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קבלת מענה לפן הרוחני, כחלק בלתי נפרד מהטיפול ק
הפליאטיבי הכוללני באנשים נוטים למות, היא זכות 
בסיסית של כל אזרח בישראל, המעוגנת בחוזר 
מנכ”ל משרד הבריאות משנת 2009. פרסום חוזר 
מנכ”ל זה הוא אחד מתוך כמה החלטות מדיניות, 
שהתקבלו ויושמו בשנים האחרונות, אשר ממקמות 
את הטיפול הפליאטיבי בחזית השיח של אנשי 
המקצוע ומיועדות לשפר מהותית את הטיפול 
הפליאטיבי, הן בבתי החולים והן בקהילה. עם זאת, 
 )Spirituality( היעדר הגדרה חד-משמעית לרוחניות
וחוסר הנחיות המגדירות מיהו מוסמך לספק מענה 
לפן הרוחני ומהי ההכשרה הנדרשת לכך, מעלים 
שאלות לגבי תפיסתן של אחיות העוסקות בטיפול 
פליאטיבי )שמטרתו להקל על סבל( את תפקידן 
רוחני. שאלות אלו עולות, שכן האחיות  בליווי 
העוסקות בטיפול זה זמינות ונגישות למטופלים 
במשך עשרים וארבע שעות ביממה ומצופה מהן 
לתת מענה פליאטיבי על כל היבטיו, ובהם הפן 

הרוחני. 
במאמר זה נבחנו באמצעות סקירת ספרות שתי 

שאלות, ואלו הן:  
1. מהי עמדת הצוות הסיעודי המטפל באנשים שחלו 

במחלות מסכנות חיים, כלפי הליווי הרוחני?   
2. מהם הגורמים הנדרשים לאחיות, על מנת שהן 
תוכלנה לשלב את הליווי הרוחני בהתערבותן 

המקצועית?
בעבודה נסקרו 43 מקורות. נעשה שימוש במאגר 
 Spiritual PubMed במילות המפתח:  הנתונים 
 Intervention, Nurses Attitudes, Nursing
 Intervention, Palliative Care, Spiritual Needs,

  .Oncology
מסקירת הספרות עולים ממצאים סותרים, בנוגע 
לעמדותיהן של האחיות כלפי הליווי הרוחני: יש 
אחיות הסוברות שליווי רוחני אמור להיות חלק 
אינטגרלי מתפקידן, מקצתן מרגישות בנוח ללוות 
את החולים ליווי רוחני ואף עושות זאת במהלך 
ההתערבות הסיעודית; ולהפך, יש אחיות החושבות 
שליווי רוחני אינו חלק מתפקידן, מקצתן חשות חוסר 
נוחות לבצע אותו ומקצתן נמנעות מלבצעו. זאת 
ועוד, מהסקירה עולה שישנו שיעור לא מבוטל של 
חוסר הלימה, בין התפיסה שליווי רוחני אמור להיות 
חלק מהתפקיד הסיעודי הפליאטיבי ובין ביצועו 
בפועל. הגורמים היכולים לעודד אחיות לכלול 
ליווי רוחני בעבודתן, בין השאר, הם: מידת אמונתן 

לאן נושבת הרוח?
עמדותיהן של אחיות בנוגע לליווי רוחני 

במטופלים בסוף החיים, הפער שבין החוק 
ובין המציאות - סקירת ספרות

ליויה כסלו, פרופ’ יעקב בכנר

כסלו, בכנר
ח?

רו
ה

ת 
שב

נו
אן 

ל

livia_k@cancer.org.il .אחות ראשית, האגודה למלחמה בסרטן - RN, MA ,ליויה כסלו

פרופ’ יעקב בכנר, PhD - התוכנית ללימודי מוסמך בזקנה, המחלקה לבריאות הציבור, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב



18 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך כ״ט חוברת מס' 3 | דצמבר 2017 |

מבוא
הליווי הרוחני מהווה חלק בלתי נפרד מההתערבות 
המקצועית הפליאטיבית הכוללת. בשנים האחרונות, מקבלי 
ההחלטות בשירותי הבריאות שמו להם למטרה לשפר את 
הנגישות לטיפול הפליאטיבי ואת איכותו. הדבר בא לידי 
ביטוי בארבע החלטות חשובות ביותר שהתקבלו בתחום 
זה, ולהן השפעה קריטית על המטופלים הזקוקים לטיפול 
פליאטיבי ועל המטפלים כאחד. בראש ובראשונה, יש לציין 
את “חוק החולה הנוטה למות התשס”ו”, שנחקק בכנסת 
בשנת 2005. חוק חלוצי זה הוא סימן דרך חשוב בהצפת 
השיח בקרב המטפלים, בכל הנוגע לגישה כלפי החולה 
הנוטה למות ולתקשורת עמו, בהתאם לזכויותיו. חוק זה 
מאפשר התערבות מקצועית פליאטיבית, המשלבת בו-
זמנית את כיבוד ערך האוטונומיה מצד אחד )באמצעות 
התייחסות טיפולית המותאמת להעדפתו, לרצונו ולבקשתו 
של המטופל(, ואת ערך קדושת החיים מצד שני. צעד חשוב 
נוסף היה פרסום חוזר מנכ”ל משרד הבריאות ביולי 2009, 
שעל פיו בתוך ארבע שנים )עד יולי 2013( תיבנה תשתית, 
הן בבתי החולים והן בקהילה, אשר תאפשר לכל אזרח 
לקבל טיפול פליאטיבי ראוי במסגרת סל הבריאות, כולל 
מתן מענה לפן הרוחני )חוזר מנכ”ל משרד הבריאות, 
2009(, על פי אמות מידה מקצועיות בין-לאומיות מקובלות 
ובהתאם להגדרת ארגון הבריאות העולמי את הטיפול 
הפליאטיבי )WHO, 2015(. יש לציין, שלא מפורט בחוזר 
המנכ”ל, מי מאנשי הצוות המטפל אמור לספק את המענה 
לצרכים הרוחניים. ארבע שנים לאחר מכן, בשנת 2009, 
הכיר מנהל הסיעוד של משרד הבריאות בטיפול התומך 
)הפליאטיבי(, כתחום הראשון שאחיות יכולות לקבל בו 
הכשרה כמומחיות קליניות, ובהתאם לכך מצופה מהן לתת 

באלוהים ובחיים שלאחר המוות, גילן, ניסיונן בליווי 
רוחני, תחושת המחויבות שלהן לנושא ועוד. לעומת 
זאת, הגורמים העלולים למנוע או לעכב ליווי רוחני 
בידי אחיות הם: חשש מחצייה של גבולות הגדרת 
תפקידן, היעדר הכשרה מתאימה, פחדן של האחיות 
והיעדר תנאי פרטיות  מהמוות, עומס בעבודה 
המאפשרים שיחה עם המטופל, חוסר ביטחון ליישם 
ליווי רוחני, היעדר מודל לחיקוי מהנהלת הסיעוד 

והיעדר מדיניות ברורה בנידון.
מסקנות והמלצות: ליווי רוחני יכול להתבצע כחלק 

בלתי נפרד מההתערבות הסיעודית, בכל שלבי 
המחלה. עם זאת, על האחות להקפיד על גבולות 
סמכותה ואחריותה ולהבדיל בין ליווי רוחני ובין 
הצורך בטיפול פסיכולוגי רגשי. יש לכלול את הנושא 

באופן מובנה בכל מסגרות הלימוד הסיעודיות. 
בד בבד, מומלץ לבנות תכנית הכשרה ייחודית 
ומעמיקה בנושא ברמה על בסיסית, המוכרת בידי 
ִמנהל הסיעוד במשרד הבריאות. הכשרה מובנית 
ושיטתית, יכולה לספק מענה לגורמים המעכבים 
הכללת ליווי רוחני בעבודה הסיעודית. מבחינת 
המדיניות, יש לאמץ קווים מנחים ליישום הפן הרוחני 
בטיפול הפליאטיבי ולעודד את הכללת הליווי הרוחני 
בעבודה הסיעודית, ברמת המוסד והמחלקה. מומלץ 
להרחיב את המחקר העוסק בעמדות כלפי נושא 
זה בקרב קובעי המדיניות, בקרב אחיות מתרבויות 
שונות, כולל אלו המטפלות בתחום הפדיאטרי, וכן 
לבדוק שינויים בעמדות אחיות לאורך זמן, בעקבות 

הכשרה תאורטית ומעשית מעמיקה. 

