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סערה בכוס מים
הידרציה ודהידרציה בסוף החיים

במצבי חולי חשוך מרפא ובעיקר לקראת סוף 
חייו של החולה, חלה ירידה ביכולתו לצרוך נוזלים 
לאחד  נחשבת  נוזלים  קבלת  בכמות מספקת. 
הצרכים הבסיסיים של האדם, על כן מטופלים, 
בני משפחותיהם ואף רבים מאנשי הצוות המטפל 
מבקשים לספק נוזלים למטופל בסוף חייו. בקשה זו 
נשענת על אמונה ותחושה אינטואיטיבית, כי קבלת 

נוזלים עשויה להקל על סבלו של המטופל, להעלות 
ימיו. נשאלת  ואף להאריך את  חייו  את איכות 
השאלה: האם בקשה זו אכן נכונה למטופל בסוף 
חייו. האם היא מוצדקת והכרחית, או שמא עלולה 
לפגוע בנוחות ובאיכות חייו של המטופל. האם היא 
מבטאת עיקרון ברפואת הגסיסה, או נענית רק משום 

שהיא נתפסת כנוחה למטופל ומשפחתו. 

מבוא
רבים ממצבי חולי חשוכי מרפא ולקראת סוף חייו של 
החולה, מלווים בירידה ביכולת צריכת נוזלים דרך הפה 
 .)Lembeck, Pameijer, & Westcott, 2016( בכמות מספקת
Ishiki ואחרים )2015(, המטופל ייחשב בהגדרת  על פי 
דהידרציה )Dehydration( התייבשות, כאשר קיימת ירידה 
של 10% בצריכת הנוזלים בהשוואה לצריכה היומית הרגילה, 
או כאשר הסכום הכולל של צריכת נוזלים פחות מ- 125 
מ"ל ליממה. הידרציה של הגוף בכמות מספקת נחוצה על 
מנת שמערכות הגוף השונות יוכלו להמשיך לתפקד באופן 

תקין )Lembeck, Pameijer, & Westcott, 2016(. לכן, כאשר 
המטופל מתקרב לסוף חייו משפחתו מבקשת לספק נוזלים 
בסיוע רפואי. הם מצפים כי הנוזלים יאריכו את חיי יקירם, 

 .)Lembeck et al., 2016( ישפרו את תפקודיו ואיכות חייו
ברם, בקשת המשפחות אינה בהכרח מוצדקת. נמצא, כי 
מתן הידרציה בסיוע רפואי לחולה בסוף החיים, מהווה 
את אחד האתגרים האתיים איתם צריך להתמודד הצוות 
הרפואי והסיעודי. הוא צריך להחליט האם יש צורך ותועלת 
בהתערבות רפואית זו, או שמא ההתערבות עלולה לפגוע 
באיכות חייו של החולה. על כן, נושא זה מורכב וקיימת 
מחלוקת גדולה סביבו )Ribera-Casado, 2015(. הסיבות 
למחלוקת הקיימת הן: העדר ראיות בעד ונגד הידרציה 
בסיוע רפואי, דעות שונות של אנשי מקצוע בתחום 
הבריאות וחוות דעת חיובית של המטופלים והמטפלים בכל 
 Davies, Waghorn, Boyle, Gallagher,( הנוגע למתן הידרציה

.)& Johnsen, 2015
מחלוקת זו מובילה בסופו של דבר לשוני בפרקטיקה 
הקלינית, בכל הנוגע למתן הידרציה בסיוע רפואי ובהתאם 
לגישה בה מחזיקים המטפלים )Davies et al., 2015(. הגישות 
כלפיה משתנות בין מסגרת של בית חולים למסגרות טיפול 
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 .)Vidal, Hui, Williams, & Bruera, 2016( פליאטיבי בהוספיס
לפיכך, כאשר באים לדון בסוגיה זו חשוב לזכור, כי כאשר 
מטופל נכנס לשלב הגסיסה, הטיפול הרפואי צריך בעיקר 
לתרום לנוחות שלו. בנוסף, לפני כל החלטה ספציפית יש 
לקחת בחשבון ארבעה עקרונות אתיים חשובים הכוללים 

 .)Ribera-Casado, 2015( אוטונומיה, תועלת, אי נזק וצדק
מכאן, עולה הצורך לבחון לעומק כיצד מתן הידרציה בסוף 
החיים משפיעה על המטופל וכיצד היא תורמת לנוחות 
שלו. זאת, בעקבות קיומם של מעט מאד מחקרים בתחום. 
בנוסף, ישנם אנשי צוות רפואי, מטופלים ומשפחות שאינם 
מודעים כלל למורכבות הסוגיה והתייחסותם לנושא לא 
נעשית באופן נכון. חשיפתם לנושא עשויה לסייע בהפעלת 
שיקול דעת בקבלת החלטה בנוגע לטיפול. האם יש 
להתערב במתן הנוזלים בסוף החיים, ואם כן, באיזה גישה 

טיפולית יש לבחור. 

