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אליגולשוילי, אנוכשוילי, שבי

ב

"החוק"
הזכות לדעת והחובה ליידע 

בדיקת עמדות וידע אודות "חוק החולה הנוטה למות" בקרב 
צוותים רב מקצועיים וקיום תכנית הדרכה בנושא במרפאות 

הקהילה בשרותי בריאות כללית, מחוז מרכז

בשנים האחרונות, הפך החולה הנוטה למות לאחת 
ביותר,  הבעיות המוסריות-רפואיות החמורות 
ויכוחים סוערים בכל חלקי הציבור  המעוררת 
הישראלי, היות שהיא מחייבת קבלת החלטות 
גורליות של חיים ומוות, הכרוכות בהכרעות קשות 

ברמה הרפואית, המוסרית, המשפטית וההלכתית 
חוק החולה הנוטה למות בא להסדיר את הטיפול 
הרפואי בחולה הנוטה למות, תוך איזון ראוי בין 
ערך קדושת החיים לבין אוטונומיית האדם )חוזר 
מנכ"ל, 2008(. יכולתם של חברי הצוות הרפואי לקיים 
שיחה בנושא העדפות טיפוליות בסוף החיים והכנת 
הנחיות מקדימות, תלויה בידע, כלים והכשרה שצברו 

במסגרת תפקידם כמטפלים.
כחלק מהכנת מרפאות הקהילה במחוז למוכנות 
הטיפול במצבי סוף החיים, נבנתה תוכנת הדרכה 
12 מרפאות ראשוניות,  לצוותים הרפואיים של 
שמטרתה היתה להעלות את מודעות הצוותים 

המטפלים לגישה הפליאטיבית, ללמד הגדרות 
ומושגים מרכזיים ורלוונטיים לטיפול תומך, חוק 
החולה הנוטה למות והנחיות מקדימות. כמו כן, הופץ 
סקר פנים ארגוני לכלל מרפאות המחוז, שבדק את 

הידע ואת עמדות הצוותים המטפלים בנושא.
235 עובדים. השערות הסקר  על הסקר השיבו 
אוששו ושיקפו תמונה, כי הצוותים מדווחים על 
חסר בידע,  בכלים ובמיומנויות תקשורת, בבואם 
לטפל בחולים הזקוקים לטיפול פליאטיבי, לצד 
העדר מסוגלות אישית ליזום שיחה בכל הנוגע 
לחוק ולהנחיות מקדימות. מממצאים אלה ניתן 
להסיק, שאין להשאיר ליד המקרה את הנושא וכי 
נדרשת הערכות מחוזית רב שנתית מתאימה, ללימוד 
ולהכשרת הצוותים המטפלים בכל השדות והיחידות 
הרלוונטיות, בנושאים הקשורים לטיפול פליאטיבי, 

חוק החולה הנוטה למות והנחיות מקדימות.
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הקדמה 
הידע המדעי-רפואי והשימוש בטכנולוגיות טיפול מתקדמות, 
הביאו להארכת תוחלת החיים הממוצעת באופן משמעותי. 
הארכה בתוחלת החיים באה לעיתים על חשבון איכותם 
)שטיינברג, 2002(. פעמים רבות, הדבר בא לידי ביטוי בליקוי 
או בקשיים בתפקוד הפיזי, הקוגניטיבי והרגשי של האדם 
השורד. על אחת כמה וכמה, כשמדובר על אדם נוטה למות. 
בהקשר לכך כתב שטיינברג )2002(: "בשנים האחרונות הפכה 
הבעיה של החולה הנוטה למות לאחת הבעיות המוסריות-
רפואיות החמורות ביותר, המעוררת ויכוחים סוערים בכל 
חלקי הציבור הישראלי, היות שהיא מחייבת קבלת החלטות 
גורליות של חיים ומוות, הכרוכות בהכרעות קשות ברמה 
הרפואית, המוסרית, המשפטית וההלכתית. הטיפול בחולים 
הנוטים למות מערבים ערכים שונים שמתנגשים ביניהם, כמו 
קדושת חיי אדם, חשיבות איכות החיים, מניעת כאב וסבל 
וכיבוד האוטונומיה ורצון האדם". מדבריו של שטיינברג 
)2002( עולה, כי הדילמות בתחום זה נוגעות באופן אישי וישיר 
כמעט לכל אדם, הן לגבי עצמו והן לגבי אנשים המקורבים 
לו. עם זאת, מי שנדרשים להתמודד בפועל עם הדילמות 
הללו ברמה היומיומית, הם חברי הצוות המטפל באדם 

