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מאת:בינהדיבון,
יו"רהוועדהמנהל

מהנעשה†בעמותה
בוודאישמתםלבלאיחורבקבלתהביטאון.הדבר
נגרם בגלל התהליך של העברת טפסי ההנחיות
הרפואיותהמקדימותשלחברינולמאגרשלמשרד
הבריאות.עלהתהליךהנ"להודענולחבריםולחברות
במכתבמיוחדשנשלחאליכם.מתנדבינוהמסורים
בעזרתתכניתןששכרנועבדוקשהוהקדישוזמן
ומאמץוכך,החלקהראשוןמוכןואנומחכיםלפגישה
עםנציגימשרדהבריאותכדילבצעאתההעברה.
בינתייםאנוממשיכיםלקבלפניותרבותשלאנשים
שרוציםלהצטרףלעמותתליל"ךולמלאטופסהנחיות
רפואיותמקדימות.לאלהאנומציעיםלפנותלמשרד
הבריאותולמלאאתהטופסהרשמי.מילויהטופס
הארוךוהמסובךשלמשרדהבריאותמצריךהסבר
שלרופאאושלאחותמוסמכת.
לכן,אנומציעיםלאלההמתקשיםלהתמודדעםהטופס
שלמשרדהבריאות,למלאאתהטופסשלליל"ך.
טפסיםאלונשלחלמשרדהבריאותבעודכשישה
חודשים.אגב:בחלקמקופותהחוליםהרופאיםמקבלים
תשלוםמיוחדעבורההסברשהםמעניקיםלממלאים
אתהטופסשלמשרדהבריאות,כךשבעתידהקרוב
יהיהקליותרקללמצוארופאיםשיסכימולהקדיש
מזמנםולהדריךאתהמעונייניםבמילויהטופסשל
משרדהבריאות.
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החייםופיתוחהטיפולהפליאטיביבחוליםסופניים.
בוועדות אלה משתתפות נציגות של ליל"ך.
לאחרונההגיעולידינומספרפניותשלרופאימשפחה
שהתארגנובקבוצותופנואלינוכדישנשלחנציג
שיסבירויבהיראתנושאחוקהחולההנוטהלמות
ואתצורתהמילויהנכונהשלטופסמתןההנחיות
הרפואיותהמקדימות.גםמבתיהחוליםמגיעיםאלינו
הדיםעלשינויגישהלחוליםסופניים.
תופעהנוספתשאנועדיםלההיאריבויעבודותמחקר
הןלתאריםאקדמייםוהןלעבודותסיכוםלסיוםבית
הספרהתיכוןבנושאסוףהחיים.זהונושאשעדלפני
שניםאחדותלאהעזולגעתבולמרותשאיןספק
שהואמעסיקכלאדםבתקופותשונותשלחייו.יש
לקוותכילאירחקהיוםשההתייחסותלנושאזה
תהיהגלויהושווהלכלנפש,וניתןיהיהלשוחחעל
כךבתוךהמשפחהובחברהכולה.איןספקכילליל"ך
ישחלקנכבדבכך.
ורגעלפניסיוםופרידה:אחריכעשריםשנהשאני
משמשתכיו"רהוועדהמנהלשלעמותתליל"ך,אני
פורשתמתפקידי,אףשאמשיך,כמובן,להתנדבולמלא
תפקידיםאחריםבעמותה.
באסיפההשנתיתהאחרונהנבחרהליו"רהעמותה
סטלהניבי.כולנומאחליםלההצלחהבתפקידה
החשובוהאחראי.

פסיפס†אינטרנטי
זה קרה ב -1באפריל .חברת האינטרנט
Redditהזמינהגולשיםבכלהעולםלצבוע
יחדדףלבןענק.
כלאדםיכולחיהלצבוערקנקודהאחת,
פיקסלאחד.מישרצהלהוסיףפיקסלשני,
היה חייב לחכות לפחות  5דקות.
וזולשוןההודעה:
לפניכם קנווס ריק .אתם יכולים להניח
עליו אריח ,אבל אתם חייבים להמתין
כדי להניח אריח נוסף .כיחידים אתם
יכוליםליצורמשהו-יחדיואתםיכולים
ליצורמשהוגדוליותר.
חפשו בפסיפס דימויים בינלאומיים כמו
המונהליזה,כמולילהכוכביםשלוןגוך,
דמויותממשחקימחשבודגלים.חפשואת
דגלישראל!
הכפרהגלובליאומראתדברו˝

עםהתקרבהשנההחדשהשלוחותברכותלכלחברינו
וחברותינו.

שנת†בריאות†טובה†ופעילות†ברוכה
שנת†שלום†ואהבה†לכם†¨לכל†עם
ישראל†ולעולם†כולו.

בינתיים,הולךומתהווהבשטחשינוימשמעותיבכל
הנוגעלגישתהצוותהרפואילבעייתסוףהחיים.כיום
פועלותמספרועדותמטעםמשרדהבריאותוארגון
הג'וינטשמטרתןלהתוותגישהמובניתלנושאסוף
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תמונתהשער:

מאת:לאהגולדברג
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מאת:אליהומצא,משנהלנשיאביתהמשפטהעליוןבדימוס,נשיאליל"ך

ייפויכוחמשולב,באתרמשרדהבריאות,הוטבעה
חותמתהמבהירהלציבורשהחלמיוםכניסתו
לתוקףשלהתיקוןבטלההאפשרותלעשותשימוש
בטופסזה.ביטולושלייפויהכוחהמשולבהסיג
אתהמערכתשניםאחדותלאחורוהמבקשיםלתת
הנחיותרפואיותמקדימות,אולמנותמיופהכוח
שייצגם,אםוכאשריחלובמלהסופניתשבעטייה
יהיובבחינתחוליםהנוטיםלמות,ולאיהיומסוגלים
להביע את רצונם לגבי סוגי הטיפולים שהם
מסכימיםאולאמסכימיםלקבל,ייאלצולהתמודד
עםהצורךלמלאאתהטפסיםהארוכיםוהמורכבים
הנספחיםלחוקהחולההנוטהלמות.
במסגרת התיקון לחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסותיצרהמחוקקמוסדמשפטיחדש-
ייפויכוחמתמשך-שעדכהלאהיהמוכרבדיני
השליחות.על–פיהמצבהמשפטישקדםלתיקון,
כאשר אדם מינה מיופה כוח לביצוע פעולות
משפטיותבשמו,תוקפושלייפויהכוחוסמכותו
שלמיופההכוחלפעולעל–פיופקעוכאשרהממנה
הפךלבלתיכשירלבצעאתאותןפעולותבעצמו.
חריגמוכרלדוקטרינההזאת,התולהאתסמכותו
שלמיופההכוחבמסוגלותושלהממנהלבצעאת
אותןפעולות,היהבעריכתושל"ייפויכוחבלתי
חוזר",שנועדלהבטיחאתזכויותיושלצדשלישי
)דוגמהשכיחה:מוכרדירההמייפהבאופןבלתי
חוזראתעורך–דינולהעביראתזכויותיובדירה
לרוכש,כנגדתשלוםהתמורה(.

הכירו†מוסד†משפטי†חדש∫†ייפוי†כוח
מתמשך†Æבניגוד†לייפוי†כוח†משולב
שהיה†נהוג†קודם†לכן¨†ייפוי†הכוח†החדש
נועד†להקנות†למסמך†תוקף†גם†לאחר
שהממנה†הפך†לבלתי†כשיר¨†ויתייתר
הצורך†להיזקק†להליך†של†מינוי
אפוטרופוס†Æהתיקון†מהווה†מהלך
חשוב†והוא†מכבד†את†האוטונומיה†של
הפרט†וחוסך†את†הצורך†לשלול†ממנו
את†עצמאותו†במינוי†אפוטרופוס
במסגרתתיקוןמס'18לחוקהכשרותהמשפטית
והאפוטרופסותביטלהמחוקקאתהאפשרותלחתום
עלייפויכוחמשולב,שעדלביטולוהיווהתחליף
ידידותיונוחלטופסיהנחיותרפואיותמקדימות
ומינוימיופהכוחלפיחוקהחולההנוטהלמות.
ייפויהכוחהמשולבאיפשרמינוימיופהכוח
שיוסמךלפעולבשםהממנה,הןבמסגרתסעיף
16לחוקזכויותהחולהוהןבמסגרתחוקהחולה
הנוטהלמות.
אנשיםרביםבחרולהשתמשבייפויהכוחהמשולב,
שהונהגלפנישניםמספרעלידימשרדהבריאות,
בהיותוקצר,פשוטוברורלאיןערוךמןהטפסים
הנספחיםלחוקהחולההנוטהלמות.התיקוןלחוק
הכשרותהמשפטיתוהאפוטרופסותנכנסלתוקף
ביום11באפריל,2017והמשמעותהיאשרק
ייפוייכוחמשולביםשנחתמועדליום10באפריל
יוסיפולעמודבתוקפם.יצויןשעלגביהטופסשל

פקיעתתוקפושלייפוהכוח,מחמתאי–כשירותו
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כוחמתמשכים)ויצויןכירקעורכי–דיןמעטים
הוסמכולכך(ובלבדשאיןלוענייןאישיבייפוי
הכוחהמוצגלפניו.אךאםייפויהכוחהמתמשך
מתייחסלענייניבריאותושלהממנהבלבד,
ניתןלחתוםעליוגםבפנירופאמורשה,עובד
סוציאלי,פסיכולוג,אחאואחותמוסמכים.
לייפויכוחמתמשךבענייניבריאותישלצרף
הצהרהחתומהבידימיופההכוח,כיהואמסכים
לקבל על עצמו את המינוי ומודע לחובות
שהמינוימטילעליו.
בכלייפויכוחמתמשך-לרבותייפויכוח
בענייניבריאות-רשאיהממנהלכלולהנחיות
מקדימותבהןיפרטאתרצונותיו;ומשנכללו
הנחיותכאלהבייפויהכוחמוטלעלמיופה
הכוח לפעול בהתאם להן ,זולת אם מילוי
משאלתושלהממנהשובאינהאפשרית,מנוגדת
לחוק או עלולה לגרום לממנה נזק קשה.
מןהאמורעדכאןנובעכיייפויכוחמתמשך,
המסמיךאתמיופההכוחלפעולבשםהממנה
בענייניבריאותו,עשויהיה,לכאורה,להוות
תחליף ראוי לייפוי הכוח המשולב .אלא
שהמחוקקבחרלהוציאמגדרסמכותושלמיופה
הכוחהחלטותומהלכיםבענייניבריאותושל
הממנה ,מקוםשהממנההפךלחולההנוטה
למות.בתיקוןלחוקנאמר,כי"מיופהכוח
מוסמךלקבלבשםהממנהכלהחלטהבקשר
לענייניםשבייפויהכוחשאותההיההממנה
מוסמךלבצעבעצמו,למעטפעולהשלפימהותה
אולפידיןישלבצעהבאופןאישי";ומבלי
לגרועמהוראהזופורטובתיקוןמספרפעולות
שעלהממנהלבצעןבעצמו,כשלצדחריגים
כדוגמתהמרתדת,הצבעהבבחירותועוד,נכלל
גםהחריגהבא":כלפעולהאוהבעתרצון
שמטופל,מיופהכוחואואפוטרופסורשאים
או מוסמכים לבצע לפי חוק החולה הנוטה
למות".ולצדההוראהכי"ממנהרשאילתת
בייפויכוחהנחיותמקדימותלמיופההכוח,
שבהןיפרטאתרצונולגביהחלטותעתידיות

שלהממנה,חייבהלאפעםלפנותלביתהמשפט
בבקשהלמינויאפוטרופוסלממנה.מינויאפוטרופוס
לאדםשוללממנואתעצמאותוופוגעבכבודו.
המוסדהחדש,ייפויכוחמתמשך,נועדלהקנות
למסמךתוקףגםלאחרשהממנההפךלבלתי
כשיר,וביחסלאותםענייניםשפורטובייפויהכוח
המתמשךתישמרסמכותושלמיופההכוחלפעול
בשםהממנהויתייתרהצורךלהיזקקלהליךשל
מינויאפוטרופוס.מןהבחינההזאתישבחידוש
שנכללבתיקוןמהלךחשובשבכוחולהגןעל
אנשים שנתנו ייפוי כוח לאדם אחר ,לפעול
בענייניהם,וחדלולהיותכשיריםלטפלבאותם
ענייניםבעצמם.בכךמכבדהתיקוןאתהאוטונומיה
שלהפרטוחוסךאתהצורךלשלולממנואת
עצמאותובמינויאפוטרופוס.
בעוד†אדם†רשאי†לתת†למיופה
הכוח†הנחיות†מקדימות†שבהן†יפרט
את†רצונו†לגבי†החלטות†עתידיות
שיתקבלו†בשמו†בענייני†הארכת
חיים†וביצוע†ניתוח¨†נקבע††כי
הוראות†אלה†לא†תקפות†באשר
לאדם†המוגדר†כחולה†סופני†הנוטה
למות†Æעל†כך†צריכה†עמותת†ליל¢ך
לתת†את†הדעת†ולהביא†לשינוי
ייפויכוחמתמשךיכוללהתייחסהןלעניינירכוש
וכספיםוהןלענייניוהאישייםשלהממנה-רווחתו,
תנאי מגוריו ,צורכי היום–יום שלו ,ענייניו
החברתיים וכן בריאותו ,בכלל זה  -בעיותיו
הגופניותוהנפשיות.עלייפויכוחמתמשךיכול
לחתוםאדםבגירשהואבעלכשירות,ובלבד
שהוא מבין את משמעות נתינתו ,מטרותיו
ותוצאותיו.וכמיופהכוחיכוללהתמנותאדםבגיר
העומדבתנאיסףשנקבעועלידיהאפוטרופוס
הכללי.ייפויכוחמתמשךחייבלהיערךעלגבי
טופסשפורסםבתקנות,והחתימהעליוחייבת
להיעשותבפניעורך–דיןשהוכשרלטפלבייפויי

המשךבעמ'6
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מטופלהלוקהבמחלהקשה,שבעטיהאיבדאת
כשירותולקבלהחלטותביחסלטיפוליםהרפואיים
שבמצבוהואמוכןלקבלם,לביןמטופלכזהשנמצא
יסודלהכריזוכ"חולההנוטהלמות",אינומצדיק
אתההבחנהביןהשניים.
נציגתהיועצתהמשפטיתלמשרדהבריאות,שקידמה
בשעתואתהשימושבייפויהכוחהמשולב,טענה
לאחרונהכיניסוחהתיקוןלחוקהכשרותהמשפטית
והאפוטרופסותנעשהבמחלקתהחקיקהשלמשרד
המשפטים,מבלילשתףבכךאתיועציוהמשפטיים
שלמשרדהבריאות.
אםנותרנושאשבועלליל"ךועלגופיםנוספים
המצריםעלהשינוי,למקדבואתמאבקם,הריזו
הדרישההמוצדקתלבטלבתיקוןלחוקאתהחריג
המוציאמגדרתחולתושלייפויכוחמתמשךבענייני
בריאותמצביםשבהםהממנההוכרזכחולההנוטה
למות.כחלקמדרישהזוישלחתורלביטולהסייג
המונעממיופההכוחלמלאאחרהנחיותיושלהממנה,
אםסברשמילוירצונושלהממנהעלוללהסבלו
נזקקשה.תיקוןזהנדרשכדילאפשרלמיופההכוח
להתנגדלביצועהחייאהמלאכותיתבממנה,אם
בהנחיותהממנהנאמרבמפורששהואמסרבלקבל
טיפוליהחייאה;וכןגםלהתנגדלביצועניתוחמציל
חייםבממנה,אםבהנחיותיוהמקדימותהצהירהממנה
כיאינומסכיםלביצועניתוחכזה.אםמטרותאלו
תושגנהניתןיהיהלהשתמשבייפויהכוחהמתמשך
כדרךנוחהלמתןהנחיותרפואיותמקדימותבאמצעות
מינוימיופהכוח,שסמכותותוסיףלהתקייםגם
לאחרשהממנההוגדרכחולההנוטהלמות.חשוב
להדגיש:הכללתהנחיותרפואיותמקדימותבייפוי
כוחמתמשך,גםביחסלמקרהשבוהממנהיוגדר
כחולההנוטהלמות,אינהסותרתאתחוקהחולה
הנוטהלמות,שכןחוקזההכירבמפורשבאפשרות
למתןהנחיותרפואיותמקדימותגםבדרךשונהמזו
שנקבעהבו.זה,כמסתבר,היההבסיסהמשפטי
לשימושהנרחבשנעשהבייפויהכוחהמשולב,ועל
בסיסזהניתןלהשתיתגםאתההכרהבייפויהכוח
המתמשך,ככלימשפטיהיכוללהוותתחליףלמנגנונים
שנקבעו בנספחים לחוק החולה הנוטה למות ˝