הגורמים לדהידרציה בסוף החיים
הגורמים לירידה בצריכת נוזלים דרך הפה בסוף החיים, 
יכולים להיות קשורים למחלה הספציפית של המטופל או 
 Raijmakers et al.,( להופיע בעקבות הטיפול באותה המחלה
2011(. גורמים אלו מחולקים לפי שלושה מצבים בהם שרוי 
החולה. מצב קליני כללי, מצב תפקוד מערכת העיכול ומצב 

 .)Ishiki et al., 2015( פסיכולוגי
המטופל  של  כללי  קליני  ממצב  הנובעים  גורמים 
)Ishiki et al., 2015( )Cachexia( כוללים עייפות וכחקציה
בעקבותיהם, המטופל מאבד את החשק לשתות או לאכול. 
יתרה מזאת, בשלב הסופי של המחלה המטופל חלש 
וחסר כוחות למלא פעולות פשוטות הכוללות בתוכם את 
 Good, Richard, Syrmis, Jenkins-Marsh,( צריכת הנוזלים

.)& Stephens, 2014
בתוך הגורמים הנובעים מהמצב התפקודי של מערכת 
העיכול ניתן למנות אנורקסיה )Anorexia(, בחילות והקאות 
 Bruera et al., 2013; Good et al., 2014; Ishiki et al., 2015;(
Raijmakers et al., 2011(. יתר על כן, ייתכן שהחולה סובל 
 Good et al., 2014;( מבעיות מכניות כגון חסימת מעיים
Raijmakers et al., 2011(, עצירות )Ishiki et al., 2015( וקושי 
 Bruera et al., 2013;( בבליעה בעקבות תהליך תופס מקום

 .)Raijmakers et al., 2011
הגורמים הנובעים ממצבו הפסיכולוגי של המטופל מהווים 
את הגורמים העיקריים לירידה בצריכת הנוזלים דרך הפה 
 ,)Coma( הם כוללים בתוכם מצבי קומה .)Good et al., 2014(
 Bruera et al., 2013;( )Sedation( וסדציה )Delirium( דליריום
Ishiki et al., 2015(, המאופיינים ברמת הכרה ירודה של 
המטופל. הירידה גורמת לחוסר מודעות של המטופל בכל 
הנוגע לצריכת הנוזלים. אך חשוב להבין, שמצבים אלה בהם 
המטופל שרוי בחוסר מודעות, יכולים להיגרם בעקבות 

דהידרציה. לכן, לעיתים לא ניתן לדעת מי משפיע על מה 
ומה קדם למה. בנוסף, חוסר המודעות יכול לנבוע משימוש 
בתרופות נרקוטיות אותם מקבלים החולים. התרופות 
משפיעות על מערכת העצבים המרכזית ומכניסות את 
המטופלים למצב של תרדמת בו המטופל לא מודע לכמות 

 .)Ishiki et al., 2015( הנוזלים שצורך
Bruera ואחרים )2013( מציינים את הגיל  במאמרם של 
כגורם נוסף. לדבריהם, במטופלים מבוגרים יותר ישנה 
צריכה מופחתת של נוזלים. הם משערים כי מערכות הגוף 
של המבוגר כבר מתחילתה של המחלה אינן מתפקדות 
באופן תקין. לכן, בסוף החיים הם חלשים יותר ומצבם הפיזי 

לא מאפשר להם לצרוך כמות נוזלים נאותה דרך הפה. 

אומדנים וכלים להערכת החולה המיובש 
בסוף החיים

כאשר מעוניינים להעריך את רמת ההתייבשות של המטופל 
בסוף החיים, ניתן לראות כי אין שימוש בכלים ספציפיים 
המיועדים לכך. רוב המאמרים בנושא מעריכים את החולה 
המיובש, בעיקר על סמך הופעת סימפטומים הנובעים 
ממצבי התייבשות. בשונה ממצבי התייבשות באדם 
בריא ולא סופני, שמעריכים חולה על סמך טורגור עור, 
אלקטרוליטים בדם וכדומה. את הסימפטומים ניתן לחלק 

לסימפטומים סובייקטיביים ולסימפטומים אובייקטיבים. 
הסימפטומים הסובייקטיביים שמטופל מדווח עליהם 
 Bruera et al., 2013; Cohen,( במצבי דהידרציה הם עייפות
 Torres-Vigil, Burbach, De-La-Rosa, & Bruera, 2012;
 ,)Cohen et al., 2012( בחילות ,)Raijmakers et al., 2011
 )Davies et al., 2015; Vidal et al., 2016( תחושת צמא
 Davies et al., 2015; Ribera-Casado, 2015;( ויובש בפה
Yamaguchi et al., 2012(. בנוסף, ישנם מטופלים המדווחים 

.)Vidal et al., 2016( על תחושת חוסר מנוחה
הסימפטומים האובייקטיבים אותם ניתן לראות באדם 
 Raijmakers( הזיות ,)Cohen et al., 2012( מיובש הם הקאות
 Bruera et al., 2013; Davies et al.,( דליריום ,)et al., 2011
Vidal et al., 2016; Yamaguchi et al., 2012 ;2015( וסימנים 
   (Opioids( להצטברות מטבוליטים פעילים של אופיואידים
)Bruera et al., 2013; Davies et al.,2015( המהווים תרופה 
 Bruera et( נפוצה בקרב אוכלוסיית החולים הפליאטיביים
al., 2013(. ההצטברות נגרמת בעקבות זילוף )perfusion( לא 
 ,)Agitation( תקין של הכליות. היא עלולה לגרום לאגיטציה
מנוחה  חוסר  של  שונות  ברמות  נמצא  החולה  בה 
 Bruera et al., 2013; Davies et al., 2015; Vidal( פסיכומוטורי
 Bruera et al.,( סדציה ,)et al., 2016; Yamaguchi et al., 2012
 2013; Davies et al., 2015; Good et al., 2014; Raijmakers et
al., 2011( ומיוקלונוס )Myoclonus( שמשמעותו התכווצות 
 Good et al., 2014; Raijmakers et al.,( שרירים לא רצויה
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Vidal et al., 2016 ;2011(. בנוסף, גם הדליריום שהוזכר עלול 
להיגרם עקב הרעלת אופיואידים ולא רק באופן ישיר 

