קרייסברג

מה ניתן לעשות לשם
שינוי המציאות של
טיפול "עיקש" ומוגבר
בסוף החיים?

ס
בלהה קרייסברג

סופיותו של האדם מעסיקה הוגים מראשית ימי
התרבות ועד היום .רובם מדמים את החיים לרצף
הכרחי שמסגרתו אינה ברורה .בעוד שאנו ,החיים
בעידן המודרני ,חוששים משלהי החיים ומנסים
לדחוק אותם עד אין קץ ,הפילוסופים רואים בסוף
חיים רצף טבעי ,שתודעת המוות שבו ,היא המייחדת
את האדם ומשמשת לו מקור לכל הערכים שבחייו.
הרפואה של ימינו ,רואה בסופיות החיים  -המוות,
כישלון .בעת שבה המוות עבר מדיקליזציה (או כפי
שניתן להגדיר "אירוע רפואי") ,הפרופסיה הרפואית
נוטה לראות בו "סוג של מחלה" או "חבלה מלווה
בתחושת כישלון" .התוצאה המתבקשת מכך היא
דחיית הקץ בטיפולים ממושכים ועיקשים ,שפעמים
רבות קשה לראות בהם צידוק רפואי ו/או מוסרי.
המאמר להלן בוחן את הקשיים שעומדים בפני
הצוות המטפל ,ומתווה גישה חדשה לשכלול
ההתייחסות כלפי המטופלים שנמצאים בשלהי
חייהם ושהרפואה לא מצאה עבורם מזור .הצוות
מזוהה כמי שמופקד על ניהול הטיפול בחולה,
והוא זה שצריך לתת את הדעת בסוגיות של קבלת
החלטות בסוף החיים .הטיפול במצבים של סוף חיים
 )EOL( End of Lifeמאתגר מבחינה אינטלקטואלית

וקוגניטיבית ומעיק מבחינה רגשית ,עבור חולים
עם מחלות מתקדמות ומסכנות חיים .הקושי מערב
גם את מעגלי התמיכה :המשפחה והמקורבים.
שתי סוגיות עולות במאמר זה :הטיפול ה"עודף"
 )ET ( Excessive treatmentוהטיפול ה"עיקש"
 .)PT( Persistent treatmentמדובר בנטייה ל"החזיק"
בטיפול מלא ולעיתים עודף ואף להתמיד בו,
במצבים בהם אין די תימוכין ליעילותו של הטיפול
בספרות הרפואית .שתי הסוגיות הופכות ליותר ויותר
רלוונטיות במציאות הקיימת בשדות הטיפול השונים
ויוצרות עומס רגשי ותפקודי על הצוות המטפל ,כמו
גם על מערכת הבריאות בכללותה .נרצה לטעון,
שחוק זכויות החולה הנוטה למות (התשס"ו,)2005 ,
אינו תומך בטיפולים שאין עדות ליעילותם וגם אינו
יוצא מההנחה ,שבמידה והחולה לא הכתיב לנו את
רצונו עלינו לפעול בצורה המקסימלית ,כולל טיפולי
החייאה מלאים.
בכדי לנסות להקל על הליכי קבלת ההחלטות
בקרב צוותים מטפלים ,יצרנו מתווה בן  5שלבים,
שמטרתו ליצור תשתית מוסדית להתמודדות עם
הקשיים של הצוות ,באותם מצבים מורכבים של
סוף חיים ,זאת תוך כדי פיתוח המיומנות לתווך בין
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רקע
הטיפול באדם בסוף חייו מעלה דילמות אתיות קשות,
המתמקדות בין היתר במתח בין היכולת הטכנולוגית
המשופרת להאריך חיים ובין הסבל והקושי העלולים
להיות כרוכים בכך .מדינות שונות בעולם מנסות לאזן בין
האוטונומיה של המטופל המעוניין לשלוט בטיפול שיינתן
לו בסוף חייו לבין ערכים אחרים ,כגון קדושת החיים ואיכות
החיים (ניסנהולץ-גנות ,גורדון וינקלביץ'.)2017 ,
הספרות הנוגעת לחולים הנמצאים בשלהי חייהם
מתמקדת לרוב באוכלוסיית חולי הסרטן ובאיחור הרב של
הדיון עימם בסוגיות של סוף החיים .מצב זה יוצר עומס
רגשי רב על הצוות ,שנאלץ פעמים רבות להסתיר מידע
ולראות את המטופל שלהם בשלבי גסיסתו כאשר הם כבר
יודעים והוא עדיין לא (Halpern, Urato, Schwartz & Kent,
 .)2015חולים המשתייכים לקבוצת הקשישים (הן חולי
סרטן והן כלל החולים האחרים) זוכים לייצוג דל בספרות.
ללא ספק קיים חסר במדיניות אחידה בגישות לטיפול
בין רופאים לבין אחיות ולבין בני המשפחה של החולה
(.)Sawatzky et al., 2017
בקרב כלל החולים הנוטים למות ,יחס המטפלים
ובכלל זה האחיות  -דו ערכי .ניתן למצוא גישה ריאלית
שמתמקדת בעשיה טכנית ובמילוי הוראות רפואיות
(Beckstrand, Hadley, Luthy & Macintosh, 2017; Su, Lief
 )& Berlin, 2018ובמקביל נמצא שהצוות מבקש תמיכה
רגשית רצופה.
המציאות בשטח היא שצוותים רפואיים אכן מבצעים
טיפולים רפואיים עודפים (  )ETובכלל זה בדיקות
חודרניות ,הנשמה מלאכותית והליכי החייאה מורכבים,
למרות הידיעה שאין בכך תועלת .בנוסף לכך ,מוכרת גם
שכיחותו של הטיפול העיקש ( ,)PTשבו המגמה הרווחת

