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 נעלה חומר למחשבה

 אין נכון ולא נכון

 ...  כל אחד ייקח את המתאים לו 

 ?אז מה יהיה לנו הבוקר



 הסרטן חולי של החיים בתוחלת עלייה•

   אשפוז דורשים שאינם תרופתיים טיפולים ,ממושכים טיפולים•

   החולים בבתי אשפוז קיצור מדיניות•

 רבות שנים למשך טיפול•

 

 

 העיקריבמשימות הטיפוליות ובנטל על המטפל עליה 

 

(Sharpe et al., 2005; Rha et al., 2015 ) 

 

 התפתחויות בתחום האונקולוגיה



 בת משפחה•

 ומעלה 55אישה בגיל , כללבדרך •

 רבהלעמוד באחריות נדרשת •

 מועטה או חסרה הכשרה •

 משאבים מוגבלים•

(NCI, 2015)     

 ת/המלווה העיקרי



  להממצאים מראים כי המימד המעמיס ביותר ע

הינה מערכת היחסים עם , המלווה העיקרי

 .  המטופל

 

 







 המחשבה הראשונה שהייתה לי שגיליתי על המחלה הייתה
 איזה מזל שאימא שלי מתה

 איזה מזל שלא הייתי צריכה להגיד לאימא שלי
 אימא יש לי  סרטן שד

 כימוטרפייםאימא אני מקבלת טיפולים 
 , אימא אל תדאגי
 תראי כמה אני יפה עם הקרחת, אימא אל תבכי

 שקף קרחת –תראי כמה אני יפה עם הקרחת 

  
 .מזל שאימא לא רואה אותי חלשהאיזה  

 תמיד היה לי נוח להיות בתפקיד  צוק איתן  
 בשבילה ובשביל כולם, בשבילי

 גם כשהיה קשה  , לא הראיתי כמה קשה
  



 TAKE THREE 
בחודש ההוא אחרי הניתוח התחיל הרומן שלי עם המתנה 

 ארוכה
 ועוד המתנה ארוכה
 ושוב המתנה ארוכה

 ושוב המתנה ארוכה להמון החלטות לגבי העתיד של הסרטן שלי
  

 סבבה הכלזה נשמע שאם יש גילוי מוקדם אז 
 חותכים גומרים הולכים

 פאוזה
 יוצאים מהסרט  חוזרים לחיים

  
 בשבילומסתבר שגם זה לא היה מספיק מוקדם ,  גלוי מוקדם

 והגוף שלי עדיין בחזקת חפץ חשוד
 עד שלא יוכח אחרת, אשם 



 כימו
הקרנות וטיפול מונע  , כימוטרפיהכלול  הכלוההמלצה היא לחבילת  

 לשנים ארוכות
 כמוטרפיהרגע לפני שמתחילים 

 מציעים לי כמה אפשרויות טיפול
 ממש כמו תפריט במסעדה

 פרלמן' מה תרצי גב
 .......מצוינים קוקטליםיש לנו 

 אנחנו ממליצים על הכתום
 לזה אנחנו נוסיף לך חומר שממש דופק את הראש

 מובטח לך טריפ משוגע  
 ?נשמע מעניין מה יש עוד בתפריט.. ממ

 ?מה בא לך
 ?   מה בא לי

 האמת אני אשמח לאיזה מנת סרטנים טובה"
 "לפני שהוא אוכל אותי אני אוכל אותו

  
  



  

TAKE FOUR 
  
  

 ראשונה הייתי  אחוזת אימה כימוטרפיה
 כרגיל לא ראו עלי

 הושטתי  את היד לחומר הכתום
 (מהכתבה  של הילה אלרואי–שקף )

קיבלתי טיפול פעם בשבועיים והרגשתי ממש   
 שבוע לא סביר שבוע סביר  -כמו טבח בצבא

היו  לי כל תופעות הלוואי שאפשר לחלום   
 עליהן

להסתכל על השקף כאילו  שקף תופעות לוואי 

 עושה ספירה עם הראש



זוכרת  שנלחצתי נורא מתופעות הלוואי  של התרופות אני 

ומתופעות הלוואי של התרופות נגד תופעות הלוואי אז לקחתי  
 כדור הרגעה 

 : שלו היו הלואישתופעות 
 וכאבי ראש   טישטוש, סכנת התמכרות

את עניין ההתמכרות דחיתי  , אז לקחתי תרופה   נגד כאבי ראש
 לאחר כך

יוצא שזו  התרופה הרביעית נגד תופעות הלוואי של התרופה 

של התרופה השנייה   הלואיהשלישית  שבאה לחסל את תופעות 
 שהיא התרופה נגד תופעות הלוואי של התרופה 

