציה מומחה רופאבריאיון עם , זאת עם. חולים בבתי במיוחד

 הוליסטי מטיפול חלק היא פליאטיבית רפואה כי מדגיש הוא. למומחים לעניין הפליאטיבי הטיפול נושא את

, לתפיסתו. הפליאטיביים הכלים את להכיר צריך רופא וכל, ובקהילה חולים בבית, קשה רפואי מצב בכל

 מגיעים הם אם ,הטוב במקרה ,האחרונים בימיהם רק פליאטיבי טיפול מקבלים מטופלים הפרדהבשל ה

 : דומה גישה הציג לנושא אחר מומחה רופא. להוספיס

"אני לא חושב שזה צריך להיות צוות חיצוני. בדיוק כמו שיודעים לטפל בהתקף לב. אין סיבה 
זה כלים שצריך לדעת אותם. וגם לנהל שיחות  .עצירות קשה וכו' ,כאב ,שלא ידעו לטפל בבחילה
קוראת לרופא גסטרו כשיש שלשול. היא קוראת  דות ]..[ אף מחלקה לאעל סוף החיים ולבצע פר  

ם השלשול הוא דמי ולא מגיב לטיפול הראשוני. אז אותו דבר פה. לא כל איזון כאב, אבל אם א
 ניסינו וניסינו ולא הצלחנו ]אז צריך לקרוא למומחים[".

, פטרנליסטית גישה נוקטים עדיין רבים שרופאים ציינו מהמרואיינים חלק - החולה לזכויות מודעותחוסר 

 היא – חיים הארכת של לכיוון ואם תוחלת סרוחבשל  טיפול מניעת של לכיוון אם – ההחלטה ולתפיסתם

 בקרב בעיקר, מודעות יותר ישהיום ו ,התקדמות שיש גם צוין זאת עם. בלבד הרופא של מקצועית החלטה

עם האדם כיצד היה רוצה שיטפלו בו בסוף חייו והן להוראות הספציפיות לברר הן לצורך , צעירים רופאים

 ,יותר ירוד קוגניטיבי מצבונתונים ב יותר מבוגרים שהחולים שככל נראה. למות הנוטה החולה בחוקשנקבעו 

במצבים  התקשורת עיקר .ישירות אתם לדבר נטייה פחות יש ולצוותים ,שלהם לזכויות מודעות פחות יש כך

 : בית לטיפול ביחידה סוציאלית עובדת שאמרה כפי. כשיר החולה אם גם, המשפחה מול מתרכזתאלו 

 אני – לפני[ החולה את] הכרתי שלא פספוס מרגישה אני ,בית טיפול של בשלב מגיעה כשאני"
 החולים שבבית יודעת ואני. הרצונות בירור של הזה התהליך בשביל מדי מאוחר שמגיעים מרגישה
, אפוטרופסות יש ואז ,קל יותר זה כי, כן שהוא חושבת שאני למרות צלול לא שהוא יקבעו

 ."לבחירה מקום ואין המושכות את לוקחת המערכת

 העדר תמיכה רגשית ונפשית לצוותים המטפלים
הדילמות המוסריות הקשות, השאלות הקיומיות  –הקושי הרגשי הכרוך בעבודה עם מטופלים בסוף חייהם 

עלו ברבות מהשיחות שערכנו. בקרב מטפלים בקהילה  – פרדה תכופה ממטופליםהנלווה לשעולות והעצב 

עובדות סוציאליות חלקו קבוצת המיקוד אחת מ". בבמערכה לבד להיותעלתה ביתר שאת התחושה של "

התמודדות עם המטופל ומשפחתו בכל כובד האחריות שעל קשות ה יהןתחושותאת ביחידות לטיפול בית 

תחושת הבדידות  ציינה אתנופל על כתפיהן, לעתים בלי גיבוי של הרופאים. גם רופאת משפחה שדיברנו אתה 

אתם על סוף החיים.  שוחחלהתמודד לבד עם חולים קשים שהיא יודעת שצריך ל עליהבמרפאה כאשר 

מקצועי וכן של ליווי ותמיכה -עבודת צוות צמודה ושיתוף פעולה רבהחשיבות הגדולה של  הודגשו לכךבקשר 

רגשית ומקצועית ופורומים שוטפים משותפים המאפשרים לצוותים לאוורר את תחושותיהם ולדון 

 בדילמות ובהתמודדויות שלהם. 
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 מחסור במשאבים ייעודיים
משאבים ייעודית לגופים אחד הקשיים שהועלו הוא שהחוק והנחיות משרד הבריאות לא לוו בתוספת 

בעלי  בקרבזמן ב מחסורהמשמעותי שבהם הוא והיבטים,  כמהשעליהם מוטל יישום החוק. לקושי זה 

חולה מורכב. אצל המקצוע, ובפרט רופאים. שיחות לבירור העדפות ומילוי ההנחיות דורשות זמן רב, בפרט 

יבות פגישות המשך. הבעיה היא לא ות אצל המטופל שאלות והתלבטויות שמחיוררלעתים קרובות הן מע

אפשר לבצע שיחה כזו -רופאי משפחה שראיינו ציינו שאי .ת הדרושה לשיחותיּוהזמן, אלא הפנ   משךרק 

טלפונים. כפי שאמרה הזמן  כל ישם ממתינים בחוץ ובמהלך הקדחתני של יום עבודה רגיל, כאשר מטופלי

 אחת הרופאות:

פאה מטפלת, שהמשפחות יבואו רק אליי, הם לא יבואו למישהו אחר, כי אני שנים וכר י"תחשבי עלי
אני צריכה ללכת אליהם  ?!'מה היית רוצה'מלווה אותם ]..[. איך אני אתפנה בכלל לדבר אתם על 
אפ לגמרי אחר. גם בבית החולים, מה אני -הביתה? לא לעשות את זה במסגרת המרפאה? זה סט

 ,להיות משוחררת מכל מה שמסביב ,ני צריכה חדר, להיות אתם בשקטעושה עם המטופלים? א
אני יודעת כמה  .להתפנות לעשות את כל הדברים האלה. זה גיהנום. אני לא מאשימה את הרופאים

קשה להם לעשות את זה. גם העובדים הסוציאליים מאוד בודדים. כדי להיטיב עם מטופלים אנחנו 
  ".נפש וזמן שמוקצה לנו כדי לעשות את זהצריכים את המשאב הזה של שלוות 

הנחיות עם חולים, אך החליטו להפסיק ה טופסי אתרופאים שהתעניינו בנושא וניסו למלא על שמענו גם 

פגישות  בעבור החולים ול ייעודי בקופותתגמשל  וכרוך. עלה גם נושא העדרהדבר שהבינו במה כלעשות זאת 

אלא רק  כאלה, אך גם שם לא מצופה מהרופא ליזום שיחות כזהתגמול  ישלמילוי הנחיות. רק בקופה אחת 

רופאים ה ילו היונושא הזמן, ואעומת ענות לבקשת מטופלים. עם זאת נראה שנושא התגמול הוא משני לילה

רפואה נכונה לא היה כל צורך בתגמול ייעודי, כפי שאין תגמול ייעודי ב מדוברשפנויים לכך והיו משוכנעים 

 יפול אחרים.לסוגי ט

הוא זמן ופנאי, כפי שציינה  שחסראספקת טיפול פליאטיבי בסוף החיים המשאב העיקרי בגם בכל הקשור 

 אחות שעוסקת בנושא באחת הקופות: 

 המציאות אבל, כרונית מחלה שמגלים מרגע, מקום בכל נכון זה פליאטיבי שטיפול חושבת אני"
 פשוט, לעשות מה לך אין פעמים הרבה. הקשבה המון, מיומנות, זמן דורש זה. ]...[ אחרת היא

 לשבת הזמן את צריכה את זה את לעשות בשביל. הטיפול זה. אמפתיה ולהביע ולהקשיב לשבת
 ,ויוצא נכנס לא אתה שם כי ,המורכבים הקשים בחולים יותר קורה זה. קורה לא זה ולצערי. בנחת
 ". שם נמצא אתה

תקציבים ייעודיים להרחבת השירותים הפליאטיביים,  העדר תוספתהיבט נוסף של מחסור במשאבים הוא 

