
הוספיס בית 
וליווי פליאטיבי 
לחולים בדמנציה

מחלת הדמנציה בשלביה המתקדמים מוכרת בעולם 
כמחלה סופנית, ולכן חולים הנמצאים בשלב זה של 
המחלה יכולים וצריכים לקבל ליווי פליאטיבי תומך. 

הליווי במסגרת הוספיס בית מאפשר לחולים ולבני משפחותיהם לקבל ליווי רפואי מלא, בשילוב מתן כלים 
ותמיכה להתמודדות עם האתגרים שהמחלה מציבה בשלביה המתקדמים.

מתי ניתן להפנות חולי דמנציה להוספיס בית?
הנחיות משרד הבריאות מגדירות כי כל אדם, אשר רופא מומחה מוסמך קבע כי תוחלת חייו אינה עולה על 
6 חודשים, זכאי לקבל ליווי הוספיס בביתו ללא כל עלות. קיים קושי לאפיין את המעבר לשלב הסופני של 

מחלת הדמנציה על כן הוגדרו קריטריונים לאבחון שלב זה.

הקריטריונים לאבחון דמנציה בשלבים מתקדמים:
*FAST 7 ומעלה לפי אומדןC חומרת המחלה בדרגת

*Fast: Functional Assessment Screening Tool

 חוסר יכולת לזהות את הסביבה או את קרובי המשפחה  הפרעות בבליעה/ אכילה/ אספירציות  שני אשפוזים בטווח של חצי שנה
קריטריונים נוספים להפניה להוספיס בית:

מאפייני השלבשם השלב
ללא חסכיםהזדקנות נורמאלית 1
2MCI חסך תפקודי סובייקטיבייתכן ליקוי קוגניטיבי קל
3MCI חסך תפקודי אובייקטיבי המפריע במטלות מורכבותליקוי קוגניטיבי קל
IADL קיימת השפעה על תשלום חשבונות, בישול, ניקיון ונסיעותדמנציה קלה4
נזקק לסיוע בבחירת ביגוד הולםדמנציה בינונית5
6aנזקק לסיוע להתלבשדמנציה בינונית חמורה
6bנזקק לסיוע ברחצהדמנציה בינונית חמורה
6cנזקק לסיוע בשירותיםדמנציה בינונית חמורה
6dאי שליטה במתן שתןדמנציה בינונית חמורה
6eאי שליטה במתן צואהדמנציה בינונית חמורה
7aמדבר 5-6 מילים במהלך יממהדמנציה חמורה
7bיכולת דיבור של מילה בודדת בברורדמנציה חמורה
7cאין יכולת להתהלךדמנציה חמורה
7dאין יכולת להתיישבדמנציה חמורה
7eאין יכולת לחייךדמנציה חמורה
7eאין יכולת להרים את הראשדמנציה חמורה



עקרונות הטיפול הפליאטיבי 
בחולי דמנציה

  הקלה על כאב ותסמינים מטרידים אחרים המאפיינים 
מחלות דמנציה בשלבים מתקדמים:

1. טיפול בתסמינים הקשורים באי שקט פסיכו-מוטורי
2. טיפול בקשיים בהאכלה ובהזנה
3. טיפול במצבי חום וחשד לזיהום

  הפחתת מספר האשפוזית בבית חולים.

  דגש על איכות ונוחות חיים.

  צוות רב מקצועי המעניק מעטפת טפול כוללנית, במטרה 
לסייע למשפחה להתמודד עם מחלתו של יקירם.

  מתן כלים, הדרכה, ייעוץ ותמיכה למשפחה, והכנה 
לשלבים הבאים. 

שירותי צבר רפואה אינם כרוכים בעלות למבוטחי קופות החולים שבהסדר.
למטופלים אחרים השירות זמין גם באופן פרטי.

מה כולל שירות הוספיס בית לחולים בדמנציה?
  עם קבלת האישור מקופת החולים, האחריות הרפואית עוברת לידי צוות הוספיס הבית של צבר רפואה.

  תוך 24 שעות מקבלת האישור יבוצע הביקור הראשון בבית המטופל.
  צוות רב מקצועי ילווה מעתה את המטופל ואת בני משפחתו. הצוות כולל רופא/ה, אח/ות, ועובד/ת סוציאלי/ת. 

בנוסף לביקורי הבית הסדירים, הצוות יהיה זמין טלפונית למשפחה 24/7, כולל סופי שבוע וחגים, למענה על 
כל שאלה או צורך.

צוות הוספיס הבית ידריך את המטופל ובני משפחתו בכל הנדרש בטיפול היומיומי ובהכנה לקראת השלבים 
הבאים. העובד/ת הסוציאלי/ת אף יעניקו תמיכה רגשית למשפחה, ויסייעו בהתמודדות ובמיצוי זכויות.

טלפוןמנהל/ת מחוזמחוז 
0טל שביטצפון 7 2 - 3 9 7 0 1 5 8

0עינב סתיושרון 7 2 - 3 9 7 7 1 7 9

0יעל גליקומרכז 7 2 - 3 9 7 0 2 4 0

0עידן שפיראדרום 7 9 - 5 8 0 0 1 1 4

0טלי קראוסירושלים 7 2 - 3 9 7 0 2 3 6

איריס צרפתימרכז פניות
דנה דנון

0 7 3 - 7 8 5 0 9 0 4
0 7 3 - 7 9 4 6 8 8 1

לקבלת מידע נוסף ולכל 
שאלה בנושא ניתן לפנות

לצוות קשרי הקהילה של
צבר רפואה.
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