 הראשונה
יש  לי בחילה שזו תופעת הלוואי שרציתי למנוע  /ושוב הייתה
 ולא היה לי מושג ממה , מלכתחילה



 !אזהרה

עיון במידע  

אודות  

תופעות  

הלוואי עלול  

לגרום 

 לסחרחורת



 מכחישאנר 'ז



 אנר אמפטי'ז

? ובכל זאת מה עשית -גם לי היה ככה

 להחזיר לשיח   



 "זה ממש לא מעניין אני תיכף נרדם"אנר 'ז

להגיד מה מפריע  , לבוא מוכן, להיות ממוקד

 לי



 אסרטיבי-יהיר/מטיל ספק / אנר מבטל'ז

 צריךמה אתה , לרופא מה חשוב לךלהגיד 

 "בכל זאת איך אתה יכול לעזור לי"



שזה לא   לודאיקרוב 

אבל יש לנו , יעבוד

תרופות מצוינות 

לטיפול בתופעות 

 הלוואי



 אתה החולה היחיד שמתלונן על זה

אני חייב  

,  להודות

אתה  

המקרה  

המסתורי 

ביותר אותו  

ראיתי  

 מעולם



 אנר מדעי סטטיסטי'ז

 אז מה בכל זאת אתה מציע, אני האחד הזה

כשחקרנו 

זאת על  

אף , עכברים

אחד לא שם 

לב לתופעות 

 לוואי



האם אתה  , יקירי

רוצה את התרופה 

שמטפלת בכאב 

הראש אבל יכולה  

 ?לגרום לשבץ

או את זו שתקל  

על כאבי הגב שלך 

וגורמת להתקף 

 ?לב



_gK6Ip1www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jThttps://
A&app=desktop7 
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 המערכת ואני

 מה שרואים מכאן לא רואים משם



 חוקים 

 ביטוח בריאות ממלכתי•

בישראל החל הדיון הרשמי על מרכיביה חוק זכויות החולה •

המאה הקודמת עם חקיקתו של איכותית בסוף של רפואה 
שנתן ביטוי להכרה כי , 1996 – ו"התשנ, חוק  זכויות החולה

בד בבד עם זכותו של המטופל לטיפול רפואי איכותי הוא  

  -החוק הגדיר למעשה כי שני המרכיבים. זכאי גם ליחס אנושי
 :שווים במשקלם באומרו -איכות ויחס



הן , מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי נאות"

מבחינת הרמה המקצועית והאיכות 

". והן מבחינת יחסי האנוש, הרפואית
בחוק מגדירים את זכותו של המטופל לפרטיות   13 -ו 10סעיפים 

ושמירה על כבודו וכן על זכותו להסכמה מדעת שתאפשר לו  

כביטוי למעורבותו של המטופל  , להחליט החלטות מושכלות

מרכיבים אלו הבשילו . בקבלת החלטות הנוגעות לבריאותו

ומהווים כיום חלק מהתשתית הרעיונית הבסיסית של תפיסת 
 ". המטופל במרכז"

 

 חוקים 



זכות לנוכחות "מגדיר ( 8' תיקון מס)זכויות החולה חוק 
מטופל זכאי לכך שאדם המלווה   –" מלווה בטיפול רפואי

יהיה נוכח בעת קבלת  "( מלווה"להלן )לפי בחירתו , אותו

טיפול רפואי ובלבד שהמלווה לא יתערב במתן הטיפול 
 .הרפואי

 חוק זכויות החולה 



 "המטופל במרכז"הגדרת תפיסת 

טיפול  Institute of Medicine (IOM) -הגדיר ה  2001כבר בשנת 

כאחד מששת (   Patient Centered Care)מממוקד מטופל 

וטבע את הגדרתו למהות טיפול  , המשתנים המרכיבים טיפול איכותי

לספק טיפול שמכבד ומגיב : " שכזה

צרכיו וערכיו של  , להעדפותיו האישיות

ומוודא שערכיו של החולה ינחו  , המטופל
 ". את כל ההחלטות הקליניות בגינו

 

 המטופל במרכז



 צוות רפואי

 

 :מיועדהביקור 

 

להערכה קלינית 

 מצב  ללמוד
 המטופל

 

 מטופל ומשפחתו

 

תופסים את הביקור כמפגש 

 :וחשובעיקרי 

 

 מצבםעל ללמוד 

על הטיפול 

 דעהלהביע 
 

Strasser, Palmer, Willey, Shen, Shin, Sivesind, Beale & Bruera, (2005) 

 Chauke & Pattinson, (2006 ).  