החולה ובמשפחתו. 
חוק החולה הנוטה למות )משרד הבריאות, 2008( בא להסדיר 
את הטיפול הרפואי בחולה הנוטה למות, תוך איזון ראוי בין 
ערך קדושת החיים לבין אוטונומיה. החוק מבוסס על ערכיה 
של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ומתבסס על 
עקרונות יסוד בתחום האתיקה, המוסר והדת. חוק החולה 
הנוטה למות ייחודי לצרכיה ולערכיה המיוחדים של מדינת 
ישראל, היות שקיימים בה האיזונים הנדרשים בין קדושת 
החיים, מניעת סבל וכיבוד האוטונומיה של הפרט. החוק 
עונה על מרבית הדרישות הרפואיות, המוסריות, ההלכתיות 
והמשפטיות, הנוגעות באדם החולה הנוטה למות ומכילה 
מנגנונים ראויים לפתרון דילמות אשר עלולות להופיע 
במהלך הטיפול בו והמתאימים לגישות השונות בציבור 

הישראלי.
עד המאה ה-19 רוב החולים נפטרו בשלווה בביתם, מוקפים 
בחברים ובבני משפחה קרובים, תוך תמיכה המשלבת 
היבטים נפשיים, חברתיים, פסיכולוגיים ורפואיים. כיום, 
רוב החולים נפטרים במסגרת מוסדית, כשהם מוקפים 
בצוות רפואי המוצף בעבודה, שלעיתים אינו זמין דיו 
לקיום שיחה גלויה, כנה ופתוחה, המאפשרת בירור רצונו 
של האדם החולה לגבי הטיפולים והפעולות שהיה רוצה 
לקבל או להימנע מהם, במידה ויהיה בסוף החיים ולא 
יהיה מסוגל להביע את רצונו )זמישלני ונחשוני, 2009(. עוד 
ציינו זמישלני ונחשוני )2009(, כי יכולתם של רופאים לטפל 
בחמלה וביעילות בחולים הנוטים למות, תלויה ברובה בידע 
ובעמדות שלהם כלפי המוות, ואנו נוסיף, כי כיום העומס 

המקצועי של כל אנשי הצוות ומספר המטלות המוטלות 
עליהם כה רבות, עד כדי כך, שהדבר אינו מותיר זמן למפגש 
טיפולי מיטבי, שעיקרו הקשבה, הכלה, שמירה על קשר 
עין ותמיכה הנחוצים לקיום שיחה כזו, בפרט בנושאים 

הקשורים להחלטות בסוף החיים. 
יכולתם של חברי הצוות הרפואי לקיים שיחה, בירור 
ובני  החולה  עם  מקדימות  הנחיות  והכנת  רצונות  
משפחתו, תלויה בנוסף לעמדותיהם האישיות, גם בידע 
ובכלים שצברו, בהכשרתם, כמו גם בהיכרות עם החוק 
על כל סעיפיו, סוגי הטפסים הקיימים ואופן מילויים 
ושמירתם, וכן במענה על שאלות, דוגמת: מי מבין אנשי 
הצוות הנוספים צריכים להיות מעורבים בתהליך, מה 
מקומו של המטפל העיקרי ובני המשפחה בתהליך, מה הן 
דרכי הפעולה וההתמודדות כשמתעוררות דילמות אתיות, 

מקצועיות ואישיות.
מסתבר, שמאז חקיקת חוק החולה הנוטה למות בשנת 
2005, יותר מאשר אנו עדים ליישומו, אנו עדים לקשיים 
ולמכשולים הקיימים בו, שאינם ייחודיים רק לישראל 
)ניסנהולץ, גורדון וינקלביץ, 2017(. מבין האתגרים יכולים 
להיות: קושי רגשי לגעת בנושא העשוי לעורר מחלוקות 
מוסריות, ערכיות, רעיוניות ודתיות, אשר מתבטא בקושי 
לעסוק במותו של אדם, בייחוד במקרים ובקהילות שבהן 
המוות הוא טאבו. לעיתים, אנו נפגשים עם פער בין הצורך 
לאפשר לאדם לקבל החלטה על בסיס האוטונומיה, לבין 
הלחץ הסביבתי שמוקרן, בדרך כלל מצד בני משפחה, 
להמשיך ולקבל טיפולים בכל מחיר. ידע חסר, דעות 
קדומות, העדר משאבים ומיומנויות תקשורת לעסוק 
בנושא, הן בקרב הציבור הרחב והן בקרב המטפלים, מהווים 
אתגר ביישום החוק. במחקרם של ניסנהולץ וחבריו )2017(, 
שבדק את הסיבות לפער בין חוק החולה הנוטה למות 
ליישומו עולה, שהסיבות העיקריות לפער זה הן: העדר 
ידע של רופאים בקשר לאפשרויות טיפול פליאטיביות 
בחולים שמחלתם אינה ניתנת לריפוי. העדר ידע מעשי 
אודות טיפול תרופתי במינונים עולים, גם לחולים שאינם 
אונקולוגיים, חוסר מודעות לזכויות החולה תוך נקיטת גישה 

