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 המשפחתית ביחידה החלטות קבלת: האחרונה המחלה

 תקציר

 הרקע המדעי
 התמודדות לאחר חייהם את מסיימים רבים אנשים, החיים בתוחלת והעלייה האוכלוסייה הזדקנות עם

 שמִסּבה המחלות אחת. והחברתי הרגשי, הפסיכולוגי, הפיזי בתפקודם תעהפוג קשה מחלה עם ממושכת

 בנוגע רבות החלטות מתקבלות המחלה במהלך. הסרטן מחלת היא הקרובה ולמשפחתו לחולה רב סבל

, מורכבות רבות פעמים הן, החולה של לחייו האחרונה בתקופה בייחוד ,החלטותה. בחולה לטיפול

, משפחתיים שיקולים מכלול אלא, רפואיים שיקולים רק לא ומערבות ואתיים רגשיים בקשיים כרוכות

 .ומוסריים חברתיים

, הבית משק בניהול, אישי בטיפול בסיוע משמעותי תפקיד ממלאים החולה של משפחתו בני

, המשפחה בני של מקומם, זאת למרות. בבית רפואיות פעולותב וכן הרפואית ערכתהמ בנבכי ובליווי

, כך. כשיר החולה כאשר רפואיות החלטות לקבלת הנוגע בכל ומוסרית חוקית, תאורטית מבחינה נפקד

 עוסקת היא אבל, המטפלים המשפחה בני של בנושא ענפה ואמפירית תאורטית ספרות קיימת, למשל

 בן בחיי לטותהח בקבלת םמעורבות(. בבריאותם פגיעה או עומס כגון) עליהם הטיפול בהשלכות בעיקר

 נבחנה לא וכמעט( Cicirelli, 1992 הלדוגמ) מועטה במידה תאורטית מבחינה דונהני החולה משפחתם

  .אמפירית

 בעולם כיום המקובל ,המודל. אתית מבחינה גם נפקד המטפלים המשפחה בני של מקומם

 באופן מקבל שהוא הרפואיים לשירותים בנוגע החלטות לקבל החולה של ובזכות מכיר ,המערבי

 בבחינת גם מודגשות הוא רצונו לפי בטיפול בחירההו חולהה של אוטונומיה ה. כאינדיוודואל, אוטונומי

  .המשתף המודל הוא היום המקובל מודלכשה לחולה הרופא בין היחסים דפוסי

 כאשר. כשיר החולה כאשר ההחלטות לקבלת בנוגע פורמלי-חוקי מעמד אין המשפחה לבני

 אחרי רק זאת גם אך, (surrogate) חלופי החלטות מקבל להיות המשפחה בן אמור, כשיר אינו החולה

 תפקיד מגדירים למות הנוטה החולה וחוק החולה זכויות חוק, תהמשפטי הכשרות חוק. שיפוטי הליך

 הענפה בספרות מתבטא החולה של רצונו שמירת על האוטונומיסטי הדגש .וחוקי רשמי באופן זה

 התאמה חוסר לדוגמה) המשפחה בן לידי החלטות לקבלת הסמכות שבהעברת' הסכנות' את הבוחנת

 (. החולה לבחירת המשפחה בן של בחירתו בין

, חדצד אמ החיים בסוף בחולים בטיפול המשפחה בני של המשמעותי המקום בין הפער מתוך

 בקבלת מעורבים להיות לאש – האוטונומיה עקרון פי על – אחר מצד מהם והאתית החוקית פייהיוהצ

 הייתה המחקר מטרת. הנוכחי המחקר חשיבות עולה, כשיר הוא עוד כל בחולה לטיפול הנוגעות החלטות

 בתוך כשיר החולה שבו במצב ההחלטות קבלת בתהליך משפחה בני של ותפקידם מקומם את לבחון

 .והרופא המשפחה בן, החולה לה שותפים אשר יחסים מערכת
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 המחקר שיטת
 חולים של החלטות בקבלת משפחה בני של ותפקידם למקומם בנוגע ומידע מגובשת תאוריה העדר

 על המבוססת אינדוקטיבית תאוריה לפתח המבקשת איכותנית לוגיהובמתוד לבחירה הביאה כשירים

 שלוש רואיינו המחקר במסגרת. (Grounded Theory) בשדה מעוגנת תאוריה – אותה שחווים מי דברי

 התומך שמשמש המשפחה ובן מפושט סרטןב הלוקה חולהה רואיין משפחהה בתוך. משפחות עשרה

 שרואיינו החולים כל .נוסף משפחה בן רואיין משפחות בשתי. )למעט אחד שסרב להתראיין( בו העיקרי

