
החלטות הנוגעות למצבים רפואיים דחופים במטופלים עם דמנציה מתקדמת  
פליאטיביהקשר לתפיסות הנוגעות לטיפול : בקרב רופאים ואחיות

3,1גנץ-פרידה דקייזר, 2,1לי מרקוס-אסתר, 1מאירה אראל
ירושלים, המרכז האקדמי לב, הפקולטה למדעי החיים והבריאות3;ירושלים, המרכז הרפואי הרצוג2;ירושלים,האוניברסיטה העברית, ש הנרייטה סאלד"בית הספר לסיעוד ע1
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מטרות המחקר
 לבדוק את החלטות הטיפול הנוגעות

במטופלים ד"במלרלמצבים רפואיים דחופים 
.עם דמנציה מתקדמת בקרב רופאים ואחיות

 לבדוק את הקשר בין החלטות אלו לתפיסות
במטופלים עם פליאטיביהנוגעות לטיפול 

.דמנציה מתקדמת

משתתפים-שיטות 
159העובדים במחלקות פנימיות וכירורגיות בבתי ות/אחים156-וות/רופאים

". הדסה"ו" שיבא"החולים 
190במחלקות כירורגיות125-עובדים במחלקות פנימיות ו
97  ות/מתמחים218-ו) בתפקידות/או אחיםות/מומחיםות/רופאים(בכירים

שלא בתפקידות/או אחים

שאלון-שיטות 
שני תרחישי מצב חרום במטופלים עם דמנציה מתקדמת. 1
)(Iדימום משמעותי מדרכי העיכול העליונות עם אי יציבות המודינמית
)(IIספיקה נשימתית חדה והחמרה בתפקוד כלייתי -דלקת ריאות שנגרמה מאספירציה עם אי

תוצאות
IIובתרחיש9.92±4.29היה)העיכולממערכתדמם(Iבתרחישהממוצעהניקוד

.6.22±2.92)אספירציה(
פנימאיצוותבקרב)יותרפליאטיביטיפול(יותרנמוךהיהIבתרחישהממוצעהניקוד
.)p<0.001,11.18±4.24לעומת9.08±4.11(כירורגיצוותלעומת

לעומת6.19±2.83(לכירורגיפנימאיצוותביןIIבתרחישבניקודהבדלהיהלא
6.27±3.06,p=0.8(.

%

מסקנות

advancedמתקדמתדמנציה dementia)(למוותשכיחהסיבההיא
.קשישהבאוכלוסייה

בנילהכיריכולתאי,קשהקוגניטיביתבפגיעהמאופיינתמתקדמתדמנציה
מלאהבעזרהצורך,ניידותיכולתהעדר,מינימליתמילוליתתקשורת,משפחה
.הסוגריםעלשליטהוחוסריום-היוםבתפקודי

דלקת ריאה  , הפרעות בליעה: סיבוכים שכיחים בשלב זה
.מאספירציה ופצעי לחץ

.  לכל תרחיש הוצגו כמה חלופות טיפול
כאשר טיפולים  3-1ניתן ניקוד לכל טיפול שנבחר מ 

במידה ונבחר  . יותר קיבלו ניקוד גבוה יותר" חודרניים"
ובמידה ולא , )1-(הוא קיבל ניקוד של פליאטיביטיפול 

(1-)טווח הניקוד האפשרי . 1+נבחר ניתן ניקוד של 
.  IIבתרחיש 11עד ) 2-(-וIבתרחיש 17עד 

התייחסות להיגדים הקשורים לתפיסות ועמדות  .2
תוך (בדמנציה מתקדמת פליאטיביבנוגע לטיפול 

).  ליקרטשימוש בסולם 

40%-כמתקדמתדמנציהעםלמטופליםהולםפליאטיבישטיפולמסכימיםמהמשתתפים90%-שלמרות
כגוןחודרניותבהתערבויותבחרניכרושיעור)הרגעהאוכאבנוגד(מקלטיפולבמתןבחרולא

.והנשמהואינטובציהגסטרוסקופיה
ייתכן,החייםסוףבמצבשנמצאכמימתקדמתדמנציהעםהמטופלאתמעריכיםאינםהמשתתפיםמקצת

.ולפרוגנוזההמחלהלמהלךבנוגעידעפעריבשל
מתגובתהחששהואמתקדמתדמנציהעםבחוליםהטיפולהחלטותעלביותרכמשפיעשדווחהגורם

.משפטיתמתביעהאוהממוניםמתגובתהחששמאשריותר,פליאטיביתלגישההמשפחה
עםמטופלשלבתרחישבולטהטיפוללגישתהמטפלהרפואיהצוותשלהפליאטיביתהתפיסהביןהקשר
להיותעשויותההנשמההשלכותכאשר,דמנציהעםבמטופליםשכיחסיבוך–מאספירציהריאותדלקת

.ממנהבגמילהקושיעקבטווחארוכות
דחופהברפואהשהעוסקיםלהניחסביר.המיוןבחדרהיאהמרכזיתשעשייתורפואיצוותכלללאהמחקר

.השונותבדיסציפלינותהצוותיםשדווחוכפיהכירורגיובמיוןהפנימיבמיוןיפעלו

למטופלים עם פליאטיביהקשר בין התשובות להיגדים בנוגע לטיפול 
דמנציה מתקדמת וההחלטות הטיפוליות בשני התרחישים
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Iהעדפות הטיפול בתרחיש 
)N-315(דימום מדרכי העיכול העליונות 

IIהעדפות הטיפול בתרחיש 
)N=315(דלקת ריאות מאספירציה 

% %

מצביע על קשר בין התשובה להיגד והניקוד בכל תרחיש  + 

דיון

:פרטי המציגים
 Estherlee@herzoghospital.org: ל"דוא, לי מרקוס-ר אסתר"ד

meiraer@sabarhealth.co.il: ל"מאירה אראל דוא
)א, יבקהלת (. ְוִהִּגיעּו ָׁשִנים ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ

בכללובגריאטריהפליאטיביתברפואהומיומנותידעלכלולצריכהדחופהברפואהרפואיצוותהכשרת
.הרלוונטייםהמשפטייםבהיבטיםוידעבפרטמתקדמתדמנציהעםלחולהובגישה

סוףהחלטותשלפרוטללאד"למלרמופניםמתקדמתדמנציהעםחוליםבוהקייםהמצבאתלשפריש
.במוסדותאובקהילהשנקבעוהחיים

,דחופיםרפואייםמצביםבשל,לעיתים
מופניםמתקדמתדמנציהעםמטופלים

.כללייםחוליםלבתי
אוד"במלרהרפואיהצוותשלההחלטות
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