מענה גם להיבט הרוחני. ההחלטה הרביעית התקבלה 
בדצמבר 2012, כאשר אושר בחקיקה מסלול של התמחות-

על ברפואה פליאטיבית.
בעקבות ההחלטות שתוארו לעיל, יותר ויותר אנשי מקצוע 
המטפלים באנשים שחלו בסרטן, בעיקר בנוטים למות, 
רואים בליווי הרוחני חלק חשוב ובלתי נפרד מההתערבות 
המקצועית הפליאטיבית הכוללת, ומעוניינים להתעמק 
בו. עם זאת, התפיסה לגבי תחום הליווי הרוחני אינה חד-

משמעית. לעתים קרובות הוא נתפס בו-זמנית כנחוץ מאד, 
אך אמורפי וחסר הגדרה ברורה, ככזה שראוי להכלילו 
בעבודה היומיומית, אך לא ברור מי יעשה זאת וכיצד. 
יתרה מכך, יש אנשי מקצוע הרואים בליווי הרוחני מקצוע 
בפני עצמו, אשר דורש הכשרה מובנית, שיטתית, מוסמכת, 
ארוכה ומוכרת ידי משרד הבריאות. לעומתם, אחרים, 
מתנגדים להפרדתו ממקצועות טיפוליים, ורואים בליווי 

הרוחני כלי נוסף בעבודתם המקצועית. 
לרוב  שבניגוד  מהעובדה,  נובעת  העיקרית  הבעיה 
המקצועות הטיפוליים )דוגמת עבודה סוציאלית, ריפוי 
בעיסוק, קלינאות תקשורת, פסיכולוגיה, טיפול באמנות(, 
בארצות רבות לא קיימת תכנית הסמכה מוכרת על ידי 
משרד הבריאות. ההכשרה בתחום הרוחני לא זכתה להכרה 
כזו ולהגדרה מי אמור לספק אותה. משמעות הדבר היא, 
שכיום אין מדד אובייקטיבי המוכר על ידי משרד הבריאות 
ומקנה אישור רשמי לעסוק בליווי רוחני. זאת ועוד, אין 
תשובה חד-משמעית לשאלות: על מי מוטלת האחריות 
לעסוק בליווי רוחני? האם יש צורך בהסמכה מיוחדת לכך? 
האם כל אחד מאנשי המקצוע העוסקים בטיפול פליאטיבי 
)רופא, אחות, פיזיותרפיסט וכולי( יכול לאמץ לעצמו כלים 
מתחום הליווי הרוחני? האם בכלל אפשר להפריד בין 
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ליווי רוחני או תמיכה רוחנית ובין התערבות מקצועית, 
תהיה אשר תהיה, המיועדת להקל על הסבל? האם ליווי 
רוחני אמור להוות מקצוע בפני עצמו? את השאלות האלה 

שואלים חברי הצוות המטפל, ובהם האחיות.
כשנשאלות השאלות האלה, יש להביא בחשבון שברוב 
המסגרות הטיפוליות בבתי החולים ובקהילה, האחיות, מכל 
המקצועות הטיפוליים, הן הנמצאות בקו הראשון מבחינת 
נגישות וזמינות למקבלי השירות; על כן מעניין לבדוק, 
בראש ובראשונה, מה הן עמדותיהן של האחיות עצמן כלפי 

הכללת הפן הרוחני בעבודה הסיעודית הפליאטיבית. 
ישנן גישות שונות והגדרות רבות למושג “עמדה”. מאמר 
זה נשען על הגישה התלת-רכיבית, הטוענת שעמדה היא 
למעשה ביטוי לצירוף של שלושה ממדים: קוגניטיבי-
הכרתי, רגשי והתנהגותי. הממד הקוגניטיבי עוסק במה 
האדם חושב על אובייקט העמדה; הממד הרגשי עוסק במה 
האדם מרגיש  כלפי האובייקט; והממד ההתנהגותי – כיצד 
הוא מתנהג בפועל. ראוי לציין, כי יש חוקרים הסבורים שאין 

 .)Breckler, 1984( בהכרח קשר בין הממדים
בעבודה זו נסקרו 43 מקורות, מהם 38 מאמרים שפורסמו 
בשנים 2016-2001, מאמר אחד משנת 1984 המתייחס לאחד 
ממושגי המפתח של המאמר, “עמדה”, מושג המקובל עד 
היום בקרב חוקרים העוסקים בעמדות, וארבעה מקורות 
מקוונים עדכניים של משרד הבריאות, המהווים את הרקע 
לרלוונטיות המאמר )חוזרי מנכ”ל משרד הבריאות ומנהל 
הסיעוד וחוק החולה הנוטה למות(. מרבית הספרות 
שנכללה במאמר, עוסקת בליווי רוחני בתחום האונקולוגיה. 
נעשה שימוש במאגר הנתונים PubMed במילות המפתח 
 :Spiritual Intervention, Nurses Attitudes, Nursing
 Intervention, Palliative Care, Spiritual Needs,

.Oncology
מטרת הסקירה הנוכחית לענות על שתי השאלות: 

מהי עמדת הצוות הסיעודי כלפי הליווי הרוחני, מתוך . 1
התייחסות לשלושת ממדיה: הקוגניטיבי, הרגשי 

וההתנהגותי. 
ממד קוגניטיבי: האם חושבות האחיות, שליווי  א. 
רוחני הינו חלק בלתי נפרד מהגדרת תפקידן 

המקצועי?
לאחיות,  קשה  מידה  באיזו  רגשי:  ממד  ב. 
רגשית, ליישם ליווי רוחני במהלך התערבותן 

הסיעודית?
ממד התנהגותי: באיזו מידה מבצעות האחיות  ג. 

ליווי רוחני כחלק מעבודתן הסיעודית? 
מה נדרש כדי שאחיות תוכלנה לשלב את ההיבט . 2

הרוחני בעבודתן המקצועית?
מענה לשאלות אלו, באמצעות סקירת הספרות, יאפשר 
להצביע על הקשיים העיקריים של האחיות, בהכללת 

הליווי הרוחני במהלך עבודתן. כמו כן, הסקירה תבהיר 
מה הצעדים שיש לנקוט, על מנת לכלול את הליווי הרוחני 

בעבודה הסיעודית במקצועיות, ביעילות ובבטיחות.
לצורך דיון בשאלות הנידונות במאמר, יוצגו תחילה שני מקרים 