תקציבים להכשרה וחניכה של הצוותים. על העדר אחראים להטמעה ולמומחים ול םתקנימחסור בבדגש על 

מעביר מסר בעייתי, שהנושא אינו נמצא גבוה בסדר העדיפויות של משרד הבריאות.  מחסור זהשצוין גם 

  הבכירים שעוסק בנושא:  כפי שסיפר אחד הרופאים

ל דבר שמשרד הבריאות מחליט ולא צבוע באופן מוגדר תקציבית, כמו למשל ההנחיות שהיו בנוגע "כ
זה תמיד בעייתי. ואז כל  – שיש הנחיות מה לעשות אבל זה לא צבוע תקציבית – לרפואה פליאטיבית

בסיורי הביקורת של משרד אחד מאלתר, כל קופה וכל בית חולים מאלתר כדי לצאת לידי חובתו 
 ".  ה''כאילו כז ,ל ישראבלוףואיך לא באמת לעשות, ואז הכ למצוא מנסים הבריאות, ומצד שני
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בקופות החולים פיתוח הנושא הפליאטיבי מחייב התארגנות מחודשת ביחידות לטיפול בית באופן המאפשר 

שעות העבודה זו שמיותר מחייבת מענה טיפולי בזמינות גבוהה אפשרות זו  .לתמוך באפשרות של מוות בבית

. כרגע שירות כזה זמין במסגרת של הוספיס בית בהיקף מאפשרות הרגילות הנהוגות ביחידות לטיפול בית

)לא  "החייםסוף "התקופה המוגדרת  אצל חולים אלו .כמעט רק לחולים אונקולוגיים ,מועט ומוגבל

שעלה שטיפול  אף. חודש עדיותר ומוגבלת לשבועיים  ירור רבבמה בתחו בחקיקה אלא בפרקטיקה(

, וגם ופליאטיבי בבית הוא לעתים ההתוויה הנכונה ביותר לחולים בסוף חייהם, המערכת אינה ערוכה לספק

א ימתאפשרים הטיפולים הרפואיים הדרושים בבית דרך הקופה, עלות הטיפול הסיעודי הנלווה ה אם

משפחת המטופל לעומת האפשרויות האשפוזיות.  אמר אחד הרופאים  מבחינת לעתים מחסום משמעותי

 הבכירים המומחים לתחום: 

לא פשוט למות בבית. הרבה יותר קל למות בבית חולים, עם כל הסידורים שהמערכת בנתה. אז "
אם אני רוצה להמליץ שזה יהיה בצורה מכובדת, יותר נכון מבחינה מקצועית, לכבד את הרצון 
שלו, יש לי את כל המחסומים האפשריים. אין כסף לזה. למרות שדיאליזה, שהיא האופציה בלי 

 ".מחסום, היא עולה אולי מאה אלף שקל לשנה

 קשיים בממשקים בין מסגרות טיפול  5.3.3

 העברת מידע על רצונות החולה לבית החולים במצב חירום
בדרך כלל אין לחדר מיון, במצב דחוף אם הוא מגיע  בפרטוכאשר חולה המטופל בקהילה מגיע לבית חולים, 

ם יכולת לבדוק אם צוותיאין ל ,פסי ההנחיותואם הוא מגיע עם ט אפילו .העדפותיו אתלצוותים זמן לברר 

גיע עם המטופל יאלא אם כן  ,יתר-הצוותים לכיוון של טיפולייטו ההנחיות תקפות ורלוונטיות. במקרה זה 

פעמים רבות במחקר כמחסום  הוזכרהבן משפחה בטוח בעצמו שידע להתעקש על רצון החולה. סיטואציה זו 

גם גורמת למטפלים בקהילה להימנע מלכתחילה מהמאמץ  הלמימוש רצון המטופל. ההכרה בשכיחות

חושתם לטופס הפורמלי כיוון שלת ,ההנחיות עם המטופל, גם אם הם מודעים לנושאטופסי הכרוך במילוי 

חלק מהמרואיינים את החשיבות של תרגום ההנחיות  פיכך ציינותות חירום. ללא צפויה להיות השפעה בע  

 POLST (Physician'sדוגמת טופס  –המקדימות להוראות קליניות ספציפיות עבור חולים הנוטים למות 

Order for Life Sustaining Treatment) אחרים ציינו שהפתרון צריך להיות בשיפור  .ריתהבצות הנהוג באר

יביות בלבד לא טהשירותים הניתנים בסוף החיים בקהילה באופן שחולים שהנחיות הטיפול בהם הן פליא

 יגיעו כלל לבית חולים במצב חירום. 

 גורמים מחוץ למערכת הבריאות
גורמים אחרים שבאים במגע עם  ישאך  ,שנעשים מאמצי הטמעה רבים בתוך מערכת הבריאות צויןבמחקר 

פעמים נושא  כמהמטופלים ומשפיעים על מהלך הטיפול ושאינם מגויסים לנושא זה כלל. בפרט עלה 

 ה אחותציינ כמו כןהמטופל.  רצון כגוןבשיקולים בלא התחשבות  ,ההנחיות של מד"א לבצע תמיד החייאה

כיוון  ,חברות הסיעוד והמטפלים הסיעודיים לנושא ה שלבהנהלת אחת הקופות, את הצורך בגיוס והכשר

שנמצאים עם החולה ברגעי  המטפלים הסיעודיים מחברות הסיעוד הםשאצל רבים מהחולים הסיעודיים, 

חירום ומחליטים אם להזמין מד"א או לא. צוין גם שהעובדה שלפי חוק חובה להזמין משטרה במקרה מוות 

 ית חולים אינו נורמטיבי. בבית מעבירה את המסר שמוות שלא בב
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גם ביקורת על המסר שמעביר משרד הבריאות לבתי האבות ולמוסדות סיעודיים בנושא  נשמעהבמחקר 

מול בתי החולים והקופות המשרד מנסה לקדם את נושא הטיפול שבעוד  :טיפול בחולים בסוף חייהם

שריבוי מיתות במוסד הוא סיבה  הפליאטיבי בקהילה, בתפקידו כרגולטור על בתי האבות הוא מעביר מסר

הוסיפה שהגדרות נוקשות ו סיפרה על כך דלבירור ונזיפה. אחות קופת חולים שהשתתפה בקבוצת המיקו

סוג המטופלים שמוסד רשאי לטפל בהם מקשות גם הן. היא סיפרה על מקרה של חולה  בענייןשל המשרד 

 ,ערך לכךיים להבו התגורר. הבית הסכתשוש שהתפתח אצלו גידול ואשר רצה למות בבית הסיעודי ש

בבקרת משרד הבריאות  ואולם,. וובשיתוף פעולה עם היחידה לטיפול בית נתנו למטופל למות בנוחות בבית

אוטומטית לקטגוריות הסיעוד המורכב, אותו  העבירה המטופל צלות הגידול אתפתחכיוון שה ,הביתננזף 

 שאינו בסמכות בית האבות המטפל. 

 חוסר תיאום בין גורמים מטפלים 
במספר מסגרות. העובדה טיפול  יםקבלכפי שצוין, מטופלים בסוף חייהם לרוב סובלים מבעיות מורכבות ומ

עמים קשיים בקשר עם יוצרת לפ שלא כל מסגרות הטיפול מגויסות באותה מידה לנושא הטיפול הפליאטיבי

. קשה מאוד בהם לטפל אמוריםשמהגורמים  מקבלים מסרים סותרים משום שהם ,המטופל והמשפחה

 ואילוץ מציע לחשוב על אפשרות של הוספיס , למשל, רופא בטיפול נמראםהחלטה מיודעת  החליטללמטופל 

 רופא במחלקה מציע סבב נוסף של טיפולים אגרסיביים.