היא להמשיך אבחון ממושך ורצוף כאשר לצדו טיפול מלא
בהתאמה .שתי הגישות יוצרות עומסים רגשיים ותפקודיים
על הצוות וגם הכבדה על משאבי הבריאות שהם דלים
ביסודם .אנו סוברים ,שניתן להפחית ולשכלל את אופן
הטיפול אם נפעל על פי החוק שמקדש את רצון החולה.
לשם כך ,מערכת הבריאות נדרשת לפתח גישה פליאטיבית
רחבה ,בה ייקחו חלק מהאחיות בעלות יכולות של סינתזה
ואינטגרציה של מכלול הידע בטיפול הממוקד בחולה
(.)Sawatzky et al., 2017
חוק החולה הנוטה למות (התשס"ו )2005 ,דן בזכותם
של חולים במחלה חשוכת מרפא להימנע בסוף חייהם
מטיפול רפואי ,כמו גם ,בחובת המערכת הרפואית לקבל
את ההחלטות על פי החוק בשקיפות מלאה .החוק אוסר
המתת חסד אקטיבית ,אך מאפשר לאדם להורות שלא
יינתן לו טיפול בסוף חייו .כמו כן ,מחייב החוק את מערכת
הבריאות להציע לחולה הנוטה למות טיפול פליאטיבי.
עם זאת ,ביישומו של החוק בשטח ישנם קשיים רבים
(ניסנהולץ-גנות ,גורדון וינקלביץ'.)2017 ,
במקביל לקבלת החוק ,קבע חוק העונשין בנושא האחריות,
שניתן להאשים אדם בהריגה גם אם תרם לקיצור חיים על
ידי מחדל אסור (קרי ,הימנעות מפעולה מחויבת לפי החוק
(חוק העונשין ,סעיף  18א') .החוק קובע מתי אי ביצועה
של פעולה ,שמתוקף החוק או מתוקף האחריות שמוטלת
על אדם (המכונה לעיתים "מחדל") 1כמו הימנעות מטיפול,
איננו אסור אלא מותר גם אם הוא תורם לקיצור החיים.
בכך ,הוא נותן הגנה לעובדי המערכת הרפואית ,כאשר הם
נמנעים מהארכת חיים וממתן טיפול מוגבר ועיקש (ET/
 )PTבמצבים המוגדרים בחוק ובהתאם לכללים הקבועים
בו .יש לציין ,כי החוק בא להסדיר את הטיפול הרפואי
בחולה הנוטה למות ,תוך איזון ראוי בין ערך קדושת

1 .1חוק העונשין (סעיף  18ב’) “מחדל” משמעו הימנעות מעשייה שהיא חובה לפי כל דין ( 18ג’).
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שינוי המציאות של טיפול "עיקש" ומוגבר בסוף החיים?