 .)Davies et al., 2015( בעקבות המחסור בנוזלים
Davies ואחרים )2015( העריכו מטופלים  במאמרם של 
הסובלים מסימפטום סדציה ו/או אגיטציה בעזרת סולם 
 mRASS- modified Richmond( ריצ'מונד לאגיטציה וסדציה
Agitation and Sedation Scale(. ציון הסולם נע בטווח בין 
5- ל- 4+. ציון 0 משמעותו, המטופל בהכרה ורגוע. בין 1+ 
ל- 4+מדובר על רמות שונות של אגיטציה. כאשר 1+ חסר 
מנוחה ו 4+ לוחמני. בין 1- ל- 5- מדובר על רמות שונות של 
סדציה. כאשר 1- החולה מנמנם ומתעורר לתקופות יחסית 
ארוכות, ו 5- המטופל חסר הכרה, אינו מגיב לכאב ולקול 
)טבלה 1(. בנוסף לסולם, ניתן להשתמש בתצפית ורישום 
כמות הנוזלים שהמטופל צרך. הרישום יסייע להבין האם 
הסימפטומים אכן נובעים מההתייבשות או שמא מגורם 
אחר. חשיבות ההבדלה משפיעה בסופו של דבר על בחירת 
 .)Davies et al., 2015( טיפול נכון ועל כן היא חשובה ביותר

גישות לטיפול בדהידרציה בסוף החיים
הטיפול בחולה הסובל מהתייבשות בסוף החיים בעקבות 
ירידה בצריכת הנוזלים דרך הפה, הוא מתן נוזלים בסיוע 
נוזלים  זו בשפה המקצועית נקראת מתן  רפואי. דרך 
פראנטרלים )Parental hydration(. טיפול זה אמור לסייע 

למטופל ולהפחית את סימפטומים המופיעים בעקבות 
דהידרציה )Bruera et al., 2013(. קיימות שתי גישות, 
מסורתית ופליאטיבית, למתן נוזלים לחולה הסופני בסוף 
החיים. ההבדל ביניהן הוא בדרך בה ניתנים הנוזלים ובנפח 

.)Raijmakers et al., 2011( הנוזלים הניתן ביממה

גישה מסורתית 

הגישה המסורתית היא הגישה המקובלת לרוב בבתי 
 Bruera et al., 2013; Ishiki et al., 2015; Raijmakers( החולים
et al., 2011(. על פי גישה זו יש לתת למטופל כמות נוזלים 
שתשפר באופן משמעותי את הסימפטומים הנובעים 
 Vidal et al.,( מהתייבשות. הנוזלים ניתנים דרך עירוי ורידי
2016(. נפח ההידרציה שמטופל יקבל יהיה לפחות 1000 מ"ל 

.)Bruera et al., 2013; Vidal et al., 2016( ליממה
התועלת שיש במתן הידרציה בנפח זה כוללת בתוכה: 
שיפור בבחילות כרוניות )Raijmakers et al., 2011(, פחות 
 Good et al., 2014;( סימפטומים של סדציה ומיוקלונוס
Raijmakers et al., 2011( וירידה בעוצמת היובש בפה 
)Yamaguchi et al., 2012(. במאמרם של Davies ואחרים 
)2015(, נאמר כי מתן הידרציה בנפח גדול מסייעת בשמירה 
על זילוף תקין של הכליות, מונעת הצטברות של רעלים 
ותרופות וגורמת לירידה בתחושת הצמא. בנוסף, היא 
עשויה להיות דרך טיפול בדליריום הנגרם מהתייבשות 
)Bruera et al., 2013(. במידה והדליריום נגרם עקב הרעלת 

TABLE 1. Richmond agitation–sedation scale

Score Term Description

+4 Combative combative, violent; immediate danger to staff

+3 Very agitation Pulls on or removes tube(s) or catheter(s) or aggressive

+2 Agitated Frequent non-purposeful movement, fights ventilator

+1 Restless Anxious or apprehensive but movements not aggressive or vigorous

  0 Alert and calm

−1 Drowsy Not fully alert, but has sustained (more than 10 seconds) awakening,

−2 Light sedation Briefly (less than 10 seconds) awakens with eye contact to voice

−3 Moderate sedation Any movement (but no eye contact) to voice

−4 Deep sedation No response to voice, but any movement to physical stimulation

−5 Unarousable No response to voice or physical stimulation

)Davies et al., 2015(

טבלה 1: סולם ריצ'מונד לאגיטציה וסדציה

בן דלק, סקעת, מעוז, גביזון
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 Bruera et( אופיואידים, ההידרציה תגרום להאצת הפרשתם
al., 2013; Yamaguchi et al., 2012(. יתרה מזאת, ההידרציה 
עשויה להוות טיפול חלופי לתרופות פסיכיאטריות או 
לתרופות הרגעה הניתנות לעיתים תכופות במצבי דליריום. 
תרופות אלו קשורות לסדציה לא נעימה ומשפיעות 
 על תהליך הגסיסה במונחים של תקשורת בין אישית

.)Davies et al., 2015(
אולם לגישה זו יש גם השפעה שלילית על איכות החיים 
 .)Ishiki et al., 2015( של החולה הסופני ובעיקר בסוף החיים
הנטל עלול לנבוע מנפח הנוזלים ו/או מדרך המתן. מתן 
נוזלים בנפח גדול של מעל 1000 מ"ל ליממה עלול לגרום 
למטופל להראות סימני צבירת נוזלים הכוללים מיימת 
)Good et al., 2014; Raijmakers et al., 2011(, החמרת 
 .)Davies et al., 2015( בצקות בפריפריה ואי ספיקת לב
זאת משום שמערכות הגוף של החולה אינן מתפקדות 
כמו שצריך בשלב הגסיסה. בנוסף, להידרציה בנפח גדול 
יש נטייה להגביר באופן משמעותי את כמות ההפרשות 
 )Davies et al., 2015; Yamaguchi et al., 2012( מהסימפונות

