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  המחקר תמצית

 המחקר ומטרות מבוא. 1

. החיים בסוף בחולים טיפוללעסוק בובעולם  בארץ הבריאות מערכות בעשורים האחרונים מרבות

 במחלות מהטיפול מעברה ;ההזדקנות בעיקר, האוכלוסייה בהרכב השינוייםהסיבות לכך רבות ובהן 

 כל אלה –  הסרטן ממחלת והתמותה התחלואה בשיעור והגידול כרוניות במחלות לטיפול אקוטיות

 שבמצבם חלה הידרדרות הדרגתית ושסבלם ממושך.  בחולים לטפל  הצורך את הגדילו

 

דהיינו הטיפול העוסק  –  אטיבייהפל בטיפול לראות נוטות המפותחות במדינות הבריאות מערכות

 של הןנת חיים וחולים המתמודדים עם בעיות הקשורות למחלה מסּכהשל הן  החייםאיכות  בשיפור

 של סבלו אתאטיבי מקל יפלהטיפול ה. חייהם בסוף בחולים ביותר ההולם הטיפול את – בני משפחתם

פי מחקרים  לתסמינים פיזיים נפשיים ורוחניים. אולם, עבבאמצעות הערכה וטיפול בכאב ו החולה

 קיבלומהחולים המתמודדים עם מחלת הסרטן  30%-34%-אפידמיולוגיות בארץ, רק כ והערכות

. החולים ובני משפחתם םסופב חייהם איכות רופיולש אחרים וסימפטומים כאביםת להקל טיפול

למתן  מודעותה חוסרבשל ו המידע מיעוטבשל מיעוט השירותים,  בשל חשים חוסר אונים ותסכול,

מטרתו של מחקר זה היא להבין כיצד אפשר לשפר את טיפול מתאים בתקופת החיים האחרונה. 

איכות השירותים הניתנים לחולים בסרטן מפושט, להעריך את איכות הטיפול הניתן להם ולהשוות בין 

עלויות הטיפול במסגרות שבהן הם טופלו בסוף חייהם. המחקר נערך בהמשך למחקרים קודמים 

 מכון ברוקדייל בתמיכת-אטיבית שנערכו על ידי מאיירס ג'וינטישא ההוספיס והרפואה הפלבנו

למחקרים אלה יש תפקיד חשוב בפיתוח שירותים פליאטיביים יורק ודטרויט. -של ניו הפדרציות

"ל משרד מנכ חוזר שלושירותי הוספיס בישראל והם מסייעים למשרד הבריאות ביישומו והטמעתו 

 אטיבייהפל( שכלל הנחיות המגדירות את הסטנדרטים לפיתוחו ולהספקתו של הטיפול 0007הבריאות )

 שירותי הבריאות בארץ. במערכת

 

מחקר המוצג בדוח זה עוסק באיכות הטיפול ובעלות הטיפול שניתן לחולים שקיבלו טיפול של ה

בקהילה ובמוסדות הוספיס בית לעומת חולים שטופלו בבית חולים, במרכז יום אונקולוגי, במרפאות 

 סיעודיים. 

 

 המחקר מערך. 2

של כל הנפטרים מסרטן מפושט  םימנהלי נתונים בציוק ניתוח .3 :רכיביםהמחקר כלל שני  מערך

אישי עם בן  ריאיון .0 ;0007אוגוסט עד  0008דצמבר מבמחוז הצפון של שירותי בריאות כללית, 

  .לאחר מותםכחצי שנה , שלהםהמשפחה 

 

נפטרו במהלך תשעה חודשים ושהייתה להם אבחנה של מחלה שים חול 447באוכלוסיית המחקר נכללו 

( 04%(. השאר )94%איש ) 507כלל במחקר יבקובץ הנפטרים של הקופה. מתוכם התאימו להממאירה 

לכן נכללה אבחנה זו ברשימת האבחנות שלהם, ו, בחייהםשהו כל בשלבאמנם סבלו ממחלה ממאירה 
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( של 54%בני משפחה ) 376אישי  בריאיון רואיינו השני בשלבהייתה הסיבה לפטירתם.  היאלא  אך

לא נערך ריאיון, בגלל סיבות שונות הנפטרים ( 44%יותר ממחצית ) תם שלמשפח בני עםהנפטרים. 

 העדר בן משפחה.קושי באיתור או בגלל כגון סירוב, 

  הממצאים סיכום. 3

 מאפייני האוכלוסייה 3.1

 ושלושה שלושים. 37 היההממוצע  הגיל. גברים היו( 43%) מפושט מסרטן נפטריםהמ מחצית מעל מעט

 ילידי היו( 55%) כמחציתומעלה.  80בני  03%-ו, 97-34 בניהיו  53%או פחות,  35 בניאחוזים היו 

, האזור לאוכלוסיית בדומה, רובם מברית המועצות לשעבר. 3770עלו לארץ אחרי שנת  60%הארץ, 

  .נצרת ִמנהלתמ 60%-העמקים ו ִמנהלתמ 67%הגליל,  מִמנהלת היו 07% ;ערבים והשאר, יהודים 96%

 הטיפול ועלות בשירותים שימושהא. 

בשבוע  פעםקרו אצל רופא משפחה )או שהוא ביקר אצלם( י( של החולים ב74%רובם המכריע )

ביקרו בחדר מיון,  40%, יום בממוצע 37היו באשפוז   89%. בחצי השנה האחרונה לחייהם, בממוצע

טיפולים  9.4, אונקולוגי יום אשפוזביחידה לורדיותרפיה  ימותרפיהקיבלו כ 50%פעמיים בממוצע, 

ים יבחודשנעשה יותר ממחצית מהשימוש בשירותים יאטיות. קיבלו תרופות אוּפ 47%-בממוצע, ו

אושפזו בחודש  38%מיון ) לחדרונים שיעור המתאשפזים והפהחולים. מדובר בעיקר ב חייבהאחרונים 

 וךשיּכל יאטיותאוּפמהחולים קיבלו תרופות  58%לחדר מיון(. עם זאת, רק  פנו 00%-ם וההאחרון לחיי

 בחודש האחרון לחייהם.   כאבים

סטיית התקן העצומה ₪.  36,483 הייתהלחייו  האחרונהשנה הבחצי  1חולהב לטיפול העלות הממוצעת

את העלות  הגדילושל חולים "יקרים מאוד"  קטןמספר ש יםמלמד ₪(  53,939והחציון )₪(  39,473)

 47%דהיינו, ₪,  69,934ה היית ולחולה. העלות הממוצעת לחולה בחודשיים האחרונים לחיי תהממוצע

מלמדים  (₪ 00,736 ( והחציון )₪ 60,660וגם כאן סטיית התקן ) ;מכלל העלות הממוצעת בחצי שנה

 חולים היו יקרים במיוחד.  עטשמ

–לאשפוז כללי, והיתר  ועבור טיפולים בחצי השנה האחרונה לחיים נועד ותכשני שלישים מההוצא

יום אונקולוגי  ולמוסדות סיעודיים )במחוז הצפון המוסדות  לאשפוזוליחידה בית  לתרופות להוספיס

ת את ההוצאות עבור שירותי קופות (. הוצאות אלה אינן כוללואשפוזיהוספיס להסיעודיים הם תחליף 

 עלה לחיי החולים בחודשיים האחרונים .ביקורי רופא או אחות או קבלת תרופות ,החולים, למשל

  שאר הרכיבים.חלקם של צמצום קל ב חלו ,93%-ל 38%-מחלקו של האשפוז הכללי 

 הנתפסתהטיפול  איכותב. 

בחולה בשלב החריף שטיפל  מיהו הגורם העיקריהחולים שנפטרו לציין  376ביקשנו מבני משפחתם של 

צוות המרפאה  אמרו שטופלו בידי 63%חמישה גורמי טיפול:  ציינוהם  מחלתו.והקשה של 

                                                   
 -  300 -כך השתמשנו במחיר הבסיס   לשםלהם.  זהה איננה אךדומה למחירים הראליים,  הממוצעת העלות 1

 .הבסיס לבין ביותר הנמוכה העלות בין היחס לפי ההוצאות שאר את ותקננו
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מוסד סיעודי, ב 33%חולים,  בית על ידי 38%, אונקולוגי יום לאשפוז היחידה בידי 00%הקהילתית, 

 .העיקריהגורם המטפל היו בית ה הוספיסאמרו שיחידות  30%ורק 

ארבעה ממדים: הקשר עם הרופאים, מקצועיות האחיות והרופאים, ת אמצעובנבדקה  הטיפול איכות

תקשורת ומעורבות בקבלת החלטות ורווחה אישית של התומך העיקרי. בשלושת הממדים הראשונים 

 יחידהההציון של  ולאחריו, ביותר הגבוה היה גורם המטפל העיקריכבית ההציון של הוספיס נמצא כי 

. יותר נמוכים היומוסד סיעודי של בית חולים כללי ושל מרפאה קהילתית,  ם שלציוניהיום.  אשפוזל

 בשלושת מאשריותר  נמוך היה הממוצע הציון –העיקרי הרווחה האישית של התומך  –ממד הרביעי ב

מין על קוח על גיל, י. בפהטיפול גורמי חמשת בין הבדל ללא, בחולה ישיר לטיפול הקשורים הממדים

ולעובדה שהחולה  בית טופל בהוספיסקבוצת אוכלוסייה )יהודים/לא יהודים(, לעובדה שהחולה על ו

 בכליותר  גבוה ציוןהיה קשר עצמאי מובהק עם  מוסד סיעודיבולים או ח ביתבולא נפטר בבית 

  .הממדים

 מסגרות האחרותהטיפול בבהוספיס בית לעומת  הטיפול מאפייניג. 

נוספים  34%בחולים בסוף חייהם, העיקרי ל מטפהבית כגורם השציינו את הוספיס  30% לענוסף 

הגורם המטפל לא היה הוא הוספיס בית, גם אם  שלמכלל בני המשפחה אמרו שהחולה קיבל טיפול 

שיעור דומה של ש הוספיס בית. נמצא שלמכלל החולים קיבלו טיפול  04%-יוצא אפוא ש ;העיקרי

קיבלו תרופות  – לאו אם ובין עיקריה כגורם בו בחרובין אם  – הוספיס ביתב טיפולקיבלו שחולים 

מקרב אלה שלא  38%רק  אךבהתאמה(,  ,70%-ו 74%הקשה והסופי של מחלתם ) בשלביאטיות אוּפ

ועוד, יותר בני משפחה של החולים שטופלו  זאת. אוּפיאטיות טופלו בהוספיס בית קיבלו תרופות

בטיפול  עיקריהיה הגורם ה לאבית ההוספיס ש אלולעומת  עיקריית ובחרו בו כגורם הבהוספיס ב

, 89%החולה קיבל טיפול בכאב במידה הנכונה )שכלל לא טופל בהוספיס בית, סברו  שהואאו  ביקירם

פול יבולט במיוחד בט העיקריל מטפה גורםבית ּכ  הבהתאמה(. יתרונו של הוספיס  90%-ו 96%

דיווחו  עיקריהבית כגורם המבני המשפחה של המטופלים בהוספיס  88%בסימפטומים נפשיים. כך, 

כאון, לעומת כשליש מבני ידיווחו שהחולה קיבל טיפול בד 98%-ו שהחולה קיבל טיפול בחרדותיו, 

ת כחלק אטיבייפל, שיעור החולים שקיבלו הרדמה לבסוףהמשפחה בשתי הקבוצות האחרות. 