 הביקור



 ,  כשדה קרבהתנהלות 

כוח מונחי , המלווה –הלוחם 

 ".כיבוש"ואסרטיביות 

 "מלחמה"כוח ושרק תחושה  

            " להתעורר"המערכת תפעיל את 

נתפס  בביקור מידע " השיג"שלא מלווה 

 שהתרשלבעיני עצמו כמי 

מאיר  , "שומר בשער"המלווה 

...   להאיר, לפקח, לקדם

האחריות הופכת את המלווה תפיסת 

שלא לומר  , לאסרטיבילעיתים 

המערכת אשר  מול במאבק , אגרסיבי

 לא ממש משתפת פעולה   , מבחינתו

 

 הבהרות ומידע, במה  לשאלות
על  " להתנפל"המלווה כקפיץ דרוך 

 הזדמנות להשיג מידע

 המלווה היה רוצה המלווה חווה



 המערכתר יצחק ברלוביץ חושף קיבעונות של "ד
 וולפסוןח "אחרי שנים במערכת הבריאות ועשור כמנהל ביה

 .  בזמן ביקור רופאים, כולל בני משפחה, איסור על נוכחות מבקרים"

,  בזמן ביקור רופאים. יש אפילו שלט כזה בכל מחלקה? מכיר את זה

 .  צריך לצאת החוצה

שהראה כי יש חשיבות גדולה שבן משפחה  , העניין הוא שעשינו מחקר

מעבר לזה שזה עושה  . יישאר ליד החולה דווקא בזמן ביקור הרופאים

אתה יכול כרופא לקבל אינפורמציה חשובה שהחולה עצמו  , טוב לכולם

 .  לא תמיד מודע לה או לא רוצה לספר

וכשהשתכנעתי אמרתי  , עשינו את זה בהתחלה באופן מצומצם ומבוקר

 .  'בואו נרחיב את זה'

 גם מהרופאים  , לצערי נתקלתי בהתנגדות קשה מאוד

 ,  הסבירו לי שזה לא מקובל. וגם מהאחיות

 "שהם לא עובדים ככה



 רציונאל

 .יותרטובות התוצאות שלהם , שמנהלים את המחלהאנשים 

  שהם עושים בפועללעשות לבין מה יכולים יש פער בין מה שאנשים 
 .כמטופלים

 .המשאבים  החיצוניים  והפנימיים/מיצוי הכוחות

 ?מה 

,  צוות מטפל)הרפואיתתומכים במערכת גורמים : המשאביםמיפוי 

ביטוח  , ביטוח מושלם, קופת החולים, (וכומשלימה  רפואה , פסיכולוגים

,  קבוצות מטופלים, עמותות , מס הכנסה, ביטוח לאומי, פרטי אם קיים

 'פורומים וכו

 

  

 

 

 בעלות על המצב
 ?למה זה חשוב, ניהול המסע הטיפולי



 רמת מעורבות פעילה

התמקדות •

בקשר שבין 

התנהגות  

 לסימפטומים

בניית ביטחון •

 עצמי ומודעות

עליך לבחור  •

את התחומים 

בהם ברצונך  

 להתמקד

התמקדות •

בלמידת דרכים 

בהן ניתן לזהות 

, סימפטומים

התנהגויות  

וגירויים 

לאמץ   -שליליים

שיטות 

 .הסתגלות

 לפעול בצעדים•

חיזוק ועידוד •

 התנהגות זאת

להכיר •

בהצלחות  

ולהיות מודע 

לשיטות בהן  

אני פועל  

 לפתרון בעיות

 

שימור •

 ההתנהגות

להבין מה •

הסיבות לקושי  

לדבוק  

בהתנהגות  

 הרצוייה

 

 



