
  

 2006האגודה הישראלית לטיפול תומך " תמיכה"הרצאה בכנס 
 

   הדמיון והשוני  -פליאטיבית ת ותפיסהגריאטריתפיסה 

דורון גרפינקל  ' דר
 

( הוספיס)פליאטיבית ה גריאטרית  מחלקמנהל 
פרדס חנה  ,תריאטריהמשולב לרפואה גמרכז ה -שהם  

 

ות מקום מרכזי בהכשרתם של מגוון אנשי מקצוע תופסהולכות והגריאטרית והפליאטיבית  -ות גיששתי 

ביותר ברפואה  "צעיר"גריאטריה הינה המקצוע ה.  ובציבור הרחב מאידך, העוסקים בבריאות וחולי מחד

הגישה . הסיבה היא הארכת תוחלת החיים שגרמה לעלייה משמעותית בפלח המטופלים בגיל הזקןו

מגע  , לפני שהשכלנו לפתח תרופות וניתוחים: וריההיסטב עתיקהה אהי, מאידך (תפליאטיבי) כתתומה

  .אמצעי עיקרי ולעתים היחיד לטיפול בסובל ,תמיכה ובעיקר התפילה היוו בכל העמים והדתות, אנושי

ובעיקר  ,ריפויהכשלו אמצעי בימינו כשלמודעות  תחוזר תגם הגישה הפליאטיבי, בדומה לגריאטריה

השיפור בטכנולוגיות הרפואיות , תפרדוקסאלי .בלתי נמנע להמשך החיים והמוות הסיכויים ואפסכש

 קשישיםה תאוכלוסיי הגדלת ל םתר, במחלות האקוטיות ולהארכת חיים משופרשהביא לטיפול 

      .תקופה ממושכת יותר עד למוותסבל ומוגבלות ים חווהמחלות כרוניות חשוכות מרפא מ הסובלים

חוסר תנועה וחוסר , אי שליטה בסוגרים ,קוגניטיבית הם ירידה" ענקי  הגריאטריה"לפי איזאקס 

 >> DISABILITY) פגיעה בתפקוד -הגריאטרית  התייחסותקד הומל תםארבעלאחד  ניתן .יציבות 

DYSFUNCTION )המוקד , מאידך .קוגניטיבי ונפשי -ומוחי ( כולל סוגרים)מוטורי -גופני: גוףבמערכות ה

פגיעה בתפקוד כשלעצמה גם ש ברור. והקלתו( DISCOMFORT, SUFFERING) הסבלבטיפול תומך הוא 

.  (משוחול) גורמת סבל לחולה ולמשפחתו

  מתפיסת התנתקות קיימת בשתיהן: קווי דמיון בין התפיסה הגריאטרית והפליאטיביתקיימים הרבה 

בדיקות  בהרבה שימוש, התסמינים כל המסבירה אחת מדויקת אבחנה: הגורסתמסורתית ה הרפואה

 -הפליאטיבית גישהבו מחלות/בעיות במגוון מידת דוברמ בגריאטריה .למחלה ספציפי טיפול וקביעת

.  סבל להקלת יתרמו אם אלא, ספציפי טיפול או לבירור מקום אין, חיונית אינה מדויקת  אבחנה

 חיים איכות לע דגש, חברתית-המשפחתית התמיכה למערכת התייחסותקיימת  התחומים שניב

משוכללות  טכנולוגיותאינו  גשהד .סבל הקלת לעומת חיים הארכת בנושא ואתיות מוסריות ותוהתלבטוי

  .LOW TECH. - HIGH TOUCH)) "אנושי מגע" בעיקר אלא

 (CONTINUITY) הטיפול המשכיותלו המטפל לצוות משוחול בין ציפיות לתאום רבה חשיבות  ןיהתבש

 אינו רופאהש לעובדה מודעותיש ן היתבש ,ולסיום. ניכרו אשפוז  ומחלקות ח"בי, הבית בין בחולומש

  .זמינות מסביב לשעוןב תחומי בין צוות הטיפול המיטבי מחייבו יחיד מטפל
    

מצוקה ועיצוב תוכנית  באיתורהמטופלים ומשפחתם יותר  פיםתשמגישה פליאטיבית ב: יםלגבי הבדל 

, פחד ממוותהעם  חולומש התמודדותב ,תכלכלית וחברתי, תרוחני, נפשית, גופנית יכהתמבו ,טיפול

 .תמיכה למשפחה גם בתקופת האבל תכולל הגישה.ןבדידות ואובד

אחיות , מאה רופאיםכהועברה בשהם פרדס חנה ל מסוגה ראשונה גריאטרית -תהשתלמות פליאטיבי 

גבוהה  ו שביעות רצוןראשאלוני משוב ה. ומוסדות לטיפול כרוני ח"בתי ,קהילהמה וציאלייםסבדים ועו

, םייגריאטרוים יעקרונות פליאטיבדרכה המשלבת הל .הדרכה ותרומתה לעבודתם היום יומיתהת רממ

 . כוללני בקשישיםהטיפול הלשיפור  מהורות בריאותה ותמקצועמגוון אנשי ידע לת עשרלה פוטנציאל 


