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לחלום, ליזום ולִבְלֹום בדרום

הפחתת פניות למלר"ד לצורך 
איזון תסמינים במטופלים 

אונקולוגיים באילת
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נפרד ר רקע: הדרכת מטופלים הינה חלק בלתי 

מהעשייה סיעודית. היא קריטית בחשיבותה עבור 
מטופלים חדשים שחלו בסרטן, אשר בפרק זמן 
קצר מצופה מהם להפנים פרטים מרובים הקשורים 
לאבחנה, לבדיקות ולטיפולים, וכל זאת לצד עומס 
רגשי עצום, הכולל תחושות אי וודאות, בלבול ואף 
חששות ופחדים. עקב פניות מרובות של מטופלי 
המכון האונקולוגי למחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד(, 
הוחלט ליזום פרויקט המשפר את תכנית הדרכתם 

ואת המעקב אחר התסמינים הנחווים על ידם. 
מטרה: הפחתת שיעור המטופלים האונקולוגיים 

באילת הפונים למלר"ד, לצורך איזון תסמינים.
שיטה: בניית תכנית הדרכת מטופלים שיטתית. 

לצורך כך בוצע תהליך מקדים של בירור ותיעוד 
סיבות הפנייה למלר"ד, כמו גם ביצוע ראיונות עומק 
עם מטופלים אודות המידע שהיה מסייע בידם 
לצלוח את תקופת הטיפולים, תזמון אופטימלי של 
ההדרכה לפי דעתם, מה מונע מהם להיענות לטיפול, 
ולהיפך - מה יכול להגביר אצלם היענות לטיפול 
ועוד. לאחר ניתוח הממצאים שנאספו, נבנתה תכנית 
הדרכה בשלבים עבור האחות וכלי עבודה עבור 

המטופל. בנוסף, נעשו פעולות פרואקטיביות לבירור 
הפנמת ההדרכה ולמעורבות הקהילה.

 ,2015 ממצאים: טרם התחלת הפרויקט, בשנת 

טופלו במכון האונקולוגי 42 מטופלים, היו 215 פניות 
למלר"ד, כאשר מתוכם 61 לאיזון תסמינים. בשנת 
2016, לאחר יישום תכנית ההתערבות, טופלו 50 
מטופלים במכון האונקולוגי, היו 76 פניות למלר"ד, 
ומתוכן פנייה אחת בלבד לאיזון תסמינים. בשנת 
2017 היו 67 מטופלים פעילים במכון האונקולוגי, 37 
פניות למלר"ד מהן שתי פניות לצורך איזון תסמינים.
היא  כאשר  יעילה  מטופלים  הדרכת  מסקנות: 

מידת  ונמדדת  בעקביות  מתבצעת  ממוקדת, 
הפנמתה באופן שוטף. הדרכה שיטתית, שנבנית תוך 
התייעצות והתחשבות בדעת המטופלים ובצרכיהם 
הספציפיים, מגבירה היענות לטיפול ובכך מפחיתה 
ואף ממזערת את מספר הפניות למלר"ד. המשמעות 
היא שיפור באיכות החיים של המטופלים, הפחתת 
סבלם וסבל בני משפחותיהם, מניעת דחיית טיפולים, 
הורדה במינונים או הפסקתם, חיזוק האמון בין 
המטפלים למטופלים וכן שיפור משמעותי בהיבט 

הכלכלי. 

