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ה
דינה הרץ, לימור טל גיל

ליווי רוחני ככלי נוסף התורם 
לרווחתו של מטפל עיקרי 

)main caregiver( ביחידה 
להשתלות מח עצם

השתלת מח עצם הינה תהליך הנמשך בממוצע 
וכרוך  ובמקרים חמורים אף שנה,  וחצי  חודש 
יותר מרוב המחלקות האחרות.  באשפוז ארוך 
במהלך האשפוז מומלצת שהייתו של מטפל עיקרי 
לצד המטופל, לצורך תמיכה בו. במחלקת השתלות 
מח עצם ואימונותרפיה של הסרטן, בהדסה עין כרם 
ירושלים, לרוב, ניתן להצביע על מלווה שהינו בן 
משפחה – הורה/בן זוג/ילד של המטופל, אשר נושא 
את האחריות של השהייה לצד המטופל והטיפול בו, 

לאורך כל האשפוז, ומתפקד כמטפל העיקרי. 
המאמר מציג את ה"ליווי הרוחני" ומפרט את הגדרתו 
ואת משמעותו, של המקצוע החדש יחסית בארץ 
– כ-12 שנה בלבד. מטרת המאמר הינה לגשר על 
הפער המוזכר לעיל הקיים בנושא, על ידי בחינת 
הליווי הרוחני כדרך סיוע אפשרית, אשר כוללת 

תמיכה נפשית ומזעור תחושת הנטל בקרב מטפלים 
עיקריים הנוכחים לצד מושתלי מח עצם. המאמר 
מציג את חשיבות הליווי הרוחני עבור המטפל 
העיקרי במושתל מח עצם, תוך הבאת עדות אישית. 
אנו מסיקות שליווי רוחני מהווה אחד מדרכי הסיוע 
האפשריות, העונה על הצורך להעניק התייחסות 
מיוחדת לנטל שחווה מטפל עיקרי במושתל מח 
עצם. ליווי רוחני על ידי איש מקצוע ו/או שימוש 
בשפה רוחנית על ידי הצוות הסיעודי, יכולים לתת 
מענה לקשיים רבים המוזכרים בספרות, אותם חווה 
המטפל העיקרי. אנו מציעות וממליצות לכלול גם 
ליווי רוחני ב"ארגז הכלים" הפסיכו-סוציאליים, 
המוצעים למטפל הראשי של מטופל העובר השתלת 

מח עצם.

דינה הרץ, מלווה רוחנית מוסמכת מטעם עמותת ״קשובות״, 
מחלקת השתלות מח עצם ואימונותרפיה של הסרטן, הדסה 

dinaherz@gmail.com .עין כרם, ירושלים

לימור טל גיל, סטודנטית לסיעוד, ביה”ס לסיעוד הדסה עין 
כרם, מחלקת השתלות מח עצם ואימונותרפיה של הסרטן, 

הדסה עין כרם, ירושלים.

סקירת ספרות
"מטפל עיקרי" בחולה כרוני, מוגדר בספרות כיום בצורות 
Dumont ועמיתיו )2006( הגדירו את המטפל  שונות: 
העיקרי כ"האדם המקבל על עצמו את האחריות העיקרית 

להשגיח על המטופל ולמלא את צרכיו השונים לאורך היום, 
או זה שהמטופל עצמו הכריז עליו ככזה". הגדרה נוספת 
)2012(, אשר  Burton ועמיתיו  נמצאת במאמרם של 
מתארים את המטפל העיקרי כאדם המבלה הכי הרבה זמן 
לצד המטופל, המספק את רוב צרכיו היומיומיים, המסייע 

ותומך בכל מה שנדרש לחולה. 
הסיוע הנדרש מן המטפל העיקרי לובש צורות רבות, 
 Rabow, ( פחות  וחלקן  ורשמיות,  מוגדרות  חלקן 
Hauser, & Adams, 2004(. בין המשימות המוגדרות, 
בסיסיות יומיות  יום  במשימות  עזרה  למצוא   ניתן 
סיוע  הכוללות:   )ADL- Activities of Daily Living (
בטיפול האישי, רחצה, הלבשה, האכלה/סיוע בהזנה, 

