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ברזיסמאיר ' פרופ
הדסה והאוניברסיטה העברית, המרכז לאיכות ובטיחות קלינית

החייםמול סוף רפואה 

הכנס השנתי לסיעוד אונקולוגי  

ג  "טאואר רמלון לאונרדו סיטי 
18.3.15

בשבתון במרכז הארצי לסימולציה רפואית בשיבא

.  את סוף החייםלא למדנו לפגוש •

?  האם נכיר מגבלות הטיפולים והחלופות•
?  איך לטפל בדילמות ועימותים? לעצורמתי 

? מוות או נס: לנו ספק והכלת הפכיםקשה •
?פרדוקסאליתיכולת חשיבה האם יש לנו 

ולמה  ? אז מה התפקיד שלנו, אם לא נטפל•
?  להמשיך בדיקות

?איך אני בתור בן אדם-טכנולוגיה ללא •

?איני יודע: האם אני מסוגל לומר•

אתגרים ושאלות
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When Death is Good for Life
Pers Soc Psychol Rev 2012

Awareness of mortality motivate people to enhance physical 

health; live up to positive standards & beliefs; build 

supportive relationships & encourage development of 

peaceful, charitable communities; & foster open-minded & 

growth-oriented behaviors.

, אף כי גשמיות המוות מכלה אותנו"

"רעיון המוות מציל אותנו
להביט בשמש–ארווין יאלום ' פרופ

תודעת המוות ממחישה שברירותו וערכו היקר "

מכאן יכולה לצמוח  .  של כל רגע ושל כל אדם

"הברואיםחמלה עמוקה וחסרת גבולות לכל 

להביט בשמש  –ארווין יאלום ' פרופ

ציטוט מתוך ספר המתים והחיים הטיבטי
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?מי רוצה למות כך

הרוב לא

:  פרדוקס
רוב מתים בבתי חולים בסביבה קרה ומנוכרת עם  

והארכת סבל ונגד רצונם, מכונות, צינורות

*:  איכות טיפול ירודה ובזבוז משאבים
, העדר ידיעה על העדפות, מחסור בטיפול תומך

עודף העברות לחדרי מיון עם אשפוזים מיותרים  
וטיפולים עקרים מלווים בסבל

שליש מכלל תקציב הבריאות מוצא בשנה האחרונה לחיים*

Key Findings & Recommendations

• Pressing need to improve end-of-life care

• Person & family-oriented coordinated care 

with emotional, social, spiritual support 24/7

• Clinician–patient communication and 

advance care planning

• Professional education and development

• Policies and payment systems

• Public education and engagement
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אתגרים בהיערכות לטיפול בסוף החיים

אתגרים  

בטיפול  

המידי

רגולציה ובקרה

תקצוב 

ותפעול

חסרים 

בהכשרה

תאום ורצף 

בין צוותים  

ובין מוסדות  

מחסומים  

פסיכולוגיים

JAMA Internal Medicine May 26, 2014

JAMA 2014

N Engl J Med 2014;370:2506

N Engl J Med 2014;370:1283         BMJ 2014;348:g1452

N Engl J Med 2014;370:2506-14.

JAMA August 27, 2014

Ann Intern Med. 2014

JAMA IM 2014

נוכחות וכבוד, הקשבהערכים ומשמעות קיומית

N Engl J Med 2015

N Engl J Med 2015

N Engl J Med 2015
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משפחות ראיונות 
נפטרים מאה של 

בהדסה

שלא היה יחס של כבוד מספקמדווחים     

טיפול מספק להקלת סבלהיה שלא הרגישו   13

לא חשו מספיק תמיכה מהצוות המטפל    

סברו שהיה מקום לתמיכה רוחנית   5
      באו יברסיטה ה ברית  MD בו ת  –רחל  פן 

• Quality of care rated significantly lower 

for dying in a hospital, compared to dying 

at home, hospice or care home.

• The dignity and respect for patients 

shown by hospital and hospice nurses 

has increased between 2011 and 2013.

• For dying at home, coordination of care 

was rated significantly lower in 2013 

compared to 2012.

• Pain is relieved most effectively in the 

hospice setting (62%) and least effectively 

at home (18%).