אורית טמסות
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טמסות

סובלים  מהם  שהתסמינים  עולה  רבים  במחקרים 
המטופלים, פוגעים באיכות חייהם וביכולת תפקודם 
)Mazzotti et al., 2012; So, 2009(. יתרה מכך, תסמינים 
דחייתו,  ידי  על  לרצף הטיפול  להפריע  אלו עשויים 
ובכך להביא  הורדה במינונים או הפסקתו לחלוטין, 
 לפגיעה ביעילות המקסימלית של הטיפול ואף לכישלונו
.)Wyatt, Sikorskii, Tesnjak, Victorson,  & Srkalovic, 2015(
לא אחת קורה, שמטופלים אינם יודעים כיצד להתמודד 
 Barbera et al., 2013;( בתופעות לוואי אלה ופונים למיון
 Mayer, Travers, Wyss, Leak, & Walle, 2011; Nguyen,
 Tremblay, & Mathieu, Groleau, 2016; McKenzie et al.,
 2011; Bozdemir, Eray, Eken, & Samur, 2009; Vandyk,
 .)Harrison, Macartney, Ross-White, & Stacey, 2012
כך למשל, נמצא שהבעיות שבגינן פונים המטופלים למיון 
הן: בעיות נשימה )15.8%(, בעיות עיכול )13.4%(, בעיות 
נוירולוגיות )8.3%(, זיהומים )8.3%(, בעיות קרדיווסקולריות 
)8.2%(, כאב או טראומה )7.8%(, דימום )7.1%( ומגוון בעיות 
אחרות )Nguyen et al., 2016( )31%(. דוגמא ממחקר נוסף 
מראה שהבעיות הנפוצות ביותר בקרב הפונים למיון הן 
כאב )24%(, קוצר נשימה )17%(, בחילות והקאות )14%(, 
חום )13%( ועייפות, שלשולים וחולשה )פחות מ-10%(. 
)Bozdemir et al., 2009(. במחקר זה נמצא גם ששכיחות 
הביקורים היתה 1.4 לאדם, שיעור האשפוזים היה 37.3%, 18% 
מהמטופלים מתו תוך חודש ו-31.4% בתוך שלושה חודשים.
כשנידונו סיבות פנייתם של מטופלים אונקולוגיים למיון, 
החוקרים הסיקו שהסיבות העיקריות הן ניהול לא מספק 
של התסמינים וחוסר זמינות המטפלים בשעות שמעבר 
לשעות העבודה )Mayer et al., 2011(, ניהול לא מספק של 
גורמי סיכון ספציפיים לפתח תסמינים בחומרה גבוהה 
)Bozedmir et al., 2009( והעדר מידע מספק על הטיפול 
ועל תופעות הלוואי )Uysal et al., 2018(. בהקשר לכך 
עולה מהממצאים, שככל שהמטופלים מקבלים יותר 
מידע והדרכה, הם מסוגלים להתמודד ביעילות טובה 
 יותר עם תופעות הלוואי, לפתח גישה חיובית יותר למצבם
)Tian, Jia,  & Cheng, 2015; Uysal et al., 2018( ואף לשפר 
את מצבם התפקודי )Tian et al., 2015(. מכאן, שהדרכה 
שיטתית המותאמת לכל מטופל עשויה לשפר את יכולתם 
להתמודד עם תופעות הלוואי ובכך למזער את הפניות 

למיון.
מסתבר, שרוב המטופלים מעדיפים לקבל מידע מפורט 
ודרכי  הלוואי  תופעות  התרופות,  על  האפשר  ככל 
 Al-Amri, 2009; Huan-Keat, 2014;( ההתמודדות בהן
Lock &Willson, 2002; Piredda et al., 2008(. זאת ועוד, 
הם מעדיפים שהמידע יימסר להם בשיחה בעל פה פנים 
 )Huan-Keat, 2014; Lock & Willson, 2002( מול פנים
בשפת אמם )Lock &Willson, 2002( או בעל פה ולאחר 

מכן לצרף מידע כתוב )Piredda et al., 2008(. מלבד 
הדרכה פנים מול פנים או בכתב, לעיתים ניתן לעשות 
 שימוש בקלטות שמע לצורך הדרכה ומעקבים טלפוניים

)Williams, & Schreier, 2004(. נמצא שאלה שקיבלו קלטות 
והשתמשו בהן, ידעו לנהל את תופעות הלוואי בכוחות 
עצמם ביתר יעילות, בהשוואה לנבדקים בקבוצת הביקורת 