פטרנליסטית ומחסור במשאבי זמן.
מהכתוב עד כה עוָלה נחיצות בקיום הדרכות והכשרות 
והן  לצוותים המטפלים בכלל המוסדות, הן באשפוז 
בקהילה, בנושאים הקשורים לחוק החולה הנוטה למות 
ולהנחיות מקדימות. הצורך בקיום ההכשרות עלה בקנה 
אחד עם היערכות מרפאות הקהילה במחוז, עם המבדק 
הפליאטיבי של משרד הבריאות, שבמסגרתו הוחלט לבצע 
12 המרפאות הראשוניות,  הדרכה בנושא בקרב צוותי 
ובמקביל להעריך את מידת הידע והעמדות כלפי יישום חוק 
החולה הנוטה למות וההנחיות המקדימות בכלל המחוז, כפי 

שיתואר להלן. 
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הדרכת צוותים - הלכה למעשה 
כחלק מהמדיניות שמוביל אגף הסיעוד בקהילה וההערכות 
למבדק הפליאטיבי של משרד הבריאות, נבנתה תוכנת 
הדרכה לצוותים רפואיים במרפאות הראשוניות, בשיתוף 
ההנהלה הרפואית והסיעודית והיחידה האונקולוגית. 
מטרתה של תוכנית ההדרכה היתה להוסיף ידע ולהעלות 
את המודעות של הצוותים המטפלים לגישה הפליאטיבית, 
ללמד את המושגים המרכזיים הרלוונטיים לטיפול תומך 
ואת חוק החולה הנוטה למות, להכיר את טפסי ההנחיות 
המקדימות ואופן מילויים, יתרונות כתיבתם מבעוד מועד, 
אופן שמירתם ומימושם בעת הצורך, וכן ללמוד כיצד 
להשתמש בחוברת "חמש המשאלות", המציעה כיווני 
מחשבה וסיוע בתהליך קבלת החלטות וסדרי עדיפויות, 

במצבים שמחלה אינה ניתנת לריפוי ובמצבי סוף חיים.
בשלב ראשון נבחרו 12 מרפאות, בהן מספר יחסית גבוה 
של מטופלים בני 65 ומעלה, שסבלו ממחלות מרובות. 
במקביל, הוקם פורום פליאטיבי לצוות מוביל של המרפאות 
הנבחרות, שכלל רופא, אחות ועו"ס מכל מרפאה. לכל חברי 
הפורום הועברו באופן שוטף עדכונים, הבהרות ומידע עיוני 
בנושאים נבחרים. בהמשך התקיימו הרצאות והדרכות 
אינפורמטיביות במסגרת ישיבות צוות, בכל אחת מ-12 
המרפאות הנבחרות שבמהלכן הועבר מידע עיוני על 
עיקרי החוק והגישה הפליאטיבית, הוצגו טופסי הנחיות 
מקדימות, כולל דגשים על יתרונות כתיבתם מבעוד מועד, 
יתרונות השימוש בחוברת "חמש המשאלות" המציעה כיווני 
מחשבה וסיוע בתהליך קבלת החלטות בסוף החיים, וכן 

הודגשו חשיבות התיעוד והרישום ברשומה הרפואית. 
עם תחילת ההדרכות במרפאות הנבחרות, ניתן היה לזהות 
את התנגדות הצוותים. בין הסיבות להתנגדות ניתן היה 
למנות: חסר בידע, במודעות ובכלים לקיום שיחה על 
המוות הקרב, חוסר בזמן וריבוי משימות, קשיים רגשיים 
לפתוח את הנושא בפני המטופלים, ובעיקר מנעד של 
מודעות ומגוון עמדות של המטפלים עצמם כלפי המוות 
וכלפי חוק החולה הנוטה למות. ההתנגדות לקיים שיחה 
כזו באה לידי ביטוי, בעיקר אצל אותם הרופאים שהמוות 
נתפס אצלם כ"כישלון טיפולי" )זמשלני ונחשוני,2009(. לציין, 
כי הימנעות מקיום שיחה אודות המוות עומדת בסתירה 
מוחלטת עם הקביעה של "חוק זכויות החולה", כי חובתו 
של הרופא למסור לאדם את כל המידע אודות מצבו )חוק 

זכויות החולה, 1996(. 