 לא מספקת  בקרה
ממריץ גורם עושה, המשמשת שמשרד הבריאות  הרבים מהמשתתפים במחקר ציינו לטובה את הבקר

. עם זאת עלו גם טענות, במיוחד במיוחד בבתי חוליםו למערכת לבצע פעולות ליישום החוק, בקופות החולים

אצל מטפלים בקהילה, שהבקרה אינה מספקת, ובפרט שאין כלל בקרה משמעותית בנושא בירור העדפות 

 שהיה אחראי לנושא באחת מקופות החולים:  ההנחיות המקדימות. כפי שציין אח פליאטיביטופסי ומילוי 

 x היה אצלו בשנה :צריך לבדוק לכל רופא ]...[ לפי דעתי האכיפה צריכה להיות טיפה שונה,"

יש היום  ]...[זה לא נעשה.  ?מטופלים סופניים, בכמה מהם ביצע שיחות מקדימות ותיעד אותם
זה לא מספיק. צריך לעשות  ?'מה נעשה אצלכם'תשאול, זה לא ממש בקרה. באים ושואלים: 

ל וזה דברים שלא בנויים טוב, זה הכ ]...[מדידה. לא בודקים תיקים, לא בודקים תהליכים. 
  ".באוויר

 המוקדמות ותההנחיעניין משמעית ממשרד הבריאות כדי ש-גם ביחס לבתי אבות עלה שנחוצה דרישה חד

 . כפי שאמר מנהל מוסד סיעודי: טמעיו

משרד הבריאות!  – הלי משרד הבריאות. זה מה שקובעואנחנו פועלים לפי נ תביני שבמוסדות"
לא עושים! הדבר הזה זה לא משהו שמשרד הבריאות מחייב, זה לא משנה  – אם הם לא מבקשים

מה שמשנה זה מה שמשרד הבריאות יחליט. אם הם רוצים שנעשה את זה, שנדבר  .מה אני חושב
ואז נעשה  ;הם צריכים לחייב אותנו, את המוסדות, לעשות ,יהעם הדיירים, שניתן להם את האופצ

 " .את זה

מצד שני, היו גם שסברו שמספר ההנחיות שמולאו אינו מדד טוב, ושיש להתמקד בזמינות הטיפול 

 ניין בו.והפליאטיבי למי שמע
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 ניהול מגורמי מספק גיבוי העדר

במחקר עלה שגיוס גורמי ניהול לנושא, בדגש על מנהלי בתי חולים ומנהלי מחלקות, קריטי להצלחת 

בהנהלת אחת מקופות ההטמעה של החוק והטיפול הפליאטיבי בקרב הצוותים. כפי שאמרה רופאה 

 : החולים

ת מלמעלה מלמעלה, מתוך הנהלת בית החולים ]אפשר להביא שינוי[. וזאת אחריושאני חושבת "
שלנו, אני חושבת שאחריות שלנו הייתה שמנהל בית החולים יעבוד על העניין הזה הרבה יותר 

וזה לא היה בעדיפויות. מנהל בית החולים, ולא  ,ממה שאנחנו רואים היום. יש סדרי עדיפויות
צריך אווירה בבית חולים שהוא מכבד את ]...[ היה צריך להוביל את העניין הזה.  ,מנהלת הסיעוד

 ." חוק הזה. והחוק מכבד את המטופל. וזה לא קורה, האימפקט הזה מלמעלהה

דרך  החולים, הנהלות המשרד וקופותמ – בחלחול העניין מלמעלהרור ההכרח יגם בקבוצות המיקוד עלה בב

 כדי להתקדם מעבר ליוזמות מקומיות.  – לצוותים עצמם עדמנהלי היחידות ו

שגורמי ניהול עשויים להיות חסם, כפי שציין רופא ביחידת טיפול בית של אחת  שמענומהכיוון ההפוך 

 הקופות: 

שמחות ללכת לכיוון כזה, אבל גם כאן  האחיות בשטח היוובדות הסוציאליות העו ,קרוןיבע"
עשו לא בדיוק לפי הטפסים יהם מאוד חוששים מזה שהדברים י. הגורמים הניהוליים הם חסם

לא  ןאבל ה ,עו"סיות שבשטח קצת מעורבותוה היו מכוסים. קורה שהאחיותואז הם לא י ,והחוק

 ".מאוד מפחדות מזה כל עוד לא קיבלו הנחיה מלמעלה ןה ,ימלאו את הטפסים

  מתביעות חשש
חשש מתביעות בשל הל אגרסיבי במטופלים ופירופאים נמנעים מטמרואיינים היא שעלו אחת התופעות שה

יש בן משפחה אחד או יותר המתעקשים שיש לתת  אםקיים בעיקר  חשש זהמתברר שעל גרימת מוות. 

לחוות דעת מקצועית או לרצון המטופל. מנגד עלה גם שבעקבות החוק  מנוגד הואטיפול אגרסיבי, גם אם 

יתר בניגוד לרצון המטופל. אחד הרופאים -מתביעות על טיפול , דהיינו חששתכן חשש בכיוון ההפוךיי

 אופן יישום החוק:  בענייןין שחששות מסוג זה נובעים מהכשרה לא מספקת הפליאטיביים צי

בעלי לא היה רוצה 'אומרת שכוח בתוך המשפחה, נגיד קרוב משפחה, אפילו... אישה יאם יש ו"
והוא אמר את זה יותר מפעם אחת, אבל  ,שיכניסו לו צינורות בסוף החיים. הוא אמר לי את זה

אז מה אני עושה? , . עכשיו, אם אני לא מכיר את החוק'הציל אותול כדי לואני רוצה שתעשו הכ
. אם אני מכיר קצת את החוק, 'אני אעשה את מה שהיא רוצה, כדי שהיא לא תתבע אותי'אני אגיד 

ת החוק, אאם אני מכיר  ., אבל אז אני אפגע באשתו'צריך לעשות את מה שהוא רוצה'אז אני אגיד 
. אני 'לא סותר'אלא קיבלתי הכשרה ליישם את עקרונות החוק, אני אגיד לא רק מכיר את החוק, 

 אבל ,ל בשביל בעלךווכל הכבוד שאת רוצה לעשות הכ ,אני רואה כמה זה קשה לך'אגיד לגברת 
שאנחנו מבינים, הכנסת  [ לפי הנתונים...עכשיו אנחנו צריכים לחשוב מה הכי טוב לעשות בשבילו ]

ה שכן משנה זה האם אנחנו עדיין מכבדים את מה שהוא היה רוצה. הצינור לא תשנה הרבה. מ
עכשיו אני רוצה להגיד לך גברת שהחוק מסמיך אותי להחליט, אז אני רוצה להקשיב לך, אבל אני 

 "'.לא חייב ללכת לפי מה שאת אומרת
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 עיסוקה מרופאים וגורמי הנהל הירתעותלבצורה יותר בולטת עלה שהמורכבות המשפטית של החוק גורמת 

כך למשל רופאים  .חשש שיישום לא מדויק חושף אותם לסיכון משפטי בשלחלקים הפורמליים של החוק, ב

מלקבוע ולתעד פורמלית את תוחלת החיים הצפויה, בגלל חוסר הוודאות הכרוכה בכך. באחת  נרתעים

ירור העדפות שלא שיחות ב לתעד יש התנגדות של גורמי הניהול משיקולים משפטייםצוין שגם הקופות 

 פסי ההנחיות של המשרד. ונעשו באמצעות ט

לאתיקה משפטית  מומחיתהההנחיות. כפי שציינה טופסי אנשי מקצוע ממילוי  מרתיעם חשש מתביעות ג

  באחד מבתי החולים:

ום בה זה שרופאים רבים אינם מוכנים לחתום על ההנחיות: אני לא מוכן לחת יבעיה שנתקלת"
די לא לקחת אחריות כ ולכן ההנחיה היא על בסיס הבנה. ,כל מה שהסברתי לו שהמטופל הבין את

 " .על זה שבגלל ההנחיה הזו רופאים בעתיד לא יטפלו בחולה והוא ימות

  נושאים מגווןב המשתתפים עמדות  5.4

 מקומו של הרופא בשיחה עם מטופל בסוף החיים 5.4.1

וביתר שאת בקבוצות המיקוד, הוא הצורך להשקיע מאמץ מיוחד בגיוס  ,נושא שבלט ברבים מן הראיונות

מוחלט של אנשי מקצוע שדיברנו אתם סברו שהרופאים הם בעלי המקצוע  הרופאים ליישום החוק. רוב

שצריכים להוביל את השיחות עם המטופל סביב קבלת החלטות לקראת סוף החיים, וזו גם הגישה 

 ."רופא אחראי"ר העדפותיו של חולה הנוטה למות מוטלת על האחריות לבירו :המתבטאת בחוק

 .כשרו בנושא החוק וטיפול תומךוהאחיות מהוות רוב בקרב אנשי הצוות שה ,, נכון להיוםבפועלואולם 

תפיסת המרואיינים הייתה ככלל  .הטיפול הפליאטיבי בתחום מוכרת קלינית מומחיות קיימת היום 

 רופאים. בקרב ה מאשרבקרב האחיות  גבוהה  מודעות לנושאשה

מודעות ידע ו לאחות יש אםרופאים. לכן גם העם זאת, בפועל האחריות לקביעת תכנית הטיפול היא של 

חולה את אפשרות המעבר לכדי לפתוח  רק מעט מאוד בנושא, בלי התגייסות של הרופא היא יכולה לעשות

: מצד תסכול בקרב האחיותגם קונפליקטים בתוך הצוות ו נוצרים גםלעתים  עקב כךלטיפול פליאטיבי. 

