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מאיר ברזיס
סופר מודל  -עשי וינשטיין
התיקון התשיעי  -טלילה בן זכאי
הוספיס בית גליל עליון  -לירון הר
שלושה שירים  -חמוטל בר יוסף
מהנעשה בארץ  -חברי ליל"ך
חדשות חו"ל  -ציפי חן
חדשות מרכז המידע  -עליזה
גרשון–שריר
אינטרנט
שאלות למערכת
תשבץ  -בינה דיבון
ד"ר פיטר סול  -אנגלית

מאת :בינה דיבון

מהנעשה†בעמותה
לפני שנספר לכם על פעילויותנו בהווה ועל תוכניותינו
לעתיד ,ברצוני לפתוח בהתנצלות ובהסבר:
במשך שנים נהגנו לקיים את האסיפה השנתית באולם
גדול בתקופת חג הפסח ,ונהגנו להודיע על כך במידעון
המגיע אל החברים זמן מה לפני קיום האסיפה .בשנים
האחרונות הוספנו הודעה גם למי שמסרו לנו את
כתובת המייל שלהם .גם השנה נהגנו כך ,אולם בגלל
תקלה בלתי מוסברת בדואר ישראל השתהתה חלוקת
המידעון כשלושה שבועות והגיעה אל חלק מהחברים
באיחור ,לאחר קיום האסיפה .לתמהוננו גם מי שקיבלו
את ההודעה בזמן בדואר האלקטרוני ,לא הגיעו ונאלצנו
להתנצל בפני המרצה הנכבד שטרח ובא במיוחד.
לאור זה החליט הוועד המנהל לקיים להבא את האסיפה
השנתית במשרדנו .הודעה על כך תקבלו במידעון
ובדואר האלקטרוני כ  3-4שבועות לפני כן.

תמונת השער:

ועתה לעניינים השוטפים:
מיד לאחר הבחירות לכנסת וכינון הממשלה פנינו
במכתב לשרת הבריאות החדשה ,הגב' יעל גרמן.
נענינו על ידה כי היא מכירה את עמותת ליל"ך ,ענייננו
קרוב לליבה ,והיא הבטיחה ליזום עמנו פגישה בהקדם
האפשרי .מסיבות שונות נדחתה הפגישה פעמיים.
הובטח לנו כי מיד לאחר אישור התקציב ייקבע תאריך
חדש לפגישה .אנו מתכוונים להביא לפני השרה את
ההצעות להרחבת חוק החולה הנוטה למות שגובשו
על ידינו ,וכן את הבעיות השונות הקשורות לביצוע
החוק.
אחת הבעיות שאנו מתמודדים עמה היא חוסר הידיעה
של חוק החולה הנוטה למות בקרב הציבור הרחב,
ומה שחמור יותר ,חוסר הידיעה של החוק בקרב
הרופאים ,וכתוצאה מכך התנהגות שלעתים אינה
תואמת את החוק .אמנם הפצת הידע על החוק הן

מאת :בתיה עוזיאל
קולאז' בטכניקה מעורבת
ראו פרטים בעמ' .3

מערכת חיים בכבוד:
בינה דיבון
טלילה בן זכאי
עשי וינשטיין

עיצוב גרפי :טובית אוריאל
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לציבור והן לרופאים הוא תפקידו של משרד הבריאות,
אך עד עתה נעשה מצידו מעט מאוד אם בכלל בתחום
זה .מאחר ונושא זה עומד בבסיס מאבקנו למען כבוד
האדם ,חיפשנו ואנו ממשיכים לחפש דרכים שונות
ויעילות כדי ליידע את הציבור הרחב ואת ציבור
הרופאים אודות החוק ודרכי ביצועו .במסגרת זו
פרסמנו באינטרנט סרטון פרסומת ,פתחנו ,נוסף לאתר
שלנו ,דף פייסבוק וכן הופענו בתקשורת הכתובה
והאלקטרונית .גם היום אנו נמצאים בקשר עם מספר
גופים ומחפשים דרכים כדי לפרסם את הנושא.
אחת ההצלחות שלנו בתחום הקניית הידע לרופאים
היא הקשר שנוצר בינינו ובין מס"ר ,גוף העוסק
בהשתלמות רופאים וצוותים רפואיים בדרך של
סימולציה) ,פרטים תמצאו במאמרו של פרופ' ברזיס
בגיליון זה ובכתבות בביטאונים הקודמים( .לאחר
שהפנינו אליהם תרומה שניתנה לנו על ידי קרן סבה
בתוספת תרומה משלנו ,החליט הוועד המנהל להיענות
לבקשת מס"ר ולתרום להמשך פעילותם בשנתיים
הקרובות סכום של  100.00ש"ח בתשלומים של
 50.00ש"ח לשנה .אנו מקווים שגם קרן סבה תמשיך
לתמוך במפעל מבורך זה ואנו מאחלים להם הצלחה
רבה.
אנו שמחים לציין כי לאחרונה נוספו לנו מספר
מתנדבים ומתנדבות העושים עבודה מבורכת הן במשרד
והן בפרויקטים שונים .אנו פונים שוב לחברינו להתנדב
איש איש לפי נטיותיו ולפי הזמן העומד לרשותו .כל
מתנדב נוסף מאפשר לנו להרחיב את פעילותנו
ולהתקרב למטרות שהצבנו לעצמנו .בעזרת המתנדבים
הצלחנו לסיים את סריקת הטפסים להנחיות רפואיות
מקדימות של אלה מחברינו ששלחו לנו עותק .זאת
בנוסף לעבודת המשרד השוטפת שהולכת ומתרבה
עם הצטרפותם של חברים חדשים רבים.
בישיבה האחרונה של הוועד המנהל הוחלט לצרף את
הגב' עפרה מאירסון ,שהצטרפה אלינו לאחרונה לוועד
המנהל .אנו מברכים אותה ומאחלים לה פעילות ענפה
ופוריה.
יש לציין בשמחה כי לאחרונה יש מודעות הולכת
וגוברת הן בארץ והן בעולם לנושא של האוטונומיה
של האדם על גופו הן בחייו והן במותו .נושא זה שהיה
עד לא מזמן חבוי ואפילו מוקצה במקרים רבים ,עולה

הכינותי†מראש
בתיה עוזיאל הציגה בגלריה גרשטיין בתל
אביב בתערוכה שנקראה) ,איך לא(" ,הכינותי
בדיעבד" .עוזיאל ,שהייתה כוכבת בתוכניות
ילדים פיתחה שלל עבודות יד חביבות שנועדו
ללמד הורים וילדים ליצור ביחד בחומרים
זמינים  -בובות מבוטנים ,בובות סמרטוטים
ושאר ירקות .וכך ,בערוץ היחיד שהיה קיים
ובשחור–לבן ,בתיה עוזיאל מילאה את המסך
הקטן ושוחחה עם הצופים בעברית רבת חן,
כשהיא עדויה בטבעות ותכשיטים לעייפה,
בורגנית מוקפדת.
"מה שעשיתי בטלוויזיה זה ניצול חומרים
נפסדים בעיקר ,השתמשתי בדמיון שלי ,אני
לא יכולה בלעדיו ואני לא רוצה בלעדיו".
בתערוכה בולטות עבודות שהדמיון והמציאות
מעורבבים בהן באמצעות שלל חפצים ,טפל
ועיקר וכאוס חביב .משהו בין עבודת–יד לאמנות
שימושית ובעיקר  -אמנות אישית שיש בה
ריבוי של שעונים ,מגירות ובובות .מה רע?
וצף כעת על פני השטח .הדבר בא לידי ביטוי בתחומי
אמנות שונים ,כמו הצגות ,סרטים ,תערוכות ,ספרים
וכו' וכן בתקשורת הכתובה והמשודרת .הדבר מעיד
על הצורך האמיתי והעמוק למצוא פתרון לרצונו של
האדם להגיע בכבוד לסוף חייו .אנו מקווים כי קול
השטח יגיע אל הגופים הקובעים וישמש זרז לכך.
הדבריםמכווניםהןלנשיםוהןלגבריםונכתבובלשון
זכרמטעמינוחיותבלבד.

3

ליל¢ך†מאפשרת†לכל†מוסד†רפואי†להתחבר†למאגר
החברים†שלה¨†לשם†קבלת†מידע†על†חבריה
המאושפזים¨†זאת†תוך†שמירת†זכויות†החברים†לצנעת
הפרט†ולסודיות†רפואית†Æעל†אתיקה†ורפואה

˙‡†„·ÎÏ†≠†ÌÈ‡ÙÂ¯‰†˙·ÂÁ
¯ˆ˙ÂÓÏ†‰ËÂ‰†‰ÏÂÁ‰†ÔÂ
מאת :אליהו מצא ,משנה לנשיא בית המשפט העליון בדימוס ,נשיא ליל"ך
מרפא בשלב האחרון של חייו .כמה מן הדוברים
אף גילו פתיחות לשמיעת עמדות חדשניות .כך,
למשל ,היו מי שהסכימו כי הגבלת תחולת החוק
לחולים שתוחלת חייהם המוערכת אינה עולה על
שישה חודשים ,לא רק משאירה מחוץ לתחולתו
חולים סופניים רבים שאינם מקיימים תנאי זה,
אלא גם מסכלת את זכותם של הנוטים למות
שרצונם יכובד; זאת ,נוכח היעדר נכונותם המובן
של רופאים לאמוד ולקבוע את תוחלת חייהם.
לדעת כמה רופאים ,החלת החוק על כלל החולים
חשוכי המרפא  -זאת ללא קשר למשך תוחלת
חייהם המוערכת  -היתה משקפת תפיסה אתית
יותר מאוזנת וצודקת .אחד הרופאים אף לא
היסס לומר ,כי ישנם מצבים שבהם המוות
ראוי להיחשב כתכלית המיטבית מבחינתו
של חולה חשוך מרפא ,שמחלתו הקשה הפכה את
חייו לחיים חסרי טעם וכבוד .אלו השקפות שעד
לפני שנים אחדות נתפסו על ידי רוב הרופאים
כבלתי מתיישבות עם חובתו המסורתית של כל
רופא להציל ולהאריך את חייו של החולה בכל
האמצעים העומדים לרשותו .וגם אם מדובר
ברופאים בודדים המוכנים להישיר מבט ולומר
בקול רם את אשר עם לבם ,הרי שמבחינת קבלתה
של הזכות לחיות ולמות בכבוד כנורמה חברתית
לגיטימית ,הרי זו התפתחות מעודדת מאוד.

החוג לאתיקה של הפקולטה לרפואה בטכניון
בחיפה נוהג להתכנס מפעם לפעם לקיום דיון
בנושא נבחר בתחום האתיקה הרפואית .את מפגשו
האחרון ,בסוף חודש מאי ,החליט החוג להקדיש
לבירור חובות הרופאים כלפי חולים חשוכי מרפא,
בשלב האחרון של חייהם .הוזמנתי לקחת חלק
במפגש זה ושמחתי להיענות להזמנה.
במפגש השתתפו כמה עשרות רופאים מבית החולים
רמב"ם ומן הפקולטה לרפואה .בדבריי תיארתי
את הקשיים הבירוקרטיים המכבידים על יישומו
המעשי של חוק החולה הנוטה למות ,וכן את הצורך
המוצדק לחתור להרחבת מסגרתו ותחולתו של
החוק .סיפרתי על הצעות החקיקה שיזמה עמותת
ליל"ך במהלך כהונתה של הכנסת הקודמת ,ועל
ציפיית ליל"ך שאצל שרת הבריאות בממשלה
החדשה ,גב' יעל גרמן ,תזכינה הצעותינו לאוזן
קשבת .לבקשתם המיוחדת של מארגני המפגש,
הסברתי בהרחבה את משמעותן של הנחיות
רפואיות מקדימות ,שהופקדו על ידי החולה בטרם
איבד את יכולתו להביע את רצונו בעצמו.
בדיון שקוים לאחר דבריי השתתפו רוב הנוכחים.
מן העמדות שנקטו הדוברים התרשמתי שהם
מודעים לחובות המיוחדות )המשפטיות והאתיות(
המוטלות על רופא בהתייחסותו לחולה חשוך
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בידי מי שערך הנחיות או ייפוי–כוח להאריך
מדי חמש שנים את תוקפם ,או לחזור בו ולבטלם
עוד בטרם פג תוקפם.
החוק הטיל על שר הבריאות להקים מאגר ,בו
ניתן יהיה להפקיד הנחיות רפואיות מקדימות
וייפויי–כוח ,על מנת שיהיה בידי כל אדם שערך
הנחיות או ייפוי–כוח כאמור להפקידם ולבקש
לרושמם במאגר ,וכן להודיע למאגר על החלטתו
לבטלם או לשנותם

הנחיות†רפואיות†מקדימות
הנחיות†רפואיות†מקדימות
את רשימתי זו אבקש להקדיש ,ברוח דבריי בחוג
לאתיקה ,למשמעותן של הנחיות רפואיות מקדימות.
מסתבר שאנשים רבים )בכללם רופאים מנוסים(
מתקשים בהבנתה.
חוק החולה הנוטה למות מאפשר לכל אדם "בעל
כשרות" )קרי :מי שהוא בן  17לפחות ,המסוגל
להביע את רצונו ושלא הוכרז על–ידי בית–משפט
כפסול–דין(  -בין שהוא בריא ובין שהוא חולה -
לערוך הנחיות רפואיות ,בהן יצהיר אלו טיפולים
רפואיים הוא מסכים )או מסרב( לקבל ,אם וכאשר
יוכרז כחולה נוטה למות ויהיה שרוי במצב שבו
לא יהיה מסוגל להביע את רצונו בעצמו .החוק
קובע שאת ההנחיות יש לערוך בכתב על גבי טופס
הנספח לחוק .על עורך ההנחיות לחתום על הטופס
בפני שני עדים ,שאין להם אינטרס כלכלי או אחר
בנותן ההנחיות; זאת לאחר שיקבל הסבר לגבי
המושגים והמונחים הרפואיים המנויים בטופס.
את ההסבר יכול עורך ההנחיות לקבל מכל רופא
או מאחות מוסמכת ,אך אם עורך ההנחיות הוא
כבר בחזקת חולה הנוטה למות ,עליו לקבל את
ההסבר רק מרופא מומחה.