 גם טופלו ובמקביל( יום אשפוז) ובקהילה באשפוז שונים יםאונקולוגי בשירותים טופלו, כשירים היו

 מנת על. איוןיהר מאז ספורים חודשים תוך נפטרו החולים רוב(. אחת חולה למעט) בית הוספיס ביחידת

 ואחות רופא גם ורואיינ המשפחה בני של ותפקידם למקומם בנוגע המקצוע אנשי תפיסת את לקבל

  .אנשים 92 רואיינו לוהכ בסך. בית ההוספיס מיחידת

 של החוויה את להבין הרצון עמד שבבסיסו, למחצה מובנה עומק ריאיון היה המחקר כלי

 על, המחלה על לספר התבקשו המשפחה ובני חוליםה. במחלה החלטות בקבלת המשפחה ובני החולים

 הרופא. משפחות בשלוש למעט בנפרד בוצעו הראיונות. שקיבלו הטיפולים עלו העיקריים המהלכים

. החלטות בקבלת המשפחה בני של למעורבות בנוגע שלהם המבט נקודת על לספר התבקשו והאחות

 צירי, פתוח ידודק, בשדה המעוגנת התאוריה לפי שלבים בשלושה ונותחו תומללו, הוקלטו הראיונות

 התופעה של המרכזי לציר הן המתייחס תאורטי מודל התגבש הניתוח תהליך בסוף. וסלקטיבי

 (.dimensions)אותם  המרכיבים לממדים והןמושגים המרכזיים שלה ל הן, )'קטגוריית הגרעין'(

 ממצאים
: מרחבים שניל התייחסות תוך, המחלה במהלך החלטות קבלת אופני את מפרטים המחקר ממצאי

 מקיפה תמונה ומתקבלת(, הבית בתוך) הפרטי והמרחב( הבריאות מערכת עם הקשר) הציבורי המרחב

 . משפחתית יחידהכ פעולה הוא המרחבים בשני שעולה המרכזי הציר .במחלה הפעולה דפוסי על

 האבחון שלב: הזמן ציר על שלבים לשני התייחסו משפחתם ובני החולים כי עלה מהממצאים

 או למחלתם מרפא אין כי להם נאמר כאשר הייתה הזמן ציר על משמעותית נקודה. הטיפולים ושלב

 משמעותי שינוי יש כי עולה מהניתוח. האחרונה מחלתם זוהי כי ומתבהר', לעשות מה אין' – בלשונם

 יוזמה בנקיטת מאופיין האבחון שלב. המחלה שלבי לאורך המשפחתית היחידה בהתנהלות

 לאבחון עד עוצרים ולא לחולה ומציק מפריע מה לגלות נחושים המשפחה ובן החולה. ןבאקטיביותו

 מסתמנים, הטיפולים בשלב, לעומתו. הומוגני השונות המשפחות של הפעולה סגנון, זה בשלב. הסרטן

 : החלטות בקבלת משפחתית התנהלות של שונים סגנונות ארבעה להציג ניתן. המשפחות בין הבדלים

 משא מתקייםו הרפואיות ההחלטות בקבלת 'דומה משקל' יש המשפחה ולבן לחולה – הדדיות (1)

( לטיפול גבולות שימת כלל בדרך) החולה רצון לפי החלטות מתקבלות פעם. ביניהם תמידי ומתן

 יחדיו מתקבלות שההחלטות או(, טיפול המשך של לכיוון כלל בדרך) המשפחה בן רצון לפי ופעם

 . למצב בהתאם
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. הרופאים בידי הטיפול את מפקידה וזו, המשפחה בידי הטיפול את מפקיד החולה – הפקדה (2)

 הרופא להמלצת בהתאם קובעת למשל) הציבורי במרחב ההחלטות קבלת את מובילה המשפחה

 ההחלטות כלל בדרך. יותר נשמע החולים של קולם בבית אך ,(החולה של בהעדרו הטיפול את

 . טיפול קבלת המשך של לכיוון יהיו

 המשתנים המחלה למצבי מגיבים משפחתו ובני החולה – משפחתית הובלה אין –' אבודים' (3)

 החולה של למצבו בהתאם יחליטו הרופאים. המחלה במהלך ההחלטות לקבל מצליחים ואינם

 (. הפסקתו או קבלתו) הטיפול כיוון על

 במרחב תובמחל הטיפול המשך לגבי ההחלטות קבלת את מוביל החולה – יחסית אוטונומיה (4)