סמכות נתונות לרבות מהפעולות הנדרשות מפני שאינן יכולות ליישם אותה  , מצד שני הןקיבלו הכשרהאחד 

 מהרופאים.מקבלים שיסתור את המסר שהמטופל ומשפחתו  דבר מההן חוששות לומר מפני שהרופאים או 

 כפי שסיפרה אחות בבית אבות: 

זה יפה  ,זה שאת אחות .וזה גם משהו שמשדרים למשפחה, כי אם הרופא אמר אז הרופא אמר"
בסוף צריך להכשיר את מי שמקבל את ..[ .] . ככה זה נתפס בציבור'לכי תעשי חבישה' ,וזה טוב

ליי, אבל זה תקוע ההחלטות הרפואיות. כי אני יכולה לדעת הרבה ולקבל עצות טובות ממי שמע

 ".אצל הרופא

רק גיבוי של הרופאים למהלכים שיובילו אנשי  אינו ,משתתפי המחקר לדעת ה שדרושצריך להדגיש שמ

מם הם שיובילו את המהלך מול המטופלים, כיוון ש"החולים רוצים צוות אחרים, אלא שהרופאים עצ

מושרשת במערכת, דרישה זו אינה עלה גם שלשמוע מהרופאים", כפי שעלה שוב ושוב בראיונות. בראיונות 

ולעתים קרובות המערכת מעדיפה למנות לנושא הטיפול בחולה הנוטה למות אחיות ועובדות סוציאליות, 
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המשתתפים במחקר ואולם יותר.  טובים "כישורים רכים"כיוון שהן נתפסות כבעלות יכולות תקשורתיות ו

שיחה על סוף החיים בצורה נכונה, ויותר מזה, כדי לרכוש השדרוש ידע רפואי כדי לנהל את  שלנו הדגישו

  את אמון המטופלים.

ו סברו . רוב אנשי המקצוע שראייּנאיננה חשובה שמעורבות של אנשי הצוות האחרים אין בכך כדי לומר

 מקצועי, בהובלת הרופא. כפי שאמרה אחות טיפול תומך בבית חולים: -השיחה בצוות רבאת הל כון לנשנ

חושבת שאחות ועובדת סוציאלית חייבות להיות בשיחה. הרופא בא ואומר את עיקר  אני"
 ,במשמרת ערב ,ומשם ממשיך שאר הצוות. כי התגובות מתחילות לעלות אחר כך ,הדברים

כאון, או שמופיעות שאלות יתגובות של בכי או כעס, ד –כשהחולה מתחיל לעכל את מה שאמרו לו 
. הצוות שהיה בשיחה או יודע שהיא 'תסבירו לי עוד פעם' ?',למה?', 'מה זה אומר'נוספות: 

 ."התקיימה יכול להמשיך מהנקודה הזו

ושמשותפים גם לבעלי  "(יםחסמ, "5.3)ר' גיוס רופאים לעיסוק בנושא אינו פשוט. מעבר לחסמים שנדונו 

דרות. כפי שאמרה במיוחד ותיקים יותר, להכשרות מסושקשה לגייס רופאים,  במחקר מקצוע אחרים עלה

הם לא  ,גם אם מזמינים ]את הרופאים[ לכנסים האלה"אחות שעוסקת בהטמעת הנושא באחת הקופות: 
, ולכן יש חשיבות לרופאים בכירים ומנהלי מחלקות יש השפעה ישירה על רופאי המחלקה . ממהרים לבוא"

זה ציינו שהם עושים מאמץ . ואכן אנשי מקצוע המנהלים הכשרות בנושא מיוחדת לרתום אותם לעניין

  רמות שונות של הצלחה.יש להם אך  מיוחד לגייס מנהלי מחלקות ורופאים בכירים

 מקומה של המשפחה 5.4.2

מאוד בתהליך הטיפול בסוף החיים. תרומה חשובה של החוק חשוב המטופל חלק  תשלמשפח הראהמחקר ה

לתמוך חייב הצוות הרפואי ש: ראשית הוא קובע מעמד תן למשפחהונ ואה ראשונהבפעם השצוינה היא ש

  10.על רצון המטופל למטופל אדם קרוב מוסרשנותן תוקף משפטי לעדות הוא בה; ושנית, 

י אף יותר מכפי שנקבע בחוק, ובלי שיתוף פעולה ותמיכה של בני בפועל, מעמדם של בני משפחה משמעות

ולבצע את רצון המטופל. המקרה הנפוץ הוא לצוות קשה מאוד לגלות  ,המשפחה בהחלטות הטיפוליות

כפי שציינה אחות שהמטופל מוכן ללכת לכיוון של טיפול פליאטיבי, אך המשפחה אינה מוכנה לשמוע על כך. 

 ,זאת לעשות שלאקשה עד בלתי אפשרי  ,טיפול בית בקבוצת המיקוד, אם משפחה מבקשת לעשות החייאה

 .גם אם איש הצוות מודע לרצון המטופל

ד בשלב שהוא בריא ויחי, במכאן עולה החשיבות של קידום תקשורת בתוך המשפחה, בין המטופל למשפחתו

 או בשלבים מוקדמים של המחלה. כפי שאמר רופא ובעלים של חברה המספקת שירותי הוספיס בית:

]...[ אף אחד לא משתמש בזכות המשפטית, תמיד שואלים. ]...[ יורה קלסי. -פקטו ודה-זה דה"
]...[  ב בטופס הזה זה שהוא סוג של הזדמנות לטקס, מסבירים שואלים שאלות.ודבר הכי חשה

וזה חסר משמעות לחלוטין אם שולחים או לא  ,ואז מסמנים את העיגולים עם כל האנשים בחדר
 ,וגם אם הם ימצאו את עצמם בחדר מיון ,שולחים את הטופס. ביום פקודה הם לא יקראו למד"א

                                                   

-פי החוק להיות בן משפחה, אך סביר שרבים מקרובי המשפחה ייחשבו כך על-קרוב" אינו חייב עלנדגיש כי "אדם  10
 פי החוק.
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הצוות יעמוד מול קבוצה שהיא מאוד סגורה על עצמה, מגובשת, יודעת מה היא רוצה. הצוות 
קל  ,רוצה לא לעשות. הוא מחפש את ההזדמנות הזו. כשהוא עומד מול משפחה שמאוד מאוחדת

 ".מנשימיםאז  'לא בטוח'אבל כשיש שניים שרוצים ואחד אומר  ,לו

וד התקשורת אפשרי, ובכל מקרה צריך למצוא דרך להתמודד עם זאת, יש הכרה בכך שלא בכל משפחה עיד

קיומם של קונפליקטים בין מהמחקר עלה שקונפליקט בין רצון המשפחה לרצון המטופל.  לעם מקרים ש

 קושי משמעותי ביישום החוק. הוא שני רצונות אלו 

ולא עם המטופל רוב התקשורת של הצוות היא עם בני המשפחה  בסוף החייםבמחקר שעוד עלה בבירור 

גם לחוק זכויות ו למות הנוטה החולה חוק להנחיות מנוגדת זו תופעהיר. עצמו; וזאת גם אם המטופל כש

אופיינית לטיפול בקשישים, והיא דורשת עיון נרחב יותר שלא כאן מקומו. למרות חוסר ככלל  אךהחולה, 

לא לקבל מידע על שנוהג זה, יש לציין שחלק מהמטפלים סיפרו שלעתים מטופלים מבקשים  בשלהנוחות 

 מצבם הרפואי אלא להטיל את האחריות להתמודד עם המידע וההחלטות על בני המשפחה. 

