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יצירה משותפת
 על רצף הטיפול

בית-חולים קהילה

רצף הטיפול בין המערך האונקולוגי קפלן ובין 
היחידה האונקולוגית במחוז מרכז של הכללית, 
מתקיים מזה כשני עשורים. בעקבות חוק החולה 
הנוטה למות משנת 2005, חוזר מנכ”ל ליישום החוק 
2008 והערכות להפעלת שירות לטיפול  משנת 
פליאטיבי בכלל בתי החולים והקהילה בשנת 2009 
- התקבלה בשנת 2013 בבית החולים קפלן החלטה, 
שהטיפול הפליאטיבי יינתן על-ידי מומחית קלינית 

2014 הגדיר משרד הבריאות  פליאטיבית. בשנת 
את קידום רצף הטיפול בין בית החולים והקהילה, 
כבעל חשיבות וכיעד מרכזי לשיפור איכות הטיפול. 
דף  וגובש  נבנה  בתהליך משותף עם הקהילה 
מובנה להתקשרות והותאמה הדרך לפעולה, תוך 
יצירת קשר ישיר והדדיות עם הגורמים  המטפלים 
מהקהילה עד לרפואה הראשונית - סיעוד ורפואה 

כאחד.   

סקירת ספרות
בחולה המאושפז בשל מחלה מאיימת על החיים, הייעוץ 
הפליאטיבי יכול לספק לחולה ומשפחתו תמיכה במתן 
המידע לגבי פרוגנוזה, איזון סימפטומים אקטיבי, ובחירת 
מטרות טיפוליות תוך  התייחסות הוליסטית למרכיבים 
הפיזיים, הרגשיים והנפשיים. כמו כן, הייעוץ הפליאטיבי 
מתייחס להיבט נוסף ומרכזי והוא תכנון שחרור מובנה 
 Benzar, Hansen, Kneitel( לקהילה או למקום אשפוזי אחר
Fomme 2011 &(. בחודשים האחרונים לחיים אצל מטופלים 
רבים, יש עליה בצריכה של שרותי בריאות ושירותים 
סוציאליים, הבאים לידי ביטוי באשפוזים מרובים שלרוב 
אינם תורמים לשיפור באיזון הסימפטומים ולשליטה על 
איכות החיים. כל מעבר בין נותני השירות מהווה “איום” 

 Hanratty, Holms, Lowson, Grande,( על המשכיות הטיפול
 .)Addington-Hall, & Payne, 2012

רצף טיפולי מהווה מדד לאיכות הטיפול, אשר הופך 
להיות חיוני במטופלים קשישים, במטופלים בסוף החיים 
ובמטופלים מורכבים וכרוניים. רצף טיפולי הינו משמעותי 
וסיעוד  בתחומי רפואה שונים, כמו רפואת משפחה 
ובמערכי בריאות ארציים. זאת ועוד, מנתונים שנאספו 
בארה”ב נמצא, כי בהעברה בין מקורות טיפול שונים 
ללא תיאום בין נותני הטיפול, יש מעט מאד שיפור באיזון 
סימפטומים ובאיכות החיים, במיוחד בקרב האוכלוסיה 
המוחלשת של חולים כרוניים וקשישים, כאשר על אוכלוסיה 
 Hanratty ,Holmes, Lowson,( זו נמדדת מערכת הבריאות

 .)Grande, Addington-Hall, & Payne, 2012
משפחות ומטפלים עיקריים המתמודדים בטיפול בבני 
משפחה הזקוקים לטיפול פליאטיבי, נתקלים במחסומים 
הקשורים לניווט בתוך מערכת הבריאות, זאת בנוסף 
להתמודדות בטיפול המורכב בבן המשפחה. כדי להקל 
הבירוקרטי של מערכת  על ההתמודדות עם החלק 
הבריאות, יש צורך לבנות תוכנית מתאימה להמשך הטיפול 

רינה גביסון, RN ,MSc – מומחית קלינית ומתאמת טיפול תומך, 
rinaga@clalit.org.il .מרכז רפואי קפלן

RN ,MA - מומחית קלינית בטיפול תומך,  בלה אליגולשוילי, 
 מנהלת היחידה האונקולוגית לטיפול בית תומך והוספיס בית,

belael@clalit.org.il  .שרותי בריאות כללית, מחוז מרכז

דורית מור, RN ,BA – אחות קשר כללית מרכז רפואי קפלן.
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 Benzar, Hansen, Kneitel &( הפליאטיבי בשחרור מאשפוז
 Fomme, 2011; Kamal, Currow, Ritchie, Bull & Abernethy,