שדה†מכשולים

שדה מכשולים
לקביעת המנגנון ,המאפשר עריכה והפקדה של
הנחיות רפואיות מקדימות ,היתה תכלית ראויה:
הקניית מכשיר שיאפשר לכל אדם ,בעודנו
כשיר ובר–דעת ,להכתיב לכלל המוסדות
הרפואיים אלו טיפולים יימנעו מלתת לו אם
וכאשר יחלה במחלה חשוכת מרפא ושוב לא
יהיה מסוגל להביע את רצונו בעצמו .האפשרות
שניתנה ,להפקיד את ההנחיות במאגר של משרד
הבריאות ,נועדה להפוך את ההנחיות לזמינות,
באופן שאם ייקבע שבעל ההנחיות הוא חולה
הנוטה למות שהפך לבלתי כשיר ,יהיה בידי
רופאיו המטפלים לברר בנקל אם הפקיד במאגר
הנחיות ומה תוכנן.
אך המציאות הפריכה את הציפיות שנתלו
בהסדר החוקי .עד מהרה התברר שמילוי הטפסים
הנספחים לחוק ,למתן הנחיות רפואיות מקדימות
או למינוי מיופה–כוח ,כרוך בקשיים לא
מבוטלים .הטפסים הם מורכבים ומפורטים עד
מאוד ומחייבים מתן תשובות לשאלות שאדם
מן היישוב  -גם אם מנוי וגמור עמו שלא להיזקק
לטיפולים שיאריכו את חייו באופן מלאכותי -
יתקשה להשיב עליהן תשובה מושכלת .גם
האפשרות להיעזר ברופא במילוי הטפסים כרוכה
בקשיים ,שכן רוב רופאי המשפחה בקופות
החולים אינם מוכנים לקבל זאת על עצמם.
בנוסף :עד היום  -יותר משש שנים לאחר כניסת
החוק לתוקף  -המאגר שהוקם במשרד הבריאות,

לחלופין  -או אף במקביל ובנוסף למתן הנחיות
רפואיות מקדימות  -רשאי אדם "בעל כשרות"
למנות מיופה-כוח שיוסמך על ידיו להביע בשמו
ומטעמו את רצונו ,ביחס לטיפולים רפואיים שהוא
מסכים )או מסרב( לקבל ,אם יוכרז כחולה הנוטה
למות ולא יהיה עוד בעל יכולת להביע את רצונו
בעצמו .את ייפוי הכוח יש לערוך בכתב על גבי
טופס שאף הוא נספח לחוק ,ולחתום עליו בפני
שני עדים ולאחר קבלת הסבר לגבי המושגים
והמונחים הרפואיים הכלולים בטופס ,הכול בדומה
לאופן עריכתן של הנחיות רפואיות מקדימות.
חשוב להדגיש ,כי חוק החולה הנוטה למות מגביל
את תוקפם של הנחיות רפואיות מקדימות ושל
ייפויי–כוח שנערכו לפיו ,לתקופה בת חמש שנים.
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לשם רישום ושמירת הטפסים ,לא חובר בקשר
אינטרנטי מקוון לכל מוסדות הרפואה; כך שאם
אין בידי בני משפחתו של חולה נוטה למות ,שאינו
בעל כשרות ,להמציא למוסד הרפואי בו אושפז,
העתק מאושר מן הטופס ,יתקשו הרופאים מאוד
במילוי חובתם )חובה שנקבעה בחוק( לבדוק אם
החולה הפקיד במשרד הבריאות הנחיות רפואיות
מקדימות ,או אם מינה מיופה–כוח.

סעיף  36לחוק הקובע ,כי "אי מתן הנחיות רפואיות
מקדימות אין בו כשלעצמו כדי להעיד על רצונו
של החולה הנוטה למות באשר לטיפול הרפואי
בו או להימנעות מהטיפול הרפואי בו" .עוד יצוין,
כי על רצונו של חולה הנוטה למות ,שכבר אינו
כשיר להביע את רצונו ,רשאים הרופאים ללמוד
גם ממקורות ראייתיים חיצוניים ,כמו ,למשל ,מפי
"אדם קרוב" לחולה ,המצהיר לפני הרופאים על
רצונו של החולה ,והרופאים משתכנעים כי דבריו
אכן משקפים נאמנה את אשר אמר לו החולה
בטרם הפך לבלתי כשיר.
אכן ,מידת ההתחשבות במקורות חיצוניים ,ואף
בטופסי ההנחיות הרפואיות של ליל"ך ,נתונה
לשיקול דעתם של הרופאים .הם נדרשים לקבוע
אם רצונו של חולה חסר כשרות הוכח לפניהם
במידה המחייבת אותם לכבד את רצונו ,אף
שהחולה לא ערך הנחיות רפואיות מקדימות על
גבי הטופס הנספח לחוק .הדעת נותנת ,ואף הניסיון
מלמד ,שרופאים אינם יכולים להתעלם מרצון
חולה שאת הנחיותיו המקדימות ערך על גבי
הטופס של ליל"ך .העובדה שהחולה ,בעודנו כשיר
ובר–דעת ,חתם על הנחיותיו בפני שני עדים,
מהווה ראיה לכאורה שהאמור בטופס ההנחיות
אכן מבטא את רצונו ,ואם אין לרופאים סיבה
לחשוד שהחולה חתם על הטופס מבלי שהיה מודע
למשמעות הדברים שנכללו בו ,חזקה שלא יוכלו
להתעלם מהנחיותיו.
רבים מקשים ,מדוע עליהם לחדש את חתימתם
על גבי הטופס מדי חמש שנים .התשובה לכך
ברורה :חידוש החתימה מדי חמש שנים נועד
להבטיח שהחולה עומד על ההנחיות שמסר
לאחרונה לפני חמש שנים ,או שמא מבקש לשנותן.
שמירת הרציפות ,המתבטאת בחידוש תוקפן של
ההנחיות מדי חמש שנים ,מהווה ראיה חזקה
התומכת באמינות הצהרתו של החולה ביחס לסוגי
הטיפולים שהוא מבקש להימנע מקבלתם; ולראיה
זו נודעת השפעה גם על החלטת הרופאים ,בבואם
לשקול אם להתחשב ברצון החולה כפי שהובע
במסגרת ההנחיות.

חלופה†לגיטימית†לטופס†החוקי
חלופה לגיטימית לטופס החוקי
הקשיים בהם כרוך מילוי הטפסים הנספחים לחוק
הביא לכך שרבים וטובים בוחרים להסתפק בטופס
ההנחיות הרפואיות שהנהיגה עמותת ליל"ך .אף
על טופס זה מוטל על עורך ההנחיות לחתום בפני
שני עדים שאינם בעלי אינטרס אישי ,אך מילוי
הטופס אינו כרוך בשום קשיים :מושגיו ,שהם
פשוטים וברורים ,מאפשרים לבטא את הרצון
להימנע מקבלת טיפולים מאריכי חיים באופן
מלאכותי ,מבלי לסבך את בעל ההנחיות בהכרח
לברור בין אמצעים טיפוליים שההבדל ביניהם
עמום ומובן רק ליודעי ח"ן .עוד יצוין כי ליל"ך
הנהיגה תהליך המאפשר לכל מוסד רפואי המעוניין
בכך להתחבר למאגר החברים שלה ,לשם קבלת
מידע על מי שאושפז והוא חבר ליל"ך ,וזאת תוך
שמירת זכויות החברים לצנעת הפרט ולסודיות
רפואית.
חשוב אמנם לציין ,שכוחן של הנחיות אלו לחייב
את הרופאים לציית להן קטן מכוחן המחייב של
הנחיות מקדימות שנערכו על גבי הטופס הנספח
לחוק .אך גם מהנחיות שנערכו על גבי הטופס
שהנהיגה ליל"ך אין הרופאים רשאים להתעלם.
כך ,בין היתר ,עולה מהוראת סעיף )34ב( לחוק
החולה הנוטה למות ,הקובע ,כי הנחיות רפואיות
מקדימות שאינן מקיימות אחר כל הוראות החוק,
או הנחיות רפואיות מקדימות שפג תוקפן ,אמנם
"אינן מחייבות ,אך על הרופא האחראי לעיין בהן
והוא רשאי להתחשב בהן" .כך גם עולה מהוראת
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חייתי†די
דווקא†לעת†בלותו†הייתה†לו†עדנה¨†אומרים†המספידים†של†יורם†קניוק¨†הסופר†שהלך
לעולמו†לאחרונה¨†לאחר†מאבק†במחלת†הסרטן†Æבן†≥∏¨†הביט†במוות†בעיניים†פקוחות
לרווחה¨†כתב†בלוג†אינטרנטי¨†ולא†הפסיק†להתעמת†עם†סוף†החיים
"אני הולך למות ,לא יעזור לי שום
דבר .זה מתקרב  -מחר ,עוד חודש,
חודשיים ,ואני מתעניין בלא להיות
שלי" ,אמר קניוק לגל אוחובסקי
בראיון לתוכנית "הזירה" ששודר
בערוץ הראשון כשבועיים לפני
ומאז הפך למעין צוואה בחיים" .המוות
לא מפחיד אותי .מתי
מוות קליני לפני שבע שנים .אני
זקן ואני חי עם איזה סרטן שאין לו
מרפא ,וזו תחושה נורא מעניינת להיסחף לזה.
"בלילה הראשון ,לפני כמה חודשים ,כשמצבי החמיר,
התעוררתי באמצע הלילה וסיפרתי לעצמי בדיחה.
וצחקתי .סיפרתי על שני חייטים יהודים בברוקלין
שיצאו לפנסיה ,ונסעו לאפריקה לצוד אריות .אחד
מהם נאכל על ידי אריה .שאל השני :זה כואב? ענה
הראשון :לא .רק כשאני צוחק!"
בסוף הראיון החינני ,שכולו תהיות ותובנות על החיים
ועל המוות ,הוא אומר" ,תרמתי את גופתי למדע.
אמי ,בזמנו ,כעסה עלי ורצתה שאלמד באוניברסיטה.
אז תרמתי את גופתי לאוניברסיטה .קיבלתי גם תואר
של דר' כבוד מהאוניברסיטה".
משנה:
הייתי†בענן
הייתי בענן
זוהי כותרת הכניסה לבלוג האחרון שלו" .התעוררתי
לשבועיים של חושך ללא חסד ,איכילוב והביתה,
ואופל ,ונהיו ארבעה ימים של סוף .חייתי די ,הכול
קרס והייתי בענן ,בענן גם יהיו כל הנכסים
שבמחשב ,ראיתי את זה בטלוויזיה ובטח אפגוש
את המילים מהעבר השני .זה מה שאני עושה
כבר חודשיים ,מנסה לראות עד איפה המילים

האלו יכולות לבנות מודל למפרע...
"ארבעה ימי צער .חום גבוה .אחרי
שני סרטנים ושלבקת חוגרת אני
מכיר חולי וכאב ,אבל ארבעה ימים
כאלה לא חוויתי עדיין ...ובא הלילה
האחרון וחושך ישב בחלון ,ושוב
במיטה ,רטוב ,שכבר יבוא ,כוס אמק
שכבר יבוא.
"הכול לחינם .מבולבל ברגע של
שפיות ,יום הולדת  .83חוזר מהיופי
האחרון שלי עם אהוביי ,חזרה הביתה ,צולע למחשב
לבדוק אם הצוואה נשארה במקום הנכון ,היא שם.
חושב על השופט חיים כהן שאמר לאשתו
בקצה חוליו" ,לא לוקח עוד ,מה שיבוא יבוא"...
סופר†¢בא†בימים¢
משנה :סופר "בא בימי
זהו ספרו הכמעט אחרון של יורם קניוק .נובלה שבה
הוא מספר כמה הוא מפחד מהחיים .ממש לא
מהמוות .אורלוב הוא צייר זקן ונבגד שמתפרנס
מציור מתים .לילה אחד מתקשרת אליו אלמנה
ומזמינה אותו לצייר דיוקן של בעלה המת .המפגש
בין הצייר והאלמנה מייצר נהר זורם של חמלה
וזיכרון .אורלוב ,שׂבע ימים וכישלונות ,פורש בפני
האישה הזרה את סיפור חייו ,והיא מחזירה לו בסיפור
מפתיע משלה.
יורם קניוק נולד ב 1930-בתל אביב .כתב יותר
מעשרים ספרים ,בהם רומנים ,קובצי סיפורים ונובלות.
ספריו תורגמו ליותר מעשרים שפות ,הומחזו והוסרטו.
קניוק הוא חתן פרסים רבים ,ביניהם פרס ברנר ,פרס
ביאליק ופרס זאב לספרות ילדים .איש אמיץ שראה
וחווה הרבה ותמיד הגיב באופן מקורי.
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הבה†נדבר†על

הדרך†אל†המוות
מאת :דר' פיטר סול; תרגם :שלמה אדם; ערכה :תמר סטן

גסיסה†Æדר†ßפיטר†סול¨†נשא†הרצאה†נועזת†במסגרת
הפורום†הבינלאומי†טד†©†Æ®TEDלפניכם†תקציר†©די†ארוך®
מדבריו†של†רופא†ומנהל†מחלקת†טיפול†נמרץ
באוסטרליה¨†שבמשך††≥μשנות†עבודה†ליווה†∞∞∞†¥אנשים
למותם†Æעל†החיים†ובעיקר†על†הדרך†אל†המוות
הדבר הראשון שירגיז אתכם ,ללא ספק ,הוא
שכולנו ,ללא יוצא מן הכלל ,עתידים למות במאה
ה .21-מסתבר שאחד מכל שמונה )הנוכחים באולם(
חושב כי הוא בן אלמוות ,אבל ,למרבה הצער ,זה
לא יקרה .הדבר השני שברצוני לומר על הגסיסה
במאה ה ,21-שזה הופך אותנו לאיזור אסון ,אלא
אם נעשה משהו כדי להשיב לשליטתנו את התהליך
הזה מן המסלול הבלתי נמנע למדי שבו הוא
נמצא כיום.

