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  האחיות הסתדרות של האתיקה לשכת התייחסות -למות הנוטה החולה חוק

 גרמן לועדת מוגש

 ,רב שלום

 

 זה ובכלל לה מחוצה ואף הבריאות במערכת לדיון, למות הנוטה החולה חוק ועלה שב, אילו בימים

 . זה חשוב בחוק לדיון ועדה– גרמן יעל כ"ח הבריאות שרת ידי על מונתה

, ובעולם בארץ ספרות סקרה, והשלכותיו החוק בעיקרי דנה האחיות הסתדרות של יקההאת לשכת

 .הועדה לעיון להלן המוגשת, עמדתה וגיבשה בעקבותיו המתעוררות אתיות סוגיות בחנה

 להתבצע חייב יישומו אשר, חשוב חוק"  למות הנוטה החולה חוק" ב רואה האתיקה לשכת .1

 .ותרבותו צרכיו,לאמונותיו ובהלימה, וחירותו האדם ודכב על שמירה תוך, הראויה ברגישות

 .בחסר לוקה החוק יישום,ספק ללא ,כיום הנוהגת טיקהקהפר לאור .2

 טיפול ואיכות שוויוניות של תפיסה ולהטמיע לקדם, הציבורית הבריאות מערכת אחריות .3

 ודעותמ העלאתל לפעול יש זו במסגרת, ולאחריו המוות ועד החיים מעגל כל לאורך מיטבית

 .בו הכלולות והאפשרויות החוק של לקיומו הרחב הציבור

, ממושך אשפוז, כללי אשפוז, קהילה) הבריאות במערכת המסגרות במגוון הפועלת ,לאחות .4

 ובקידום לאוכלוסייה החוק בהנגשת מרכזי תפקיד( ועוד הוספיס מחלקות, סיעודיים מוסדות

 :ל תפעל האחות. יישומו

 וזכויות ונוסח, החוק קיום על,  הטיפול שלבי בכל, תיהםומשפחו המטופלים יידוע .א

 ו.במסגרת המוקנות

 ההנחיות גיבוש בתהליך ומשפחותיהם ולמטופלים הציבור לכלל וסיוע יעוץ .ב

 המקדימות

 .בחוק כנדרש הטפסים על החתימה בתהליך וסיוע יעוץ .ג

, לההמח שלבי בכל ומשפחותיהם, סופניות במחלות החולים במטופלים תומך טיפול .ד

 .המקדימות ההנחיות מימוש ועד

 ביותר המתאימה המקצועית ההכשרה בעל גורם מהוות, תומך בטיפול העוסקות האחיות .5

, סוציאליים עובדים, רופאים: כגון מקצועיים רב צוותים עם פעולה שיתוף תוך, החוק ליישום

 .ועוד

, בחוק גדרותהמו היעד אוכלוסיות הגדרת להרחבת לפעול לוועדה קוראת האתיקה לשכת .6

 הכללה ולאפשר חודשים 6-ל מוגדרת החיים תוחלת אשר חולים -כיום הקיים לנוסח מעבר

 . COPD  ,ALS,  פרקינסון :כגון מרפא חשוכות ממחלות הסובלים מטופלים של גם

 יותואפשרהו החוק מהות את מספיק מפשטים אינם כיום הקיימים הטפסים ונוסח הלומדה .7

 יםידידותי הסבר ודפי לומדה ליצור יש .החוק ליישום מכשול מהווים ובעצם בו הטמונות

 .וידידותי מרוכך לנוסח(, לחוק נספחים) הטפסים נוסח לשינוי לפעול יש.  למשתמש



  ידי על הן ויישומו החוק הבנת קידום צורךל התשתית את הווהשת צוותים הכשרת נדרשת .8

 .ציבורה בקרב והן המטפלים

 חקירה מחייב, בבית מוות מקרי בו המצב לשינוי לפעול יש החוק וחר ביישום מרכזי כחלק .9

 בחירתו פי על חייו סיים אשר המטופל למשפחת מיותר לסבל גורמת זו מציאות. משטרתית

 בבית מוות מיקרי לאשר הסמכות פאליטיבי לצוות תינתן בו תהליך על להמליץ ניתן. בביתו

 .א"מד ידי על ופינוי משטרתית חקירה ללא, המטופל

 או/ו חולים בבית לטיפול ונזקק והיה, משפחתו יידוע תוך מקדימות הנחיות על מטופל חתם .11

 ההנחיות יישום לוודא, ומשפחתו המטופל בידי יסייע אשר,  ארצי מנגנון יוגדר, בקהילה

 . בפועל

 על הן רגולציה או לחץ הפעלת ללא, הראויה הרגישות על הקפדה תוך החוק יישום לוודא יש .11

 .ומשפחותיהם מטופלים על והן טפליםהמ

 צורך יש כי הוועדה חברי של  הלב תשומת את להסב מבקשים אנחנו, לעיל לנאמר בנוסף .12

 מסגרות הרחבת כולל, החולים ובבתי בקהילה פאליטיבי לטיפול מסגרות ולפתח להרחיב

 . והאשפוזי הביתי ההוספיס

 .יומם בשגרת אילו וכןת בעולמות העוסקים לצוותים לתמיכה מסגרות לקדם יש .13

 .לבדיד רציף טיפול שהופכת פסק אל מנגנון בעלות הנשמה מכונות של ליישום לפעול יש .14

 ממחלת הסובלת אוכלוסייה גם ולהכליל ההנחיות את להרחיב ניתן כיצד לבחון יש .15

 (.Dementia)שיטיון

 והאדם במידה. תוקפן שפג מקדימות להנחיות המתייחס( ב)34 הסעיף לשינוי לפעול יש .16

 אין או הספיק לא, כשיר לא והוא השתנה ומצבו כשיר היה בתחילה עליהם שחתם

 רצונו את לכבד יש,  אחרים בפני בעבר בוטאה אם גם ההנחיה את לחדש באפשרותו

 הסובל מטופל או, מוחי אירוע לאחר מטופל אצל שמתרחש כמו כשיר ללא הפך טרם האחרון

 Dementia)) משטיון

 של לביסוסו תביא והמטופלים המטפלים ציבור מודעות העלאת ,הלשכה רותחב לדעת, לסיכום

 .ישראל במדינת וחירותו האדם זכויות את תקדם ובכך למעשה הלכה ויישומו החוק

 

 בברכה

 ד"ר רות קפלן

 יו"ר לשכת האתיקה של האחים והאחיות בישראל