המשךמעמ'5

שיתקבלובשמואופעולותשיינקטובשמועליד
מיופההכוח",נקבעחריגבונאמרכיהוראותאלה
"לאיחולועלמתןהנחיותמקדימותלמיופההכוח
בקשרלטיפולרפואיבחולההנוטהלמות,כמשמעותן
בחוקהחולההנוטהלמות".
חשובלהדגיש:ייפויכוחמתמשךבענייניבריאותו
שלהממנהמוסיףלעמודבתוקפוגםאםהממנה
חדללהיותכשירואינומסוגללבטאאתרצונותיו

אם†נותר†נושא†שבו†על†ליל¢ך
ועל†גופים†נוספים†המצרים
על†השינוי¨†למקד†בו†את†מאבקם¨
הרי†זו†הדרישה†המוצדקת†לבטל
בתיקון†לחוק†את†החריג
המוציא†מגדר†תחולתו†של
ייפוי†כוח†מתמשך†בענייני†בריאות
מצבים†שבהם†הממנה†הוכרז
כחולה†הנוטה†למות
לגביהטיפוליםהרפואייםבו;אךמרגעשהממנה
הוגדרעל–ידי"רופאאחראי"כחולההנוטהלמות
)קרי:מישתוחלתחייוהמוערכתאינהעולהעל
שישהחודשים(פוקעתוקפושלייפויהכוחהמתמשך
גםאםנכללובוהנחיותמקדימותהמבטאותאתסירובושלהממנהלקבלטיפוליםשכלמטרתם
להאריךאתחייובאופןמלאכותי-ומיופהכוחו
שוב לא יהיה מוסמך לייצג את רצונותיו.
אנימפקפקאםהיהצידוקמשפטיליצירתושלחריג
זה,הפוסלאתהאפשרותלכלולבייפויכוחמתמשך
הנחיותמקדימותגםביחסלטיפוליםשהממנהיהיה
מוכן,אולאיהיהמוכןלקבל,אםוכאשריהיה
בבחינתחולההנוטהלמות.הגבולהדקהמפרידבין
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איש
מלא†קסם
תכירו†את†ד¢ר†רפאל†דויד¨†פיזיקאי¨†מתנדב†בליל¢ך†ומטפל†בנוער†בסיכוןÆ
בגלל†המלחמה†ההיא†זכה†לחגוג†בר†מצווה†רק†בגיל†∂∏†Æבכותל†Æבערוץ†∞†±עשו†עליו
סרט†Æתכירו†איש†אשכולות†מלא†קסם†שעל†החולצה†שלו†כתוב∫†¢עוד†לא†אבדה†תקוותנו¢ÆÆÆ
אלומהטל
שהגורלוהמלחמההיונגדו.המורהשלונשלחלמחנה
המוותבאושוויץוהחגיגההתבטלה.
היהודיםבמחנההריכוזטרזיןהשתחררוב8-במאי
.1945הצבאהרוסיפתחאתשעריהמחנה,אבל
הולנד,הואמספר,דיהקשתהעלהגוליםלחזור
הביתה.בכלזאת,חלקםחזרולהולנדוביניהםמשפחת
דויד.אביוחזרללמדמשפטיםבאוניברסיטתליידן
המפורסמתורפאלהצעירלמדפיזיקה,הקיםמשפחה
והתמסרלחייםדיבורגניים.
חייוהשתנולאחרהיציאהלגמלאות.הואעלהלארץ
והתמסרלפעילותחברתיתבמסגרתהקהילהשל
עוליהולנד,חברותפעילהבעמותתליל"ךועבודה
עםנוער.ביוםהשואההואסיפרלתלמידיםעלעברו
כנערועלהעובדהשכמעטהיהלברמצווה,אבללא
הספיק .הנערים התרגשו ,התלהבו והמנהלת
החליטהלפצותאתרפאלולעשות"תיקון".איפה?
בכותל,כמובן.
חוץמכלאלה,רפאלהואהרכזשלליל"ךבדרום.
אםישלכםשאלהאובעיה-הואהאיש.ביןלבין
הואמספיקלשחקברידג',להזיעבחדרכושרולעשות
פעילותאירוביתבבריכה.לאחרונהנפגשעםפרופ'
חייםביטרמן,המנהלשלביתהחוליםהחדש,אסותא,
באשדוד".רציתילפרסםבעזרתואתליל"ךולספר
עלהעמותהלצוותביתהחולים.אניבטוחשאסותא
יהיהביתחוליםידידותימאודבנושאשלסוףהחיים
לפיהעקרונותשלליל"ך˝

הואעלהלארץמהולנדלפני22שנים,לאחרשיצא
לגמלאותולאחרשנפרדמאשתו.הואהשאירמאחור
אתילדיוומאוחריותרנכדיו-ובאלהגשיםחלום
באשדוד.דווקאשם.הואחיפשעירעםאיכותחיים
ובעיקרכרנרחבלמלאאתחייובענייןומשמעות,
שהרי הוא בא אלינו לעבוד ולהשקיע בדברים
החשוביםבאמת.למשל?בפעילותלקידוםהשלום,
ובהמשךועדהיום–פעילותלמעןנוערבסיכון.שנים
הואשימשכיו"רעמותהלמעןהנוער,והנוערהזה
הזמיןאותולעלותלתורהולקרואאתפרשת"בהעלותך"
עלפיהמסורת.
אוליראיתםאתהטקסהנוגעללבששודרבחדשות
שישיבערוץ.10אםלאראיתם-חפשובאינטרנט
בתוכניתשלאיילהחסוןאתהסיפורעלהנערבן
ה ,13-שנולד בלייפציג ,גרמניה .אביו היה ד"ר
למשפטיםשם,אךאיבדאתמעמדוועבודתולאחר
עלייתהנאציםלשלטוןב.1933-המשפחההיגרה
להולנדולאממשידעהשהנאציםיגיעוגםלשםוסיפור
הגירושיחזורעלעצמובפעםהשנייה,אםכילא
בפעםהאחרונה.
שבעשניםהואחיעםמשפחתובשלווהבהולנדועם
הכיבושהגרמנינשלחעםקבוצתהיהודיםהמיוחסים
יותרבקהילהלמחנההריכוזבטרזין,צ'כיה.שם,מספר
רפאל,אסורהיהללמודוללמד.מותרהיהללמודרק
יהדות,וזהמהשהואעשה.הילדרפאללמדתורה
והתכונןלעלותלתורהלקראתברהמצווהשלו.אלא
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רופאה†עם

††††תשוקה
מאת:עשיוינשטיין

כחבריליל"ך,תרצולהגיעלידיהשלד"רטלפטלון
שמנהלתאתהחדרהפליאטיביבביה"חוולפסון,
בחולון,היחידמסוגובארץ.פגשתירופאהעםתשוקה
בוערתומחויבותלשינויברגעיםשלפניהסוף.
התרשמתיעמוקות
אלתגידו:מחלקתמיון.תגידו:מלר"ד-מחלקה
לרפואהדחופה.לשםאנחנומגיעיםכשמשהוחמור
משתבשבחיינואובחייהיקריםלנו.ואז-נכנסים
לסירלחץ.פרגודדקיקמפרידביןהמיטות.הצוות
ממהרונראהמותש.בנימשפחהמלוויםנדחפים
פנימה".רקמלווהאחדלכלחולה",מתחנניםאנשי
הצוותהרפואי.והחולה-הו,שכחנואתהחולהשמיד
עובר לרשות הפרוטוקול :בדיקות דם ,חיבור
למוניטור,צילום,מטולטלמכאןלשם.לפעמים-
זועקלעזרה.
מה שאולי נסבל כשמדובר בפציעה קלה ,שונה
כשמדוברבחולהאנושאובקשישהבסוףהחיים.
כאןמומלץלהעניקטיפולאחר,פליאטיבי,תומך.
וזה מה שקורה בביה"ח וולפסון בחולון.

ד"רטלפטלוןיזמהופתחהאתהחדרהפליאטיבי
היחידוהראשוןהפועלבארץ.
"צורתהחשיבהשלרופאבמלר"דשונהמהגישה
שלרופאפליאטיבי" ,אומרתד"רפטלון.במלר"ד
ילכולפיהפרוטוקול-יקחובדיקותדם)אפילו
מיותרות(וישלחואתהחולהלבדיקותהדמייה)לרוב
מיותרות(.בהמשךישלחואותולאישפוזבמחלקה
אוישחררואותוהביתה.איןמקוםקשהיותרלעזוב
את החיים מאשר בין הווילונות במלר"ד.
"בחדרהפליאטיבישלנו-אנימקבלתאתהחולה
בשקטולאממהרתלקחתבדיקותדם.יחדאיתי

ככה†זה†בביה¢ח†וולפסון†בחולון
היחידה הפליאטיבית היא
מולטי-דיסציפלינאריתומורכבתמרופאה,אחות
ועובדתסוציאליתייעודיות,שהוכשרולהעניק
ייעוץלחוליםהמתקבליםדרךהמיוןבשעות
הבוקר.זאת,בשונהמשארהמרכזיםהרפואיים
בארץ,בהםניתןטיפולפליאטיבירקבמחלקות
אונקולוגיותופנימיות,ואין הבחנהביןחולים
סופנייםלאחריםבמיון.
חזוןהיחידההפליאטיביתהייחודיתהינוסינרגי
לפעילותהמרכזלרפואהדחופה:חוליםהזקוקים
לטיפולבמחלותסופניותיפגשובצוותרופאים
ואחיותייעודייםכברעםהגעתםלמיון,וכך
יתקצרוזמניהשהותועריכתבדיקותמיותרות,
שחולים אלה עוברים כחלק משגרת פעילות
שאינהמבחינהבהםכמישזקוקיםלהתייחסות
פרטנית.
לאחראבחנהומתןייעוץוהמלצהמהמיון,ישוחרר
החולהלטיפולבקהילהאויופנהלאשפוזבמחלקה
המתאימה לו .כך או כך ,עזיבת חדר המיון
תלווה בהדרכהשוטפתוצמודהוייעוץמקצועי.
במידה שהחולה ישוחרר מאישפוז ,נסייע
במציאת מחלקהמתאימהמטעםקופתהחולים,
כמוהוספיסביתאויחידותלטיפולבית ,בהתאם
לרצונםשל החולהובנימשפחתו.

טיפולתומךזכהלהגדרהעלידיארגוןהבריאות
העולמי)ב(2002-כניסיוןלשיפוראיכותהחייםשל
חוליםסופנייםובניהמשפחהשלהם.הואנועדלהקל
עלהסבלהגופניוהנפשי(!)שלוקחבחשבוןמדדי
כאב גופני ולא פחות חשוב  -היבטים
פסיכו-סוציאליים.
מאחוריהבשורהבביה"חוולפסוןעומדתרופאה
צעירהונמרצת,חדורתמוטיבציהומשוכנעתבצדקת
הדרך.היאעבדהכרופאתמשפחהורופאתמלר"ד
)מיון,זוכרים?(,היאגםעורכתדיןוהיאיודעתמה
כתובבפרוטוקולומהלארצוי,ממשאסורלעשות.
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צריךלצאתמןהעולם.בשלווה.

נמצאותבחדראחות,עובדתסוציאליתומלווהרוחני.
אנחנומזמיניםאתבניהמשפחהלהיכנסולשבתעם
החולה,להחזיקלואתהיד.להגידכמהאוהבים
אותו".לעטוףאותובאהבה.
הטיפולהייחודיהפליאטיביהמכירבצרכיוהמיוחדים
שלחולהסופני,ממזערככלהניתןאתסבלו,ומשפר
ככלהניתןאתאיכותהחייםמרגע הכניסהלמיון.
הטיפולנחשבלפורץדרךבקנהמידהבין-לאומי.
ולכן,החדרהפליאטיבי,אומרתד"רפטלון",נעים
ורך,מעוצבמתוךכוונהלהרגיעולהנעים.עלהעיצוב
אחראיותשתיסטודנטיותמהמכוןהטכנולוגיבחולון,
שהשתמשובצבעיםנעימיםותאורהרכה",את
הקמתהחדר,אגב,מימנההאגודהלמלחמהבסרטן.
אפשרלהביןלמה.

הייתיבשעריצדק.אמצעהלילה.התקשראליסטז'ר
והודיע לי שעוד רגע תיכנס סבתא בת ,107
שהייתהעצמאיתעדלפניכחודש,שאזנפלהושברה
את הירך .בעקבות זאת אישפזו וניתחו אותה.
במהלךהאישפוזהיאפיתחהדלקתריאות,בעיות
בלב ובריאותה הידרדרה באופן כללי.
היאשוחררהואחריזמןקצרהביאואותהלמיון,
שםהתכוננולהתחילבפעולותהחייאהולחבראותה
לכלמינימכשירים.הניןשלהליווהאותהואמר-
היא ביקשה שלא יעשו פעולת החייאה.
מיד אמרתי לא לחבר אותה לשום דבר.
ביקשתיממנולשבתלידהולהחזיקלהאתהיד.
תגידלהשאתהאוהבאותה.
תגידכמהאתהאוהבאותה,הצעתילווכךהיה.
האישהנפטרהתוךשבעדקותברוגע)עדכמה
שאפשרבחדרהמיון(.