 קוהוט



 לזהות פערים

 פעילויות  לתעדף

 לפעול



 ליבידו הוא היה די בסדר היההיה 
חצי )–שנה  40שירת אותי באופן סביר למעלה מ

 עם עליות וירידות(חיוך
ללוויה  , התכנסנו בשער הרחמים, ואז עם פרוץ המחלה 

 מכובדת
 ,דויד אני והליבידו המנוח היה הספד מרגש

 (אז חשבנו)נח על משכבו בשלום -חשבנו 
קיבלתי סטרואידים להקלה על  –ואז באו ההפתעות 

 תופעות הלוואי
 ? מה עושים סטרואידים לליבידו

כבר לא כל ..הליבידו , והוא. .בואו נגיד שמינפתי את זה 
 (כמו סוד)כך נח 

  



 בעלי   –שלא לדבר על  האושר של דויד 
 פאוזה

דויד  המתוק לא בטוח שעכשיו הוא מאושר כשאשתו יצאה 
 ,מהארון 

( אופס),אשתו החשפנית,עומדת מול אנשים ומדברת על סקס 

ירדה , בכירה במערכת הבריאות  ,החושפנית לילי פרלמן 
  –כבר  לא שקולה וכבר  ולא רצינית , מהפסים

  אין לו מה לדאוג? אני לא רצינית
  

שוחחנו על , הרי שבוע לפני שבישרתי לעצמי שיש לי סרטן
 ?מי ימות קודם, מוות

 איזה בן זוג ניקח לנו אם בכלל  ? הוא? אני
 ?מה הוא יעשה עם  הבגדים והנעליים שלי
 ?מה כל אחד יעשה עם כספי ביטוח החיים

 ?זה לא רציני

 הגענו למסקנה שמבחינה פיננסית עדיף שקודם בעלי ימות



Lending a Hand: Social Regulation of 
the Neural Response to Threat 



 בעלות על הטיפול



 עברתי לשולחן הניתוחים  
  

במערכת , ולא יכולתי  שלא לחשוב על הטרנד הזה
המטופל "או " השיח על המטופל כשותף"הבריאות 

טוב אין ספק שמישהו כאן התבלבל " כאדם במרכז
 ,  לגמרי

 ?שותףכ? אדםכ
 ?? שותףכהמטופל 

זו אני שבוחרת לשתף ואת מי , הרי העניין הפוך לחלוטין
 לשתף ובמה לשתף

  



 :וישירותכנות 

 זו אני שצריכה לגייס רמת אמון כזו גבוהה כדי  שירדימו אותי
 , יחתכו  אותי , יחדרו לגוף שלי, את מערכות הגוף שלישתקו  י

יקבלו החלטות בלתי הפיכות שישפיעו על חיי  ,  יוציאו ממני חלקים
 לתמיד

על התנוחה עם הידיים .. תחשבו על רמת החשיפה ככה לעומק

,   על הגוף החשוף, עקודה לשולחן הניתוח, הפרושות לצדדים

חודרת לגוף וכל זה  , על כמות האנשים שנוגעת, האור החזק

 כשאני חסרת אונים לחלוטין
 

כלי  , השרירים שלי, העצבים שלי, הרקמות שלי,  אלו החיים שלי

הגוש הוא    וגםהגוף שלי , הנשמה שלי , הבלוטות שלי, הדם שלי
 ,שלי
 אופס של הסרט הזה  / אני הכוכבת של הסרטןזו 



   אנרגיות של גאווה
  

TAKE TWO 
 אורות הזרקורים   על גב פרלמן

 כולם ממוקדים בה
 השחקנית הראשית ,  ברור שהיא במרכז
 הוכנה כמובן עבורה,  כל התפאורה הזו

, המאפרת איש הסאונד והתאורן , הצלמת, המפיק, הבמאי
 כולם סובבים סביבה

אבל זו אי נוחות קטנה עבור  , האור החזק קצת מסנוור אותה 
 אמיתיתכוכבת 

 מבקשת שיכוונו את התאורה לצד ימין זה הצד הטוב שלה
 בכל זאת מדובר בסצנה חושפנית ולה יש מוניטין לשמור עליו



זו אני שבוחרת  :  אז תזכרו 
מה שבא לי וגם אם בא לי  

 להיות מלכת אנגליה  
 שקף מלכת אנגלייה  

 ...זו אני שבוחרת 
  

 



pk5wGf9BRvhttps://www.youtube.com/watch?v=_ 
 

On Monday I do not want you to tell me how 
good it was 

I want you to tell me what you did differently 
Peter drucker 
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