רצונו האותנטי המשוער של המטופל לבין הגורמים
המטפלים בו :הכרת עקרונות אוטונומיית-הרצון של
המטופל ,כלים להתמודדות עם הקושי להכיל את
הכישלון שנחווה בטיפול שלא צלח ,הבנת עיקרי
החוק במימד של זכויות המטופל ובכלל זה ההגנות
שהוא מקנה לצוות המטפל ,יצירת תשתית מוסדית
של אנשי צוות בעלי הכשרה מתאימה ,שמטרתם
לתווך בין רצונו האותנטי של המטופל לבין הגורמים
המטפלים בו וכינון פורום מוסדי זמין ,שיפעל על פי
צרכי המערכת בכל הקשור במצבים של דחק רגשי
בקרב הצוות.

על אף ,שלא תמיד ניתן להגיע לפתרון מוסכם
לגבי אופיו של הטיפול בהתאמתו למורכבות
הבעיות הרפואיות ,הקשורות בסוף החיים ,ובהבנה
שהדילמות המוסריות בנושא זה רבות ומורכבות,
הרי שהצוות המטפל נדרש למערכת תומכת שתכיר
בקשיים ובאתגרים שעומדים בפניה חדשות לבקרים.
"המשותף לתורה ולרפואה היא העובדה ששניהם
אופפים את האדם בכל רגעי חייו ,נוגעים הם לו מאז
חייו התוך רחמיים ועד יום מותו" (שטיינברג ,אלול
תש"ל).

קרייסברג
החיים לבין האוטונומיה של האדם וחשיבות איכות חייו
בעיני עצמו .מן הסתם ,אנו למדים שהנחיצות בכינון החוק
נבעה מעמימות וחסר בהבנת הצרכים של המטופלים
ומשפחותיהם .נוצר חסר/פער ,שיוצר מקבץ של עוולות– 2
כביטוי משפטי לחוסר צדק ואי הוגנות .יש לציין ,שבהקשר
הרפואי נכון יהיה להניח שמדובר במעשה ללא כוונת זדון.
המטופל ,שעל פי מצבו הרפואי ניתן לראות בו כמי שימיו
ספורים ,מציג בעיה מוסרית-הלכתית-משפטית ,והעיסוק
בסוגיה גובר במיוחד בשנים האחרונות .ניתן ליחס זאת
לקידמה הרפואית והמדעית ,אשר מחד גיסא נותנת בידי
הרופאים אמצעים אבחנתיים וטיפולים משוכללים ביותר,
המאפשרים להאריך חיים הרבה מעבר למה שהיה אפשרי
בעבר; ומאידך גיסא ,לא תמיד מביאה הארכת החיים
לשיפור באיכות החיים ,ולפעמים מדובר בהארכת חיי סבל
וייסורים (שטיינברג.)1996 ,
הרפואה רואה בסופיות החיים ,קרי ,המוות ,כישלון .בעת
שבה המוות עבר מדיקליזציה ,כלומר קיימת תפיסה של
המוות כ"אירוע רפואי" ,הפרופסיה הרפואית נוטה לראות
בו "סוג של מחלה" או "חבלה מלווה בתחושת כישלון" זהו
מצב שהרפואה אינה צריכה להסכין לו או להכיל אותו.
מובן מכך ,שבמקרה שלא ניתן "לחסן כנגד" או ל"רפא"
את המוות ,מן הראוי לדחות אותו ככל האפשר .כאן עולה
השאלה המתבקשת :האם האופן שבו נתפס המוות בימינו,
מביא אותנו למעשים רפואיים ,שקשה להצדיק אותם
מבחינה רפואית וערכית .העמדה אותה מציגה המודרנה
היא למעשה ,מרידה והתרסה אל מול המוות ובכלל זה
כלפי הזיקנה (הד ;1999 ,הד.)1989 ,

המלצות

רציונל:
המצב הרווח כיום ברוב מוסדות הבריאות בישראל
מעורפל .קיים חוסר אחידות במכלול הליכי קבלת
ההחלטות בקביעת מדיניות ,בהבנת איכות החיים וערכם
ובהבנת מעמד המשפחה .יש לציין ,כי בחוק החולה הנוטה
למות ,אין למשפחה כל מעמד חוקי כמו גם לצוות המטפל,
שאמור לפעול על פי רצונו של המטופל.3
על אף תהליכי המדיקליזציה המואצים המאפיינים את
תקופתנו ,אשר מטילים קושי מוסרי ואתי לצד ההתפתחות