 .)Williams, & Schreier, 2004( שלא קיבלו אותן
עקב פניות רבות של מטופלי המכון האונקולוגי במרכז 
הרפואי יוספטל באילת למלר"ד, הוחלט ליזום פרויקט 
המשפר את ההדרכה למטופלי המכון האונקולוגי והמעקב 
אחר מצבם, כדי להפחית את שיעור פנייתם למיון. העבודה 
הנוכחית מתמקדת בתיאור התהליך שהתקיים, במסגרת 
אשפוז יום אונקולוגי. העבודה כוללת תאור המצב טרום 
ההתערבות, ניסוח מסקנות  ממצאי בדיקת המצב בטרם 
בוצע השינוי, תיאור תכנית התערבות סיעודית שגובשה 
וביצועה ודיווח על תוצאות הערכה נוספת שנעשתה כשנה 

וכשנתיים לאחר הטמעת ההתערבות הסיעודית. 

תיאור המצב הקיים טרם ביצוע השינוי

בסעיף זה יתואר תחילה אופן העבודה במכון האונקולוגי 
ואופן הדרכת המטופלים טרם השינוי שבוצע. בשלב 
השני, יתוארו ממצאי הדיווחים שתועדו בתיקי המטופלים 
שפנו למלר"ד ולאחר מכן יסוכמו ממצאי הראיונות עם 

המטופלים שפנו למלר"ד.

אופן העבודה הייחודי של המכון האונקולוגי במרכז הרפואי 

"יוספטל" באילת

בשל המרחק של בית החולים "יוספטל" ממרכז הארץ, 
והעובדה כי רופאים מבתי חולים שונים מרכזים את הטיפול 
במטופלים שונים, אופן העבודה במכון האונקולוגי נושא 
אופי ייחודי. ניתן להבין זאת, משום שההוראות הרפואיות 
ניתנות "בשלט רחוק" על ידי רופאים מהמרכז הרפואי 
"קפלן", הבודקים את המטופלים אחת לחודש לערך. כל 
הקשר איתם נעשה באמצעי התקשורת מייל, פקס וטלפון. 
כמו כן, קיימת האופציה למתגוררים באילת  המטופלים 
במרכזים אחרים מלבד בית החולים קפלן, לפנות באמצעות 
האונקולוג המטפל בהם לאונקולוג בקפלן ולגבש תכנית 
טיפול משותפת. מכן משתמע, שלמרות שהצוות הסיעודי 
דבר  יותר,  מורכבת  תפקידו  הגדרת  מאד,  מצומצם 
המצריך תכנון עומס התפקידים ביעילות, כולל הדרכת 
מטופלים וניהול התסמינים, תוך התחשבות במגוון הגישות 

הטיפוליות של המעורבים בטיפול.

אופן הדרכת המטופלים טרם השינוי 

המפגש הראשון עם המטופל התקיים במסגרת המרפאה. 
במרפאה נוכח צוות רב מקצועי הכולל: רופא, אחות ועובדת 
סוציאלית. במפגש הראשון התבצעה שיחת היכרות עם 
המטופל ומשפחתו, נבחנו צרכי המטופל והמשפחה בפן 
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הסיעודי והסוציאלי ותוכננה תכנית התערבות בהתאם. 
ההדרכה הראשונית התקיימה ביום הטיפול הראשון, אשר 
מטבע הדברים כללה עומס רב בפרטים שנאמרו למטופל 
ולבני משפחתו. מעמד זה הינו היחידי שהוקצב לנושא 
ההדרכה הראשונה לפני טיפול, מתוך מחשבה להמשך 
תמיכה במסגרת הקהילה. "המשוב" ליעילות או לכישלון 
ההדרכה בא לידי ביטוי, למעשה, בהגעה חוזרת ונשנית 
למלר"ד וכן בבעיות שהתעוררו בין הטיפולים והתגלו תוך 
כדי שיחה עם המטופלים במכון, כמו: נטילה מוטעית של 
התרופות מבחינת תזמון, מינון, תדירות, אי נטילת תרופות 

הכנה ועוד. 