• Only 50% of people who prefer to die at 

home, actually die at home

היה עם סרטן גרורתי של מעי גס 1 גיסי בן 
.  וגרורה חוסמת כליה שמאלית

הוא  , לאחר ניסיון כואב וכושל להכניס סטנט
.נשלח להכנסת צינור ניקוז חיצוני

?למה: שאלתי

“80% of patients suffer side effects from 
tube diversion: pain, infection, bleeding, 
discomfort and reduced quality of life.” 

J of Endo-urology 2010; 24: 129

Dr. P. Russo, Urology Service
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

“It’s easier to put a tube
than to talk with the patient”
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האם לפי החוק חובה על הרופא לתת טיפול  
?  תומך לבני משפחת חולה הנוטה למות

.  יודעים זאת 50חולים רק צוותי בתי בסקר 
.  יש לפעול על פי רצון המשפחה: כשליש אמרו

בקרובים ולא לתמוך חובה . החולהרצון יש לכבד 

.הרופאעל אחראיות החלטה : להחליטלבקש מהם 

.Aכן

.Bלא

.Cת/אינני יודע

החייםמיומנות תקשורת מול סוף שיפור 

הכשרת צוות מול שחקנים במרכז ארצי לסימולציה רפואית  
.  תרחישים של מצבי סוף חיים6יום עם -בסדנת בת

.  רופאים ואחיות650-עד כה עברו למעלה מ

JAMA 2005;293:1374

JAMA 2005;294:359

2009;151:345
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מה השפעת שיחה עם חולה על 
?סוף החייםבהעדפות לטיפול 

.A סיכון של עליה בדיכאון ובחרדה עם
.  ירידה בתקווה ובאיכות חיים

.B  עליה באיכות חיים וכיבוד העדפות עם
.הפניה מוקדמת יותר לטיפול תומך

.Cת/אינני יודע

JAMA Internal Medicine Published onlineMay 26, 2014

Communication in the Care of Patients With Serious and Life-Threatening Illness 

(Summary of American College of Physicians High Value Care Advice) 

JAMA Internal Medicine Published online October 20, 2014 

“Early discussions about goals of care are 

associated with better quality of life, reduced use of 

futile care near death, enhanced goal-consistent 

care, positive family outcomes, and reduced cost.

No evidence for increased patient’s distress.

Communication about serious illness care goals 

should be systematically integrated into our clinical 

care structures and processes”
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אני שמח שאתה מרגיש  "
.0 1טוב ואני מאחל לך עד 

יש לי צורך לברר רצונך  
וחלילה תהיה במקרה 

מי  . תוכל לדברחולה ולא
?תרצה שידבר בשבילך

?האם דיברת אתו

האם יש טיפול שראית  
אצל אחרים שאמרת  

אני לא רוצה  "לעצמך 
?  "לחיות כך

"?ולמה? איזה, אם כן

בירור העדפות החולה מראש

אי וודאות

סופיות

ב

↓ efficacy of 
technologies
Chemotherapy
radiotherapy
antibiotics
ventilation

dialysis
PEG
CPR

הערכת יתר ליעילות

הערכת חסר למחיר

העדר דיון על חלופות

"אין לנו יותר מה להציע"
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אי וודאות

סופיות

ב

↓ efficacy of 
technologies
Chemotherapy
radiotherapy
antibiotics
ventilation

dialysis
PEG
CPR

ב

↑ value for 
palliative care

Morphine 
for pain, 
dyspnea
& distress

דילמות

ערכים

אמונות

עימותים

?חוק

אי וודאות

סופיות

ב

↑ value for 
palliative care

Morphine 
for pain, 
dyspnea
& distress

כיבוד העדפות
תמיכה רגשית 
תמיכה בקרובים
הרגעת עימותים

הקשבה
עזיבה-אי

נוכחות  
כבוד

ב

↓ efficacy of 
technologies
Chemotherapy
radiotherapy
antibiotics
ventilation

dialysis
PEG
CPR
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אי וודאות

סופיות

ב

↑ value for 
palliative care

Morphine 
for pain, 
dyspnea
& distress

כיבוד העדפות
תמיכה רגשית 
תמיכה בקרובים
הרגעת עימותים

הקשבה
עזיבה-אי

נוכחות  
כבוד

הקשבה

Cognitive 

Skills

Emotional 

Skills

ב

↓ efficacy of 
technologies
Chemotherapy
radiotherapy
antibiotics
ventilation

dialysis
PEG
CPR

בילדות אנו לומדים לתקשר

כל ובעיקר דרך קודם 

המערכת הרגשית

במצב של חולי אנחנו חוזרים  

למצב ילדות בו אנו זקוקים  

להתקשרות רגשית

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:MaternalBond.jpg
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:MaternalBond.jpg
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סערת רגשות לקראת אובדן ופרידה