ששש†ÆÆÆמותר†למות†כאן
וכך זה נראה בשטח ,מספרת ד"ר פטלון:
באמצעהלילהמגיעהקשישהלמלר"ד.מכניסים
אותהעלאלונקהבריצה.מידרוציםלחבראותה
לכלמינימיניםשלמכשיריםמזמזמיםומצייצים.
אנימביטהבאישהואומרתבתוקף,לאלחבראותה
לשוםדבר.לקרואלבניהמשפחהפנימה.נכנסים
הבת,הנכדהוהנין.אנחנומפניםלהםמקוםשקט.
הםמחזיקיםלהאתהיד,לוחשיםלהכמהאוהבים
אותה.היאנפטרהתוךשבעדקותבשלווה".כך

אתהמחמאההגדולהביותרקיבלתימאישהבת
 ,46אמריקנית שסבלה מגידול ממאיר.
אבל היא לא מתה מהגידול אלא מזיהום.
טיפלנובהבמשךשבועייםולפנימותההיאאמרה
לי:אתלארופאה,אתמרפאה.וזהלאבגללהטיפול
המינימליסטי,זהבגללהחום"˝
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תחקיר
מאת:שלומיתלולה

קנאביס
†כבר†לא†מה†שחשבתם

שימוש†בקנאביס†בגיל†השלישי†יכול†להקל†על†מגוון†רחב†של
בעיות†כמו†כאבים¨†הפרעות†בתנועה¨†בעיות†שינה¨†דמנציה†ודיכאוןÆ
תרופת†פלא†øכמעט¨†אולי†Æמה†שהולך†ומתברר†לאחרונה†הוא¨
ששימוש†בקנאביס†רפואי†מפחית†את†מספר†התרופות†וגורם
להקלה†Æתבקשו†את†הרופאים†שלכם†Æיתנו†לכם†≠†לא†תיקחוø
בלילהבכלשעהוחצי.
"סבלתיגםמכאביםנוירופתייםשאיאפשרלהסביר,
כאביםמנדנדים.ואנייודעתמהזהכאבים,כיהחלפתי
שתיברכייםבניתוחאחד.האמת,חששתילהתמכר
לתרופות,כילאחרהניתוחבברכייםחייתיארבעה
חודשיםעלאופיאטים".
לאמזמן,לאחרשהתרופותלאהועילו,א'קיבלה
מרשםלקנאביסרפואי.בתחילהלכמותשל30גרם
בחודש,לאחרמכן40וכיום50גרם.
"לוקחכחודשעדשזהמשפיע",היאנזכרת".ועכשיו,
שנהוחצילאחרתחילתהטיפול,אנימרגישהנפלא.
איןליכאבים,איןליכאביראש,זהממשעולםאחר.
אניישנהבסדרואיןליחרדות.פתאוםישליסבלנות,
ואנילאמבולבלת.אנימרגישהבןאדםאחרלגמרי,
אנימרוכזת.גםהמשפחהאומרתשיששינוילטובה".
א'עובדתבמשרהמלאהבמעבדהוהשימושמשתלב
בקלותבחייה".אנילוקחתרקאידויבבוקרובערב.
זהעושהליטוב.ויששינוירציני".
לפניכחודשייםא'סבלהמכאביםושטפידםברגליים,
בעקבותתרופותשנטלה.הרופאהציעלהמשחה)ראו
מרשםבהמשך!(שהואממליץלרקוחמקנאביסמעורב
בשמןקוקוס.
מאזשא',אויותרנכון,בעלהרקחובישלאתתרופת
הפלאהניסיונית,המתכוןפועלכהלכהוא'אינה
זקוקהלמשככיכאבים".אנימקווהשייתנוקנאביס
ליותראנשים.הרופאיםכנראהמפחדיםמחברות

אטאטאצלנוובעולם,הקנאביסמשתחררמהגדרתו
כסםמסוכןוהיתרונותהרפואייםשלונחשפיםוזוכים
לתמיכהמדעית.התחוםרוויבאינטרסיםמנוגדים
ובכוחות חזקים הפועלים בו .מצד אחד ,חברות
התרופותשמייצרותאינסוףתרופותכימיותחוששות
שהתרופההטבעיתתגזולאתפרנסתן.גישהזונתמכת
מצדממשלותוגורמיחוקשהיוסבוריםשקנאביס
הואסםמסוכןוממכר.
מהצדהאחר,קבוצההולכתוגדלהשלאנשירפואה,
מדע,סיעודוטיפולמציגיםהוכחותליתרוןבשימוש
בקנאביס.לאחרונההםממליציםעלטיפולבקנאביס,
שלעתים מצליח לחולל נסים של ממש.
ביןהשולליםלחלוטיןוהממליצים)בזהירותרבה,
ישלומר(,נמצאיםאנשיםכואביםשמחפשיםמזור
והקלהלסבלגופניאונפשי.הםניסותרופותכאלו
ואחרות,אךעדייןסובליםכאביםקשיםמנשוא
ואינם מגיבים לטיפול התרופתי המסורתי.

מרשם†מהרופא
תכירואתא',בת,69נשואהבאושר,אימאלשלושה
וסבתאלשישה,שחלתהבסרטןהשדועברההחלפה
של שני מפרקי הברכיים ,אך פעילה .24/7
א'סובלתמכאבים,חוסרשינהודיכאון".הכדור
שאנימקבלתלמניעהשלסרטןהשד,הואהורמון
שגורםלהרבהתופעותלוואיכמודיכאוןוחוסר
יכולתלישוןברצף",היאמספרת".הייתימתעוררת
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עלהספסטיות,אפשרגםלאכוליותרטוב,וארוחה
שלשעתייםמתקצרתל20-דקות.
"לאישהאחרת,במצבשלצמח,נתנוקנאביסופתאום
היאהתחילהלדבר.מרובתדהמהברחנומהחדר.
האישההראשונהשקיבלהקנאביסבמחלקהחיההיום
בדירהעםמטפלת.היאיצאהמהמעגלהסיעודיוחזרה
לקהילה.והריזהבדיוקמהשאנשיםמבקשים-לטפל
ביקריםלהםבבית".

התרופות,אבלזאתתרופהעתיקה,והיוםאניבןאדם
אחרלגמרי".

מלחמה†על†איכות†החיים
קנאביסמשפראתאיכותהחייםבכלגיל,ועלאחת
כמהוכמהבגילהשלישיובגילהרביעי.ענבלסיקורין,
בת,48אםלארבעה,גילתהאתנפלאותהקנאביס
כשעבדהכאחותראשיתבמחלקההסיעודיתשלבית
אבות בקיבוץ נען .בשנת  2009התקיים במקום
פרויקט חלוצי ,שבו טיפלו בקשישים סיעודיים
בקנאביסרפואי.במחלקההיו36מיטותלדיירים
סיעודיים,כמהמהםדמנטיים.
"הייתהלנומחלקהסוערת,עםזעקותשלסבל.בכל
זאתהמשכנולהאריךחייםואףאחדלאהיהמרוצה,
לאהקשישיםולאהמשפחות",היאמספרת".כמעט
החלטתילעזובאתתחוםהגריאטריה,כיממשלא
הבנתילמיאניעושהטוב.
"יוםאחדהגיעהאלינוקשישהשסבלהמאישקט
קיצוני.באותוזמןקיבלנורישיוןלקנאביסרפואי
לחולהאחרת,אלאשהרישיוןהגיעלאחרשהיא
נפטרה".לאחרהרבהמחשבהוהיסוסים,המחלקה
בנען החלה בפרויקט ניסיוני וחלוצי ,של טיפול
בקנאביסבחוליםסיעודיים.
אפשרלהגיד,נזכרתסיקוריןבהתרגשות",שהשכינה
נחתהבמחלקה.ראינותוצאות.הייתהאצלנואישה
בת97שהגיעהבמצבספסטיקשה,בדמנציהקשה
ולא מתקשרת .קיווינו שהקנאביס ישחרר אותה
מהספסטיות,וזהקרה.צריךלדעתשכאשרמתגברים

מחקר†מעמיק
כיוםענבלסיקוריןהיאהאחותהראשיתשלחברת
ניאמדיק,מרפאהפרטיתרבתחומית,הנמצאתבבני
ברק,שמשלבתנוירולוגיה,פסיכיאטריה,גריאטריה,
ורפואתכאבעםטיפולבקנאביס".בנינופלטפורמה
שתאפשרמחקרקלינישלזניםומוצרים,כדילהתמקד
בטיפולבקשיש.
"בתחילתהמחקרבחרתיחמישהסימפטומיםשכיחים
במחלקההסיעודית:תזונה,ספסטיותשלשרירים,
ריבויתרופות,כאבים,דיכאוןואישקט.במשךשלוש
שנים ישבנו שעות ותיצפתנו .גילינו שלקנאביס
פוטנציאלענקילתמיכהבקשתרחבהשלמחלות
שקשורותלהזדקנות".
אתהמחקרליווהמקרובפרופ'רפאלמשולם,הכימאי
שגילהבשנותה70-אתהמערכתהאנדוקנבינואידית.
זוהימערכתהמעבירהאותותבגוףהאדםשישלה
השפעהעלפעילותהמוחוהגוףועלהאופןשבופועל
הקנאביסבגוףהאדם.
ענבל סיקורין עבדה בקיבוץ נען עד שהמחלקה
הסיעודיתנסגרה ,אךממשיכהלעבודעםחברת
"תיקוןעולם",חברתהקנאביסהרפואיהראשונה
בישראל,שםפתחהמרפאהניידתראשונהמסוגה
בעולםשמדריכהבשימושבקנאביסרפואי".כיום
קייםבישראלבסיסנתוניםמהגדוליםבעולם.המחקר
מורכב,ובודקמאותמרכיביםשלהצמח,כוללחומרי
הריחשלו",אומרתענבלסיקורין.
מההייחודשלהטיפולבקנאביסלגילמתקדם?
ø
"למרבההצער,ההתוויותשלמשרדהבריאותבישראל
הןכאב,אונקולוגיהוטיפולפליאטיבי.אבלאיןהתוויה
ספציפיתלמחלותשקשורותלגילהרביעיולמצבים
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המשךבעמ'12

המשךמעמ'11

התרופותגורםלהםלאלמהר.לדעתי,בסופושל
דברזהיהיהכמוכלמרשםמרופאונקבלאתזה
כמוכלתרופהאחרת".

סיעודיים.בגריאטריהישתסמונותשלתיאבון,
שינה,כאבים,אבלאסורלתתקנאביס,לפני
שמנסיםדבריםאחרים.הקנאביסבארץהואפתרון
אחרון.עדהיוםבתיאבותלאמשתמשיםבקנאביס,
וחבלמאוד.המחקרשלנואמורלקדםשימוש
בקנאביסבהתוויותרבות".
לשםמהצריךמרפאהלקנאביס?הריזה
ø
  חומר שרבים מצליחים להשיג לבד.
"צריךלטפלבזהירותולדעתאתהכללים.לאלכל
אחדהטיפולמתאים.שמענועלמישהושנתןלסבא
שאכטהמהג'וינט,וסבאהתעלףוהגיעלמיון.
החומרשאנחנונותניםיציבואנחנושולטיםבריכוז
שלו.רובהקשישים)וגםילדים(מקבליםתמצית
קנאביסבתוךשמןזית.אנחנומקבליםמטופלים
ששום דבר לא עזר להם .אנשים גיבורים
שמתמודדיםעםקשיים,סבלוחוסרהבנהשל
המערכת.המלחמהשלנוהיאעלאיכותהחיים".

נוהל†∂∞±
ביקורתנוקבותעלהממסדהרפואימשמיעד"ר
הנריקרוסטוביץ,עו"דהתומךבמאבקללגליזציה
שלהקנאביס.לפניכחמששניםאובחןד"ררוסטוביץ
כחולהבסרטןהערמונית.
לאחר שנדחתה בקשתו
לקבלתקנאביסרפואיהוא
החלללמודאתהנושאוגילה
כי לקנאביס יש מעמד
משפטימוזר.
"הכללים של משרד
הבריאותמחלקיםאתכלהסמיםלשלושקבוצות:
בראשונהישתרופותכמואופטלגיןאואנטיביוטיקה,
שהםסמיםסינתטייםשעברובדיקות,ואנחנויודעים
מהםהנזקים,תופעותהלוואיוהתועלת.בשנייהיש
סמיםשמפורטיםבפקודתהסמיםהמסוכנים,שיש
בהםתועלת,כמומורפיום.רופאיכוללתתמורפיום
על פי שיקול דעתו ואינו זקוק לאישור נוסף.
בשלישיתישסמיםמסוכניםשלאהוכרזשישלהם
תועלת רפואית ושאותם אסור לתת לאף אחד.
קנאביסהואיצורמוזרמשוםשאינותרופהסינתטית,
אינוסםמסוכןהמועילרפואיתואינוסםשאיןלו
תועלת.ובכלזאת,הואמחולקכתרופהל30-אלף
אישבישראל,עלסמךהמצאהשאיןלהבסיסחוקי
שנקראת נוהל  106של משרד הבריאות".
מהלאחוקיבנוהלשלמשרדהבריאות?
ø
"הנוהלאינוחוקיביסודו,משוםשהואקובעשלאחר
שרופאמטפלמחליטלתתקנאביסלחולה,צריך
אישורנוסףשליחידתהקנאביסהרפואי,שםנמצא
רופאשאינומכיראתהחולה,אבלהואמוסמך
לקבלאולדחותאתהחלטתהרופאהמטפל.חיה
מוזרהכזאתהיאבלתיחוקיתבעליל.רקקנאביס
עוברהליךכזה.והשיטההפסולההזאתיצרהצוואר
בקבוקשלעשרותאלפיאנשיםשנזקקיםלקנאביס
רפואי ,שמחכים בתור שנה ונדחים משיקולים

נאבק†על†הזכות
תכירואתא'ע',ספורטאיפעילובעלחנות,בן70
שסובלמפיברומיאלגיהומדלקתפרקים.לפנישנה
קיבלרישיוןלשימושבקנאביסרפואילאחרמאבק
שנמשךשנתיים.רקאדםנחושוסבלניכמותו
יכולהיהלנצחאתהמערכתולזכותברישיון
הנחשק".כלהטיפולים,הכימיקלים,הזריקות
והסטרואידיםלאעזרו.התייאשוממני,אזהפנו
אותי לקבל גראס רפואי" ,הוא מספר.
"במרפאתהכאבלארצולתתלי.הגעתילרופאה
פרטיתשהמליצה,ומפהזההלךמהר.ידעתישזה
יכוללעזורלי,רציתיאתזה.בזכותהחומראני
מצליחלישוןבלילהכמהשעותטובות.אניממשיך
בטיפולתרופתיאבללוקחפחותתרופותוגםמה
שאנילוקחיעיליותר.ניסיתיזניםשונים,ואני
עדייןמנסהכדילדעתמהבדיוקמתאיםלי".
א'ע'מטופלבמחלקהרמאוטולוגיתבביתחולים
במרכז,והרופאיםלאששולשתףאיתופעולה.
"לרופאיםאיןמספיקידעעדיין.הםמקובעים
בתרופות,בזריקותובמשככיכאבים.אוליבתוך
תוכםהםכןמקבליםאתזה,אבלהלחץשלחברות
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מנהלייםולארפואיים.כתוצאה,מיליוןאנשים
בישראלצורכיםקנאביסלאחוקי,מערכתאכיפת
החוק רודפת אותם במרץ והטמטום הזה עולה
למדינהמיליונישקליםוהורסאתהחייםלעשרות
אלפיאנשיםנורמטיבייםלגמרי".
  øמה עושים כדי לשנות את המצב?
"צריך להוציא את הקנאביס מפקודת הסמים
המסוכנים.זהיקרהכשהרופאיםיפסיקולקחת
שוחד.אםקנאביסמסוגללרפאסרטן,כפישמחקרים
רבים מוכיחים ,מספר חולי הסרטן שיקבלו
כימותרפיהירדבעשרותאחוזיםוהדבריגרום
להפסדשלמיליארדישקליםלחברותהתרופות.
המחלקותהאונקולוגיותשמרעילותאתחוליהסרטן
בכימותרפיהמקבלותמחברותהתרופותכסףלקרנות
מחקר,שזהשםמכובסלמשכורתשנייהלרופא
שעובדבמחלקהועושהמחקרחסרתועלתשתוצאתו
ידועה,לפיהזמנתחברתהתרופות.הרופאמקבל
משכורתשנייהבגיןאותןשעותעבודה.זהשוחד.