שיעור זה לעומת  עיקריהגורם קרב אלה שטופלו בהוספיס בית ּכ  בל בהם היה גבוה הרבה יותר מהטיפו

 בהתאמה(. ,04%-ו 54%) תשתי הקבוצות האחרוב

עקרונות הטיפול על פי טופלו שלהם  הגורם המטפל העיקרירבים יותר שהוספיס הבית היה  חולים

סיום )קבלת הסברים על זכויות ועל הטיפול, רצף טיפול, הכנת מסמך הנחיות מקדימות,  אטיבייהפל

אמנם ש חוליםלעומת '( וכד החיים בסוף מרפאים טיפולים, ויתור על קבלת מסויםחיים במקום ה

 . בית הוספיס קיבלו לא שכלללעומת חולים  או עיקריהל מטפה גורםלא ּכ   אך בית הוספיסב וטופל

 המטפל גורםבית ּכ  השל המטופלים בהוספיס  בחייהםהטיפול הממוצעת בחצי השנה האחרונה  עלות

, עיקריהמטפל הגורם כ לא אךשטופלו בהוספיס בית  במימעלות הטיפול  34%-הייתה נמוכה ב עיקריה

בהוספיס בית. הפער בין הקבוצות גדל בחודשיים  ובחולים שלא טופלהטיפול מעלות  03%-וב

 עיקריה המטפלגורם הוספיס בית ּכ  ב שטופל במי הממוצעתפול יכך שעלות הט ;האחרונים לחיים

         עיקרי ה המטפללא כגורם  אךהוספיס בית ב שטופל מיעלות הטיפול של מ 60%-הייתה נמוכה ב
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 חולים שלהטיפול  עלותב אשפוזחלקו של ה. תיס בימי שלא טופל בהוספמעלות הטיפול של  50%-וב

קיבלו טיפול של שבעלות הטיפול של מי  ;05% היה עיקרי בטיפולםהגורם ה היההוספיס בית ש

חולים שלא טופלו בהוספיס בית בהטיפול עלות בו ;69%גורם העיקרי הוא היה אך לא ּכ   יתבה הוספיס

 .35%היה חלקו של האשפוז  כלל

  פעולה וכיווני תובנות. 4

טיפול בחולים במחלות ממאירות מפושטות על עולות מספר תובנות  מוצג בדוח זהה מהמחקר

 בישראל. להלן נציג אחדות מהן. 

 ומעלה, ושיעורם דומה  80ומעלה, כרבע בני  34מהנפטרים מסרטן מפושט היו בני  שלישים כשני

. מסיבות רבות, צורכיהם של חולי סרטן מבוגרים שונים לזה שבמקומות אחרים בעולם

אודות על בעשור האחרון הולך ומתפתח ידע קליני רב מצורכיהם של חולי סרטן צעירים יותר. 

צורכי הטיפול הפיזי ב העיסוק ברגו בגללה;סרטן ונפטרים במחלת ההטיפול בזקנים הלוקים 

 והגישות הידע . להם שמותאמת אטיביילפת הטיפול הישגמתפתחת ו חודיים בהםיוהמנטלי הי

, מצומצמת במידה בישראל קיימים, בפרט זקניםחולים  וכלפי בכלל בסרטן הלוקים כלפי האלה

 ההבנהאת ו תהמודעּואת , הידע את להרחיב צורך יש כי נראה, לפיכך. מספקת מלהיות רחוקה

 שעקרונות משום, זאת. למאפייניהם התייחסות תוך, קשים חוליםב אטיבייהפל טיפולבאשר ל

הזה מתאימים לכל חולה הנוטה למות, אך במיוחד לאנשים זקנים שתהליך סיום חייהם  הטיפול

 ב.יאמכדרדרותם ארוך ויוה

 שרובם  אף על פיכאבים, וך לשיּכ יאטיותאוּפקיבלו תרופות  מחצית מהחוליםקצת יותר מ רק

שיטת שהתרופות נחשבות כ על פיאף המכריע של הלוקים בסרטן מפושט סובלים מכאבים, ו

הגישות של רופאי את לבחון לעומק את הידע ואפוא . יש צורך הטיפול המתאימה להם ביותר

לעשות יש ובמידת הצורך  ,של תרופות אלה יתןהרופאים בבתי החולים כלפי התווישל המשפחה ו

 פעולות הדרכה וחינוך בנושא. 

  מי היהבמקביל בסוף חייהם, בני המשפחה ידעו  שהחולים טופלו בידי גורמים רביםאף על פי 

הגורם המטפל  היהבית ה הוספיסש ציינומהם עשרה אחוזים רק כ :הגורם המטפל העיקרי

 34% ;שבמחוז פועלות שתי יחידות כאלה אף על פיבחולים בשלבים האחרונים לחייהם,  העיקרי

מחקר על פי ה .מטפל העיקריגורם ההוא לא צוין ּכ  הוספיס בית אולם ב טופלואמנם  נוספים

נראה כי זהו אחד האתגרים החשובים ביותר. יש צורך להעמיק בהבנתו כדי  המוצג בדוח זה

איונות עומק עם בית. לשם כך יש צורך לערוך ר  ה להעלות את שיעור השימוש ביחידות הוספיס

, כדי לבחון את מנהלי שירותים אחרים במחוזעם עם מנהלי יחידות הוספיס הבית ו ,מנהלי המחוז

יכולים לסייע להגביר כמו כן יש לבדוק אילו גורמים  .את דפוסי פעילותםו דפוסי ההפניה אליהם

 בית.  הוספיסלטיפול פליאטיבי ב חולים בסוף חייהםשל  יתםאת היקף הפני

 החולים גורם המטפל העיקריּכ  הבית בלט יתרונו של הטיפול בהוספיס  הטיפול איכות בבחינת .

ם קיבלו טיפול בסימפטומים ה, ורבים יותר מתאטיויּפאושטופלו בו קיבלו יותר מנות של תרופות 

הוספיס הלעומת פחות משליש מאלה ש ,םכאון. זאת ועוד, רובם נפטרו בביתיוד הנפשיים כמו חרד

 תאשכלל לא טופלו בו. ממצא זה מדגיש לעומת אלו  שלהם אועיקרי המטפל הגורם הלא היה 
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ענות לרצון החולים לסיים יהל שיאפשרו השירותים את לספק כדי מאמץ כל לעשות שיש העובדה

האפשר  מידתבחשוב לתת את הדעת לעומס המוטל על בני המשפחה ו כמו כן,. םאת חייהם בבית

 רכיהם. וצמלא את ל

 הקשורים לטיפול ישיר בחולה היה גבוה יותר מאשר  טיפולהממוצע בשלושת ממדי איכות ה הציון

כיום  המיוחסת החשיבות על אףתו האישית של התומך, חהציון הממוצע בממד שהתמקד ברוו

מתן קריים בטיפול בחולים קשים. יש לתת את הדעת לסוגיה זו ולבחון ילמצבם של התומכים הע

, למשל תמיכה של בסוף חייהםבני המשפחה המלווים את החולים הקשים תמיכה רבה יותר ב

 . כדומהקבוצות תמיכה ו ;סוציאלייםהשירותים ה

 על פי פעלו  בנצרת אונקולוגי יום לאשפוז היחידהו הבית וספיסהממצאים מלמדים כי יחידות ה

כמעט שלא הופעלו.  ועקרונות אלהשירותים בשאר לעומת זאת,  ,אטיביילּפהטיפול העקרונות 

י המרפאות הקהילתיות ובתי החולים שנושאים בנטל הטיפול ברוב וותחשוב לפעול לחינוך צִ 

 אטיבי. יהטיפול הפלעל ולהקנות להם את המידע  הדרוש  במצבי סוף החייםהחולים 

 הטיפול עלות. האחרונים בחודשיים ובמיוחד, חייהם בסוף רבים בשירותים השתמשו הנפטרים 

ממנה   30%-כם, ההשנה האחרונה לחיישים אלף שקלים בממוצע בחצי שימ הסתכמה ביותרבהם 

לאשפוז בבית חולים. זאת ועוד, עלות הטיפול נועדה כמחציתה  ;בחודשיים האחרונים לחיים -

גבוהה הרבה יותר מהעלות הממוצעת והגיעה למאות אלפי שקלים בחצי  הייתה יםבחולים מעט

לים היקרים במיוחד הבדיקה לגבי השירותים והטיפולים שהחואת שנה. לפיכך, ראוי להעמיק 

 האם הן נשקלו. ו ם היו חלופות אחרותהִא  ולבחון קיבלו לפני מותם, לבחון את יעילותם

  עיקרי המטפל הגורם חולים שטופלו בהוספיס בית ּכ  בעלות הטיפול בחצי השנה האחרונה לחיים

או  קריהגורם המטפל העיהיה  לאאך הוא שטופלו בהוספיס בית  אלומזו של  יותרהייתה נמוכה 

בולט במיוחד בחודשיים האחרונים לחיים בעלות הוספיס בית. הפער בלא טופלו מזו של אלו ש

. בו טופלובין אלו שלא ו בהוספיס בית שטופלו אלובין  ארבעים אחוזיםפער של מגיע להוא ו

  הוא האשפוז בבית חולים כללי.בעלות פער שתרם להרכיב הבולט ביותר 

 מבחינת הן, ביתה הוספיס של יתרונו בדבר מוצג בדוח זהה מהמחקר העולים הממצאים בעקבות 

. ייתכן והקשר בין שני מדדים אל ולבדוק אתוהן מבחינת העלות, חשוב להמשיך  הטיפול איכות

עלויות את להוריד  היום אונקולוגי עשוי אשפוזת השימוש בהוספיס בית וביחידה לגדלשה

חולים היקרים, מבלי לפגוע באיכות הטיפול ואולי אף את עלות הטיפול בהטיפול, ואולי דווקא 