מהשדה הקליני, אשר ישקפו את מורכבות המענה עליהן. 
המקרה הראשון הוא של שרה )שם בדוי( בת השישים, 
גרושה ואם לשלושה ילדים, שחלתה בלויקמיה )סרטן הדם(. 
לאחר מספר רב של טיפולים שונים, נמסר לה שהסרטן לא 
מוגר, ויש עדויות שהמחלה הולכת ומתקדמת. בשיחה עם 
הרופא ועם האחות, הבינה שרה את משמעות הבשורה. 
בשעת לילה נכנסה האחות לחדרה, ראתה ששרה ערה 
ושאלה אם היא יכולה לשבת לצדה. שרה הנהנה בחיוב. 
האחות לקחה כיסא, התיישבה ואמרה: “אני חושבת 
וחושבת לעצמי על מה את חושבת”. שרה ענתה, שהיא 
חושבת על שני ילדיה שלא ראתה כעשר שנים, בשל סכסוך 
ביניהם. האחות שאלה אותה מה הכי חשוב לה עכשיו, ומה 
התקווה שלה כעת. שרה ענתה שהתקווה שלה היא לראות 
את שני בניה ולבקש מהם סליחה, ביודעה שימיה ספורים. 
בתיאום עם שרה, התקשרה האחות בבוקר לשני בניה 
ומסרה להם את בקשתה של אמם. אחד מהם הגיע עם שני 
ילדיו התאומים בני השלוש. שרה הספיקה להכיר את נכדיה, 
לבקש את סליחתו של הבן, לזכות בנוכחותו לצדה בימיה 
האחרונים, להביע משאלות ולבקש בקשות בנוגע לצוואתה 
ולאופן קבורתה. בנה השני של שרה סירב להגיע. האחות 
שאלה את שרה מה דעתה על האפשרות לכתוב לו ולצלם 
אותה מדברת אליו. שרה קיבלה את ההצעה ברצון. היא 
ביקשה להעביר לו את המכתב ואת הסרט לאחר מותה, 
וכך היה. דיון במקרה של שרה התקיים לאורך כל הדרך 
בישיבות צוות רב-מקצועיות, תוך כדי קבלת החלטות 
משותפת ותיעוד ברשומות. את ההחלטות המשותפות 
לגבי הגישה הטיפולית, יישמו חברי הצוות הרב-מקצועי 
עד מותה של שרה. בנוסף, בעקבות שיחה של האחיות 
עם שרה, נודע לה שהיא אוהבת מאוד מוזיקה הודית. 
האחיות דאגו להביא מוזיקה כזו לחדרה ולהשמיע לה על 
פי בקשתה. המוזיקה העלתה בשרה זיכרונות מימי ילדותה, 

והיא שיתפה בהם את האחיות שטיפלו בה.
האם התערבותה של האחות, כפי שתוארה, נכללת בהגדרת 
תפקידה או אמורה להתבצע בידי הצוות הפסיכו-חברתי 
בלבד? האם התערבות מקצועית כזו נוגעת לפן הרוחני? 
האם לכל אחות יש את הידע והגישה המתאימים לסוג כזה 
של התערבות, או האם האחות צריכה הכשרה ספציפית 

לפני שהיא נוקטת בהתערבות כגון זו שתוארה? 
המקרה השני הוא המקרה של שלמה )שם בדוי( בן 
החמישים ושתיים, נשוי ואב לחמישה ילדים, דתי, שף 
במקצועו, שחלה בלימפומה. מחלתו לא הגיבה לטיפולים 
הראשוניים, ולכן הוא נאלץ לעבור השתלת מח עצם ואושפז 
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בחדר בידוד, עקב חריגה קיצונית בערכי ספירות הדם שלו. 
ביום שישי בערב לבש שלמה חליפה וחולצה לבנה, אף על 
פי שהיה במצב גופני ירוד ביותר )חום גבוה מאד, שלשולים, 
תשישות קשה(. האחות נכנסה לחדרו, ראתה שהוא קורא 
את פרשת השבוע ושאלה אם הוא מוכן לספר לה על 
הפרשה. שלמה הביע שמחה ורצון רב לעשות זאת. במשך 
אשפוזו של שלמה, שארך שבועות מספר, המשיך שלמה 
לספר לה את פרשות השבוע וללמדה בכל פעם נושא אחר 
הקשור לסיפורי התורה. כיון שידעה שהוא שף במקצועו, 
ביקשה ממנו מתכונים מומלצים. לאחר ניסיונות הבישול 
בביתה, בישרה לו על הצלחתה ועל המחמאות שקיבלה 
הודות למתכונים שנתן לה. בעקבות כך, המשיכה האחות 
לרשום מדי משמרת שעבדה מתכון אחד, מתוך הסכמה 
ביניהם, שתאגד את כל המתכונים המקוריים שלו לחוברת 
אחת, כך שגם אחרים יוכלו ליהנות מכישרונו הייחודי 
בבישול. בקשתה המתוכננת של האחות ללמדה מסיפורי 
התנ”ך ומכישוריו כשף, ִאפשרה לשלמה לחוות משמעות 
וערך לקיומו, גם בהיותו בחדר בידוד במצב של איום ממשי 
לחייו. כמה שבועות לאחר השתלת מח העצם, הידרדר 
מצבו של שלמה והוא נפטר במחלקה. טרם מותו שוחח 
עם האחות, ולדבריו היה חשוב לו “לאסוף כמה שיותר 
מצוות עד הסוף, כדי להגיע לגן עדן”. האחות עשתה כל 
שביכולתה לסייע לו, באמצעות בירור בקשותיו ומימושן 
)למשל קישורו עם הרב האישי שלו לצורך בירור הלכתי 
בסוגיות שונות(. ידוע, שסיוע במימוש צרכים דתיים 
ובהקניית משמעות ותחושת ערך עצמי, הם מרכיבים 
בסיסיים של ליווי רוחני, המופיעים ברוב ההגדרות של 

המושג, כפי שיפורט להלן.  

?)Spirituality( מהי רוחניות
מסקירת הספרות עולה היעדר הגדרה אחת למושג 
הרוחניות, על כך מסכימים החוקרים פה אחד. באחת 
 Unruh, Versnel  and ציינו  המקיפות  הסקירות 
יותר מתשעים הגדרות  )2002( את קיומם של   Kerr
זיהו  השונות,  ההגדרות  ניתוח  בעקבות  זה.  למושג 
המחברים שבע תמות אשר חזרו על עצמן והיוו את 
אלה הם שבעת הסוגים של  אבני היסוד של ההגדרות. 
 ההגדרות: 1. הגדרות שבשורשיהן עומד הקשר לאלוהים

 Spiritual( לישות רוחנית כלשהי ,)Relationship to god(
או למציאות   ,)Higher power ( עליון  לכוח   ,)being
(Reality greater than the self(;  שהיא מעבר לעצמי 
אך  ולדת,  2. הגדרות שאינן קשורות בהכרח לקדושה 

מוטבעים בהן אלמנטים של אמונה במשהו שאינו שייך 
Not of the self(. דוגמה לכך אפשר למצוא  ( לעצמי 
 ,)Unruh et al., 2002, p. 8 :מצוטט בתוך( Diaz במאמרו של
המגדיר את המושג רוחניות כמשהו אלוהי או דמוי אלוהי 

הקיים בתוך העצמי )“divine within the self”(, או המרמז 
על קיומו של כוח עליון אחר, כמו התודעה; 3. הגדרות אשר 
בבסיסן קיימת תפיסת התעלות או חיבור למשהו שאינו 

 Connectedness( קשור לאמונה בישות גבוהה יותר
 .)unrelated to a belief in a higher being transcendence
בהתעלות, הכוונה היא ליכולת האדם לחוות משהו איכותי, 
שהוא מעבר לקיום החומרי היומיומי. בחיבור, הכוונה היא 
לתפיסת האדם את יכולתו לתקשר עם אנשים, חיים או 
מתים, ואף עם בעלי חיים, צמחים או כל דבר אחר בטבע; 
4. הגדרות אשר במוקדן עומד משהו קיומי שאינו שייך 

(Existential, not of the material world(; לעולם החומרי 

בונה  שהאדם  האופן  עומד  בבסיסן  אשר  הגדרות  .5
חייו  משמעות ומטרה בחייו, הקשורות לפילוסופיית 

)Life force of the person(; 6. הגדרות חילוניות במהותן, 
המתמקדות בכוחו של האדם, הנובע ממכלול מרכיביו 
 )Integrating aspect of the person(. Egan הייחודיים
 )Unruh et al., 2002, p. 9 :מאוזכרים בתוך( and DeLaat
 Our“( ”לדוגמה, מגדירים רוחניות כ”אני האמיתי שלנו

Truest Selves”(;  7. הגדרות המשלבות כמה תמות.
גם Ross )2006( ציינה כמה מרכיבים, החוזרים על עצמם 
בהגדרות הרבות של המושג רוחניות כמו: אמונה, מציאת 
משמעות ומטרה, אהבה, שייכות, סליחה, הענקת תחושת 
שלווה ומנוחה, הרמוניה וחיבור עם הזולת, הכוונה בחיים 