כךעובדותכלהמחלקותהאונקולוגיותבארץובעולם.
המדינההמושחתתביותראינהישראלאלאארצות
הברית.שםהמציאואתהשיטה.
"פרופ'רפאלמשולם,החוקרמספראחדבעולם
גילהבניסוייםשלושקנאביסמרפאסרטןועוד60
מחלותאוטואימוניותחסרותריפוי.הקנאביסיכול
להצילאתהעולם,אבלאנחנוצריכיםשיצילאותנו
מהממשלהשלנו".
מתכון†למשחת†קנאביס
להקלה†על†כאבים†וריפוי
חומרים10:גרםפרחיםשלקנאביס150,גרם
שמןקוקוס
הכנה:לגרוסאתהפרחים,ולהוסיףלשמן.לבשל
שעתייםבדופנותכפולות,כלומרבסירקטןבתוך
סירגדול.לסנןהתערובתולצנן.לשמורבמקרר,
איןלהקפיא.למרוחולהבריא˝

חשיש†לקשיש†≠†בפייסבוק
"חשישלקשיש"הואשמהשלקבוצתפייסבוקששמהלהלמטרה"שכלאזרחמעלגיל 50יקבל
מהמדינהאישוראוטומטילשימושבמריחואנה".כדאילהיכנסלאתרולראותבמהמדובר.שימולב
לסרטוןשבושלושסבתותיפהפיותמעשנותגראס.הסרטוןזכהל10-מיליוןצפיותבתוךיממה.ומה
אמרוהסבתותלאחרמכן?
פאולה)השמאלית(אמרהשהיאבהחלטמתכוננתלנסותשוב.דיירדי)הימנית(אמרהשאוליכןואולי
לא.דורותי)האמצעית(אמרהשלאתעשןשוב˝
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†∏±בעד
∂≥†נגד

זה†קרה†בשבוע†הדמוקרטיה†בתיכון†חדש¨†הרצליהÆ
תלמידי†המגמה†למשפטים†ומדעי†החברה†התווכחו¨
או†בשפת†התיכוניסטים†ערכו†דיבייט†≠†בנושא
הקרוב†לליבנו¨†המתת†חסד Æלפניכם†הטיעונים
בעד†ונגד

מאת:תלמידיי"אוהמורהמיכלעצמון
המתתחסד,שמבוססתעלהצורךוהרצוןלהיטיב
עםאדםהסובלממחלהסופנית.הםהדגישואת
ההבדלבין המתתחסדפאסיביתלאקטיבית.המתת
חסד פאסיבית ,סבילה ,מבוססת על הימנעות
מטיפוליםמאריכיחייםכמוניתוקממכונתהנשמה,
מכונתהזנהואפילוהימנעותמדיאליזה,נוהגשכבר
מאושר ובאופן חלקי גם
מתקייםבישראלבמסגרת
"חוקהחולההנוטהלמות".
המתת חסד אקטיבית,
אומריםהתלמידים,מבוססת
עלפעולהכלשהישנועדה
לקצר תהליכים ובמילים
אחרות-לעזורלאדםהסובל
לקרבאתמותו.

נגדהמתתחסדיצאוהתלמידותהילהזיו,שני
קוטלרורותםפרחי.
בעדהמתתחסדיצאובןקוטליצקי,ריאןעמית
ושוןפייסחוביץ.
הדיבייט,ויכוח,דיוןבעברית,נערךבאווירתהייד
פארק.ביקרתםפעםבהיידפארקשבלונדון?אולי

בישראלהחוקאינומתיר
המתתחסדאקטיבית.אך
בכמהמדינותבאירופה-
הולנד ,בלגיה ,שוויץ
ולוקסמבורג מותרלעזורלאדםלקרבאתהקץ
בתנאיםמסוימים.כךגםבכמהמדינותבארצות
הברית .דיון התלמידים התמקד בהמתת חסד
אקטיבית שכאמור אסורה כיום בישראל.
הדיבייטנערךעלבמתהנואמיםבחצרביתהספר,
ממשכמובהיידפארקהמקורי,כשכלצדניסה

עברתםסתםכךכתייריםלשעה,ונסחפתםלעבר
פינתהנואמים.נכון?במקוםהזהנערכותהתכנסויות
לצורךדיוניםפתוחיםוויכוחיםשמיועדיםלציבור
הרחב,ואנשיםמעודדיםזהאתזהלהביעעמדות
ודעותשונותבקולרםובפניקהל.
הנושאעליוערכוהצדדים אתהשיגוהשיחהיה
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הסובל,אבללאלסייעלולמותשלאבדרךהטבע.
בשוםאופןלאלעזורלולהתאבד.גםבמקרים
שלסבלרב,הרפואהמתפתחתכלהזמןואולי
אולייימצאמזורלסובלים.וכן,המדרוןהחלקלק
אורבבפינהועלוללגרוםלכךשמעגלההיתרים
להמתת חסד  -יתרחב ויאבד שליטה.
מנגד,המתתחסד,אמרוהתלמידיםהצעירים,עולה
בקנהאחדעםחוקהיסוד-כבודהאדםוחירותו
ומכאןזכותושלאדםלסייםבכבודחייםמלאי
סבלוחסריתוחלת.הזכותלסייםאתהחייםבכבוד
חשובהלאפחותמהזכותלחייםבכבוד.כשאדם
חווהסבלנוראשגורםלולרצותלמות,כשהוא
מבקשלמותבדעהצלולה-ישלעזורלו.אם
אנחנומסכימיםשתפקידהרופאלתתמזורבכל
שלביהחיים,והמוותהואחלקמהחיים,עלהרופא
לעזורלחולהלמותבכבודוללאסבל,רעיוןנעלה
בדיוקכמוטיפולמצילחיים.ולא,המדרוןהחלקלק
אינוקייםבאמתכפישהוכחבהולנדובמדינת
אורגון)ארה"ב(.שםהחוקהמאפשרהמתתחסד
לאגרםלמתןאישורים"סיטונאיים"ולעלייה
גדולהבמספרהאישורים.
מהאתםאומרים,מימנצחבדיבייט?ברור,לא?

כה†אמרה†המנהלת:
נחמהשלו,מנהלתתיכוןחדש,הרצליהאמרה
לעיתוןמקומיש"המתתחסדהיאאחדהנושאים
השנוייםבמחלוקת.עצםהדיוןבקרבהתלמידים
חשףאותםלדקויותבהגדרותהמושגהמתת
חסדבארץובעולם,עורראותםלדיוןערכי
ממדרגהראשונהעלמהותהחייםוכבודהאדם
וחירותו וחשף אותם לחששות הרבים
המתלוויםלנושאזהלגביהמתתחוליםמרצונם
אואפילושלאמרצונם".
לשכנע את  התלמידים בעד ונגד המתת חסד
אקטיבית.בעתהדיבייטעמדותלמידיביתספר
בחצר והקשיבו לנואמים ולטיעונים בנושא.
בשלבשנינערךמשאלוכלתלמידיביתהספר
הצביעווהחליטוברובגדול-בעדהמתתחסד!
81תלמידיםחושביםשצריךלקצראתהסבלשל
אדםהנוטהלמותולאפשרהמתתחסדבישראל.
רק36תלמידיםמתנגדיםלכך.
התלמידות שהתנגדו להמתת חסד הדגישו את
הפגיעהבקדושתהחיים,אתהעובדהשאדםלא
יכוללקבועמייחיהומיימותומתי.האתיקה
הרפואית,אמרו,קובעתשעלהרופאלסייעלחולה

*עלהדיבייטהמכובדניצחושנימורים:מיכל
עציון ורענן מזור ,המורה למשפטים ˝

כך†אומרים†התלמידים∫
ריאן":אנייחסיתטובבלשכנעאנשים.ניסיתילדמייןסיטואציהשלמחלהקשהאצלמישהו
שאנימכיראואפילואצלי,ולחשובאיךהייתירוצהלהתמודדעםזה".
שון":הנושאמעלהשאלותכמו-מתיאנינחשבאדםרע,כשאניעוזרלאדםלמות,אוכשאני
מונעמוות,אבלגורםלסבלרביותרלחולה?בדיבייטנלחצתי,פחדתישאוליתברחלימילה,או
שאדברמהרולאיצליחולהביןאותי.בסוףדווקאהרגשתיטוב".
בן":אניאישיתממשאוהבלהביעדעה,אזהלכתיעלזהכיאיןליפחדבמה".
הילה":ישליפחדבמהגדולוהייתימאודלחוצה,אבלככלשהתקדמנוהלחץהתפוגג.לא
התאכזבתיאךמאודהופתעתי.הדעהשליעדייןלאהשתנתהבנוגעלהמתתחסד,וזהמפתיע
שאנשיםבאמתמוכניםלהרוגבןאדםשיקרלהםולאלהילחםעליועדהסוף,לאמשנהמה".
שני":הייתיבלחץכיישליפחדבמה,אבלבסוףלאהתאכזבתימתוצאותהמשאל,כיידעתי
שהרוביהיובעד˝".
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תרופות
לגיל†הזהב
מאת:ד"רדניאלדליות

שילוב†תרופות†שונות†עלול†להעצים†את†תופעות
הלוואי†במיוחד†בקשישיםÆ
המסוכנות†ביותר†הן†תרופות†להרגעהÆ
קיבלתם†מרשם∫†שימו†לב¨†שאלו¨†דברו†עם†הרופאÆ
היעזרו†במדריך†החדש†של†משרד†הבריאות
בינואר2017הוציאמשרד
הבריאותמדריךשמוקדש
לשימושמושכלבתרופות
בגיל המבוגר .המדריך,
ביוזמתהמועצההלאומית
לגריאטריהמיועדבעיקר
לרופאיםולרוקחים,אךהואכתובבלשוןשמובנת
גםלמישאינםאנשימקצוע.ישבותועלתרבה
לקשישיםולבניהמשפחה.
מטרת המדריך היא לתת מידע ,אך מובן
שלמטופליםאסורלנקוטצעדיםכלשהםעלסמך
הכתובבובלילקבלאתאישורושלהרופאהמטפל.

)(Polypharmacyמשמעושימושבתרופות
רבותבעתובעונהאחת-כוללתרופותשאינן
הולמות את מצבו של המטופל הקשיש.
איןבעולםתרופהללאתופעותלוואי,ושילוב
תרופותעלוללהעציםאתתופעותהלוואי.לתרופות
מסוימותפוטנציאלגבוהלגרוםלנזקיםבזקנה.
תרופותמסוימותמתערבותבפעולהשלתרופות
אחרותועלולותלהביאלתוצאותלארצויות:
ירידה בלחץ הדם,בעיותשיווימשקל,נפילות,
בלבול ,דיכאון ,ירידה בתיאבון ועצירות.
אגב,הצורךבתרופותרבותגםמגדילאתהסיכון
לבלבול:לטעותבנטילה,לנטילתחוזרתשלתרופה
שכברנלקחהאולהפך.

ככלשמזדקניםצובריםעודועודבעיותבריאות.
לכלבעיהרפואיתנוהגיםהרופאיםלתתמרשם
מתאיםעדכדימצבשהחולהיוצאמביתהמרקחת
עם שקית מלאה כדורים .ריבוי תרופות

תרופות†מיותרות

ריבוי†תרופות
ממחקריםבעולםעולהשקשישיםמקבליםכ30%-
תרופותמיותרות!כ30%-סובליםמבעיותבריאות
שהמקורשלהן-תרופותמיותרות.וגם:כ20%-
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מהאשפוזים של קשישים נובעים מנטילת
תרופות!מעברלנזקהבריאותי,מדוברבכסףרב
ומיותרלחלוטין.
חשוב :התרופות המסוכנות במיוחד הן אלו
המשמשותלהרגעה,שהשימושבהןבקרבקשישים
נפוץביותר.
כאשרלקשישלחץדםגבוהאוערכיסוכרגבוהים,
הרופארושםלותרופות,שחלקןמתאימותלצעירים,
אךבקשישיםעלולותלגרוםלנפילותמסוכנות
בלחץ הדם ולרמת סוכר נמוכה מאוד.

עכשיוזהקורהאצלנובעברית(!)ובאותיות
ברורות.כלמהשרצינולדעתעלתרופהזו
אואחרתנמצאבמילוןהתרופותהזמיןוהקל
לניווטשלקופתהחוליםהכללית.כאןתוכלו
למצואמידעעלכלתרופהשרושםלכםרופא
המשפחהאורופאמומחה.המידעכולל:
תכונותוהפעולהשלהתרופה/למיהיא
מתאימה/מהיהתדירותהמומלצתלנטילת
התרופה/האםמומלץלקחתאותהעלבטן
ריקהאועםהארוחהוכו'.בקיצור:כלמה
שרציתםלדעתנמצאעכשיובהקלקהקלה
על:מדריךהתרופותכללית.
וגםהיכנסולאתרבאינטרנטוחפשואתהתרופה
עלפיהאותהראשונהשלה.בהצלחה.
http://www.infomed.co.il/Drugs

ממחקרים†בעולם†עולה
שקשישים†מקבלים†כ≠•∞≥
תרופות†מיותרות†°כ≠•∞≥†סובלים
מבעיות†בריאות†שהמקור†שלהן
≠†תרופות†מיותרות†Æוגם∫†כ≠•∞≤
מהאשפוזים†של†קשישים†נובעים
מנטילת†תרופות°
שימולב:כלרופאמומחהרושםתרופותבתחומו
בלילהביאבחשבוןתרופותשנתנורופאיםאחרים
לטיפולבבעיותאחרות.ועודדברחשוב:שימולב
לאריזותדומותשגורמותלבלבול.

המשפחהאתכלהתרופותמדיזמן.הרופאבוחן
אםהמטופליודעלמהמיועדתכלתרופה,משווה
אתהתרופותלרשומהבמחשב,ובוחןאםעדיין
ישצורךבכלהתרופותכמוגםבמינוןהקיים.
שימו לב במיוחד לתרופות בעלות פוטנציאל
למסוכנותכמודיגוקסיןלמחלותלבוקומדין
לדילולדם.

כמה†ולמה
עםהעלייהבגילתופעותהלוואישלהתרופות
עלולותלהיותקשותיותר.למשל,עלייהבמסת
השומןעלולהלגרוםלכךשתרופותמסיסותשומן
בגוף-כמובנזודיאזפינים)לטיפולבחרדהובנדודי
שינה(  -יישארו בגוף זמן רב ויגרמו לנזקים.

במדינותרבותנהוגלסווגאתהתרופותלפימידת
התאמתןלקשישים.הקריטריוניםהמפורסמים
ביותרלסיווגתרופותלקשישיםהםעלשםבירס
)˝(Beers

דוגמהנוספת:קשישיםעלוליםלסבולמשיבוש
באנזימיםשמפרקיםתרופות,וכתוצאהמכךעלולה
להיגרםעלייהברמהשלתרופהמסוכנת)כמו
תרופהלדילולדם(,מהשמגדילאתהסכנהלדימום.
עודדוגמה:הפרשתהתרופותדרךהכליותוהכבד
מואטת אצל קשישים ,סיבה לזהירות רבה.