.)Davies et al., 2015( ולגרום להחמרה בהקאות
לרוב, דרך המתן בגישה זו נעשית באמצעות עירוי ורידי. 
דרך זו, עלולה להיות בעייתית לחולים סופניים והיא כוללת 
בתוכה חסרונות רבים. הם כוללים כאב בעת החדרת 
המחט, צורך בהחלפות של המחט לעיתים תכופות, קושי 
במציאת גישה ורידית טובה וחוסר ניידות של הזרוע. 
בנוסף, במטופלים הסובלים מדליריום ואגיטציה קיים 
סיכון לשליפת הצנרת. יתרה מזאת, דרך מתן זו בעלת עלות 
גבוהה ומחייבת הכשרה ספציפית של אנשי צוות בתחום. 
ההכשרה כוללת בתוכה מעקב אחר מקום ההחדרה ודרכי 
טיפול בסיבוכים כגון פלביטיס וזיהומים. לכן, היא מחייבת 
את המטופל לשהות במסגרת אשפוז ומונעת ממנו להיות 

 .)Vidal et al., 2016( בביתו ועם משפחתו
על אף היתרונות והחסרונות, לגישה המסורתית קיימים 
מצבים המהווים התוויה מוחלטת לשימוש בגישה, כגון 
מצבים בהם המטופל סובל מהרעלת אופיואידים. בנוסף, 
ישנם מצבים המהווים התווית נגד מוחלטת, כגון במצב בו 
המטופל סובל מכשל לבבי. במצבים אלו הנפח הכרחי מאד 

.)Davies et al., 2015( על מנת שנראה תועלת או נזק חמור

גישה פליאטיבית 

הגישה המקובלת בהוספיס  זו  הגישה הפליאטיבית 
ובטיפולי בית )Bruera et al., 2013; Vidal et al., 2016(. לפיה, 
יש לתת לחולה בסוף חייו כמות נוזלים מינימלית ליממה. 
הגישה מתבססת על מחקרים שנעשו בתחום ובהם נמצא, 
כי אין תועלת ברורה בקבלת נוזלים בנפח גדול בהשוואה 
לנפח קטן, בכל הנוגע להישרדות והארכת חייו של המטופל. 
נפח הנוזלים המינימלי עליו מדובר הוא לפחות 100 מ"ל 
 Bruera et al., 2013; Good et al., 2014;( ועד 500 מ"ל ליממה

Raijmakers et al., 2011; Ribera-Casado, 2015(. על פי הקו 
המנחה של החברה היפנית לרפואה פליאטיבית, במטופלים 
הסובלים מסימני אגירת נוזלים הטיפול יהיה אף פחות מ- 
100 מ"ל ליממה )Yamaguchi et al., 2012(. דרך מתן הנוזלים 
לרוב תהיה תת עורית )Vidal et al., 2016(. בדומה לגישה 

המסורתית, גם לגישה זו יש חסרונות ויתרונות. 
 החסרונות לרוב נובעים ממצבי התייבשות. נפח הנוזלים 
המינימלי שהמטופל מקבל לא משפר את מצב הדהידרציה. 
כתוצאה מכך, המטופל יראה סימפטומים של התייבשות 
כגון סדציה, מיוקלונוס )Raijmakers et al., 2011(, תחושת 

.)Cohen et al., 2012( צמא ויובש בפה
אולם הדוגלים בגישה זו מדגישים את היתרונות. לדבריהם, 
החולים בשלבי הגסיסה נמצאים במצב של חוסר הכרה 
ואינם חווים את מצוקת הסימפטומים. בנוסף, במידה ויהיו 
מעט נוזלים במערכת העיכול המטופל יחווה פחות תופעות 
של בחילות והקאות. יתרה מזאת, כאשר המטופל מקבל 
נוזלים בנפח קטן הסיכוי שהוא יפתח תסמינים של צבירת 
נוזלים יקטן. לכן, ניתן יהיה לראות פחות תופעות של בצקת 
ומיימת או הפרשות מרובות מדרכי הנשימה. בעקבות כך, 
לא ייגרם למטופל חוסר הנוחות שעלול לנבוע מסיבוכים 
 Cohen et al., 2012; Ribera-Casado,( של סימפטומים אלו
2015(. על פי גישה זו, החולה אף מפיק תועלת גדולה 
מההתייבשות. דהידרציה עשויה לשמש כהרדמה טבעית 
למערכת העצבים המרכזית )Cohen et al., 2012(. יתר על 
כן, לקטונים ותוצרי לוואי אחרים של התייבשות יש השפעה 
חיובית על התסמינים של החולה, הכוללת שיכוך כאבים 

.)Davies et al., 2015( והרגעה
הנוקטים בגישה זו, יעדיפו לטפל בסימפטומים שנוצרו עקב 
ההתייבשות בדרכים שונות שהן לא מתן נוזלים. לדוגמא, 
במידה והמטופל יפתח דליריום - הגישה תהיה לתת 
 Davies et al.,( תרופות אנטי פסיכוטיות או תרופות הרגעה
2015(. כאשר המטופל סובל מתחושת צמא ויובש בפה, יש 
 Ribera-Casado( לטפל בנושא זה נקודתית. במאמרם של
2015(, מציינים כי תחושת הצמא והיובש בפה של המטופל 
תלויה בהידרציה של הפה ובריריות הפה ולא בכמות 
הנוזלים שהמטופל צורך. לדבריהם, קיימות סיבות רבות 
שמובילות ליובש בפה, כגון: תרופות, זיהומים פטרייתיים 
וניהול מתן חמצן לא נכון. ניתן לטפל בסימפטום זה על 
ידי הימנעות, עד כמה שניתן, מתרופות מסוימות, חמצן 
ובפטרת ניתן לטפל מקומית. בנוסף, ניתן לתת למטופל 
למצוץ חתיכות קרח או להרטיב מעט את הפה. ישנם 