 נשמע קולם, בבית, הפרטי במרחב, זה במרחב דעתו את מקבלת שהמשפחה בעוד אך. הציבורי

 . זה במרחב החלטותה קבלת מובילים והם

שאלה מי ב הן מתבטאת המשפחות בין השונות כי עולה ,לעיל השונים סגנונותב מהתבוננות

 לא שהטיפולים כך על הידיעה (.לא או טיפול לקבל) ההחלטות בכיוון הןומוביל את קבלת ההחלטות 

 התהווה, כן אם כיצד. המשפחות התנהלות בין המבחין כגורם נמצאה לא, למחלה מרפא להביא יכולים

 הובילוש כוחות שלושה זוהו הראיונות מניתוח? השונות המשפחתיות היחידות של בהתנהלותן השוני

 :שונהה המשפחתית להתנהלות

 בתוך השונות לעתים, למוות יחס של שונות תפיסות הציגו המשפחה ובני החולים – מוותל יחס. א

 לאורך משתנות התפיסות לעתים, (אותו מכחיש משפחה בן, במוות מכיר חולה) עצמה המשפחה

 במוות הכיר לא דהיינו –' אופטימיות על לשמור העדיף' החולה כאשר, לדוגמה. ועוד המחלה התקדמות

 לכיוון נטו והן, עבורו ההחלטות את קיבלה המשפחה: הפקדה של היה ההחלטות קבלת סגנון, הקרב

 . טיפול קבלת של

 בפועל עזרו המשפחה בני כל. המשפחה בבן החולה של תלותה את מדגישה המחלה – לתלות היחס ב

 כעול או' הלב מכל'אליה התגייסו ש משימה – שהגישו עזרה בנוגע בתחושותיהם נבדלו הם אך, לחולה

 כאשר, למשל. התגייסות של בני המשפחהל קשורה הייתה החולים של התלות תפיסת. עליהם הנכפה

שותפות, שהתבטאה גם , נוצרה תחושת בטוחחש  החולהבן המשפחה התגייס כולו למשימת הטיפול, 

 (. הדדיות של סגנון) החלטות בקבלת שותפותב

 סיפרו וחלקן עמו פוסקת בלתי והתמודדות מתמשך סבל תיארו מהמשפחות חלק – מהמחלה סבל. ג

 על דיווחו המשפחה ובני החולים כאשר' רעים וימים טובים ימים שי'' בלשונם – בסבל" הפוגות" שיש

 הסגנון) החלטות בקבלת ופסיביות שיתוק של דפוס גם לכך התלווה(, מתמשך כאב כמו) הפוגה ללא סבל

 '(. אבודים'

 את לבחון יש, ההחלטות קבלת לדפוס ביחס המלאה התמונה את לקבל מנת על, מכך יותר ואף

 מאופיין' יחסית אוטונומיה' של סגנון למשל. ותלות המוות תפיסת, סבל הכוחות שלושת בין השילוב

 של קריטיים ברגעים המשפחה בן של בהיעדרות(, המוות תפיסת) הקרב מותו את החולה של בהכרה

  . לסירוגין ובסבל( התלות תפיסת) הטיפול
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  החיים סוף במצבי החלטות לקבלת תאורטי מודל
. החיים סוף לקראת רפואיות החלטות קבלת להבנת חדשני מודל בפיתוח היא הנוכחי המחקר תרומת

 את להסביר ניתן פיו שעל המרכזי הצירהעלה כי , בשדה המעוגנת לתאוריה בהתאם הממצאים ניתוח

 החולים. המשפחתית היחידה על הסתכלות הוא, החולה בחיי האחרונה המחלה בעת ההחלטות קבלת

 משפחתית כיחידה והפעולה, המחלה בניהול והן יום היום בחיי הן, אחת כיחידה פועלים המשפחה ובני

 או קבלה) ההחלטה כיוון על והן( המשפחה בן, החולה, הרופא) ההחלטות קבלת מוביל על הן משפיעה

 (.טיפול של קבלה אי

 סגנון את יוצרים ביניהם והשילוב המניעים מהכוחות אחד ללכ, המשפחתית ההתייחסות

 לקבל המשפחה של ליכולתה מקדים תנאי מעין הוא מניע ככוח הסבל .המשפחתי ההחלטות קבלת

 מאפשר הוא, לא ואם. חלטותהה תקבל יכולת את משתק הוא הפוגה ללא מתמיד הוא אם. החלטות

 היחס ציר. צירים שני על כנעים לאפיין ניתן, תפיסת המוות והתלות, הנוספים הכוחות שני את. לקבלן