בדיקת ידע ועמדות הצוותים הרב מקצועיים 
במחוז

על מנת לשער את הסיבות האפשריות להתנגדות צוותים 
מצד אחד, ולאמוד את הידע והעמדות של הצוותים 
המטפלים מצד שני, במקביל לקיום ההכשרה ב-12 מרפאות 

נים ארגוני בכלל מרפאות  ראשוניות, הוחלט לבנות סקר פְּ
"חוק החולה הנוטה למות" וההנחיות  המחוז בנושא 
המקדימות, ולהפיצם לכל הצוותים המטפלים במרפאות 
וביחידות לטיפולי הבית. זאת במטרה להרחיב את ההבנה, 
הידע והעמדות של הצוותים הרב מקצועיים, לסייע בתהליך 
קבלת החלטות לשם קידום הנושא והטמעתו בצורה יעילה 
ומיטבית. כמו גם, לבניית השתלמויות עתידיות לצוותים 

המטפלים במחוז.

השערות

הצוותים יביעו חסר בידע, בכלים ובמיומנויות תקשורת 	 
בבואם לטפל בחולים הזקוקים לטיפול פליאטיבי.

הצוותים יביעו חסר בתכנים הקשורים לעיקרי "חוק 	 
החולה הנוטה למות", בכלים לקיום שיחה על העדפות 
טיפוליות בסוף החיים, עם דגש על הנחיות מקדימות 

לסוף החיים. 
לשם כך, בסיוע מחלקת מחקר והערכה של חטיבת משאבי 
אנוש בהנהלה הראשית, ניבנה שאלון ידע ועמדות, שהכיל 

מספר סוגי שאלות: 

שאלות אינפורמטיביות אודות הגישה הפליאטיבית, 	 
אשר נוסחו כהיגדים, והמענה עליהן היה סימון מספר 
על סולם מ-1 עד 3, כאשר 1 מציין 'לא מכיר' ו-3 מציין 

'מכיר היטב'. 

היגדים שבדקו אמונות ותפיסה ומסוגלות אישית 	 
לעסוק בנושא. אלה דורגו בסולם מ-1 עד 5, כש-1 

מציין 'לא מסכים' ו-5 מציין 'מסכים'. 

שאלות אמריקאיות על חוק החולה הנוטה למות 	 
והנחיות מקדימות.

מספר שאלות הבודקות אם הצוותים קיבלו הכשרה 	 
כלשהי בנושא, כיצד היא תורמת ואם היו רוצים 

להעמיק את הידע ובאילו תחומים. 
השאלון הועבר בשתי פעימות באמצעות מערכת "נמלה" 
)מערכת שאלונים המופצים באמצעות מיילים פנים 

ארגוניים( לכלל הצוותים המטפלים במחוז מרכז.

אוכלוסיית הסקר
על הסקר השיבו 235 עובדים, מתוכם כ-160 עובדים באופן 
ישיר עם חולים. רובם המכריע של המשיבים היו אחיות 
107, כ-48 עובדי מנהל ואדמיניסטרציה, 33 רופאים, 26 
פיזיותרפיסטים, 8 עובדים סוציאליים, 5 רוקחים ו-8 אחרים 

)תרשים 1(. 

ממצאים
בשאלת תפיסת ההיכרות עם "חוק החולה הנוטה למות" 
וההנחיות המקדימות, מרבית המשתתפים השיבו כי הם 

אליגולשוילי, אנוכשוילי, שבי
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מכירים באופן כללי את זכויות החולים הנוטים למות )75%( 
ואת הכללים הנוגעים להנחיות המקדימות בסוף החיים 
)66%(. לעומת זאת, רובם )56%( העידו כי הם לא מכירים 
את אופן התיעוד והרישום של ההנחיות המקדימות לסוף 
החיים. ראוי לציין, כי מפילוח השאלונים לפי סקטורים, עלה 
כי עובדי הסיעוד ועובדים סוציאליים מכירים טוב יותר 
מאחרים את זכויות החולים הנוטים למות, את הכללים 
וההנחיות בנושא ואת אופן התיעוד והרישום של ההנחיות 

המקדימות לקראת סוף החיים )תרשים 2(. 

תרשים 2: תפיסת ההיכרות עם חוק החולה הנוטה למות 

ועם נושא ההנחיות המקדימות לסוף החיים

 מכיר היטב    מכיר באופן כללי     לא מכיר

אופן התיעוד 
והרישום ברשומה 

הרפואית של 
הנחיות מקדימות

56%
34%

25%

32%

51%
59%

11%15%16%

הכללים וההנחיות 
הנוגעות להנחיות 

מקדימות בסוף 
החיים

זכויות החולים 
הנוטים למות

באופן כללי באיזו מידה אתה מכיר את...