.)2013
הוספיס-בית אונקולוגי במחוז מרכז של קופת חולים 
כללית קיים מעל שני עשורים. מנהלת ההוספיס בית 
והיחידה האונקולוגית היא אחות אונקולוגית. המחוז 
מחולק למנהלות ובכל מנהלת יש צוות גרעיני של רופא, 
אחות אונקולוגית ועו”ס. בתחילת שנות ה-2000 הוחל 
בפרויקט של רצף טיפול בית  חולים - קהילה בין ביה”ח 
קפלן למנהלת רחובות. האחות האונקולוגית שהיתה אחות 
הכאב בבית החולים - היא זו שטיפלה בחולים במסגרת 

הוספיס בית ברחובות, או הפנתה למנהלת אשדוד.

מגמות שהשפיעו על בנית התהליך
בשנת 2009 משרד הבריאות הורה לכלל מערך הבריאות 
בארץ, להיערך למתן טיפול פליאטיבי לכל החולים הזקוקים 
להתערבות ולטיפול בסוף החיים, זאת תוך כדי בדיקת 
העדפות המטופל והיכן היה רוצה לסיים את חייו, כאשר 
הטיפול כולל גם טיפול בבני המשפחה. בשנת 2014 הורה 
משרד הבריאות גם לקדם את רצף הטיפול בין האשפוז 
לקהילה ולפשט את המעברים שבין האשפוז לקהילה, ובכך 
גם לשפר את התקשורת בין הגורמים המטפלים במטרה 
לצמצם טעויות, לצמצם אשפוזים ולשפר את איכות החיים 

)משרד הבריאות, 2009, 2014(. 
בשנת 2013, עם פרישת האחות האונקולוגית מהטיפול הן 
בבית החולים והן בהוספיס בית של מנהלת רחובות, הנהלת 
ביה”ח קפלן החליטה על גיוס אחות מומחית בטיפול 
פליאטיבי להוביל את התהליך של מתן הטיפול הפליאטיבי 
והטיפול בסוף החיים, לפי אמות מידה מבוססי ראיות לכלל 

המטופלים הזקוקים לכך.
הנהלת הכללית ובתוכם הנהלות מחוז מרכז וביה”ח קפלן, 
נערכו לקדם את ההנחיה של משרד הבריאות לשיפור רצף 

הטיפול.
ולראיה, בשנת 2014 הוקם מערך של מתאמות ומומחיות 
מקבילות בתפקידים, הן מהקהילה והן מביה”ח, ובמסגרת 
מפגשים לאורך השנה ניבנו תהליכים מתמשכים. במסגרת 
הטיפול הפליאטיבי, התהליך של רצף הטיפול שנבנה החל 
בין מערך היחידה האונקולוגית הפליאטיבית במחוז ובין 
המומחית הפליאטיבית בביה”ח קפלן, ובהמשך בין מנהלת 
היחידה לטיפולי בית של מחוז מרכז למומחית הקלינית 
בטיפול פליאטיבי בביה”ח קפלן. נבנו יחד דפי קשר )נספח 
1( המציינים את הטיפול הפליאטיבי שניתן ומטרת הטיפול 
בקהילה. נערכה פגישה עם צוות היחידה לטיפולי בית )הלא 
אונקולוגיים(, שכללה את כלל הצוות המטפל: סיעודי, רפואי 
ועבודה סוציאלית. בפגישה עלו החששות של התמודדות 
עם חולים מורכבים וטיפול בסוף החיים. דפי קשר והסבר 

נוספים שנבנו בין היחידות בקהילה לבין ביה”ח, עסקו 
בהכנת המטופלים והבית עבור מטופלים המשתחררים עם 
טרכיאוסטומי וכללו הסבר על הטרכיאוסטומי, דף המיועד 
ליחידה והיא המקשרת למרפאת-האם כדי להכין ולספק 

את הציוד המיועד למטופלים אלה. 