בקרב הן גם ביחס לאפשרות לקבל טיפול בבית בסוף החיים.  הוזכרההחשיבות של בני המשפחה 

מטפל עיקרי יחוד יוב ,בקבוצות המיקוד עלה שמשפחה חזקההן ולי בית והמרואיינים שעוסקים בטיפ

 שאר בבית בסוף החיים. יהם תנאי הכרחי לאפשרות לה ,אפקטיבי

 תרומת החוק 5.4.3

ה החוק עשסבורים כי המשתתפים שכלל עלה כביקורת על פרטי החוק, למשתתפי המחקר הייתה הגם ש

דגש הת חשיבואת  ציינודחיפת הגופים הרפואיים לפעולה. בפרט בת המודעות לנושא וגברעבודה חשובה בה

 ששם משרד הבריאות על הנושא בהנחיות ובבקרות. 

הבהיר כן ול קודםהחוק נתן לגיטימציה לפרקטיקות שהיו נהוגות בחלק מהמחלקות  סיפרו כי משתתפים

ע מטיפול, דבר שהיה חשש הקל על רופאים לתעד הנחיות רפואיות להימנ ד בבדחוקיות ואתיות. בסוגיות 

"החקיקה מכבידה על הנוהל הלא וק נטען גם ש, בגלל מידת הפירוט של החואולםממנו לפני חקיקת החוק. 

 (.יתר וחוסר רגישות בטופסי ההנחיות המקדימות"-"סרבול, פירוט 5.3.1 'ר) פורמלי שכבר היה מבוסס"

ההתמודדות עם  את, ובכך הוא מקל בעניין זה הלפתוח שיח ת שהוא מספקולחוק יש גם יתרון באפשר

 הרתיעה מהנושא. כפי שסיפרה אחות טיפול בית באחת הקופות:

תקשיבו לי. ' :אני אומרת להם .משתמשת בחוק[]אני  "היום כשאני באה למטופל או לצוות
לא מבחינת אנשי המקצוע זה . ]...[ 'הלמשפחה יש זכות, זה אפילו מחוקק. זה עבר איזושהי הגדר

אז הם מיישמים את הגישה הזו, לא. זה משהו שהוא נתן  ,איזה משהו שהם משוגעים לדבר

 " .לגיטימציה, גב מאוד חזק ללכת לכיוון הזה וגם טריגר לדבר על זה

 ,5.4.2 'רהחובה בחוק לספק טיפול פליאטיבי והמקום שניתן בחוק לבני המשפחה )לטובה צוינו  כמו כן

 .("המשפחה של מהמקו"

, משתתפים רבים ציינו שניתן לראות "(חסמים", 5.3)ר'  להטמעת עקרונות החוק הגם שיש עוד עבודה רבה

מטופל ויותר זכויות  של קיומןליש יותר רגישות  :בשנים האחרונות התחלה של שינוי באווירה בבתי החולים
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לחוק, אלא להתקדמות קשורים בהכרח  אינםגם שהדברים  צוין .לטפלנכון בכל מחיר מודעות לכך שלא 

  מקבילה ונפרדת בעולם כולו בנוגע לגישה הקלינית לטיפול איכותי בסוף החיים.

 פעילות יזומה מול אנשים שאינם חולים קשים 5.4.4

רבים מהמרואיינים ציינו את היתרון של נתינת הוראות מקדימות כשהאדם בריא. בשלב זה הוא יכול 

להקל על מטפליו ומשפחתו כשתגיע  רגשי הקשה של סבל במחלה, ובכךלשקול את הנושא ברוגע, בלי המצב ה

שעת חירום. בראיונות עלה שהשיחה כשהאדם בריא שונה מאוד מהשיחה כשהאדם חולה: בשעת מחלה 

 לעזור עשויש ,סוציאלי-טיפול פסיכותפקיד של גם  יש להו ,השיחה היא חלק ממהלך הטיפול הפליאטיבי

ן לתאר מצבים עתידיים אפשריים נית . כשאדם חולהמוות של האפשרות ועם המחלה עם שליםלה חולהל

ואת הטיפולים הרלוונטיים בצורה יותר קונקרטית, ולכן הרופא המטפל הרבה יותר מעורב בתהליך. לכן, 

 הדגישו ,מקדימותההנחיות את טופס המלא י –גם אנשים בריאים  – םהמרואיינים שצידדו בכך שכל אד

 מקדימות הנחיותבמקום החובה לפתוח את הנושא מחדש כשהאדם חולה.  אינה באהה שיחהלרוב גם ש

שקול את הדברים בשעה קשה, כיוון שהוא על החולה ל וקליבזמן בריאות  או שיחה בנושא עם רופא שניתנו

שיחה עם החולה מקלה מאוד על הרופא  הייתה. בדומה, העובדה שכבר שלא בפעם הראשונה נדרש לסוגיה

שממנה הוא יכול להתחיל: הוא יכול להזכיר  התייחסותשיחה בזמן מחלה, כיוון שיש לו נקודת עמו בלפתוח 

 לחולה את השיחה שניהלו או להתייחס להנחיות שכתב ולשאול אותו מה הוא חושב על כך היום. 

העלות את הנושא באופן יזום, במיוחד בקרב חלק מהמרואיינים ציינו שלדעתם רופא משפחה צריך ל

במסגרת בדיקות תקופתיות או בכניסה ראשונה לטיפול של רופא המשפחה. אחרים סברו  ,םקשישי

 .קטן של מפגש עם מערכת הבריאות, כמו למשל לפני ניתוח אחריםא בצמתים יה נה לכךהנכוהזדמנות שה

שיחת עמו ה שצריך לערוך עהתר ו של המטופלתיקאחת מהמרואיינות הציעה שאבחנות מסוימות יקפיצו ב

 הנחיות מקדימות. 

 .מטופל בריא עם ותולא מתאים שרופא משפחה יעלה אמאוד נושא אישי ורגיש השמנגד, היו שסברו שכיוון 

בני משפחתו, שגם  עםרופא המשפחה אלא  עםויותר נכון שיעשה זאת לא  ,של הפרטהיא אחריות לדעתם, ה

רופא המשפחה אינו אדם קרוב  ,צוין שעבור רביםעוד יותר סביר שיהיו מעורבים בהחלטה ברגע האמת. 

 אלא פקיד שרושם תרופות, ולא סביר לצפות מאדם לנהל אתו שיחה אינטימית כזו.  ,שסומכים עליו

וי הנחיות מקדימות ולהעלות חלק מהמרואיינים ציינו שמשרד הבריאות יכול להנגיש את האפשרות של מיל

 כמו למשל דפי מידע או תשדירים שעשויים ברגישות.  ,פחותאת המודעות לה באמצעים חודרניים 

הנטייה האישית והתרבות  בשלכלל אינו מתאים לאנשים מסוימים, זה שיחה נושא השסברו שכלי גם היו 

. מנהל בית אבות , שירות מוצעהיום שהוא צריך להיות שירות לפי בקשה ולא כפי הואמשום כך  .שלהם

שבנושאים אחרים אף שנושא זה לא הובא לידיעתם,  עלמטופלים ל שתלונות בשדיברנו אתו ציין שלא נתקל 

 זכויות זה קורה לעתים קרובות.  של

אין פרקטית  ך מבחינהא ,יהיו הנחיות מקדימותרצוי שלכל אדם  תתאורטיחשבו ש מהמרואיינים חלק

חולים במחלות  למשל עבורן הדבר רלוונטי,בלהתמקד באוכלוסיות ש . לפיכך, לדעתם ישזאתאפשרות לבצע 

 מסכנות חיים. 
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  מטעם המרואיינים לשיפור ורעיונות המלצות 5.5

הצעות ורעיונות קונקרטיים לשיפור  כמהחסמים, משתתפי המחקר העלו דיון במה המעבר לעול

  ההתמודדות עם נושא סוף החיים.

