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מבדק איכות 
הוספיס בית

היערכות הקהילה למתן טיפול 
פליאטיבי בסוף החיים

רקע: התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי ומצבי 

2016(, המליצה על פיתוח שירותים  ( סוף חיים 
פליאטיביים בקהילה והרחבת מערך הוספיס-בית. 
נמצא כי, קיימים הבדלים בין קופות החולים בהיקף 
השרותים הפליאטיביים שהן מספקות בקהילה. 
במבדק הוגדר הוספיס בית כיחידה המעניקה שירות 

פליאטיבי 24/7.
מטרות: להגדיר ולהטמיע תהליכי עבודה נאותים 

ולשקף את הפעילות המתבצעת ביחידות הוספיס 
בית.

שיטות: ועדת מומחים בנתה שאלון המבדק. המבדק 

24 יחידות הוספיס בשיטה של בקרת  בוצע ב- 
עמיתים בשנת 2017. המידע נאסף מביקורי בית, 
תשאול צוותים, מטופלים ובני משפחתם ומתוך 423 

רשומות מטופלים. 
ממצאים עיקריים:

הממוצע הכללי במבדק הראה עמידה במדדים . 1
של 77.2%. נושא ההכשרה והתמיכה בצוות נמצא 
גבוה יחסית )82.5%(, לעומת רמות בינוניות נמוכות 

בנושאים: שלבי הטיפול )79.6%(, בקרת איכות 
)72.5%(, תהליכי עבודה )72%( והקבלה לטיפול 

ביחידה )66.7%(. 
בקבלה לטיפול ביחידת ההוספיס נערך ראיון . 2

קבלה לחולה ולמשפחתו, אך העדפותיו של 
המטופל מתועדות רק ב- 50% בממוצע. 

בתהליכי העבודה נמצא כי קיימת ערכה בבית . 3
המטופל, הכוללת מידע שימושי להתארגנות 
 90% במהלך הטיפול בהוספיס בממוצע של 
מהיחידות, אולם הצוות מצויד בתרופות למענה 

מיידי רק ב- 73.8% בממוצע מהמקרים.
24 יחידות . 4 6,416 חולים ב-  2016 טופלו  בשנת 

ההוספיס שנבדקו )מינימום 24, מקסימום 946, 
חציון 147(.

מסקנות והמלצות: ממצאי המבדק מעלים כי יש 

לשפר את ברור ההעדפות הטיפול בסוף החיים, את 
מתן המענה המיידי לסימפטומים מציקים, ואת רצף 
הטיפול עם המרפאה הראשונית ועם כוחות ההצלה. 
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רקע
הוספיס בית מוגדר כשירות טיפולי פעיל לאורך זמן, הניתן 
באמצעות צוות רפואי רב מקצועי בבית החולה לחולים 
שאלמלא קיבלו אותו, היו זקוקים לאשפוז בבית חולים 
או במוסד אשפוזי אחר. הרציונל שעומד בבסיס שירות 
הוספיס בית הוא, לאפשר לחולים במצבי סוף החיים ולבני 
משפחתם לבחור כיצד הם מעוניינים לקבל טיפול והיכן 
Shepperd, Gonçalves-( הם רוצים שהחולה יסיים את חייו

.)Bradley, Straus, & Wee, 2016
טיפול הוספיס בבית משפר את שביעות רצון החולה 
מהטיפול, מגדיל את הסיכוי שיסיים את חייו בביתו, 
ומצמצם את מספר הביקורים בחדר המיון ואת האשפוזים 
 .)Ontario Health Technology Advisory Committee, 2014(

2009 הופץ חוזר מנכ"ל משרד הבריאות )30/09(  בשנת 
בנושא הפעלת שירות פליאטיבי )הוספיס( בקהילה, בבית 
חולים כללי ובמוסד סיעודי, שעל פיו נדרשו כל המוסדות 

להיערך לאספקת השירותים הפליאטיביים.
2016, פורסמו ההמלצות לתכנית לאומית  בשלהי שנת 
לטיפול פליאטיבי ומצבי סוף חיים. ההמלצות כללו פיתוח 
שירותים פליאטיביים בקהילה והרחבת מערך הוספיס בית, 
לטיפול בחולים בשלבי מחלה סופניים. נמצא כי, קיימים 
הבדלים גדולים בין הקופות מבחינת היקף השירותים 
הפליאטיביים שהן מספקות בקהילה. הקופות כמעט שאינן 
מספקות הוספיס בית בעצמן, ובעיקר קונות שירותים 
מספקים פרטיים. גם הפיזור הגיאוגרפי של השירותים 