ד"ר דניאל דליות הואמומחהלגריאטריהועוסק
בשיקוםובטיפולפליאטיביבביתרבקה.ד"ר
דליותמנהלאת פורום 65פלוס באתרכללית.
המאמרהמקוריהתפרסםבאתרהאינטרנטשל
קופ"חכללית

המלצה :מבחן השקית .מומלץ להביא לרופא
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אהבה
††††בכל†גיל
רוניכהן

ג'ייןפונדהוליליטומליין,שתידיוותמשחקות
בסדרה הקומית של נטפליקס ,שיצרה מרתה
קאופמן,מישחתומהגםעל"חברים"המיתולוגית.
מומלץלפנותזמן,לצפותולהתמכר.
הסיפור-ישרמהחיים,טובלאמהחייםשלכולנו.
היההיושתינשיםעםשערשיבהוקמטיםובכל
זאת,גםבגיל-70מושקעותויפהפיות.ככהזה
בהוליווד,יותרנכון,בסןדייגו,קליפורניה.האחת
אלגנטיתושמרניתוהשנייהאאוטסיידריתוקופצנית
משהו,שתיהןנשואותלגבריםנוכחיםמאודוחייהן
יפיםכמצופה.הןמכירותזואתזוכבר40שנהולאממשחברות,אבלהבעליםעובדיםיחדבמשרד
עורכידיןלענייניגירושים...
ויוםאחדמתוודהבעלאחד)מרטיןשין(-שהוא
מאוהבבאישההשנייה.ומהשנוראמצחיקונורא
ואיום-שגםהבעלהשני)סםווטרסטון(מאוהבשלא
באשתו.שניהבעליםהמאוהביםמתכנניםלהתגרש
מנשותיהםואחריעשריםשנותהסתרה,התלבטות
וגעגועים הם רוצים להינשא  -זה לזה!
גרייס היא קריקטורה של עשירה וקשוחה ,אם

לשתיים,בעלתחברתקוסמטיקהמצליחה.כמתבקש,
היאיפהושמורההכיטובשיש)נו,טוב,ג'ייןפונדה!(,
לאמתקרבתלפחמימותבשוםמצב,ובדרךכלל
מתנשאתוצפויה.פרנקיהיאאותודבראבללהפך.
אםלשניבניםמאומצים,נגועהבהיפיותשלאהתבגרה
ממנה,מעשנתסמיםקליםומלמדתאמנותלאסירים
לשעבר.בעקבותהבעליםהנוטשיםהןנאלצותלעבור
לגוריחד,מהשהופךאתהסדרהל"חברים"למבוגרים.

מראהוציפיות .הואהיהנשויבאושרלאהבתנעוריו
עודמילדותובאלג'יריה.חייוהשתנובפתאומיות,
כשאשתונפטרה.בעצתבתוהואנוסעלספאופוגש
אתמרגריט,שמגיעהלכאןבהמלצתהרופאשלה
ובניגודלדעתבנההיחיד.
זהלאאומרשאיןבעיות.יש.גםבגילמבוגראי
אפשרלעשותכלמהואיךשרוצים.כולנוחיים
במוסכמותודיקשהלמרודבכלגיל.ובכלזאת,
אפשרומותרוכדאילהתאהב.

ספרחדש:
ועכשיו†נרקוד°

עודספרחדש:
איש†ואישה†בלילה

מאת:קאריןלמבר.
מצרפתית:מיכלאסייג.
הוצאתהכורסא

גםסרטעםג'ייןפונדה
ורוברטרדפורד
מאת  :קנטהרוף
הוצאתכתר

לעולםלאמאוחרמדילהתאהב!היאבת78והוא
צעיררקבמעט.מרגריטומרסלאלמניםובכלפרמטר
אחר-שוניםלגמרי,ואילולאהיונפגשיםבספא
"מעייןהנעורים"שבהריהפירינאים,לאהיהאפשר
להמציא מקום רומנטי מזה כדי להפגישם.
מרגריטהייתהנשואהלעורךדיןשתלטןובלתי
מתפשרשהשתמשבהכאילוהייתהקישוט,מעין
מדליהעלדשהמקטורן.הואסיפקלהחייםנוחים
ומרופדיםשהתנהלועלפיהספר,יבשושייםמשהו.
היאבילתהשעותעםהרומניםשלפרנסואזסאגאן,
האזינהלמוזיקהקלהברדיווגיננהבשעותהפנאי
הרבות.
מרסלהיגרלצרפתמאלג'ירוזהאומרהכל,תרבות,

הבן)היחיד(שלאדיזועםויוצאנגדהקשרשבין
אמוולואיס.הואחושששמאהרכוששלאמויתחלק
בעתידעםלואיסאויורשיווהואמתמלאתחושות
גועלעלעצםרצונםשלהזקניםלהתראותבלילות
כמוצעיריםנואפים.
ואזאדינופלתושברתאתעצםהירך.בנהלוקח
אותהלביתחוליםבדנוור,רחוקמןהעיירהבה
היאמתגוררת.אלאשהפעםלואיסאינומוותרוהוא
באלבקראותהבביתהחולים.הבןמחליטלהפריד
ביןאמוולואיסומאייםעליהשאםתתראהעם
אהובה-היאלאתזכהלראותאואפילולדברעם
הנכדהאהוב.
אדינשברת.בשיקולדעתרציונאלילגמריהיא
מסבירהללואיסשהיאחייבתלהיפרדממנוכי
הנכדהואהיחידשמעניקמשמעותותקווהלחייה.
אדיהאמיצהנכנעתללחץשלהבןועוברתלגור
בדיורמוגןבדנוורעלמנתלהיותעלידהנכד.
אבלהרגשגוברעלההיגיון.אדייוצרתקשרטלפוני
עםלואיס,ושיחותהלילהנמשכות,קצתאחרת,
אבל נמשכות בכוח חוט הלב החזק כל כך.
זהוסיפורלירימדהים,שלאניתןלתאראולהעריך
במילים.כלהעומקשלהספרהואביןהאפיזודות,
ביןהשתיקות,וביןחשבונותהנפש.כדאילקרוא!
הספרכברמצולםודיבקרובנוכלללכתלקולנוע
ולהיאנחמולהמסךהגדול˝
מאת:מיריברוך

"אנימתכוונתלזהששנינולבד.אנחנוחייםיותר
מדיזמן.אניבודדה,אניחושבתשאוליגםאתה.
מענייןאותילדעתאםתסכיםלבואלישוןאתי
בלילות.ולדבר".
כךפונהאדימור)בת(70לשכןשלה,לואיסווטרס
),(70כשהיאבאהלבקרבביתומתוךרצוןלהפיג
אתמועקתהבדידותשלשניהם,אלמניםזקנים
החייםבעיירהקטנהוזקוקיםלמעטחוםאנושי.
לואיסנבוך,נדהםמההצעההגלויהשלאדיאךנענה
לה.כמובן.ואולילאכלכךמובן.מכאןמתפתחת
עלילהשעניינהשיחותשמתקיימותלתוךלילות
ארוכיםשבהםהשנייםחושפיםסודותבעודהקשר
ביניהםשמתחילבידידותמתפתחלאהבהגדולה.
נחמד,הייתםאומרים,כולםמרוצים?אזזהו,שלא.
אנשיהעיירהמתבוננים,עוקביםומרכליםעדכלות.
לאכלכךפשוט,מתברר,להתאהבבגיל.70מצד
שני-למהלא?הריזהנפלאששניאנשיםבודדים
מגליםזהאתזהומחולליםאושר.
אדימלמדתאתלואיסלהתעלםממבטיהשכנים,
אבל היא נקלעת לתסבוכת משפחתית קשה
כשבנההיחידמביאאליהאתהנכדהיחיד.אדי
ולואיסנקשריםאלהילדבעוצמהאדירהוהילד
מחזירלהםחוםואהבהשלאזכולהימיםרבים.
הכלטוב?לאבאמת.

סיפור†חיים∫†סיפורי†בגדים
זהרעיון.אפשרלכתובקורותחייםעםהמון
מיליםואפשרכמוחיה'להדקל,מורהוגננת
בעזרתבגדים.אחריגיל,80היאמספרתבספר-אלבוםשהיא
ליקטהוהדפיסהלמשפחהולחברים",החלטתי
להשאירמזכרתלילדים,לנכדיםולנינים-מעט
מסיפוריהבגדיםשלי.
"למה דווקא בגדים? הסתכלתי בארונות
המתפוצצים ,העמוסים בבגדים ,בנעליים
ובתכשיטיםשנאספוונאגרובמשךהרבהמאוד
שנים,וחשבתי...אוליאפשרלהנציחאתחלקם,
שיהפכו במשך השנים לחלק מהזיכרונות
המשפחתיים".מקסים.
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חדשות
חו¢ל
מאת:ציפיחן
שניםאחדותשלסבל.רובםמסייםאתחייובבתי
חוליםאובמוסדותסיעודייםאחריתקופהשלטיפולים
אינטנסיבייםבשלושתהחודשיםהאחרוניםשלהחיים.
חלקחמישימהחוליםעוברניתוחבחודשהאחרון
שלחייו.
חוליסרטןשמתיםבבתיחוליםסובליםמיתרכאב,
מתחודיכאוןלעומתחוליםהמסיימיםאתחייהם
בביתםאובהוספיס.בניהמשפחהעובריםתקופה
שלויכוחיםעםהרופאים,בינםלביןעצמם,סובלים
מפוסטטראומהואבלמתמשך.משאלשנערךמטעם
העיתוןומטעםקרןקייזרמוכיח,שאנשיםרביםהיו
מעדיפיםלמותבשלווהבביתםללאכאבוסבל,כשהם
מוקפיםבבנימשפחתם.מצבזהעדיףבעיניהםעל
המאמץ להאריך את החיים ככל האפשר.
למרותזאתחוליםמקבליםטיפולדרסטי,כיזאת
ברירתהמחדלשלהרופאים.זאתמבלילשאולעל
העדפותהחולים,ומבלילבררהאםהחוליםמבינים
היטבאתמצבם.רקכשלישמחוליסרטןבמצבסופני
נשאלעלבחירתובסוףהחיים.רובהאונקולוגים
המטפליםבחוליםרביםטועניםשמעולםלאלמדו
איךלדברעםהחולים.לאחרונה,מחקריםהוכיחו
שיעוץמוקדםלחוליסרטןמתקדםלארקמקטיןאת
הסבל,אלאאףמאריךאתהחיים.
רובהרופאיםבחרובמקצועםכדילעזורלחולים
לדחותאתהמוות,לאכדילדברעליו.אבלחייבים
לדבר.אטולגאוונדה,מנתחורופא,הציעלהשתמש
ב"מדריךלשיחהעלמחלהחמורה".זהושאלוןקצר
המנסהלבדוקמההחולההסופנייודעעלמצבו,
ולהביןמההדברהחשובלוביותרכשהסוףמתקרב.
המחקרמציעלעודדשיחותמוקדםככלהאפשר,כדי
להפחיתאתהסבל.
זוהיהתחלהשלשינויגדולבצורהבההרפואהתטפל
במחלותקשות.חלקמהטיפולבחוליםכרונייםצריך

טיפול†פליאטיבי†בבריטניה
ביטאוןרפואהבריטיהעלהאתהסברהשהעולם
המפותח אינו מוכן לקראת גידול האוכלוסייה
המזדקנת,הצפויהלמותמסרטןוממחלותדמנציה.
כ75%-מאנשיםהמתקרביםלסוףהחייםיזדקקו
)ויוכלו( להיעזר בשירותי רפואה פליאטיבית.
המערכת חייבת להתאים את עצמה לגידול
האוכלוסייהשתחלהבמחלותכרוניות,ולכןעליה
להתמקדבהרחבתשירותיהטיפולהפליאטיבילרוחב
מערכותהרפואהוהשירותהסוציאלי.
זוהינטיהכללעולמית.אפילובמדינותמפותחות
איןדיגישהלשירותיםפליאטיביים,ורקמיעוט
מהנצרכים לכך ,אולי  ,14%מקבל אותם.
מהנחוץלתיקוןהמצב?גידולמסיביבהתמחות
אחיותורופאיםמיוחדים,והרחבתהתמחותגריאטרית
לאנשירפואהקיימים.רופאגריאטריבקהילהזקוק
לתשע שנות התמחות ,לכן יש לפעול מיד.
פרופ'אירןהיגינס,ממחבריהמאמר,אומרתשיש
להיערךמידלגידולהמשוערבצרכיהאוכלוסייה
הזקוקהלעזרהולקרוביםלה.ישצורךלתמוךבבני
המשפחה,הנושאיםבחלקגדולכלכךשלהטיפול.
הדרךבהאנומספקיםטיפולרפואיבכלל,וטיפול
פליאטיביבמיוחד,צריכהלהשתנות.
לאנאמרבמפורששאםהחוליםוהזקניםלאיטופלו
כראוי,המתתחסדומוותבמרשםרופאייראוכבחירה
אפשריתוזולהיותר.
איך†נזכה†למוות†טוב
המגזיןECONOMISTהאמריקאימקדישמאמר
לבירוררצוןהציבורלמוותטוב.כשנישלישים
מאוכלוסייתהעולםמתיםממחלותכרוניות,אחרי
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לעבור מבתי חולים לעבר תמיכה סוציאלית .גם
התגמוליםלרופאיםולבתיחוליםדורשיםשינוי.
הביטוחהרפואימכווןכיוםלרפאחולים,לאלמנוע
מחלותאולדאוגלרגשותהחולים.
לאחרונהחברתמדיקיירהאמריקניתהתחילהלתגמל
רופאיםעבורשיחותמעמיקותעםחוליםסופניים.
חברותביטוחאחרותילכובעקבותיה.המחיראינו
מהווהבעיה,משוםשאנשיםהמודעיםלמצבםיבקשו
פחותטיפוליםמיותריםויקרים.תקשורתטובהיותר
תמנעתביעותנזיקין.
שיחותפתוחותוהגונותעםהנוטיםלמותיהיוחלק
מהרפואה המודרנית לצד רישום תרופות ותיקון
עצמותשבורות.מוותטובפירושוחייםטוביםיותר,
עדהסוף.

בעיניהאנשים.זאתגםהמדינההיחידהבההארכת
החייםככלהאפשרעולהעלהרצוןלהקטיןאת
הכאבוהתעוקה.יתכןשהסיבהלכךהיאיחסםלדת.
רובהברזילאיםהםקתוליםאדוקיםהמושפעיםעל
ידייחסהכנסייהלקדושתהחיים,עםדגשלהארכת
החייםבאמצעיםהירואיים.
בארצותהבריתוביפןהדגשהיהעלמניעתלחץ
פיננסימהמשפחות.עלותהטיפולהרפואיוהקבורה
הדאיגה את מחצית הנשאלים שם .כשליש
מהאיטלקיםהדגישורצוןלמותכשהםמוקפיםבבני
משפחהאוהבים.
איכותהטיפולהרפואיבארצותיהםמשפיעהאףהיא
עלציפיותהתושבים.המצוימשפיעעלהרצוי.
תשעיםאחוזיםמהברזילאיםהעריכואתאיכות
הרפואהבארצםכחלשהעדמספקת,לעומתכמחצית
תושביהמדינותהאחרות.למרותשטיפולרפואי
שוויונימובטחלאזרחיברזילעלידיהחוקה,המציאות
שונה.חוליםשנפטרובמסדרוןנראובבתיחולים
צפופיםבעריםהגדולות.
בארצותהברית,באיטליהוביפןבעליתואראקדמי
עשוייםלשיםדגשעלמניעתסבללקראתסוףהחיים
לעומתהארכתחייםבכלתנאי.אנשיםמשכילים
יותרחושביםשהחוליםובנימשפחותיהםצריכים
להשפיע יותר על החלטות טיפול בסוף החיים.
כמחציתאמריקאיםממוצאאפריקאיוהיספניחושבים
שהטיפולהרפואישםפחותמדידגשעלמניעת
מוות,בהשוואהל28-אחוזיםאמריקאיםלבנים.
בנימיעוטיםרביםיותרימותובבתיחוליםלעומת
לבנים.יותראזרחיםעשיריםעשוייםלמותבבית
אובהוספיסלעומתבעליהכנסהנמוכהיותר.המצב
הזהמצביעעלעובדהעצובה:אלההזקוקיםביותר
לטיפולבביתחוליםעלוליםלקבלאותורקכשכבר
מאוחרמדי˝