לגבי שאלת העמדות האישיות ותחושות המסוגלות 
בהתייחס לגבי הנחיות מקדימות, הממצאים הצביעו כי 
מרבית המשיבים )79%( היו ממליצים לבני משפחתם 
להשאיר הנחיות מקדימות לסוף החיים במידה ויחלו 
במחלות חשוכות מרפא, על אף שלמרביתם אין את הידע 
הדרוש כדי להדריך חולה שעומד להכין הנחיות מקדימות 
)63%( או ליזום שיחה עם מטופלים לבירור רצונם לקבל או 
להימנע מטיפולים מאריכי חיים )56%(. עמדה זו משקפת 
יחס חיובי כלפי ההנחיות המקדימות ומעידה על נחיצותן 

בעיניי המשיבים )תרשים 3(.

תרשים 3: עמדות ותחושת מסוגלות בהתייחס להנחיות 

מקדימות לסוף החיים

אני אמליץ לבני משפחתי להשאיר הנחיות מקדימות לסוף 

החיים  במידה ויחלו במחלות חשוכות מרפא

 מסכים
 מתלבט

 לא מסכים

9%
13%

79%

תחושת מסוגלות

56%

14%

30%25%

63%

12%

 מסכים    מתלבט    לא מסכים

יש לי ידע וכלים ליזום 
שיחה עם מטופלים 
לבירור רצונם לקבל 

או להימנע מטיפולים 
מאריכי חיים

יש לי את הידע הדרוש 
כדי להדריך חולה 

שעומד להכין הנחיות 
מקדימות לסוף החיים

בשאלת הידע הקונקרטי בנוגע לחוק החולה הנוטה למות 
והזכות להסכים או לסרב לטיפול, מרבית המשיבים )90%( 
ידעו את המקרים והתנאים בהם אדם רשאי לקבוע איזה 
טיפול ירצה לקבל ומאיזה להימנע, במידה ויהיה מוגדר 

כנוטה למות. 

תרשים 1: אוכלוסיית הסקר

46%
107 אחיות

21%
48 עובדי מנהלה 

ואדמנסטרציה

14%
33 רופאים

11%
26 פיזיותרפיסטים

3%
8 עו"ס

2%
5 רוקחים

3%
8 אחרים
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לגבי הדרכים באמצעותן ניתן לתת הסכמה לטיפול רפואי, 
השיבו רק 42% על שלוש התשובות הלגיטימיות )תרשים 4(. 

תרשים 4: הדרכים באמצעותן ניתן לתת הסכמה לטיפול 

רפואי

בעל פה או 
בכתב או 

בהתנהגות 
)סימנו את שלושת 

התשובות - תשובה 
נכונה

בכתבבעל פהבהתנהגות

בחוק זכויות החולה בשנת התשנ"ו 1996 ושם נקבע שאין לתת 
טיפול רפואי למטופל אלה אם כן נתן הסכמתו מדעת  בדרכים 

הבאות:
)אנא ציין את כל הדרכים המקובלות מבחינת החוק - שאלת רב ברירה(

93% 64% 44% 42%

רובם המכריע של הנשאלים )73%( הסכימו, כי קבלת 
החלטות בעניין הפסקה/המשך טיפול רפואי צריכות 

להיעשות אך ורק לפי רצון המטופל עצמו )תרשים 5(.

תרשים 5: קבלת החלטות בעניין הפסקה/המשך טיפול

 כל התשובות נכונות
 לפי רצון בני המשפחה

 לפי רצון המטופל עצמו

קבלת החלטות בעניין הפסקה/המשך טיפול רפואי צריכה 
להיעשות אך ורק )בחר את הנכון ביותר(

73%

27%

לגבי השאלה בדבר התנאים בהם אדם בישראל רשאי 
להשאיר הנחיות מקימות, ענו נכון חמישית מהמשיבים 

)20%( )תרשים 6(.

6: התנאים בהם אדם רשאי להשאיר הנחיות  תרשים 

מקדימות

אם השאיר הנחיות   
רפואיות מקדימות

אם וכאשר ייקבע כי   
הוא נוטה למות

תמיד ובכל מצב  

חוק החולה הנוטה למות מאפשר לאדם להביע את רצונו 
מראש לגבי טיפול עתידי בו – אנא ציין באילו מקרים:

20%

28%

51%

בשאלה שבדקה את מספר הדרכים הקיימות להוכיח את 
רצון החולה, שליש )34%( מהמשיבים נתנו את התשובה 
הנכונה ביותר )תרשים 7(, וכשני שליש )63%( ידעו כי בתום 
חמש שנים, הנחיות רפואיות מקדימות וייפוי כוח פוקעים, 

אם כי פקיעתם אינה מביאה לביטולן.
תשעים אחוזים מהמשתתפים ציינו, כי יש לתעד את 
העדפות המטופל במידה והביע אותן מראש, לגבי טיפולים 
שהיה רוצה לקבל/להימנע מהם ברשומה הרפואית, וליידע 
את שאר אנשי הצוות המטפלים בו. שבעים ותשעה אחוזים 
מהמשתתפים ציינו, כי הנחיות רפואיות מקדימות ייכנסו 
לתוקפן כאשר החולה הנוטה למות אינו בעל כשרות, כלומר 
אינו מסוגל לגבש רצון או להביע את דעתו בזמן אמת. 
שבעים ותשעה אחוזים מהמשיבים ענו, כי הנחיה רפואית 
מקדימה ו/או ייפוי כח שניתנו במועד מסוים, מבטלים 
הנחייה רפואית מקדימה ו/או ייפוי כח שניתנו במועד 