יש מקום להבנות תכנית המיועדת לצוות המטפל ,שתכלול
את הכרת הצורך להתמודד עם ביצוע טיפול מוגבר/עיקש
כולל טיפול עודף והמשכי וכולל החייאה מלאה למטופל
ללא פרוגנוזה (בעברית :סכות) .ביצוע הליכי ההחייאה
אמורים להתחשב ברצונו של החולה 4ויש גם סעיף בחוק
(שהוא למעשה חריג) בו ניתן גם שלא לבצע החייאה
למטופל שנמצא בשלבים הסופיים לחיים 5על פי החלטת
המטפלים .בפרקטיקה הקיימת אנו רואים מצבים רבים
בהם דווקא האחיות הן אלו שמעלות סוגיות של מתן כבוד,

.2

.3
.4
.5

והקדמה ,ברצוננו להציע קווים מנחים המעוגנים בעולם
הביו-אתיקה ,שיאפשרו לצוותים המטפלים להתמודד עם
מצבים של טיפול עודף וטיפול עיקש ,אשר יכולים להיחשב
כטיפולים מיותרים הפוגעים בכבוד החולה לקראת סוף חייו
ולדחות את המוות הבלתי נמנע.
הטיפול במצבים של  EOLמאתגר מבחינה אינטלקטואלית
וקוגניטיבית ומכביד מבחינה רגשית על חולים עם מחלות
מתקדמות ומסכנות חיים .ישנן השלכות שליליות של אי
תכנון המעבר לטיפול ב EOL-הכוללות :מצוקה פסיכולוגית
מוגברת ,טיפולים רפואיים שאינם תואמים את ההעדפות
האישיות של המטופל וניצול של משאבי בריאות מכבידים
ויקרים בעלי תועלת רפואית מועטה (.)Gordon, 2002

ערך החיים
חוק החולה הנוטה למות ניסה להבנות מסגרת לאיזון בין
ערכי האוטונומיה וקדושת החיים ,אך ייתכן שלא הביא
לשינוי משמעותי בפרקטיקה .יש הסבורים ,שלערך החיים
קיימת משמעות בהובלת הטיפול הרפואי .מדובר בערך
מוחלט ובלתי ניתן לחלוקה וליחסיות .התפיסה הרווחת
היא שיש להאריך חיי כל אדם בכל מצב ובכל תנאי .על
פי החוק" :זכויות היסוד של האדם בישראל מושתתות על
ההכרה בערך האדם ,בקדושת חייו ובהיותו בן חורין "...זכות
זו זכתה להכרה מפורשת גם בסעיף  2לחוק ,המורה ,כי "אין
פוגעים בחייו ,בגופו ,או בכבודו של אדם באשר הוא אדם".
לדברי השופט זילברג" :היהדות ,מאז ומעולם ,מאדירה
3
ומפארת את הערך הכביר של חיי אנוש.

עוולה היא מונח משפטי שכולל את עוולת הרשלנות ועוולת הפרת חובה חקוקה (סעיף  35לפקודת הנזיקין) .ארצה לטעון ,כי קיים קשר חוזי
'לא כתוב' בין המטפל לבין החולה נשוא המאמר ,במצבים בהם הטיפול בו ממושך ,קשה ולא מידתי ,ניתן לראות בכך סמנים של הפרת חוזה:
"מי שביודעין ובלי צידוק מספיק גורם לאדם שיפר חוזה מחייב כדין שבינו לבין אדם שלישי הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדם שלישי" (סעיף
 62א') לפקודת הנזיקין).
גם לפני שנחקק חוק יסוד כבוד האדם וחירותו ,היה ערך זה של קדושת החיים שלוב בשיטת המשפט הישראלית ,אשר ינקה אותו מערכי
היסוד של היהדות .עמד על כך השופט זילברג בע"א .461/62
רצונו של המטופל  -כאשר הוא מסוגל לבטא רצון אותנטי או על פי דווחי המקורבים ביותר אליו שיוכלו לטעון את רצונו בשמו .הבירור נועד
לגלות את רצונו של החולה עצמו ,ולא את רצונותיהם של האנשים הקרובים אליו ,דעותיהם או השקפותיהם.
חולה בשלב הסופי ,שההערכה היא שלא יחיה יותר משבועיים ,כאשר הוא סובל סבל משמעותי .סעיף  2לחוק מפרט“ :בקביעת הטיפול
הרפואי בחולה הנוטה למות ,מצבו הרפואי ,רצונו ומידת סבלו הם השיקולים הבלעדיים”.
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א .מיומנויות תקשורת :לדבר ולא להניח הנחות ( To
.)speak rather than to assume