מה†רוצים†החולים
מהרוציםהחולים
מחקרמשווהשנערךבארבעמדינותרבותאוכלוסין:
ארה"ב,ברזיל,איטליהויפן,עלרצונםשלחולים
סופנייםמלמדעלהציפיותהשונותבחשיבהעלסוף
החיים.עלהשאלהאיפההייתםמעדיפיםלמות,ענו
רובהנשאלים55),ועד70אחוזים(שהםמעדיפים
למותבבית.רקמיעוטםהעדיףלמותבביתהחולים
אובמוסדטיפולי.
כאשרנשאלוהאםניהלואיפעםשיחהרציניתעם
בנימשפחתםעלרצונםבסוףהחיים,התשובותנעו
בין25%ביפןל55%בארצותהברית.אבלמתוכם
רק10%ניהלושיחהזאתעםנציגהמערכתהרפואית.
25%מהמשיביםמילאומסמךהנחיותרפואיותבארצות
הברית,ואילוביפןמילאומסמךדומהפחותמ10-
אחוזים.
בשאלהמהםהדבריםהחשוביםביותרלחולה,כשהוא
חושבעלסוףהחייםהתקבלותשובותשונותמאד.
בברזילתחושתהשלווההרוחניתנחשבתלדברהעיקרי
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משהו†קטן†וטוב
במוצאישבתשלחולהמועדפסחהתקשרהאלישכנה
הגרהסמוךאלי.אביהבןה96-אושפזבמצבקשה
והיהמורדםומונשם.היאחששהשמאהרופאיםינסו
להאריךאתחייובכלאמצעיהעומדלרשותם.אחותה
שלהשכנהנזכרהשלפנישניםאביהןהקשישחתם
עלטופסליל"ך,המבקשלאלהאריךאתחייובאמצעים
מלאכותיים.
באותורגעהטופסלאהיהברשותם.השכנהפנתה
אליבשלהיותימתנדבתבליל"ךוביקשהממנילעזור
להולאתראתהטופסעליוחתםאביה.כיוןשמשרדי
ליל"ךהיוסגוריםבחולהמועד,פניתילציפיחן,גם
היא מתנדבת בעמותה ,שיכולה להתחבר למחשב
במשרדמביתה.ואכן,תוךזמןמאודקצרהטופסנשלח
למחשב שלי ואני העברתי אותו לשכנתי.
למחרתהייתהלישיחהמאודנרגשת.הרופאהיה
מודעלהנחיותהרפואיותהמקדימותוכיבדאתהטופס
שלנו.אביהשלשכנתיהמשיךלקבלטיפולתומך
ומקלבלבד,ונפטרללאסימנימצוקה.
כנציגתליל"ךזכיתילתשבחותעלהשירותוהיחס
שאנחנומעניקיםלחבריהעמותהשלנו.
למותרלצייןשזהלאהמקרההראשוןשעמותתליל"ך,
בהכירהבחשיבותהטופסובצורךהדחוףלהציגאותו
לרופא,עושהמאמציםלסייעלחבריהבשעותקשות.
מאת:דפנהרסקין

ושוב†זה†קורה
אישה שלא הייתה מסוגלת לשאת יותר את
הכאביםהמלוויםאתשאריתחייה,ולאמצליחה
לקבלתשובה,נפרדתמהסובביםאותהונוסעת
לשווייץ למרכז "דיגניטאס" ,אותה עמותה
המאפשרתלמבקשיםלמותבשלווה,כשהיא
מלווהברופאומוקפתבאהבה).הכתבההמלאה
פורסמה ב 8.5.2017-בידיעות אחרונות(.
אנימאדמוטרדתמןהשאלה,איךזהיכוללהיות
שבעידןבוהמדע-הרפואה-והטכנולוגיהמשקיעים
משאביענק,כוללתקציביםבמאמץלהאריךאת
חייהאדם,נושאהסבלוהכאבלאעלהלדיון
ציבורי ,תוך בדיקת הנזקים העלולים לנבוע
מההחלטה השרירותית להאריך חיים .הייתכן
שהשאיפהלהאריךחייםחותרתתחתחוקיהאל,
בהםנאחזיםהרופאיםבכלפעםשהםמתבקשים
להקלעלסבלושלחולהבדרךשעלולהבסופושל
דברלעלותבחייו,למרותשהואעצמומעדיףאת
מותועלחייו,כפישהואאומרלרופאיוכלעוד
הוא מסוגל לדבר ,או משאיר הוראות בכתב.
ניסיונותהמיןהאנושילפצחאתסודותהבריאה
אינםפסוליםכלעודהםמיועדיםלטובתהאדם,
ולארקלהאדרתשמושלהמדע.השאיפהלאפשר
לבניהאדםלחיותיותרויותרשניםלאצריכה
לייתראתהצורךהמידילהשקיעבפיתוחתרופות
ובראשובראשונהלמגראתהכאביםשהםמנת
חלקםשלכלהחולים.
נראהלכםהגיונישאדםיצטרךלסייםאתחייו
בגללכאבים?אבלבכךהריאנועוסקים,בסיפורה
המייאששלל.שהכאביםהכריעואותהוהרופאים
"התחבאו"מאחורי"שבועתהרופא"ולאהעניקו
להאתמבוקשהלסייםאתהחייםללאכאבים.
מאת:טלילהבןזכאי

תיכוניסטיות†דתיות∫†דרוש†חוק†חדש°
להפתעתנוולשמחתנו,הנושאשלהמתתחסדצובר
לאחרונהתאוצה.במשרדליל"ךקיבלנוכמהפניות
שלתלמידיםשמבקשיםהדרכהכדילהכיןעבודות
בנושא.כמתנדבבעמותהלקחתיעלעצמילשוחחעם
תלמידיםשבאולמשרד,עםאחריםדיברתיבטלפון
ולכולםהכנתיחומרכתוב.
כךפגשתיתלמידותמכיתהי"בבביה"סהדתיאוולינה
דה-רוטשילדבירושלים.הבנותהתעניינובהמתתחסד
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במסגרתעבודהבאזרחות,תחתהכותרת":מדינת
ישראל-יהודיתודמוקרטית".שתיתלמידותשוחחו
איתיבמשרדהעמותה,וכעבורזמןהזמינואותילכנס
המצגותהשונותבביתהספרשלהן.האמת-התרגשתי.
הייתי האורח היחיד שנכח בכנס מחוץ למורים
ולתלמידות.
התרשמתיממגווןהמצגותשעסקוביחסיםהמורכבים
שביןדתייםוחילוניםבפתיחותרבה.מלבדהמצגת
עלהמתתחסדהכנסדןגםבהפלות,תחבורהציבורית
בשבת,גיוסבנותלצה"ל,הבלניותבמקוואות,מעמד
הקייסיםשלעוליאתיופיהועוד.הדיוניםהשאירו
רושםטובוחזק.חשבתילעצמי,שישלנודורצעיר
ונבוןוישעלמילסמוך.
בנושאהמתתחסדהתלמידותהציגובנאמנותאת
הגישהשלעמותתליל"ךומנגדאתהגישהשלמלכה
פיוטורקובסקישהיאאשתהלכהשכתבהאתהספר
"מהלכתבדרכה".התרשמתי.הבנותהגיעולמסקנה
שחוקהחולההנוטהלמותאינוסותרבהכרחאת
ההלכההיהודית.עודמצאווציינו,שהחוקאינומיושם
במדינהכמושצריך,כיהתנאיםלהמתתחסדמקשים
עלביצועוואיןמודעותמספקתבקרבהציבורלחוק,
לתנאיםשלוולמצבבמדינה.
הבנותגםהציעולחוקקחוקחדששלדעתןניתן
ליישוםויכוללשפראתמגבלותהחוקהקיים.בנוסף
הןהציעולהביאלידיעתהציבור,אתהחוקהקיים
לפרטיו,אתזכויותהחוליםוהמצבבמדינה.ועוד,הן
הציעולפרסםפוסטברשתותהחברתיותאודותהחוק
ופרטיוכדילהביאלשינוימשמעותיבקרבהציבור
ולהגביראתהמודעותלזכויותהרפואיותהנהוגות
בישראל.לאנותרליאלאלברךאותןבברכת"יישר
כוח"בשמיואףבשםהעמותה.
מאת:שלוםטטרו

לעשותמסיבתפרידה,כיאנילאמרגישהסיבה
למסיבהולאלפרידה.זוהעבודהשהכיאהבתי
לעשות,עםהאנשיםשהכיאהבתילהיות.זוהייתה
המשפחה שלי במשך ארבע שנים .מה כן יש?
ישכעס,ייאוש,עצב,מרמורובראשובראשונה
כניעה.כניעהלמערכתמיושנת,שמתעללתבעובדים
שלהומציבהאותםבסיטואציותאבסורדיות,מביכות
ובלתיאפשריות,אואיךשלימדואותנולקרואלזה:
'מאתגרות'.
מערכתשלאמבינהשאיאפשרלקייםאת'זכות
החולה לכבוד ופרטיות' כשהוא במסדרון.
שאיאפשרלקייםאת'הזכותשלהמטופללקבל
טיפולרפואינאות,הןמבחינתהרמההמקצועית
והאיכותהרפואיתוהןמבחינתיחסיאנוש'כשאתה
מטפלאחדמולמספררבשלחולים.
מערכתשלאמבינהש'חווייתמטופל'מתחילהבראש
ובראשונה מ'חוויית המטפל' .מטפל שלא הולך
לשירותים;שהפסקהבמהלךשמונהשעותהיא
פריבילגיהעבורו;שאסורלולשבותעלמנתלהשיג
שכרהוגן;שחווהאלימותמילוליתומאיימתתוך
כדישהואמחויבלטפלבכולם)אזמהאםהרגע,
מולמאהאיש,הואקראלך'זונה'(;מטפלשכלמה
שמחזיקאותובמקצועזהלאהשכרהיוצאדופן,
בטחשלאהתנאיםהסביבתיים,אלאהסיפוק-שעשה
טוב למישהו ,שהקל ,שריפא ,שהציל חיים.
מערכתשמתעלמתמנורותאדומות,עסוקהבהסכמים
קיבוצייםמלפניהמוןשנים,בפוליטיקה,בכסף-
ולרגעלאחושבתעלתגמולהעובדיםשלה)שבאופן
ישירישפיעעלהמטופליםשלה(-היאמערכת
פגומהמיסודה)שלאלומרסדיסטית(,שגורמת
למטפלים ולמטופלים לעבור למגזר הפרטי!
והנחמההיחידהשישליכרגעזוהתקווהשמבחוץ
אוכללשנותולקדם!אפילובמעט!כיהצוותשל
המיוןהואמספראחת,ומגיעלוהטובביותר.אתגעגע
אליכם!"
פורסםבתאריך21בפברואר2017באתר:
מכתביםלבריאות.ראומאמרבנושאבגיליוןזה.

שלום†ולא†להתראות¨†מחלקת†המיון
ל' ,אחות שעבדה בחדר המיון"  :אתמול הייתה
המשמרתהאחרונהשליבמיוןכאחות.אנילאמתכוונת

23

מאת:יהודהאטלס
סבתא†ונכדתה†נכנסות†לים†Æסבתא†ונכדתה†יוצאות†מהמים¨†מביטות†זו†בזו¨†האחת
רואה†גומות†חמודות†והשנייה†≠†פסים†Æיהודה†אטלס¨†של†¢הילד†הזה†הוא†אני†¢חוגג
יום†הולדת†∞∏†ומתרפק†על†דו≠שיח†בין†ילדה†וסבתא†שלה†בספר†¢גומות†ופסים¢
מאת†עמליה†ארגמן≠ברנע
ומהורהרתעלהקמטיםשחורץבנוהזמן,שחורצים
בנואירועיחיינו.
זהודו-שיחענוג,תםוחכםבעתובעונהאחת,
שבמשפטים ספורים ,מדודים ומדויקים ,נוגע
בעצביםהחשופיםשלחיינו,כשההיסטוריההפרטית
והקיבוציתשלנורושמתעלעורנו-ובמקביל
בנפשנו-אתרגעיהחרדהוהחסד,העצבוהחמלה.

אם אתם רוצים
להעניק לנכדכם
אולנכדתכםמתנה
טובה ונאותה,
שלא רק ת פַנּ ק
ותַרצֵּהאותםאלא
גםתתרוםלחיזוק
הקשר ביניכם
ובינם,אנימציע
לכםלהביאלהםאתהספר"גומותופסים"מאת
עמליהארגמן-ברנע,עםאיוריאינגרידוימןגלברד,
בהוצאתקוראים.ולקרואבויחדעםהנכדים.
גילוינאות:הייתהליידבעריכתהספר.גילוי
נאותנוסף:הכותבתהיאידידהטובהשלי,עוד
מימיידיעותאחרונות.אםאיןבשתיעובדותאלה
כדילהרתיעאתכםמלהמשיךלקרוא,אנא,המשיכו.
זהו ספר מצויר ,שבו הטקסט קצר ותמציתי,
שעיָקרושיחהביןסבתאלביןנכדתהשכינויה
הואלוּלי,בעתששתיהןיושבותעלמיטתהקומָתיים
בחדרהילדים.לולימשוטטתבעיניהעלפניהשל
סבתאועלזרועותיההחשופותושואלתלפשר
ה'פסים'שהיאמבחינהבהם.

אנתרופוסופיה,בליטלוויזיהובליחדשותרעות.
ילדיםשיגדלו,אינשאללה,ללאכיעורוללארוע
וללאכלהאלמנטיםוהסממניםהשלילייםשל
תקופתנו,ודרכםאולייבואתיקוןלעולם.אמן,כן
יהיהרצון.
אחריספרהּהמצוירהקודם",פיצהתות",זהו
ניסיוןספרותישנילעמליה-עיתונאיתלשעבר,
שכתבהכברכמהספריםלילדיםולמבוגרים-
ליצירתדו-שיחישירעםדורהנכדים,מעללראשי
הוריהם.התהוםהפעורהביןדורהסביםוהסבתות
לביןילדיהם,שהפכועתההוריםבעצמם,גדול
עשרותמוניםמןהמרחקשנפערביןאלהלבין

תאכלי¨†שיהיה†לך†כוח†לסבול

סבתא†עמליה†והנכדה†היילי
סבתא†עמליה†והנכדה†היילי
הרעיוןלסיפורנולדבמוחהשלעמליהאחרישיחה
דומה,שהתקיימהבינהוביןנכדתההבכורההיילי.
"הייתימופתעתכשהייליהבחינהבקמטים,כשהיא
מיששהאותםומהסקרנותשלהלגביהם",סיפרה
עמליה".המשכתילהרהרבשיחהשלנוכעבור
כמהימים,כשהלכתילים.כשיצאתימהגליםוהבטתי
עלעצמי,עלהעורשצפד,באהרעיוןעלהזמן
שמציירעלבני-האדם.עלהמבוגריםהואמצייר
קמטיםועללחייהילדים,ובמקומותאחריםבגופם,
הואמציירגומות".מכאןשםהספר.
אפשר†גם†בלי†חדשות†רעות
אפשר†גם†בלי†חדשות†רעות
היילי,ששמההמלאהיילי-טוהרוכינוייהבפיסבתא
הואאכן'לוּלי',היוםבתשש,היאבתםשלאור
ברנע,בנהשלעמליה,ושלזוגתואוראלתרמן.
אלתרמןהיאהמייסדתוהעורכתשלאתר'מאמאזון'
ברשת,שבוהיאמלמדתרבבותהוריםמותגיים
ועדכניים,צעיריםבעיקר,איךלגדלאתילדיהם
ברוחהטהרנותהניו-אייג'ית:טבעונות,מזוןאורגני,

הקמטים†שחורץ†בנו†הזמן
סבתאמתקשהלהביןמהםהפסים,אךכשהיא
מבינהלמההילדהמתכוונת,היאנדהמתלרגע
ומסבירה,שהפסיםהאלהקרוייםקמטים.מכאן
ואילךמתפתחתביןהשתייםשיחהרגישה,מעודנת
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שלום†שר†הבריאותÆÆÆ
מאת:הילהבניוביץ'–הופמן
זה†נולד†מזעקה†אישית†וכאב†Æוהפך†לבלוג†חשוב†של†הילה†בניוביץ ßהופמן∫†מכתבים
לבריאות†Æרק†מי†שעומד†חסר†אונים†וכואב†מול†מערכת†אטומה†ובלתי†מתחשבת
≠†יבין†כמה†זה†חשוב†Æלא†לוותר†על†זכות†הצעקה†Æולצעקה†≠†יש†שותפים†והד†Æלכתוב¨
לפרסם¨†לדרוש†תשובה°
שובושוב,חטפתינזיפותוהרגשתישאניעל
סףהתמוטטות.בסוף,אחריתשעשעות,פרצתי
בבכי .צעקתי על האח הראשי" :אני חייבת
לשכב,אתהלאמבין?בסוףאניאצטרךעוד
ניתוחבגללכם".הואצעקעליבחזרה":איןלי
מיטות!פשוטאין!מהאת
רוצהשאניאעשה,שאקח
אותך'שקקמח'עלהגב?"
למרבההמזל,החתךבגב
לא היה מסוכן והתאחה
בסופו של דבר ,גם אם
באיחור .אבל את
הטראומהשעברתיבאותו
יום לא אשכח לעולם.
חזרתיהביתה,ומחשבהאחתלאהפסיקהלנקר
ליבראש:
למהאנחנומוכניםלסבולאתזה?למהמאות
ואלפי אנשים מוכנים לשאת בשקט את
ההתעללותהזו,יוםאחרייום,כאילומדובר
בגזירתגורל?למהאנחנולאמתקוממים,מוחים,
יוצאיםלרחובות?מדינהשלמהרעשהעלמחירי
הקוטג'והמילקי-וכשחייאדםנמצאיםבסכנה,
אנחנושותקים?