 . לשפרּה

עקרונות הגישה טופלו על פי , ממצאי המחקר מלמדים כי איכות הטיפול בחולים שלסיכום

נמוכה יותר. עם זאת,  הייתה בהם עלות הטיפול, אך גבוהה יותר הייתההוספיס בית ב אטיביתיהפל

להגדיל את מספר  כדי. לפיכך, יש צורך לעשות כל מאמץ ורק מעט חולים זכו לקבל שירותים אל

והן ם הכדי לשפר את יעילות הטיפול ב הן ;אטיביים בסוף חייהםילהפהחולים המטופלים בשירותים 

 .ואיכותכדי לשפר את 

ולנציגי  השירותיםלספקי  ,הממצאים הוצגו לקובעי מדיניות הבריאות בישראל, לנציגי קופות החולים

ניו יורק ושל ארגונים נוספים. מהמחקר עולות תובנות על קבלת ההחלטות ועל קביעת הפדרציה של 
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ושירותי הוספיס הבית בבתי החולים  אטיבייםיהפלהמדיניות הקשורה לפיתוחם של השירותים 

בקהילה. המחקר משמש בסיס למידע להמשך יישום הנחיות מנכ"ל משרד הבריאות המגדירות את ו

אטיבי לבתי חולים ולקופות ייתוחם ולהספקתם של שירותי הטיפול הפלהנהלים והסטנדרטים לפ

אטיבי לחולים יהחולים. מכוח הנחיות אלה נדרשו כל מערכות הבריאות להטמיע את השירות הפל

גם כיום בפיתוחם של שירותי הטיפול  משתתףבמחלות סופניות בתוך שלוש שנים. צוות המחקר 

 אטיבי ובהערכתם.יהפל

 תמיכת מענק של גאי ונורה ברון.המחקר נערך ב
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 דברי תודה

ת לכל מי  שסייעו לנו בנדיבות רבה בעריכת המחקר ובכתיבת דוח זה. אנו מודים ואנו רוצים להוד

להנהלת קופת חולים כללית באזור הצפון ולמנ   הלת האזורית ציפי שדה על התמיכה החמה בצוות 

בית העמקים  -למנהל יחידות הוספיס בית בצפון המחקר ועל הסיוע בקידום המחקר. אנו מודים 

 לעומקם. שעזר לנו בהבנת הנושאים שסייעו לנו בעריכת מחקר זה  -והגליל 

על הכרתם בחשיבות השירותים לחולים בסוף חייהם, על  ברון גאיול התודה מיוחדת אנו חבים לנור

ת בנושא התפתחות הטיפול תמיכתם הרעיונית והכספית בנושא חשוב זה ועל שיחות רבות ומועילו

עוד אנו מודים להם על עזרתם  למחקר הקודם שסקר את השירותים  הפליאטיבי בארה"ב.,

 אטיביים בישראל.יהפל

אטיביים יהממושכת בשירותים הפל ןאנו מודים גם לפדרציות של דטרויט ושל ניו יורק על תמיכת

-ספים שנערכו על ידי מאיירס ג'וינטבשני מחקרים נו ןוביחידות הוספיס הבית בישראל ועל תמיכת

 מכון ברוקדייל. 

מכון ברוקדייל שסייעו לנו בהערותיהם ובעצתם: ג'ק חביב, -עוד אנו מודים לחברינו במאיירס ג'וינט

ג'ני ברודסקי וסוזאן בראון על תרומתם החשובה בהערותיהם תוך כדי כתיבת הדוח; תודה חמה אנו 

מכון ברוקדייל, על תמיכתה ועזרתה בהפקת -כה במאיירס ג'וינטערי אגףחבים לג'ני רוזנפלד, ראש 

 דוח זה, לענת ברבריאן על עריכת הדוח וללסלי קליינמן על הכנתו לדפוס.  
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 מבוא ומטרות המחקר. 1

רּבותובעולם  בארץ הבריאות מערכות . הסיבות לכך רבות ובהן החיים בסוף בחולים טיפוללעסוק ב מ 

 במחלות לטיפול אקוטיות במחלות מהטיפול מעברה, ההזדקנות בעיקר, האוכלוסייה בהרכב השינויים

 לטפל  הצורך את הגדילו כל אלה – הסרטן ממחלת והתמותה התחלואה בשיעור והגידול כרוניות

 .שבמצבם חלה הידרדרות הדרגתית ושסבלם ממושך בחולים

 ביותר ההולם הטיפול את ליאטיביּפה בטיפול לראות נוטות המפותחות במדינות הבריאות מערכות

חולים המתמודדים עם השל  הןם האת איכות חיי משפרים פליאטיביה בטיפול. חייהם בסוף בחולים

 ליאטיביּפהטיפול הבני משפחתם.  של חייהם איכות את הןנת חיים ובעיות הקשורות למחלה מסּכ

בעיות פיזיות, נפשיות ורוחניות אחרות. בבאמצעות הערכה וטיפול בכאב ו החולה של סבלו אתמקל 

; החיים את מאריכים ואין המוות את בו יםחישמתהליך נורמלי; אין  במוותתומך בחיים ורואה הוא 

מערכת תמיכה כדי לעזור  יםמציעו טיפול בחולהההיבטים פסיכולוגיים ורוחניים של בו  יםמשלב

  ממלא אתמקצועי -רב צוות ליאטיביּפבטיפול ה .םתופעילים ככל האפשר עד למ להיותלחולים 

להתמודד עם  םתמיכה כדי לסייע לה המשפחה בניבני משפחתם; מציע ל שלחולים וה של צורכיהם

מיד אפשר להתחיל  ליאטיביּפההטיפול  את. מכן לאחר אבלם ועם בחיים עדיין החולה כאשר מצוקתם

טיפולים אחרים המיועדים להאריך חיים, כמו כימותרפיה או הקרנות במקביל ל ,מחלהה אבחון

(http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/) 

למסגרת טיפול אחרת מבתי החולים הועבר  למות הנוטיםטיפול בחולים ה שבההמדינה הראשונה 

הוספיס סנט  – ןסונדרס בלונדון את ההוספיס המודרני הראשו סיסלי קימהה 3739-הייתה בריטניה. ב

בני  שלחולים והשל  ןרצוה. שביעות ( Saunders and Sykes, 1993; Clark et al., 1998) כריסטופר

 הוא זה מסוג שטיפולאלא  ביצוע בר הואהרעיון ש בלבד זו לאש ההוספיס הוכיחמהטיפול ב תםמשפח

טיפול  ובכללם:  במרכז רפואי אחד מערך של שירותיםופר כלל טכריס סנט הוספיס  .הרצוי הטיפול

תוך שנים ספורות פטירת יקירם.  לאחרלמשפחות  ייעוץ ומתןטיפול במרפאה , באשפוז,  טיפול בבית

 חייהם בהוספיס ולא בבתי חולים בסוףאת הרעיון של טיפול  בחולים אחרות מדינות מערביות אימצו 

בשיקגו ובניו יורק בקונטיקט, ההוספיסים הראשונים  בארצות הברית הוקמו ת השבעיםובשנו

(Saunders and Sykes, 1993.)  תרומה ניכרת להצלחת פיתוחם והטמעתם של שירותי ההוספיס בצפון

, גם הצורך כמו כןאמריקה ובאירופה יש לייחס לממצאיהם של המחקרים האמפיריים בנושא. 

יעילים בסוף לצמצם את העלויות המאמירות של שירותי הבריאות ואת מתן הטיפולים היקרים והלא 

 Morrison et) התפתחל אלושירותים ל ופשרִא  ,אטיבייפלהטיפול הקבלה של עקרונות החיים יחד עם ה

al., 2005; Morrison et al., 2009; Carlson et al., 2009). 

הקצאת ובתחום מדיניות קביעת ה, אטיבייבטיפול הפל ציבוריתהתמיכה התהליך קבלת בישראל 

אטיבי ילטיפול פל זכאי ה כי כל אדםתפיסיותר. ההרבה טי ִא טרה זו הוא משאבים והשירותים למ

 ,Clark, 1998; Bingleyעדיין היא איננה מיושמת בפועל )אך  ו אכן קונה לה אחיזה בציבור,בסוף חיי

 (Glick, 1997; Barilan, 2003; Kinzbrunner, 2004ישראל )קדושת החיים בחשיבותו של רעיון . (2008

 בכלל זה אמצעים בתפיסה שלפיה יש להשתמש בכל האמצעים הרפואיים לשם הצלת חיים;מתבטאת 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/


 

0 

רבים מאנשי מקצועות ציבור וב עם זאת, רבים. הריפוי בעקבות השימוש בהם קטניםי ישסיכויקרים 

בשלבים הסופיים רבים חוששים, כי אנשים (. Clarfield et al., 2003השקפה זו ) חולקים על בריאות ה

רב יותר מכפי שהם רוצים ופחות טיפול להקלה על כאביהם יהם, הם יקבלו טיפול רפואי של חי

נדרשים מצד אחד לכבד בריאות בישראל שירותי ה אתבשל הדואליות הז (.3777)כרמל, ומצוקותיהם 

, ובה בעת להביא בחשבון ערכים בסוף החיים את רצונותיהם של החולים ולספק להם טיפול איכותי

, רבים מאנשי מקצועות הבריאות נוסף על כך(. 0007ונחשוני , זמישלני ) של קדושת החייםמסורתיים 

 (. 0008יות אלה )בנטור, מנּובמיּו הוכשרו הם לאו פליאטיביהטיפול לעקרונות הדעים אינם מּובישראל 

מפורטת של שירותים  אין הגדרהחוק ביטוח הבריאות הממלכתי ב קבעבסל שירותי הבריאות שנ

מספקות  על אף העובדה שקופות החולים. במצבי סוף החיים, ולא נקבעו קריטריונים לזכאות יםלחול

הגורמים שעשוי לשנות אחד במצבי סוף החיים רק מיעוטם זוכים לטיפול פליאטיבי. שירותים לחולים 

המומחים מקצוע האנשי  הוא הגדלת מספר בארץ פליאטיביהטיפול הגביר את הספקת הלזאת ו

אך מספר הרופאים בעלי ההכשרה (. 0008)עמנואל,  והגדלת מספר ההכשרות בתחוםבתחום 

 פליאטיביבעלות ההכשרה בטיפול אחיות הר מספ. ת בארץ נמוך מאודפליאטיביהפורמלית ברפואה 

היקף ההכשרה הפורמלית  צרכים.יחסית למהארץ או מחו"ל גדול אמנם יותר, אך גם מספרן מועט 

היקף הצרכים גדול בהרבה מהיצע  אך כבר היום  בהדרגה ץ אמנם גדלבאר פליאטיביבטיפול ה

 (.0033ליבנה,  ;0033 ,)שוורצמן ואח'השירותים הקיים 

(. 3779 ,ולר ;3789,)ולר ואח' להתפתחים בישראל פליאטיביהשירותים ה והחל לפני כשלושה עשורים