להציל חיים על בסיס קבוע כלשהו.
בפועל ,במשך הזמן שבו אני עובד בטיפול נמרץ,
אנשים שאת חייהם התחלנו להציל עוד בשנות
ה ,70-ה 80-וה ,90-באים כעת למות במאה ה21-
ממחלות ,שהיום אין לנו מענה עבורן כמו שהיה
לנו בעבר .כך שהיום חל שינוי גדול באופן שבו
אנשים מתים ורוב הגורמים שמהם מתים לא
מושפעים כל כך ממה שבכוחנו לעשות ,בהשוואה
לדרך עבודתנו בשנות ה 80-וה.90-

תקופת †הזוהר †של †הטיפול †הנמרץ

אחד†מתוך†מאה

אני עובד בטיפול נמרץ ,ולדעתי זכיתי לחיות
בתקופת הזוהר של הטיפול הנמרץ .יש לנו המון
טכנולוגיה מתוחכמת שעובדת די טוב .מאז שאני
עובד בטיפול נמרץ ,שיעור התמותה בקרב זכרים
באוסטרליה ירד בחצי ,ולטיפול הנמרץ היה בהחלט
חלק בכך .גם לטכנולוגיות החדשות.
אז היתה לנו הצלחה עצומה וקצת נסחפנו עם
ההצלחה שלנו והתחלנו להשתמש בביטויים כמו
"הצלת חיים" .אני באמת מתנצל על כך ,כי ברור
לגמרי שאיננו עושים זאת .אנו רק מאריכים את
חייהם של אנשים ,דוחים את המוות ומסיטים
אותו ,אך איננו יכולים ,במובן הצר של הביטוי

הגיע הזמן שנהיה גלויי לב .בסוף שנות התשעים
הבנתי משהו חשוב ,כשרופא מומחה לדרכי הנשימה
קרא לי למחלקה לראות את ג'ים סמית .הוא אמר:
אנו†רק†מאריכים†את†חייהם†של
אנשים¨†דוחים†את†המוות†ומסיטים
אותו¨†אך†איננו†יכולים†להציל†חיים
על†בסיס†קבוע†כלשהו
"תראה ,יש כאן אדם עם דלקת ריאות ונראה שהוא
זקוק לטיפול נמרץ .הבת שלו כאן ,והיא רוצה
שנעשה כל מה שאפשר ".בדקתי אותו והעור שלו
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היה שקוף .הוא נראה רזה ובאמת חולה בדלקת
ריאות קשה .חולה מכדי לשוחח איתי ,לכן דיברתי
עם בתו קתלין .שאלתי" :האם את וג'ים שוחחתם
אי–פעם על מה שתרצו שייעשה אם הוא יגיע
למצב כזה?" היא הביטה בי ואמרה" :לא ,כמובן
שלא "...ואחרי זמן מה הוסיפה" :אתה יודע ,תמיד
חשבנו שיהיה מספיק זמן".

צורת †המוות †נותרת †בזיכרון †לנצח
עמיתה שלי מהסיעוד ואני עברנו על מאות רבות
של הערות )בתיקים רפואיים( וחיפשנו סימנים
לכך שמישהו ניהל איזו שיחה על מה שעלול
לקרות לו במידה שהטיפול שהוא מקבל לא יצליח
והוא ימות .לא מצאנו אפילו רשומה אחת של
סדר עדיפויות מבחינת מטרות ,טיפולים או תוצאות
בכל אותן הערות שנרשמו על ידי רופאים או
חולים.
התחלנו להבין שיש לנו בעיה והבעיה חמורה,
משום שחשוב לדעת איך מתים.
ידוע לנו מן הסתם שכולנו נמות ,אבל חשוב לדעת
איך נמות .ולא רק לנו ,חשוב לדעת איך זה ישפיע
על חיי האנשים שימשיכו לחיות אחרינו .האופן
בו אנו מתים נותר לנצח בזיכרון של מי שחי
אחרינו ,והמצוקה שנוצרת במשפחה כתוצאה

ג'ים היה בן  .94קלטתי שיש משהו שחסר פה.
דו–השיח שראיתי בדמיוני ,לא התקיים פה .לכן
התחלנו לערוך סקרים .בדקנו  4500דיירים
במוסדות סיעודיים .גילינו שרק לאדם אחד מתוך
מאה היתה תכנית בעניין הנוהל הרצוי לו ,כשלבו
יפסיק לפעום .רק לאחד מתוך  500היתה תכנית
בעניין הנוהל הרצוי לו במקרה שהוא יחלה במחלה
אנושה .אז הבנתי ,כמובן ,שדו–השיח הזה בכלל
לא מתנהל בציבור הרחב.
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המשך

המשך

מתהליך הגסיסה היא עצומה .למעשה ,המצוקה
קשה פי שבעה לאחר מוות בטיפול נמרץ ,מאשר
לאחר מוות בכל מקום אחר .ואם זה לא גרוע
מספיק ,מסתבר שאנשים רבים ,למעשה אחד מכל
 ,10ימותו בטיפול נמרץ.

מודעות†ושוב†מודעות
בעקבות האמור לעיל בנושא סיום החיים ,פתחנו
בשורה של מיזמים שנועדו לבדוק האם נוכל
להביא למעורבות רבה יותר של אנשים באופן
שבו הדברים קורים להם ,ולקחנו בחשבון שאנו
מתעסקים עם סוגיות תרבותיות.
בעזרת מימון פדרלי ושירות הבריאות המקומי
הכנסנו את מה שקרוי "לכבד את בחירות החולה".
הכשרנו מאות אנשים שעברו בכל המחלקות
ושוחחו עם האנשים על העובדה שהם עתידים
למות ומה היו מעדיפים בנסיבות אלה .המשפחות
והחולים שמחו על ההזדמנות לשוחח על הנושא.
למעשה 98% ,מהאנשים חשבו שזה צריך להיות
נוהל רגיל ,וכשהם הביעו את ההעדפות שלהם,
הסתבר שכל המשאלות שלהם התגשמו.
אבל כשהמימון נגמר וחזרנו לבדוק את המצב
אחרי שישה חודשים ,הכל נעצר ואיש לא ניהל
יותר את השיחות האלה .הנושא התרבותי חזר.

הכל†בגלל†השבריריות
מוות פתאומי נעשה נדיר ביותר .תהליך הגסיסה
של החולים במחלות סופניות קורה היום לאנשים
צעירים יותר .כשמגיעים לגיל שמונים ,לא סביר
שזה יקרה .רק אחד מכל  10מעל גיל  80ימות
מסרטן .רוב האנשים מתים מקריסת מערכות
הדרגתית ,כשמערכות הנשימה ,הלב ,הכליות וכל
מיני איברים יפסיקו לתפקד .כל הפסקה בתיפקוד
האופן†בו†אנו†מתים†נותר†לנצח
בזיכרון†של†מי†שחי†אחרינו¨
והמצוקה†שנוצרת†במשפחה
כתוצאה†מתהליך†הגסיסה
היא†עצומהÆ
למעשה¨†נוצרת†מצוקה†קשה†פי
שבעה†עקב†מוות†בטיפול†נמרץ
מאשר†עקב†מוות†בכל†מקום†אחר

לדעתי חשוב שלא נעלה על הכביש המהיר של
הטיפול הנמרץ מבלי לחשוב היטב אם זו הדרך
שבה אנחנו רוצים לסיים את החיים ,במיוחד
כשאנו מזדקנים ונחלשים ולטיפול הנמרץ יש
פחות ופחות מה להציע לנו .חייבת להיות איזו
דרך צדדית לאנשים שלא רוצים להמשיך בנתיב
הזה .יש רעיון אחד קטן ורעיון אחד גדול לגבי
מה שעשוי להתרחש.

גוררת אשפוז בבית החולים לטיפול דחוף ,ובסופו
של דבר ,או בשלב כלשהו באמצע ,מישהו יאמר:
"עד כאן" ואנו נפסיק.
השבריריות היא חלק בלתי נמנע מההזדקנות.
השבריריות הגוברת היא למעשה הגורם העיקרי
שממנו מתים אנשים ,כשהשנים האחרונות או
השנה האחרונה לחייהם עוברת במידה רבה
של מוגבלות.

רעיון†קטן∫†לשוחח
הרעיון הקטן הוא  -מדוע שלא נקיים שיחות
כאלה עם הזקנים שלנו ,ועם אנשים שאולי
מתקרבים לשם? יש כמה דברים שתוכלו לעשות,
אחד מהם הוא לשאול את השאלה הפשוטה שתמיד
מצליחה":במקרה שתיעשה חולה מכדי שתוכל
לדבר למען עצמך ,מי תרצה שידבר בשמך?"
שאלה זו תמיד מביאה לתוצאה מדהימה.

איזה דבר חיובי אוכל לומר? החיובי הוא שזה
קורה כיום בגיל מתקדם מאוד .כשחיים עד גיל
מופלג ,אריכות ימים פירושה זיקנה נוספת ולא
נעורים נוספים.
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הדבר השני שאפשר לומר הוא" :האם דיברת עם
אותו אדם על מה שחשוב לך ,כדי שנדע טוב יותר
מה נוכל לעשות?"

זה נשמע קצת כמו קריאה להמתת–חסד .אני רוצה
להבהיר באופן חד–משמעי שאני שונא המתות–חסד.
לדעתי רוב האנשים לא רוצים למות ,אך אני חושב
שרוב האנשים מעוניינים בשליטה מסוימת על
התקדמות תהליך הגסיסה שלהם .לדעתי עלינו
להחזיר לאנשים מידה מסוימת של שליטה .עלינו
לבדוק איך עוצרים את הביקוש להמתות–חסד ולא
להפוך את התהליך הזה לחוקי או ללא–חוקי
ולהפסיק להתעסק איתו.
ולסיום ציטטה של גב' סיסילי סונדרס ,שייסדה
את ארגון ההוספיס" :אתה חשוב כי אתה קיים,
ואתה חשוב עד לרגע האחרון של חייך".
אני מאמין באמונה שלמה שזהו המסר שעלינו
להעביר הלאה...

רעיון†גדול∫†שלום¨†אהבה
ומוות†טבעי
הרעיון הגדול שלי הוא יותר פוליטי .הצעתי להקים
ארגון ששמו" :לכבד את המוות") ,אך אשתי
הורידה אותי מזה( .ואולי נקרא לו" :שלום ,אהבה
ומוות טבעי" .זו נראית לי אופציה טובה .אני
באמת חושב שעלינו ללכת לפוליטיקה ולהתחיל
לתבוע לעצמנו בחזרה את התהליך הזה ,שהוא
ההפך מן המודל הרפואי שבו הוא מתנהל.