באפריל,2014אחריתשעשעותבשניחדרימיון
שונים,משהובינשבר.לא,אנילאמתכוונתלדיסק
ביןחוליות L4-L5בגבהתחתון,שנשברכמה
חודשיםטוביםלפניזהוהותיראותימשותקת
מכאבים,ובסכנהלאובדןהיכולתלהשתמשברגל
ימין .אחרי חודשים של
בדיקות,צילומיםותסבוכות
בירוקרטיות,עברתיניתוח
בבית החולים שיבא.
חודש לאחר מכן,
כשהצלקת בגבי לא
התאחתהכמושצריךוהיה
חשד לזיהום בעמוד
השדרה ,נשלחתי
מהמרפאהלחדרמיון.בחדרהמיוןהקרובביותר
לביתיהמתנתיקרובלשלוששעות,שבסופןהכירורג
במיוןסירבלבדוקאותיוטעןשאניחייבתללכת
לביתהחוליםשבועברתיאתהניתוח.אזבליווי
אמי,חזרתילשיבאוחיכיתישםבמיוןעודחמש
שעות.מסביבנוחיכועודהמוניאנשים,שעותעל
גבישעות.מישהועםחשדלהתקףלב,מישהיעם
חשדלדלקתבאפנדיציט,בחורצעירעםכוויה
חמורהברגל,ילדעםזרועשבורה.וכולםמחכים,
מחכים,מחכים,בזמןשאחותאחתורופאאחד-
מרוטיםומותשים-מנסיםלהתמודדעםכולם.
לאהיהמקוםלשבת,שלאלדברעלמיטהפנויה
לשכבבה.ואניחודשאחריניתוחגב,זוכרים?עם
כאבים קשים .נדדתי בין המיון הראשי למיון
האורתופדי,והתחננתישיתנולילשכב,כיאני
מסכנתאתהגבשלי.נשלחתימפהלשם,משםלפה,

כך†נולד†פרויקט†מכתבים†לבריאות
לצערי,תרמתיכמהסיפוריםלפרויקט,מתוך
החוויותשליעצמיכפציינטית,וגםכמלווהשל
בני משפחה .בעיקר כמלווה של אחותי ז"ל,
שנפטרהמסרטןלפניכשנה.אבלגיליתישאני
רחוקהמלהיותלבד.עדעתההפרויקטקיבל
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ופרסםמאותסיפורים,עדויותשלאנשיםמתוך
המערכת,משניהצדדים.מטופליםשמספריםעל
המתנהאינסופיתבמיון,עלתוריםלבדיקותחשובות
שפשוטאיאפשרלהשיג,עלאבחנותשהתפספסו
בגללשהבדיקההגיעהמאוחרמדי.
ומהצדהשני-רופאיםשמספריםעלחוסרהאונים
מולמספרלאהגיונישלמטופלים,מתמחיםומתמחות
שנרדמיםמולהמטופליםאועלההגהבדרךהביתה
אחרימשמרתארוכהומתישה,אחיותשמקוננותעל
הרצוןלהיותשםבשבילכלהמטופליםשלהן,כשאין
להןאפילודקהאחתלעצמן.

לבד,מבלישאישמשגיחעליה,כיאיןסטאז'ר
פנוישיכוללעשותזאת":אזאישהאחריניתוח
ראששוכבתבמסדרון,ביןכלשארהאנשים)וזה
אותומסדרוןשבוגםעובריםאנשיהניקיוןעם
עגלתהזבל,אגב(,בליתשומתלבמינימליתמאף
אישצוות".
אישהשאמהנפטרהבביתהחוליםסיפרהבכאב
רב":אחדמןהסניטריםהקבועיםבמחלקהניתק
את פעמון המצוקה של אמי יותר מפעם אחת.
לאחרפנייתילאחותהראשיתהסתפקובלתתלו
נזיפה.ייתכןשבאותולילהבואמינפטרההיא
ניסתהלהזעיקעזרה,אךייתכןשפעמוןהמצוקה
היהמנותק".
ומהצדהשני,כתבהלנואישהמודאגתכיאחותה,
מתמחהבביתחולים,מסכנתאתחייהבכלפעם
שהיאנוהגתהביתהאחרימשמרתשל26שעות
בלימנוחה,ועלולהלסכןאתחייהחוליםאםלא
תהייהערניתמספיקכדילהעניקלהםטיפולהולם:
"אנימודאגת.וכועסת.מאוד.כועסתעלכלמי
שיושבבמשרדו,ישןבלילהבמיטתוומאפשרלמצב
הזהלהימשך.עלכלמישיכוללהגיד'לאהגיוני
לעבוד26שעותללאשינה'אבלשותק.עלכלמי
שחושבשהגיונישנהגימשאיותישנו6שעותבלילה
אבלחושבשלרופאיםישפיזיולוגיהשונה.עלמי
שהיהרופאמתמחה,סייםאתהתורנויותלפנישנים
וחושבשעכשיוזהאותוהדבראזאיןצורךלשנות
)זהלאאותוהדבר,היהגידולמטורףבאוכלוסייה
ולאהתווספותקניםשלרופאים.נסהלעשות10
תורנויותכאלובחודשואזנדבר(.עלכלמישיש
תקציבבידווהואעושהאיתודבריםאחרים.עלכל
מי שיכול להציל חיים והוא מעדיף לא".

למי†איכפת°ø
מתחילתהדרךועדהיום,מדישבוע,אנחנומפרסמים
אתהסיפוריםשמגיעיםאלינו,ושולחיםאותםלשלושה
מקומות:משרדהאוצר,משרדהבריאותומשרדראש
הממשלה.ממשרדהבריאותקיבלנותגובותמספר
פעמים.ניכרשאכפתלהם,ושהםמשתדליםלעשות
אתמיטביכולתםבמגבלותהקיימות.ממשרדהאוצר
קיבלנו תשובה לקונית ולא מספקת בשום צורה.
ממשרדראשהממשלה,למרותמאותפניות,לאקיבלנו
מילהאחתויחידה.ברורלנושעדששלושתהגופים
אלהיעבדובשיתוףפעולה,המצבלאישתנה.ולכן
חשובלנולאסוףכמהשיותרסיפוריםוכמהשיותר
עדויות כדי להפעיל לחץ ולשנות את המצב.
המטרהשלהפרויקטפשוטה:להעלותאתהמשבר
במערכתהבריאותלראשסדרהעדיפויותהלאומי.
אנחנו יודעים שזה אפשרי .אנחנו פשוט צריכים
להתעקש ולהמשיך ,עד שנראה שינוי לטובה.
יש†סיפורים†שוברי†לב
לפעמים,אפילועםניסיוןשלשנתייםוחציבפרויקט
הזה,ישסיפוריםששובריםאותי.זהיכוללהיות
סיפורקטןשדומהלשלי,עלהמתנהשלשעותעל
גבישעותבייסוריםבחדרמיון".הצוותבמקוםאמר
שהםבקריסהטוטאלית",כתבלנומישהובייאוש,
"נראהפהכמוביתחוליםשדהממלחמתהעולם
הראשונה".אחרתכתבהעלאמהשעברהניתוחראש,
נשלחהלצילוםסי.טי.ופשוטהושארהשםבמסדרון,

הסיפורהזהועודמאותאחריםנשלחולמשרדים
שלהבכיריםביותר,אנשיםשמקבליםאתמשכורתם
מכולנוכדילנהלאתהחייםבמדינהלטובתכולנו.
אנשיםשטועניםשהחייםשלנוחשוביםלהם.מדוע
הם מזניחים אותנו? מדוע הם מרשים לעצמם
להתעלם,וגורמיםלאנשיםלהגיעלמצביםכאלה?
מדועלאעדכנואתהתקניםשלמספרירופאים,
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המשךבעמ'28

המשךמעמ'27

ביתהחוליםאומשרדהבריאותנעתרולבקשתם.
ישסיפוריםשעדייןמתגלגליםואניממשיכהלעקוב
אחריהם,כמולמשלסיפורהשלענת,שמשרד
הבריאותמונעממנהטיפולחשובומחמיראתמצב
הטרשתהנפוצהשבהלקתה.המאבקלטובתהעדיין
נמשךבימיםאלה,ואנימקווהלטוב.
אניגםיודעתשגורמיםבמשרדהבריאותהודולנו
עלהפרטיםששלחנווסיפרושהםמנסיםלמצוא
מוקדים של בעיות שמהם מגיעים הדיווחים,
ולטפלבהם.לכןחשובכלכךלספרולהמשיך
להציףאתהבעיות.
מסיפור,ביחדנרפאאתהמערכת˝
מכתבבנושא-ראועמ’23

אחיות,טכנאיםועודועוד,כברעשרותשנים?
התשובהפשוטה.כיהםיכולים.כיבמדינהשלנו
נוצרהנורמהלפיהמישלאצועקומשתוללומקים
מהומה,לאמקבלאתמהשמגיעלו.אזזהבדיוק
מהשאנחנומנסיםלעשותבפרויקט-להמשיך
ולצעוקולהקיםכמהשיותררעשכדישהנושא
לאירדמהכותרות,כדישבסוףלאיוכלויותר
להתעלםמאיתנו.
ואנייודעתשזהעובד.כיצד?אנשיםרביםשכתבו
לנוסיפרוליאחרכךשהמצבהשתנהרקאחרי
שהתגייסנולעזורלהם,קישרנואותםעםכתבי
בריאותועםחבריכנסתורקאז,קופתהחוליםאו

תשבץ†נושא†פרסים

מאת:טוביתאוריאל

בין†הפותרים†יוגרלו†≥†ספריםÆ
פתרונותנאלשלוחאל:תשבץליל"ך,ת.ד2213.בניברק5112102

מה†עושיםø
הנהחמישהדבריםשלדעתיחיונייםכדילהצילאת
מערכתהבריאותהציבוריתמהמשבר:
.1כאמור,בראשובראשונה,להפוךאתנושאהבריאותלחשובביותרבסדרהיוםהציבורי,או
לכלהפחותשווהבחשיבותולנושאהביטחוני,וכךגםתקציבהבריאות.
.2לעדכןאתהתקניםלמספרירופאים,אחיות,מתמחים,סטאז'רים,טכנאיצילוםורנטגןועוד
ועוד-כלאנשיהצוותהרפואי,כךשיתאימולגודלהממשיהנוכחישלהאוכלוסייהולאלגודל
האוכלוסייהלפנישלושהעשורים.
.3להגבילאתהרפואההפרטיתולחזקאתהרפואההציבורית.לאייתכןשהאופציההפרטית
היקרהתקבלעדיפותעלשירותבסיסישמגיעלכלתושב.אנחנומשלמיםביטוחבריאותיקרמדי
חודש,איןסיבהשנשלםכפלכפלייםכדילקבלבדיקותוטיפוליםשכלוליםבחוקהבריאותהממלכתי.
.4ליצורקואליציהשלמטופליםומטפלים,שלפציינטיםואנשיצוותרפואי.לפרויקטשלנוחשוב
לקבלסיפוריםמשניצדיהמתרס.אחתהדרכיםשבהןהממשלהמעכבתאתהטיפולבמשברהיא
בטקטיקת"הפרדומשול",לגרוםלרופאיםלהאשיםאתהמטופליםולהיפך,לגרוםלמטופלים
להפנותאתהכעסוהתסכוללרופאיםבמקוםלמישבאמתיכוליםלשנותאתהמצב.כולנונמצאים
באותהסירה,חשובשנפעליחדכדילשנותאתהמצב.
.5לאלוותר,לאלהתייאשולאלסגת.כמוכלשינוימהותיבחברה,זומלחמתהתשה.לאהיה
ליספקמהרגעהראשוןשזהופרויקטלטווחארוך,פרויקטשייקחשניםארוכות.בכליוםמחדש
אנילוקחתנשימהעמוקה,קוראתאתהסיפוריםשמגיעים,מזכירהלעצמילמהאנחנועושיםאת
כלזה,וממשיכההלאה.עדשנראהשינויאמיתילטובה.עדשנקבלאתמהשמגיעלנו-בזכות
ולאבחסד.
האםגםאתםמאמיניםשאנחנויכוליםלהביאאתהשינוי?עזרולנו-מכתביםלבריאותהואפרויקט
התנדבותי,והואתלויבסיפוריםשלכם.ככלשיהיולנויותרסיפוריםעלמיטותחסרות,תורים
רחוקים,שעותהמתנהארוכות,חוסריםוליקוייםבמערכת-כךנוכללהמשיךאתהפעילותזמן
רביותר,להציףאתהבעיהולדרוששינוי˝
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מאוזן:
.1הבראהממחלה.5קטיףזיתים.8אנקול.9ארץ,עפר.11שיחדפנה.12אלומיניום
 .14סוסאגדי .16(2)הרג .17אשתוהשלישיתשלאברהםאבינו .18מלחיןגרמני
.20קנגורוסיפרותי.22סמלדוארישראל.23אינג’ינר.25משאיראחריו.26צוותא
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††העבירו
את†זה
††††††הלאהÆÆÆ

אם ברצונך שהנכדים יבואו לישון אצלי למרות
שהערב אני משחקת רמי עם החברות  -הקש.8
אם את אחת מחברותיי  -מה את חושבת?למי
יש זמן לדבר אתך?!˝

ליקטה:טוביתאוריאל

המלך¨ †החזאי †והחמור

והורה לו להעסיק את החמור בו במקום.