הרץ, טל גיל
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Dumont מצטמצם. נתונים דומים נמצאו במאמרם של
ועמיתיו )2006(, שמצאו כי ישנו קשר חיובי בין רמת 
מצוקה גבוהה בקרב מטפלים עיקריים, לבין תפיסה נמוכה 
של סיוע מסביבתם. משמע, חוסר שביעות רצון מהתמיכה 
שחש המטפל העיקרי מסביבתו, נמצאה קשורה ישירות 

למצוקה פסיכולוגית גבוהה יותר.
ליתר דיוק, התגלה שהתמיכה שנמצאה כמשמעותית 
ביותר, הייתה מבני משפחה נוספים שיש למטפל העיקרי, 
ומן הצוות הרפואי המטפל )זאת על פי דירוג ישיר של 
הנחקרים(. מערכות יחסים אלו, שנתפסות כחשובות ביותר 
בעיניי מטפלים עיקריים רבים, תורמות לבנייה של תחושת 
משמעות, ההכרחית במצבים של התמודדות עם אובדן 
אפשרי וקושי מתמשך )Dumont et al., 2006(. בהתחשב 
בכך שהאבחנה וחומרת המחלה של המטופל אינן מעידות 
על הסיכוי לנטל על מטפל עיקרי, אלא המשאבים הזמינים 
למטפל עצמו, מיטב המאמץ צריך להיות מושקע בזיהוי 
מטפלים עיקריים בסיכון, ובהענקת משאבים וטיפול 

.)Burton et al., 2012( מתאימים עבורם
רבה  כללית  התייחסות  בספרות  קיימת  כאמור, 
לכובד הנטל על המטפל העיקרי, ולחשיבות התמיכה 
הסביבתית במניעת נטל זה, אך לא תוארה התערבות 
 טיפולית ספציפית וממוקדת המציעה פתרון למצב זה.
Collins & Swartz )2011( מראים במאמרם, שלא קיימת 
כיום הגדרה לנושא סיוע למטפל העיקרי. בנוסף, אומדן 
והערכה של מצב המטפל העיקרי אינם רוטינה ברוב 
המוסדות הטיפוליים, ולא נמצאה עדות רבה לנהלים 
מוסדרים ומוטמעים בנושא "טיפול בנטל מוגבר על מטפל 
 Adelman,Tmanova, Delgado,( עיקרי" ברחבי העולם
Dion, & Laches, 2014(. כאשר המטפל העיקרי מצויד 
בתמיכה נפשית איתנה, מתמשכת ורציפה, חומרת המחלה 
ממנה סובל החולה ומשך הטיפול בו כבר לא מהווים גורמי 
 Burton( סיכון, עבור בריאותו ומצבו של המטפל העיקרי
et al., 2012(. לאור הספרות המובאת לעיל, אנו מסיקות 
שעיקר המאמץ בנושא נטל על המטפל העיקרי צריך 
להיות מופנה למזעור התופעה, על ידי סיפוק תמיכה 
נפשית למטפלים העיקריים. אין ביכולתו של הצוות 
המטפל בבית החולים לשנות את מצבו הסוציאלי של 
המטפל העיקרי מחוץ לכותלי בית החולים, אך אחד הכלים 
שניתן להציע כדי למלא את הצורך בסיוע נפשי, הוא הליווי 
הרוחני. הליווי ניתן על ידי מלווים רוחניים שזוהי הכשרתם, 
או על ידי אנשי צוות סיעודי שעברו הכשרה מתאימה והם 
מכירים את השפה הרוחנית. מטרת מאמר זה הינה לבחון 
את הליווי הרוחני כדרך טיפול אפשרית לתמיכה נפשית 
ולמזעור תחושת הנטל ‘בקרב מטפלים עיקריים התומכים 

במושתלי מח עצם.