,  הבנה בלי שיפוטיות: טיפול
כבוד, הכלה, הקשבה

צער

עצב

געגועים

אבל

כאב

הכחשה

תסכול

אמוןאי 

בלבול

ובהלהפחד 

כעס

אשם וחרטה

האשמה

שנאה

מתח

NURSE: Name (emotion), Understand, Respect, Support, Explore
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:  ניתוח תוכן של המפגשים
שליטת השיח הקוגניטיבי על פני הרגשי

רופאים ואחיות  0 1סדנאות בהן התנסו מעל 10-סרטונים מ0 1ניתוח 

–RIASRoter Interaction Analysis Systemבעזרת שיטה מתוקפת 

(ביניהן0.9מתאם )מנוסות קידוד על ידי שתי מקודדות ועם תוכנה 

קוגניטיבי/רגשייחס*תוכן רגשיתוכן קוגניטיבי

   3 1ממוצע מבעים

 5 8 1זכר

 110910נקבה

 14586רופא

 58919אחות

 )*(p<0.001 קוגניטיבילתוכן בהשוואה

באום בי ה' של  בMDMPHוהיא  בו ת תזה מי ברהמחקר זה  תמך  ל י י מרכז 

נוכחות ללא מלל: שניות5מהמפגש שתיקה מעל  1-פחות מ

מצד השחקן 15רק : מהמבעים הם מצד איש הצוות 85

להיות נוכח , שםלהיות 

,אפילו בלי לדבר

כמענה למצוקה הקיומית

?בעלי סמכות מתקשים יותרהאם 

העוצמה של נוכחות

Arch Intern Med. 2012;172(19):1501

“…effective communication also includes the power of silence. 

Family satisfaction about end-of-life care may be greater when 
physicians talk less and listen more”
Lilly CM et al. The healing power of listening in the ICU. NEJM 2007;356:513-5.
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התקווה היא החלון שדרכו נושבת רוח רעננה של חופש ושל 
אנחנו נידונים  , בהיותנו בני אנוש. ידיעה-וגם של אי, אפשרות

.בשלוםהיא קבלת אי הידיעה , עבורי, תקווה. ידיעה-לחיים של אי

הידיעה  -הקבלה את אי, ההסכמה העמוקה לא לדעת את העתיד
.אל החיים ברגע הזהפותחת שער, מתוך שלום ואהבה

, אמונה, קבלה, נכנסות דרכו גם תקווה, וכשהשער הזה נפתח
.ושמחה, אהבה

,  תמיד חדשים, כפי שהם באים בכל רגע ורגע, בחייםשמחה 
.תמיד לא ידועים

אהבה ושמחה , אמונה, קבלה, תקווה: ולאיכויות האנושיות האלה
.  האלה אין תאריך תפוגהלאיכויות 

בגובה העיניים, תקווה
פזואלויעל -מאת שמחה

.4.2.13, בילינסוןח "בי, ("וסרטן)על תקווה "מכנס

https://www.facebook.com/simcha.yael.pazuelo/posts/534437686577781
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על החוסר האפשרות להכיר באמת  

בסבל של אדם אחר ומכך השלכות  

חברתיות ופוליטיות 

הו ה   ות מהרוואר 
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האישה שמילאה את חדר המתנות בבית החולים שניידר

אימא שהפכה טרגדיה לפרויקט נתינה
לאחר שנקבע  . עבר החייאה ממושכת. טבע בבריכה עשר דקות מתחת למיםבן שנה יאיר 