פעםהיהמלךשרצהללכתלדוג,אךלאהיה
בטוחהאםתנאימזגהאווירמתאימיםלכך.קרא
המלךלחזאיהמלכותיושאלאותולגביתחזיתמזג
האווירשצפויהלשעותהקרובות.החזאיהבטיח
לושאיןסיכוילגשםלארקבשעותהקרובות,אלא
גםבימיםהקרובים.
יצאו המלך והמלכה לדוג עם כל משרתיהם
ומלוויהם.בדרךפגשושניהםבאיכרעלחמורו.
כשראההאיכראתהמלך,אמר":הודמלכותו,אתה
צריךלחזורלארמוןתיכףומיד,כיאניצופהשתוך
זמן קצר יחל לרדת גשם חזק מאוד באזור".
ענההמלךלאיכר":אנימעסיקחזאיבעלהשכלה
וניסיון.הואנתןליתחזיתשונהמאודמשלך,אולם
אני סומך עליו ולכן אמשיך בדרכי"˚ .
זמןקצרלאחרמכןהחללרדתגשםזלעפות .המלך
והמלכהנרטבועדלשדעצמותיהם.כעסהמלך,
חזרלארמוןוהורהלהוציאלהורגאתהחזאי.
אחרכךהואזימןאתהאיכרוהציעלואתהתפקיד
היוקרתישלהחזאיהמלכותי.
האיכרענה":הודמלכותו,אנילאיודעשוםדבר
עלחיזוי.כלהמידעמגיעאלימהחמורשלי.אם
אני רואה שזנבו מורם ,סימן שצפוי יום קיצי
ושמשי,אםהואהוארוקעברגליוהקדמיות,נראה
שרוחחזקהמתקרבתואםאוזנוהימניתשלהחמור
צונחת,זהאומרשבוודאותיירדבקרובגשם".
הקשיב המלך לדבריו ,והחליט שהפעם יפעל
על פי העובדות ולא בהתאם להבטחותיו של
חזאיזהאואחר.
המלךגירשאתהאיכר,הזעיקאתרבהמשרתים

וכךהחלהמסורתארוכתשניםשלבחירת
חמוריםברימזללעמדותהבכירותביותר
והמשפיעותביותרבכלמדינה˝...

על†סף†המוות
אישה בגיל העמידה קיבלה התקף לב והובהלה
לבית החולים.בזמן הטיפול הנמרץ הייתה האישה
על סף מוות ועלתה לרגע לגן עדן .בגן עדן
פגשה האישה אתבוראעולםושאלה אותו אם
הגיע זמנה למות.
ענה להבוראעולם:מה פתאום!יש לך עוד
הרבה זמן!לפי התכנון שלי נשארו לך עוד43
שנים,חודשיים ו8-ימים לחיות.

שמלה†וכובע
ברכה יצאה לקרוז על אוניית נוסעים .אחרי
שהתמקמהבתאה,היאעלתהאלהסיפון,ליהנות
ממרחביהים.
הרוחהיתהחזקהוברכההידקהאתכובעהלראשה
בשתיידיה.
רץאליהנערהסיפוןואמר:
גבירתי,עיזביאתהכובעוהחזיקיאתהשמלהכי
רואיםלך,ואתבליתחתונים.
ענתהלוברכה:מהשרואים-לאחשוב,זהמלפני
80שנה,אבלהכובעמאתמול˝
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התא†הקולי†של†סבתא
שלום,כאן סבתא.אני לא בבית כרגע.אם ברצונכם
להשאיר הודעה,אנא עשו זאת כעת.
אם הנך אחד מילדי  -אנא הקש.1
אם אתה זקוק לבייביסיטר  -הקש.2
אם המכונית שלך במוסך וברצונך להשתמש בשלי
 הקש.3אם היום יום שישי,לא קנית חלה ואני צריכה
לרוץ לקנות עבורך  -הקש.4
אם עלי לקחת את הנכדים לגן,לבית הספר,
למשחק כדורגל,לבלט,לחוג שחייה או לקייטנה
 הקש.5אם עלי להחזיר את הנכדים מהגן,מבית הספר,
ממשחק כדורגל,מבלט,מהשחייה או מהקייטנה
 הקש .6אם אתה בישיבה ולא תגיע הביתה בזמן ורצונך
להיעזר בי כדי לקחת את הנכדים לרופא שיניים,
שיעורי עזר,קלינאי תקשורת או פסיכולוג ילדים
 -הקש.7

האישה התרצתה,התעוררה במיטת בית החולים
וחשבה לעצמה שאם היא כבר בבית חולים,
הגיע הזמן שתעשה מתיחת פנים,מילוי שפתיים
ושאיבת שומן.
היאהחלימה לגמרי,אךכשיצאה מבית החולים,
חצתה את הכביש ונדרסה למוות על ידי משאית.
פגשההאישה אתבוראעולםבפעם השנייה
ושאלה:מה קרה?הריאמרת לי שנשארו לי
עוד  43שנים לחיות!
ענה להבוראעולם:אכן,אךלא זיהיתי אותך˝
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MEDICAL CANNABIS
– Not What You Thought
Shlomit Lola
The use of cannabis by the older population
can resolve a wide range of problems, such
as pain, movement disorders, insomnia,
dementia, and depression. A medicinal
wonder? Almost, perhaps. It has recently
been discovered that medical cannabis
decreases the need for medicines, at the
same time bringing relief. Ask your doctors.
If they gave it to you – wouldn’t you take
it?

A Prescription from a Doctor
Meet A., 69 years old, a happily married
mother of three and grandmother of six.
A. was diagnosed with breast cancer, has
undergone two knee replacements, and
remains active 24/7.
A. suffered from pain, insomnia, and
depression. “The tablet I take to control
the breast cancer is a hormone with many
side effects; amongst others, it causes
depression and does not permit me to sleep
through the night,” she says.

Slowly but surely, here as well as in the
rest of the world, cannabis is losing its
reputation as a dangerous drug, and its
medical benefits are being exposed and
given scientific support. This issue is
inundated with conflicts of interest and
strong forces working from the inside. On
the one hand, we have the pharmaceutical
industry that manufactures a great amount
of chemical medicines, and which fears
their livelihood will be affected by the
natural medicine. This fear is supported
by governments and legal authorities who
are convinced that cannabis is a dangerous
and addictive drug.

“I also suffered inexplicable neuropathic
pain, real nagging pains. And I know what
pain is, because I had two knee replacements
in one go. I was so afraid of becoming
addicted to medicine, because I took opiates
for four months after the surgery.”
Not long ago, after the medication stopped
helping, A. received a prescription for
medical cannabis, at first for 30 grams a
month, then for 40 grams, and she currently
takes 50 grams a month.

On the other hand, an increasing number
of medical, scientific, nursing and
caregiving personnel are presenting
evidence of the benefits of using cannabis.
They are recommending treatment with
cannabis, claiming it generates real miracles.

“It takes about a month to work”, she recalls.
“And now, 18 months after beginning the
treatment, I feel wonderful. I have no pain,
I have no headaches, it’s really a different
world. I sleep well and have no anxieties.
I suddenly have patience, I’m not confused,
and am able to concentrate. I feel like a
completely different human being. My
family also notices a great improvement.”

Between those who completely denounce
and those who recommend (very carefully,
it must be stated), are those who suffer,
who seek cure and relief from their physical
or emotional pain. They have tried
numerous medications, but continue to
suffer severe and unbearable pain that does
not respond to traditional treatment.

A. works full time in a laboratory, and using
cannabis interacts well with her life. “I use
a vaporizer in the morning and in the
evening. It makes me feel good, and there
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has been a wonderful change.”

“that a Divine spirit had landed in the
department. We saw results. We had a 97year-old spastic woman with severe
dementia, who had lost her skills of
communication. We hoped that the cannabis
would relieve her spasticity, and it did.
Without spasticity a meal that had
previously taken two hours was shortened
to 20 minutes.

Two months ago A. suffered from pain and
hemorrhaging in her legs caused by the
medication she took. Her doctor prescribed
an ointment (see the prescription below!)
that he suggested she have made up from
cannabis mixed with coconut oil. Since A.,
or rather her husband, concocted the
experimental miracle ointment, the recipe
has been working well and A. no longer
needs pain-killers. “I hope that they give
cannabis to more people. Doctors seem to
be afraid of the pharmaceutical companies,
but cannabis is an ancient medicine, and
today I am a completely different person.”

A woman in a vegetative state was given
cannabis in the department; she today
lives in an apartment with a caregiver.
She left the circuit of nursing homes and
returned to the community. This is exactly
what people want – that their loved ones
be taken care of at home.”

The Fight for Quality of Life

An Extensive Study

Cannabis improves the quality of life at any
age, but particularly in the elderly. Inbal
Sikurin, 48, mother of four, discovered the
wonders of cannabis when she worked as
head nurse in the nursing home of Kibbutz
Naan. In 2009 a pilot project was
conducted, in which old patients were
treated with medical cannabis. There were
36 beds in the department, several occupied
by patients with dementia.

Today Inbal Sikurin is the head nurse of
Niamedic, a private multi-disciplinary clinic
in Bnei Brak, that integrates neurology,
psychiatry, geriatric medicine and palliative
care with cannabis. “We have built a
platform that permits the clinical research
of various species and products with the
main focus on caring for the elderly.

“We had a busy department, some patients
crying with pain. We worked on extending
their lives and nobody was satisfied, neither
the elderly patients nor their families,” she
says. “I had almost made up my mind to
leave the field of geriatrics, because I didn’t
think I was helping anybody.

At the beginning of the study I selected
five symptoms common to nursing homes:
poor nutrition, muscle spasticity, multiple
medications, pain, depression, and
restlessness. We sat and watched our
residents for hours for a duration of three
years. We discovered that cannabis has
enormous potential for supporting a wide
range of age-related complaints.”

One day an extremely restless old woman
was admitted. We had just received a license
for medical cannabis for another patient
who had already passed away. After much
deliberation and hesitation, the department
in Naan began an experimental pilot project
– treating nursing home patients with
cannabis.
“We could say”, recalls Sikurin excitedly,

The study was closely followed by Prof.
Raphael Mechoulam, the chemist who
discovered the endocannaboid system in
the nineties, a system which transmits
receptors that affect brain and body activity
and control the manner in which cannabis
works in the human body.
Inbal Sikurin worked on Kibbutz Naan
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until the nursing home was closed. Today
she works with “Tikkun Olam”, the first
medical cannabis company in Israel, where
she opened the first mobile clinic of its
kind in the world, a clinic that instructs
patients in the use of medical cannabis.
“Israel today has the largest database in
the world. The study is complex, and
examines hundreds of components of the
plant, including its fragrance,” says Inbal
Sikurin.

We Will Fight for the Right
Meet A.A., an active sportsman, shop
owner, aged 70, who suffers from
fibromyalgia and arthritis. After a twoyear battle, he received a license for
medical cannabis a year ago. His
determination and patience helped him
beat the system and obtain the much
desired license. "None of the treatments,
chemicals, injections or steroids I used
previously helped. My doctors were fedup with me,” he says.

What is Unique about Treating
Elderly Patients with Cannabis?
“Unfortunately, the indications of the Israel
Ministry of Health for medical cannabis
are pain, oncology, and palliative treatment;
however, there is no specific indication for
age-related illnesses or for conditions
typical of patients in nursing homes.
Geriatric complaints might include loss of
appetite, sleeplessness, pain; however,
treatment with cannabis is not permitted
before other medications have been tried.
Cannabis is the last solution in Israel.
Even today old-aged homes do not use
cannabis, and this is a shame. The objective
of our study is to promote the use of
cannabis for a wide range of conditions.”

“They didn’t want to see me in the pain
clinic. I wound up consulting with a private
doctor who recommended cannabis, and
it went quickly from there. I knew the
grass would help, and I wanted it. Thanks
to cannabis I sleep well at night. I still
take medications, but less than I used to,
and even those I do take are more effective.
I have tried various species of cannabis,
and am still experimenting to find out
which is the best for me.”
A.A. is being treated in the department of
rheumatology at a hospital in the central
region of the country, and the doctors there
were not keen to cooperate with him. “The
doctors do not yet have sufficient
information. They are fixed on medicines,
injections and pain killers. The
pharmaceutical industry does not
encourage them to understand the benefits
of cannabis. In my opinion, medical
cannabis will be provided like other
medical prescriptions, and patients will
take it like they take any other medicines.”

Why is a Cannabis Clinic Necessary?
Isn’t this a substance that many
manage to obtain for themselves?
“Cannabis should be used carefully, and
one must be familiar with the rules.
Treatment is not suitable for everybody.
We heard of somebody who gave his
grandfather a puff, the grandfather fainted
and ended up in the ER. The substance we
give is stable and we control its
concentration. Most of the elderly (and
children, too) are given cannabis mixed
with olive oil. We have patients who have
been helped by nothing else, real heroes
who cope with their difficulties and
suffering, and who do not understand the
system. Our battle is for quality of life.”

Regulation 106
Dr Henrik Rostovicz, an attorney who
supports the legalization of cannabis, has
criticized the medical institution. About
five years ago, Dr Rostovicz was diagnosed
with prostate cancer. When his request
for cannabis was rejected he began
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researching the topic and found that
medical cannabis has an odd legal standing.
“Ministry of Health regulations divide
all drugs into three groups: First,
medications like Optalgin or antibiotics,
which are synthetic drugs that have been
tested; we are aware of the damage they
cause, as well as their side effects and their
benefits. The second group comprises
drugs that are listed as dangerous, but
which do have benefits, such as morphine.
A physician can prescribe morphine at his
discretion, and requires no further
authorization. The third list contains
dangerous drugs that have not been
declared medically beneficial, and which
may not be given to anybody. Cannabis
is a strange creation, because it is not a
synthetic medication, it has not been
defined as a dangerous drug with medical
benefits, nor is it a drug with no benefits.
Yet it is distributed as medication to 30
thousand people in Israel based on an
invention that has no legal basis, called
Regulation 106 of the Ministry of Health.”

What Can Be Done to Change the
Situation?
“Cannabis should be removed from the
order of dangerous drugs. This will
happen when doctors stop taking bribes.
If cannabis can cure cancer, as many
researchers have proved, the number of
cancer patients treated with chemotherapy
will decrease drastically, leading to the
loss of billions of shekels to the
pharmaceutical industry. Oncological
departments that poison cancer patients
with chemotherapy receive money for
research funds from the pharmaceutical
companies, money that comprises a
second salary for doctors who work in
the department conducting useless
research with foreseeable results, at the
request of the pharmaceutical industry.
That is bribery. That is how most
oncological departments work, in Israel
and abroad. Israel is not the most corrupt
country – that is the United States. That’s
where the method was invented.
Prof. Raphael Mechoulam, the No. One
researcher in the world, discovered that
cannabis cures cancer as well as 60 other
incurable auto-immune diseases.
Cannabis could save the world, but we
need it to save us from our government
first.

What is not Legal in the Regulation
of the Ministry of Health?
“The regulation is basically not legal
because it determines that after a family
physician has decided to give his/her patient
cannabis, further authorization is required
before accepting or rejecting this decision.
Cannabis is the only medication that
undergoes this procedure. And this
unacceptable method has created a
bottleneck of tens of thousands of people
who need medical cannabis, who remain
on the waiting list for a year and are then
rejected for bureaucratic rather than
medical reasons. As a result, millions of
people in Israel use cannabis illegaly, law
enforcement seeks them out vigorously,
and all this costs the country millions of
shekels, at the same time ruining the lives
of thousands of completely normative
individuals.”

A Recipe for Cannabis
Ointment For Relieving
Pain
Ingredients:
10 grams cannabis flowers
50 grams coconut oil
Method:
Grind the flowers and add to the oil.
Cook in a double boiler for two hours.
Drain the mixture and cool. Store in
refrigerator. Do not freeze.
Spread on painful area, and be well.

English: Lynda Berman
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