בדיקה רטרוספקטיבית של תיקי המיון 

כחלק מבדיקת המצב לפני השינוי, נבדקו תיקי המיון 
2015. המידע שנדלה מהתיקים  ועד דצמבר  מינואר 
הללו התייחס למספר הפניות למלר"ד על ידי מטופלים 
אונקולוגים, ומספר הפניות על רקע הצורך באיזון תסמינים. 

לוח 1 מסכם את הנתונים הללו.
 42 215 הפניות למלר"ד באותה תקופה על ידי  מתוך 
מטופלי המכון האונקולוגי, הוחלט לבדוק באופן אקראי 
עשרה תיקים, כדי לאשר את הפרשנות שניתנה לסיבת 
הגעתם למלר"ד. התיקים הועברו ונבדקו  ע"י ד"ר רבקה 
כצנלסון, סגנית מנהלת המכון האונקולוגי ביה"ח קפלן. 
אשר עברה על עשרת תיקי המיון ואכן אישרה שסיבת 
ההגעה למלר"ד היתה איזון תסמינים, כפי שנמצא בבדיקה 

הראשונה.

ראיונות עם מטופלים שפנו למלר"ד

בשלב הבא נערכו ראיונות עם כל אותם 42 המטופלים 
שתיקיהם נבדקו, במטרה לברר איתם ולהבין את סיבת 

הגעתם למלר"ד. התכנים שנבדקו:
בחינת מידת הפנמת ההסברים, באמצעות קבלת . 1

משוב ישיר מהמטופל ע"י שאלות ישירות: 

מה זכור לך מההסבר על תרופות ההכנה?	 

מה זכור לך מההסבר על תופעות הלוואי הצפויות 	 
וכיצד לנהוג כדי למנוע אותם או לטפל בהם?

האם זכור לך מהו אופן נטילת התרופות הנדרש 	 
ממך? 

מה זכור לך מההסבר על המצבים בהם אתה 	 
מתבקש להגיע למלר"ד?

איתור חסמים להיענות לטיפול באמצעות בירור . 2
הסיבה להימנעות נטילת הכדורים, למשל קושי 
נטילת  בבליעתם או חשש מהתרגלות לשגרת 
הכדורים, הופעת תופעות לוואי אפשריות  וסכנת  

התמכרות.
בחינת שגרת נטילת תרופות פומיות - נטילת תרופות . 3

. Polypharmacy ,כרוניות
בחינת דעתם אודות מינון המידע המתאים עבורם. . 4
בחינת דעתם אודות עיתוי מתן ההדרכה היעיל . 5

עבורם.
בחינת דעתם אודות נוכחות / העדר בן משפחה . 6

במהלך ההדרכה.
מהציטוטים המודגמים להלן, עולות בעיות הקשורות 
לכמות המידע המועבר בהדרכה ומידת הבנתו, כמו גם 

הקשיים הפיזיים והרגשיים הנוגעים לנטילת התרופות.  

"מהרגע שהודיעו לי שאני חולה סרטן הפסקתי 	 
לשמוע. לא מסוגל להבין הסבר פשוט".

"רוצים שאבין כמו רופא בזמן קצר ואחליט. אני לא 	 
מבין כלום".

"אני לא מסוגלת לבלוע כדורים עוד מהילדות. אני 	 
נחנקת. אין את התרופה שלי בסירופ".

"אני מפחדת שכדי להרגיש טוב אצטרך כדורים ואז 	 
אתמכר".

"אני בולעת ומזריקה תרופות בשל סוכרת ויתר לחץ 	 
הדם. כמות גדולה של תרופות אני לא מסוגלת".

לוואי של התרופות 	  "אני מפחד מכל התופעות 
הקבועות, אז עוד להוסיף תרופות? לא מסוגל"!