ובתהליך המוות, תקווה וחיוביות. 
  Meezenbroek זה היא הגדרתם של  דוגמה למושג 
ועמיתים )2012(, על פיהם רוחניות היא “ניסיון של היחיד 
להגיע לחיבור עם עצמו ועם הזולת, הטבע והנשגב 
)Transcendence)” )עמ’ 338(. הם ממשיכים ומסבירים 
שחיבור, כמושג המפתח שאימצו, יכול לבוא לידי ביטוי על 
ידי תחושת הרמוניה ושלווה פנימית, תודעה והכרה עצמית, 
וכן חיפוש אחר משמעות בחיים. חיבור לאחרים ולטבע 
קשור לחמלה, לאכפתיות ולהכרת תודה, ואילו חיבור עם 
משהו נשגב כולל חיבור לכוח עליון, אלוהים, היקום או 

מציאות שהיא מעבר להבנה האנושית. 
דוגמה אחרת להגדרה הגדיר הארגון האירופי למחקר 
 European Organization for Research( וטיפול בסרטן
and Treatment of Cancer(. ארגון זה ניסה להסביר 
רוחניות כ”חיפוש אחר משמעות בחיי האדם הכוללת את 
פעולת החיים, על בסיס הבנה כלשהי של משמעות זו. 
היא יכולה לכלול חלק או את כל הבאים: קיום או מציאת 
קשרים מתמשכים עם עצמך ואחרים, משמעות מעבר 
לעצמך, משמעות מעבר לאירועים מידיים, הסברים 

 .)Vivat, 2008, p. 860( ”לאירועים ו/או חוויות
Williams )2006( ערך מטה-אנליזה, בנושא נקודת מבטם 
של אנשים הנוטים למות בהקשר למושג הרוחניות. ניתוחו 
בוצע על בסיס 11 מאמרים איכותניים, שפורסמו בשנים 

כסלו, בכנר
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217 חולים מבוגרים, רובם  2006-1966 וכללו נתונים על 
אנשים שחלו בסרטן. הנושאים הקשורים לרוחניות שעלו 
מחקירתו סווגו לתשע תמות, אשר אפשר ללמוד מהן לא 
רק על מושגים אפשריים הקשורים לרוחניות, אלא גם על 
התערבות מקצועית מומלצת. שלוש תמות מאפיינות 
ייאוש רוחני )Spiritual Despair(, הממוקם בקצה אחד 
 של רצף הרוחניות; שלוש תמות קשורות לרווחה רוחנית
Spiritual Well-Being(, הממוקמת בקצה השני של  (
 הרצף; ושלוש תמות מאפיינות את העבודה הרוחנית
)Spiritual Work( הדרושה כדי לנוע מייאוש רוחני לכיוון 
הרווחה הרוחנית. ביתר פירוט, הייאוש הרוחני, על פי 
ניתוחו של ויליאמס, עלול להתקיים, למשל כאשר האדם 
 .)Alienation ( ניכור או זרות מהזולת  מרגיש תחושת 
העבודה הרוחנית אשר יכולה להתאים למצב זה היא סליחה 
)Forgiveness(. אם עבודת הסליחה מצליחה, האדם יחווה 
רווחה רוחנית )במקום יאוש רוחני(, שיכולה להתבטא 
בתחושת חיבור )Connection( במקום ניכור. דוגמא נוספת, 
אדם יכול לחוות ייאוש אם הוא תופס את עצמו חסר ערך 
בשל תחושת ָאבדן העצמי )Loss of Self(. תפיסה זו יכולה 
להופיע בעקבות הפסקת תעסוקתו, תחביביו או שינויים 
בתפקידיו במשפחה. העבודה הרוחנית הנדרשת של הפרט 
בהקשר זה היא אפוא יצירת משמעות וגילוי עצמי חדש 
בעקבות חקירה עצמית )self-exploration(. פעילות זו 
יכולה להובילו להגשמה עצמית )self-actualization(, שהיא 
ביטוי נוסף של הרווחה הרוחנית. לבסוף, ייאוש רוחני עלול 
להציף את האדם גם כאשר הוא מעדיף לשכוח שהמוות 
קרוב, או כאשר הוא תופס את עצמו כנאבק בכוח עליון 
כדי לשלוט על מצבו )dissonance(. העבודה הרוחנית 
זה היא חיפוש אחר שיווי משקל  האפשרית במקרה 
)search for balance( באמצעות קבלה, סגירת מעגלים 
וויתור על הצורך בשליטה על מחלתו. בעקבות כך האדם 
יכול לחוות רווחה רוחנית, המתבטאת בתחושת הרמוניה, 

.)consonance( רוגע, שלמות ושקט פנימי

עמדת הצוות הסיעודי המטפל באנשים שחלו 
בסרטן כלפי הליווי הרוחני

ממד  קוגניטיבי: האם חושבות האחיות שליווי רוחני הינו חלק 

בלתי נפרד מהגדרת תפקידן המקצועי? 

תפיסת האחיות את מקומו של הליווי הרוחני מאופיינת 
  Lundmark בשֹונּות בין המחקרים. לדוגמה, בעבודה של
)2006) נמצא ש-65% מ-68 האחיות האונקולוגיות חשבו, 
שליווי רוחני צריך להיות חלק מהטיפול הסיעודי הכוללני 
באדם החולה. תשובותיהן הסתמכו על הגדרתן את 
הליווי הרוחני, כיכולתה של האחות להקל על המטופל 
באמצעות התערבויות סיעודיות שונות, עידודו לביטוי 
עצמי, התדיינות עמו בשאלות קיומיות ומתן אפשרות 

לקיים פעולות או טקסים שונים, דתיים ולא דתיים, 
בהתאם לאמונתו ולהעדפתו. בעבודות נוספות נמצא, 
שלא רק אחיות מוסמכות מאמינות שליווי רוחני הינו 
 McSherry & Jamieson,( חלק בלתי נפרד מתפקידן
 Tiew & Drury,( אלא אף סטודנטיות לסיעוד ,)2013
2012(. יש התומכים בדעה, שתפקידו של כל אחד מאנשי 
 הצוות הרב-תחומי, בהם האחיות, לעסוק בליווי הרוחני
)Edwards, Pang, Shiu, & Chan, 2010(. עם זאת, 
 Leeuwen, Tiesinga, Post, & ( במחקרים אחרים 
Jachemsen, 2006, Barnum, 2011( אחיות הביעו חוסר 
ודאות בנוגע למקומן ולאחריותן המקצועית בתחום זה. 
רוב האחיות, בפרט אלה אשר חשו בנוח לתמוך במטופלים 
)Lundmark, 2006(, חשבו שלליווי רוחני יש השלכות 
 Narayanasamy & Owens,( חיוביות על המטופלים

 .)2001; Phelps et al., 2012

ממד רגשי: באיזו מידה קשה לאחיות רגשית ליישם ליווי רוחני 

במהלך התערבותן הסיעודית? 

