
10 מיתוסים על טיפול פליאטיבי
1. מיתוס - טיפול פליאטיבי מחיש את המוות

4. מיתוס - טיפול פליאטיבי ניתן רק בבתי חולים

6. מיתוס - המוות מלווה בכאב

8. מיתוס - מתן מורפין מזרז את המוות

7. מיתוס -2. מיתוס -

3. מיתוס -

9. מיתוס -

10. מיתוס -5. מיתוס -

טיפול פליאטיבי אינו מחיש את המוות אלא 
מאפשר שמירה על איכות חיים ונוחות מרגע 
האבחנה של מחלה מאיימת חיים , במהלכה 

ובסוף החיים. 

כאב אינו בהכרח חלק מתהליך המוות. כאשר הוא 
קיים סמוך לסוף החיים ישנן דרכים רבות להקל על 

החולה.

טיפול פליאטיבי מועיל לחולים במחלה מאיימת 
חיים ולבני משפחתם כבר בזמן האבחנה.

טיפול בכאב למניעת סבל והשגת נוחות למטופל 
הכואב כרוכה לעיתים קרובות בהעלאת מינוני 

משככי הכאב. הדבר נגרם מעלייה בסבילות 
לחומרים אלו ולא בהתמכרות. 

חולים במחלה מתקדמת מאיימת חיים אינם 
מרגישים צמא ורעב כמו אנשים בריאים. המוות 

בחולים אלו לא נגרם מרעב או הפסקת הזנה אלא 
מופיע כתוצאה טבעית של מחלתם.

מתן מינונים מבוקרים של מורפין מאפשר שמירה 
על נוחות והקלת סבלו של המטופל אך אינו מחיש 

מוות.

ניתן לקבל טיפול פליאטיבי בכל מקום בו שוהה 
או גר המטופל – בבית , בבית חולים , בהוספיס , 

במוסד סיעודי ובבתי  אבות. 

טיפול פליאטיבי מאפשר שמירה על איכות החיים 
המטופלים עם מחלה מתקדמת מאיימת חיים. 

התקווה משתנה מתקווה להשגת מרפא לתקווה 
להמשך חיים מלאים ואיכותיים עד כמה שניתן. 

מתן אפשרות לילדים לשוחח על סוף החיים עוזר 
להם לפתח גישה בריאה לנושא ותועלת לחייהם 

כבוגרים. כמו מבוגרים, גם ילדים זקוקים לזמן 
להיפרד מיקיריהם ומהחשובים להם.      

לעיתים צרכיו של החולה עולים על המתאפשר 
לספק לו בבית  למרות מאמץ  ניכר מצד 

המשפחה והסובבים. מתן טיפול מיטבי והולם  
אינו מהווה כשלון ולא משנה היכן ניתן. 
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טיפול פליאטיבי מיועד לחולי סרטן 
בסוף חייהם 

שימוש במשככי כאבים בטיפול 
פליאטיבי גורם להתמכרות

חולים בטיפול פליאטיבי שמפסיקים 
לאכול מתים מרעב

המשמעות של טיפול פליאטיבי היא שהרופא 
שלי מוותר עלי ואין לי יותר תקווה 

צריך להגן על ילדים מחשיפה 
לתהליכי סוף חיים ומוות

אכזבתי את יקירי/תי  מכיוון שלא 
נפטר/ה בבית
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