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חוות דעת שנייה (חד"ש)
אתגר אתי לאחים ואחיות

ח
טל גרנות

חוק זכויות החולה (התשנ"ו) קובע כי" :מטופל זכאי
להשיג מיוזמתו דעה נוספת לעניין הטיפול בו.
המטפל והמוסד הרפואי יסייעו למטופל בכל הדרוש
למימוש זכות זו".
בקוד האתי לאחים ואחיות ( ,)2018תחת הערך בחירה
חופשית מופיעה ההנחיה הבאה" :זכות המטופל
לקבל החלטות הקשורות בטיפול באופן חופשי
ככל האפשר .חובת האחים והאחיות הנגזרת מערך
זה היא :לשתף את המטופל בהחלטות הקשורות
בו ,תוך הכרה בסמכותו ובזכותו לקבל הכרעות
הנוגעות לבריאותו" (הקוד האתי לאחים ואחיות,
 .)2018כשמדובר בפנייה לחוות דעת נוספת ,דומה
שלא מעט אחים ואחיות אינם מודעים ליכולתם
להשפיע ולסייע למטופלים לעבור את התהליך,
באופן שיש בו כדי להפחית חרדות ,חששות ,בלבול
וכעס .צוות רפואי מטפל ,יותר מבעלי מקצוע אחרים,
עומד בפני החלטות המשפיעות על אריכות חיי
המטופלים ,כמו גם על איכות חייהם .מטופלים רבים
פונים לקבל דעה נוספת או חוות דעת שנייה (חד"ש)
בשלבי מחלה שונים .מטופלים אונקולוגיים מהווים

חלק ניכר מנתח המטופלים הפונים לקבל חד"ש
(ושיץ ,דוידוביץ ופליסקין .)2011 ,הצוות המטפל
המסייע למטופלים לפנות לחד"ש ובכלל זה אחיות
אונקולוגיות ,לא תמיד מודע לסיבה שבגינה פונה
המטופל לקבל דעה נוספת ,ועד כמה מוכן המטופל,
או מוכנים המטפלים ובני המשפחה להתמודד עם
המלצות השונות מאלו שניתנו כבר.
מטרת מאמר זה היא להאיר היבטים אתיים
הנוגעים לחד"ש ,הן מנקודת המבט של המטפלים
והן מנקודת המבט של המטופלים ,ולהציג את
ההשלכות היישומיות עבור אחיות אונקולוגיות
במפגשן עם מטופלים המעוניינים לקבל חד"ש ,או
כאלה שפנו לקבל חד"ש וכעת צריכים להתמודד
עם המלצות שונות ,מאילו שכבר ניתנו .המאמר
מתבסס על ספרות מקצועית בתחום האתיקה
כמו גם על ניסיונה המקצועי של הכותבת בתחום
האתיקה והאונקולוגיה .בסופו של המאמר מוצע
מודל להתמודדות עם התלבטות של מטופלים ,האם
לפנות לחד"ש ואם לאו.

רקע
חד"ש יכולה להשפיע על האבחנה ,על תכנית הטיפול ועל
מהלך ההישרדות של המטופל ,כמו גם לאשר את האבחנה
והטיפול שהומלצו למטופל (ושיץ ,דוידוביץ ופליסקין.)2011 ,
בשנים האחרונות פונים מטופלים רבים לחד"ש ,הן מתוך
רצון לשמוע דעות שונות והן מתוך רצון לקבל אשרור
להמלצה שניתנה .אז מהי חד"ש?
טל גרנות - RN, MA ,אחות היחידה לאונקולוגיה של השד ,מרכז
דוידוף לסרטן ,מרכז רפואי רביןTGranot@clalit.org.il .

הגדרה :חוות דעת שניה מוגדרת כמצב בו מטופל פונה
לקבל דעה שנייה אודות האבחנה ,הטיפול או תוחלת
החיים .הספרות (ושיץ ,דוידוביץ ופליסקין )2011 ,מחלקת
את המושג חד"ש ל 5-תתי סוגים:
א .חד"ש ביוזמת המטופל.
ב .חד"ש ביוזמת המטפל.
ג .חד"ש של המטפלים בינם לבין עצמם ללא מעורבות
המטופל ,באמצעות דיוני צוות רבי משתתפים
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(.)Moumjid, Gafni, Bremond & Carrere, 2007
ד .חד"ש אלטרנטיבית  -המטופל פונה לתחומים
שאינם שייכים לרפואה מקובלת ,כגון רפואה חלופית
(אלטרנטיבית) ,גורמי דת וכדומה.