בקהילה לוקה בחסר. 
במסגרת הפעילות לשיפור איכות הטיפול בקהילה, ביצע 
האגף להבטחת איכות מבדק איכות ביחידות הוספיס בית, 
במסגרת מבדקי איכות לבחינת היערכות הקהילה למתן 
טיפול פליאטיבי ומצבי סוף החיים. במסגרת המבדק הוגדר 

הוספיס בית כיחידה המעניקה שירות פליאטיבי 24/7.

מטרות המבדק
להעלות למודעות מנהלי הקופות ומנהלי היחידות של . 1

ספקי החוץ את חשיבות הטיפול בהוספיס בית. 
לשקף את הפעילות ותהליכי העבודה ביחידות הוספיס . 2

בית. 
להגדיר ולהטמיע תהליכי עבודה נאותים ביחידות . 3

הוספיס בית.
לבחון את רמת השירות בהוספיס בית בפריסת המחוזות . 4

השונים ברחבי הארץ. 

שיטות 
ועדת היגוי שהורכבה ממומחים בתחום הפליאטיבי, 
הגדירה סטנדרט איכות של עשייה בתחום. המבדק נערך 
ב-24 יחידות הוספיס: 14 יחידות בבעלות הקופות ו-10 

יחידות בבעלות ספקי שירות חיצוניים. המבדק בוצע 
בשיטה של בקרת עמיתים בחודשים יוני עד יולי 2017. 
המידע נאסף ממקורות שונים: ביקורי בית, ראיון הצוותים, 

ראיון המטופלים ובני משפחתם ו-423 רשומות מטופלים.

תוצאות 

א. ממצאים כלליים

הממוצע הכללי במבדק הראה עמידה במדדים של 77.2%. 
נושא ההכשרה והתמיכה בצוות נמצא גבוה יחסית )82.5%(, 
לעומת רמות בינוניות נמוכות בנושאים: שלבי הטיפול 
)79.6%(, בקרת איכות )72.5%(, תהליכי עבודה )72%(, והציון 

הנמוך ביותר בקבלה לטיפול )66.7%(.
השירות בהוספיס בית נבחן ביחידות בבעלות הקופות, 
בהשוואה לספקי שירות חיצוניים. ציון המבדק הכללי של 
השירות בהוספיס בית הניתן על ידי ספקי החוץ עמד על 
80%, לעומת השירות שניתן על ידי הקופות, שעמד על 75%.
ציוני המבדק הכללי בריבוד לפי מחוזות )מספר יחידות(: 
תל אביב )2( 86%, דרום )6( 85%, מרכז )6( 76%, צפון )4( 75%, 

ירושלים )4( 75%, חיפה )2( 73%.

ב. קבלה ליחידת ההוספיס

פרק הקבלה לטיפול ביחידת ההוספיס קיבל את הציון 
הנמוך ביותר, בעמידה במדדים המרכיבים את הפרק. 
המדדים החזקים היו בראיון שנערך לחולה ולמשפחתו 
בקבלה ליחידה, תיעוד מטפל עיקרי ברשומה, קיום מדיניות 
ברורה וכתובה לקבלה ליחידה ועריכת שיחה יזומה עם 
המטופל על העדפות הטיפול. לעומת זאת, הצוות לא בדק 
במידה מספקת האם החולה חתם על הנחיות רפואיות 
מקדימות או ייפוי כח. החסמים הנוספים שנמצאו היו 
בהדרכת המשפחה להנגשת טפסי ההנחיות המקדימות 
וייפוי הכח ומציאתם בשעת הצורך, הגדרת המטופל כנוטה 
למות על מנת שיוכל לממש זכותו למימוש רצונותיו בסוף 
החיים, מילוי טופס הנחיה לכוחות ההצלה ותיעוד של מינוי 

מיופה כח או אפוטרופוס.
בהשוואת הממוצעים, השירות שניתן על ידי הקופות גבוה 
משל ספקי השירות החיצוני. ייתכן שזאת עקב הקושי 

הטמון ברצף הטיפול. 
בריבוד לפי מחוזות משרד בריאות, במחוז דרום, מרכז ות"א, 
העמידה במדד גבוהה מהממוצע הלאומי לעומת מחוזות 

אחרים.