של  הרגשי  להיבט  שהתייחסו  המחקרים  מעטים 
האחיות, בכל הנוגע ליישום עבודה סיעודית בהקשרה 
הרוחני. במחקרים אלו זוהו כמה משתנים הקשורים 
או  האחיות  של  הדתיות  שלרמת  נמצא,  זה.  לפן 
שלהן  הקושי  במידת  רב  משקל  המטופלים,  של 
במקרים  היומיומית.  בעבודתן  רוחני  ליווי  להכליל 
שהאחיות עצמן הגדירו את עצמן כדתיות, או במקרים 
שהמטופלים היו דתיים, לאחיות היה קל יותר ליזום 
ותקווה תפילה  דוגמת  רוחניים,  בנושאים   שיחה 
 .)Lundmark, 2006; Narayanasamy & Owens, 2001(
במחקרים אחרים נמצא, שמידת הנוחות של האחיות לבצע 
התערבות כזו, תלויה לא רק במידה בה תופסת הרוחניות 
מקום גדול בחייהן )המתבטאת בין השאר במשך הזמן 
שהקדישו לקריאת ספרי קודש, לתפילה ולמדיטציה(, אלא 
גם בגילן, בניסיונן בליווי רוחני בפועל, בתחושת מחויבותן 
לנושא, בגורמים תרבותיים ובמידת הכשרתן בנושא 

 .)Leeuwen et al., 2006; Lundmark, 2006(
Chung, Wong, and Chan )2007) מצאו בקרב אחיות 
מהונג קונג, שהגורם שהשפיע רגשית על מסוגלותן 
של האחיות לספק טיפול הוליסטי המשלב פן רוחני, 
הוא המודעות העצמית שלהן. משתנה זה כונה במחקר 
“העצמי” )“The Self”(, ונבדק על ידי התייחסות האחיות 
הן השיגו את  רצונן מחייהן כאשר  למידת שביעות 
מטרותיהן, לתחושתן במצבי אי-ודאות, למידת מציאת 
משמעות בחייהן גם במצבי קושי, לאופן התייחסותן 
לשינויים בחייהן, למידת האנרגיה הפנימית שלהן, למידת 
העשייה שלהן למען עצמן, למידת תפיסתן העצמית בנוגע 

לבריאות הרוחנית שלהן ועוד. 
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ממד התנהגותי: באיזו מידה מבצעות האחיות ליווי רוחני כחלק 

מעבודתן הסיעודית?

כשנבדק עד כמה אחיות נוהגות לתמוך רוחנית בפועל, 
נמצאו ממצאים הטרוגניים. אחיות אונקולוגיות בארצות 
הברית דיווחו, כי הן נוהגות לתמוך רוחנית בשכיחות 
3% שאלו שאלות על ההיסטוריה הרוחנית של  נמוכה: 
המטופלים, 5% העלו נושאים רוחניים בפניהם, 8% עודדו 
מטופלים לקיים את אמונותיהם, 6% שאלו לגבי השפעת 
7% הפנו לאיש דת ואחוז  אמונתם על קבלת החלטות, 
Epstein-( אחד בלבד דיווחו על יוזמה והצעה לתפילה
Peterson et al., 2014(. לעומת זאת, במחקרים אחרים 
נמצא, שיותר אחיות מספקות תמיכה רוחנית למטופלים, 
 Narayanasamy & Owens,( ולאו דווקא בהקשר הדתי
Pfieffer, Gober, & Taylor, 2014 ;2001(. הן הדגישו את 
עצם גישתן האישית למטופל ככלי להתערבות מקצועית, 
וסיפרו שבאמצעות כנות, ללא מתן הבטחות שווא, הצליחו 
ליצור אמון ופתיחות, אשר ִאפשרו להעלות נושאים אישיים 
ועמוקים. פעולות נוספות היו הזמנת כומר, או הבאת 
המטופל לכנסייה. אחיות אחרות סיפקו צרכים התלויים 
במנהגים תרבותיים. פעמים רבות האחיות עצמן החליטו 
 Van( אם לבצע התערבות בהקשר לפן הרוחני ומתי
 .)Leeuwen, Tiesinga,  Post, & Jochemsen, 2006
לרוב הן עשו זאת אינטואיטיבית וספונטנית, ולא תכננו 
זאת כחלק מהגדרת תפקידן. מקצתן השתמשו לצורך כך 
בחפצים )כמו תמונות( או במודלים שונים, המשמשים 
להדרכת איש המקצוע, כיצד לשוחח עם המטופלים על 

נושאים רוחניים. 
מעניין להיווכח, שלא תמיד נמצאה הלימה בין תפיסתן 
של אחיות  ובין תפיסתם של המטופלים עצמם, את 
מידת תמיכתן הרוחנית של האחיות בהם. יותר אחיות 
דיווחו שהן תומכות רוחנית במטופלים מאשר המטופלים 
עצמם )Balboni et al., 2013(. החוקרים ניסו להסביר 
פער זה, הן ברצייה החברתית של האחיות )תשובתן של 
האחיות הושפעה מנטייתן לענות בהתאם למצופה מהן( 
והן מתפיסה שונה של המטופלים ושל האחיות את מושג 

התמיכה הרוחנית.
עבודות רבות הצביעו על היעדר הלימה, בין תפיסתן של 
אחיות שליווי רוחני צריך להיות חלק מתפקידן הסיעודי 
הכוללני )ממד קוגניטיבי של העמדה( ובין ביצוע תמיכה כזו 
 Lundmark ,בפועל )ממד התנהגותי של העמדה(. לדוגמה
)2006) מצאה, שאף על פי שכ-65% מהאחיות סברו שליווי 
רוחני צריך להיות חלק מהטיפול הסיעודי הכוללני באדם 
שחלה, אף אחת מהן לא יישמה זאת בקביעות על בסיס 
יומיומי. כ-43% דיווחו שהן מבצעות ליווי רוחני לעתים, וכ-

55% דיווחו שהן כלל אינן כוללות ליווי רוחני בעבודתן. זאת 
ועוד, Balboni ועמיתים )2014( הצביעו על פער בין רצונן 

של אחיות )N=113( לתמוך רוחנית במטופלים נוטים למות 
ובין ביצוע תמיכה כזו בפועל, במסגרת העבודה הסיעודית 
הכוללת שלהן. הם מצאו ש-74% מהאחיות דיווחו שהן 
רוצות לספק תמיכה רוחנית כחלק מהטיפול הסיעודי, אך 
רק 40% מהן אכן סיפקו תמיכה זו. בנוסף, נמצא ש-39% 
מהאחיות דיווחו שהן מספקות בפועל פחות תמיכה 
רוחנית, בהשוואה לרצונן לספק תמיכה זו, 52% נוהגות 
לתמוך רוחנית במידה התואמת לרצונן ו-9% מהן תומכות 

רוחנית במטופלים יותר מאשר היו רוצות. 
בהתמחות  תלוי  שהדבר  נמצא,  מהמחקרים  בחלק 
 Ronaldson, הסיעודית של האחות. למשל, ממצאיהם של
Hayes, Aggar, Green and Carey )2012) הראו, שקיים 
קשר כזה בקרב אחיות שעסקו בפליאציה )טיפול שמטרתו 
להקל על הסבל(, אך לא בקרב אחיות טיפול נמרץ. לעומת 
המחקרים שתוארו לעיל, המדווחים על היעדר קשר בין 
הממד הקוגניטיבי ובין הממד ההתנהגותי של העמדה, 
(2007( Chung et al. יש מחקרים, דוגמת מחקריהם של 
ו- Lundmark )2006), בהם נמצא קשר חיובי בין מידת 
הנוחות שהאחיות חשו כלפי תמיכה רוחנית במטופליהן 
)הממד הרגשי של העמדה( ובין ביצוע תמיכה זו במסגרת 

עבודתן )הממד ההתנהגותי של העמדה(. 
חוקרים רבים ניסו לאפיין את המחסומים, אשר ניבאו 
אחיות.  ידי  על  רוחנית  תמיכה  מיישום  הימנעות 
המחסומים שנמצאו הם: חששן שמא הן תחצינה את 
 Carr, 2010; Molzahn & Sheilds,( גבולות המקצוע
;Strang, Strang, & Ternestedt, 2002 ;2008(; היעדר 
 Balboni et al., 2014;( זמן ומקום המאפשרים פרטיות
 Balboni et( היעדר הכשרה ;)Ronaldson et al., 2012
 al., 2014; Epstein-Peterson et al., 2014; Leeuwen et
al., 2006; Lundmark, 2006; Strang et al., 2002(; אי 
ידיעת “המילים הנכונות” כדי לשוחח עם המטופלים על 
 ;)Molzahn & Sheilds, 2008( נושאים הקשורים לרוחניות
העדר ניסיון )Ronaldson et al., 2012(; חוסר בהיכרות 
של אמונות ומנהגים של אנשים מתרבויות שונות ואף פחד 