מאת :לב טולסטוי

אדם†ואדמהÆ
לכמה†אדמה†זקוק†אדםø
סיפור†קצרצרצר†©ומכמיר†לב®
איכר אחד קיבל הצעה נדיבה .תמורת  1000רובל ,הוא
יכול לקנות שטח אדמה גדול ,ככל אשר יכול לחצות
במשך יום אחד .זאת בתנאי :בסוף היום ,עם רדת השמש,
עליו לחזור לנקודת ההתחלה.
למחרת קם האיכר עם הנץ החמה והחל לצעוד בקצב
מהיר .בצהריים הוא היה עייף מאוד ,אך המשיך לצעוד,
מקיף שטח גדול יותר ויותר .לקראת הערב הוא הבין
שחמדנותו הרחיקה אותו יותר מדי מנקודת ההתחלה
והוא החיש את הקצב ועד מהרה החל לרוץ ,חושש
לב†טולסטוי
שמא ההזדמנות להיות בעל קרקעות עשיר ,תאבד לעד.
כשהשמש התחילה לשקוע מעבר לאופק ,הוא ראה מרחוק את נקודת ההתחלה .בלב פועם בחוזקה ,מתנשף ומתאמץ,
הוא גייס את כוחותיו האחרונים וחצה את נקודת הסיום בדיוק רגע לפני שהשמש נעלמה .ואז הוא התמוטט ,זרזיף דם
ניגר מזוויות פיו ,ותוך דקות הוא נפח את נשמתו.
משרתו הנאמן חפר את קברו .הקבר לא היה הרבה מעבר למטר ושמונים אורכו ,ותשעים ס"מ רוחבו.
הכותרת שטולסטוי בחר לסיפור" :לכמה אדמה זקוק אדם?"
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†††††††††על†הטיפול†בסוף†החיים∫

†איפה†אנחנו
†††ולאן†עלינו†ללכת
באסיפה†השנתית†של†עמותת†ליל¢ך¨†שהתכנסה†באפריל
≥†¨≤∞±נשא†דברים†פרופ†ßמאיר†ברזיס¨†מנהל†המרכז†לאיכות
ובטיחות†קלינית¨†הדסה†והאוניברסיטה†העבריתÆ
לפניכם†תמונת†מצב†עגומה†על†איכות†הטיפול†בסוף†החיים
ומאמץ†ראוי†לשינוי
מאת :פרופ' מאיר ברזיס
רבע מהנסקרים מבצעים החייאות "דמה" )show
 (codeלעתים קרובות.

בהשוואה למצב בארצות אחרות של איכות הטיפול
בסוף החיים ,אנגליה נמצאה במקום ראשון
) (Economist 2010הודות למסורת ,מדיניות
הממשלה והכשרת צוותים לטיפול פליאטיבי )מקל(.
במדינות רבות ,כמו בארץ ,איכות הטיפול בסוף
החיים ירודה וכרוכה בבזבוז משאבים) ,כשליש
מתקציב הבריאות הלאומי מוצא בשנת החיים
האחרונה( .בארץ יש מחסור בטיפול תומך; הצוותים
המטפלים אינם מודעים להעדפות החולים; החולים
מועברים תדירות לחדר מיון ולאשפוזים מיותרים
והם מקבלים טיפולים עקרים המלווים בסבל.

העדפת†המטופל†øלא†מעניין
משנה :העדפת המטופל? לא מעניין
סקר שנערך בין צוותי טיפול ב 32-מוסדות סיעוד
בירושלים )ד"ר אדיר שאולוב (2012 ,העלה כי:
על–פי רוב לא ידועה להם מהי העדפת המטופל.
)למשל ,האם המטופל אינו מעוניין בטיפולים
פולשניים אלא רק בטיפול מקל( .יתר על כן,
כשהעדפת המטופל ידועה ,לרוב אין מכבדים אותה
ולא מיידעים עליה את הצוות של מד"א ,חדר המיון
או כל מחלקה אחרת בבית החולים בעת העברת
המטופל.

טיפולים†חסרי†תוחלת
משנה :טיפולים חסרי תוחלת

סקר שכלל  240רופאים ואחיות מ 20-בתי חולים
בישראל) ,שערכו ד"ר יעל להט ,פנינה שרון ,חנה
קסטן ורבקה ניקוח אבלס (2012 ,העלה כי:
שליש מהנסקרים נותנים טיפולים חסרי תוחלת
לעתים קרובות או כמעט תמיד.

הזנה†בצינור†øלא†תורמת†באמת
באמת
משנה :הזנה בצינור? לא תורמת
הזנה בצינור ניתנת לעתים קרובות בניגוד לרצון
המטופל ו/או משפחתו בגלל מחסור במטפלים.
הנימוק הרפואי הוא מניעת שאיפת מזון לקנה
הנשימה ותת–תזונה .אולם בספרות אין הוכחה
מספקת לכך שהטיפול הזה מאריך את משך
ההישרדות ,משפר איכות חיים או מצב תזונתי
ותיפקודי .מחקר חדש הראה שהזנה בצינור כרוכה
דווקא בעודף פצעי לחץ )כנראה בגלל חוסר ניידות(.
הטיפול בכאב לרוב אינו כולל אופיאטים ולא ברמה
הנדרשת .הצוותים הודו כי חסרה להם הכשרה כיצד

 70%מהנסקרים נותנים טיפולים שלא היו רוצים
לקבל בעצמם לו היו מטופלים .שני שליש
מהנסקרים נמנעים ממתן מורפין לחולים הסובלים
מקושי בנשימה 50% .אינם יודעים שלפי החוק
חובה על הרופא לתת טיפול תומך לבני משפחת
חולה הנוטה למות.
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לטפל בסוף החיים ויש מחסור בכח–אדם
ובתשתיות.

נחוץ†באכוח
 :נחוץ בא-כוח

כדי לתקן את המצב חשוב לברר באורח שגרתי
את העדפותיו של המטופל ולהציע לו למנות בא–כוח.
בירור זה ראוי שיהיה נהוג בהזדמנויות שונות כגון
בעת מעבר לדיור מוגן ומוסד ,בקשה לעובד זר,
סוף אשפוז או ביקור שגרתי במרפאת קופת החולים.
חשוב ליצור אינטגרציה בין המערכות השונות
המעורבות בטיפול בסוף החיים; מוסד-מד"א-בית
חולים) ,המודל האנגלי הוא כנראה המוצלח ביותר
בתחום זה( .חשוב לבנות תשתיות לטיפול תומך
עבור מוסדות לטיפול ארוך טווח כמו בתי אבות
)כפי שתואר לאחרונה באוניברסיטת הרווארד(.

סדנה†לטיפול†בסוף†החיים
משנה :סדנה לטיפול בסוף החיים

חשוב ביותר להכשיר צוותים למיומנויות תקשורת
מול סוף החיים ,להגברת הטיפול התומך ,ולהכרה
ויישום של החוק) ,חוק זכויות החולה וחוק החולה
הנוטה למות( .לשם כך פיתחנו סדנה במרכז הארצי
לסימולציה רפואית )במרכז הרפואי שיבא( .הסדנה
מהווה חוויה התנסותית מול שחקנים המגלמים
מטופלים וקרובי משפחה בתרחישים שכיחים של
סוף החיים .העלות גבוהה ועמותת ליל"ך תומכת
בנדיבות בקיום סדנאות אלו המקדמות למידה שאי
אפשר לקבל מקריאת מאמר או מהרצאה.
הסדנה מקנה את ההבנה כי הקשבה היא הדרך
הטובה ביותר להקל על החולה הנוטה למות ועל
בני משפחתו לקראת פרידה .חשיבה קוגניטיבית,
בה רופאים מצטיינים ,אינה נותנת מענה כי המפתח
הוא בתחום האינטלינציה הרגשית :מול סוף החיים
החולה והמשפחה זקוקים לכבוד ,לאמפתיה ,לנוכחות.
לסיום ,הנה ציטוט מפי פרופ' מריאנה אמיר,
פסיכולוגית קלינית אשר לפני שנפטרה מסרטן,
כתבה" :על הצוות המטפל בסוף החיים ליצור סביבה
הדומה לחיבוק אמהי" .כמו בתחילת החיים ,בסופם
המפתח הוא באהבה .והנותן נשכר לא פחות מהמקבל.
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†על†רופאים†וחולים
אם תלך לרופא  -לבטח תמצא לך גם מחלה
)אימרהויאטנאמית(
הרפואה כל כך מפותחת היום שרק לעתים
רחוקות נפטר אדם ללא סיוע רפואי
)מ.קופצקי(
כל זמן שהחולה חי הרופא תמיד צודק ,רק
בזמן הנתיחה שלאחר המוות מתבררות הטעויות
)ר.גורדון(
אם המחלה שלך לא משתנה  -זה אולי הזמן
להחליף רופא
)פ.ש.גסברון(
אם האנשים היו מדברים פחות על מחלות ,הם
היו בריאים יותר
)י.אנואיל(
לפעמים נראה שהטבע נותן רק מחלות קצרות
מועד  -אך הרופאים השכילו להאריך אותן
)מ.פרוסט(
בריאים הם אלה שעדיין לא יודעים שהם
חולים
)ד.רדוביץ(
אחרי הניתוח קשה להוכיח שהוא היה מיותר
)ברנרדשאו(
בריא הוא האדם שכואב לו כל הזמן במקום
אחר
)מרקטווין(
סקלרוזה היא מחלה חביבה :לא כואב לך כלום
וכל יום הכל חדש לך
)אורליאוסאוגוסטינוס(
הרופאים הם בעלי מזל :על הצלחותיהם השמש
מאירה ואת כישלונותיהם האדמה מכסה
)אימרהלטינית(

מאת :עשי וינשטיין
אני מודה .לא יכולה להפסיק לחייך לנוכח התמונות
של נשים בנות  70-80אלגנטיות  /מתוקתקות /
נועזות ובעיקר  -יפהפיות ,כפי שצילם אותן ארי
סת' כהן ,(31) ,צלם רחוב שחי בקליפורניה ומקדיש
את זמנו בעיקר לכתיבה על אופנה .רוב הדוגמניות
בספר עושות לי את זה  -מצחיקות ,מעוררות
התפעלות ,קצת קנאה והרבה מחשבות .ואגב ,חבל
שהצלם בעל הנשמה לא מצלם אצלנו .הייתי שמחה
להפגיש אותו עם כמה חברות שלי ,יפהפיות בנות
בלי-גיל.
לחיות†ולעמוד†בכבוד†מול†המצלמה
יש משהו מעודד במראה של אנשים ובעיקר נשים,
כמובן ,שמתעקשים לשמור על כבודם העצמי בכל
גיל ,שלובשים מה שהם רוצים ואיך ומתי שהם
רוצים ,והם עומדים מול המצלמה גאים ונחושים
והמבט שלהם אומר  -עוצמה.
אנחנו עדים עכשיו לשפע של גזרות כלכליות
שנוחתות על הכלל ומכבידות ביותר על קשישים
שם וכאן וכמעט בכל מקום בעולם ,במיוחד כשידוע
שההוצאות על תרופות ,סיוע פיזי ,ליווי ועוד -
עולות עם הגיל ומרקיעות לגבהים .לנוכח המצב
הכלכלי ,ההתעקשות של האובייקטים לחיות בכבוד,
לדרוש מהסביבה יחס של כבוד ולעמוד בכבוד
מול המצלמה הפולשנית  -מעוררת התפעלות.
אלו רק כמה מהתחושות שמעוררות בי
התמונות באלבום.

מציצים†לספר†תמונות†מהודר¨

Style¢

†¨¢Advancedצילומי†אופנה

מתוקתקת†ודי†מסעירה†של†הרבה†נשים¨
שכבר†ראו†הכל†ומוכיחות†שהגיל
מהווה†מכשול†רק†למי†שבוחר†בכך
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סבתא†בלומה
ארי סת' כהן הגיע לנושא בעזרת סבתא בלומה,
החברה הכי טובה שלו ,לדבריו .גם סבתא הלן .הוא
אהב את חברתן ובין ביקור לביקור חיטט במגירות
של הסבתות שלו ,מחפש מציאות בין תמונות ישנות
בשחור-לבן ,תכשיטים עתיקים ,בדים ישנים וגם
כמה רעיונות" .התמונות מוכיחות שהסוד להישאר
חיוני בגיל מופלג ,הוא להמשיך ולהיות סקרן,
להמשיך להיות יצירתי ולחפש הנאות" ,הוא כותב
בהקדמה לספר.
בשנים האחרונות הוא פירסם את התמונות שצילם
והרהוריו בבלוג אינטרנטי ,שהפך לפני כשנה לספר
תמונות שנחטף מהמדפים בשל האמירה הוויזואלית
המדליקה והבלתי צפויה כמו גם הרעננות של
המסרים .קחו למשל:
כשאתה צעיר אתה מתלבש למען האחרים; כשאתה
זקן אתה מתלבש למען עצמך" .לא ככה?
ומה אומרת רוז ,רק בת " ?100אם כולם לובשים
משהו ,זה לא בשבילי".
האחיות†סטיינברג
ארי סת' כהן פגש אותן בברייטון ביץ' ,חוף הים
בברוקלין .שתיהן השתלמו באופנה בעקבות המקצוע
של אבא שלהן ,שהיגר מפולין ועבד באמריקה
כחייט .הן גרות באותו בניין ,ורק כמה קומות
מפרידות ביניהן .אוהבות לדבר על בגדים ורק
עכשיו חזרו מהספרייה הציבורית ,שם עיינו בעיתוני
אופנה חדשניים! אחרי  50שנים של עבודה בתעשיית
האופנה ,הן לא מצליחות להיפרד ועדיין מקדישות
זמן ואהבה לארון הבגדים וכל מה שיש בו.
את מימי וונדל ,95 ,הוא פגש במקרה .היא פצחה
בקריירה של דוגמנית ושחקנית בגיל  (!)60ומאז
עברו  35שנים .בלי כובע ,היא אומרת ,היא לא
יוצאת מהבית" .הדבר הרומנטי היחיד שנשאר לי",
היא אומרת" ,זה כובע".
זוג כפפות ,מעיל ישן או צעיף ,יכולים להעלות בנו
זיכרונות של רגע רומנטי ,אהוב נפש ,שקיעה או
סתם רגע של בזבוז נהדר ושמחה מתפרצת .תחשבו
על זה.
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אם†בכמה†מדינות†קיימים
חוקים†המכבדים†את†זכות
האדם†למות†בכבוד
ואם†הנושא†של†סוף†החיים
הפך†לנושא†פוליטי†במדיות
רבות†וגם†אצלנו¨
הרי†אנו†חייבים†זאת
לדר†ßגßק†קבורקיאן
שנפטר†לפני†כשנה