ספיס בית, המספקות טיפול נפתחו ברחבי הארץ שמונה יחידות הו שנות השמונים והתשעיםבמהלך 

 תלויות בכמה ןחולים עם מחלות כרוניות. הולא ב חולי סרטןב בעיקר טיפלו ןלחולי סרטן. ה פליאטיבי

תרומות ו מכירת שירותים לקופות אחרות, שירותי בריאות כלליתתקציבי מקורות מימון, כגון 

אינו יציב, לא יכלו יחידות אלו  יםפליאטיביים. מאחר שמימון השירותים הפילנתרופימארגונים 

מרכז הרפואי שערי הוקם ב 3775(. בשנת 0004; זמישלני ואח', 0007להגדיל את היקף פעילותן )בנטור, 

צ'רנוי,  ;3773ירותי אונקולוגיה וטיפול פליאטיבי )צ'רנוי, צדק מרכז אונקולוגי, שלראשונה שילב ש

גיים, אך רק בשלושה מהם גם מספקים טיפול מרכזים אונקולו 34בעקבותיו הוקמו עוד (. 0007

 .פליאטיביאונקולוגי מלא בבית החולים ושירותי הוספיס בית וטיפול 

טיפול בסוף הועדה ציבורית בנושא  שר הבריאות םיהק ,ממושך ציבורי לחץ, בעקבות 0000בשנת 

ם של נציגי הללכ -שהוא גם פרופסור לרפואה  -הוועדה בראשותו של הרב אברהם שטיינברג  החיים.

אנשי של פילוסופים ושל רופאים, של הגדולות בישראל,  יםמיעוטהקבוצות של , מגוון זרמים ביהדות

ל המגדיר "דאז חוזר מנכפרסם מנכ"ל משרד הבריאות  0007 שנתב (.Sprung 0004אתיקה )שטיינברג ו

במוסדות סיעודיים ועל ידי  םפיתוחול בתי חוליםב פליאטיבימתן שירותי טיפול ל סטנדרטיםאת ה

 .(0007, ישראל מדינת) ליםקופות החו

ים בארץ מראשיתם. פליאטיבימכון ברוקדייל בחן את התפתחותם של השירותים ה-מאיירס ג'וינט

(. 3774פורסם דוח המחקר על התפתחות שירותי ההוספיס בארץ )פרימק וברודסקי,  3774בשנת 

ידי הפדרציה של דטרויט, שהייתה מעוניינת לפתח את המחקר הוזמן ומומן על ידי אשל ועל 

ים בישראל. עשר שנים מאוחר יותר, שוב בתמיכתו של אשל ובמימון נוסף פליאטיביהשירותים ה
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מהמכון הלאומי לחקר הבריאות ומדיניות הבריאות, ערך המכון סקירה מקיפה ועדכנית על הטיפול 

מאפייני השירות, עלויותיו ואיכות הטיפול )בנטור, ועל שירותי ההוספיס. במחקר נבחנו  פליאטיביה

(. ממצאי המחקר זכו לתפוצה נרחבת בקרב אנשי המקצוע ושימשו כבסיס המידע 0004רזניצקי ושנור, 

לעבודתה של ועדה מטעמו של מנכ"ל משרד הבריאות לנושא זה. המלצותיה של הוועדה  להנחיות 

 ידי משרד הבריאות. התקבלו במלואן על  פליאטיביבנושא הטיפול ה

הצגת ממצאי מחקר זה בפני אנשי הפדרציה של ניו יורק, הם עמדו על חשיבות  בעקבותזאת ועוד, 

 בשנתבארץ ואף נרתמו לשיפורם של השירותים שכבר היו קיימים.  יםפליאטיביפיתוחם של שירותים 

מכון -ג'וינט מאיירס . מחקר שלפליאטיביהשיקה הפדרציה תכנית הכשרה חלוצית למתן טיפול  0004

)בנטור  0003ן את התכנית במהלך שנת יורק ושל אשל, בח וברוקדייל, בתמיכת הפדרציה של ני

(. מלבד זאת השיקה הפדרציה של ניו יורק עוד תכנית לפיתוח שירותי ליווי רוחני 0009וצ'חמיר, 

והקיומי בסוף  המיועדים לתמוך בחולים בסוף חייהם ולאפשר להם להתמודד עם ההיבט הרוחני

חייהם.  המכון ערך מחקר עומק שיטתי של התכנית במשך שלוש שנים. דוח המחקר )בנטור ורזניצקי, 

       ( שימש בסיס להמשך פיתוחם של שירותי הליווי הרוחני בישראל. בהמשך לדוחות המחקר 0007

דרטים לפיתוחם הסטנאת , פרסם משרד הבריאות הנחיות המגדירות את הנהלים ו0007-ומ 0009-מ

לבתי חולים ולקופות החולים. מכוח הנחיות אלה נדרשו  פליאטיביולהספקתם של שירותי הטיפול ה

לחולים במחלות סופניות בתוך שלוש שנים  פליאטיביכל מערכות הבריאות להטמיע את השירות ה

 (.0007)מדינת ישראל, 

ושירותי  פליאטיבימהחולים הללו קיבלו טיפול  30%-34%-רק כעל אף ההתפתחויות המצוינות לעיל, 

 ,Bingley; 0004, בנטור ואח') הםסוף חייולשפר את איכות חייהם ב נועד להפחית את סבלםשהוספיס 

חסרי אונים ומתוסכלים  תםמשפחבמצב סופני ובני כי חולים  העדויות מהארץ ומחו"ל עולמ. (2008

 באשרשל אנשי מקצועות הבריאות חוסר המודעות בשל ו להם הזמינים והמידעבשל מיעוט השירותים 

מטרתו של מחקר זה היא להבין כיצד אפשר לשפר את איכות   .בסוף חייו הטיפול המתאים לחולל

השירותים הניתנים לחולים בסרטן מפושט, להעריך את איכות הטיפול הניתן להם ולהשוות בין 

הם. המחקר יכול לסייע למשרד הבריאות ביישומן עלויות הטיפול במסגרות שבהן הם טופלו בסוף חיי

, המגדירות את הסטנדרטים לפיתוחו ולהספקתו של 0007השוטף של הנחיות מנכ"ל המשרד משנת 

 במערכת שירותי הבריאות בארץ. פליאטיביהטיפול ה

 מערך המחקר. 2

במחוז הצפון  מפושט בסרטן לוקיםּב   הטיפול דפוסיאת  לבדוק כדי. 3 :רכיביםהמחקר כלל שני  מערך

 קובצי נותחו, םהלחיי האחרונה בתקופהבהם הטיפול  עלותלבדוק את  וכדי של שירותי בריאות כללית

כל הנפטרים מסרטן מפושט במחוז הצפון, במשך על של שירותי בריאות כללית  המנהליים הנתונים

 טיפולה במסגרות טיפולה איכותאת  לבחון כדי .0; 0007אוגוסט  עד 0008דצמבר מ -תשעה חודשים 

 . םיקיר מותלאחר בממוצע  חודשים שבעהשל הנפטרים,  משפחתםבני  רואיינו
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 אוכלוסיית המחקר   2.1

 שירותי שלנשלפו מקובץ הנפטרים  ייםחודש-בחודש פעם: שלבים בשלושהאותרה  המחקר אוכלוסיית

שלהם הופיעה אבחנה של שברשימת האבחנות  נפטרים של שמותיהםהצפון  במחוזבריאות כללית 

 לבדוק כדי ,לאמת את סיבת הפטירה, דהיינו כדי. ", מכל סוג שהואmalignancyמחלה ממאירה, "

 ריאיון נערך מחלה אחרת, גם אם סבל מסרטן בעבר,בגלל ולא  טמפוש סרטן בגללאכן נפטר  חולההש

, הוא מפושט סרטן אכן היא המוות שסיבת אישר שהרופא. לאחר שלו המשפחה רופא עם קצר טלפוני

לעתים רופא שמאחר . לבסוף, להתראיין הסכמתואת  ולבקשהנפטר  של משפחתואל בן  לפנות תבקשה

החולה אכן סבל ממחלה  האם נשאל המשפחה בןמבוטח, גם המודע לסיבת מותו של  אינוהמשפחה 

  .למותו שגרמהממאירה 

 אובחנואנשים ש 447 הצפון במחוז במהלך תשעה חודשים נפטרו, קובץ הנפטרים של הקופה לפי

(. השאר 94%איש ) 507כלל במחקר י(. מתוכם התאימו להבשנה איש 954-מחלה ממאירה )כב כחולים

נכללה ברשימת האבחנות שלהם,  היאבחייהם, ולכן  כלשהו בשלב( אמנם סבלו ממחלה ממאירה 04%)

 המשפחה רופא עם יאיוןבר ,כאמור ,התבררה זו עובדהיתה הסיבה הישירה לפטירתם. ילא היא ה אך

  .המשפחה בני ועם

של  תםבני משפח ;(54%) הנפטריםמ 376 של משפחתם בני פנים אל פנים בריאיון רואיינו שניה בשלב

 בגלל בעיקרסירבו להתראיין,  (67%יותר משליש )מקרב הלא מרואיינים  .מהנפטרים לא רואיינו 44%

אמור לפנות  שהיההמשפחה,  שרופא משום רואיינו לא (60%) כשליש; בכך הכרוך הרגשי הקושי

 רבות פעמים לו ירווהזכו אלי נושפעל פי  אף) פנה אליהםלהתראיין לא  הסכמתם אתולקבל  אליהם

משום , או ושהיו רשומים אצל אף, או שלא הכיר אותם קשר עמם ליצור הצליח שלא, או (לעשות זאת

בעיקר אלו שהיו  (,33%מהנפטרים ) 68-לשום אצל הרופא. שהחולה היה במוסד סיעודי ונשאר ר

 מסיבותלא רואיינו  36%-, ועל הטיפול בהם לספרבן משפחה שיכול היה  נמצאבמוסד סיעודי, לא 

 (.3)ר' תרשים  ביקירם הטיפול פרטי אתהכירו  לא ולכןלא גרו באזור הצפון  , הםלמשל, אחרות

מתגוררים בערים ולא ביישובים כפריים  לעומת הלא מרואיינים,נמצא כי שיעור גבוה מהמרואיינים 

)לעומת  3770)יהודיים או ערביים(, ורבים יותר מקרבם הם עולים מברית המועצות לשעבר שעלו אחרי 

לעומת  בקהילהטיפול ותיקים(. כמו כן, שיעור גבוה יותר מקרבם הם בני משפחתם של חולים שקיבלו 

