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הכנת משפחה ומטופל לקראת  
המוות



ל.כ

צלולה ועצמאית77בת •
:ברקע •

מחלת לב ראומטית, אי ספיקת לב•
COUMADINואאורטלי מלאכותי תחת טיפול ב מסתם מיטראלי •

(שבריריות)תת משקל •

עם  ( פנאומוקוק)התקבלה לאשפוז בעקבות דלקת ריאות קשה •
.הזדקקות להנשמה

הועברה לניטור•
:  MULTI ORGAN FAILUREפתחה במהלך האשפוז •

ARDSתמונה של -אי ספיקה נשימתית•

ד והחמרה בהמשך"עם התאוששות לאחר עלית לATN–אי ספיקה כלייתית •
קרדיאלית אי ספיקת לב עם פרפור מהיר•
SHOCK LIVER-כבדית•



:הבת באה ואמרה-לאחר השבעה
"זו היתה חוויה לבוא לפה כל יום"



דברים פרק לב

א{ מח} ר ְיהָוה ֶאל ֹמֶשה ְבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶזה לֵּ : ֹמרַוְיַדבֵּ

ה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה ַהר ְנבֹו ֲאֶשר ְבאֶ { מט} ֶרץ מֹוָאב ֲאֶשר ַעל  ֲעלֵּ
ן לִ  ה ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר ֲאִני ֹנתֵּ חֹו ּוְראֵּ ל ַלֲאֻחָזהְפנֵּי ְירֵּ :  ְבנֵּי ִיְשָראֵּ

ף אֶ { נ} ָאסֵּ ת  ּוֻמת ָבָהר ֲאֶשר ַאָתה ֹעֶלה ָשָמה ְוהֵּ ל ַעֶמיָך ַכֲאֶשר מֵּ
:ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְבֹהר ָהָהר ַוּיֵָּאֶסף ֶאל ַעָמיו









DNRשיחות 



THE PATERNALISTIC MODEL

ברקע דמנציה וסקולרית קשה 66בן •

ספסיס •

האשפוז ההחלטה היתה  במהלך -סופנית ספיקת כליות אי •
.שהמטופל איננו מועמד לדיאליזה

??????הנשמה?????? החייאה



THE INFORMATIVE MODEL

?ויונשםמה הסיכוי לגמול את המטופל ממכונת ההנשמה במידה •

?החייאההסיכוי לחזור למצבו הקודם במידה ויעבור מה •

.  למטופל והם מקבלים את ההחלטה/ מועבר למשפחההמידע •



THE INTERPRETIVE MODEL

? היו הרצונות הקודמים של המטופלמה •

?שלוGoalהיו המטרות מה •





ב.מ

69בת •
חולשה כללית+ כאבי גב•
ירידה תפקודית•
דימום וגינלי•
-ממצא ברחם•

אדנוקרצינומה
•CTפיזור  -חזה בטן אגן

,  ריאות, מטסטטי בכבד
עצמות

לא ברור האם פיזור מתאים  •
-לגידול ממקור רחמי
ביופסיה ממטסטזה





שיחה עם מטופל

,  90בן •

חולשה כללית, חוסר תיאבון, ירידה במשקל•

BCGשנה טופל ב 20גידול בשלפוחית השתן לפני כ•

:באבחנה מבדלת•

?דיכאון•

?חזרה של גידול•

?העיכול' ממצא אחר המערב את מע•

"  תעזבו אותו בשקט"(בן+אישה )בשיחה מקדימה עם משפחה •
במילא הוא לא מעוניין בפרוצדורות  , אל תעשו שום בירור

.חודרניות

.החלטה לדבר עם המטופל ולהציג בפניו את האפשרויות•



SPIKES

• S Setting: Ensuring that the setting is appropriate to provide patient comfort and 
privacy, and that adequate support is provided as needed/desired by the patient.

• P Perception: Assessing the patient’s and/or family’s understanding of illness.

• I Invitation: Obtaining the patient’s invitation or permission to discuss distressing 
news (and respecting their choice not to discuss such news).

• K Knowledge: Giving knowledge and information to patient and family in a clear 
and concise manner, avoiding complex technical/medical terminology.

• E Empathy: Address patient’s emotions with empathic responses.

• S Strategy and Summary: Create a care plan for the
next steps in treatment and follow-up, as well 
as provide contact information for future concerns.



GUIDE

• G: Get ready—gather info, set up privacy and a 
quiet location, find out who needs to be there.

• U: Understand—ask the patient what they already 
know, then listen.

• I: Inform—deliver the news in a single sentence, 
then listen.

• D: Deepen—observe and respond to emotions by 
acknowledging them; can give silence if the 
patient has turned away.

• E: Equip—map out the next steps. Describe 
treatment options if you can.



