שירות פליאטיבי ביתי
ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן
של האגודה למלחמה בסרטן

Rosalind (Landy) Stern Palliative Home Care Service

שירות פליאטיבי ביתי של
האגודה למלחמה בסרטן
שירות פליאטיבי ביתי מאפשר קבלת טיפול סיעודי ,רפואי ופסיכו-
סוציאלי ,במטרה להקל באופן מרבי על החולה באמצעות איזון
סימפטומים ,כגון כאבים ,בחילות והקאות ,קוצר נשימה ,עצירות
ועוד ,ובמקביל לטיפול הרפואי להעניק תמיכה רגשית לאדם החולה
ולמשפחתו.
מטרת השירות היא לאפשר איכות
חיים טובה יותר לחולי סרטן
במצב מחלה מתקדם ,המעוניינים
להישאר בביתם .השירות מיועד
גם עבור המקבלים טיפול אונקולוגי
פעיל והסובלים מתסמינים קשים.
השירות מאפשר להתמודד טוב יותר עם
התופעות הכרוכות במחלה והטיפול בה ,והינו זמין במשך  24שעות
ביממה ,בימי חול ,בשבתות ובחגים.
את השירות מפעיל צוות בינתחומי-פליאטיבי ,המיומן בהתמודדות
עם בעיות מורכבות הנובעות מהמחלה עצמה ומהטיפולים בה.

למי מיועד טיפול
פליאטיבי ביתי?
לחולי סרטן במצב מחלה מתקדם הנמצאים בביתם.
לחולים מעל גיל  ,18להם מטפל עיקרי זמין ,המסוגל
לסייע באופן פעיל.
לחולים המקבלים טיפול אונקולוגי פעיל ,הסובלים מתסמינים
קשים וזקוקים לאיזונם.
השירות ניתן לחולי סרטן ובני משפחותיהם ברדיוס של עד  30ק"מ
מהמרכז הרפואי שיבא ,תל השומר.

השירות אינו מחליף את שירותי קופת החולים ,אלא
ניתן בנוסף להם ,בתיאום עם הקופה בה חבר החולה.

דרכי הפנייה לקבלת
השירות
הגורמים המפנים את החולה לשירות הינם
רופאים/ות ,אחים/ות ועובדים/ות סוציאליים/ות
בבתי החולים או בקהילה ,המכירים את החולה ואת בני
משפחתו.
את הפנייה לקבלת השירות יש להעביר בתיאום עם קופת החולים.

הפנייה תכלול:
טופס הפניה לשירות פליאטיבי ביתי ,אותו ניתן לקבל
בטל.03-5341134 .
סיכום מחלה.
דו"ח סיעודי.
הסכמת האדם החולה ומשפחתו לקבלת הטיפול.

על הצוות
צוות שירות פליאטיבי ביתי הוא צוות לומד ומלמד ,הכולל
רופאים/ות מומחים בטיפול פליאטיבי ,בעלי מינויים אקדמיים,
אחים/ות מומחים קליניים ועובדים/ות סוציאליים/ות .חברי הצוות
פועלים בשיתוף פעולה הדוק ביניהם ועם המטפלים בקהילה.
הצוות עוסק בפעילות דידקטית ומחקרית.

הרופאים/ות:
עורכים/ות ביקור בית ראשון עם האחות כדי להעריך את
מצב האדם החולה ולגבש החלטה בנוגע לטיפול המתאים
ביותר עבורו בכל הקשור לאיזון תסמינים (סימפטומים).
מלווים/ות את האחיות בייעוץ רפואי שוטף.
זמינים/ות במשך  24שעות ביממה לקריאות האחיות.

האחים/ות:
עורכים/ות ביקור בית ראשוני יחד עם הרופא.
עורכים/ות ביקורים יזומים וביקורי בית על פי הצורך.
זמינים/ות  24שעות ביממה ,כולל שבתות וחגים.
תומכים/ות בחולים ובמשפחותיהם ע"י מתן ייעוץ והדרכה
באופן שוטף לגבי הטיפול הקשור למצב הפיזי והרגשי של
האדם החולה.

העובדים/ות הסוציאליים/ות:
מסייעים/ות במתן תמיכה רגשית ובהענקת סיוע בשעת
משבר לאדם החולה ולבני משפחתו.
מיידעים/ות את החולה ואת בני משפחתו בדבר הזכויות
הסוציאליות המגיעות להם עפ"י
החוק ומסייעים/ות במימושן.
מתווכים/ות בין החולה ובני
המשפחה לבין גורמים מטפלים
נוספים במסגרת הקהילה.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות ל:
שירות פליאטיבי ביתי ע"ש רוזלינד (לנדי) שטרן
של האגודה למלחמה בסרטן
בית פרידמן תל השומר
מענה  24שעות03-7369491 :
טל | 03-5303258 ,03-5341134 .פקס03-5351375 .
דואר אלקטרוניPal.homecare@cancer.org.il :

האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מערך תמיכה ,סיוע ומידע
נרחב לחולים ובני משפחותיהם ,כמו גם מרכזי תמיכה
וקבוצות תמיכה בפריסה ארצית.
באתר האגודה באינטרנט ניתן להפנות שאלות למיטב
המומחים ב'פורום טיפול תומך-פליאטיבי בחולי סרטן':
.www.cancer.org.il

למידע נוסף מומלץ לפנות
לאתר האגודה למלחמה בסרטן:
www.cancer.org.il
או ל'טלמידע'® של האגודה בשיחת חינם
טל1-800-599-995 .
סטודיו ליאת אפל
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