.  שנים3יאיר שורד במצב צמח כבר . חזר הדופק, מותו והסכימו ההורים לתרומת איברים

.ביותרעברה את השעות הקשות שניידר בו בבית חולים להתנדב החליטה , האימא, מירב

.  לקחה על עצמה למלא דרך קבע את חדר המתנות של בית החוליםהיא 

זמן  המסרון הפך תוך . של שניידר" חדר המתנות"מתנות ללאחרונה שלחה מסרון לתרום 

.את חדר המתנות וכל הפרוזדורים מסביבוישראלים מילאו לוויראלי ורבבות קצר 

סופיות

↑ value for 
palliative care

Morphine 
for pain, 
dyspnea
& distress

כיבוד העדפות
תמיכה רגשית 
תמיכה בקרובים
הרגעת עימותים

הקשבה
עזיבה-אי

נוכחות  
כבוד

הקשבה

Cognitive 

Skills

Emotional 

Skills

ב

↓ efficacy of 
technologies
Chemotherapy
radiotherapy
antibiotics
ventilation

dialysis
PEG
CPR

http://www.mako.co.il/news-israel/health-q1_2015/Article-88bf9c4599aab41004.htm
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מגע של רופא

www.ted.com

Dr. Avraham Verghese

Professor of Theory & Practice of Medicine 

Stanford,  California

http://www.ted.com/talks/abraham_verghese_a_doctor_s_touch.html


3/18/2015

18

על הצוות המטפל ליצור סביבה מוגנת עם 
אמון ללא תנאי עליו יכול להסתמך המטופל  

*סביבה הדומה לזו של חיבוק אימהי–

ל  "זמריאנה אמיר פרופסור 

מרכז רפואי סורוקה, פסיכולוגית קלינית

Marianne Amir: Run for your life 

Journal of Clinical Oncology 2003

(Winnicotלפי)להתפתחות הילד החיוני *

על תפקיד הצוות בסוף החיים

סוף חיים ולכן נותנים טיפולים  לא למדנו לפגוש •

.נוכחות וכבוד, במקום הקשבההיינו רוצים שלא 

להסכמה  כללית דת ונהלים נותנים מסגרת , חוק•

.חברתית אבל לא כלים לפתרון נקודתי

.  הכשרה חווייתית בעזרת סימולציה עשויה לעזור•

האתגר הוא להיות שם כאדם תוך הכרה בסבל  •

.חס  של אמתובערך , הפרידה ובמשמעותה

.  פעם נלמד משהו שלא ידענוכל •

תובנות



3/18/2015

19

בקרת איכות
מבדק איכות של 
משרד הבריאות

איכות  פתוח מדדי 
ובקופותבמוסדות 

הכשרה וחינוך
הקצאת משאבים  
ממשרד הבריאות  

לסדנאות
טיפול תומך סבב  
חובה בהתמחויות

תגמול ופיתוח
תשתית  בניית 
 /4 תומך לטיפול 

ובמוסדות סיעוד
תגמול מעודף 
לטיפול תומך

תיעוד ותיאום
תיעוד העדפות 
משותף לקהילה 

ולבתי החולים נגיש  
דים"ומלרא "למד

ורצף בין גופים

מחקר מעקב
ניטור מעברים  

סוף חייםבלאשפוז 
שביעות רצון  

מטיפול בסוף חיים

שיתוף הציבור
כלי הסברה  פתוח 

שיתוף הציבור על ו
סוף החיים כחלק  
בונה של החיים   

אסטרטגיה לשיפור איכות בסוף החיים
ברמה המערכתית ושל הקהילה

“I never expected that among the most meaningful 

experiences I’d have as a doctor—and, really, as a 

human being—would come from helping others 

deal with what medicine cannot do as well as what 

it can.”

לעולם לא ציפיתי שמבין ההתנסויות המשמעותיות  "

יבואו מלעזור לאחרים –ובאמת כאדם –ביותר כרופא 

"במה שהרפואה אינה יכולה לעזור באותה מידה

Atul Gawande, MD MPH

Professor of Surgery

Harvard Medical School
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האחרונותהמילים . ענת גוב
    .  .  -ראיון שפורסם בי י ות אחרו ות ב

? איפה האושר שלי", תקום כל בוקר ותשאלאם 

אני  ? לא מגיע לי? מגיע לי? מתי תורי? מה איתי

.  אז רוב הסיכויים שתהיה מאוד אומלל, "ואניואני 

איך אני יכול  ", אם תקום בבוקר ותשאלאבל 

אז אולי יש לך סיכוי  " ?לעשות את האחר מאושר

. לבדל של אושר