מקרים בהם גם רוק מלאכותי עשוי לסייע.
דרך מתן הנוזלים האידאלית על פי הגישה הפליאטיבית, 
זו, מחדירים מחט פרפר  )S.C(. בדרך  היא תת עורית 
לאזורים שמכילים יותר שומן. אזורים המועדפים להחדרה 
הם הירכיים, בטן ואזורים חיצוניים של הזרוע העליונה. גם 
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האזור החזה ומעל השד יכולים לשמש כאתר החדרה אך 
הם נפוצים פחות לשימוש בשל הסכנה ליצירת חזה אויר, 
כאשר מבוצעים בטכניקה לא נכונה. במתן נוזלים תת עורי 
יש שכיחות נמוכה של תופעות לוואי הכוללות נפיחות וכאב 
מקומי. בנוסף, ניהול מתן הנוזלים אפשרי גם בבית ולא רק 
במסגרת אשפוז. צינור העירוי ומחט הפרפר יכולים להיות 
בהשגחת המטפלים לאחר הדרכה פשוטה וקצרה, לעומת 
עירוי ורידי, וניתן לטפל באתר ההחדרה לסירוגין ולא באופן 
רציף. זמן ממוצע בו המחט יכולה להיות אצל החולה הוא 

.)Vidal et al., 2016( שבעה ימים
על מנת שניתן יהיה לטפל בגישה הפליאטיבית, יש לקבוע 
כי החולה הסופני נכנס לשלב הגסיסה. אולם, רוב אנשי 
הרפואה אינם יודעים להגיד במדויק מתי המטופל נכנס 
 .)Raijmakers et al., 2011; Ribera-Casado, 2015( לשלב זה
בנוסף, לא בכל המקרים ניתן יהיה להבחין בשלב זה. לכן, 
ישנה חשיבות גדולה להתייחס בהתאם כדי שטיפול בגישה 

 .)Ishiki et al., 2015( הפליאטיבית יהיה אפשרי
על פי ההנחיה הקלינית, נדרשת הערכה מקיפה לפני 
בחירת גישה מתאימה לטיפול. ההערכה כוללת בתוכה 
את פרוגנוזת המטופל, אופי הסימפטומים מהם סובל ומהן 
ההעדפות של המטופל. חשוב לזכור כי בחירה בכל גישה 
שהיא עשויה במידה מסוימת להועיל, אך גם להוות נטל. 
לכן, יש לבחור בגישה השומרת ביותר על נוחות ואיכות 
חייו של המטופל )Yamaguchi et al., 2012(. לאחר הפעלת 
ההתערבות, יש לבצע הערכה מחודשת למטופל שתכלול 
בתוכה בדיקת יתרונות, תופעות לוואי וסיבולת של המטופל 

.)Lembeck et al., 2016( להתערבות הנבחרת

דילמה אתית במתן הידרציה בסוף החיים
יתרונות רבים  הגישה הפליאטיבית המכילה בתוכה 
בהשוואה לחסרונותיה, מעלה איתה דילמה אתית חשובה. 
האם מתן הנוזלים בשלב זה מייצג עיקרון ברפואת הגסיסה, 
או מבטא הגשמה של צורך בסיסי בבני האדם ונוח יותר 
למשפחות )Cohen et al., 2012(. האם הוא מהווה את רצון 
המטופל ומשפחתו אך אינו מוצדק מבחינה קלינית, או 
Ishiki et al., 2015; Ribera-( שניתן כטיפול מוצדק והכרחי
Casado, 2015(. קיימים מעט מאד מחקרים הבודקים 
סוגיה זו. לדברי החוקרים, ניסויים תומכים כדוגמת אי מתן 
הידרציה בסוף החיים, עשויים להיות כבדים מידי עבור 
 Bruera et al., 2013; Good et al.,( החולים ומשפחותיהם
Raijmakers et al., 2011; Yamaguchi et al., 2012 ;2014(. לכן, 
דילמה זו מעוררת ויכוח בתקשורת ובספרות הרפואית כבר 
למעלה מעשרים שנה )Cohen et al., 2012(. בעקבות כך, 
הבנת מורכבות הסוגיה תסייע בקבלת החלטה לגבי דרך 
 Cohen et al.,( טיפול אופטימלית ביותר למטופל בסוף חייו

.)2012; Raijmakers et al., 2011

מתן הידרציה בסוף החיים נתפס באופן שונה בעיני 
המטופל והמשפחה, לעומת אנשי הרפואה הפליאטיבית. 
מונחים המהווים את הקו המנחה לטיפול בחולה הסופני 
הם נוחות, איכות חיים והישרדות. על כן, התפיסות השונות 
מתמקדות בשאלה: כיצד מתן הידרציה בסוף החיים 
 Bruera et al., 2013;( משפיעה על המטופל במונחים אלו
Cohen et al., 2012; Raijmakers et al., 2011; Ribera-