תפקיד האחות ושיתוף הפעולה ההדדי בין 
בית החולים לקהילה

המומחית הפליאטיבית באשפוז מזהה את המטופל 
הזקוק למעורבות באיזון סימפטומים, ואת החשיבות 
להמשך טיפול בקהילה במטרה להקל על ההתמודדות 
של המטופל והמשפחה בבית וכדי שתהיה כתובת להמשך 
טיפול רציף בבית. כאשר המטופל, להערכת המומחית, 
זקוק להתערבות – היא מסבירה על הטיפול של היחידה 
הפליאטיבית בקהילה, מתאמת ציפיות תוך הסבר לגבי 
אופן הכניסה לטיפול בבית, הפעולות בהם היחידה 
מתערבת, אופן הכניסה של הצוות, על מענה 24/7 טלפוני 
ואו כניסה לפי הצורך של המטופל, ליווי המטופל והמשפחה 
לאורך כל הדרך, כולל עד לסוף החיים - אם המטופל 
והמשפחה מעוניינים שסוף החיים יהיה בבית. לאורך כל 
הטיפול במסגרת היחידה הפליאטיבית, המטופל הסובל 
מסימפטומים הזקוקים לאיזון, יכול להמשיך את הטיפולים 
הכימיים, קרינתיים ו/או הביולוגיים. הכניסה וההערכה של 
היחידה האונקולוגית פליאטיבית נעשית ע”י הצוות הגרעיני 
של היחידה הפליאטיבית והרופא מהמרפאה הראשונית 
מעודכן. מטופל אשר משתחרר מאשפוז ומופנה ליחידה 
הפליאטיבית, נשלח סיכום טיפול פליאטיבי והמלצות 
להמשך טיפול בדף הקשר שנבנה ע”י שני הצוותים )נספח 
2(. ההפניה נעשית יחד עם הפנית סיכום רפואי מהאשפוז ו/

או הדמיה, אם יש צורך בכך. הטפסים מועברים במייל ישיר 
לצוותי היחידה, אשר מעבירים למנהלות לאחר הערכה של 

הפניה.
מטופל אשר נמצא כבר בטיפול היחידה הפליאטיבית 
ואושפז בביה”ח קפלן, האחות האונקולוגית האחראית 
מהצוות הגרעיני של המנהלת, הכולל אחות, רופא, עו”ס, 
מתקשרת למומחית הפליאטיבית ומעדכנת אותה על סיבת 
האשפוז והתפתחויות שהיו, על אופן התמודדות המטופל 
והמשפחה בבית והאם יש צורך בדיון מחודש להמשך 

טיפול. 
ההפניה לצוות לטיפולי בית לא אונקולוגיים נעשית גם 
באמצעות דף קשר, שנבנה בשיתוף עם צוות היחידה 
לטיפולי בית. עד לשנת 2017 מספר המטופלים שהופנו היה 
מועט מאד, עקב מחסומים בקרב הצוות המטפל. בתחילת 
2017, בעקבות שינויים מערכתיים בביה”ח ובקהילה, 
חלה עליה במספר ההפניות להמשך טיפול פליאטיבי, 
גם במטופלים לא אונקולוגיים. ההערכה לגבי הצורך 
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במעורבות היא משותפת לאחות הפליאטיבית בקפלן 
ולאחות קשר, כאשר המומחית הפליאטיבית נותנת את 
ההמלצות לטיפול ואחות הקשר מתאמת את גורמי הטיפול 

בקהילה עם הצוותים של היחידה לטיפולי בית.

 סיכום הפניית מטופלים אונקולוגים
בשנת 2017

סיכום מספר החולים שהופנו ע”י המומחית הפליאטיבית 
האונקולוגית  היחידה  אל   ,2017 בבי”ח קפלן, בשנת 
פליאטיבית, מראה כי כל המטופלים התקבלו ליחידה 
והוערכו כזקוקים להתערבות של הצוות הפליאטיבי 
בקהילה )תרשים 1(. מספר המטופלים שהופנו מביה”ח 
50 מטופלים טופלו ע”י היחידה  54, מתוכם  קפלן היה 
האונקולוגית פליאטיבית )4 מטופלים ביקשו מסיבותיהם 
שלא להשתמש בשרותי היחידה(. שמונה מטופלים 
)או חלופה  בהמשך הטיפול הופנו להוספיס אשפוזי 
להוספיס אשפוזי(, 17 מטופלים נפטרו בבית, 22 מטופלים 
נפטרו בבית החולים. שישה מטופלים המשיכו טיפול גם 
בשנת 2018 במסגרת היחידה.  בשנת 2018 הופנו ליחידה 

40 מטופלים  הפליאטיבית של מחוז מרכז של הכללית 
אונקולוגיים, ליחידה לטיפולי בית לא אונקולוגיים הופנו 
2 מטופלים, לטיפול הוספיסואידי  לטיפול בסוף החיים 
בחולים אונקולוגים ממחוזות אחרים של הכללית )לא 
4 מטופלים. הפניה של מטופלים  במחוז מרכז( הופנו 
להוספיס בית של מערכי קופות אחרות 20 מטופלים, וכ-
50 מטופלים עם קשר ישיר לרופא המשפחה היות שאינם 
מתאימים להוספיס בית, אך עדיין זקוקים למעורבות 