מאת :טלילה בן-זכאי
„¯Ô‡È˜¯Â·˜†˜ß‚†ß

התיקון†התשיעי
וכך לאפשר לקיחת אברים להשתלה ביתר דיוק
ובפחות זמן .אבל מערכות הבריאות לא אימצו את
גישתו המהפכנית .הן גם לא אישרו את הצעתו
להסתמך על נסיון הצרפתים במלחמת העולם ,אז
העבירו דם מחיילים הרוגים לפצועים ,בתנאי
שלתורם ולנתרם היה אותו סוג דם.
בעיני הממסד הוא היה ליברלי מדי ,נועז מדי וממש
מהפכני.
אך כל זה היה כאין וכאפס לעומת החלטתו לבנות
מכונה שתאפשר לכל אדם להיעזר בה על מנת
לסיים את חייו במו ידיו ,ללא כל עזרה מבחוץ,
וללא כאבים.
השמועה על קיומה של המכונה עברה מפה לאוזן
וקרוב למאה איש נעזרו בה לפני שהוא החליט
שאין טעם להמשיך לפעול בסתר ולהגיע רק
לבודדים ויש חשיבות לצאת למאבק גלוי .אחרי
שהוא נעצר מספר פעמים אך תמיד הצליח
להשתחרר ,הוא הבין שרק אם ילך למאסר יוכל
להעלות את הנושא למרום התודעה הציבורית.
איך אני יכול להגיע לקהל רחב ביותר? שאל את
חברו ועורך דינו.

בתחילת יוני ציינו ברחבי ארה"ב את יום השנה
לפטירתו של ד"ר ג'ק קבורקיאן .זוכרים את השם?
זה אותו אדם שכונה בשעתו "דוקטור מוות".
האיש שישב פעמיים בבית סוהר על שתמך ,הצהיר
בפומבי ,אף תיעד לעיני המצלמה את גישתו לזכותו
של כל אדם לקבוע מתי ואיך הוא רוצה לסיים
את חייו" .כשם שאנחנו עוזרים להם להיכנס
לעולם" ,אמר" ,כך עלינו גם לעזור להם לצאת".
הוא נולד באמריקה ב 3.6.1928-להורים ממוצא
ארמני ששמרו בקנאות את זכר השואה הארמנית.
אולי בשל כך ,ואולי מאחר וצפה בגסיסתה של
אמו שמתה בגיל צעיר ביסורים רבים  -החל
להתעניין במוות.
לאחר שסיים את לימודי הרפואה עבד כרופא
במחלקה פנימית ,אולם לאחר זמן הבחינו כי
במשמרתו נפטרים יותר חולים מאשר הממוצע
המקובל .כבר אז החלו לקרוא לו דר' מוות ,אף
העבירו אותו למחלקה אחרת  -בה נדרש לנתח
מתים.
במהלך עבודתו נוכח לדעת שיש לו יכולת לקבוע
את שעת המוות על פי מצב העיניים של הנפטר,
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והלה ענה  :דרך התכנית " 60דקות" .וזה בדיוק
מה שעשה.
ב 1998-יצא דר' קבורקיאן עם המכונה שלו לביתו
של תומס יורק חולה  ALSסופני שביקש את נפשו
למות .אך מאחר ולא יכול היה להפעיל בכוחות
עצמו את המכונה ,נזקק לעזרה .קבורקיאן צילם
את כל התהליך ,החולה אישר שהכל נעשה על פי
בקשתו .ותוך דקות ספורות נרדם לנצח .את
ההקלטה הזאת העביר הרופא למערכת " 60דקות",
ומרגע שהיא שודרה התחילה מהומה רבתי,
שבסיומה הוא הואשם ברצח ונגזרו לו 10-25
שנות מאסר .המאסר לא הביא לדיון ציבורי גלוי
בנושא ,והדוקטור חיפש דרכים חדשות על מנת
לקדם את אמונתו.
האיש ,שלדברי משפחתו הוא בעל  ,IQ 200ולו
כשרונות במוזיקה וציור ,קרא הרבה בשבתו
במאסר ,גם את החוקה האמריקנית .כך גילה
ש 150-שנים לאחר שהחוקה נכתבה נוספו לה
כמה תיקונים .אחד מהם ,ליתר דיוק  -התיקון
התשיעי ,מבהיר כי רשימת הזכויות בחוקה אינה
סגורה ,ובמלים מדויקות" :רישום זכויות מסוימות
בחוקה לא יפורש כהכחשה או המעטה של זכויות
אחרות אשר שמורות בידי בני-האדם" .מצויד
בידע זה המאפשר לפרש אחרת את החוקה ואת
כל זכויות האזרח ,דר' קבורקיאן החליט להעביר
את המאבק מההיבט המשפטי לפוליטי.
לאחר ששוחרר בגלל מצב בריאותו הירוד הוא
החליט לנסות לרוץ לקונגרס! הוא סירב לבקש
תרומות אף נמנע מפרסום קנוי ,נסע בעצמו מעיר
לעיר ודיבר אישית עם כל מי שהיה מוכן להקשיב.
לקונגרס הוא לא נבחר ,אבל המוניטין שרכש
בדרך ,התקשורת שהחלה להתייחס אליו ואולי גם
הזמן שחלף גרמו לכך שהנושא נעשה הרבה יותר
נגיש .במספר ארצות חוקקו חוקים המכבדים את
הזכות למות בכבוד .בהרבה הצגות ,סרטים ותכניות
טלוויזיה למיניהן עוסקים בגלוי בנושא סוף החיים,
גם אצלנו.
הוא נפטר ב 2011-ממחלה מבלי להיעזר במכונת
המוות שלו.
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פניני†קדם
הסופר†יעקב†שרת†חוזר†אל†ספר†הספרים
ומוצא†בו†חיזוק†לרעיון†המתת†החסד

"כי עפר אתה  -ואל עפר תשוב!" ,ספר בראשית.
קללת–מוות זו ,שקילל אלוהים את אדם ואת כל
צאצאיו אחריו ,האם היא באמת קללה? היתואר
עולם שבו בני אדם רק נולדים ואינם מתים?
כבר בימי קדם התמודד האדם עם תופעת המוות
הבלתי נמנע ,ובחפשו אחר סיבותיה המציא את
סיפור עץ החיים ועץ הדעת שפירותיהם נאסרו
למאכל ,ומשנאכלו קילל אלוהים את האוכלים
בסבל ובמוות.
היום אנו מתוחכמים קצת יותר .איש אינו רוצה
למות בטרם עת  -ויש מקום לתהות מה משמע
"בטרם עת"  -אך איש אינו מצפה לחיי נצח.
השאלה איפוא אינה מדוע נשוב כולנו "אל עפר",
אלא מה ראוי לנו לעשות עד אז.
תשובתו של קוהלת לשאלה זו הייתה נאותה.
לאחר שהכיר באי–נמנעות המוות ואמר" :הכל
היה מן העפר והכל שב אל העפר" ,המליץ:
"וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו",
במילים אחרות ,חיים של עשייה וסיפוק בעקבותיה.
קללת המוות שקילל אלוהים את אדם הראשון
חלה על כל חי וצומח ,אך האדם הוא בעל חיים
יחיד שמודע לשובו "אל עפר" ,ויחיד שיכול
להתכונן לשיבה זו ואף לשלוט בה בנסיבות
מסוימות .למשל ,כאשר המוות אינו בא כחתף,
אלא הוא ממשמש ובא בשל התנוונות גוף ונפש
לעת זיקנה ,או בשל מחלה סופנית .בימינו ,נוכח
התארכות תוחלת החיים ללא תהליך מקביל של
שימור או שיפור איכות החיים ,רבים נותנים
דעתם לרעיון המתת חסד ורואים בו אחד מהיבטי
מותר האדם מן הבהמה.
 1636פתגמים נקבצו בספר "פניני קדם" ולהם
פרשנות עכשווית מרתקת .אף שהשימוש בפתגמים
אלה נפוץ בשפה המדוברת ,הרי המקור שלהם
 בתנ"ך" .פניני קדם" מציע היכרות מחודשתעם שורשי העברית  -עם חוכמת החיים ,צחות
הלשון ועוצמת הביטוי הגנוזות בספר הספרים,
שהוא עדיין המאתגר מכל הספרים כולם.

מלאכים
במלכות†הצפון
תכירו∫†עמותת††ÆHUGחיבוק†Æעמותה†שפועלת†בגליל†העליון†ומעניקה
שירותי†הוספיס†בית†לחולים†במחלת†סרטן†מתקדמת†ללא†תמורהÆ
ראוי†שנלמד†מהם¨†כי†מצפון†תיפתח†הטובה
מאת :לירון הר
"לפני למעלה משנתיים וחצי התגלתה אצל אמי
מחלת הסרטן .ימיה ספורים ,אמרו הרופאים .באותו
רגע נפגשנו עם הצוות של הוספיס גליל עליון",
סיפרה תמר המר מיסוד המעלה" .בצוות ההוספיס
מצאנו שותפים חזקים ומחזקים ,בני משפחה
חדשים שניתן להישען עליהם ,ויחד איתם אפשר
להמשיך ולמשוך את הימים שנשארו לאמי.
"צוות ההוספיס לא נבהל ואינו חושש להביט
למוות ישר בעיניים .בצד ההשלמה הפשוטה עם
המוות ,הוא גם מעז לומר ,יש תקווה .גם ימים
מועטים אפשר לחיות באופן איכותי.
"הצוות זמין בכל עת ,מתקשר מדי יום ומבקר
בכל שבוע .הוא מנהל קשר ישיר עם בית החולים

ומעביר לנו מסרים ברגישות ,בהכלת השונות וללא
מתח ,כשהוא מחפש תרופות וטיפולים חדשניים
בארץ ובעולם .כל הטוב המקצועי והאנושי הזה
ניתן לכל נצרך בנדיבות ,כשירות לציבור ,תפור
ומותאם על פי מידות החולה ומשפחתו".
קונים†זמן
משנה :קונים זמן
הרחק ממרכז הארץ ,בגליל העליון ,פועלת די
בשקט עמותה שלא למטרות רווח ,שמטרתה להעניק
טיפול תומך ולעטוף באהבת אמת חולים במחלת
סרטן מתקדמת .הטיפול ניתן על ידי אנשי מקצוע
מיומנים לכל דורש בלי הבדל של מוצא ודת ,ללא
תמורה והכי חשוב  -בביתו של החולה.

18

‡ÔÂÈÏÚ‰†ÏÈÏ‚·†˙È·–ÒÈÙÒÂ‰†≠†HUG†˙˙ÂÓÚ†Ï˘†„ÒÁ‰†È˘

את העמותה הקימה בשנת  1994פרופ' ננסי
קרוליין ,רופאה שניסחה את העקרונות לפיהם
מתנהל ההוספיס עד היום ,כשהדגש הוא על עבודת
צוות .הצוות ,אמרה פרופ' קרוליין" ,חייב להיות
זמין  24שעות במשך שבעה ימים בשבוע .ובכל
ביקור בית ,חייבים להשתתף שני חברים" .פרופ'
קרוליין הייתה רופאה לטיפול נמרץ והגיעה אל
הרפואה הפליאטיבית לאחר שידיד שלה חווה סבל
רב עד שנפטר.
"המתנה החשובה ביותר שהוספיס יכול להעניק
לחולה" ,אמרה פרופ' קרוליין" ,היא זמן .לקחת
את הזמן לבדוק את החולה בזהירות ובקפדנות,
וללמוד את כל פרטי ההיסטוריה הרפואית שלו.
והחשוב מכולם  -לקחת את הזמן להקשיב לחולה
השוכב במיטתו או לבן משפחה המתקשר באמצע
הלילה .באמת ,להיות שם עם המטופל"...

כל אלה נעזרים במתנדבים רבים שהוכשרו על
ידי הצוות והם מתרוצצים בדרכים ללא לאות
וזמינים בטלפון ביום ובלילה ,בימי חול ,שבתות
וחגים ,והם מטפלים באוכלוסייה רב-תרבותית,
כולל דרוזים ,בדואים ,מוסלמים ונוצרים .גם
יהודים .חילונים וחרדים .ב 18-שנותיה העמותה
טיפלה ב 1100-מטופלים ,שמתוכם  84%זכו למות
במיטה שלהם ,בביתם.

†≤¥שעות†ביממה¨†∑†ימים†בשבוע¨
וחגים
 24שעות ביממה 7 ,ימים בשבוע ,שבתות
שבתות†וחגים
כיום מטפל הצוות ב 30-חולים המפוזרים על פני
כל הגליל העליון ורמת הגולן .הצוות מונה 16
אנשים) ,הרוב במשרה חלקית( ,ובהם  3רופאים,
 5אחיות 3 ,עובדים סוציאליים קליניים,
פסיכולוגית ,מטפלת באומנויות ,טנטלוגית במוזיקה,
 2מנהלנים.