  הבריאות למערכת מחוץ גם סוציאליים גורמים מעורבות

ובו מרואיינת מהדרג הניהולי באחת מקופות החולים טענה שהצד הסוציאלי/רוחני של הטיפול הפליאטיבי, 

 לערב ; אפשראחריות מערכת הבריאותנתון לסיוע בהחלטה על הנחיות מקדימות, אינו צריך להיות דווקא 

ידי מימון ציבורי, -הציעה לקדם מעורבות של עמותות ייעודיות, על מערכות הרווחה. היאגם גורמים מ בו

באופן שכל מטופל יוכל לבחור את הגוף המתאים להשקפת עולמו כדי שילווה אותו בסוף חייו. לפי מודל 

המטופלים שהאופציה של את יידע לכל המידע הרפואי ולספק את זה, התפקיד של המערכת הרפואית יהיה 

ת קיימת, אבל התמודדות המטופל עם ההשלכות הרגשיות, ההתלבטויות והמשך הדיון ההנחיות המקדימו

לצד הסוציאלי והרוחני. העיסוק במוות מעלה הרבה יותר מוכוונים  ,עם גורמים אחרים ייעשועם המשפחה 

והעיסוק בהן דורש קשב וזמן רב, שאינו בהכרח מתאים להגדרת התפקיד של  ,מאודאישיות סוגיות 

 הרפואיים.  הצוותים

 רופא הנחיות טופס

 רופא ולהפיץ חוזר בנוגע אליו למד"א, כדי שיזהו ויכירוה שימלא שני מרואיינים הציעו לפתח טופס הנחיות

. האפשרות של טופס הנחיות רופא, המכיל יפגשו חולה עם טופס זהויונחו להימנע מהחייאה כאשר  אותו

גם שם יש נטייה לנקוט . רלוונטי גם לחדר מיוןלהיות יוכל  ,הוראות קונקרטיות למצב הרפואי הקיים

 שאין זמן לבחון את רצון החולה.משום בחנה, האמצעים מאריכי חיים בלי 

 ציבורית  מודעות תגברה

פרסומות, דיון בתקשורת ועלוני זכויות, ובו ציבורי, מסע פרסום העלו את הצורך לערוך אחדים מרואיינים 

, ושל הציבור לזכויותיו בסוף החיים )אם כי עלתה גם התנגדות לרעיונות אלאת המודעות להגביר על מנת 

שיעלו את נושא ההנחיות המקדימות  כדי לעורכי דין אחדים הציעו לפנותעקב רגישות הנושא(. מרואיינים 

 או ייפוי הכוח מול אנשים בריאים בבואם לסדר צוואה ועניינים כספיים אחרים.

  חייםה סוף בנושא פתוחות שיחות

 ,חברתי תודעתי שינוי. הנושא על מלדבר נרתעים שאנשים העובדה הוא החיים בסוף בעיסוק םיהקשי אחד

ליצור שיח פתוח על הנושא ויפחית חרדות, הן של  שישלב חינוך, קמפיין ומתן כלים למטפלים, יסייע

לברר את  לאפשר להםכדי שיחות אלו חשוב לתת למטפלים כלים לצורך ביצוע מטופלים והן של מטפלים. 

  בהגשמת רצונו.למטופל לסייע כדי רצונות המטופל ו

  "בית טיפול" ביןל "בית הוספיסבין " דומים שירותים

ידי רופא גריאטר -הועלתה על ,הצעה זו, העוסקת בשינוי מבני באופן שבו מסופקים שירותי הוספיס בית

פול בית לתת מענה פליאטיבי היחידות לטיצוותי יוכלו הבחנה זו, תבוטל אם  ,תועביחידה לטיפול בית. לד

קל הוא סבור כי יהיה בכך כדי להשיקול דעתם הקליני. פי ל ,לכל המטופלים הזקוקים לכךביממה שעות  24

 רכיהם.ועל המטופל ועל בני משפחתו בקבלת מענה לצ
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 בית הוספיס של ייחודי מודל

כל  ושיהיו בו םהלטפל במטופליו בסוף חיי הוצע לפתח מודל של הוספיס בית שיאפשר לרופא משפחה 

  הוספיס בית.מציעות ל ות החוליםהכלים הנלווים והתמיכה שקופ

 המושגים להסברת סרט

ת העומס על הצוותים הרפואיים ולעודד אותם לערוך הנחיות אלהקטין שאפשר אחת המרואיינות סברה  

הרפואיים המורכבים לסרטון, כך שלא יהיה צורך ידי העברת ההסברים -בריאים עלמטופלים מקדימות עם 

, אלא רק לענות על שאלות ולחתום על הטופס. יש להדגיש בכל פעם לחזור על הסברים ארוכים ומייגעים

פרטי העוסקת במצב רפואי מסכן חיים, לא יכול להיות תחליף לשיחה עם רופא בשכאשר מדובר על מטופל 

 המצב הספציפי.

  והמלצותדיון . 6

, למות הנוטה החולה של לתפיסה הקשור בכל משמעותית התקדמות ישנה לעבר ביחס כי עולה מהמחקר

 עובדיםב, באחיותוכלה  ברופאיםעבור  ,יבוד רצונו. היום מערכת הבריאות, החל במנהליםולכ רצונו להבעת

שמירה האת חשיבות ומבינה יותר לרצונותיו של החולה ערה צוות ומטפלים אחרים,  ובאנשי הסוציאליים

טה ומההתקדמות עשוי לנבוע בין היתר מהחקיקה המחלחלת לא  לכך השינוי שחל בקשר על רצונו. 

  הטכנולוגית והידע הנצבר בנושא.

, עדיין קיימים חסמים וקשיים "חוק החולה הנוטה למותלתוקף של " ועם זאת, כמעט עשור לאחר כניסת

 ביישומו. 

  פעולות חוצות תחומים  6.1

הפער בין הזכויות המוקנות בחקיקה לבין המודעות הוא אחד הנושאים הבולטים ביותר העולה מהמחקר 

בפרט ו ,ת המודעות לנושא התכנון לסוף החיים בכללגברלה מהיזו הפעולמחייב  פער זהלקיומן. נראה כי 

עות גורמים באמצגם יתכן שי – ההנחיות המקדימות לפני קיומה של מחלה מסכנת חייםטופסי מילוי ל

 חינוך הציבורלהיעשות בדרך של  יםהמודעות יכוללהגברת כיוון פעולה או חשיבה . מחוץ למערכת הבריאות

כמובן לכפות שימוש בזכויות הללו, אך הכרת  אינה הכוונה בני המשפחה של מטופלים. עם בשיחהובכלל, 

 הנה מחויבת המציאות. ,זכותו הבסיסית של אדם לתכנן את סוף חייוהכרת דגש על ב ,החקיקה

תעד שיחות לחשוב שהמערכת תאפשר בהמשך לכך, ואולי כחלק מההכנה של אדם להתמודד עם הנושא, 

הנחיות ל מקום בולט וייעודי בתיקו )בבית חולים או בקהילה(קבוע להעדפות עם המטופל או בני משפחתו ו

אחרים.  זאת גם בקהילה ובבתי חוליםבתי חולים מסוימים כבר בנו מערכת כזו, ויש לעודד ב. מקדימותה

קהילה, הן בובית החולים הן ביהיה לראות מידע ואפשר , אם יתקדם המיזם של הממשק הדיגיטלי כמו כן

 הצוות ביחס לרצונו של המטופל, גם בזמן חירום. ביידועסייע ליהיה בכך כדי תכן שיי

הצוותים הרפואיים בכלל בקרב  בעניין זה אחד המכשולים לקיומן של השיחות הוא חוסר ההכשרה

למשל באמצעות  ,ובפרט גיוס של רופאים בכירים להטמעת הנושא ,הכשרה של רופאיםרופאים בפרט. הו

, עשויה לתרום קבלת החלטות, תקשורת וטיפול בסוף החייםלבסדנאות להשתתף הזמנת מנהלי מחלקות 
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משפיעים ביותר במערכת הבריאות, הן . כיוון שהרופאים הם ההעיסוק בנושאלקידום המודעות ולהגברת 

מצב כיום ה .הנושאקידום יובילו את במערכת, חשוב מאוד ש מנהלים בהיותםקובעי הטיפול והן בהיותם 

לשקול אפשר והוא מוטל בעיקר על אחיות ועובדות סוציאליות. מעניין זה, ב הרופאים נרתעים ושרוא ה

או מטפלים אחרים,  סוציאליים עובדיםאחיות, ובהם לגורמים אחרים, העניין  תהובלמלהעביר חלק ניכר 

 שיוכלו להקדיש זמן לעבודה עם חולים בסוף חייהם ומשפחותיהם.