בין החולה לבין רופא  שהקשר מאחרי חולים ובמוסדות סיעודיים. חולים שהיו מאושפזים בבת

 ריםמוּכ היו בקהילה טיפול שקיבלו חולים יותר, המשפחההמשפחה נעשה לעיתים קרובות דרך בן 

  .אליהם להגיע יכולנו ולכן, המשפחה לרופא
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: מערך המחקר1תרשים 

 

 

 השיטות וכלי המחקר 2.2

(  data miningנתונים ) כריית. ראשית, נערך ניתוח רכיבים שניהמחקר  שיטות כללוהמחקר,  מערךפי  על

 בריאות בשירותי השימוש דפוסי על נתונים כלל אשר, מהקופה שנתקבל יםהמנהלי הנתונים קובץ של

של  משפחתםבני  עםפנים מול פנים,  ריאיוןנערך כאמור, בחצי השנה האחרונה לחיים. שנית,  עלותם ועל

נערך באמצעות שאלון מובנה סגור, שנבנה  הריאיוןחודשים בממוצע לאחר מות יקירם.  9הנפטרים, 

 במעקב שהיולצורכי המחקר בידי מראיינים מיומנים שקיבלו הדרכה בעל פה ובכתב מצוות המחקר ו

 תועד אישור את קיבל המחקר .מהם אחד כל של המקור מהו נציין הממצאים בהצגת. במהלכו שוטף

 . כללית בריאות שירותי של( הלסינקי)ועדת  האתיקה

 ממצאים. 3

 מאפייני האוכלוסייה  3.1

 ושלושה שלושים. 37 היההממוצע  הגיל. גברים היו( 43%) מפושט מסרטן נפטריםהמ מחצית מעל מעט

 ילידי היו( 55%) כמחציתומעלה.  80בני היו  03%-ו, 97-34 בניהיו  53%או פחות,  35 בניאחוזים היו 

, האזור לאוכלוסיית בדומה, רובם מברית המועצות לשעבר. 3770עלו לארץ אחרי שנת  60%הארץ, 

נצרת  ִמנהלתמ 60%-העמקים ו ִמנהלתמ 67%הגליל,  מִמנהלת היו 07% ;ערבים והשאר, יהודים 96%

 (. 3א לוח, א נספח' ר)
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 בריאותה דפוסי השימוש בשירותי 3.2

 מרביםהם והאחרונה לחייהם  בתקופהאנשים הלוקים בסרטן מפושט מקבלים טיפולים רבים 

 מניתוח למדנויקפם ה ועלמוש בשירותים ידפוסי הש על. הבריאותבמערכת  םשירותי מגווןלהשתמש ב

 בחציכי  עולה 0תרשים מ. בחייהם של החוליםחצי השנה האחרונה בשל הקופה  יםהמנהליהנתונים 

החולים אצל רופא המשפחה )או שהוא ביקר אצלם(  שלקרו רובם המכריע יב לחייהם האחרונה השנה

קרו אצל רופא המשפחה פעם בשבוע בממוצע והיו באשפוז יבהתאמה(. הם ב 89%-ו 74%והיו באשפוז )

ביקרו בחדר מיון פעמיים  57%(. 35 חציון, 00.0 תקן סטיית, יום 337 עד אחדיום בממוצע )מיום  37

 ימותרפיהכבמהחולים קיבלו טיפול ממוצע בחצי השנה האחרונה לחייהם. ארבעים ושניים אחוזים ב

. יאטייםאוּפכאבים  כימשּכקיבלו  47%טיפולים בממוצע. כמו כן,  9.4 – באשפוז יום רדיותרפיהב או

בתסמינים אחרים של המחלה בלו במקביל גם תרופות רבות אחרות, לטיפול יכמעט כל החולים ק

 . אנטיביוטיקה כמו תרופות אואו שלשולים,  בחילות, למשל, כמוי  שלה אבתופעות הלווו

זו נעשה יותר  הבתקופכי  עולה החולים בחיים האחרונים יבחודשימוש בשירותים יבחינת דפוסי השמ

ממחצית מכלל  יותרבבית חולים כללי;  האשפוזמימי  חצילמשל, יותר מ :ממחצית מהשימוש בהם

יאטיות תרופות אוּפ וקבלתרופא משפחה ל הפנייהאשפוז יום. בחינת דפוסי ולמיון  לחדר המתקבלים

 כי כמחצית או מעט פחות מכלל השימוש נעשה בחודשיים האחרונים. מלמדתותרופות אחרות 

 )%(שימוש בשירותים ה: דפוסי 2תרשים 

 
 

ששת  במהלךחודש,  בכלחולים כללי והפניה לחדר מיון  בבית אשפוזה ףהיקמדגים את  6תרשים 

מיון  לחדרהגדולה ביותר בשיעור המתאשפזים והפונים  העלייההחודשים האחרונים לחיים, ולפיו, 

 בסמוך למותם. אירעה אכן
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 : שימוש בשירותים, בכל חודש, בחצי השנה האחרונה לחיים )%(3תרשים 

 

לא ידוע  אךם, הלחיי האחרונההשנה  בחצי תרפיהורדיו הכחמישית מהחולים קיבלו טיפולי כימותרפי

 תופעות את עליהםים שנועדו להקל ליאטיביּפטיפולים מאריכי חיים או טיפולים  אלו היוהאם 

לתת את  יש, אם כי עלה יאטיותאוּפ בתרופותכי לקראת סוף החיים היקף השימוש  נמצא עוד. החלהמ

  האחרון לחייהם.בחודש  אוּפיאטיותהחולים קיבלו תרופות  מכלל 47%הדעת לכך שרק 

-רב)ובניתוח  משתני-דו, בניתוח לחיים האחרונה השנה בחצי בשירותים המשתמשים מאפייני בבחינת

 עם ,כלליחולים  בבית אשפוז עם מובהק עצמאי קשר יש יותר נמוךלגיל  כי נמצא( 3לוח ר' ) משתני

יותר  אלהבשירותים  השתמשו, חולים צעירים יותר כלומר. יום אונקולגי אשפוז ועם מיוןחדר ב ביקור

ובחדר מיון, כללי  חולים בביתנצרת ביקרו באופן מובהק יותר  מִמנהלת חוליםכן,  כמו. ממבוגרים

 ממצא. עמקיםה מִמנהלת חולים מאשרלאשפוז יום אונקולוגי  ביחידההשתמשו באופן מובהק יותר ו

לכך, ביקורים בחדר  נוסףשל היחידה לאשפוז יום אונקולוגי בנצרת.  מיקומה עם אחד בקנה עולה זה

אצל רופא המשפחה.  ביקוריםביחידה לאשפוז יום היו קשורים באופן עצמאי מובהק עם יותר ו מיון

 מערכתי-רבבידי רופאי המשפחה שלהם קיבלו טיפול  יותר שטופלו שמי כך על ללמד עשויה זו עובדה

 טוב יותר. 
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 לפי, מפושט בסרטן לוקים בקרב לחיים האחרונה השנה בחצי בשירותים שימושה פוסיד: 1 לוח
 (N=429); (ניתוח רב משתני)  השירותים מערכת ושל  החולים של נבחרים מאפיינים

 

 אונקולוגי יום אשפוז מיון חדר כללי וזאשפ

B 

Beta 

(Standardized 

Coefficients) B 

Beta 

(Standardized 

Coefficients) B 

Beta 

(Standardized 

Coefficients) 
 ***954. 047.- **984. 016.- **973. 027.- (רציף) החולה גיל

 יהודים: אוכלוסייה קבוצת
 1.144 134. 1.304 265. 632. 459.- (ערבים לעומת)

 :ִמנהלת

 1.045 044. 540. 616.- 1.483 394. (עמקים לעומת) גליל      

 **553. 592.- **635. 455.- *2.041 713. (עמקים לעומת) נצרת

 ***1.024 024. ***1.035 034. 1.027 027. (רציף) משפחה רופא ביקורי

 1.049 047. 1.212 192. 1.659 506. אחות של בית ביקורי

 922. 081.- 1.122 115. 671. 399.- בית הוספיס קיבל

 1.008 008. 1.327 283. 1.180 165. טיפול להמשך יחידה קיבל

 *p<0.08 **p<0.05  *** p<0.01 
 

 עלות הטיפול 3.3

 סטיית₪.  373,873 עד והגיעה₪   36,483 ייתהלחייו ה האחרונהשנה הבחצי  2העלות הממוצעת לחולה

מלמדים על התפלגות בעלת "זנב" ימני ארוך, דהיינו,  ₪(  53,939והחציון )₪(  39,473העצומה ) התקן

ועוד, העלות הממוצעת  זאתלחולה.  תאת העלות הממוצעבהרבה  הגדילוחולים "יקרים מאוד"  מעט

 שנההמכלל העלות הממוצעת בחצי  47%דהיינו,  ;₪ 69,934 הייתה וחייבלחולה בחודשיים האחרונים 

 סטיית כאן גם.  ₪ 000,450עד  הגיעה םלחיי האחרוניםבחודשיים הטיפול . עלות האחרונה לחייו

 בבחינתחולים היו יקרים במיוחד.  מעטמלמדים ש ₪( 00,736ן )והחציו( ₪ 60,660) הגדולה ןהתק

, השירותים מערכת מאפייניעל ו החולים מאפייני על בפיקוחלעלות הטיפול,  הקשורים הגורמים

, יותר"יקרים"  גם היו יותר צעירים שחולים כך ;החולה גילהשפעה עצמאית מובהקת ל המצאנ

 שלוש לש עצמאית השפעה נמצאה לא כי יצוין. הטיפול בעלות לירידהקשורה  הייתהבגיל  עלייההו

 נהלות. הִמ 

 ההוצאהבכל חודש במהלך חצי השנה האחרונה לחיים. לחולה מציג את העלות הממוצעת  5תרשים 

קור במיון, יבל, כגון אשפוז, בקיהכולל את כל השירותים שהחולה  ,שירותים רכשב מתרכזת העיקרית

ואחרים, למעט שירותים וטיפולים במרפאה, דהיינו ביקורים אצל רופא ואחות. אונקולוגי אשפוז יום 

חודשים עלות בהלעומת עלייה דרמטית בעלות הממוצעת בחודשיים האחרונים לחיים,  לראותניתן 

והיא יציבה טן מכלל ההוצאה היא חלק קיאטיות ואחרות שקדמו להם. ההוצאה בעבור תרופות אוּפ

 במהלך חצי השנה האחרונה לחיים. 