תרשים 7: הדרכים להוכחת רצון האדם החולה

אליגולשוילי, אנוכשוילי, שבי

כל התשובות 
נכונות

תשובות 1, 2, 4 
נכונות

אם אין הנחיות 
או ייפוי כוח או 
החלטות ועדה 

כלשהן ניתן 
להעיזר בעדויות 

של אנשים 
קרובים אליו 
שהכירו אותו 

לאורך זמן

החלטה של 
ועדה מוסדית או 

ארצית

שילוב של 
הנחיות רפואיות 

מקדימות עם 
החלטה של 

מיופה כח

החלטה של 
מיופה כח

הנחיות רפואיות 
מקדימות

34%
46%

2% 2%
12%

0%
5%

קיימות מספר דרכים להוכיח את רצון החולה
אנא ציין את הדרכים המקובלות מבחינת החוק:
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מוקדם יותר. שמונים ושלושה אחוזים מהמשיבים ציינו, כי 
חולה נוטה למות "בעל כשרות" זכאי להביע באופן מפורש 
מהו רצונו בנוגע לטיפול הרפואי בו ועל הצוות המטפל 
לכבד את רצונו תמיד. שבעים ותשעה אחוזים הסכימו, כי 
לחולה בשלב סופי שתוחלת חייו קטנה משבועיים, מותר 
להימנע מטיפולים רפואיים הכוללים: בדיקות, הדמיה, מתן 
תרופות, דם ומוצריו, נוזלים והזנה. תשעים ושבעה אחוזים 
מהמשיבים היו בדעה, שאנשי הצוות הרפואי צריכים 
להביא לידיעת החולים הרלוונטיים ובני משפחותיהם את 
החשיבות של הכנת הנחיות מקדימות. לגבי שאלת המצבים 
הרפואיים בהם המטופל מוגדר כנוטה למות, ידעו לענות 

תשובה נכונה רק 18% מהמשיבים.
בשאלה למי מבין המחלות הקשות היו מממליצים להכין 
הנחיות מקדימות, מרבית המשיבים ציינו כי היו ממליצים 
על הכנת הנחיות מקדימות לחולי סרטן גרורתי, חולה 
עם אי ספיקת ריאות, כבד וכליות סופנית ומחלת עצבים 
ניוונית, לעומת פרקינסון מתקדם והתחלת דמנציה, שלא 
נכללו ברשימה )תרשים 8(. מתרשים 9 עולה, כי כשני שליש 
מהצוותים שענו על השאלונים לא השתתפו כלל בהכשרה 

כלשהי בנושא הנחיות מקדימות בסוף החיים. 
שבעים ושבעה אחוזים מהמשיבים הביעו עניין להשתתף 
בהכשרה בנושא הנחיות מקדימות בסוף החיים )תרשים 
10(. מבין הנושאים הבולטים ביותר אותם היו מעוניינים 
ללמוד נכללו: כלים לקיום שיחה עם המטופל ובני משפחתו 
)42%(, היכרות עם מושגים, הגדרות ועיקרי החוק )33%(, 
הדרכה להפקדה ושמירת ההנחיות במשרד הבריאות )9%(, 

מילוי טפסים )4%(.

טבלה 1: השתתפות בהכשרה בנושא הנחיות מקדימות

האם השתתפת בהכשרה כלשהי )הרצאה/הדרכה/סדנה( 
בנושא הנחיות מקדימות בסוף החיים?

השתתפתי  מידת ההיכרות
בשנתיים 
האחרונות

השתתפתי 
לפני יותר 
משנתיים

לא 
השתתפתי 

כלל

באופן כללי, באיזו מידה אתה מכיר את זכויות החולים 
הנוטים למות?

2%3%33%לא מכיר

56%67%59%מכיר באופן כללי

41%30%7%מכיר היטב

באיזו מידה אתה מכיר את הכללים וההנחיות הנוגעות 
להנחיות מקדימות בסוף החיים?

5%3%46%לא מכיר

59%63%48%מכיר באופן כללי

37%33%6%מכיר היטב

באיזו מידה אתה מכיר את רשימת המחלות והמצבים 
הרפואיים בהם המטופל מוגדר כנוטה למות?

7%10%41%לא מכיר

49%63%50%מכיר באופן כללי

44%27%10%מכיר היטב

באיזה מידה אתה יודע ומכיר את אופן התיעוד והרישום 
ברשומה הרפואית של הנחיות מקדימות?