 גם. החולה 'מוביל' הזה צירה על המיקום את. מוכנות חוסר לבין למוות החולה מוכנות בין נע למוות

 הציר .החולה יקבע, לא או הנושא על מדברים אםה ההחלטה את, בנושא עמדה יש המשפחה לבן אם

, העזרה למתן תגייסי הוא אם .המשפחה בן' מוביל' עליו המיקום את, התלות ציר הוא, לו האנכי, השני

 נכונות ול תהיהו, להישען מי על לו שיש רגישי החולהדהיינו הוא יסתגל לתפקיד החדש שלו כמטפל, 

(, אבל שומר על התפקיד Hand-onאם בן המשפחה עוזר פיזית לחולה ). העזרה את ולקבל תלוי להיות

המשפחתי הקודם שלו )כ'בעל של' למשל(, החולה ירגיש כי אין לו על מי להשען או כי היה רוצה יותר 

 תמיכה ועזרה. 

 הדדיות. משפחות טיפוסי ארבעה מתקבלים המניעים הכוחות צירי על ומיקומם, המודל פי על

 אינו החולה כאשר – הפקדה. בו לטיפול טוטלי באופן מתגייסת והמשפחה למוות מוכן החולה כאשר –-

 אינו החולה כאשר –' אבודים. 'עבורו החלטות ומקבלת בו לטיפול מתגייסת והמשפחה למוות מוכן

. במחלה החלטות קבלת יובילו לא המשפחה ובני החולה, לטיפול מתגייסת אינה והמשפחה למוות מוכן

 . המשמעותיים ברגעים נעדרים המשפחה ובני, מותו את לקבל מוכן החולה כאשר – אוטונומי

 דיון
 המשפחתית המערכת תאוריית את תואמת אחת כיחידה המשפחה ובני החולים של הפעולה

(Whitchurch & Constantine, 1993) .היחיד של הפעולה את להבין ניתן לא ההוליזם וןלעקר בהתאם 

. האחר בחיי מהותי שינוי חולל האחד בחיי מהותי שינוי. משפחתו על מקבילה הסתכלות ללא, ולההח –

 המשפחה של המקום על דעתו נתן שלא הקיים התאורטי לידע תורמים לעיל שתוארו הממצאים

 העומדת, מערכת תת הם ומשפחתו החולה כי מלמדים שהם בכך ,החולה של ההחלטות קבלת בתהליך

 הרופא בין החלטות קבלת דפוסי על בספרות מהדגש להבדיל, מכך יותר. הרפואית המערכת מול אל

 קבלת על מהותית השפעה יש המשפחה ובן החולה של המערכת לתת כי מעידים המחקר ממצאי, לחולה

 . במחלה ההחלטות
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 עשוי – והסבל לתלות ההתייחסות, למוות היחס– ההחלטות קבלת את המניעים הכוחות מודל

 לבין, אוטונומי החלטות כמקבל החולה על שמה המערבית הרפואהש הדגש שבין הפער על אור לשפוך

 יועל דברמ, הקרב מותו את לקבל מוכן אשר האוטונומי החולה, למשל, כך. במחקר שהתקבלה התמונה

 חולה' כ נחשב, גופו ועל חייו על השליטה תחושת את לאבד מבלי, 'בכבוד למות' רוצה, בחופשיות

 בספרות מוזכר – עבורו ההחלטות את מקבלת שהמשפחה מוות' מכחיש' הטיפוס ,לעומתו'. האידאלי

 כאשר כי עולה הנוכחי המחקר מממצאי, זאת עם. קולקטיבית תרבות של ובהקשרים בביקורתיות

 ומתן המשא את לראות ניתן, משפחתי כמסע המחלה לאורך המשפחתית התנהלותל מתייחסים

 תופעהכ לא, המשפחה בן בידי ההחלטות קבלת של ההפקדה ואת ההחלטות קבלת על המשפחתי

, שיתופית החלטות קבלת זוהי. תחיובי כתופעה דווקא אלא, החולה של באוטונומיה תפוגע אשר שלילית

 ההתחשבות. המשפחה בני של ההדדים באינטרסיםו בפחדים להתחשב ואמיתי כן רצון מתוך הנובעת

 המחקר ממצאי בכך. החולים של האוטונומי מהסוכן חלק הם המשפחה בן של וברצונות צרכיםב

 והערכים הזהות את רואה אשר (Relational Autonomy) היחסים של האוטונומיה לתפיסת תואמים

 ,Mackenzie & Stoljar) אחרים עם ובהקשרים ומשפחתיות חברתיות בזיקות ותנטועכ אדםה של

2000). 