                                                   
  בסיסבמחיר  השתמשנולהם.  זהה איננה אךלעיל דומה למחירים הראליים,  המצוינת הממוצעת העלות 2

 .הבסיס מחיר לביןבינם  היחס לפי המחיריםשאר  את קננויות( 4,000אך דומה למחיר האִמתי ) שרירותי
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 )בש"ח( ו ממוצעת לחולה בחצי השנה האחרונה לחייה יתחודשהעלות ה: 4תרשים 

 

 
 לאשפוז כללי, החולה נועדה לחיי השנה האחרונה בחצימההוצאה לטיפול רפואי  38%-נמצא כי כ

במחוז הצפון חלופה  המשמש ,טיפולים באשפוז יום ולאשפוז במוסד סיעודילהשאר לתרופות, ו

לחיים מלמדת על  חודשיים האחרונים. בחינת ההוצאה בכזה שירות בו שאין משום ,אשפוזי להוספיס

 (. 4תרשים ר' צמצום קל בשאר הרכיבים )על ו 93%-יה בחלקו של האשפוז הכללי ליעל

 )%( הוצאות לפי דפוסי שימושהתפלגות ה :5תרשים 
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 לאיכות הטיפו 3.4

הטיפול  על איכותבני המשפחה  דעתם שלבחינת איכות הטיפול הוא בהחשובים  הרכיביםאחד 

 חוקרים משתמשים בו .CANHELP Questionnaire. איכות הטיפול נבחנה באמצעות מדד שיקירם קיבל

, איכות מדימ שישה כולל המדד. (Heyland et al., 2010) מהימןלו תקףנחשב ל והוא אמריקה צפוןמ

 תקשורת, והרופאים האחיות מקצועיות: הקשר עם הרופאים, ארבעה במחקר שימשו ומתוכם

 קשוריםהראשונים  הממדים שלושתבקבלת החלטות ורווחה אישית של התומך העיקרי.  ומעורבות

בעל חשיבות רבה  הואאינו מתמקד בטיפול הישיר בחולה, אך אמנם הרביעי  הממד .בחולה לטיפול

 . 300-0נעים בין  מהממדים אחד בכל הציוניםסוף החיים.  במצביבחולים  כוללהת הטיפול סבתפי

בשלב החריף והקשה של המחלה,  התמקדנואת איכות הטיפול בחולים הנוטים למות,  לבחון כדי

"אפשר : זו הלשאל תשובהב, שרואיין המשפחה בן בידי נאמד הזה הזמן משךשבסופו החולה נפטר. 

ועד  נהואבחו המחלה סבל מהמחלה לשתיים: התקופה הראשונה, מגילוי לחלק את התקופה שהחולה

יה, שהיא למעשה השלב הסוער והקשה של המחלה, שבה יוהתקופה השנ ;שלב הקשה והסופני שלהל

דרדרות ואין תקווה לשיפור, והוא מסתיים במות החולה. כמה זמן ימני המחלה, חלה הימתגברים ס

 ה של המחלה אצל יקירך?" להערכתך נמשך השלב הסופני והקש

, 54 חציון, משנה למעלה עד אחד)מיום  בממוצע ימים 99קופה זו תארכה דיווח בני המשפחה,  לפי

 (. 308 תקן סטיית

 יעיקרמי היה הגורם ה  (שנפטרו חולים 376 של משפחה בני רואיינו)כאמור,  המשפחה ניאת ב שאלנו

חמישה גורמים. עבור יותר  ציינו הם. ובשלב הקשה והחריף של המחלה עד למות ביקירםשטיפל 

 00%עבור  ;בטיפול בשלב הזה עיקריהגורם ה היה צוות המרפאה הקהילתית מהחולים( 63%משליש )

בית  -  38%עבור  ;הורדיותרפי הכימותרפי החולים קיבלו ה, שבאונקולוגי יום לאשפוז היחידהנוספים 

היחידה  - 30%ורק עבור  ;חייהם בסוף אושפזוהמוסד הסיעודי שבו  - 33% עבור ;חולים כללי

 תסדר לעמהם לענות  קשנויבמכן  לאחר(. 3)ר' תרשים  הגורם המטפל העיקריהייתה בית  להוספיס

 . בחולה עיקריהגורם השל  טיפולה בנושאשאלות 

מציג  9תרשים ם העיקרי בחולה. שאלנו את בני המשפחה על שביעות רצונם מאיכות הטיפול של הגור

 טיפולכל אחד מחמשת גורמי השסיפק  הטיפולממדי איכות  תארבעמ אחד בכל הממוצע הציון את

ים. הוספיס עיקריה הגורמים בין הטיפול איכותיים. בשלושת הממדים הראשונים היה הבדל בעיקרה

. אונקולוגי יום אשפוזל היחידהביותר ולאחריו  הגבוהקיבל את הציון  גורם המטפל העיקריכבית ה

ממד ב. יותר נמוכים היומוסד סיעודי של בית חולים כללי ושל מרפאה הקהילתית, ה של הציונים

 יותר נמוך היה הזה בממד הממוצע הציוןתמונה שונה. ה –הרווחה האישית של התומך  –הרביעי 

  . יםהמטפל םגורמיה חמשת בין הבדל ללא, בחולה ישיר לטיפול הקשורים הממדים בשלושת מאשר
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 )%( בשלב הסופי של המחלההעיקרי שטיפל בחולים  : הגורם 6תרשים 

 

 (; )%(111-1)טווח  CANHELPבממדי  רצון מהטיפול: ציון ממוצעה: שביעות 7תרשים 

 

קוח על יבפבאמצעות רגרסיה מרובה.  ונבדק הטיפול איכות מממדיכל אחד לקשורים ה מאפייניםה

נמצא קשר עצמאי מובהק בין העובדה  קבוצת אוכלוסייה )יהודים/לא יהודים(על ו מיןעל גיל, 

 הראשונים הממדים בשלושת ,לעומת מקום אחר )בבית חולים או במוסד סיעודי(שהחולה נפטר בבית 

רווחה ה בממדלא  אך ,קשר עם הרופאים ותקשורת וקבלת החלטות(הות הרופאים והאחיות, מקצועי)

 . (0)ר' לוח  עיקריהשפחה ששימש כמטפל אישית של בן המה
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אונקולוגי היה יחידה לאשפוז יום בטופל  שהחולהעובדה על גיל ומין, ל   בפיקוחכי    0עוד עולה מלוח 
לעובדה שהחולה טופל בהוספיס בית . מידת שביעות הרצוןעם  מדיםכל המ שלקשר עצמאי מובהק 

 בקבלת ותקשורת מעורבותועם הממד של  הרופאים עם קשרה של מדמהיה קשר עצמאי מובהק עם ה

בדה ולע שגם לכךזאת, יש לתת את הדעת  עםלא עם מקצועיות הרופאים והאחיות(. אך ) החלטות

 עצמאי קשר נמצא החולה של גבוה לגיל. אלה ממדיםיהודי יש תרומה עצמאית בשני  אינושהחולה 

  .התומך של אישית ברווחה גבוה ציון עםחיובי ומובהק 

 שירותים )רגרסיה מרובה(ב שימושוה החוליםלפי מאפייני  ,טיפול בממדים שוניםה: איכות 2לוח 

 

 קשר עם הרופאיםה
מקצועיות הרופאים 

 והאחיות
תקשורת וקבלת 

 החלטות
רווחה אישית של בן 

 המשפחה שרואיין

B 

Beta 

(Standardized 

Coefficients) B 

Beta 

(Standardize 

Coefficients) B 

Beta 

(Standardized 

Coefficients) B 

Beta 

(Standardized 

Coefficients) 

מין החולה: גבר 
 123.- 3.513- 035.- 1.498- 054.- 2.065- 064.- 2.813- )לעומת אישה(

 *146. 146. 051.- 076.- 030.- 040.- 010.- 015.- גיל החולה )רציף(

קבוצת אוכלוסייה: 
 031.- 922.- 101.- 4.445- 108.- 4.258- 130.- 5.832- יהודים )לעומת ערבים(

מקום פטירה: בית 
 072. 2.147 **177. 7.807 ***220. 8.770 *165. 7.471 )לעומת מחוץ לבית(

 008.- 381.- 068. 4.708 249. 15.579 158. 11.149 העיקרי המטפל הגורם

 094.- 3.480- 026. 1.428 022. 1.058 051.- 2.795- מרפאה מקומית

 005.- 213.- 010.- 574.- ***067. 3.541 *012.- 691.- הוספיס בית

 136. 4.750 179. 9.344 186. 8.712 137. 7.233 מחלקה בבית חולים

 123.- 3.513- 035.- 1.498- 054.- 2.065- 064.- 2.813- מוסד

 146. 146. **051.- 076.- **030.- 040.- 010.- 015.- אשפוז יום אונקולוגי

 *     p<0.08 **p<0.05      ***p<0.01 

 ביתההוספיס של טיפול ה  3.3

על ידי שתי  לחולים בסרטן מפושט שניתןאחת ממטרות המחקר הייתה לבחון את היקף הטיפול 

נבדלת מאיכות  הטיפול  בהןהאם איכות הטיפול  לבדוקבית שפועלות במחוז הצפון והחידות הוספיס י

הוספיס בית השתמשנו בשני מקורות מידע.  שלבמסגרות אחרות. כדי לבדוק האם החולה קיבל טיפול 
ראשית, שלפנו מהקובץ המנהלי את כל מי שנרשמה לגביו הוצאה בעבור הוספיס בית, ולאחר מכן 

 את מגדיר הוא והאם ביתה הוספיס יחידותשל  טיפול קיבל החולה האם המשפחה בן את שאלנו
 בטיפול בחולה.  עיקריגורם הּכ   שלהן הטיפול

 הוספיסב לטיפול הוצאה נרשמהאיש(,  80) בקובץ הרשומים 507מקרב  37%, עבור המנהלי הקובץ לפי
בני המשפחה עולה כי עם איון ירהמ. במסגרתו, קצר גם ולו, טיפול קיבלו שהם להניח ניתן ולכן, בית

 לגבי רקאך בהוספיס בית,  טופלו( החולים 376מכלל  57)קרובי משפחתם החולים כי מהם אמרו  04%

ציינו  איש( 07) 34%, החולים שארל אשרב. המטפל העיקריכגורם  הוא צוין איש( 00)מהחולים  30%
ייתכן שבסיבות לכך בית. הוספיס ההחולה קיבל טיפול של יחידות  אם גםחרים, אגורמים מטפלים 

בית סמוך למותם וקיבלו בו טיפול למשך  חלק מהחולים הופנו להוספיסהעובדה ש אפשר לציין את
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טיפול של זמן קצר, וחלקם היו מאושפזים במוסד סיעודי בסוף חייהם, אך לפני שהועברו לשם קיבלו 
ן, כמו, למשל, קבלת טיפול לנו במלואנהירות  אינןתכן שיש לכך סיבות נוספות, שיבית. י הוספיס

היחידות להוספיס בית בהיקף  שללכך וקבלת טיפול  יםדעהמשפחה היו מּו בניבלי ש בית הוספיס

 בטיפול. לגורם העיקרי  ןשלא הפך אות מצומצם

 א טופלולבין איכות הטיפול בחולים שלבהוספיס בית כדי להשוות בין איכות הטיפול בחולים שטופלו 
 יצרנו שלוש קבוצות: בהוספיס בית 

בטיפולם בשלב הקשה והסופי של  עיקריהחולים שטופלו בהוספיס בית ובן המשפחה בחר בו כגורם  .1

 מחלתם.