 .)Casado, 2015
מחד גיסא, אנשי הרפואה ובעיקר מומחים פליאטיביים 
יטענו, כי מתן הידרציה לחולה הסופני בימיו האחרונים אינה 
 Bruera( הכרחית ואף מהווה מעמסה ונטל על המטופל
et al., 2013; Raijmakers et al., 2011(. לדבריהם, טיפול 
זה נחשב במידה מסוימת כהתערבות רפואית פולשנית 
 Lembeck et( ועלולה לגרום לסיבוכים שונים וביניהם זיהום
al., 2016(. בנוסף, הליך מתן הנוזלים מלווה בכאב ובהגבלת 
פעילות המטופלים בחיי היום יום ואף עלול להחמיר את 
מצבם הכללי. בסופו של דבר ישנה פגיעה בנוחות המטופל 

.)Ishiki et al., 2015; Vidal et al., 2016( ובאיכות חייו
מומחים אלו רואים את הירידה בצריכת הנוזלים דרך 
 Ishiki et al., 2015;( הפה כחלק מתהליך טבעי של גסיסה
Raijmakers et al., 2011(. לדבריהם, ההתייבשות מייצרת 
אפקטים טבעיים מבוקשים וביניהם הרדמה טבעית. על כן, 
 Cohen( היא משפרת את נוחות ואיכות חייו של המטופל
et al., 2012; Vidal et al., 2016(. יתרה מזאת, במחקרם של 
 Bruera et al. )2013(; Ishiki et al. )2015(; Ribera-Casado
)2015(, לא נמצא שיפור באיכות החיים ובשיעור ההישרדות 
במטופלים שקיבלו 1000 מ"ל ליממה, לעומת מטופלים 
שקיבלו 100 מ"ל ליממה. המסקנה היתה, כי מתן הידרציה 
בנפח קטן אינה מקצרת את חיי המטופל ואינה פוגעת 
בנוחות ובאיכות חייו. בנוסף, מומחים אלו טוענים כי חשוב 
להבין שלמטופלים אלו מקום מוגבל לשיפור והנוזלים 
 Bruera( שיקבלו לא בהכרח ישפרו את התפקודים שנפגעו
et al., 2013(. יתר על כן, כאשר המטופל מקבל הידרציה 
ומתרחש שיפור קל במצבו, הוא ומשפחתו מפתחים 
תחושה של תקווה, שתתברר בסופו של דבר כתקווה כוזבת, 
אשר עלולה להקשות על ההתמודדות של בני המשפחה 

 .)Cohen et al., 2012( והמטופל
מאידך גיסא, מטופלים וקרובי משפחה חושבים כי הידרציה 
בסוף החיים הכרחית ויעילה ברמה הקלינית וכי היא מהווה 
סטנדרט מינימלי עד מותו של החולה. לדבריהם, המים 
מהווים חלק מרכזי בחיים. לכן, מתן ההידרציה בסוף החיים 
מבטאת צורך אנושי בסיסי )Cohen et al., 2012(. בנוסף, 
הם טוענים כי ההידרציה משמשת כלי עזר לשיפור נוחות, 
 Bruera et al., 2013; Cohen( כבוד ואיכות חיים של המטופל
et al., 2012; Lembeck et al., 2016(. טענתם מתבססת על 
מספר גורמים: 1( הנוזלים שניתנים למטופל משפרים את 

בן דלק, סקעת, מעוז, גביזון
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 Ishiki( מצוקת הסימפטומים הנובעים ממצב הדהידרציה
).et al., 2015; Raijmakers et al., 2011; Vidal et al., 2016 
 2( הנוזלים מסייעים בפינוי פסולת של תרופות ורעלים.

3( המטופלים מראים שיפור במצב הפיזי, העור שלהם נראה 
בריא יותר והם ערניים וצלולים יותר כאשר הם מקבלים 
הידרציה )Cohen et al., 2012(. יתר על כן, למטופלים ובני 
משפחותיהם קיים קושי בהתמודדות עם דליריום שנובע 
מהתייבשות והם חווים מצוקה גדולה. לכן, בעת מתן 
הידרציה למטופל, הם מצפים שהנוזלים יטפלו בדליריום 
והמטופל יחזור לעצמו )Bruera et al., 2013(. במאמרם של 
Cohen et al. )2012(; Davies et al. )2015(, מוסיפים כי בעיני 
המטפלים, ההידרציה משמשת כמעין תקווה להארכת 
החיים של אהוביהם. לדבריהם, כאשר המטופל קיבל 
נוזלים הם יכלו להבחין בשיפור באנרגיה, בתאבון ובהרגלי 
השינה של המטופל. בנוסף, הם טוענים כי הנוזלים חיוניים 
להישרדות המטופל, שללא נוזלים מוות מהתייבשות יהיה 

בלתי נמנע.
מצד אחד, המומחים הפליאטיביים תופסים את הדהידרציה 
כשומרת על נוחות ואיכות חייו של המטופל. מצד שני, 
מטופלים ומטפלים תופסים את הדהידרציה כפוגעת 
בנוחות ובאיכות חיים. לכן, ההחלטה לגבי טיפול בגישה 
הפליאטיבית לעיתים אינה אתית. על מנת שיהיה ניתן 
לקבל החלטה מוסרית יש להתייחס למספר נושאים: 1( 
מה היא ההשקפה הדתית של המטופל ומשפחתו. קיימות 
דתות בהן אי מתן הידרציה נחשב כסיוע למוות וחל איסור 
לעשות זאת. 2( מהי התרבות אליה משתייכים המטופל 
ומשפחתו )Cohen et al., 2012(. בתרבויות שונות יש הבדל 
בקבלת החלטות לגבי סיום החיים. טאיוואן למשל, היתה 
המדינה האסייתית הראשונה שהעבירה בשנת 2000 את 
חוק המוות הטבעי. חוק זה, מעניק למטופלים הגוססים 
ובני משפחותיהם את הזכות לסרב לטיפול רפואי מיותר 
שמאריך את הסבל )Raijmakers et al., 2011(. 3( מה הן 
העדפותיו של המטופל והאם השאיר אחריו הוראות 
מקדימות )Ribera-Casado, 2015( )טבלה 2(. 4( מה הם 
הסיכונים הפוטנציאליים בעת מתן או אי מתן הידרציה 
וכיצד ישפיעו על המטופל. 5( מה הם היתרונות שיש במתן 
או אי מתן הידרציה )Cohen et al., 2012( למטופל המסוים. 
ישנם מצבי חולי סופניים בהם המטופל מפיק תועלת 
מקבלת הידרציה )HIV, טרשת נפוצה וגידולי ראש צוואר(. 
מנגד, ישנם מצבים אחרים, ביניהם דמנציה בשלב הסופני, 
 Lembeck et al., 2016;( בהם אי מתן הידרציה עשוי להועיל
Ribera-Casado, 2015(. 6( מה הם הסימפטומים מהם סובל 