18%37%70%לא מכיר

45%47%27%מכיר באופן כללי

38%17%3%מכיר היטב
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חולה סרטן גרורתי

חולה עם אי ספיקת ריאות סופנית

חולה עם אי ספיקת כבד סופנית

חולה עם מחלת עצבים ניוונית מתקדמת

חולה עם אי ספיקת לב סופנית

חולה עם אי ספיקת כליות סופנית

חולי סרטן עם מצוקה גופנית או נפשית ניכרת

חולה עם התחלה של דמנציה

חולה עם פרקינסון מתקדם

חולה עם שבץ מוחי קשה

חולה איידס

CVA חולה עם

89%

80%

80%

77%

74%

71%

58%

54%

48%

47%

35%

22%

תרשים 8: המחלות בהן מומלץ להכין הנחיות מקדימות

האם השתתפת בהכשרה כלשהי )הרצאה/הדרכה/סדנה( 
בנושא הנחיות מקדימות בסוף החיים?

לא השתתפתי כלל  
השתתפתי לפני יותר   

משנתיים
השתתפתי בשנתיים   

האחרונות 18%

13%

69%

תרשים 9: השתתפות בהכשרה בנושא הנחיות מקדימות
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תרשים 10: מוטיבציה להשתתף בהכשרה או הדרכה בנושא 

הנחיות מקדימות

בטוח שכן  
חושב שכן  

לא יודע  
חושב שלא  
בטוח שלא  

האם תהיה מעוניין לעבור הכשרה או הדרכה )נוספת למי 
שכבר עבר( בנושא הנחיות מקדימות לסוף החיים?

11%

37%

34%

15%

תרשים 11 מסכם את תפיסת מידת התרומה של ההכשרה 
לידע של המשתתפים בה. מהתרשים עולה, שלמעלה 
מ-50% דיווחו שההדרכה תרמה להם במידה רבה או במידה 

רבה מאד. 
טבלה 1 מצביעה על פילוח התשובות לפי קבוצות, אלה 
שעברו הכשרה ואלה שלא. מהנתונים עולה כי עובד 
שעבר הכשרה, בממוצע, מרגיש כי הוא מכיר טוב יותר 
את זכויות החולים הנוטים למות, את הכללים הנוגעים 
להנחיות מקדימות בסוף החיים, את רשימת המחלות 
והמצבים הרפואיים בהם המטופל מוגדר כנוטה למות, ואף 
חש כי יודע ברמה גבוהה יותר את אופן התיעוד והרישום 
ברשומה הרפואית של הנחיות מקדימות. בנוסף לכך, 
המשיבים שעברו הכשרה בשנתיים האחרונות מדווחים, כי 
הם מכירים טוב יותר את הנושאים המדוברים מאלו שעברו 

הכשרה לפני יותר משנתיים.

בטבלה 2 מוצג פילוח תשובות נבחרות על פי סקטורים. 
ניתן להיווכח באופן בולט, שיותר עובדות סוציאליות 
מדווחות כי הן מכירות היטב את החוק בהשוואה לסקטורים 

האחרים. 

סיכום, מסקנות והמלצות 
פיתוח ושיפור הגישה המקצועית כלפי אדם הנוטה למות 
ובני משפחתו, באה לידי ביטוי בשנים האחרונות ביתר שאת 
ברמה הלאומית. חקיקת חוק החולה הנוטה למות, ובעיקר 
בדיקת יישומו ובחינת הגישה הפליאטיבית של הצוותים 
המטפלים, האיצו את תהליכי הכשרת הצוותים המטפלים 
בנושא, הן בבתי החולים והן בקהילה. המאמר הנוכחי 
מתמקד בתיאור הליך שהתקיים במחוז מרכז בשרותי 
בריאות כללית, במסגרת ההיערכות למבדק הפליאטיבי של 
משרד הבריאות. ההליך כלל, הן הכשרת צוותים והן ביצוע 

טבלה 2: פילוח תשובות נבחרות על פי סקטורים

  סקטור
עבודה 

סוציאלית
פיזיותרפיהמינהלרפואהסיעוד

N8107334826 תשובות נבחרות

באופן כללי, באיזו מידה אתה מכיר את 
זכויות החולים הנוטים למות?

13%11%21%47%35%לא מכיר

50%59%73%53%58%מכיר באופן כללי

38%30%6%0%8%מכיר היטב

באיזו מידה אתה מכיר את הכללים 
וההנחיות הנוגעות להנחיות מקדימות 

בסוף החיים?

13%20%21%64%50%לא מכיר

50%53%76%34%46%מכיר באופן כללי

38%27%3%2%4%מכיר היטב

באיזו מידה אתה מכיר את רשימת 
המחלות והמצבים הרפואיים בהם 

המטופל מוגדר כנוטה למות?