"כמות המידע ענקית. אני כל הזמן צריך לחפש. אין לי 	 
כח! למה המידע לא פשוט נגיש בדף אחד"?

"למה ההדרכה לא מתקיימת בשלבים? הרבה מידע, 	 
המון מטלות והחלטות... לא מבין מי נגד מי. קשה 

לזכור הכל. אני מגיע הביתה ושוכח חלק".

"ההדרכה צריכה להיות בהתחלה ולחזור מספר 	 
פעמים. קשה לזכור הכל".

"למה לא שואלים אותי מה הבנתי, האם יש לי שאלות, 	 
או נפגשים איתי רק למידע אני מתכוון, להבין דבר 

אחד".

סה”כ פניות לצורך איזון סה”כ פניות למלר”דסה”כ מטופליםשנה 

תסמינים 

הערות 

העדר מנגנון תמיכה בקהילה 20154221561

לוח 1: נתוני פניות למלר"ד טרם ההתערבות המקצועית
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"חשוב לי שאשתי תהיה איתי בהדרכה. היא תמיד 	 
זוכרת וכל החיים היא מנהלת את הבית".

"כל החיים שידרתי שאסתדר לבד. היום אני לא מסוגל 	 
וחשוב שיהיה איתי הבן".

לוח 2 מסכם את ממצאי הראיונות עם 42 המטופלים.

מסקנות העולות מבדיקת המצב הקיים טרם ביצוע השינוי

מניתוח הממצאים עולה, שרבים מהמטופלים במכון 
האונקולוגי פונים למלר"ד. עוד עולה, שהסיבות העיקריות 
לפנייתם נובע מהדרכתם, שככל הנראה לוקה בחסר ואינה 
עונה באופן אופטימלי על צרכיהם. החשיפה לתחושות 
המטופלים, תחושות התסכול והסבל הפיזי הרגשי שעלו 
בראיונות, עוררה תחושת כישלון. עוד עלו, הרהורים כמו: 
כמה שאנו, האחיות האונקולוגיות, חושבות ומאמינות 
שאנו כאן בשביל המטופלים, בפועל עבודתנו מחטיאה 
את המטרה. חייב להימצא פתרון לאיתור ולמניעת הבעיות 

הללו. 

גיבוש תכנית התערבות סיעודית - בניית כרטיס עבודה

לאור הנתונים שתוארו לעיל והמסקנות שעלו מתוכם, 
יישום הדרכה שיטתית ומובנית בשלבים  הוחלט על 
המתקיימת כיום כשגרת עבודה, כפי שיתואר להלן. הוחלט 
שההדרכה תתבצע באמצעות שימוש בכלי נגיש ופשוט 
לשימוש ולהבנה עבור המטופל, המכונה "כרטיס המטופל". 

כלי זה נבנה במיוחד לצורך הפרויקט הנידון בעבודה זו. 
עוד הוחלט, שההדרכה לקראת הטיפול הראשון תתבצע 
במועד מיוחד לפני יום הטיפול הראשון, בשונה מהמצב 
שלפני ביצוע השינוי. המטופל מונחה להגיע להדרכה זו עם 

מלווה, בן הזוג או ילד, לפי בחירת המטופל.
יש לציין, שמבעוד מועד מוסדר נושא הנפקת המרשמים 
ואישורי התרופות, דבר שלא נעשה בעבר. לצורך כך, 
נשלחות לרופא המשפחה הנחיות שיש לבצע טרם המפגש 
הראשוני עם המטופל והמלווה שלו, כדי שכל התרופות 
תהיינה ברשותו בעת ההדרכה. כמו כן, נעשה בירור 
שהמטופל אכן זוכר ויודע, שלמפגש הוא מגיע עם שקית 
תרופות. בנוסף, המטופל והמלווה מתבקשים להכין שאלות 
אשר לא קיבלו עליהן מענה במפגש עם הרופא ולהביאן 