  .)Molzahn & Sheilds, 2008( האחיות עצמן מהמוות
אחד ההסברים הנוספים שהועלה, היה הקושי להכליל 
את ממצאי המחקרים האיכותניים בתחום על אוכלוסיות 
 Evidence( אחרות משום שממצאיהם אינם אמפיריים
Based(, ולכן קשה להכליל את ממצאיהם על אוכלוסיות 
 Aoun & Nekolaichuk, 2014; Carr, 2010;( .אחרות
Edwards et al., 2010(. יתרה מכך, חוסר בכוח אדם, בד 
בבד עם העלייה במספר המטופלים ובעומס בעבודה, 
אינם מותירים זמן לליווי רוחני. הסברים נוספים מתייחסים 
לרמת הניהול. החוקרים מציינים, שהנהלת הסיעוד 
במחלקות השונות נאלצת להשקיע זמן רב בענייני כוח 
אדם ותקצוב, על חשבון השקעת זמן ומשאבים בהובלה 

כסלו, בכנר



23 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך כ״ט חוברת מס' 3 | דצמבר 2017 |

ח?
רו

ה
ת 

שב
נו

אן 
ל

ובהנהגה בתחומים נחוצים אחרים, ובהם פיתוח התחום 
 .)Carr, 2010( הרוחני

היו חוקרים שניסו לאפיין קבוצות שונות של אחיות, בהתאם 
לתפיסתן את מידת החשיבות שהן מייחסות לתמיכה 
רוחנית )ממד קוגניטיבי( ובהתאם למידה בה הן מיישמות 
את התמיכה בפועל )ממד התנהגותי(. באחד המחקרים 
)Chan et al., 2006(, החוקרים זיהו שלושה סוגי “אשכולות” 
)Clusters( של אחיות בהתאם לתפיסתן )החיובית או 
השלילית( את שני הממדים )קוגניטיבי והתנהגותי( של 
 A העמדה כלפי תמיכה רוחנית. אחיות שסווגו כאשכול
)15%( לא חשבו שזה תפקידן לספק תמיכה רוחנית וגם לא 
 )40.4%( C ביצעו תמיכה זו בפועל. אחיות שסווגו כאשכול
חשבו שזהו תפקידן לתמוך רוחנית במטופלים, אך לא תמכו 
בהם בפועל ואילו אחיות שסווגו כאשכול B )44.6%( חשבו 
שמתפקידן לתמוך רוחנית במטופלים וגם ביצעו תמיכה זו 

בפועל במסגרת עבודתן. 
לסיכום, בספרות המחקרית נמצאה שונות רבה בעמדותיהן 
של האחיות, לגבי הכללת ליווי רוחני בעבודתן. הטרוגניות 
הולנד דוגמת  רבות,  מערביות  ארצות  מאפיינת   זו 
 ,)Strang et al., 2002; Van Leeuwen et al., 2006(
 Ronaldson et( אוסטרליה ,)Lundmark, 2006( שבדיה
al., 2012( וקנדה )Molzahn, & Sheilds, 2008(, שהגדרת 
התפקיד הסיעודי בהן, בכל הקשור לממד הרוחני, אינה 
ארץ, המחקר בנושא הליווי הרוחני  חד-משמעית עדיין. גם בָּ
עדיין בחיתוליו. בנוגע לצוות הסיעודי, טרם נמצא מחקר 

שהתמקד בעמדותיו כלפי ליווי רוחני. 

הגורמים הנדרשים כדי שאחיות תוכלנה 
לשלב את ההיבט הרוחני בהתערבותן 

המקצועית

הכשרה

יש הטוענים, שהכשרה ייעודית בליווי רוחני היא תנאי 
 Barnum, 2011; ( בו  מקצועית  להתערבות  בסיסי 
 Friedemann, Mouch, & Racey, 2002; Leeuwen &
 Cusveller, 2004; Lewinson, McSherry, & Kevern,
 2015; Melhem, Zeilani,  Zaqqout, Aljwad, Shawagfeh,

.)& Al-Rahim, 2016; Phelps et al., 2012
מיומנות באיסוף מידע, בתכנון  לרכוש  על האחיות 
ההתערבות, ביישומה ובהערכתה, על מנת שתוכלנה 
 Friedman et al., 2002;( לעסוק בנושא במקצועיות
ספרות  בסקירת   .)Leeuwen & Cusvel ler, 2004
שני  היא מתארת   (2006(  Narayanasamy שערכה 
מודלים: האחד, “The ASSET Model”, המיועד לתכניות 
הלימודים, והשני -”The ACCESS Model”, המשמש 
כלי ליישום החומר הנלמד בשדה הקליני. על פי מודל 
ה-ASSET, הנושאים ההכרחיים שיש לכלול בתכנית 

1. מודעות עצמית לערכים האישיים,  ההכשרה הם: 
 .2 והאמונות של הלומדים עצמם.  הדעות הקדומות 
מגוון היבטים דתיים וחילוניים של רוחניות. 3. רוחניות 
בסיעוד, כולל הכרת הכלים להערכת הפן הרוחני של 
המטופל, דרכים לתכנון וליישום ההתערבות הסיעודית 
בהקשר הנידון )דוגמת: תשומת לב לצרכיו הרוחניים 
הייחודיים של כל מטופל, מתן פרטיות, שימוש בטכניקות 
של הקשבה, נוכחות, חמלה ועוד( וכן הערכה שוטפת 
של ההתערבות הרוחנית. יישום ההתערבות הסיעודית 
 הרוחנית על פי מודל ה- ACCESS, כולל שישה ממדים:
 .2 הרוחניים;  ההיבטים  הערכת   –  Assessment  .1
Communication – מודעות לתגובות מילוליות ובלתי 
 – Cultural negotiation and compromise .3 ;מילוליות
 Establishing respect .4 ;מודעות להיבטים התרבותיים
and rapport – ביסוס הקשר על כבוד אמיתי לאמונות 
ולערכים של המטופל; Sensitivity .5 – מתן טיפול המותאם 
לשֹונּות הרב-תרבותית; Safety .6 – סיפוק תחושת ביטחון.

ראוי לציין, שאמנם בכמה מספרי הלימוד הבסיסיים 
בסיעוד מופיעים תכנים הקשורים לרוחניות, אולם לא 
 Timmins,תמיד ישנו מיקוד ספציפי ונרחב בנושא. לדוגמה
Murphy, Neill, Begley, & Sheaf )2015) סקרו 543 ספרי 
לימוד במקצוע הסיעוד, מתוך מטרה לאמוד את היקף 
הנושאים הרוחניים הכלולים בהם. ב-76% מהם לא הייתה 
כל התייחסות לפן הרוחני. רק 130 ספרי לימוד )24%( כללו 
תכנים כלשהם הקשורים לרוחניות ולדת, ורובם )91.5%( 
התייחסו למבוגרים בלבד ולא לילדים. רק ב-20 )15.4%( 
130 הספרים הוקדש פרק שלם לרוחניות. ב-21  מתוך 
ספרים )16.3%( נידון הנושא בפחות מעמוד אחד וב-32 

)24%( בשניים עד ארבעה עמודים. 

קביעת מדיניות והגדרת חזון

בספרות מודגשת החשיבות, של עידוד הנהלת הסיעוד 
לכלול ליווי רוחני בעבודה היומיומית והקצאת תקנים 
ליועצים בנושא )Leeuwen & Cusveller, 2004(. זאת ועוד, 
מצוינת חשיבות קיומן של פגישות צוותיות מתוכננות 
וספונטניות, על מנת לשתף האחד את השני  מראש 

בהתנסויות ולהתייעץ. 