50%14%33%47%54%לא מכיר

25%56%48%49%42%מכיר באופן כללי

25%30%18%4%4%מכיר היטב

באיזה מידה אתה יודע ומכיר את אופן 
התיעוד והרישום ברשומה הרפואית של 

הנחיות מקדימות?

43%45%45%74%73%לא מכיר

43%36%48%19%27%מכיר באופן כללי

14%19%6%6%0%מכיר היטב

אליגולשוילי, אנוכשוילי, שבי

תרשים 11: תפיסת מידת התרומה של ההכשרה לידע של 

המשתתפים 

15%
7%
26%

36%

16%
במידה רבה מאוד  

במידה רבה  
במידה בינונית  
במידה מועטה  

במידה מועטה מאוד  

למי שהשתתף בהכשרה: באיזו מידה ההכשרה תרמה 
לידע שלך בנושא?
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סקר פנים-ארגוני ורב-צוותי. ההדרכה התקיימה בקרב 
צוותים מ-12 מרפאות ראשוניות בהם היתה אוכלוסייה 
גדולה יחסית של קשישים ואנשים עם מחלות קשות. 
הדרכה ייעודית זו התמקדה במושגים בסיסיים בפליאציה, 

חוק החולה הנוטה למות וההנחיות המקדימות. 
השערות הסקר אוששו על ידי הממצאים. מהם עלה כי 
הצוותים מדווחים על חסר בידע, בכלים ובמיומנויות 
תקשורת, בבואם לטפל בחולים הזקוקים לטיפול פליאטיבי. 
כמו כן, משתתפי הסקר דיווחו על חסרים בידע אודות 
פרטי "חוק החולה הנוטה למות" וכן בכלים לקיום שיחה 
על העדפות טיפוליות בסוף החיים, עם דגש על שימוש 
בהנחיות מקדימות לסוף החיים. מתוך מפגשי ההדרכה, 
כמו גם מממצאי הסקר עלתה תמונה, כי הצוותים זקוקים 
לידע עיוני, הכשרה ותרגול על מנת לתת מענה אופטימלי 
למטפלים המתאימים, דבר שתאם באופן ישיר גם את 

הספרות המקצועית.
אחת ממגבלות הסקר היא, שלא נעשתה הערכה חוזרת של 
הידע והעמדות לאחר הכשרת הצוותים ב-12 המרפאות 
שנבחרו לתכנית הראשונית. מכאן, שמומלץ בתכניות 
עתידיות לבצע בדיקות ידע ועמדות לפני תכניות ההכשרה, 
עם סיומן וכן בנקודות זמן נוספות, כדי לבדוק את הטמעת 
הנלמד בעבודה השוטפת. זאת ועוד, חלק מהשאלות בדקו 
את תפיסתם הסובייקטיבית אודות הידע שלהם הקשור 
לחוק, ולא בהכרח את הידע האובייקטיבי שלהם. ייתכן 
שבדיקה מקיפה יותר של הידע, היתה מצביעה על חסר אף 

גדול יותר בידע, מזה שנמצא בסקר הנוכחי. 
מממצאי הסקר ניתן להסיק, שאין להשאיר ליד המקרה 
רב שנתית  נדרשת הערכות מחוזית  וכי  הנושא  את 
מתאימה, ללימוד והכשרת הצוותים המטפלים בכל 
השדות והיחידות הרלוונטיות. זאת, בנוסף להקצאת 
משאבי זמן וצוות יעודיים, שיהיו זמינים ונגישים כדי 
לקיים את השיחה, ולסייע בבירור רצונות האדם החולה 
וליידע אותו על האפשרות להכין הנחיות מקדימות לעת 
הצורך. מלבד חומר עיוני הנכלל בהכשרה הראשונית, 
מומלץ לכלול בתכניות הכשרה עתידיות גם סדנאות, בהן 
יתאפשר למשתתפים להביע את החוויה שלהם בתקשורת, 

או בליווי אדם נוטה למות ולתרגל תקשורת כזו. כמו כן, 
מומלץ לתגמל את הצוותים המבצעים את ההתערבות על 
בסיס "פעולות", כפי שנהוג לתגמל במקצועות אחרים ואף 
לשקול ללוות את ההתערבות במחקר שיבדוק את שביעות 
רצון המטופלים ובני משפחותיהם, ממידת ההתערבות 
שבוצעה. בנוסף, חשוב לבדוק האם ישנם צרכים תרבותיים 
שונים המייחדים מטופלים ובני משפחה, כדי להתאים את 
השיחה עמם באופן מיטבי בנוגע לחוק החולה הנוטה למות 

ולהנחיות המקדימות.
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