למפגש ההדרכה עם האחות.
ביום הטיפול הראשון, מוקדש זמן נוסף להדרכה חוזרת 
בנוכחות בן משפחה/ מלווה. כמו כן, נבדקת באופן יזום על 
ידי האחות הפנמת הנאמר. המטופל משוחרר רק לאחר 
שההנחיות כיצד לנהוג בבית ברורות. במידה ובמפגש עולה 
כי קיים קושי בבליעת תרופות ובהיענות לטיפול, המטופל 
מוזמן ליום טיפול מיוחד, בו הוא מתרגל ליישם את ִשגרת  
הטיפול התרופתי בנוכחות האחות ומוצאים במשותף 

פתרונות לענות על הקשיים.
בנוסף לכך, בהעדר יחידה להמשך טיפול ומעקב בקהילה, 
מועמד לרשות המטופלים שירות טיפול תומך ביתי. 
בהתאם לצורך, נערך מעקב על ידי שירות זה ונבדקת 
יכולת ההתמודדות של המטופל ומשפחתו. שגרת דיווח 
מביקורי בית אלו הוטמעה. מתוך הדיווחים הללו, נעשה 
שיפור נוסף באיכות ההדרכה שניתנת במכון האונקולוגי. 
זאת ועוד, לצורך מענה ותמיכה נוספים, ניתנה למטופלים 
האפשרות לפנייה טלפונית אל האחות האונקולוגית מעבר 
לשעות העבודה, כדי להתייעץ ולקבל מענה בזמן אמת. 

מידת הפנמת 
ההסברים

חסמים להיענות 
לטיפול

שגרת נטילת 
תרופות פומיות

מידת המידע  
המתאים להם

עיתוי מתן 
ההדרכה 

המתאימה עבורם

נוכחות / העדר בן 
משפחה במהלך 

ההדרכה

42 הבינו את 
הרציונל

חסמים 

פסיכולוגיים:

20 )48%( - קושי 
בנטילת תרופות 

עקב פחד לתלות 
בהם.

חסמים פיזיים:

4 )9.5%(- קושי 
פיזי בנטילת 

התרופות.

 )48%( 20
מטופלים עם 

מחלות כרוניות 
וריבוי תרופות 

לפני האבחון 
האונקולוגי.

35 )83%( הביעו 
עומס רב בפרטים 

בזמן קצר אשר 
לא היה לעזר 

במידת הצורך.

יש לחזור על 
ההדרכה במהלך 

הטיפולים 
הראשונים.

הסכמה מוחלטת 
בקרב כל 42 כי 

ההדרכה צריכה 
להינתן בכל שלבי 

הטיפול וצריכה 
להיות קצרה 

ונגישה.

הסכמה מוחלטת 
לצורך באיש נוסף 

בזמן ההדרכה 
בקרב  42 

המטופלים.

לוח 2: סיכום ממצאי ראיונות המטופלים

טמסות
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רשת תמיכה זו הקנתה למטופלים ולמשפחה ביטחון, כי 
הם מסוגלים לצלוח תקופה זו בתחושת רווחה שהם לא 

לבד. 

כרטיס המטופל

במהלך עבודה זו, התגבש פורמט מידע על המטופל 
הספציפי, המכיל את המידע הרלוונטי עבורו במרוכז בדף 
אחד. הכוונה היתה, שאם יצטרך המטופל לפנות למלר"ד 
בשל תופעות לוואי דוגמת חום, כאבים בחזה, קוצר נשימה 
וכדומה, לרופאי המלר"ד ולרופאי הקהילה יהיה מידע 
מלא על הפרוטוקול הטיפולי, התרופות הנלוות, האונקולוג 

המטפל ועוד פרטים ספציפיים רלוונטיים.