.)Yamaguchi et al., 2012( המטופל
יתרה מזאת, בעת קבלת החלטה על מתן הידרציה לחולה 
בסוף החיים - יש לפעול על פי עיקרון הקו המנחה שהוזכר 
לעיל. עיקרון זה מחייב לתת לכל מטופל כמות נוזלים 

מינימלית ליממה )לפחות 500 מ"ל( ואין להפסיק כלל 
את מתן הנוזלים. במחקר שבדק את יעילות הטיפול על 
פי קו זה, נמצא כי הוא עשוי לספק שביעות רצון ותחושת 
תועלת למטופלים, גם כאשר נפח הנוזלים הוא מינימלי 

.)Yamaguchi et al., 2012(
לסיכום, כאשר רוצים להעניק למטופל טיפול אופטימלי 
במצבי דהידרציה, יש לזכור כי קיימת מגבלה אתית וקיים 
צורך לדעת מהן עמדות המשפחה בנושא ועד כמה מתן 
 Ribera-Casado,( הידרציה מועילה או מזיקה למטופל
2015(. בנוסף, ניתן להסיק שעל מנת לצמצם את מורכבות 
הבעיה, יש למצוא דרך אתית לביצוע מחקרים בנושא. 
המחקרים יוכלו לתת בסיס טוב יותר לגבי ההחלטה באיזו 

.)Davies et al., 2015( גישה טיפולית יש לבחור

סיכום 
על סמך מה שנאמר במאמר הנוכחי ניתן להבין, כי הצוות 
הסיעודי צריך לבחון כיצד עשייה סיעודית מסוימת תועיל 
לנוחות המטופל והמשפחה בשלב הגסיסה. על כן, יש 
לחשוף את אנשי הסיעוד לסוגיית מתן הידרציה למטופל 
בסוף החיים ולגישות השונות בנושא זה. בנוסף, על הצוות 
הסיעודי לבחון מהו רצון המטופל ומשפחתו ומהי המלצת 
הרופא. במידה וההליך יתבצע כמו שצריך, ניתן יהיה להשיג 
את המטרה וליישם ביעילות רבה את השינויים המתאימים 

שיובילו למוות שליו. להלן ההמלצות לביצוע ההליך: 

קיום תקשורת ברורה עם החולים וקרובי המשפחה, . 1
תוך הצגת קו מנחה על מנת שיבצעו בחירה נכונה 
 Raijmakers et al., 2011; Ribera-Casado,( לטיפול
2015(. יש להסביר למטופל ומשפחתו, כי ההשפעה 
של מתן נוזלים בסוף החיים אינה ודאית. הצוות חייב 
לחשוף אותם ליתרונות ולסיכונים הפוטנציאליים שיש 
בכל גישת טיפול )Raijmakers et al., 2011(. בנוסף, 
תקשורת יעילה תוביל להשגת הבנה טובה לגבי 
תפיסות שונות וספקות של מטופלים ומטפלים. הבנה 
זו חיונית בעת קבלת החלטה בנוגע למתן הידרציה 
בסוף החיים, כדי לענות בצורה הטובה ביותר על צרכי 
Cohen et al., 2012; Ribera-( המטופל הספציפיים

.)Casado, 2015

ידי הצוות . 2 ביצוע ביקורים תכופים והערכות על 
הסיעודי. מחקר שבדק כיצד נפח נוזלים שמטופל 
מקבל משפיע על איכות חייו והישרדותו מצא, כי 
ביקורים תכופים והערכות שנעשו על ידי הצוות 
הסיעודי גורמים לשיפור משמעותי במצבם של 
המטופלים. תועלת זו גבוהה עד כדי כך שהיא עשויה 
 Bruera et( להאפיל על סימפטומים של דהידרציה
al., 2013(. לכן, ניתן להדריך את הצוות כי יש לבצע 
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טבלה 2: הנחיות מקדימות למילוי ע"י מטופל נוטה למות
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ביקורים תכופים יותר אצל מטופלים אלו. הביקורים 
והתעניינותו של צוות הסיעוד משרים רוגע על החולה 
והמשפחה, גם כאשר המטופל שרוי בדהידרציה, או 

מקבל הידרציה מינימלית. 