היסטוריה של חד"ש
בתחילת שנות ה 70-של המאה הקודמת ,הכניסו חברות
הביטוח בארצות הברית את חוות הדעת השנייה כהליך
נדרש ,בטרם אישרו למטופלים לקבל את הטיפול שהוצע
להם .המטרה היתה חיסכון כלכלי ומניעת ניתוחים או
טיפולים יקרים ,אם ניתן .כתוצאה מכך ,מטופלים חשו
בטוחים יותר בהינתן חד"ש לפני טיפול ,ובהמשך סירבו
לוותר על אפשרות זו גם כשחברות הביטוח פיתחו
שיטות מעקב אחרות אשר ייתרו את הצורך בחד"ש,
וחד"ש החלה להיתפס כחלק מזכויות המטופל בהליך
קבלת ההחלטות וכחלק מתהליך ההסכמה המודעת .חוק
זכויות החולה ,כאמור ,כולל זכות זו לחד"ש עבור המטופל
ומחייב את הצוות לסייע לו .מחקרים רבים הדגימו
פערים בין החלטות טיפוליות ואבחנות פתולוגיות בקרב
מטופלים אשר פנו לחד"ש (ושיץ ,דוידוביץ ופליסקין;2011 ,
 ,)Meyer, Singh, & Graber, 2015אך במרבית המחקרים
לא נמצאה עדות לשאלה מה היתה ההמלצה ה"נכונה"
מבחינת תוצאי טיפול ,בסופו של דבר .כלומר,
קיימים הבדלים בהחלטות ,אך חסר מידע אודות
התוצאים הקליניים של שינוי ההחלטות הטיפוליות
(.)Meyer, Singh, & Graber, 2015

גורמים לפנייה לחד"ש
הספרות העוסקת בתחום מציגה מספר גורמים המניעים
מטופלים לחפש חד"ש (ושיץ ,דוידוביץ ופליסקין;2011 ,
:)Moumjid, Gafni, Bremond & Carrere, 2007
•רצון לקבל עזרה בבחירת טיפול מתאים
•היעדר שיפור בתסמינים
•היעדר אבחנה ברורה
•חוסר הבנה את האבחנה
•שאלות הנוגעות לניתוח
•חוסר ביטחון ברופא המטפל
אחת השאלות המעניינות שעולה בספרות היא ,מדוע
מטופלים זקוקים בכלל לחד"ש כאשר קיימות הנחיות
טיפוליות כתובות (Moumjid, Gafni, Bremond & Carrere,
 .)2007דומה שמשתנים נוספים כגון איכות תקשורת של
מטפל-מטופל ,מידת האמון שהמטופל חש כלפי המטפל,

בהתייחס לתרחיש ב' ,ננסה לנתח סיטואציה זו מההיבט
האתי על מנת להבין את שורשי הקושי של המטופל ושל
המטפל ,ובה בעת להציע אמצעים לסיוע.
ערכים ביו אתיים המעורבים בחד"ש בהיבט של מטפלים
 )2001) Beachamp & Childressטוענים שעיקרון עשיית
הטוב הוא העיקרון הדומיננטי שמכוחו פועלים מטפלים
(תרשים .)1
לפי  ,)2001( Beauchamp and Childressעשיית הטוב
(  (Beneficenceפירושו :עשיית הטוב עבור האחר ,סיוע
לאחר לעשות את מה שטוב עבורו ,החובה לדאוג לאחר,
לחלש ,החובה לייצג את אלה שאינם יכולים והחובה להגן
על אלה שאינם יכולים להגן על עצמם .בתוך מושג זה
מתקיים גם הפטרנליזם במובנו החיובי ,המטפל כיודע
טוב יותר מהמטופל מהו הטוב עבורו ,בהתבסס על הידע
הרחב שרכש וממשיך לרכוש .עקרונות האוטונומיה ,עשיית
הצודק והימנעות מגרימת נזק מהווים את החומה והגבולות
של אותו עיקרון עשיית הטוב .אם כך ,ניתן לומר שמטפלים
מונחים בעבודתם על ידי ערכים מקצועיים שהדומיננטיים
בהם הם שניים :עיקרון עשיית הטוב ועיקרון ההימנעות
מגרימת נזק .שני עקרונות אלה נשענים על אותם מרכיבים:
ידע מבוסס ראיות ,נאמנות למטופל ,אחריות ,ופטרנליזם
(ידיעת הטוב עבור האחר) .העובדה ששני עקרונות מכילים
את אותם רכיבים היא הבסיס לקונפליקט האתי ,שכן שני
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חוות דעת שנייה (חד"ש)  -אתגר אתי לאחים ואחיות

ה .חד"ש משפטית לקראת תביעה.
במאמר זה נתמקד בהיבטים האתיים הקשורים בחד"ש
המתקיימת ביוזמת המטופל.