ג. תהליכי עבודה

תהליכי העבודה המתייחסים לנהלי עבודה משמעותיים 
בהתארגנות לטיפול בהוספיס בית, מתחלקים לשלושה 
ומשפחתו,  המטופל  התארגנות  עיקריים:  תחומים 
התארגנות הצוות לטיפול בבית המטופל ואיזון וטיפול 

בסימפטומים מציקים. 
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בתהליכי העבודה העמידה הכללית במדד היא בינונית 
)72%(, כאשר השירות הניתן על ידי ספקי השירות החיצוניים 
)78%( עומד יותר בסטנדרטים, יחסית לשירות שניתן על ידי 
הקופות )68%(. מבין המחוזות בולטת עמידה במדד גבוהה 

יותר במחוז דרום, לעומת יתר המחוזות. 
העמידה במדדי התארגנות המטופל בביתו גבוהה יותר 
בקרב הספקים החיצוניים )84%(, לעומת הקופות )62%(. 
ערכה עם מידע שימושי להתארגנות במסגרת הטיפול 
בבית קיים ברוב יחידות ספקי השירות החיצוניים )95%(, 

לעומת יחידות הקופות )80%(.
נוהל טיפול ב-Patient-controlled analgesia( PCA( ודף 
הדרכה בנושא למשפחה, כמו גם שדות חובה ברשומות 
הרפואיות בנושא של הנחיות מקדימות וייפוי כח, קיימים 
במידה ניכרת יותר ביחידות ספקי החוץ, לעומת יחידות 

הקופות. 
הבדל בולט וחשוב נוסף הוא קיום טופס הנחיות לכוחות 
ההצלה על רצונותיו של המטופל, בהקשר של ביצוע 
החייאה ופינוי לבית חולים, קיים ברוב יחידות ספקי החוץ 

)90%(, לעומת שני שליש בלבד ביחידות הקופות )67%(. 
בהתארגנות הצוות לטיפול בבית, הציון הממוצע שהושג 
לתת-פרק זה הוא נמוך יחסית )67%(. בבחינת המחסומים, 
בולט כי קיים מחסור במדיניות כתובה וקביעת קריטריונים 
ברורים לצוותים מהסקטורים השונים ליציאה לביקורי בית. 
עמידה במדד זה הוא 70%, אך ציון זה אינו מספק, שכן 
מדיניות ברורה הינה תנאי בסיסי להתארגנות מיטבית של 

הצוות המטפל. 
בביקורי הבית הצוות אינו מצויד דיו בתרופות ובציוד 

ראשוני, על מנת לתת מענה מיידי )74% בממוצע(. 
חשוב לציין, כי הרשומה הרפואית נגישה וזמינה בכל מקום 
וזמן, אולם חסרים בה שדות חובה לאמדן תפקודי )40%( 

ואמדן פסיכוסוציאלי )50%(. 
בפחות ממחצית מהיחידות )44%(, מונה נאמן מאגר ארצי 

להנחיות רפואיות מקדימות במשרד הבריאות. 
באיזון וטיפול בסימפטומים מציקים בתהליכי העבודה, 
חשוב שהשדות הממוחשבים יכללו אמדנים ופרוטוקולים 
לאיזון הסימפטומים. בשליש מהיחידות הרשומה הרפואית 
הממוחשבת לא כללה שדות חובה לאמדן סימפטומים 
)אדמונטון או אחר(. כאשר כלי אבחנתי לאיתור אי נוחות 
נפשית, כגון חרדה או דיכאון, נמצא ב- 85% בממוצע של 
היחידות. פרוטוקול מובנה לניהול הטיפול בקושי בנשימה 
76% בממוצע נמצאו  81% בממוצע, כאשר רק ב-  ב- 
פרוטוקולים לסימפטומים פיזיים כגון: כאב, סימפטומים של 
מערכת העיכול ותשישות, ואילו ב- 71% נמצא פרוטוקול 

לטיפול בדליריום. 
נמצאו  מציקים  בסימפטומים  לטיפול  פרוטוקולים 
יותר ביחידות הספקים, לעומת יחידות הקופות. במחוז 

100% במדדים הקשורים לניהול וטיפול  דרום עמדו ב- 
בסימפטומים מציקים, ובירושלים מעל הממוצע הלאומי 

ב-77%.
לסיכום, תהליכי העבודה ראויים לקידום ושיפור בכל היחידות 

בארץ, במיוחד ביחידות הקופות ומחוזות צפון וחיפה. 