ב .מיומנויות הקשבה שהן חיוניות כמקדמות בריאות

ומאריכות חיים ,תוך שימוש בRole modeling -
(.)Brezis et al.,2017

ג .חשיבה רגשית לעומת חשיבה לוגית (או ,לכל הפחות
אינטגרציה של השתיים).
ד .אמון בלתי מותנה (  )Unconditional trustבקשר
בין המטפל לבין המטופל במטרה להשרות ביטחון
בקשר.
ה .ההכרה בצורך להציג נוכחות של הצוות בכל עת; ליד
ומול צרכי המטופל.
ו .היכולת של הצוות להשתמש בחשיבה פרדוקסלית
במקום בחשיבה ליניארית (צורת חשיבה לה אנו
נדרשים כדי להתמודד עם שני אלמנטים מנוגדים,
בלתי מתיישבים זה עם זה ובה בעת נכונים).
ז .הבנה של הצורך במגע וחשיבות המגע האמפתי
במצבים המתאימים.
לשם התמודדות עם הקשיים שתוארו ובהמשך לסקירת
הספרות ,מוצעת בזאת תכנית סגולית להכשרת הצוות
המטפל .מטרת התוכנית היא להציג "קריאת כיוון" לשם
שכלול ושיפור הטיפול במצבים של סוף חיים כפי שתוארו
לעיל:
•הכרת עקרונות אוטונומיית-הרצון של המטופל ,מתוך
הבנה שזכויותיו מטילות על הצוות המטפל בו חובה
ואחריות לקיימם .במקביל לאוטונומיית הרצון ,מוצע
להכיר את עיקרי חוק זכויות החולה וחוק החולה
הנוטה למות .שניהם נותנים פרשנות והבהרות בעניין
זה ממש.
•כלים להתמודדות עם הקושי להכיל את הכישלון
שנחווה בטיפול שלא צלח ,תוך ההבנה שהכלים
העומדים לרשות הצוות המטפל הם יחסיים
ומוגבלים.
•הבנת עיקרי החוק באספקט של זכויות המטופל
ובכלל זה ההגנות שהוא מקנה לצוות המטפל .על אף

•יצירת תשתית מוסדית של אנשי צוות בעלי הכשרה
מתאימה ,שמטרתם לתווך בין רצונו האותנטי
של המטופל לבין הגורמים המטפלים בו .מסגרת
שכזאת יש בידה להתוות עשיה ברורה ומדויקת –
נטולה ,ככל הניתן ,פרשנויות אישיות .הדיוק והקווים
המנחים נועדו ליצור אחידות ,לשפר תקשורת תוך
צוותית ולהפחית עומסים ובכלל זה שחיקה רגשית
ושחיקת האמפתיה .מומלץ לערב את וועדת האתיקה
המוסדית במצבים חלוקים ,בהם הצוות אינו תמים
דעים.
•לכונן פורום מוסדי זמין ,שיפעל על פי צרכי המערכת
בכל הקשור במצבים של דחק רגשי בקרב הצוות
ובתשישות החמלה .אנו סוברים שעל מנת להביא
לשינוי המציאות של טיפול "עיקש" ומוגבר בסוף
החיים – יש להתחיל בצוות ובצרכיו הדינמיים
והמיוחדים.