בנוסף, עצם ההכשרה של הרופאים צריכה להוות חלק מתשתית רחבה של הקלה על הרופא והצוות הרפואי 

יותר משיחה אחת. נדרשת ולעתים קרובות  ,בנושא סוף החיים דורשת זמן הנושא. שיחב פתוח בשיחותל

יש לציין לכך בקשר  כי המערכת תצטרך לאפשר זמן לרופאים ולצוותים אחרים לעסוק בנושא.אם כן נראה 

. במסגרת ההתמחויות המוכרות בארץ כי ההתמחות ברפואה פליאטיבית היא ההתמחות ה"צעירה" ביותר

. 2013רק בשנת  ההכרה באההדיסציפלינה של רפואה פליאטיבית לא הוכרה כלגיטימית במשך שנים רבות. 

להסביר את הקושי  בכך יש אולי כדי. התמחות זובהכרה קבלת בתהליך  נמצאות כיום שתי מחלקות

 בהטמעת התפיסה הפליאטיבית בקרב רופאים.

בשאלה  שארבין הל המטופל, ענטי, שבו יאוגד המידע משרד הבריאות הפקת כרטיס מג זםיו מבורך תהליךב

 . מקדימותהנחיות  כתב אם

חולים נוטים למות עם התחום של רפואה המטפלות ב חשוב גם להגדיל את ההיכרות של רופאים ביחידות

וכן כדי שיהיו  תחוםלמומחים ב הפניהבלי כלו לספק טיפול פליאטיבי בסיסי גם ופליאטיבית, כדי שי

בין היתר באמצעות עידוד . אפשר לעשות זאת אפשרויות טיפול שונות בסוף החייםמודעים לקיומן של 

  רוטציות ברפואה פליאטיבית במהלך ההתמחות.

מרות הגישה המקצועית המקובלת שיש לספק טיפול פליאטיבי לכל אורכה של מחלה קשה, לציין כי לראוי 

מחלה. כמו הטיפול בהקודם של מהלך השלב של ל סופי של המחלהשלב ההבין  עדיין יש הפרדה חדה מדי

ים קרובות מתבצע לעת בית הוספיס במסגרת או הוספיסמסגרת בכן, המעבר לטיפול פליאטיבי, למשל 

את האיתור של חולים המתאימים ולהקדים מאוד, לעתים ימים בודדים לפני המוות. יש לשפר מאוחר 

 .להםוזקוקים  ולשירותים אל

  לחקיקה הקשורות סוגיות 6.2

כיום שעוררין הוא עליו  ולא הישחוק עצמו. אחד הנושאים בכמעט בכל הראיונות עלו בעיות הקשורות 

פסי ההנחיות מסורבלים וקשה להבינם. רופאים, אחיות, עובדי הוספיס ואנשי משרד הבריאות, כולם וט

טפסים רבים עדיין מוחזרים לממלאים, יותר.  הפשוטמתכונת סברו כי יש לפשט את הטפסים ולהעמידם על 

, הכולל התייחסות גם להחלטות על הפיק משרד הבריאות ייפוי כוח משולב 2015מאי לאחר שבאך כיום, 

, מרבית הטפסים טיפול בסוף החיים וגם להחלטות על טיפול במקרים שאינם קשורים לסוף החיים

 ם. ממולאים כנדרש, ללא צורך בתיקוני

לקדם שינוי בחוק יותר, ובד בבד אפשר לפשט את הטפסים ולהפכם ל"ידידותיים" כדי לפעול להמשיך וניתן 

 לאלו, טופס של עמותת ליל"ךלמשל ב, שישווה את התוקף המשפטי של הנחיות שניתנו בפורמטים אחרים

 .הבריאות משרד של



 

52 

, ובייחוד הקביעה המקצועיות ולמציאות הקליניתחוסר התאמת הגדרות החוק להגדרות בעיה נוספת היא 

חודשים לחיות. קביעה זו מסכלת את דרכם של חולים רבים  6שחולה נוטה למות הוא אדם שנותרו לו 

טיפול הפליאטיבי חולים דמנטיים(. ההגדרה כיום ממקדת את הו ALSלהיכנס תחת כנפי החוק )למשל חולי 

אך במקביל  ,כי חולים אלו ראויים לכל טיפול פליאטיבי אפשרי. אין ספק םיבחולים האונקולוגי דווקא

על הגמישות השומרת סדרה ה  לחולים אחרים. גםלפתח שירותים שיהיו מותאמים ראוי לטיפול בהם 

 והחופש של אנשי המקצוע להתאים את עצמם למצבים ספציפיים ולהתפתחות בתפיסות המקצועיות

לאפשר לרופאים לשקול שיקולים , ת ההגדרה של "חולה נוטה למות"לפיכך, ראוי להגמיש א. חשובה גם היא

בחקיקה  ההקבוע של שישה חודשים מסגרת הזמן ולבטל את חולהזה של סיווג נוספים בהחלטה על 

 הנוכחית.

סופי הוא מי שנותרו לו  כאמור, כיום חולה נוטה למות מוגדר מי שנותרו לו שישה חודשי חיים, וחולה

הטיפול( בחולה הנוטה למות. יש -באפשרויות הטיפול )או איגם ליצור מדרגות  דיןמן ה, ואולםשבועיים. 

הנדרשים, או שאינם נדרשים, טיפולים הבסיסיים הטיפולים הנלווים ועניין הליצור מדרגות ביניים ל

ך שלתת מענה גם למי שמצבו משתנה במ חשובולכן  ,ה בשינויים רביםו  מלּוזה זמן פרק בתקופות אלו. 

 התקופה.

 אחרות ומדינות ישראל 6.3

  :עמהמאפיינים בהתמודדות מן ה שנייםלהלן  ,סוגיית סוף החיים מטרידה מדינות רבות בעולם

 מקומו של הרופא 6.3.1

כולל אנשים רבים ומטפלים מתחומים שונים. עם זאת, נראה כי בישראל באדם בסוף החיים  הצוות המטפל

הרופא. כך, בהולנד, עדיין וגם בעולם, הדמות המובילה את העיסוק בתחום, לפחות בראי החקיקה, היא 

המתת חסד אקטיבית, רק רופא יכול בהן מותרת ש ריתהבצות בלגיה, לוקסמבורג, קוויבק ובמדינות באר

ל מטופל ונדרשת חובת היוועצות ברופא נוסף טרם ביצוע פעולה אקטיבית לסוף החיים. לסיים את חייו ש

בהן אסורה שמרשם רופא. גם במדינות ברק  ייעשהבמדינות אלו ובשוויץ, רישום תרופה לסיום החיים 

פי -, ניתוק ממכשירי הנשמה נעשה עללמשל המתת חסד אקטיבית, מעמדו של הרופא משמעותי. בהודו

 אם הואבאנגליה לרופא סמכות לסרב לבקשה של מטופל להמשיך לטפל בו, ; ני משפחה או רופאהחלטת ב

, בניגוד לישראל, שבה חובה להמשיך ולטפל במטופל החפץ למשל סבור שהטיפול אינו מסייע למטופל )זאת

  בכך, גם אם אין לכך הצדקה רפואית(. 