ד. שלבי הטיפול

בסיכום כל שלבי הטיפול, העמידה במדד היא 80% בממוצע 
בכל היחידות. 

בשלב תחילת הטיפול העמידה במדד היא בממוצע גבוהה 
יחסית )91%(. נתון מעניין, לאור העובדה כי העמידה במדד 
בקבלה ליחידת ההוספיס קיבלה ציון נמוך ביותר בפרקי 
המבדק. כנראה שקיים קושי בקבלה ליחידת ההוספיס, אך 
לאחר שמתקבלים להוספיס העמידה במדדים בתחילת 

הטיפול טובה יחסית. 
יותר בעמידה במדדים במהלך הטיפול  הקושי בלט 
)75%( ובעיקר בסיומו של הטיפול )69%(, שם קיים הסיום 
המשמעותי המבטא את הקושי בהתמודדות עם הפרידה 

ומות המטופל. 
בשלבי הטיפול השונים, בהשוואה בין יחידות הקופות 
ליחידות הספקים החיצוניים, נמצא כי בתחילת הטיפול, 
העמידה במדד בקופות גבוהה יותר )92%( לעומת הספקים 

.)89%(
אולם במהלך הטיפול, כמו גם בסיום וסיכום הטיפול, יחידות 
הספקים עמדו במידה רבה יותר במדדים יחסית ליחידות 
הקופות. פער ניכר נמצא בהבדלים בין הקופות לספקים 
בשלב סיום הטיפול. בסיום הטיפול החוזקות הבולטות 
היו: הטיפול שניתן למנוח תאם את רצונו והעדפותיו 
והצוות תמך במשפחה האבלה בסמוך לפטירה )82%(. 
לעומתם, החסמים הגדולים היו: נתינת תעודת פטירה 
על ידי רופא ההוספיס, שהיה הרופא המלווה והמטפל רק 
ברבע מהמקרים, ולאחר השבעה הצוות מיעט להפנות את 
המשפחה לקבלת תמיכה סוציאלית ורגשית להתמודדות 
עם האבל והאבדן, ולמטפל העיקרי כמעט שלא ניתנה 

המלצה למעקב רפואי בחצי השנה שלאחר המוות. 

ה. הכשרה ותמיכה מקצועית בצוות

הכשרת הצוותים ותמיכה מקצועית זכו לציון גבוה, יחסית 
לשאר הפרקים. ניכר כי נעשים מאמצים להכשיר את 
הצוותים השונים בנושא הטיפול הפליאטיבי. ציונים גבוהים 
יותר, הושגו על ידי הספקים החיצוניים ובמחוז. בבדיקת 
מאפייני כח האדם ביחידות נמצא, כי חברי הצוות השונים 
משתתפים בהכשרות מגוונות וברמות שונות בטיפול תומך 
בסוף החיים, אולם מספר המומחים הקליניים ברפואה 

פליאטיבית הינו בינוני ובסיעוד בטיפול תומך נמוך מאד.
מבחינת ההתמחות הפליאטיבית הקלינית של הצוותים 
נמצא, כי ב- 71% מהיחידות מועסק רופא עם התמחות 

עין-גל, שביט-דידי, חזן-צדיק, עקה זוהר
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פליאטיבית, אך רק ב- 56% מועסקת אחות מומחית קלינית 
פליאטיבית. ב- 65% מהיחידות קיים לפחות איש מקצוע 
אחד זמין ליחידה ממקצועות הבריאות, שעבר קורס 

הכשרה פליאטיבי בסיסי. 
בכל יחידות הספקים קיימת לפחות אחות מומחית קלינית 
פליאטיבית אחת, לעומת 36% בממוצע ביחידות הקופות, 
וב- 83% מהיחידות של הספקים אחד מהרופאים מומחה 
ברפואה פליאטיבית, לעומת 64% בממוצע בלבד ביחידות 
הקופות. יחד עם זאת, זמינות של לפחות איש מקצוע אחד 
שהוכשר בהכשרה הפליאטיבית )40 שעות(, גבוהה יותר 

ביחידות הקופות לעומת הספקים )73% לעומת 50%(. 
תכנית הדרכה שנתית לצוותים המטפלים מהסקטורים 
השונים נמצאה ברוב יחידות הספקים החיצוניים, לעומת 

שלושת רבעי בלבד ביחידות הקופות.
מערך תמיכה ותכנית תמיכה רגשית ומקצועית בצוותים 
עומד בממוצע על 83% ביחידות הספקים, לעומת ממוצע 
של 75% בלבד ביחידות הקופות. מעניין כי תפישת התמיכה 
לה זכו הייתה שונה בין חברי הצוות מהסקטורים השונים. 