 BOB)משפטים שיכולים לעזור לפתוח בשיחה 
ARNOLD)

•I am worried-  אני מודאג
....מכך ש

מאושפז במחלקה עם 89בן •
מחמירה , אי ספיקת לב קשה

בשיחה עם משפחה על מצבו •
-שימוש במילים

אני מודאגת מכך שהמצב "•
אי . של אבא הולך ומחמיר

ספיקת הלב שלו בפעם 
נוספת יצאה מאיזון וכל 

"החמרה מדרדרת אותו



או פגיעה גופנית קשה  , בכל מצב בו מגיעה מחלה קשה
:זהותהשאלות החיוניות הם 

?מה ההבנה שלך למצב הרפואי ולצפי במצבך•

על אלו דברים אתה מוכן לוותר ועל מה בשום פנים  •
?ואופן לא

?מה דרך הפעולה שלדעתך תשרת את המטרות האלו•



ט.ו

.  גידול של הקיבה במעקב אונקולוגי, צלולה84בת •

בהדמיה חסימה באיזור -חוסר יכולת לאכול, הקאות חוזרות•
.הקיבה ככל הנראה חזרה של גידול

.TPNעד להחלטה טיפולית מקבלת •

/  ונוסטומיה  אנדוסקופית'ג'ג-עולות אפשרויות טיפול שונות•
. בלתי ניתן לבצע-כירורגית

-אפשרית-לדואדנום  Feeding tubeאפשרות של הכנסת •
אך לא מסוגלת כלל לסבול את הצינור  , חולה עוברת פרוצדורה

"חדק( "מדובר בצינור מקובע דרך שני נחיריים באף)



חולה אונקולוגית עם חסימת מעיים•

מצב קליני הולך ומדרדר•

TPNמקבלת •

כיוון טיפול פליאטיבי בלבד•

??????TPNהמשך •

?מה ההבנה שלך למצב הרפואי ולצפי במצבך•

?על אלו דברים אתה מוכן לוותר ועל מה בשום פנים ואופן לא•

?מה דרך הפעולה שלדעתך תשרת את המטרות האלו•







2.
החלטה על 

מטרות הטיפול 
.הרצויות

התאמת  .3
הטיפול הרפואי  

לדרגת 
או הטיפול 

.הטיפוללמטרת 
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1.
שלהבהרה

המצב  
הקליני

בו נמצא  
המטופל



1.
שלהבהרה

המצב  
הקליני

בו נמצא  
המטופל

את האדם הקרוב למטופל הדרך •
על דמנציה מתקדמת

הסבר כי מדובר במצב סופני•
תאר את המהלך הקליני  •

הצפוי

אמה סובלת כי לבן משפחה הסבר  
מדמנציה מתקדמת שהיא מחלה  

-קשים' בשלב זה מסצפויים , סופנית
.זיהומים חוזרים, קשיי האכלה



2.
החלטה על 

מטרות הטיפול 
.הרצויות

בלבד( פליאטיבי)מתן טיפול תומך •
מתן טיפול מאריך חיים•
במידה -מתן טיפול דרך האמצע•

טיפול בו באופן  -ואירוע הפיך
במטרה לחזור למצב קודם, שמרני

בירור מה היו הרצונות הקודמים •
בסוף החייםהאם של 

?הנחיית מקדימותכתבה האם •
מה הבת  , האםעל פי הערכים של •

?שהיא היתה רוצהחושבת 
מה הבת חושבת שהכי טוב בשביל  •

?האם



התאמת  .3
הטיפול 

הרפואי לדרגת  
או  הטיפול 

למטרת  
.הטיפול

הספציפית תאר אפשרויות טיפול לבעייה הרפואית •
(זיהומים/ הזנה)

תאר את היתרונות והחסרונות של כל אפשרות •
הסבר את המגבלות  , רפואית לפי הספרות הרפואית

של הספרות  הרפואית
אחרי קבלת החלטה מטעם נציג כוחו של המטופל יש •

.חשוב לכבד רקע תרבותי שונה, לכבד את ההחלטה
יש לחזור ולדון על דרכי  , ומצב רפואי משתנהבמידה •

הטיפול



לסיכום

חשובה-מטופל/ תקשורת בסוף החיים עם משפחות•

יש הרבה מה ללמוד על הנושא•

אפשר לשפר יכולות תקשורת•

אפשר ללמוד ולהשתפר  -מכל מקרה מהטוב ומהרע•



דני רובס-מוקפת באור

בסולם נדמה שיש פחות שלבים....
הקולות המפחידים כבר מתקרבים

רוצה, חולמת, ובשקט את קיימת
האמת צריכה תמיד להיאמר

כל מסע ארוך סופו להיגמר
מראים לך מוצא, החיים שלך קוראים לך

שתהיי מוקפת רק באור
שהנר שלך ימשיך לבעור

שחייך יהיו לך הילה
שנהיה לך מעגל תומך

שהכאבים ירפו ממך
שתוכלי למצוא בסוף התחלה

....הלוואי שיהיה לך מרגוע גם באפלה