כרטיס המטופל כולל:

חלק א': נתונים כלליים על המכון והאפשרות לקבל מידע, 

גם בשעות שהמכון אינו פעיל.
חלק ב': שם הפרוטוקול הטיפולי, כולל שמות התרופות; 

משך הטיפולים; שם הרופא האונקולוג האחראי; תרופות 
הכנה לטיפול בבית במידת הצורך; טיפול תומך בבית מיום 

הטיפול ואילך במידת הצורך.
חלק ג': תופעות לוואי המחייבות פנייה מיידית למיון; 

תופעות לוואי ספציפיות לטיפול; תופעת המחייבות יידוע 

עמד על 76 פניות )לעומת 215 פניות למיון בשנת 2015(, 
מתוכן פנייה אחת לצורך איזון סימפטומים )לעומת 61 
פניות ב- 2015(. שאר הפניות היו בעקבות החמרת המחלה, 
או אירועים אחרים אשר אינם קשורים לאיזון תסמינים. 
מגמת ההפחתה בפניות למלר"ד נמשכה גם בשנת 2017. 
בשנה זו היו 67 מטופלים פעילים במכון האונקולוגי, 37 

פניות למלר"ד ושתי פניות בלבד לצורך איזון תסמינים. 

דיון
העבודה הנוכחית התמקדה בתיאור פרויקט שהתקיים 
במכון האונקולוגי במרכז הרפואי "יוספטל" באילת, שהוא 
בעל אופי ייחודי והשלכות משמעותיות על העבודה 
הסיעודית במכון. זאת משום שההוראות הרפואיות ניתנות 
"בשלט רחוק" על ידי רופאים ממרכז הארץ, והמטופלים 
נמצאים במעקב אונקולוגי במרכזים רפואיים שונים. עקב 
פניות מרובות של מטופלי המכון האונקולוגי למלר"ד, 
הוחלט לקיים פרויקט, שמטרתו להפחית את שיעור הפניות 
למלר"ד. עיקר השינוי התמקד בבניית הדרכה שיטתית 
ומובנית, שהתבצעה בשלבים ובאמצעות כלי שנבנה 

במיוחד לצורך הפרויקט הנוכחי, "כרטיס מטופל". 
במהלך התקופה שלפני הכנסת "כרטיס המטופל" לשימוש 

כרטיס המטופל
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האחות בין הטיפולים.
כרטיס המטופל מסייע למטופל 
ההדרכה,  במהלך  קשוב  להיות 
כיוון שהוא מקבל את כל המידע 
בצורה מרוכזת, מסודרת וברורה. 
בכל מצב של אי בהירות או חוסר 
וודאות, המטופל יכול לחזור לכרטיס 
המטופל ולקבל את המידע/ התמיכה 

הדרושים לו.

הערכת הפרויקט לאחר 
כשנה ולאחר כשנתיים 

מהטמעת השינוי
כפי שמורה גרף 1, מספר המטופלים 
במכון האונקולוגי עלה בהשוואה 
למצב טרם השינוי, בעוד שמספר 
הפניות למלר"ד ירד, ומתוכם מספר 
הפניות לצורך איזון תסמינים ירד 
באופן משמעותי לכמעט אפס. ביתר 
פירוט, בשנת 2016 טופלו באשפוז 
 50 יוספטל באילת  יום אונקולוגי 
מטופלים )לעומת 42 מטופלים ב- 
2015(. מספר הפניות למיון של אותם 
מטופלים בבתי החולים של הכללית 
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בעבודה הסיעודית, נחשפו חסמים רבים שלא צפינו מראש, 
דוגמת: קושי בנטילת פיזית של כדורים או קושי רגשי 
בתלות בכדורים, מה שהביא לחוסר שיתוף פעולה מצד 
המטופל. מטופלים שאותרו עם חסמים אלה, הוזמנו ליום 
טיפולים באשפוז יום ותרגלו את שגרת הטיפול הפומי. 
בנוסף, התבצע מעקב מול מטופלים שהיו במצב רגשי 
קשה, על מנת לוודא את דבקותם בטיפול וכדי למזער את 
עצמת תופעות הלוואי ולהקל עליהן. העבודה עם כרטיס 
המטופל, סייעה בידינו להבין את חשיבות הליווי הרגשי לצד 
הליווי הטכני. תוך כדי העבודה עם כרטיס מטופל נחשפו 
קשיים רגשיים, שנזקקו למתן מענה ולתמיכה והופנו לאיש 