ו. בקרת איכות 

בבקרת איכות עמדו היחידות במדד נמוך יחסית )72.5%(, 
כאשר בקרת הזמנים שבה נבדקה העמידה בלוח הזמנים 
79% בממוצע. בדיקה זו כוונה במיוחד  בוצעה רק ב- 
לעמידה בזמן של הגעה תוך שעתיים למטופל, מאז 

הקריאה לביקור הבית. 
ב- 61% מהיחידות נקבעו מדדי איכות טיפול, כגון: שביעות 
רצון מטופלים, מקום המוות, אשפוזים במהלך השהייה 

בהוספיס, איזון תסמינים.
בבקרת האיכות יחידות הספקים החיצוניים עמדו במדדים 
במידה רבה, יותר לעומת יחידות הקופות. הפער הבולט 
ביותר נמצא בעריכת סקרי שביעות רצון תקופתיים )67% 
לעומת 38%( ובקרת עמידה בלוח זמנים )92% לעומת 73%(.

ז. מאפייני פעילות וכח אדם

במהלך שנת 2016 טופלו בסה"כ 6,416 חולים ב- 24 יחידות 
ההוספיס שנבדקו. מספר מטופלים חציוני 147 ליחידה 
946(. בחישוב מספר מטופלים  24 מקסימום  )מינימום 
בהוספיס בית ל- 1,000 נפש מגיל 65 ומעלה באוכלוסיה 
הכללית, טופלו ברמה הלאומית 6.7 איש לכל 1,000 נפש 

גילאי 65 ומעלה באוכלוסיה הכללית.
התשתית עליה מתבססת העבודה בתחום דלה. רק ב- 15 
יחידות מתוך 24 היחידות שנבדקו ישנם רופאים מומחים 
ברפואה פליאטיבית, סך משרותיהם 15.5 )22.7% מכלל 

הרופאים ביחידות(.
רק ב-13 יחידות ישנן אחיות בעלות מומחיות קלינית 
פליאטיבית. סך משרות אחיות בעלות מומחיות קלינית 

פליאטיבית 10.35 )8% מכלל האחיות ביחידות(.

ח. סקר משפחות נפטרים 

בסקר רואיינו 114 קרובי משפחה של נפטרים, אשר טופלו 
במסגרת הוספיס בית. קרובי המשפחה הביעו בסך הכל 
שביעות רצון רבה מאופן הטיפול במנוח ומהיחס שקיבלו 
מהצוות. יחד עם זאת, עדיין יש מקום לשיפור, כאשר את 
עיקר המאמצים יש למקד במתן תמיכה למשפחה, על מנת 

לצמצם את תחושת הבדידות וחוסר האונים. 

מסקנות והמלצות 
מהמבדק עולה, כי יש לפתח את תשתית מתן הטיפול 
הפליאטיבי ואת תהליכי העבודה בהוספיס בית. כמו כן יש 
לחזק את רצף הטיפול והקבלה לטיפול ליחידת הוספיס 
הבית. יש בעיקר להשקיע מאמצים בשלב סיום וסיכום 
הטיפול שבו מתכוננים למוות ובהמשך התמיכה במשפחה 

לאחר המוות. 
מהמבדק עלו המלצות קליניות, מנהליות, חינוכיות 

ומחקריות ובהן: 

א. המלצות קליניות

לגבש מדיניות ברורה הכוללת קריטריונים ברורים 	 
ונוהל ברור ליציאה לביקורי בית לצוותים השונים בכלל 

יחידות ההוספיס בית.

לצייד את כלל הצוותים בתרופות וציוד ראשוני מספיק 	 
למתן מענה מיידי בבית המטופל.

לדאוג לקיום שדות חובה ברשומה הממוחשבת של 	 
אמדן סימפטומים כוללני )אדמונטון/אחר(.

לדאוג לתעד בכתב את רצונות והעדפות הטיפול 	 
בסוף החיים ולהוסיף ברשומה הרפואית שדות חובה 
ל: העדפות טיפוליות, הנחיות רפואיות מקדימות, ייפוי 

כח, אפוטרופוס.