התניידות, העברות פיזיות והתפנות בשירותים. יחד 
אינסטרומנטליות יומיומיות  במשימות  סיוע   עם 
)IADL-Instrumental Activities of Daily Living( הכוללות: 
שימוש בטלפון, נסיעות, קניות, הכנת אוכל, עבודות 
 Burton et( וסידור הבית, נטילת תרופות וניהול פיננסים
al., 2012(. בנוסף למטלות פיזיות אלו, נמצא שמצופה מן 
המטפל העיקרי להוות מקור לתמיכה רגשית, נפשית 
 ורוחנית עבור המטופל, לאורך תקופת המחלה והטיפולים
 Adelman, Tmanova, Delgado, Dion, & Laches,(

.)2014
במאמרם של Adelman ועמיתים )2014(, נמצא שכ-90% מן 
המטפלים העיקריים של חולים כרוניים בארצות-הברית, 
הינם בני משפחה של החולה ומתפקדים כאיש טיפול 
"א-פורמלי", משמע לא עברו הכשרה רפואית-מקצועית או 
הכנה פסיכולוגית-נפשית כלשהן לקראת ביצוע התפקיד. 
הבחירה במטפל א-פורמלי נתפסת כפחות יקרה מטיפול 
פורמלי, ולכן ניתן לראות תופעה הולכת וגדלה של מטפלים 
עיקריים שהם בני משפחה, בכל העולם. טיפול בקרוב 
משפחה החולה במחלה כרונית, ללא הכשרה עלול להביא 
לתחושות עומס ונטל על המטפל העיקרי, בעיקר עקב 
 Brazil, Bedard,( הדרישות הפיזיות והנפשיות של התפקיד

.)Willison & Hode, 2003
ישנם מקורות רבים המתייחסים למחירים הלא חומריים 
ש"משלם" המטפל העיקרי הא-פורמלי, בהם נמצא כי 
הלחץ הרב המתלווה לאחריות החדשה, קשור לסיכון גבוה 
יותר של פגיעה בריאותית, פיזית ונפשית בקרב המטפלים 
 Roth, Perkins, Wadley, Temple & Haley,( העיקריים
 National Alliance for Caregiving-2009(. מנתוני ארגון ה
and AARP בארצות-הברית עולה, כי 32% מהמטפלים 
העיקריים בבני משפחה נמצאו בעלי תחושות נטל גבוהות 
עקב הטיפול ביקיריהם. הנתונים גבוהים אף יותר, בקרב 
מטפלים עיקריים של חולים אונקולוגיים מורכבים )ביניהם 
נכללים מושתלי מח עצם(. בקרב 60%-40% מהם נצפו 
תופעות כגון תחלואה פסיכולוגית, חרדה, דיכאון, מצב 
מנטלי ירוד, תשישות, ואף ניסיונות התאבדות והתבודדות 
 Adelman,Tmanova, Delgado, Dion, & ( חברתית 

 .)Laches, 2014
מחקרים רבים כיום, עוסקים בחיפוש אחר דרכי סיוע 
למטפלים העיקריים. מחקרם של Burton ועמיתיו )2012( 
מצא, כי משאבי תמיכה נגישים ומצב סוציאלי טוב של 
המטפל העיקרי משפיעים על תחושת הנטל הנחוות 
על ידו ועשויים להוות דרך לצמצום תחושת הנטל. ככל 
שהתמיכה החברתית של המטפל רחבה יותר, כשהמעגל 
החברתי של המטפל העיקרי רחב יותר, קרי: יותר חברים 
קרובים, אנשים שנוח לו לשוחח איתם, לשתף בנושאים 
אישיים ואף לבקש עזרה, הסיכוי לפגיעה עקב נטל ועול 



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

ליווי רוחני
השיר "עד שלא תשב" מאת עידית ברק, 2017, מתאר שהייה 
עם אדם היושב במערה, במקום חשוך, אולי במצוקה או 
במשבר. במקום לשכנע את האדם לצאת מתוך המערה 
ולהצטרף למציאות הנמצאת מחוצה לה, האדם היושב 
בחוץ - ה"מספר", נמצא עם האדם במערה "באשר הוא 

בלעדייך הכול היה נאגר בתוך הבטן והיה, מן הסתם, יוצא 
בצורה לא טובה.