‡„˙È‚ÂÏÂËË†¨ÔÂ¯‰‡–Ô·†‰¯È

דר' איל גולדברגר ,המנהל הרפואי" :בדרך כלל
העמותה מטפלת ב 40-חולים באותה יחידת זמן,
כגודל של מחלקת אישפוז בבי"ח .הגליל הוא
המחלקה שלנו ,כשהפרוזדורים הם הכבישים
הפתוחים ,הנוף והאוויר הצח .המרחקים הגדולים
גוזלים זמן ומהווים נטל כלכלי בגלל עלויות הדלק,
אך מהווים הזדמנות להירגע בין ביקורי הבית
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המשך

המשך

באותו הזמן ,הפסיכולוגית עובדת עם החולה על
עיבוד החלומות שלפני המוות.
מטרה אחרת ,מסביר דר' איל) ,כך הוא מכנה את
עצמו( ,היא להתחבר לחלק הבריא של המטופל,
שהרי המוות הוא טבעי וחשוב להתכונן לקראתו.
"בהרבה מקרים אני לוקח מרשמים של המאכלים
האהובים על המטופלות ,ומדווח להן איך יצאו
קציצות הסלרי או הפלפל הממולא .הנשים זורחות
משמחה ושוכחות לזמן מה את הייסורים ,בעוד
ילדים ,נכדים ושכנים מסתובבים בבית ,הטלוויזיה
רועשת ותמונות בני המשפחה מקשטות את הקירות
באופן טבעי .המסר שלנו הוא ,לקוות להכי טוב,
ולהתכונן להכי רע".
ואיך העבודה בחברת המוות הכל כך נוכח משפיעה
על הצוות? דר' איל לא מתחמק" .הטיפול המתמשך
בחולים עם סבל גופני ,נפשי ,רוחני ומשפחתי גובה
מחיר .יש בינינו שמבטאים סימפטומים של חלק
מסינדרום שנקרא בספרות 'תסמונת תשישות חמלה'.
באמצעים הדלים שבידינו אנחנו משתדלים לתמוך
זה בזה ולהיעזר בפסיכולוגית שלנו .שיפור במצבה
הכלכלי של העמותה יאפשר מסגרות תמיכה רחבות
יותר לצוות המטפל".

והזדמנות לשיחות נפש בין הרופא ,האחות והעו"ס.
"מעבר לעובדה שכל חולה וכל משפחה הם עולם
בפני עצמו ,גם היישוב של החולה משפיע על
האווירה והתכנים שעולים במהלך הטיפול .אין דין
דרוזי אדוק במג'דל שמס לחולה בבית הסיעודי
בקיבוץ ,לחולה בשכונת מצוקה בחצור הגלילית,
לאמן בראש פינה או בצפת ,לבדואי בטובה-זנגרייה,
או לחולה אתיופית באיילת השחר .האתגר הגדול
הוא לתפור את חליפת הטיפול הפרטית לפי מידת
החולה ומשפחתו.
"בכל קהילה אנחנו נתקלים ביחס שונה למוות

אני אוהבת את המוטו של העמותה המעניקה שירותי
הוספיס בית לנזקקים בגליל העליון :לבצע אינהלציה
ולתת חמצן ביתי .מעורבות המשפחה ,אומר דר'
איל גולדברגר ,עוזרת לה להתמודד עם המוות הקרב
בכך שהיא מקבלת אחריות ועוסקת בפעילות תומכת.
"אחת המטרות של הטיפול התומך היא לחזק את
כבוד החולה .חשוב יותר כמה חיים יש בימים מאשר
– כמה ימים יש בחיים .לכן אנחנו מעודדים חולים
לכתוב ולהקליט תובנות מחייהם לטובת הדור הבא.
מעודדים אותם לצייר ולפסל עם המטפלת באומנויות
ולתקן מערכות יחסים פגומות מן העבר".
כאן נכנסת לתמונה גם הטנטולוגית במוזיקה ,שמנגנת
בנבל לחולה ,והופכת מציאות של סבל ,חרדה ,כעס
והתמרמרות לחוויה כמעט אסטטית ,למרות הכאבים
הפיזיים וקוצר הנשימה.

הקרב ,למשמעות הייסורים והסבל ,לתפקידם של
אנשי הדת ולעזרה ההדדית .בקיבוצים אנחנו מוצאים
מעורבות רבה של הקהילה .גם בשיכוני הרכבת
הישנים בחצור הגלילית או בקריית שמונה .דווקא
בשכונות היוקרה ניתן למצוא לפעמים בדידות ,פחד
ומחסור בתמיכה".
כמה†ימים†יש†בחיים†או∫
כמה ימים יש בחיים
כמה†חיים†יש†בכל†יום†ויום
בשל המרחק מביה"ח בצפת ,הצוות משתדל להעניק
לחולים טיפולים שנועדו למנוע את הצורך למהר
למיון .בני המשפחה של החולה לומדים מהצוות
להחליף שקיות עירוי ולהחדיר לתוכן תרופות,
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מהנעשה
בארץ
בצורה נגישה וקלה ליישום" .המדריך מסודר
מא'-עד-ת' וכל פרק )על מחלות( כולל מידע כללי,
תסמינים ,גורמים ,מניעה וטיפול והכי חשוב :למי
לפנות ,כולל מספרי טלפון ועמותות.
באות ד' תמצאו פרק העוסק בדלדול העצם
)אוסטאופורוזיס( .הקריאה בו קלה וזריזה ,המידע
נהיר וקל למצוא את העמותה המטפלת בנושא:
ע.ל.י.א.
באות ז' אני נתקלת בפרק על הזיכרון .אני קוראת
ונבהלת ונדמה שלי שכל התסמינים  -קיימים אצלי,
מיד רוצה לאמץ את כל שיטות השיפור המוזכרות
ורצה להירשם לקורסים בכל המכללות המציעות
שיעורים בשפות עתיקות.
שימו לב לעמוד האחרון במדריך  -שכולל טופס
לכתיבה של פרטים אישיים .לכל מקרה...
עריכה רפואית :דר' יפה לרמן .להשיג :במשרד
העירייה .באינטרנט :כיתבו בעברית "המדריך
לאורח חיים בריא".

א†ßאלצהיימר
ב†ßבדיקות
רצוי להחזיק בבית על שולחן
הכתיבה ,על יד הטלפון
ובהחלט בהישג יד את
"המדריך לאורח חיים בריא" ,שהוציאה לאור
עיריית תל אביב-יפו זו השנה העשירית .המדריך
מיועד לגמלאים ובו כל מה שצריך לדעת על ענייני
בריאות ,כולל מספרי טלפון ,עמותות למיניהן
ובקיצור  -שלא נדע.
צביה כהן 83 ,פעם פלמ"חניקית והרבה שנים
עורכת ירחון נעמ"ת ,אספה המון מידע בנושאי
תזונה ,רפואה וחיים בריאים וטובים ,סיננה את
המיותר והשאירה את הנחוץ והחיוני בלבד ,כולל
הסברים ממוקדים על מחלות ובעיקר מידע יישומי
 למי לפנות ,איך לטפל .מה עושים כשכואב ולוחץוקשה ומבלבל?!
"אני מאמינה במידע" ,אומרת צביה כהן ,שלמדה
ריפוי בעיסוק בארץ וארה"ב" ,אבל לפעמים ,מרוב
מידע קשה להתמצא" ,וזה בדיוק מה שקורה עם
התפוצצות המידע באינטרנט" .אנחנו מוצפים במידע,
אבל הרבה פעמים קשה למצוא את המידע הנקודתי
הנחוץ ,ודווקא כשאדם זקוק לו ביותר.
"בכלל ,עולם הרפואה משתנה משעה לשעה ,מרגע
לרגע .מה שכתבנו לפני שנה )המדריך יצא לאור
באוקטובר  ,(2012מתיישן בזמן שעובדים עליו.
גם הפיתוח העכשווי  -רפואה מותאמת באופן אישי
לכל חולה )על פי ההיסטוריה הרפואית שלו( ,גורם
לכך שכל מדריך הוא בהכרח כללי .ובכל זאת ,זהו
ספר רלבנטי וחשוב שיהיה על יד המיטה ,כפי
שאמרה חברה שלי.
"זה לא ספר קריאה לשעות הפנאי .הוא מאגד מידע,
אוסף של פרטים שכל אדם זקוק להם ,והוא מאורגן

¢אני†שליח†ציבור¢
בפגישה השנתית של מתנדבי
ליל"ך הוותיקים והחדשים,
בירכה יו"ר העמותה ,בינה
דיבון .על תקן הסטנד–אפ
הוזמן השחקן וחבר העמותה,
שלמה בר–שביט ,שדיבר ,איך לא ,על לוויות,
אולי משום שהוא מגדיר את עצמו כיו"ר ועדת
ההיפוכונדרים של השחקנים ,ונחשב הרבה שנים
למספיד הלאומי בתיאטרון "הבימה" .וזה סיפור
המעשה כפי שכתב לנו שלמה בר–שביט:
לווייה היא טקס פרידה .כל אחד נפרד מהיקר לו
לפי דרכו ,כשהטקס מאחד את כולנו .בשנות ה'50-
ותיקי הבימה מדור המייסדים שעלה לארץ
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הכנס דן בין השאר בשאלה שנויה במחלוקת -
נוכחות משפחת החולה בעת החייאה .בעוד הצוות
המטפל מתנגד לנוכחות המשפחה ,הרי המשפחה,
לעיתים ,עומדת על רצונה להיות נוכחת .ליל"ך
צוינה לשבח על תרומתה בנושא מוות בכבוד
בהרצאה של מנהלת הסיעוד בקרדיולוגיה.
חנה סגל הרצתה בפני הצוות הרפואי של הבית
המוגן לדיירים עצמאים ותשושים "אבן העזר"
בחיפה .היא הנחתה את הצוות כיצד לנהוג בדיירים
חולים שמילאו טופס הוראות מקדימות והם מסרבים
להתאשפז גם כשהם נמצאים במצב קריטי.

ממוסקבה ,החלו ללכת בדרך כל בשר בקצב מעורר
דאגה .כרגיל ,בלווייה של של הוותיקים ,ארון
המת יצא משיכון הבימה )רח' דב הוז-גורדון-פרוג(
לאורך רח' דיזנגוף עד לבניין התיאטרון.
הדרך הייתה ארוכה והארון הכבד נישא בידי
השחקנים .בחורף ירד עליהם גשם ובקיץ היה
חמסין .עוברים ושבים היו נעצרים ,מזהים את
השחקנים הצועדים עם הארון ,מברכים אותם,
שואלים לשלומם ומתעניינים במצב התיאטרון
והרפרטואר .אחרי טקס אשכבה קצר בבניין
התיאטרון ,הארון והמלווים נסעו לבית הקברות.
ואם תשאלו אותי  -זה נראה כמו סצנות מסרט
איטלקי.
יהודה אפרוני ואני ,שחקנים צעירים ב"הבימה",
צעדנו עם השחקנים ,הערנו הערות ולא פעם
הצחקנו את האבלים שנשאו את הארון .יום אחד
קיבלנו מכתב מהנהלת התיאטרון ובו בקשה -
שלא נשתתף עוד בלוויות של הוותיקים .למה? כי
אנחנו צוחקים ומצחיקים .ברור שלא קיימנו את
ההוראה .להפך .המשכנו בשלנו .תמיד הקפדנו
לתת כבוד למייסדי "הבימה" ,המתים והחיים.

משולחנו†של†אליהו†מצא¨†נשיא†ליל¢ך¨
המשנה†לנשיא†בית†המשפט
העליון†בדימוס∫
בראשית השנה הרציתי בבית חברים בתל-אביב
לפני כשלושים מוזמנים שגילו עניין בנושא ,כך
גם בהיותי בטיול בפורטוגל לאחרונה ,לבקשת
חברי הקבוצה ,הרציתי באחד הערבים )במשך
קרוב לשעה וחצי( בנושא חוק החולה הנוטה למות.
בשתי ההזדמנויות התייחסתי כמובן גם לפועלה
של ליל"ך בקידום הזכות האוטונומית של חולים
סופניים להימנע מקבלת טיפולים להארכה
מלאכותית של חייהם.
הופעתי היותר חשובה התקיימה ביום שישי
 31/5/2013במסגרת החוג לאתיקה של הפקולטה
לרפואה בחיפה .השתתפו בפגישה כעשרים רופאים.
לאחר הרצאתי ,שארכה כ 40-דקות ,התפתח דיון
מרתק .רוב המשתתפים הביעו תמיכה בפעילותה
של ליל"ך וגילו עניין בטופס ההנחיות הרפואיות
שלנו ,ממנו סיפקתי להם דוגמאות לעיון .רבקה
הוכהויזר וחנה סגל ,שנכחו במפגש ,סיפקו
למשתתפים דוגמאות מן הבטאון שלנו.