מאפייני אישיות הנוגעים לקבלת החלטות ומידת מעורבות
אישית בקבלת החלטות ,ניסיון קודם או המלצות של
חברים ובני משפחה  -לוקחים חלק נכבד בהחלטה לפנות
לחד"ש (;Moumjid, Gafni, Bremond & Carrere, 2007
.)Thorne, Oliffe & Stajduhar, 2013
עבור מטופל שפנה לחד"ש וקיבל המלצות טיפוליות שונות
מאלו שהיו בידו ,התהליך יכול להיות מטלטל ומבלבל
(& Goldman, Sullivan, Back, Alexander, Matsuyama
 )Lee, 2009ונדרש שיח רגיש ומודע מצד הצוות ,על מנת
להקל על המטופל את תהליך הבחירה בטיפול ,בניתוח או
בכל תהליך שבגינו פנה לחד"ש ,אך על מנת שניתן יהיה
לעשות כן ,נדרשת הבנה של הגורמים העומדים בבסיס
הקושי ,כמו גם הערכים הדומים והשונים בו זמנית היוצרים
את הדילמה.
כשמטופל חוזר לרופא המטפל עם חד"ש הכוללת המלצה
לשינוי טיפולי ,עשויים להתרחש לפחות שני תרחישים:
א .ההמלצה תתקבל על ידי הרופא המטפל ,למרות שלא
היתה זו המלצתו הראשונית והטיפול ישתנה (המטופל
בדרך כלל לא יחוש מצוקה).
ב .ההמלצה לא תתקבל ,כי המטפל חושב שאינה נכונה
(המטופל עלול לחוש כעס ,אי הבנה ובלבול ,והאמון
בין המטפל והמטופל עשוי להיפגע).

גרנות

תרשים  :1מודל עשיית הטוב

ועכשיו ברצינות :אתיקה מהספרות
עשיית הצודק
• חלוקת משאבים
• העדר אפליה

אוטונומיה

עשיית
הטוב

• כנות
• נאמנות
• מתן מידע

• ידע מבוסס ראיות
• נאמנות למטופל
• אחריות
• פטרנליזם
הימנעות מהזק

Beauchamp & Childress (2001) ‘Priciples of Biomedical Ethics’ Oxford
• Barilan, Y.M. (2009) Responsibility as a meta-virtue: truth-telling,

• ידע מבוסס ראיות
• נאמנות למטופל
• אחריות
• פטרנליזם

–deliberation and wisdom in medical professionalism, JME 35:153
158

המטפלים גם יחד מונעים מתוך אותם מניעים כשהאחד
בטוח שהוא עושה את הטוב עבור המטופל ,והשני  -בנותנו
חוות דעת הפוכה ,משוכנע שבכך הוא מונע מהמטופל נזק.
בתווך בין שני המטפלים ,מצוי המטופל שיכולתו
להבין ולסנתז את המידע לא תמיד מספיקה
( .)Clark & Weaver, 2015המטפלים שאצלם בחר המטופל
לקבל טיפול ,צריכים למצוא את הדרך להראות למטופל את
המשמעות של ההתנגשות הערכית ולסייע לו בהחלטתו.
האם אנו יכולים להציע פתרון להתנגשות שבין שני
הערכים?
תפקיד האחות במצב של חד"ש בהיבט מטפלים :כיצד יש לקבל
המלצה שונה של קולגה?
•יש להסביר למטופל שלמרות השונות בהמלצה ,שני
המטפלים מונעים מערכים ועקרונות ,השמים את
טובתו במקום ראשון.
•להסביר למטופל ,אם ניתן ,את הרציונל העומד
מאחורי כל המלצה ( - 80/20על מה מסתכל המטפל
האינדיבידואלי :האם על  80%סיכויי הצלחה או
על  20%סיכון לכישלון; מהם יחסי סיכוי/סיכון למול
מצבו הקליני של המטופל; מהו ניסיונו האישי של
המטפל; האם ההמלצה מתבססת על מחקרים).
•להסביר למטופל שרפואה אינה מדע מדויק,
ושמטפלים שונים נשענים על הנחות שונות
המכתיבות בסופו של יום את החלטותיהם.