בטיפולם בשלב הקשה  עיקריהחולים שטופלו בהוספיס בית אך בן המשפחה לא בחר בו כגורם . 2

 והסופי של מחלתם.

 פלו בהוספיס בית בשלב הקשה והסופי של מחלתם. וחולים שלא ט  .3

 )%(  טיפול בסימפטומים בשלב הסופי והקשה של המחלהה:  8תרשים 

 
טיפול ו יםכאבלהקלת רוב החולים במצב סופני טיפול  קיבלו( 8תרשים ר' בשלוש הקבוצות ) נמצא כי

לא שהוספיס בית, אשר בחרו בו או ב טיפולקיבלו שדרכי הנשימה. שיעור דומה של חולים הפרעות בב

-ו 74%הקשה והסופי של מחלתם ) בשלביאטיות , קיבלו תרופות אוּפעיקריה המטפל גורםּכ  בו בחרו 

מקרב אלה שלא טופלו בהוספיס בית קיבלו תרופות כאלה. יתר על כן,  38%בהתאמה(, אולם רק  70%

אלו  מאשר יאטיותתרופות אוּפקיבלו יותר שהוספיס הבית היה הגורם המטפל העיקרי שלהם החולים 

 7-מנות ו 33מנות,  39כלל ) בושלא טופלו  יותר מאלועיקרי והיס בית אך לא כגורם שטופלו בהוספ

ועוד, יותר בני משפחה של החולים שטופלו בהוספיס בית ובחרו בו  זאת(. בתרשים לאבהתאמה, 

בטיפול או  עיקריחולים שטופלו בהוספיס בית אך הוא לא היה הגורם הלעומת  עיקריההמטפל כגורם 

 90%-ו 96%, 89%פלו בהוספיס בית, סברו כי החולה קיבל טיפול בכאב במידה הנכונה )שכלל לא טו
 בהתאמה(.
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בולט במיוחד בטיפול בסימפטומים  עיקריהמטפל השל הטיפול בהוספיס בית כגורם  הגדוליתרונו 

 עיקריהמטפל המבני המשפחה של המטופלים בהוספיס בית כגורם  88%נפשיים. מהתרשים עולה כי 

נגד דיווחו שהחולה קיבל טיפול  98%-דיווחו שהחולה קיבל טיפול בחרדותיו )מתוך אלו שסבלו מכך(, ו

, לבסוףכאון )מתוך אלו שסבלו מכך(, לעומת כשליש מבני המשפחה בשתי הקבוצות האחרות. ויד

לו קרב אלה שטופבת כחלק מהטיפול היה הרבה יותר גבוה ליאטיביּפשיעור החולים שקיבלו הרדמה 

-ו 04%, 54%ת )שתי הקבוצות האחרוהמטופלים בהשיעור בקרב לעומת  עיקריבהוספיס בית כגורם 

 .בהתאמה( 38%

הקבוצות. רוב  שלוש בין גדולים הבדלים עולים וממנו, החולים של הפטירה מקום את מציג 7 תרשים

מקרב אלה  68% (, לעומת85%)ם נפטרו בבית עיקריה המטפל בית כגורםההחולים שטופלו בהוספיס 

מאלה שלא טופלו  03%ולעומת בטיפולם,  הגורם העיקריבהוספיס בית אך הוא לא היה  טופלו שאמנם

 בהוספיס בית. 

 )%(פטירה*ה: מקום 9תרשים 

 

על פי עקרונות הטיפול הנחשבים את דפוסי הטיפול במדדים גם בחנו  ו, בשלוש קבוצות אלכך לע נוסף

 עולה כי 30מתרשים לחולים בשלב הסופי והקשה של המחלה.  ביותרמתאים טיפול הל   פליאטיביה

 בטיפולם עיקריהגורם ה ציינו שהוא היהבני משפחתם שהוספיס בית וטופלו בהרבה יותר חולים ש

הוספיס בית אך הוא לא היה ב וטופלחולים שאמנם לעומת , פליאטיביטופלו לפי עקרונות הטיפול ה
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אלו שטופלו בהוספיס מ 39% ,למשל ,הוספיס בית. כךב טופלובטיפולם או שכלל לא  עיקריהגורם ה

תכנון ל כלים והי 55%-ל ;מאלה שלא קיבלו הוספיס בית 30%לעומת  ,יבלו הסבר על זכויותיהםבית ק

שלא טופלו בהוספיס בית.  אלומ 33%כמו צוואה בחיים או מסמך הנחיות מקדימות, לעומת מראש, 

הם ( נפטרו במקום שבו 87%) עיקריהובם המכריע של המטופלים בהוספיס בית כגורם זאת ועוד, ר

 .בית מקרב אלה שלא טופלו בהוספיס 60%ומת , לערצו לסיים את חייהם

אים ּפים מר  עיקרי קיבלו טיפולהבית כגורם המהמטופלים בהוספיס  4%כי רק  30עוד עולה מתרשים 

אך הוא לא היה הגורם  ,אלה שטופלו בהוספיס בית מקרב 63%ש האחרון לחייהם לעומת בחוד

מקרב אלה שכלל לא טופלו בהוספיס בית. גם בבחינת תחושת בן  53%לעומת בטיפול ו עיקריה

בתקופה האחרונה לחייו עולה יתרונו הברור של הטיפול  סאות"יהמשפחה כי החולה "נפל בין הכ

 עיקרי. המטפל הבית כגורם הבהוספיס 

 )%( בשלב הסופי והקשה של המחלה קיבלו שהחולים פליאטיביהול הטיפ: 11תרשים 

 

עולה כי  33מתרשים בכל אחת משלוש הקבוצות.  בחולים הממוצעתהטיפול  עלות את בדקנו, לבסוף

 עיקריההמטפל בית כגורם החולים שטופלו בהוספיס של ם העלות הטיפול בחצי השנה האחרונה לחיי

, עיקריה המטפל גורםה היה שלאחולים שטופלו בהוספיס בית במעלות הטיפול  34%-הייתה נמוכה ב

בהוספיס בית. הפער בין הקבוצות גדול עוד יותר  ומעלות הטיפול בחולים שלא טופל 03%-וב

הייתה  עיקריהמטפל ה בית כגורםה. עלות הטיפול במטופלי הוספיס לחיים בחודשיים האחרונים

 50%-וב עיקריה המטפל בית שלא בחרו בו כגורםהבמטופלי הוספיס מעלות הטיפול  60%-נמוכה ב

  בהוספיס בית. ובמי שלא טופלמעלות הטיפול 
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 : עלות ממוצעת לחולה )ש"ח(11תרשים 

 

 

 )%(   רותיםילפי דפוסי שימוש בש: התפלגות ההוצאות 12תרשים 
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 בטיפולם עיקריהגורם ה היהבית ההוספיס ש חולים עבורמההוצאות  05% רק עולה כי 30מתרשים 

הוספיס בית ב שטופלו חולים עבורלתרופות.  38%-לרכש אחר והוקצו מההוצאות  48%לאשפוז, נועדו 

 34%-ו 58%מההוצאות, רכש אחר  69% גרף , האשפוזעיקריה המטפל גורםה היהלא  הואאך 

מכלל ההוצאות, רכש אחר  35%ה האשפוז ילתרופות. בקרב אלה שלא טופלו בכלל בהוספיס בית, ה

 .(30)תרשים  8%ותרופות רק  08%ה יה

  פעולה וכיווני תובנות .4

טיפול בחולים במחלות ממאירות מפושטות על עולות מספר תובנות  מוצג בדוח זהה המחקרמ

 בישראל. להלן נציג אחדות מהן. 

 ומעלה, ושיעורם דומה  80ומעלה, כרבע בני  34מהנפטרים מסרטן מפושט היו בני  שלישים כשני

. מסיבות רבות, צורכיהם של חולי סרטן מבוגרים שונים לזה שבמקומות אחרים בעולם

אודות על בעשור האחרון הולך ומתפתח ידע קליני רב מצורכיהם של חולי סרטן צעירים יותר. 

צורכי הטיפול הפיזי ב העיסוק ברגו בגללה;סרטן ונפטרים במחלת ההטיפול בזקנים הלוקים 

 ,.Lichtman et al) להם שמותאמת אטיבייפלת הטיפול הישגמתפתחת ו חודיים בהםיוהמנטלי הי

2007; Exterman and Hurria, 2007; Repetto et al., 2002 .) הלוקים כלפי האלה והגישות הידע 

 מלהיות רחוקה, מצומצמת במידה בישראל קיימים, בפרט זקניםחולים  וכלפי בכלל בסרטן

 טיפולבאשר ל ההבנהאת ו תהמודעּואת , הידע את להרחיב צורך יש כי נראה, לפיכך. מספקת

הזה  הטיפול שעקרונות משום, זאת. למאפייניהם התייחסות תוך, קשים לחולים אטיבייהפל

דרדרותם ימתאימים לכל חולה הנוטה למות, אך במיוחד לאנשים זקנים שתהליך סיום חייהם וה

 ב.יאמכארוך ו

 שרובם  אף על פיכאבים, וך לשיּכ יאטיותאוּפקיבלו תרופות  מחצית מהחוליםקצת יותר מ רק

 פיאף על , ו(Bernabei et al., 1998) המכריע של הלוקים בסרטן מפושט סובלים מכאבים

לבחון אפוא . יש צורך (Levy, 1996שיטת הטיפול המתאימה להם ביותר )שהתרופות נחשבות כ

של  יתןהרופאים בבתי החולים כלפי התווישל הגישות של רופאי המשפחה ואת לעומק את הידע ו

 לעשות פעולות הדרכה וחינוך בנושא. יש ובמידת הצורך  ,תרופות אלה

  מי היהורמים רבים במקביל בסוף חייהם, בני המשפחה ידעו שהחולים טופלו בידי גאף על פי 

הגורם המטפל  היהבית ה הוספיסש ציינומהם עשרה אחוזים רק כ :הגורם המטפל העיקרי

 34% ;שבמחוז פועלות שתי יחידות כאלה אף על פיבחולים בשלבים האחרונים לחייהם,  העיקרי

