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בישראלפליאטיביוטיפול שירותים : המשך רקע

: ב"משרהל "חוזר מנכ2009-ב

והמוסדות הסיעודייםהחוליםבתי , על קופות החולים"

מערך שיספק טיפול רפואי ונפשי  , שניםתוך ארבע להקים 

מרפא  במחלות חשוכות תומך לחולים 

ייעודי רב מקצועי שכולל לפחות פליאטיביבידי צוות 

".ס או פסיכולוג"עו, אחות, רופא
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,  סינגפור, ספרד, אירלנד, אוסטרליה, אנגליה)בעשור האחרון נבנו במדינות רבות 
.  תכניות לאומיות לפיתוח ולהרחבת השירותים הפליאטיביים( ב ועוד"ארה

ישראל

Ranking palliative care across the world
The 2015 Quality of Death Index
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חזון התכנית

 לאפשר לאנשים החולים במחלות חשוכות מרפא המאיימות על חייהם ולבני משפחותיהם
.ולקבל טיפול התואם את העדפותיהם וערכיהם, עצמאיים ומכבדים, לנהל חיים מלאים

 התכנית רואה במוקד את האדם החולה ולכן הוא שותף מלא בקבלת ההחלטות הטיפוליות
.לאורך שלבי התפתחות המחלה, במידה בה מעוניין, תוך קבלת מידע על מצבו, הנוגעות לו

הפסיכולוגיים , יתקיים סל רחב של שירותים פליאטיביים עם התייחסות לצרכים הפיזיים
.י צוות רב מקצועי בעל ידע והכשרה מתאימה"והרוחניים של החולה שיסופק ע

זמינה, התכנית שואפת לשמש מנוף לפיתוח ולהרחבת מערכת שירותים פליאטיבית כוללנית  ,
.ובאיכות גבוהה, נגישה
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חייםסוףומצביפליאטיבילטיפולהלאומיתתכניתה
2018תכנית

:ומודליםסטנדרטים ועדת . א
 מודל דיגיטאלי-פליאטיביהמטופלים הזקוקים לטיפול קריטריונים לאפיון
 2019-ובתי חולים ללקופות תמרוץ מודלי בניית
בניית  מסגרת חוץ ביתית כהוספיס לא אשפוז, לאשפוז בית-סטנדרטים
2009תכנית התערבות ליישום חוזר מנכל מ

:ומחקרהכשרות , חינוך. ב
 שלבים3-ההכשרה תתקיים ב. הודגשה המרכזיות והחשיבות של הכשרה פליאטיבית:

pre-graduate, post graduate & continuous learning ו-specialist ברפואה ובסיעוד .
 בפברואר   )הכשרות 3התקיימו . המשכיכולל יישום ומעקב –צוות פליאטיבי מוביל הכשרת

.בחצי מהארגונים בארץהפליאטיבייםהתערבות בצוותים ( . יוני ודצמבר
 ראשונייםלגורמי טיפול בניית קורסים ופורומים להתייעצות
3מחקרים יישומיים
 מחקר מלווה
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חייםסוףומצביפליאטיבילטיפולהלאומיתתכניתה
2018תכנית

:מודעות. ג
 חוק  עדכון -העדפות טיפוליות בטיפול פליאטיבי ומצבי סוף חייםבנושא שיח

ונהלים והטמעתם
 למתן מענה  ( תקשורת דיגיטאלית)מתקיים תהליך עבודה של בניית אתר יעודי

לחולה הפליאטיבי ומשפחתו בשלבים השונים

:אתיקה. ד
 בני משפחה  –מטופלים -להתנהלות בממשק מטפלים הפצת קווים מנחים

החייםלהתמודדות עם דילמות בסוף 
  ימי הכשרה בגישה פליאטיבית לחברי ועדות אתיקה וועדות מטעם חוק החולה

. למותהנוטה 
:ותמיכה של המטופל ומשפחתוזכאויות זכויות . ה

 לעדכון האתר" כל זכות"שיתוף פעולה עם עמותת
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:הכשרות

 הפליאטיביכנס עקרונות בהתנהלות אתית בגישת הטיפול

 פליאטיביתהליך השתלמות מובילי שינוי בטיפול העמקת

העמקת שיתופי פעולה עם הנהלות ארגוני מובילי השינוי

 פליאטיביבטיפול סקטוריאליםקורסים 4הפעלת

 פליאטיביתקבוצת אנשי מקצוע כגוף ידע מלמד גישה הכשרת

 מקצועות הבריאות/ ס"עו/ סעוד/ בבתי ספר לרפואהפליאטיביותלמידה מודולותקידום.

רופאים מתמחים , 27/03/19באר שבע , 05/2019צפת : קיום ימי עיון בפריסה ארצית
23/01/19.

2019תכנית יישום המלצות התכנית הלאומית 
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:מודעות הציבור

 באמצעות שיח סביב העדפות  ( הפליאטיבילאתר מעבר )מודעות הציבור קידום

.טיפוליות

קול קורא לבתי חולים וקהלה

 לחולים מורכביםןמבחןפליאטיבימבחן תמיכה לקופות לטיפול

- מתואם  ושיחרורלטיפול פליאטיבייםלפעילות צוותים

:הנגשה תרבותית

 חברה חרדית וחברה ערבית: פליאטיבייםשל שירותים התאמה

2019תכנית יישום המלצות התכנית הלאומית 