זה†קורה†בחיפה
חנה סגל ,חברת הוועד המנהל של העמותה
הרצתה על ליל"ך בחוג בית של נשות ויצ"ו בחיפה.
המשתתפות גילו עניין בנושא וחלקן כבר הצטרפו
אלינו.
רבקה הוכהויזר ,חברת הוועד המנהל של
העמותה השתתפה בפגישה של "מעוף חברתי",
ארגון הגג של עמותות-אחיות .הסרטון של ליל"ך
הופץ בעמותות שהחליטו לשתף פעולה בעתיד.
רבקה הוכהויזר השתתפה בכנס שהתקיים בבית
החולים כרמל בנושא "מובילות בסיעוד ."2013
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חדשות
חו¢ל

השכלה על תיכונית ,רובם היו נשואים בגילים 42
עד .91

מאת :ציפי חן

המרכז נוקט אמצעי זהירות ,אינו מקבל מטופלים
חדשים אך ורק למטרת השתלבות בתכנית .המידע
עליה אינו נרשם במקומות הציבוריים של המרפאה,
אבל מופיע בבלוג .החולים מתחייבים לא לקחת
את הסם בשטח ציבורי.

ארצות†הברית†≠†מדינת†וושינגטון
מרכז מוביל לטיפול בסרטן בעיר סיאטל פרסם
בביטאון רפואי בניו אינגלנד תכנית ביצוע למוות
בכבוד ,על פי החוק שהתקבל במדינת וושינגטון.
המרכז מטפל בחולים המופנים אליו מבתי החולים
באזור ,וקשור למרכז למחקר הסרטן באוניברסיטת
וושינגטון.
התכנית מציגה פרוטוקול קבוע לעזרת החולים
שבחרו לבקש מרשם לסם ממית 114 .חולים
התעניינו במרכז באפשרות הזו בשנים – 2009
 44 .2011לא נרשמו בסופו של דבר 30 .מטופלים
החלו בתהליך ,אבל לא הספיקו לסיימו לפני מותם
או ויתרו מרצונם .מדובר ב  40 -חולים סופניים
שהשלימו את התהליך וקבלו את המרשם.
המטרה היא "לדבוק בנהלים חוקיים ,לדאוג
לבטיחות ולהבטיח את איכות הטיפול בחולים".
התכנית כוללת מינוי עובד סוציאלי לחולה המשגיח
על התהליך ,מציאת רופא שיכתוב את המרשם,
עזרה בניירת וניהול הערכה פסיכוסוציאלית .מתוך
 40החולים  24נפטרו כתוצאה משימוש במרשם,
 16מתו אחר כך ממחלתם ) 11נפטרו כעבור
למעלה מששה חודשים( .החולים והמשפחות היו
אסירי תודה על קבלת המרשם ,בין אם השתמשו
בו ובין אם לא .איש מהם לא אובחן כסובל מדכאון.
הסיבה השכיחה ביותר לבקשה היתה פחד מאיבוד
אוטונומיה ) ,(97%חוסר יכולת לעסוק בפעילות
מענגת ) (89%ואיבוד כבוד עצמי ) .(75%כ22%-
דיווחו על כאבים בלתי נשלטים או על פחד מפני
כאבים כאלה בעתיד.
"אנשים המחפשים מוות בכבוד נוטים לבקש
עצמאות ורוצים לשלוט בתנאים ובמועד של
הרגעים האחרונים בחייהם" ,אומרים מחברי
המחקר .רוב המשתתפים היו גברים לבנים עם

מדינות†קונטיקט†וניו†גßרזי
מדינות קונטיקט וניו ג'רזי
לאחר כשלון חקיקת חוק מוות בכבוד במדינת
מסצ'וסטס ,המאמץ עבר למדינות קנטיקט וניו
ג'רזי הסמוכות .הפעילים בהרטפורד ,קונטיקט
הגדירו את חוק מוות בעזרת מרשם "דרך לכבד
את החולים" הסובלים ומבקשים לסיים את חייהם.
הסנטורית בטי ריטר קראה לדיון המתמקד בכבוד
החולה .לדעת התומכים המרשם לסם ממית הוא
סוג של טיפול פליאטיבי ,המרגיע את החרדה ואת
הפחד מפני חוסר הוודאות בעת מותם .המחוקקים
הכריזו שיערך דיון ציבורי בעניין זה תוך חודש.

מדינת†וורמונט
מדינת וורמונט
וורמונט היא המדינה הרביעית בארצות הברית
המאפשרת לחולה סופני מעל גיל  18לקבל מרופא
סם ממית ,אם סבלו גובר על רצונו לדבוק בחיים.
זו המדינה הראשונה אשר העבירה את החוק
בתהליך הצבעה דמוקרטי בבית הנבחרים ביחס
קולות  75לעומת  .65לפני כן החוק אושר בסנט
של המדינה והמושל פיטר שומלין חתם על החוק.
במדינות אורגון וושינגטון ההצבעה על החוק
נערכה בבחירות הכלליות ,ואילו במונטנה בית
המשפט העליון של המדינה קבע ב 2009-שרופאים
רשאים להגיש מרשם ממית לחולים על סף מותם.
תהליך הבקרה והאישור זהה לזה של אורגון
וושינגטון ,והחוק נכנס לתוקפו באופן מידי.
האירגונים המתנגדים אמרו שיתמקדו מעתה בשיפור
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בית המחוקקים בנושא חוק שיתן תוקף לצוואה
של האגודה.
קדמה לו התבטאות חריפה של שר האוצר וראש
ממשלת יפן לשעבר טארו אסו ,שטען שיש
לאפשר לזקנים למות מהר ,כדי לא לבזבז כספים
על טיפולים רפואיים על חשבון הממשלה .דבריו
עוררו סערה ציבורית והוא התנצל עליהם ,אך
הנושא עלה לדיון.

השירותים הפליאטיביים כדי לאפשר בחירה נוספת
לחולים הסופניים.

מדינת†מיין
כאן הצעת החוק נכשלה באופן החלטי ,בהצבעה
בבית המחוקקים של  95מתנגדים לעומת 65
תומכים .מגיש החוק ג'וזף ברוקס תאר בנאומו
הנרגש את מותו האיטי של אביו .המתנגדת לחוק
דבורה סנדרסון תארה את מותה השלו של אמה.
ההסתדרות הרפואית של מדינת מיין מתנגדת לחוק
וקראה לו "מדיניות ציבורית מסוכנת מאד" .גם
כאן הגשת טיפול פליאטיבי משופר אמורה לשמש
אלטרנטיבה לחוק העזרה בסיום החיים על ידי
מרשם רופא.

ביפן כרבע מתוך  128מיליון תושבים עברו את
גיל  .60נציג המפלגה הדמוקרטית ממחוז אוסקה,
סאטורו אוממורה הציג בישיבת הועדה פוסטר
של הצוואה בחיים ודוגמה של כרטיס חבר .הנושא
של טיפול בסוף החיים נבחר לדיון במסגרת
רפורמה כללית של הביטוח הלאומי ביפן.
ראש הממשלה
שנשאל לדעתו ,ציין
שסיום החיים בכבוד
הוא זכות הומנית
יסודית ,וחובתה של
הממשלה להגן על
הזכות הזאת .יש לדון
בנושא הזה במונחים
של מוסר וערכים ,ולא
במונחים של עלויות
ÈÙÈ‰†¯ˆÂ‡‰†¯˘†¨ÂÒ‡†Â¯‡Ë
רפואיות.

צרפת – הצעת חוק
צרפת†≠†הצעת†חוק
הארגון הרפואי העליון של צרפת – מועצה רפואית
לאומית – תומך בהמתת חסד בפעם הראשונה
בהסטוריה .בסקר טלפוני בהשתתפות  605רופאים
התברר ש 60%-מהרופאים תומכים בהמתה
אקטיבית .התמיכה מוגבלת למצבים בהם החולים
סובלים סבל נפשי או גופני בלתי נשלט לאורך
זמן .במצבים כאלה ,כאשר החולים ביקשו באופן
ברור וחוזר מהרופאים לעזור להם לסיים את
חייהם ,מחובתם האנושית של הרופאים להגיב על
ידי "סדציה מתאימה ,עמוקה וסופנית" .יש צורך
להתחשב בהתנגדות הרופא מטעמי מצפון.
הנשיא הולנד מתכנן להביא את חוק סיום החיים
לדיון בחודש יוני .2013

מר אוממורה ,שהוא גם רופא פנימי בהכשרתו ,אמר
שזכות האדם להאריך את חייו מוגנת היטב ביפן ,אך
הזכות לסרב לאמצעי הארכת החיים אינה מוגנת דייה.
בדיון עצמו עלה נושא הצורך למנות מיופה כוח
לאנשים החיים לבדם וכן לסובלים מדמנציה.
בסקר שנערך על ידי האגודה היפנית בשנת 2012
בין משפחות חברים שנפטרו באותה שנה ,התברר
ש 92%-מהצוואות בחיים כובדו ,עליה של 2%
מהשנה הקודמת .נתון מעניין נוסף הוא מקום הפטירה:
 66%נפטרו בבית חולים 18% ,בביתם 5% ,מתו
בהוספיס ו 10%-במוסד סיעודי.

יפן††חקיקה
יפן††חקיקה
האגודה היפנית למוות בכבוד פעילה מאד ומוכרת
על ידי הממסד הרפואי ,אך אינה נשענת על חקיקה.
בפברואר  2013התקיים דיון בועדת התקציב של
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ספרים†חברים¨

חדשות
מרכז†המידע
ע¢ש†יפה†ורד

ספרים
מאת :עליזה גרשון-שריר

דיאלוג פנימי עם חייהם )ומותם( .אף שהספר אינו
מתיימר להיות ספרותי ,הוא פותח צוהר חשוב
למקומה של הרפואה התומכת בחולים סופניים
ומרחיב את הדעת בנושא.

העידן המודרני מציב בפנינו אתגרים חדשים.
הארכת תוחלת החיים טומנת בחובה שאלות
בנושא גיל הפרישה מהעבודה ,הקשר בין הארכת
החיים ואיכותם ,התמודדות עם מחלות לב ועוד.
הדילמות קשות וכל אחד נדרש להתמודד עימן
בדרכו ובתבונתו .מרכז המידע מציג את מגוון
הדעות והגישות לנושאים אלו בתחום המחקר
והספרות .לפניכם כמה מהספרים החדשים
שהתקבלו לאחרונה במרכז באדיבות הוצאות
הספרים ,ועל כך תודתנו.

מאת :מיקלה מורג'ה
בהוצאת :כנרת זמורה-ביתן
שם הספר באיטלקית"Fillus de Antima" :
שפרושו בשפתנו" ,ילדי חיק" .זהו מונח עתיק
יומין המתאר מנהג שמתקיים באי סרדיניה .על פי
המסורת באי ,משפחות עניות נוהגות למסור את
הבת הצעירה ביותר במשפחה לידיה של אלמנה
חשוכת ילדים .האלמנה משלמת למשפחה סכום
כסף נאה ,והיא מגדלת את הילדה ,דואגת לספק
את צרכיה ומבטיחה לעצמה ,לעת זקנה ,בת שתסעד
אותה לפי צרכיה...
מיקלה מורג'ה ,סופרת איטלקיה ,מספרת שלאימוץ
מרצון יש בסיס היסטורי ששרת את האוכלוסיה
עד ימינו ,אך עכשיו הולך ונעלם .הסופרת עצמה
הייתה "ילדת חיק" ,והיא מבקרת בסרדיניה כדי
לחקור את מנהגי האבלות באי .בין שאר המנהגים,
הסופרת נחשפת לנוהל שנקרא "אקבדורה" ,מילה
שפירושה  -מי שמביאה את הקץ .הכוונה היא
לנשים שהמשפחה בכפר מזמינה כדי לשים קץ
לחייהם של חולים סופניים וקשישים המתייסרים
בכאבים קשים .גיבורת הסיפור ,מריה ליסטרו היא
ילדת חיק השוהה אצל אלמנה העובדת כתופרת,
ובין לבין ,וזהו סוד גלוי לכל ,משמשת גם

מסעות אל המוות הטוב
מאת :ציקי בן שחר,
בהוצאת :סטימצקי,
החממה הספרותית

"בסיומו של כל מסע עם חולה סופני ,אני שואל
את עצמי שוב ושוב ,מדוע בחרתי להתעסק עם
המוות? מה מושך אותי למפגשים חוזרים ונשנים
איתו ,שנים רבות כל כך? לא מצאתי הסבר פשוט
לכך ,אך אפשר שההתקרבות אל המוות והזמנתו
אל תוך חיי ,נוטלת משהו מעוקצו ומאפשרת לי
להתבונן ללא פחד ובמידה רבה של סקרנות בחיים
ובמוות מתוך השלמה ושלווה".
ציקי בן שחר הוא איש היי טק שמתנדב בהוספיס
של ביה"ח הדסה הר הצופים ,שם הוא משמש
כמלווה רוחני ומסייע לחולים סופניים להתפייס
עם משפחתם ולהגיע למותם בשלווה מירבית.
הספר הוא אסופה של סיפורי חיים מרגשים של
שבעה אנשים שמשוחחים על ה-כ-ל ,עבודה,
משפחה וחברים ובהדרכת ציקי בן שחר מקיימים
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כאקבדורה.מריהמתבגרתבביתהאלמנההמאמצת
ובבגרותהעוזבתאתביתה,אתהאלמנהואתהאי.
מעבר לסיפור העלילה המרתק ,הספר מוכיח
שהחברההתמודדהעםסוגייתהמוותמקדמתדנא,
וכבראזבחרהלהקלעלסבלםשלהחוליםולא
להאריךאתחייהםוייסוריהם.