להקפיד על עריכת ביקור במקרים בהם ישנה קריאה 	 
לביקור בית דחוף, ולקצר את זמן ההיענות לקריאה 
שלא יעלה על שעתיים. להיערך לקראת סיום על ידי 
הדרכת המשפחה לגבי סימני הגסיסה והמוות וכיצד 

לפעול במצב זה.

לדאוג לקיום כלי מובנה לבדיקת עומס על המטפל 	 
העיקרי, ולדאוג לאמדן באמצעות כלי מובנה עד תום 

המפגש השלישי.

להפנות את המשפחה לקבלת תמיכה סוציאלית ורגשית 	 
להתמודדות עם האבל והאבדן לאחר השבעה, ולפתח 

תשתית לתמיכה במשפחה לאחר מות המטופל.

להקפיד על הכנת מכתב הפנייה לכוחות ההצלה 	 
ובו הנחיות המבוססות על רצונותיו של המטופל, 
 בהקשר של ביצוע החייאה והפנייה לבית חולים. 
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ב. המלצות מנהליות

להרחיב את שירות הוספיס בית בכל אחד מהמחוזות, 	 
על מנת להעניק טיפול פליאטיבי מקצועי נרחב יותר 

ולהבטיח רצף טיפול. 

להקפיד על רשומה רפואית נגישה וזמינה לאנשי 	 
הצוות בכל מקום וזמן.

להקפיד למנות נאמן מאגר ארצי, בעל הרשאה וגישה 	 
למאגר הארצי הממוחשב להנחיות רפואיות מקדימות 

ליצירת קשר עם משרד הבריאות.

לקצר את זמני ההפניה להוספיס בית!!! במיוחד 	 
כשמפנים לספקי שירות חיצוניים. 

לערוך סקרי שביעות רצון תקופתיים של המטופלים 	 
ובני משפחתם. 

להעלות את מספר העובדים ממקצועות בריאות שונים 	 
בצוות ההוספיס.

להעלות את מספר הרופאים והאחיות בעלי מומחיות 	 
פליאטיבית בצוותי הטיפול בהוספיס.

ג. המלצות חינוכיות

לבנות תכנית הדרכה שנתית לצוותים המטפלים 	 
מהסקטורים השונים בצוותי ההוספיס, במיוחד 

ביחידות בבעלות קופות החולים. 

יש לפתח ולעודד מומחיות קלינית בטיפול פליאטיבי 	 
תומך בקרב רופאים ואחיות.

לסיכום, מסגרת הוספיס בית הולמת למצבי סוף החיים 
וממצאי הדו"ח מעלים נקודות לשימור ונקודות לשיפור על 

פי הסטנדרטים שנקבעו במבדק. 
חשוב להמשיך במאמצי השיפור כפי שהיינו עדים להם 
בהכנה למבדק, ובנוסף לחשוף את השירות לאוכלוסיה 
ולהעניקו למירב המטופלים ובני משפחתם הזקוקים לו, 

בהקדם האפשרי. 
המבדק נערך בשלב ראשון של מבדקים בנושא הערכות 
הקהילה למתן טיפול תומך ומצבי סוף החיים. להשלמת 
התמונה מומלץ לערוך מבדק במחוזות ומרפאות ראשוניות 

בקהילה, על מנת לקדם את מתן הטיפול הפליאטיבי 
בקהילה ואת יישום החוק. בנוסף, מומלץ לערוך מבדק 
איכות, אשר יבחן את הערכות שרותי הבריאות בקהילה 
לטיפול בחולה בסוף החיים בארגוני ומוקדי כוחות ההצלה. 
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 σ 7.2-month numerical increase in mOS 
in patients with primary ET resistance2
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 σ SECONDARY ENDPOINT: OS IN ITT POPULATION2

• PFS events at the time of analysis: 49.8% (n=222)  
with Verzenio + fulvestrant; 70.4% (n=157) with  
placebo + fulvestrant2 

• OS results are based on a preplanned interim analysis 
and considered to be definitive

• The percentage of deaths at the time of analysis  
was 47.3% (n=211) and 57.0% (n=127) in the Verzenio + 
fulvestrant and placebo + fulvestrant arms, respectively2