מחקר על פי ה .גורם המטפל העיקריּכ   הוא לא צויןהוספיס בית אולם ב טופלואמנם  נוספים

נראה כי זהו אחד האתגרים החשובים ביותר. יש צורך להעמיק בהבנתו כדי  המוצג בדוח זה

איונות עומק עם בית. לשם כך יש צורך לערוך ר  ה להעלות את שיעור השימוש ביחידות הוספיס

אחרים במחוז, כדי לבחון את מנהלי שירותים עם עם מנהלי יחידות הוספיס הבית ו ,מנהלי המחוז

יכולים לסייע להגביר כמו כן יש לבדוק אילו גורמים  .את דפוסי פעילותםו דפוסי ההפניה אליהם

 בית.  הוספיסלטיפול פליאטיבי ב חולים בסוף חייהםשל  יתםאת היקף הפני
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 ולים . החגורם המטפל העיקריכהבית בלט יתרונו של הטיפול בהוספיס  הטיפול איכות בבחינת

ם קיבלו טיפול בסימפטומים ה, ורבים יותר מתאטיויּפאושטופלו בו קיבלו יותר מנות של תרופות 

הוספיס הלעומת פחות משליש מאלה ש ,םכאון. זאת ועוד, רובם נפטרו בביתיוד הנפשיים כמו חרד

 אתשכלל לא טופלו בו. ממצא זה מדגיש לעומת אלו  שלהם אועיקרי המטפל הגורם הלא היה 

ענות לרצון החולים לסיים יהל שיאפשרו השירותים את לספק כדי מאמץ כל לעשות שיש ובדההע

האפשר  מידתבחשוב לתת את הדעת לעומס המוטל על בני המשפחה ו כמו כן,. םאת חייהם בבית

 רכיהם. וצמלא את ל

 הקשורים לטיפול ישיר בחולה היה גבוה יותר מאשר  טיפולהממוצע בשלושת ממדי איכות ה הציון

כיום  המיוחסת החשיבות על אףתו האישית של התומך, חהציון הממוצע בממד שהתמקד ברוו

. יש לתת את הדעת (Emanuel et al., 2000) קריים בטיפול בחולים קשיםילמצבם של התומכים הע

מלווים את החולים הקשים בסוף בני המשפחה המתן תמיכה רבה יותר בלסוגיה זו ולבחון 

 . כדומהקבוצות תמיכה ו ;סוציאלייםהשירותים , למשל תמיכה של החייהם

 על פי פעלו  בנצרת אונקולוגי יום לאשפוז היחידהו הבית וספיסהממצאים מלמדים כי יחידות ה

כמעט שלא הופעלו.  ועקרונות אלהשירותים בשאר לעומת זאת,  ,אטיביילּפהטיפול העקרונות 

וותי המרפאות הקהילתיות ובתי החולים שנושאים בנטל הטיפול ברוב חשוב לפעול לחינוך צִ 

 אטיבי. יהטיפול הפלעל ולהקנות להם את המידע  הדרוש  במצבי סוף החייםהחולים 

 הטיפול עלות. האחרונים בחודשיים ובמיוחד, חייהם בסוף רבים בשירותים השתמשו הנפטרים 

ממנה   30%-כם, האלף שקלים בממוצע בחצי השנה האחרונה לחיי שיםשימ הסתכמה ביותרבהם 

לאשפוז בבית חולים. זאת ועוד, עלות הטיפול נועדה כמחציתה  ;בחודשיים האחרונים לחיים -

גבוהה הרבה יותר מהעלות הממוצעת והגיעה למאות אלפי שקלים בחצי  הייתה יםבחולים מעט

השירותים והטיפולים שהחולים היקרים במיוחד הבדיקה לגבי את שנה. לפיכך, ראוי להעמיק 

 האם הן נשקלו. ו ם היו חלופות אחרותהִא  ולבחון קיבלו לפני מותם, לבחון את יעילותם

  עיקרי המטפל הגורם חולים שטופלו בהוספיס בית ּכ  בעלות הטיפול בחצי השנה האחרונה לחיים

או  הגורם המטפל העיקריהיה  לא אך הואשטופלו בהוספיס בית  אלומזו של  יותרהייתה נמוכה 

בולט במיוחד בחודשיים האחרונים לחיים בעלות הוספיס בית. הפער בלא טופלו מזו של אלו ש

. בו טופלובין אלו שלא ו בהוספיס בית שטופלו אלובין  ארבעים אחוזיםפער של מגיע להוא ו

  הוא האשפוז בבית חולים כללי.בעלות פער שתרם להרכיב הבולט ביותר 

 מבחינת הן, ביתה הוספיס של יתרונו בדבר מוצג בדוח זהה מהמחקר העולים הממצאים בעקבות 

. ייתכן והקשר בין שני מדדים אל ולבדוק אתוהן מבחינת העלות, חשוב להמשיך  הטיפול איכות

עלויות את להוריד  היום אונקולוגי עשוי אשפוזת השימוש בהוספיס בית וביחידה לגדלשה

חולים היקרים, מבלי לפגוע באיכות הטיפול ואולי אף את עלות הטיפול בדווקא הטיפול, ואולי 

 . לשפרּה

עקרונות הגישה טופלו על פי , ממצאי המחקר מלמדים כי איכות הטיפול בחולים שלסיכום

נמוכה יותר. עם זאת,  הייתה בהם עלות הטיפול, אך גבוהה יותר הייתההוספיס בית ב אטיביתיהפל
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להגדיל את מספר  כדי. לפיכך, יש צורך לעשות כל מאמץ ורק מעט חולים זכו לקבל שירותים אל

והן ם הכדי לשפר את יעילות הטיפול ב הן ;אטיביים בסוף חייהםילהפהחולים המטופלים בשירותים 

  .ואיכותכדי לשפר את 
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 הטיפול דפוסי לפי מפושט מסרטן שנפטרו החולים מאפייניא:  ספחנ
 )אחוזים( לחייהם האחרונה השנה בחצי בהם

 

 סה"כ  
אשפוז בבית 

 חולים כללי
ביקור 

 בחדר מיון 
אשפוז 

 יום
הוספיס 

 בית

יחידות 
המשך 
 טיפול

תרופות 
 אופיואידים

תרופות 
לא 

 כרוניות

 43% 34% 21% 14% 42% 44% 78%   קיבל את השירות
 מין

      
  

 95% 56% 18% 18% 41% 49% 86% 56% גבר
 96% 63% 24% 20% 43% 48% 87% 44% אישה

 גיל
      

  
 96% **67% 23% *26% ***57% *55% ***87% 33% 44עד 

46-97 41% 91% 48% 43% 15% 24% 60% 96% 
 95% 48% 14% 17% 19% 40% 78% 26% 00ומעלה 

 דת
      

  
 95% 58% 21% *21% 40% 46%* 86% 73% יהודים
 96% 62% 19% 13% 46% 56% 88% 27% ערבים

 ארץ מוצא
      

  
 97% 63% 22% 17% **49% ***56% 89% 44% ישראל

 אירופה/אמריקה/אוסטרליה/
 95% 54% 16% 21% 30% 35% 81% 19% דרום אפריקה
 95% 56% 27% 17% 40% 51% 90% 19% אסיה/אפריקה

ברה"מ לשעבר שעלו אחרי 
2770 18% 82% 41% 39% 24% 14% 57% 92% 

 עולה )ללא ערבים(
      

  
 95% 56% 22% 21% 39% 47% 87% 70% 2770יליד הארץ או עלה עד 

 93% 61% 18% 23% 42% 45% 85% 30% 2770-עלה החל מ
 ִמנהלת 

      
  

 97% 63% 21% ***27% 46% 42% 88% 29% גליל
 93% 55% 23% 13% 43% 53% 83% 39% העמקים

 97% 60% 18% 20% 36% 49% 90% 32% נצרת
 ביקור רופא משפחה

      
  

 ***48% ***12% **4% **4% ***8% 4%*** **40%* 6% לא קיבל
 98% 62% 22% 20% 44% 51% 89% 94% קיבל

 ביקור רופא בבית
      

  
 ***93% ***46% ***13% ***13% 43% **44% **81%* 53% לא קיבל

 99% 73% 30% 26% 40% 54% 93% 47% קיבל
 ביקור בית אחות 

      
  

 ***93% ***52% ***14% ***13% 39% ***43% 84%** 62% לא קיבל
 100% 71% 32% 29% 46% 58% 91% 38% קיבל

 אשפוז כללי
      

  
 14% לא קיבל

 
26%*** 33% 16% 14% 47%** 79%*** 

 86% קיבל
 

52% 43% 20% 22% 61% 98% 
 אשפוז דיפרנצייאלי

      
  

 *94% 59% 22% 20% 40% 48% *84%* 78% לא קיבל
 99% 59% 18% 17% 48% 49% 94% 22% קיבל

 אשפוז ממושך
      

  
 95% 59% 20% 18% 43% 50% 85%* 87% לא קיבל

 94% 59% 26% 24% 31% 41% 94% 13% קיבל
 מיון

      
  

 **81%* 52% לא קיבל
 

34%*** 16%* 16%*** 52%*** 92%*** 
 93% 48% קיבל

 
50% 23% 26% 67% 99% 
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 סה"כ  
אשפוז בבית 

 חולים כללי
ביקור 

 בחדר מיון 
אשפוז 

 יום
הוספיס 

 בית

יחידות 
המשך 
 טיפול

תרופות 
 אופיואידים

תרופות 
לא 

 כרוניות

 אשפוז יום
 ***42% 84% 58% לא קיבל

 
17% 18% 54%*** 92%*** 

 58% 89% 42% קיבל
 

22% 24% 66% 99% 
 הוספיס בית

      
  

 40% *46% 86% 81% לא קיבל
 

19% 51%*** 94%** 
 48% 57% 89% 19% קיבל

 
27% 91% 100% 

 יחידה להמשך טיפול
      

  
 18% 40% ***45% 85% 79% לא קיבל

 
56%*** 94%** 

 25% 48% 61% 91% 21% קיבל
 

72% 100% 
 בדיקות הדמיה

      
  

 ***87% ***46% *15% 17% **27%* ***32% ***77% 33% לא קיבל
 100% 65% 23% 20% 49% 56% 91% 67% קיבל

 תרופות אופיואודיות
      

  
 ***89%  ***14% ***4% ***34% ***39% *82%* 41% לא קיבל

 100%  25% 30% 47% 55% 89% 59% קיבל
 תרופות לא כרוניות

      
  

  0 0 0 ***5% ***10% **40%* 5% לא קיבל
  ***62% **22% **20% 44% 50% 89% 95% קיבל

 