שאריתהחיים

מאת:צרויהשלו
הוצאתכתר

זהורומןמשפחתיבן13פרקיםומככבותבו
שלושדמויותראשיות-אם,בתובן.האםחמדה
שוההימיםרביםבחדרההקטן,שוכבתבמיטה
וממתינהלסוף,מתמכרתלישורתהאחרונהשל
חייה.היאאישהצנמהומצומקת,שנדמהשרק
משקלהשמיכהמונעממנהלרחף.משפחתהפוקדת
אותהמדייוםומנסהלהקלעלסבלה.הבןוהבת
מחדשיםאתהקשרביניהםבשלמחלתאמם,
נחלציםלסייעלהובדבבדמתחבריםמחדשביותר
ממובןאחד.הספרמדגישאתתעצומותהנפש
הנדרשתממשפחההתומכתבחולההמרותקת
למיטתה.כבתבכורהבקיבוץלאברופא,האם
חוותהילדותקשהוסוערת,המעיבהגםעלשעותיה
האחרונות.
מחלה:

לחיותממצוקהלאתגר
מאת:חויכראל
הוצאתהקיבוץהמאוחד

הספרמוקדשלנשיםהסובלותממחלתLAM

הנקראתבשמההמלא:
Lymphanagioleiomyomatosis.
הספרמוקדשגםלבניהמשפחהשלהחולות,
לחברים,לרופאיםולמטפלים,ובמיליםאחרות–

לכלמישמחפשתרופהלמחלה.זוהימחלתריאות
סופניתונדירהשפוגעתבנשיםבשנותהפוריות
שלהן.כיוםאיןעדייןטיפולאפקטיבילמחלה,
והיאמאופיינתלרובבכשלנשימתי.
הסופרת,חויכראל,מוסמכתלפילוסופיה,חלתה
במחלהובספרההיאמתגלהכלוחמתאמיצתלב,
המתמודדתמדייוםעםמצוקותקשות.חשיבותו
שלהספר,מעברלמודעות,היאבמתןמידערחב
יריעהלנשיםחולות,וכןהצעותלדרכיהתמודדות
ותובנותרבות,כוללתרפיהברמהפילוסופית.
הספרנכתבבשנת2007והתפרסםלאחרשנה.
בינתיים ,כראל זכתה לנסות תרופה ששמה
סירוֹלימוֶס,שבדרךכללניתנתלמישזקוקיםלמנוע
דחייהשלאיברמושתל.כראלמעידהעלעצמה,
שגםכשמצבההדרדרביתר,היהעליהלהתאמץ
כדילשכנעאתהרופאיםלהשתמשבתרופהזו,
שהצליחהלשפראתמצבה.זועדייןאינהתרופה
במלואמובןהמילה,אומרתכראל,אךהשימוש
בהמהווהפריצתדרךרפואית.

קצריםÆÆÆ
ביתעלהגב

מאת:צילהשלם,הוצאתכרמל

סיפורהשלעלמההנעלמתברגעשנודעלהשאביה
הגוססבביה"חחסרתקווה,חייביםלנתקאותו
ממכשירההחייאהולהיפרדממנו.

כשדבריםרעיםקוריםלאנשיםטובים
מאת:רולדס'קושנר,
הוצאתכנרתזמורה-ביתן-דביר

קושנרהוארבהמתמודדעםפרידהקשהמבנו,
שנפטרממחלהבגיל.14הספרמציגאתהדת
והאמונהבאלוהיםכאמצעיהמסייעלעמודבטלטלות
ובמכותהקשותשהחייםמזמניםלאדם.הספר
תורגםעלידיאברהםבורג,כשהואישבשבעה
עלמותאחותו.

המרכזמסייעלסטודנטיםמתענייניםבטל'03-6730577:

††העבירו
את†זה
††††††הלאהÆÆÆ
האיש חייך ,הניח ידו על ידי ואמר" :היא אינה
יודעת מי אני ,אבל אני יודע מי היא ומה היא
הייתה" .והוא יצא מהמרפאה לדרכו.
בשמעי את דבריו ,התאפקתי שלא לפרוץ בבכי
וכל גופי רעד .אמרתי לעצמי ,זוהי אהבת אמת,
לא פיזית ,לא רומנטית .אהבת אמת היא לקבל את
השני בכל ,במה שהיה ,במה שהוא כיום ובמה
שיהיה בעתיד.
יחדעםכלדוארהזבלשאנחנומקבליםמדייום,
מגיעלעיתיםגםסיפורטובויפה.סיפורזההנו
אחדמהסיפוריםהיפיםוהטובים.

אהבת†אמת
סיפור†מהחיים
היה זה בוקר עמוס מאד במרפאה המקומית ,בשעה
$08:30לערך .איש זקן ,בשנות השמונים לחייו,
נכנס למרפאה על מנת להוציא את התפרים מפצע
בבוהן ידו שחבשו יום קודם לכן .האיש אמר
לפקידת הקבלה כי הוא ממהר מאד מאחר ויש לו
פגישה דחופה בשעה .09:00
התפעלתי מהחיוניות של האיש הזקן ואמרתי לו
שישב וימתין ,מאחר וידעתי כי הרופא המטפל בו
עסוק מאד ותעבור לפחות שעה עד שהרופא שלו
יתפנה.
ראיתי כי האיש מסתכל כל הזמן בשעונו והחלטתי
לטפל בו .הורדתי את התחבושת ובחנתי את הפצע
וראיתי כי הוא מתרפא יפה .הוצאתי את התפרים
וחבשתי לו מחדש את הפצע.
תוך כדי הטיפול בו שאלתי אותו לאן הוא ממהר,
האם יש לו פגישה חשובה מאד עם איזה רופא?
האיש ענה לי לא ,איני הולך לפגוש רופא .אני
צריך ללכת לסעוד את אשתי הנמצאת במחלקה
סיעודית בבית החולים ולאכול איתה ארוחת בוקר.
שאלתי את האיש מה מחלת אשתו? והוא ענה כי
היא מאושפזת בבית החולים כבר מספר שנים
מאחר והיא חולה במחלת האלצהיימר.
בתום הטיפול שאלתי את האיש אם אשתו תדאג
מאד אם הוא יאחר קצת? והוא ענה לי "לא ,היא
לא תדאג ,היא אינה יודעת מה קורה איתה ,היא
אינה מזהה איש וגם לא אותי ,זה כחמש שנים".
התפלאתי מאד ושאלתי אותו ,ואתה הולך אליה כל
בוקר למרות שאינה יודעת מה קורה איתה ואינה
יודעת מי אתה?

חוכמת†הפשקוויל†
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שלט†בבית†עלמין

שלך ,אדוני"?
"אני לא יכול להשתין ממנה" ,הוא השיב.
הממתינים פרצו בצחוק.
נו$,לך תתעסק עם קשישים.

לך תתעסק עם קשישים
זה כל כך נכון! הם תמיד שואלים במשרדו של
הרופא למה אתה שם ואתה צריך לענות בנוכחות
אחרים מה לא בסדר ולפעמים זה מביך.
אין דבר גרוע יותר מפקידת הקבלה של הרופא
שמתעקשת שתספר לה מה הבעיה שלך בחדר
מלא בחולים אחרים.
אני יודע שרובנו חווינו את זה ,אבל אני אוהב את
הדרך שהאיש טיפל בנושא.

†זוג†זקנים†מכרכור
זוג זקנים מכרכור החליט לחגוג את חמישים שנות
נישואיהם בביקור במקום בו הכירו לראשונה.
הם הלכו לבית הספר בו למדו ,נכנסו לכתה,
התישבו ליד השולחן בו חרוט "אני אוהב אותך"
ולאחר סיור נוסטלגי בחצר הלכו הביתה.
בדרכם עברה מכונית וממנה נפל שק גדול .האישה
הרימה את השק ושניהם נכנסו הביתה.
בבית התברר שיש בשק חמש מאות אלף ש"ח.
האישה החביאה את השק למרות מחאות בעלה.

גבר מבוגר נכנס לחדר המתנה צפוף וניגש לשולחן.
פקידת הקבלה אמרה" :כן אדוני ,לשם מה אתה
רוצה לראות את הרופא היום?"
"יש משהו לא בסדר עם הפין שלי" ,הוא ענה.
פקידת הקבלה התעצבנה ואמרה" ,אתה לא צריך
לבוא אל חדר המתנה צפוף ולהגיד דברים כאלה".
"למה לא?$מה לא בסדר? את שאלת אותי
ואני$עניתי לך".
פקידת הקבלה ענתה" :עכשיו אתה גרמת למבוכה
בחדר מלא באנשים .היית צריך להגיד שיש משהו
לא בסדר עם האוזן שלך ,או משהו אחר ,ולדון
בבעיה עם הרופא באופן פרטי"$.
"את לא צריכה לשאול אנשים שאלות בחדר מלא
זרים ,אם התשובה יכולה להביך$אותם" ,אמר
ויצא החוצה ,המתין כמה דקות ולאחר מכן שוב
נכנס.
הפקידה חייכה בשביעות רצון ושאלה" :כן?"
"יש משהו לא בסדר עם האוזן שלי" ,הוא הצהיר.
פקידת הקבלה חייכה והנהנה באישור ,מרוצה
שהוא קיבל את הערתה" .מה לא בסדר עם האוזן

למחרת התדפקו על דלתם שני שוטרים ממשטרת
כרכור שעברו מבית לבית לחפש את הכסף.
שאלו את הזקנה אם ראו שק עם כסף והיא ענתה
בשלילה.
הזקן התפרץ" :היא החביאה את הכסף!"
הזקנה אמרה לשוטרים" :אל תאמינו לדבריו הוא
סנילי".
השוטרים ביקשו מהזקן לתאר איך מצאו את הכסף.
והזקן סיפר" :כשחזרנו אתמול מבית הספר"...
השוטר הפסיק את הזקן ואמר לחברו" :בוא נלך".
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תשבץ†נושא†פרסים מאת :בינה דיבון
בין†הפותרים†יוגרלו†≥†ספריםÆ
תשובות נא לשלוח אל :תשבץ ליל"ך ,ת.ד 2213 .בני ברק 51121
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ת¢ד†≥≤≤±
†יש†לכם†שאלות†øיש†לנו†תשובותÆ
††כל†מה†שרציתם†לשאול†את†ליל¢ךÆ
††††מדור†חדש†שלכם†ובשבילכם

לאחרונה פנו למשרדנו חברים רבים בשאלות הנוגעות לחוק
החולה הנוטה למות ולפעילויות של עמותת ליל"ך .כדי
להתמודד עם שאלות חוזרות ונשנות החלטנו לפתוח מדור של
שאלות ותשובות .יש לכם שאלות? כיתבו למשרד :ליל"ך,
ת"ד  ,2213בני ברק  .51121ציינו על המעטפה :שאלות
לביטאון.

מה בין הימנעות מהארכת חיים להמתת חסד?
המתת חסד היא פעולה אקטיבית של קיצור חיים על ידי אדם
אחר .הימנעות מהארכת חיים ,או כפי שאנו מכנים אותה,
"מיתת חסד" ,היא הימנעות מכל פעולה שמטרתה היחידה היא
הארכת חיים בלי שתתרום לשיפור מצב החולה או לריפויו.
בעוד שההלכה אוסרת באופן חד משמעי המתת חסד ,היא
מאפשרת במקרים של מצב סופני וסבל רב  -מיתת חסד.

למי לתת עותק של הטופס למתן הנחיות רפואיות
מקדימות?
חובה לתת עותק חתום למיופה הכוח ,אם התמנה כזה על ידי
ממלא הטופס .רצוי לתת עותק ,או עותקים אחדים לאנשים
שסביר שיהיו בקרבת החולה הסופני או בקשר איתו ,כגון :בני
משפחה מדרגה ראשונה ,חברים קרובים וכו' ,כך שיוכלו להציג
אותם לפני הצוות הרפואי בעת הצורך.

האם יש למלא טופס הנחיות רפואיות ממשלתי אם
מילאתי טופס של ליל"ך?
הטופס הממשלתי הוא הטופס החוקי וחובה לכבדו בהתאם
לחוק החולה הנוטה למות .הטופס של ליל"ך הוא בגדר המלצה
והוא מעיד על רצונו של החותם .בגלל קשיי משרד הבריאות
לאשר מספר גדול של טפסים ,הודיע מנכ"ל משרד הבריאות
לרופאים להתחשב בטופס של ליל"ך במסגרת החוק.
ההחלטה אם למלא את הטופס הממשלתי בנוסף לטופס של
ליל"ך נתונה להחלטתו של כל חבר באופן אישי.
3מתנדבותליל"ך,שהןאחיותמוסמכות,עוזרותלמלאאת
הטופס הממשלתי בתיאום טלפוני .פרטים בעמ' .36
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Let's talk

About dying

Dr. Peter Saul is a Senior Intensivist in the adult and paediatric
ICU at John Hunter Hospital, and Director of Intensive Care at
Newcastle Private Hospital, Australia.This is the “live” lecture
he gave at the international forum TED
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