את נותנת לי את המקום שלי. המלווה רוחני נותן למטפל 
עצמו מקום. את אומרת לי: הי, יש גם את יאיר פה! "

כך מתאר יאיר את חשיבות הליווי הרוחני, אותו הוא מקבל 
בבית חולים. לפי דבריו, הליווי הרוחני מאפשר לו לא 
לשכוח את עצמו ואת תחושותיו, בזמן שצרכיה של אשתו, 
המטופלת העוברת השתלת מח עצם, נמצאים במרכז 
תשומת הלב של הצוות המקצועי והמשפחה שסובבים 
אותה. לפי יאיר, המפגשים עם המלווה הרוחנית הם עבורו 
הזדמנות "לפרוק את הכול, להוציא" ולהיזכר שגם הוא 
כמטפל עיקרי, עובר תקופה קשה המאופיינת על ידי לחצים 

אדירים וחששות רבים.

מהו בעצם ליווי רוחני? 

ד"ר עינת רמון מצטטת במאמרה "התפתחות מקצוע 
הליווי הרוחני בארצות המערב ובישראל", מתוך תקנון 
העמותה לליווי רוחני בישראל, את ההגדרה של תחום 
הליווי הרוחני כסיוע לאדם שנמצא במצוקה, דרך שימוש 
בכלים "המותאמים להשקפת העולם של האדם וסביבתו" 
ודרך "העצמת חוסנם של המטופלים ומעגלי התייחסות 
שלהם בתהליכים אותם הם עוברים" )בנטור ושולץ, 2017(. 
כפי שמבטאת כותרת הספר ממנו נלקח הציטוט, "באשר 
הוא שם", בליווי רוחני אנו פוגשים את האדם במקום שהוא 
נמצא ובמצבים שהוא זקוק לנו, מבלי לכפות עליו שום 
אג'נדה. אנו מתאימים את עצמנו ל"השקפת העולם של 
האדם וסביבתו", ולא להיפך. אנחנו נשב, באופן מטאפורי, 
בקצה המנהרה בו יושב הְמֻלֵּווה, ונשהה שם כמה שצריך, 
מבלי לנסות לשכנע את האדם הנמצא במשבר שכדאי לו 

לצאת משם. 
הליווי הרוחני שם לעצמו כמטרה מרכזית - ליווי חסר 
שיפוטיות, עד כמה שניתן, כלפי האדם שממול, כפי שביטא 
זאת יאיר כשתיאר את התהליך כ"משתף ופתוח". המלווה 
הרוחני אינו יודע מה טוב עבור הְמֻלֵּווה, הוא אינו מציע 
פתרונות, אלא מנסה יחד עם האדם שמולו למצוא את 
נקודות החוזק שלו - שהרי כל אדם הוא "מומחה" לעצמו. 
המלווה רוחני מסייע לְמֻלֵּווה למצוא את נקודות החוזק שלו, 

תוך יצירת פניות נפשית לחיפוש זה.  

כיצד התחיל תחום הליווי הרוחני בעולם? 

לפי עינת רמון, "רגע 'הולדת' מקצוע הליווי הרוחני בארצות 
הברית ובעולם, נחשב למפגש ולשיתוף פעולה בין רופא 
ממסצ'וסטס, ד"ר ריצ'ארד קאבוט, שהיה גם פילוסוף 
במקצועו ומרצה באוניברסיטת הרווארד, לבין כהן דת 
פרוטסטנטי בשם אנטון בויזן, שנחשב בדיעבד למלווה 
הרוחני המקצועי הראשון בהיסטוריה ומייסד המקצוע, 
בשנת 1924" )בנטור ושולץ, 2017(. לישראל מקצוע הליווי 