המקצוע המתאים. 
השוואת הנתונים, לפני ואחרי ביצוע הפרויקט, הצביעה על 
שינוי מהותי לטובה. מתוך הממצאים עלה, כי לצד העלייה 
במספר המטופלים במכון משנת 2015, מספר הפניות 
הכלליות של מטופלים אונקולוגיים למלר"ד ירד באופן 
משמעותי בשנת 2016 ומגמת הירידה בפניות למלר"ד 
נמשכה גם בשנת 2017. בשנת 2017 היו 67 מטופלים פעילים 
במכון האונקולוגי, 37 פניות למלר"ד ושתי פניות בלבד 

לצורך איזון תסמינים. 
ניתן לסכם, שהדרכת מטופלים שיטתית, שנבנית תוך 
התייעצות והתחשבות בדעת המטופלים וצרכיהם, מגבירה 
ובכך מפחיתה את הפניות למלר"ד.  היענות לטיפול 
המשמעות וההשלכות לכך יכולות להיות: שיפור באיכות 
חיי המטופלים, הפחתת סבלם וסבל המשפחה, מניעת 
הפחתת מינונים, דחייה או הפסקת טיפולים, חיזוק האמון 
בין המטפל למטופל. בנוסף, אי אפשר להתעלם מהפחתת 
העומס על צוותי המלר"ד, מההשלכות הכלכליות של 
צמצום הפניות למלר"ד ושל החמרת מצב המטופלים, בשל 
דחיית טיפולים עקב תופעות לוואי חמורות לא מאוזנות או 

הפסקתם.  
מסקנות העבודה הנוכחית הן, אם כן, שניהול אופטימלי 

של תסמינים תלוי בהערכה תכופה ומדויקת של מצב 
המטופלים על ידי אנשי הצוות המטפלים. עידוד והדרכה 
מפורטת למטופלים, לגבי התסמינים הספציפיים לסוג 
ויש לעודדה לאורך כל  הטיפולים.  הטיפול חשובה, 
 הערכת התסמינים צריכה להיות כחלק משגרת הטיפול

 .)Charles et al., 2000(
בעקבות מסקנות העבודה, הוחלט להרחיבה על ידי שיתוף 
המטפלים בקהילה. עוד במהלך שנת 2017 החלה תוכנית 
חניכה לצוותים של מרכזי הטיפול בקהילה, לצורך העלאת 
המודעות לתסמיני הטיפול האונקולוגי ולהוות עבורם 
גורם מסייע. בתוכנית החניכה השתתפו רופאי משפחה, 
אחיות ומזכירות רפואיות, אשר הביעו רצון לרכז את נושא 

המטופלים ולסייע גם ברמה האדמיניסטרטיבית.
אין ספק, שיש להמשיך לשכלל את הדרכת המטופלים, 
תוך למידה והכללת שיטות נוספות, דוגמת הקלטה או 
הסרטה של הדרכה עבור מטופלים המעדיפים שיטה 
 זו, או מעקבים טלפוניים יזומים על ידי הצוות הסיעודי
)Williams & Schreier, 2004(. כמו כן, מומלץ שהצוות 
הסיעודי ילמד את הטכניקה של ביצוע תהליך קבלת 
החלטות סיעודיות משותפת עם המטופלים, ואף לבצע 
הערכה ובדיקה של שביעות רצונם מההדרכה או מתהליך 
קבלת ההחלטות כחלק משגרת הטיפול. במחקר עתידי, 
מומלץ לבדוק דרכי הדרכה שונות, בהתאם לגיל המטופלים, 
למשתנים התרבותיים, למחסומים האישיים ולמצבים 

הרגשיים של המטופלים, בעת השיחה עם האחות. 
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