ומעקב.
דגם טיפולי זה הורחב גם למסגרות קופות חולים נוספות, 
והיום כל מטופל, אונקולוגי ולא אונקולוגי, שהוערך כי יש 
צורך במעורבות פליאטיבית בקהילה, מצורפת בקשה 
וייעוץ של המומחית  הפליאטיבית. הבקשה נעשית ע"י 
אחיות הקשר ו/או צוות רפואי של אותה קופה להערכה 

ולהמלצה לטיפול פליאטיבי.
במטופלים אשר עדיין אינם זקוקים לכניסה של יחידה 
סימפטומים  איזון  להמשך  זקוקים  אך  פליאטיבית, 
ומעורבות, למטופל ומשפחתו נמסר מספר הטלפון האישי 
של מומחית לטיפול פליאטיבי, אשר פונה ישירות לרופא 
המשפחה. הקשר עם רופא המשפחה הינו טלפוני, במייל או 
במכתב שמועבר עם ההמלצות לטיפול. לציין, כי אוכלוסיית 

חולים זו מטופלת לרוב במערך האמבולטורי.

סיכום והמלצות
בדיקת החוזקות של מערכת הבריאות הינה לאתר ולתת 
טיפול, בעיקר למטופלים שהינם פגיעים ושבריריים, 
ולאפשר את כיבוד רצונם של המטופלים ובני המשפחה, 
תוך מתן תמיכה לאורך כל הדרך הן באשפוז ובעיקר 
בקהילה )Price & Lau, 2013(. הצורך להקל במעברים בין 
גורמי טיפול שונים ויישום נהלי משרד הבריאות למתן 
טיפול פליאטיבי, בכלל החולים ובמסגרות השונות, חייבו 
את המערכות להירתם לשיתופי פעולה והגברת המודעות 
למתן טיפול פליאטיבי. כיום, המושג של טיפול פליאטיבי 
ורצף טיפולי אינו רק סיסמא ובא לידי ביטוי ויישום בעשייה 

היום יומית. 
לעבודתה של המומחית הקלינית בטיפול הפליאטיבי 
משמעות רבה, העשייה כולה מבוססת על ספרות אשר 
נבדקת על ידה, וכך גם פרוטוקולי הטיפול וההמלצות 
לטיפול, כולל טיפול בסוף החיים. כחלק מהעשייה בבית 
החולים וכדי לקדם את הטיפול הפליאטיבי, נעשים מחקרים 
הבודקים את העמדות של אנשי הצוות הכולל למתן טיפול 
פליאטיבי, כיבוד רצון המטופל ומשפחתו, מעורבות 

המשפחות בטיפול ועוד. 
חלק לא קטן מתפקיד המומחית בטיפול הפליאטיבי 
להטמעת התחום, הינו ע”י חינוך ולימוד התחום בקורסים 
ובלימודי ההסמכה למיניהם, וכך גם לגבי חשיבות רצף 

סה"כ הפניית מטופלים = 54
טופלו ע"י היחידה = 50

6 מטופלים המשיכו טיפול לשנת 2018 

8 מטופלים הועברו לקראת סוף החיים להוספיס 
אשפוז

17 מטופלים נפטרו בבית

22 מטופלים נפטרו בבי"ח

תרשים 1: סיכום הפנית מטופלים 2017

6 8

1722
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טיפול. נבנה קורס פליאטיבי ע”י הנהלת הכללית, שראתה 
חשיבות רבה להכשרת צוותים. בקורס השתתפו צוותים 
משותפים של אחיות מבתי החולים ומהקהילה מאזורים 
שונים בארץ, כדי שהשיח הפליאטיבי יהיה אחיד ומכבד 
ובמטרה להפחית את הקושי בהתמודדות עם הטיפול בבית, 
בקהילה, במרפאות הראשוניות וביחידות הלא אונקולוגיות 

.)der Herder-van Erden et al., 2017(
כמובן, ישנה חשיבות רבה בהכשרת מומחיות קליניות 
בתחום הפליאטיבי וחשיפתן לטיפול במערכים השונים, 
עם שימת דגש לרצף הטיפולי והמשך הכשרה של צוותים 
חדשים וצעירים, תוך חשיפה של עשייה משותפת בי”ח 

וקהילה כאחד.
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