הנחיות מקצועיות

על מנת ליישם פן זה בידי מטפלים, ובהם אחיות, נדרשות 
הנחיות מקצועיות. בהקשר לפן הרוחני, מודגש בהנחיות 
 National consensus( המקצועיות שנוסחו בארצות-הברית
project, 2009(, שאיש הצוות צריך להיות בעל הכשרה 
וניסיון מעשי בנושא. יש להדגיש, שאין המלצה לגבי 
מקצועו של התומך הרוחני. ואכן, הספרות הנרחבת 
מתייחסת לרופאים )Meador, 2004(, לעובדים סוציאליים 
 Belcham, 2004;( למרפאים בעיסוק ,)Weibe, 2014(
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 Puchalski, Lusford,( לכמרים ,)Unruh et al., 2002
Harris, & Miller, 2006( ועוד, היכולים לעסוק בליווי רוחני. 
הדעה הרווחת בספרות היא, שהמצב האופטימלי הוא שעל 
כל אנשי הצוות )כולל האחיות( לעסוק בנושא, תוך שיתוף 
פעולה מלא ביניהם. לצורך כך, על הנהלת הארגון לפתח 
 Puchalski et al.,( מדיניות בנושא ולעודד את יישומה

  .)2006; Sinclair, Mysak, Admin, & Hagen, 2009
בנוסף, מודגש ההכרח בשגרת ביצוע הערכה קבועה 
ושיטתית ותיעוד הליווי הרוחני, תוך שימוש בכלי הערכה 
 .)National consensus project, 2009( מהימנים ותקפים
הביצוע והתיעוד יתייחסו, בין השאר, לתקווה, פחד, 
משמעות, מטרות בחיים, אמונות לגבי המתרחש לאחר 

המוות, תחושת אשמה וסליחה. 

כלים לאומדן רוחניות

כיון שאין הגדרה אחידה למושג “רוחניות” או הסכמה לגבי 
מרכיביו, פותחו כלים רבים ומגוונים למדידת היבטים שונים 
 ,)Monod et al., 2011( של רוחניות. באחד המאמרים
בהם נסקרו 437 מאמרים, מוזכרים 35 כלים אשר שימשו 
להערכת כמה משתנים, ואלו הם: 1. רוחניות באופן כללי 
)N=22(, דוגמת: ביטויים של רוחניות, אמונות רוחניות, 
התנסויות רוחניות; 2. רווחה רוחנית ;)N=5) 3. התמודדות 
רוחנית ;)N=4) 4. צרכים רוחניים )N=4(. חלוקה נוספת 

של הכלים התבצעה לפי קטגוריות מסוימות: 1. ביטויים 
קוגניטיביים של רוחניות, הכוללים עמדות ואמונות 
 .2 )לדוגמה: האם אתה מאמין שיש ערך למדיטציה?(; 
ביטויים התנהגותיים )לדוגמה: באיזו תדירות אתה הולך 
לכנסיה?(; 3. ביטויים רגשיים של רוחניות )האם אתה חש 
שלווה?(. רק 15 מ-35 הכלים כללו את שלוש הקטגוריות 
הללו. הכלים השכיחים ששימשו את המחקרים הקליניים 
 .Spiritual Well Being וסקלה הנקראת FACIT SP הם
מסקנות החוקרים היו, שיש צורך במחקר נוסף כדי לקבוע 
אם כלים אלו מתאימים בזיהוי הצורך בהתערבויות 
רוחניות. במאמר אפשר למצוא טבלה, ובה סיכום הכלים 
השונים שנמצאו בסקירת הספרות: מספר פריטי הכלי, 
אוכלוסיות היעד )לא רק אנשים שחלו בסרטן( ומדדי 
Monod( במאמר זה .)מהימנות פנימית )אלפא קרונבך 
et al., 2011) מצוינים במיוחד שני כלים תקפים, הבודקים 
רווחה רוחנית עכשווית של הנבדקים. שני הכלים הם אלו 
Spirituality Well-being . וסקלת FACIT-Sp ,שהוזכרו קודם
במאמרם  סקרו   )2012 ( ועמיתים   Meezenbroek
עשרה שאלונים, כולם בעלי מהימנות פנימית מספקת 
)Cranach’s α ≥ .70(, אשר עוסקים ברוחניות כחוויה 
אוניברסלית, ולאו דווקא מההיבט הדתי. Tamura ואחרים 
)2006( פיתחו כלי ביפן, להערכת כאב רוחני של אנשים 
נוטים למות, בהתייחס לשלושה ממדים: זמניות, יחסים 

ואוטונומיה. 

יש לציין, שיש חוקרים הטוענים שהערכה רוחנית יכולה 
להיות התערבות בפני עצמה ולא רק לשמש לאומדן 
)Vivat, 2008(. הבעיה היא, שברוב המחלקות האחיות אינן 
משתמשות בכלים לאומדן הצרכים הרוחניים באופן מובנה 
ושיטתי, ורובן כלל אינן מכירות כלים אלו. ההתערבות 
הרוחנית מתקיימת, לרוב, באופן אינטואיטיבי וללא מודעות 

לכך שעבודתן כוללת גם היבט רוחני. 

סיכום, מסקנות והמלצות
המאמר הנוכחי התמקד בעמדתן של אחיות כלפי ליווי 
רוחני, במסגרת הטיפול הפליאטיבי שהן מספקות. סקירת 
הספרות העלתה ממצאים סותרים. משמעות הדבר, שיש 
אחיות החושבות שליווי רוחני אמור להיות חלק בלתי 
נפרד מתפקידן, בעוד שאחרות אינן סוברות כך. יש אחיות 
החשות קושי רגשי לבצע ליווי רוחני, ואחרות חשות 
נֹוחּות בביצועו. כמו כן, יש המבצעות ליווי רוחני בפועל, 
ואחרות נמנעות מכך. זאת ועוד, הסקירה הראתה מקרים 
רבים של חוסר הלימה, בין הממד הקוגניטיבי ובין הממד 
ההתנהגותי בעמדותיהן של האחיות, כלפי הכללת הליווי 
הרוחני בעבודתן הפליאטיבית היומיומית; כלומר, יש אחיות 
הטוענות שליווי רוחני אמור להיות חלק מהגדרת תפקידן 
הסיעודי )ממד קוגניטיבי(, אולם הן אינן מבצעות אותו 

בפועל )ממד התנהגותי(. 
גורמים היכולים לעודד ליווי רוחני על ידי האחיות הם: 
מידת אמונתן באלוהים, גילן, ניסיונן, תחושת המחויבות 
שלהן לנושא ועוד. לעומת זאת, גורמים העלולים למנוע 
מהכללת ליווי רוחני בעבודה הם: חששן של אחיות 
מחציית גבולות תפקידן, היעדר הכשרה, פחדן מהמוות, 
עומס בעבודה והיעדר פרטיות, היעדר עידוד ההנהלה 
והיעדר מדיניות ברורה בנידון. כדי שאחיות תכלולנה ליווי 
רוחני בעבודתן הסיעודית, יש לעודד קיום הכשרה בנושא 
וקביעת מדיניות ברורה. כמו כן, מוצעים בספרות מודלים 
להכשרה וליישום ליווי רוחני בפועל, שאפשר להסתמך 

עליהם בבניית תכניות הכשרה. 

המלצות למחקרים נוספים – השלכות תאורטיות

חשוב לבדוק מה היא דעתם של אנשי מקצוע אחרים 
)כמו רופאים, עובדות סוציאליות, פסיכולוגים(, לגבי ביצוע 
ליווי רוחני בידי אחיות ואם לדעה זו של עמיתיהן יש קשר 
לביצוע התמיכה הרוחנית במטופלים, או להימנעותן מכך. 
מעניין יהיה לבדוק, אם האקלים הארגוני בשדות הקליניים 

השונים קשור לתמיכה רוחנית ובאיזו מידה.
מומלץ לבדוק הבדלים בעמדותיהן של אחיות מתרבויות 
שונות, כלפי הכללת ליווי רוחני בעבודתן. בעידן הנוכחי 
ישנה תקווה לחיפוש אחר “מוות טוב”, המושפע מתרבויות 
מהמזרח, שם המוות נתפס באופן טבעי כחלק מהחיים 
והתמיכה הרוחנית מהווה מרכיב בלתי נפרד בליווי האדם 

כסלו, בכנר
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אל מותו. מחקרים משותפים עם אחיות מהמזרח הרחוק 
)הודו, סין, נפאל(, יכולים להשפיע על עמדות האחיות 
בארצות מערביות, כלפי המוות בכלל וכלפי תפקידן בליווי 
רוחני בפרט. עריכת מחקרים משותפים רב תרבותיים 

חיונית, גם בשל תיירות המרפא השכיחה בעולם כולו. 
כיצד  פרוספקטיבי,  במחקר  לבדוק  מומלץ  בנוסף, 
השתנו עמדותיהן של אחיות בעקבות הכשרה מעמיקה 
בנושא. תחום נוסף שאין להזניח, הוא התמיכה הרוחנית 
בפדיאטריה, תוך התמקדות בצרכים הרוחניים הייחודיים 
של ילדים בגילאים השונים בסוף חייהם. קידום המחקר 
בנושא הכללי של תמיכה רוחנית בסוף החיים חיוני ביותר, 
דווקא בעולם הטכנולוגי, שההתעסקות בו ב”לחימה” על 
הארכת החיים מתעצמת, ובה בעת מתהווים תהליכים 

השואפים לספק מיתה “מודרנית שלווה” יותר.