 החיים ולסיום לחיים הזכות 6.3.2

מתמודדים עם הסוגיה עד כמה לאפשר לזרז את סוף החיים. החברה  המערביותבמרבית המדינות ו בישראל

ישראל, ניסיון התאבדות כבר אינו ובהן המערבית בכלל אינה תומכת בהתאבדות, אך במרבית המדינות, 

שאלה אם סיום א ההי סוגיית סוף החיים ור אתפתלחת הסיבות לקושי אש נראהרה פלילית. נחשב עב  

פי -עלשל אדם לסיים את חייו זכות . שיח של זכויות מעמיד חובות מנגד. כך, ההכרה בזכותהוא החיים 

מנוגדת לתפיסות החינוכיות של  שכזו חובה חברתיתל החברה לסייע לו בכך. ש חובהמעלה מנגד  רצונו

וכן לתפיסה שהזכות לחיים היא זכות שאסור להפקיעה, דהיינו, שאדם שקיבל  ,ורופאים בפרט ,מטפלים

הזכות לחיים הנה זכות יסודית מאוד ש היא הרווחת התפיסהאת חייו אינו יכול להחליט "לוותר" עליהם. 
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כי החיים לכך חברה. נציין בקשר לעצמו אלא גם  לוהיא חשובה לא רק ועל כן  ,םבמארג הזכויות של כל אד

 מם הם תנאי בסיסי לקיומן של שאר הזכויות.עצ

אדם במדובר אם מניעים לסיום החיים. ין החברתי, אנו מבחינים בשוני ב-כאשר אנו עוברים לשיח מוסרי

שמעוניין לסיים את חייו בגלל משבר אישי, בדרך כלל ננסה למנוע ממנו לממש את רצונו, שכן סיום החיים 

ופרספקטיבה של זמן עשויה לסייע לאדם לראות דברים בצורה  פתרוןהמשבר ניתן לולעומתו אינו הפיך, 

ההצדקה למנוע ש נראהסובל, שמצוי בסוף חייו והאדם  במצב בלתי הפיך שלחיובית יותר. לעומת זאת, 

מימוש  יתאדם שחווה משבר אישי נקודתי. הפתרון לסוגיאצל אינה חזקה כמו למות ממנו לממש את רצונו 

שונה בין חברות ובין  בלוסוהאדם  וכה כה בין לקצם קרובים החייםשהזכות לסיים את החיים במקרים 

לאדם  יםאפשראינם ממדינות. יש שאינם מבחינים בין המניעים לרצון לסיים את החיים, דהיינו, בכל מקרה 

מול מעמידות צרפת, אשר ו ישראל, גרמניהובהן ישנן מדינות, ום את חייו בכל דרך וצורה שהיא. לסיי

ל החברה שלא לפעול באופן אקטיבי להאריך את שההכרה בזכותו של האדם לממש את סיום חייו חובה 

חיי האדם ולא להתערב ב"מהלך הטבעי" של המחלה. במקרים אלו המדינות אינן מאפשרות התערבות 

 אקטיבית לסיום החיים. 

 פעולה אקטיבית לסיום חייו של אדםלנקוט בה רחבה יותר לכך ישנן מדינות שמטילות על החברה חומעבר 

מרחיבות למעשה את החובה שלהן  – סמבורגקלווהולנד, בלגיה ובהן  – ונות אלי. מד)או שהן מתירות זאת(

 אדם נמצא בסוף חייושבמקרים  ו,מדינות אלבהראייה פי -עלמול זכותו של האדם לסיים את חייו. נראה כי 

על החברה לסייע המוטלת מבחינה אובייקטיבית )בשונה מאדם שרוצה לשים קץ לחייו עקב משבר(, החובה 

דעות ליברליות יותר, שזכותו של אדם יש גם לו אינה נופלת מהחובה לשמור על חייו ולהגן עליהם. נציין כי 

 קשות סובל והוא ייוח לסוף וכה כה בין הגיע אם רק)ולא  הוא חפץ בכךשלסיים את חייו בכל מקרה 

למיטב ו ,קיצוניותתפיסות . תפיסות מעין אלו הן במהלך זה על החברה חובה לסייע לו ותמטיל , והן(ממחלה

 מדינה.בשום  ן מקובלותנאיידיעתנו הן 

  לקהילה הפנים עם 6.4

אנו בדרך כלל  .הקהילה היא הבסיס של המטופלים כולם. יש לזכור כי רובנו חיים בקהילה ומטופלים בה

ש לחזק . יםבביתחייהם לסיים את  פיםמהמטופלים מעדירבים ו ,מכירים היטב את הרופאים המטפלים בנו

מלבד שחולים לא יגיעו לאשפוזים מיותרים.  דיכ ,סוף החייםסוגיית למספקת  קהילהשהאת המענה 

 ולבני המשפחות.  קושי לחוליםלסבל ולההוצאות הרבות הכרוכות באשפוזים כאלה, הם גם גורמים 

לחשוב על יחידות לטיפול בית: להרחיב אותן או של הוהמענה צריך לשקול את המבנה לשם כך תכן שיי

ייעודיות לרפואה פליאטיבית, שבמסגרתן יינתן טיפול פליאטיבי בביתו של  מרפאות מודלים חדשים כגון

 .מקצועי ומומחה בתחום-צוות רב ידי-לעבמרפאה עצמה ו – במקרים רלוונטייםו ,המטופל

מוביל הנושא מול המטופל ומול בתור  ,של רופא המשפחה בסוף החיים ותפקידראוי לחזק את  כמו כן

 מפניב הנוכחי נראה כי קשה לפנות את רופא המשפחה לעסוק בסוף החיים של המטופל, הן מצמשפחתו. ב

עוסקים בכך רק רופאים שיש  כיום כןל. הנדרשות לכךשחסר לו הזמן לשיחות מפני הכשרה והן די שאין לו 

להפקיד בידי רופא המשפחה כלים ומשאבים . יש לשקול לכך יש להם זמן , אםלהם עניין מיוחד בנושא

  המטופלים שלו. עם להעלות את הנושא 
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מאוד על  ההשפיע. מאחר שבתחום זהשל משרד הבריאות  רגולציההו הבקרנושא נוסף שיש לבחון הוא ה

 לעורר הצפוי שהיא, נראה ןדיור מוגבבתי אבות ובבייחוד  ,את העיסוק בתחום תהוהעל גיוס מערכתי לנושא

עיסוק למודעות והת גברהן לה רבישנו פוטנציאל  (ןבמוסדות )בתי אבות ודיור מוגחשוב לזכור כי  פעולה.ל

תמיכה סיעודית  לאפשר שםר קל וזול בית )כי יותהמשמש  ,במוסד מוותות של רבנושא והן לאפשרב יותר 

לנושא דווקא  המענה והמודעותלהתחיל לפעול לשיפור  פיכך יש לשקול(. למאשר בבתים פרטיים ורפואית

וכן להתאים את הרגולציה שקובעת מי רשאי להיות מטופל באיזה מוסד )כך שחולים  במוסדות אלו

 כנדרש מורכב" סיעודמוגדר " אינום גם אם פליאטיביים מורכבים יהיו רשאים למות במוסד שהוא בית

, ורק מיעוט קטן ומצד שני צריך לזכור שרק מיעוט מהקשישים הסיעודיים נמצאים במוסדות אל (.חוקב

  את המענה שניתן בבתים פרטיים.אין לזנוח , ולכן ןשל הקשישים העצמאיים גרים בדיור מוג

אטיבי והיישום של חוק החולה הנוטה למות, אך יש ירבות בנושא הטיפול הפלנעשה מהאמור לעיל עולה כי 

קובעי המדיניות גם את ולציבור למחקר זה מהווה פתח גם למחקר עתידי, אשר יביא עוד רבות לעשות. 

, מרבית נוחיי מציאותבאנו תקווה כי ייעשה בצורה נרחבת. . עמדתם של החולים ושל בני משפחותיהם

יש לאדם זכות בסיסית להביע ש ההבנהאך  ,טי, לעתים לא נעיםהאנשים מסיימים את חייהם בתהליך אי

בסיסית בעולם מודרני ומתקדם. הבנה מעוניין לסיים את חייו היא הוא דעתו בקשר לשאלה כיצד את 

למחוקק ולעוסקים בתחום יאיר , רחבה זוית מסוימת בסוגיה והדוח הזה, אשר האיר זוש תנו היאתקוו

  מדינה.הקידום הזכויות הלגיטימיות של כלל אזרחי ידי שיביאו להיבטים 
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