 σ PRIMARY ENDPOINT: PFS IN ITT POPULATION1

Median progression-free survival
(mPFS) in ITT population1

(n=446) (95% CI: 14.4-19.3) vs 9.3-month mPFS 
with placebo + fulvestrant (n=223) (95% CI: 7.4-12.7) 

HR=0.553 (95% CI: 0.449-0.681) P<.0001

16.4
months
mPFS

0.553
HR

For women with HR+, HER2– MBC with  
recurrence or progression on or after ET1 

The first and only CDK4 & 6i to significantly  
extend survival in combination with fulvestrant  

regardless of menopausal status1-3

Demonstrated a significant increase in median OS of 9.4 months2

 Demonstrated OS benefit in ITT population with consistent results  
even in patients with primary ET resistance and visceral disease2

BID=twice daily; CBR=clinical benefit rate; CDK4 & 6i=cyclin-dependent kinases 4 and 6 inhibitor; CI=confidence interval; ET=endocrine therapy; HER2–=human epidermal growth factor receptor 2–negative;  
HR=hazard ratio; HR+=hormone receptor–positive; IM=intramuscular; ITT=intent-to-treat; MBC=metastatic breast cancer; mOS=median overall survival; mPFS=median progression-free survival; ORR=objective  
response rate; OS=overall survival; PD=progressive disease; PFS=progression-free survival; PO=orally. 

References: 1. Verzenio Summary of Product Characteristics. Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528BJ Utrecht, The Netherlands. 2018 2. Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, et al. MONARCH 2: overall survival of 
abemaciclib plus fulvestrant in patients with HR+, HER2- advanced breast cancer. Paper presented at: European Society for Medical Oncology Congress 2019; September 29, 2019; Barcelona, Spain. 3. Sledge  
GW Jr, Toi M, Neven P, et al. MONARCH 2: abemaciclib in combination with fulvestrant in women with HR+/HER2– advanced breast cancer who had progressed while receiving endocrine therapy. J Clin Oncol. 
2017;35:2875-2884. 

Neven P, et al. MONARCH 2: overall survival of abemaciclib plus fulvestrant in patients with HR+, HER2- advanced breast cancer. Paper presented at: European Society for Medical Oncology Congress 2019;  
September 29, 2019; Barcelona, Spain.) 
Updated data of secondary objective (Overall Survival) of MONARCH 2 study (See Verzenio SPC section 5.1 for previous Overall Survival data). (Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, et al. MONARCH 2: overall survival of 
abemaciclib plus fulvestrant in patients with HR+, HER2- advanced breast cancer. Paper presented at: European Society for Medical Oncology Congress 2019; September 29, 2019; Barcelona, Spain.)

This medicinal product is subject to additional monitoring. To report any suspected adverse reactions associated to this medicine is important.

PP-AL-IL-0068 © Eli Lilly and Company. All rights reserved.

Adapted from Sledge GW Jr, Toi M, Neven P, et al. MONARCH 2: overall survival of abemaciclib plus fulvestrant in patients with HR+, HER2- advanced 
breast cancer. Paper presented at: European Society for Medical Oncology Congress 2019; September 29, 2019; Barcelona, Spain.

Preplanned analysis Preplanned analysis 

• Preplanned subgroup analyses of PFS and OS were performed for stratification factors of endocrine resistance (including primary ET 
resistance) and disease site (including visceral disease). Analyses were not adjusted for multiplicity, and the study was not powered  
to test the effect of Verzenio + fulvestrant among subgroups3

• Primary ET resistance: relapse within 2 years of adjuvant ET or PD within the first 6 months of first-line ET for MBC3

• Visceral disease: lung, liver, pleural, or peritoneal metastases3

MONARCH 2 was a phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled trial that enrolled 669 patients with HR+, HER2– MBC who  
progressed on or after ET. Pre/perimenopausal women (17%) were rendered postmenopausal prior to the study. Patients had received 
no chemotherapy and no more than 1 prior ET in the metastatic setting. Patients were randomized 2:1 to Verzenio + fulvestrant (n=446) 
or placebo + fulvestrant (n=223). Verzenio and placebo were dosed PO BID on a continuous dosing schedule until disease progression 
or unacceptable toxicity. 500 mg fulvestrant was administered by IM injection on days 1, 15, and 29 of the first month and once monthly 
thereafter. The primary endpoint was PFS. Key secondary endpoints were ORR, OS, and CBR.3

למידע מלא יש לעיין בעלון לרופא כפי שאושר על ידי משרד הבריאות הישראלי