מסקנות והמלצות יישומיות בשדות הקליניים

 Winger , Adams , &( יעיל  כיוון שליווי רוחני נמצא 
Mosher, 2015(, ומשום שהאחיות הן הנגישות והזמינות 
ביותר מכל אנשי הצוות, עליהן, לדעתנו, לכלול ליווי 
רוחני בעבודתן הסיעודית הפליאטיבית, כל עוד הדבר 
בתחום סמכותן, הכשרתן ובהגדרת תפקידן. לצורך כך 
הן חייבות להבין, בראש ובראשונה, מהו ליווי רוחני ואילו 
התערבויות מקצועיות סיעודיות כלולות בליווי זה. נחזור 
למקרים שהוצגו בתחילת המאמר, וננסה לקשרם לתמות 
הכלולות בהגדרות השונות של ליווי רוחני בספרות, וניווכח 
שהפעולות שנקטו האחיות במקרים שהוצגו נחשבות כליווי 
רוחני. למשל, בקשת האחות ללמוד מתכונים משלמה, 
הקנתה לו תחושת משמעות וערך, המהווה את אחד 
המרכיבים הבולטים של רוחניות. בדומה לכך, ייתכן שמתן 
האפשרות לשרה לבקש סליחה מילדיה בדרכים שונות, 
אפשרו לה לחוות רווחה רוחנית בהקשר זה. פעולות נוספות 
שנקטו האחיות במקרים שהוצגו, כמו: השמעת מוזיקה על 
פי העדפת המטופלים, מתן אפשרות לתפילה ולקיום מצוות 
בהתאם לאמונתם, קריאה משותפת ושיחה על אודות 
טקסטים מסוימים, הסרטת דיבור של מטופלים ליקיריהם 
ועוד – כל אלה הם ללא ספק פעילויות הנחשבות כליווי 
רוחני. פעילויות כגון אלו מבוצעות בעבודה היומיומית של 
אחיות העובדות בתחום האונקולוגי, גם אם אינן מתכוונות 
מלכתחילה להגדירן כליווי רוחני, או שאינן מודעות 
לעובדה שהן עוסקות בליווי זה. אם כן, אחדות מהפעילויות 
שמטרתן היא השגת רווחה רוחנית, יכולות להיות מוגדרות 
גם כסיעודיות, ואי אפשר להפרידן מלאכותית מהעבודה 

הסיעודית היומיומית.
מתן מענה לצרכים הרוחניים של המטופלים, חייב להינתן 
לא רק בתקופה הסמוכה למותם. כיום, להבדיל מההשקפה 
שהיתה מקובלת בעבר, הטיפול הפליאטיבי מתייחס 
למטופלים בכל שלבי המחלה וההחלמה, למן האבחנה, 

ולא רק לנוטים למות. 
עם זאת, ראוי להבדיל בין רמות שונות של ליווי רוחני: 
רמה בסיסית, שהיא בלתי נפרדת מתפקיד האחות, ורמה 
המצריכה הכשרה ספציפית והסמכה לכך. לפי הבדלה זו, 
האחיות תוכלנה לספק מענה בסיסי לפן הרוחני במשך 
כל שעות היממה, ומענה מעמיק יותר יספק איש מקצוע 

שהוכשר והוסמך לכך. 
זה עוסק בסוגיית הליווי  ראוי לציין, שאמנם מאמר 
הרוחני במסגרת העבודה הסיעודית, אך מומלץ שעל כל 
חברי הצוות המטפל יהיה לשלב בעבודתם כלים מתחום 
הליווי הרוחני, על מנת לספק את צרכיהם הרוחניים של 

המטופלים.

המלצות בתחום החינוך

אנו סבורים, שעל כל אחות לעבור הכשרה בסיסית בנושא, 
הן בבתי הספר לאחיות והן במסגרת קורסים על-בסיסיים 
בסיעוד. המודלים הקיימים בספרות יכולים להיות בסיס 
לבניית תכניות לימודים בנושא, ולכלול, בראש ובראשונה, 
בדיקה מעמיקה של הגישות, הערכים, האמונות והצרכים 
האישיים של האחיות עצמן בהקשר הרוחני. הבהרת 
ההבדל בין ליווי רוחני סיעודי ובין טיפול פסיכולוגי-רגשי 
ודגש על הפנייה לאנשי מקצוע אחרים, במקרים שהפעילות 
המקצועית הנדרשת בהם חורגת מסמכויותיהן ומהגדרת 
תפקידן הסיעודית, צריכה להיכלל בתכנית הכשרת האחיות. 
יכולה לתת מענה לרבים  הכשרה מובנית ושיטתית, 
מהגורמים המעכבים את הכללת הליווי הרוחני בעבודה 
הסיעודית שהוזכרו בגוף המאמר. בנוסף, מומלץ להוסיף 
ולהרחיב בספרי הלימוד הסיעודיים תכנים הקשורים לפן 

הרוחני. 
מלבד הכללת הנושא במסגרות הלימודיות השונות, מומלץ 
לבנות תכנית הכשרה בעלת היקף רחב ומעמיק יותר, 
דוגמת קורס על-בסיסי בליווי רוחני לאחיות או קורס 
ספציפי בנושא, לכלל אנשי המקצוע הטיפוליים. הכשרה זו 
תספק הסמכה למשתלמים לעסוק בתחום ברמה מעמיקה 
יותר כ”נאמן נושא”. “נאמני הנושא” אשר עברו הכשרה זו, 
יתעדכנו בספרות המחקרית בתחום, יתמקצעו באמצעות 
השתתפות בהשתלמויות, בסדנאות, בימי עיון ובכנסים 
ויעדכנו את שאר חברי הצוות בנידון. כמו כן, עמיתיהם 
בצוות יוכלו להפנות אליהם מטופלים הנזקקים לליווי רוחני 

מעמיק יותר. 

המלצות בתחום הניהול והמדיניות  

ולפרסם  יש לאמץ  ברמת מדיניות משרד הבריאות, 
קווים מנחים ליישום הליווי הרוחני. כמו כן, יש לפעול 
למען הגדרת קריטריונים ברורים וחד-משמעיים להכרת 
תכניות לימודים בתחום, אשר יקבלו הכרה בידי משרד 
הבריאות. ברמת בית החולים, חשוב להגדיר עמדה 
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רוחני כחלק  ליווי  לגבי הכללת  ברורה של ההנהלה 
מהעבודה הסיעודית, ולתמוך במינוי “נאמנות נושא”. 
ברמה מחלקתית, מומלץ לעודד הכללת ליווי רוחני כחלק 
מהעבודה הסיעודית, לדון בקביעות במקרים בישיבות 
צוות ולעודד ולמנות “נאמנת נושא מחלקתית”, אשר 
תקבל הכשרה נרחבת בתחום, תהיה יועצת ותוכל להוות 
מודל לעמיתיה, להדריכן, ואף לתת מענה רוחני למטופלים 
שאחיות אחרות מתקשות לטפל בהם בהיבט הזה. העברת 
סדנה בתחום, תתרום למאמץ המשותף לשלב ליווי רוחני 

באופן מודע בעבודה הסיעודית השוטפת. 
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