סיכום ומסקנות
הדיון בשאלות של סוף חיים חשוב לכשעצמו .הוא מעלה
בנו תחושות אמביוולנטיות ופחדים מודחקים ,וטוב שכך.
אנו ,האחים והאחיות ,האמונים על ניהול הטיפול ,מבינים
את הכאב הגלום במצבים חסרי תוחלת והיינו רוצים לקחת
חלק בכיווני הטיפול הראויים .מובן לנו ,שלא תמיד ניתן
להגיע לפתרון אוניברסלי ומוסכם לכל הבעיות הרפואיות
הקשורות בסוף החיים ,והדילמות המוסריות בנושא זה
רבות ומורכבות .הצוות המטפל נדרש למערכת תומכת
שתכיר בקשיים ובאתגרים העומדים בפניו ,חדשות
לבקרים .ניתן למצוא צידוקים פילוסופיים ,משפטיים
ודתיים כמעט לכל כיוון של חשיבה ופעולה .מה שברור,
שבני אדם שונים בדעותיהם ובמנהגיהם .חשוב להכיר
בכך ,ששונות זאת חשובה ומבורכת ויש לכבדה ולהכילה
בעשייה הרפואית ,תוך שמירה על כבוד המטופל בחייו כמו
גם במותו.
חוק החולה הנוטה למות (תשס"ו) מספק לנו תשתית
ברורה ומחייבת .עדיין ,במצבים רבים ,יכולה להיות
התנגשות בין לשון החוק הקרה לבין ערכיו של המטפל
מחד ושל המטופל מאידך .עצם הדיון בנושא רגיש זה
והצפתו ,נועד לאפשר מקום לשיח פתוח ומקדם עם חידוד
ההבנה שכל מטופל עומד בפני עצמו והדיון בו ובצרכיו
האותנטיים דורש מהצוות להפגין רגישות סגולית וייחודית,
שאינה מוגדרת בחוק.
מומלץ ליישם את המתווה שהוצג במאמר ולבחון דרכים
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שינוי המציאות של טיפול "עיקש" ומוגבר בסוף החיים?

צמצום הסבל והימנעות מטיפול עיקש שאינו מוביל לריפוי.
המצבים בהם החולה הביע רצון ברור ואותנטי לביצוע
החייאה מלאה בכל מצב אליו ייקלע ,נדירים ביותר .אי
לכך ,אנו סוברים שמוטלת עלינו החובה לטעון למענו של
המטופל מתוך רגישות רבה ומתוך ניתוח מושכל של מצבו.
העקרונות העומדים בבסיס התוכנית שתפורט להלן ,לוקטו
מתוך עבודתם המשותפת של מאיר ברזיס ויעל להט-
שטרייכמן ( )2013ומתמקדים בכיבוד העדפות המטופל,
תמיכה ושכלול מיומנויות הצוות:

שמטרת החוק היא לכבד את רצונו של החולה ,הרי
שחיוני הוא ליצור מערכת הגנות מובנית עבור הצוות
ובכך למנוע פעולות שאינן עולות בקנה אחד עם לשון
החוק ועם זכויות המטופל.

קרייסברג
לשם איזון בין זמינות הטיפול ואיכותו ,לבין טיפולים שניתן
לראותם כחסרי תוחלת .אנו סוברים ,כי מערכת בשלה
המושתתת על תקשורת תוך צוותית מכבדת ,מסוגלת
לפעול בכיוון שייטיב עם כל הגורמים במשוואה.

סוף דבר
"בכל דבר שאנחנו עושים יש נוכחות בו-זמנית גם של
הקיום וגם של היעדר הקיום .בכל דבר שאנחנו עושים יש
משום פחד המוות ומשום אהבת הקיום או הרצון להחזיק
בו .אבל ,גם המוות וגם הקיום הם בבסיס כל דבר שאנחנו
עושים .נגמרה הדואליות שעליה דיבר סוקרטס .התחלנו
משחור-לבן :ומתחילים לערבב ומגיעים למקום שבו שניהם
– הקיום ואי הקיום נמצאים יחד" (מרטין היידיגר מצוטט
אצל קוטלר ,צ.)2011 ,.
תודות :לטל גרנות ,עורכת גיליון זה ולד"ר אילנה קדמון,
העורכת הראשית של הביטאון ,על התמיכה והעזרה
בכתיבת המאמר.
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Less waiting room. More time to enjoy life.

Herceptin SC formulation
delivers the benefits of
Herceptin
in just 2 to 5 minutes(1-3)

89% of patients
preferred the
Herceptin SC over IV
administration(4)
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