שם" )בראשית כ"א, י"ז, כשמלאך מחזק את הגר ואומר לה, 
שאלוקים יהיה עם בנה ישמעאל "באשר הוא שם"(, איפה 
שהאדם במערה צריך אותו. האדם במערה מחזיר לו כגמולו 
כשהוא אומר לו בסוף השיר: "כמה יפים הם הדברים שלא 
אמרת". הסוף מפתיע, כי אנו חיים בחברה מלאת מלל 
והסיוע שמקבל האדם במשבר בשיר, הוא דווקא בשקט 
שנוצר ובלי מילים. השקט בשיר אינו ביטוי לריקנות או 
לחוסר אונים, אלא להיפך, נוכחות מלאת משמעות וחמלה.
יאיר )שם בדוי(, בשנות ה- 40 שלו, המלווה את אשתו 

בתהליך השתלת מח עצם: 
"ליווי רוחני הוא עבורי נישה של לפרוק את הכול. אני מספר 

לך )למלווה הרוחנית( הכל.
כאחד שצריך לתת את הכוחות לחולה אתה חייב לקבל את 
התמיכה הזאת. זאת תמיכה שאי אפשר להסביר אותה. את 
נקודת אור בשבילי שאפשר לדבר איתה, לפרוק, להוציא, 

לשתף על קשיים. אני לא יכול לשתף את החולה. 

הרץ, טל גיל

עד שלא תשב / עידית ברק

ָעֶרה מְּ ב בַּ ֵשׁ ֹּלא תֵּ ״ַעד ֶשׁ

ִבין ֶאת ָהִאיׁש ֹלא תָּ

תֹוָכּה ב בְּ ַהּיֹוֵשׁ

ה צֹוֵעק לֹו ַאתָּ

ֵצא

ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵצא

עּוָפָתּה ְסָקה תְּ ָהֲעָנִנים עֹוְצִרים, ִצּפֹור פָּ

ם יִנים ֹראָשׁ ים ַמְרכִּ רֹוִשׁ ֲאִפּלּו ַהבְּ

צֹוֲעִקים

ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵצא

ה ִמְתָקֵרב ְלַאט ַאתָּ

ב ְלָידֹו ׁ ִנְכָנס ּוִמְתַישֵּ

יט ְלָך ֶאת ָידֹו ְואֹוֵמר הּוא מֹוִשׁ

״ ֹּלא ָאַמְרתָּ ָבִרים ֶשׁ ה ָיִפים ֵהם ַהדְּ מָּ כַּ
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* Compared with ofatumumab

1. Pagel JM, et al. Updated efficacy including genetic subgroup analysis and overall safety in the 
phase 3 RESONATE trial of Ibrutinib vs. ofatumumab in previously-treated chronic lymphocytic 
leukemia/small lymphocytic lymphoma. Poster presented at XVI iwCLL; 6-9 September 2015, 
Sydney Australia

IMBRUVICA is indicated for the treatment of adult patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) 
who have received at least one prior therapy and for the treatment of adult patients with chronic 
lymphocytic leukemia (CLL) with 17p deletion.

לגלות עד כמה רחוק טיפול יכול להגיע
אימברוביקה - טיפול פומי ללא 
לשיעורי  המביא  כימותרפיה, 
השרדות גבוהים בקרב חולים עם 
CLL עמידה או בהישנות  מחלת 

המחלה*1

מעתה לא צריך להתפשר על יעילות 
בעל   CLL ב- טיפול  לקבל  בכדי 

פרופיל בטיחותי טוב

®

מגלים עולמות חדשים
נוגדן אנטי CD-38 הראשון המאושר 

לטיפול במיאלומה נפוצה

דארזלקס מספקת יעילות חסרת תקדים עם תגובה 
מהירה, עמוקה ומתמשכת)1,2(

93% מגיבים לטיפול בדארזלקס*)2(  

 )complete response- CR( 51% השיגו תגובה מלאה  
לעומת 21%  עם טיפול סטנדרטי**)2(

6.7% בלבד הפסיקו טיפול בעקבות תופעות לוואי)1(  

* דארזלקס בשילוב עם לנלידומיד ודקסאמתזון
** דארזלקס בשילוב עם לנלידומיד ודקסאמתזון לעומת לנלידומיד ודקסאמתזון