•במידה וניתן ,להפנות את המטופל להנחיות
הטיפוליות ,ולהראות לו ששתי ההמלצות נמצאות
בתוך ההנחיות.
•להסביר שמטפלים אינם יכולים לתת טיפול שסבורים
שאינו נכון ,ולכן המלצה הנוגדת את ההמלצה שניתנה
תתקבל רק אם המטפל יכול מקצועית לקבלה.
•להסביר שבסופו של יום ,המחוקק נותן את ההחלטה
בידי המטופל ,ועליו לקבל את ההחלטה :האם לקבל
את הטיפול שהוצע לראשונה ,או אם עומד על כך
שרוצה לקבל את הטיפול שהציע רופא ב' ייתכן שעליו
להיות מטופל אצלו.
•למצוא דרכים לסייע למטופל לקבל את ההחלטה
שאיתה ירגיש טוב.
•לשמור על כבוד המטפלים האחרים ,גם אם
המלצותיהם שונות מאלה שניתנו.

חד"ש בהיבט של מטופלים  -כיצד ניתן לסייע
למטופל לקבל החלטה האם לפנות לחוות דעת
נוספת?
א .הערכים הביו-אתיים העומדים מאחורי זכות המטופל
לקבל חד"ש
על פי  (2001) Beachamp & Childressזכות המטופל
על גופו ועל חייו מתגלמת בעיקרון האוטונומיה.
אוטונומיה (  )Autonomyמשמעה :שלטון ה"עצמי",
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ב .התערבות סיעודית טרם פנייה לחד"ש
מהם הדגשים שיש לתת עליהם את הדעת ,בשיחה עם
מטופל טרם פנייה לחד"ש (ראה מודל מוצע תרשים
:)2
1 .1מדוע המטופל מבקש לפנות לחד"ש (בירור
ציפיות מהתהליך).
2 .2הסבר על משמעות המושג אופציות טיפוליות.
3 .3בדיקת תחושות צפויות אם תינתן חוות דעת
סותרת.

5 .5שיחה עם המטופל ובני משפחתו על הערכים
המתגלמים במושגים אוטונומיה ,פטרנליזם
והימנעות מגרימת נזק ,בהקשר של יחסי מטפל-
מטופל ובקשר של מושגים אלה לחד"ש.
6 .6תמיכה במטופל בכל החלטה שיקבל.
ביחידת המרפאות של מרכז דוידוף ,בנינו מודל (תרשים
 )2בהתבסס על הידע הקיים בתחום האתיקה .מטרת
המודל היא לתת כלים לאחיות לסייע למטופל המתלבט
אם לפנות לחד"ש ,ולמטופל שכבר היה בחד"ש וכעת צריך
לקבל החלטה.

סיכום
חוות דעת שניה ,למרות שהיא זכותו של המטופל מתוקף
היותו אדם אוטונומי ,עשויה לגרום למצוקה רגשית
ולפגיעה באמון המטופל בצוות המטפל ,בשל צורך
להחליט בין שתי דעות מקצועיות ,שלא תמיד מובנות
למטופל ולבני משפחתו .התערבות יזומה של צוות סיעודי
 יש בה כדי להקל על התהליך ולפעמים אף לחדד אתהשאלה עבור המטופל ,האם אכן ירוויח רגשית מפנייה
לחד"ש .שיח פתוח ומתוכנן עם המטופל ובני המשפחה -

תרשים  :2מודל מוצע לסיוע למטופל בנושא חד"ש

מודל מוצע
 1מטופל מגיע
להדרכה לטיפול
שנקבע ע"י הרופא

2

מודרך ע"י אחות
לטיפול

2

3

מטופל מדווח
שמתכוון לפנות
לחוו"ד נוספת

3

מודרך למרות
זאת על ידי אחות
לטיפול

שיחה על חוו"ד
נוספת

5

4

הסבר על פירוש
אופציות טיפוליות

בירור ציפיות
מהתהליך

6

החלטה של
המטופל

 | 23ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך ל׳ חוברת מס'  | 3דצמבר | 2018

חוות דעת שנייה (חד"ש)  -אתגר אתי לאחים ואחיות

העדר תלות באחרים ,בחירה חופשית ורצון
חופשי ,ה"אני" היודע טוב מכולם מהו הטוב עבורו.
בשם האוטונומיה ,הריבונות על גופם ,הרצון לקבל
החלטה מודעת והרצון לבחור ולהיות שותפים
להחלטה ,פונים מטופלים לחד"ש .מטופלים לא תמיד
לוקחים בחשבון כיצד יחושו ,אם תינתן חוות דעת
הסותרת את ההמלצה הראשונית .אם כך ,ניתן לתאר
שני תהליכים שבהם יכולה האחות להתערב כשמדובר
ברצון של מטופל לקבל חוות דעת שנייה :הראשון
טרם הפנייה והשני אחריה (תואר בחלקו הראשון של
המאמר).

4 .4הסבר על משמעות חוות דעת סותרת.
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