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המסע המכונה חיים עלול להפוך לקשה מכל לניווט ככל שהוא מתקרב  "

 ."זוהי זכות גדולה לעזור לאחר למצוא את דרכו. לסיומו

 פג אספר



 טיפול פליאטיבי

הוא במלה הלטינית    palliativeמקור המלה 

"pallium "להגנה מפני  , שפירושה חלוק או גלימה

טיפול  . השפעות המחלה ולא לטיפול בסיבת המחלה

פליאטיבי נועד להגן על המטופל מאיומים פנימיים  

 .וחיצוניים של המחלה והטיפול בה

 



 

 :טיפול פליאטיבי כולל מספר שלבים ברצף הטיפולי

טיפול המתמקד בתמיכה  – supportive care  -טיפול תומך •

לאחרונה הטיפול התומך החל  . במטופל במהלך הטיפולים הפעילים

 .  לכלול גם מרכיבים פסיכוסוציאליים ורוחניים

מודל טיפולי רב תחומי במטופל ובמשפחתו בשלבי   –טיפול הוספיס •

 .המחלה הסופיים

 



 הסטוריה

לספירה ואף קודם לכן בטיפול  4-מתן טיפול פליאטיבי תואר במאה ה•

 .במחלות חשוכות מרפא כגון צרעת

ובתקופת  , xenodochiaביוון העתיקה מוסדות לארוח נקראו •

" hosp" מהמלהשנגזר  hospitium-האימפריה הרומית השם שונה ל

 ".host"או 

לא רק לנוודים  , בימי הביניים ההוספיס היה מקום מקלט ומנוחה•

בתקופת מסעות הצלב . חולים וגוססים, ומטיילים אלא גם לחסרי כל

 .הוקמו הוספיסים רבים בארץ הקודש

 



והחולים חשוכי המרפא טופלו   hospitals-החולים האקוטיים טופלו ב•

 .hospices-ב

ולא נראו עד , בתקופת הרפורמציה ההוספיסים נעלמו מאירופה•

אז הוקמו הוספיסים ייחודיים לטיפול בחולים הנוטים , 19-המאה ה

 .למות בדבלין שבאירלנד ובליון שבצרפת



 .בעקבותיהם הוקמו הוספיסים דומים של ארגונים נוצריים שונים•

 Cecilyואליו הגיעה , בלונדון St. Lukeאחד מהוספיסים אלו היה •

Saunders  -   עובדת סוציאלית שהגיעה להוספיס כאחות מתנדבת

 .20-של המאה ה 40-בסוף שנות ה

•Saunders כגון , חקרה את השיטות המיוחדות של הטיפול בגוססים

 .מתן אנלגטיקה מסביב לשעון במקום המתנה לתלונת המטופל

 





•Cecily Saunders  את ההוספיס השלימה לימודי רפואה והקימה

 .1967-ב St. Christopher–המודרני הראשון בלונדון 

שאפיינה את  , מטרת ההוספיס היתה לשלב בין מסורת החמלה•

ההוספיס עד כה לבין השגי הרפואה המודרנית וכך לתת שירות  

 .  להקלת הסבל של חולים חשוכי מרפא ושל משפחותיהם

 





