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רקע
• בתחילת מגפת הקורונה ,ביקורים בבתי החולים נאסרו.
• עלייה ניכרת בשיעור המטופלים המונשמים למשך זמן ממושך.
• מטופלים שמחוברים אל מכונת הנשמה חווים השתתפות חברתית ובין-אישית
מצומצמת עם סביבתם.

• ביקורי משפחות ביוזמת צוות המחלקה.

סקירת ספרות
• בתחילת מגפת הקורונה ,ביקורים בבתי החולים נאסרו \ הוגבלו ,ובני המשפחות הופרדו לעיתים
קרובות מיקיריהם המאושפזים בעיקר אלה שהתאשפזו במחלקות טיפול נמרץ ( & Azoulay, Curtis
 .)Kentish-Barnes, 2021קרובי המשפחה לא הורשו להיות ליד מיטתו של המטופל ,מה שייתכן ופגע
במעורבותם בקבלת ההחלטות.
• רופאים רבים הניחו שהליך זה של "הגבלת ביקורים" מזיק הן למטופלים והן לבני המשפחה
( .)Kentish-Barnes, et al., 2021בהקשר זה ,תקשורת עם המשפחה שונתה במידה ניכרת והסתמכה
בעיקר על תקשורת מרחוק ,לרוב באמצעות שיחות טלפון ,ולפעמים באמצעות שיחות ועידה בווידאו.
• לאחר מוות במחלקות טיפול נמרץ ,בני משפחה שכולים נמצאים בסיכון גבוה להצגת תסמינים
שיכולים להשפיע לרעה על איכות חייהם ,כגון חרדה ,דיכאון ,תסמיני הפרעת פוסט טראומטית.
) .(Kentish-Barnes, et al., 2021הידיעה שבן משפחה נמצא ברגעים האחרונים של סוף החיים ולא
להיות מסוגל להיפרד ממנו ,הינו גורם הקשור לנטל פסיכולוגי בקרב בני המשפחה (Kentish-Barnes,
).et al., 2015

"והיו גם דברים משמחים כמו
למשל הצלחנו להפגיש בין אמא
והבנות שלה ,היה תחושה של
חמימות והלב מתרחב"

"פחד .כמה בני משפחה מאושפזים? בני
משפחה באים לבקר אחד ואז עוברים
לשני .לפעמים היו ביקורים של בני
משפחה שמבקר בעצמו מאושפז במחלקה
ליד".

"רגשות של חוסר אונים ,עצב ,כאב לב
אבל היו גם רגשות שמעורבבים עם
קצת שמחה שאנשים אלה יכלו לראות
את יקיריהם ..ולתת להם אופציה
להחזיק את היד"

"ובתוך תוכי אני נקרעת -מי
אני שאמנע מאמא לראות את
הבן שלה? מי אני שאמנע
מאמא להיפרד מהבן שלה? ומי
אני שאמנע מהבן לקבל את
המגע של אימו ברגעיו
האחרונים".

סיכום
• במהלך הביקורים עלו דילמות שונות
ותגובות רגשיות שונות .האינטראקציה בין
הצוות לבני המשפחה הייתה שונה ,לאור
המעמסה הרגשית שהקורונה הביאה
איתה.
• יש משפחה גרעינית ויש משפחה מאמצת,
והאחרונה הינה אנחנו הצוות הסעודי,
שנמצא עבור המטופל בכל עת ובכל מצב.