למידע מלא על התכשיר )כולל תופעות לוואי( יש לעיין בעלון לרופא  המאושר על ידי משרד הבריאות	 

השימוש בתרופה זו בהתאם להתוויה והרישיון המאושרים לתרופה זו על ידי משרד הבריאות	 

References:

1. Dimopoulos MA, et al. N Eng J Med. 2016;375:1319–1331.
2. Bahlis NJ, et al. Poster presented at ASCO 2017 )8025(
3. Darzalex prescribing information )PI( as approved by the Israeli MoH

השימוש בתרופה זו בהתאם להתוויה והרישיון המאושרים לתרופה זו על ידי משרד הבריאות
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הרוחני הגיע לפני כ-12 שנה בלבד, והתמסד כשהגברת 
אלישבע פלאם-אורן, שהייתה אז נציגת הפדרציה היהודית 
נייר עמדה בו היא ניסתה  יורק בארץ, ניסחה  ניו  של 
והצליחה לשכנע את מעסיקיה בניו יורק להשקיע משאבים 
בפיתוח תחום חדש בארץ הנקרא "ליווי רוחני" )בנטור 

ושולץ, 2017(.
מאז ועד היום מתרחש הרבה בתחום הליווי הרוחני. בשנת 
2014 הוקמה העמותה לליווי רוחני בארץ, המאגדת בתוכה 
מלווים רוחניים מוסמכים, חוקרים ונציגים של מוסדות, על 
מנת לקדם כל היבט הקשור לבניית המקצוע של ליווי רוחני 
בארץ. בשנת 2016 נערכו בפעם הראשונה ראיונות הסמכה 
למלווים רוחניים, בהם ישבו אך ורק נציגים "מקומיים" של 
התחום שראיינו את המועמדים, מבלי לערב גורמים מחו"ל 

כמראיינים. 

באילו כלים משתמש המלווה הרוחני? 

בנוסף להקשבה פעילה ונוכחות עם האדם, ישנם עוד כלים 
רבים העומדים לרשות המלווה הרוחני, כגון: תפילה, שירה, 
ברכה, מדיטציה, נשימות, קריאת טקסטים, דמיון מודרך וכל 
כלי אחר שנראה למלווה מתאים. המלווה יבחר מתוך "ארגז 
הכלים" שלו את מה שנראה לו מתאים באותו הרגע, "כאן 
ועכשיו", לאדם איתו הוא נמצא. הנוכחות ברגע, בהווה, עם 
האדם מולו הכרחית, כדי לאפשר למלווה רוחני לקלוע כמה 

שיותר מדויק לצרכים של המטופל. 
פגישות של ליווי רוחני יכולות להיות ארוכות יחסית, 45 
דקות ואף יותר, ויכולות גם להיות קצרות מאד. אם עיקר 
הליווי הוא, למשל, חיבוק של שתי דקות על מנת לתת 
לְמֻלֵּווה תחושה ש"אני פה גם בשבילך, אני רואה גם אותך", 
אזי הביקור יכול להיות קצר מאד. במקרה אחר, למשל של 
קבלת בשורה מרה, שבו התבשר המטפל העיקרי שהטיפול 
הרפואי שהוענק למטופל לדאבוננו הפסיק להשפיע, 
הביקור של המלווה הרוחני יכול להימשך זמן רב. רק 
כשהמטפל העיקרי יגיע למצב רגוע יותר מבחינה רגשית, 

המלווה רוחני ירגיש שהוא יכול לעבור למטופל הבא.

מה מאפיין את התחום של ליווי רוחני? 