,  "על מוות וגסיסה"רוס פרסמה את ספרה -קובלראליזבט  1969-ב•

הראשונה שקידמה את תפיסת הגסיסה בבית ומתן אפשרות  והיתה 

 .  למטופל להחליט החלטות לגבי הטיפול בסוף החיים

רוס חשפה את נושא הגסיסה והמוות עליהם היה טאבו עד -קובלר•

 .כה



 Connecticut            -הוקם באמריקה ההוספיס הראשון  1974-ב•

Hospice 

בשנים הבאות נפתחו הוספיסים נוספים בקנדה ובארצות הברית  •

 .והנושא עוגן בחקיקה על ידי הקונגרס האמריקאי

הוועדה האמריקאית להתמחות רפואית הכירה ברפואה  2006-ב•

 .הפליאטיבית וברפואת ההוספיס כהתמחות על



 WHOהגדרת  -טיפול פליאטיבי 

נוכח  , גישה שמשפרת את איכות חיי המטופלים ובני משפחותיהם

על ידי מניעה והקלה של סבל  , הבעיות הכרוכות במחלה מסכנת חיים

,  הערכה וטיפול בכאב ובבעיות גופניות, בעזרת זיהוי מוקדם

הטיפול הפליאטיבי מתחיל באבחון מחלה  . פסיכולוגיות ורוחניות

התפיסה הבסיסית היא . חשוכת מרפא ומסתיים עם בוא המוות והשכול

הטיפול הפליאטיבי לא נועד  . בדגש על איכות, התאמת הטיפול למטופל

ככל הניתן  " לחיות עם המחלה"להאריך חיים או לקצרם אלא מאפשר 

 .  לפני המוות



 טיפול פליאטיבי



 החולה הסופני
ללא טיפול  , להיות תומך בלבדהטיפול הופך אין אפשרות לריפוי ולכן •

 מרפא

סביבתו והצוות המטפל מחשיבים את החולה , משפחתו, המטופל•

 כסופני

 חודשים 6תוחלת חייו הצפויה לא עולה על •

 זכותו של המטופל לא לסבול מהתערבויות רפואיות•

 לזמן יש חשיבות מרובה   •

פסיכולוגיים  , חברתיים, החולה יכול לסגור מעגלים משפחתיים•

 .ורוחניים ולשאול שאלות על משמעות הקיום



 מאפייני הטיפול הפליאטיבי

 המטופל במרכז 

 

 



 הכרה במוות כחלק משלבי החיים•

 טיפול שלא מרחיק ולא מקרב את המוות•

 שאיפה להקל על הסימפטומים הגורמים לסבל•

 מתן איכות חיים אופטימלית וחיים פעילים ככל שניתן•

 "עניינים לא סגורים"סיוע והדרכה למטופל ומשפחתו בהשלמת •

 הטיפול מציע תמיכה במשפחה במהלך המחלה ולאחר המוות•



 מטרות הטיפול הפליאטיבי

 העדפותיו ובחירותיו, כיבוד מטרות המטופל

 

 



 טיפול כוללני
 



 תחומי-טיפול רב
 



 מודעות והתייחסות לדאגות בני המשפחה

 



 בניית מערכות ומנגנוני תמיכה

 



 מכשולים בקידום טיפול פליאטיבי איכותי
 :ב נמצא כי"במחקר שנערך בארה

 רוב הרופאים לא ידעו שמטופליהם לא רצו החייאה•

 נכתבו עד יומיים לפני המוות DNR-מהוראות ה 46%•

-ימים או יותר ביחידות טיפול נמרץ נרשמו ב 10אשפוזים למשך •

 מהמטופלים שנפטרו 38%

-על פי דיווחי קרובי משפחה של מטופלים בהכרה שנפטרו בבית•

מהמטופלים סבלו מכאב בינוני עד קשה לפחות מחצית   50%החולים 

 מהזמן 



 מכשולים בקידום טיפול פליאטיבי איכותי

 היעדר זמינות של טיפול פליאטיבי1.

 הגורם הכלכלי2.

 מחסומים של המטופל ובני המשפחה3.

 אנשי מקצוע4.

היעדר עדויות מחקריות מספקות להתערבות מבוססת ראיות  5.

(EBP) 



 מרכיבי ההכשרה של הצוות הפליאטיבי

 טיפול סיעודי בסוף החיים•

 טיפול בכאב•

 טיפול בסימפטומים•

 נושאים חוקיים ואתיים•

 שיקולים תרבותיים בטיפול בסוף החיים•

 תקשורת  •

 אבל ושכול, אובדן•

 טיפול איכותי בסוף החיים•

 הכנה וטיפול בשעת המוות•



 נושאים אתיים וחוקיים בטיפול הפליאטיבי

 אוטונומיה1.

 אי גרימת נזק2.

 הקלה3.

 חלוקת משאבים צודקת4.



 הוספיס יהודי באמסטרדם



 הוספיס יהודי באמסטרדם



 שירותי הוספיס בארץ

 הצופים-בהר, הוספיס אשפוזי בשיבא•

 מסגרות שונות למתן טיפול תומך ביתי•

 יחידות טיפול תומך בבתי החולים•



תל השומר, הוספיס בשיבא  



תל השומר, הוספיס בשיבא  



תל השומר, הוספיס בשיבא  



תל השומר, הוספיס בשיבא  



תל השומר, הוספיס בשיבא  
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