3 . Vidal ביצוע שינויים בדרך מתן הנוזלים. במאמרם של
ואחרים )2016(, מציינים כי מתן נוזלים תת עורי היתה 
הדרך הפופולארית ביותר בשנים 1940-1950 והוחלפה 
על ידי שימוש במתן נוזלים תוך ורידי. זאת, על אף 
שקיימות ראיות טובות התומכות בספיגה התת עורית 
של הנוזלים. לדבריהם, כתוצאה מכך הרבה רופאים, 
אחיות, מטופלים ומטפלים אינם מכירים את הטכניקה 
הבטוחה והיעילה הזו. לכן, עולה הצורך לחשוף את 
אנשי הצוות, המטופל ומשפחתו לדרך זו. החשיפה 
יכולה להוביל ליישום הטכניקה גם בבתי החולים 
ולא רק בהוספיס. על מנת שיהיה ניתן לבצע זאת יש 
להכשיר אחיות שיספקו הדרכה למשפחה, למטפלים 
ולכל איש צוות שאינו מכיר טכניקה זו. ההדרכה 
תכלול בתוכה, זיהוי של החומרים הדרושים, הכנה 
של הצינור ושקית עירוי, הסבר על שטיפה של הצנרת 
וכיצד יש לנהל את מתן הנוזלים. בנוסף, האחיות 
ילמדו כיצד יש לבצע הערכה של אתר העירוי וכמות 
הנוזל שהמטופל קיבל. במידה שההדרכה ניתנת 
למטפל בבית המטופל, יש לבדוק כי המטפל מבצע 
את רשימת המיומנויות בדייקנות, כדי שיהיה ניתן 
לאפשר לו להעניק את הטיפול. בנוסף, הצוות הסיעודי 
יהיה חייב לעקוב אחר מצב המטופל. חלק מהמעקב 
יתבצע בעזרת שיחת טלפון אחת ליומיים לפחות. 
שיחות אלו נועדו להעריך את כמות הנוזלים הניתנת, 
משך זמן העירוי, מצב האתר, ועוד נושאים הכוללים 

בתוכם עקירת מחט, דליפה, נפיחות, וכאב. 

בחרו  ומשפחתו  המטופל  כאשר  כי  לזכור,  חשוב 
בגישת הטיפול הפליאטיבית - יש לטפל באופן ספציפי 
בסימפטומים קיימים )Bruera et al., 2013(. הצוות צריך 
להיות מודע יותר לסימפטומים אלו ולדרכי הטיפול. 
למשל, מטופל עלול להתלונן על יובש בפה או על הפרשות 
מרובות ולכן הצוות צריך לדעת בדיוק מה להמליץ לאותם 
מטופלים כדי לשפר את המצוקה שהם חווים ולהקל על 

נוחיותם.
כל אלו הם שינויים הניתנים ליישום במסגרת המגבלה 
יבצע אותם, קבלת  והצוות הסיעודי  האתית. במידה 
ההחלטה על הטיפול תהיה נכונה עבור מטופל ועשויה 
להשיג את המטרה. בנוסף, הם מתאימים לעולם המודרני 
בו החלטות נעשות בשיתוף עם המטופל ומשפחתו. על 
כן, שימוש בהם עשוי לשפר את התהליך שהם עוברים עד 
מוות שליו של החולה וההתמודדות של המשפחה גם לאחר 

המוות. 

לעת עתה, אנשי המקצוע צריכים לזכור כי לגסיסה שלבים 
שונים ועליהם להתאים את הטיפול ולקבוע סדרי עדיפויות 
בהתאם לשלב בו נמצא המטופל. יתר על כן, עליהם לבדוק 
 Raijmakers et al.,( מהם הנהלים והשיטות הקיימים בנושא
2011(. כל החלטה על טיפול צריכה להיות מותאמת לצרכיו 
 Cohen et al., 2012; Yamaguchi( של המטופל וביחס לערכיו
et al., 2012(. אנשי הצוות צריכים לבדוק מהם מטרות 
הטיפול של המטופל והמשפחה, כולל דיון על ההתערבויות 
המקובלות, מי מנהל את התמיכה בחולה )משפחה או 
אחות(, כיצד מתבצעת התמיכה בחולה ומה משך התמיכה 
הצפוי בחולה )Lembeck et al., 2016(. בנוסף, חשוב לבדוק 
האם המטופל השאיר הוראות מקדימות לטיפול בו ומי 
האדם שמקבל עבורו החלטות כאשר מצבו אינו מאפשר 

 .)Good et al., 2014( זאת
יתרה מזאת, לפני כל החלטה ספציפית שנלקחת בעניין 
הידרציה בסוף החיים ובכלל סוגיות הטיפול בחולה הסופני, 
יש לפעול על פי ארבעה עקרונות אתיים חשובים. הראשון, 
עיקרון האוטונומיה, לפיו יש לתת כבוד לאמונות המטופל. 
עיקרון זה כולל בתוכו מתן מידע לחולה לגבי חתימה על 
מסמך הוראות מקדימות. השני, עיקרון התועלת. התועלת 
הצפויה חייבת לעלות תמיד על הסיכון הצפוי. השלישי, 
עיקרון אי גרימת נזק, נועד למנוע מידע חסר תועלת או 
טיפול חסר תועלת שעלול אף לגרום לנזק . הרביעי, עיקרון 
הצדק, לפיו יש להעניק למטופל את הטיפול הטוב ביותר 

 .)Ribera-Casado, 2015( עם המשאבים הזמינים
 במידה ואנשי צוות הסיעוד בחולה בימיו האחרונים יפעלו 
על פי הקו המנחה למתן הידרציה ולפי ארבעת העקרונות 
- ניתן יהיה להשיג את המטרה, להוביל את  האתיים 
המטופל למות בשלווה ובנוחיות עד כמה שניתן. בנוסף, 
חשוב להעמיק ולבחון נושא זה על מנת שניתן יהיה לבצע 
שינויים ולהבין מעט יותר על ההשפעה של ההידרציה על 

החולה בימיו האחרונים. 
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