אחת המטרות שמכוונת את אנשי הטיפול, היא שימור 
וטיפוח רווחתו הסובייקטיבית של האדם. לצורך השגת 
מטרה זו, עוסקים אנשי הטיפול בבניית תכנית טיפול 
"בהתאמה אישית" בהתחשב באמונותיו, תרבותו, אישיותו 
וסביבתו של המטופל. הליווי הרוחני מאפשר להרחיב את 
ארגז הכלים המוצע למטופל במצבי משבר וחולי, והוא 
עשוי לספק מענה להיבטים הרוחניים אליו מתחבר האדם. 
ראייה לחשיבות הליווי הרוחני, ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל 
מתאריך 12.7.2009 המתייחס להפעלת שרות פליאטיבי 
)הוספיס( בקהילה, בבית חולים ובמוסד סיעודי. בחוזר 
המנכ"ל נמצאת הגדרה לטיפול פליאטיבי ובה כתוב: 

"משרד הבריאות מאמץ את הגדרת ארגון הבריאות העולמי, 
לפיה טיפול פליאטיבי הוא גישה טיפולית, אשר משפרת את 
איכות החיים של חולים ובני משפחותיהם, בהתמודדות עם 
מחלות חשוכות מרפא, על ידי מניעת סבל באמצעות זיהוי 
והערכה קפדנית של הסימפטומים, טיפול בכאב ובבעיות 
אחרות, גופניות, נפשיות ורוחניות". ארגון הבריאות העולמי 
מכיר, אם כן, בחשיבות ההיבט הרוחני ברווחתו של האדם 
הנוטה למות, וברווחת האדם בכלל. הליווי הרוחני מיועד 
לא רק לאדם הנוטה למות, אלא לכל אדם הנמצא במשבר 

וזקוק לתמיכה. 

מהו הערך המוסף של ליווי רוחני? 

הליווי הרוחני עוסק בשאלות כגון "מה המשמעות שלך? 
במה אתה מאמין? מהם הכוחות שלך שיעזרו לך להיאבק 
במחלה?", כדי שאדם יהיה מוכן לעבור טיפולים קשים 
שעלולים לגרום לו סבל רב, הוא חייב להאמין שיש סיבה 
שעבורה כדאי לו לחיות וכך למצוא את הכוחות לעמוד 
בסבל. המלווה הרוחני מסייע לאדם מולו לעסוק בשאלות 
הללו ומנסה לעזור לו לגלות את כוחותיו, כדי שהוא ירצה 
ויהיה מסוגל לעמוד בקשיים. במצבים של הידרדרות, בהם 
לא נותרת תקווה לריפוי, המלווה הרוחני יהיה שם לצד 
המטופל ומשפחתו, וינסה לגלות יחד איתו מהי תקוותו 
לזמן שנותר לו, מה חשוב לו לעשות לפני מותו, בתקווה 
"לסגור מעגלים" שחייבים להיסגר, על מנת שהאדם יוכל 

להיפרד ממשפחתו ומחייו בשלווה ובהשלמה מרבית.
8, מוזכר  בעמוד האחרון של אותו חוזר מנכ"ל, בסעיף 
הצוות שמיועד לתת את השרות הפליאטיבי, הכולל: רופא, 
אחות, פסיכולוג ועובדת סוציאלית. אנו תקווה, שגם המלווה 
הרוחני ייכלל בעתיד ברשימה זו כחלק אינטגראלי מהצוות 
הפליאטיבי ובכלל מכל צוות רפואי, על מנת לתרום את 
תרומתו הייחודית לרווחת המטופל, כשם ששאר אנשי 
המקצוע המוזכרים תורמים את תרומתם. ככל ששיתוף 
הפעולה בין הגורמים השונים יועמק, וככל שכל אנשי 
המקצוע יכירו ויוקירו אחד את השני, כך תתחזק מערכת 

התמיכה במטופל ובמשפחתו.
התקווה לעתיד כוללת שילוב מלווים רוחניים מוסמכים, 
ובשיתוף פעולה מלא  כחלק מצוות פסיכו-סוציאלי 
בכל בית חולים, מוסד גריאטרי ובכל מקום בו נמצאים 
אנשים במשבר. אנו תקווה, שהליווי הרוחני יוכר על-ידי 
משרד הבריאות כמקצוע, ועל ידי כך יהיה נגיש עבור כל 
האוכלוסיות בארץ, ללא קשר לגזע, דת, מין או מעמד 

סוציו-אקונומי.