 בבני תלויים להיות( האוטונומי בדפוס אלו למעט) הנוכחי במחקר החולים של הנכונות

 ,McPherson, Wilson& Murray) עצמי עומס מתחושת בספרות המובע מהחשש שונה משפחתם

 לבין היחיד של אוטונומיה בין המערבי בעולם שיש הזהות בעקבות בספרות דגש המקבל חשש(. 2007

 ממצאי. ערך יותר אין שלחיים לתחושה להוביל יכולה בעצמאות גיעהפ כי לחשש המוביל, אישיות

 להתגייסות בהתאם, המחלה מצבי לאורך ומשתנה מתגבשת התלות חושתת כי מעידים המחקר

 כתפי על יפיל שהטיפול מהעומס לא הוא החולים של החשש כי עלה הנוכחי מהמחקר .המשפחתית

 .הטיפול מתפקיד ויצאו בעומס לעמוד יוכלו אל שקרוביהם מכך אלא, להם הקרובים

, ההפתעה למרבה, זוכה אינו, במחלה החלטות קבלת כמשתק פוסק בלתי סבלב הדיון

 קבלת לבין סבל בין הקשר את לעומק ולבחון להמשיך שראוי נראה. בספרות נרחבת התייחסותל

 לדוגמה) ואחרים שפיר שביצעו מחקריםל לעשות אפשר מעניינת הקבלה. משמעותיות החלטות

Mullainathan & Shafir, 2013 )להישרדות ביחס תמידי בלחץ מלווים אשר, עוני תנאי כי נמצא שבהם ,

  .מושכלות החלטות לקבל ביכולת יםפוגע

 הפרט של התפיסה לפי) עצמו בפני שלם הוא האדם האם השאלה את מעלים המחקר ממצאי

 כי עולה זה ממחקר .(מזרחיות תפיסות לפי) משפחתית מיחידה חלק שהואכ רק שלם שהוא או (במערב

 באופןלפי הדפוס המסורתי המערבי  החיים לאורך התנהל אם גם – האדם, החיים סוף לקראת

 . רחבה משפחתית מיחידה חלק למעשה הוא – אוטונומי
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 ולפרקטיקה למדיניות השלכות
 ימקבל כנעדרים – המשפחה לבני החוקית ההתייחסות בין פער על מעידים המחקר ממצאי

 כי נראה. יום-יום אתו מתמודדים המקצוע אנשי אשר פער. בפועל והשפעתם נוכחותם ביןל, החלטות

 המשפחה בני של םוכחותנ עם להתמודד שיוכלו כדי יותר רבים כליםב המקצוע אנשי תא ציידל צורך יש

 לקבלת נוגעב משפחתית שיחה קיום הוא בכך לעזור שיכולים הכלים אחד .המעורבים כל של לתועלתם

 ,Gueguen, Bylund, Brown) מקצוע איש בהנחיית( Family meeting/Family conference) החלטות

Levin & Kissane, 2009.) 

 בעלי משפחתיים מארגים שיש לכך המקצוע אנשי מודעות את להעלות הצורך עולה כן כמו

 'אחד כלל' אין. המשפחות למאפייני ,השיח ואת ההתייחסות את להתאים ראוי ולכן, שונים מאפיינים

 את לחזק אחר חלק ועם, המוות על בפתיחות לדבר ניתן מהמשפחות חלק עם למשל. לכולם הרלוונטי

 שהכוחות בכך מאופיינותה, 'אבודות'ה למשפחות ייחדל ראוי מיוחדת לב תשומת. המשפחתי הקשר

 אשר התערבויות לפתח צורך יש כן כמו. תיחסי מצומצמים שלהן משפחתיים-הפנים והמשאבים

 . המשפחה בן לצורכי או החולה רכיולצ רק ולא המשפחתית ליחידה יתייחסו

 יסייעו אשר אתיים כללים לפתח מקום יש כי נראה מחקרהמ שעלו האתיות לסוגיות באשר

 מדינת של לערכים יותאמו אשר, רפואיות החלטות בקבלת המשפחה בני של המקום של בהסדרה

 .וקהילתיות משפחתיות של ערכים עם אוטונומיה של ערכים משולבים בה ישראל

 