סיכום והמלצות
סקירת הספרות המוצגת, כמו גם עדויות ממטפלים 
עיקריים בשדה הקליני )לדוגמא העדות של "יאיר"(, שופכים 
אור על תרומתו וחשיבותו של הליווי הרוחני. אנו מאמינות, 

הרץ, טל גיל
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כי יש לראות את הליווי הרוחני ככלי טיפולי נוסף וכמקצוע 
בעל ערך מוסף, העובד בשיתוף פעולה הדוק עם יתר 
מקצועות הבריאות. שילוב מקצוע זה ביחידה להשתלות 
מח עצם, עשוי לתרום למזעור תופעת הנטל על המטפל 
העיקרי ולשפר את רווחתו של המטופל ובני משפחתו, כפי 

שמתואר לעתים קרובות בספרות המקצועית.
בהתאם לממצאים אלו, אנו ממליצות:

המחלקות  בכל  מוסמכים  רוחניים  מלווים  לשלב 
האונקולוגיות, כדי לאפשר למטפלים העיקריים הזדמנות 
לפרוק את הקושי טרם פריצתו החוצה בדרך שלילית, וכדי 
למנוע מחיר בריאותי ונפשי כבד שעלול לשלם המטפל 

העיקרי, ובעקיפין - המטופל עצמו.
בנוסף, אנו ממליצות ספציפית על שילוב מלווה רוחני 
מוסמך במחלקת אשפוז-יום של השתלת מח עצם, כדי 
לתת מענה לקשיים העלולים להתעורר, תוך ניסיון לחזור 

בהדרגתיות לשגרה.

להקנות לצוות הסיעודי, הרפואי ולכל מי שבא . 1
במגע עם החולים ומשפחותיהם, הכשרה לשימוש 
ב"שפה הרוחנית", על מנת שהיא תיכלל בארגז 
הכלים, כאמצעי נוסף להקל על המטפל העיקרי ועל 

המטופל העובר השתלת מח עצם. 

הקניית הכלי הרוחני יכולה להתרחש בצורת מפגשים . 2
חד פעמיים )לדוגמא שילוב של מלווה רוחני בישיבת 
צוות של הצוות הסיעודי, שילמד ויתרגל כלי זה(, או 
בצורת קורס ייעודי בן 8-6 מפגשים עבור הצוות 
הסיעודי. הקורס יותאם לצרכים של הצוות הספציפי, 
תוך שיתוף פעולה בין המלווה רוחני, האח\ות 
הראשי\ת ונציג מן הצוות הפסיכו-סוציאלי. בקורס 
יתורגלו כלים שונים מתוך מקצוע הליווי הרוחני. 
המפגשים יהוו גם הזדמנות עבור הצוות הסיעודי, 
לאוורר ולעבד את קשייהם העולים מתוך העבודה 
במחלקה, והזדמנות ללמוד מן המלווה הרוחני כלים 
ל-self care לצורך מניעת שחיקה בעבודה. כחלק 
מהרצון להרחיב את ארגז הכלים הניתן למטופל 
וכחלק מהטמעת תפיסת השרות "המטופל במרכז", 
ראו בהנהלת שרותי בריאות כללית את חשיבות 
הליווי הרוחני והחלו להכשיר אחיות בתחום. לצורך 
260 שעות אקדמאיות,  ההכשרה נבנה קורס בן 
שהסתיים בהצלחה רבה בחודש יוני 2017, ועוד היד 

נטויה.

על מנת להוכיח את יעילותו של הליווי הרוחני, אנו . 3
ממליצות על ביצוע מחקרים במחלקת השתלת מח 

עצם ובכלל, תוך שימוש בכלים אמפיריים, בנושא 
השפעות הליווי הרוחני על רווחתו של המטופל ובני 
משפחתו, שיתבסס על תוצאות כמותיות ולא על 

התרשמויות איכותניות, שעולות מהשדה הקליני. 
ברצוננו להודות לד״ר אילנה קדמון על העזרה והליווי 
הצמוד ולכל הצוות של השתלת מח עצם ואימונותרפיה 

של הסרטן במרכז רפואי בית חולים הדסה.
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