כישורי תקשורת בנושא וירוס הקורונה – עובד מהכלי
האמריקאיCOVID-ready communication skills: A :
playbook of VitalTalk Tips
הגרסא העדכנית ,סרטונים ,כלים וקישורים

נוספים נמצאים באתר( .להארות)talisahar@gmail.com :

למי הכלי מיועד? לאנשי מערכת הבריאות בכל מקום :אלו זמנים חסרי תקדים .אין לנו מפת-דרכים .אנו עומדים בפני
שיחות שלא ציפינו (ולא רצינו) לנהל.
למה?  VitalTalkפותח בסיאטל ,ועכשיו זה אצלינו ...היו לנו חולים שמתו ,ולא כולם היו קשישים .אחד הקולגות שלנו
מונשם .אנו מקבלים שיחות מכל העולם איך להתמודד עם המצב החדש .אנחנו מבינים שאולי המחויבות המקצועית
שלנו ,תסכן את בני ביתנו האהובים .חוששים שמה שאנחנו רואים כעת יהפוך לצונאמי .כפי שקרה באיטליה.
אך יש לזה גם צד אחר .העמיתים שלנו מתאמצים .אנשים מנסים לתמוך זה בזה בדרכים בלתי צפיות ויפות .יחד אנחנו
גדולים יותר .ואנו יכולים לעשות זאת עם אמפתיה ,חמלה ותחושת שליחות.
מה? ברוח זאת אנו מוסרים את הכלי הזה לשימושכם ללא תמורה .אפשר לשלוח אותו בדוא"ל ,ולהפיץ אותו סביב .תוך
ציון המקור.
איך ניתן לחלוק אותו? לכלול את הלוגו של  ,VitalTalkלציין "עובד מ ,"VitalTalkולומר שהגרסא העדכנית ביותר
נמצאת באתר .VitalTalk
 VitalTalkהוא ארגון חברתי ללא מטרות רווח שמטרתו להפוך את כישורי השיח במחלות משמעותית לכלי נגיש לכל
רופא/ה  .התכנים האלו יהיו גם באפליקציה לאייפון ולאנדרואיד בקרוב מאד .התוכן יעלה לישומון החינמי
שלנו . VitalTalk Tips app

שמרו על עצמכם – העולם זקוק לכם ,לנדיבות הלב ,לשאיפות ,ולכוחות שלכם .אנו אסירי תודה
שאתם כאן.
השימוש בטיפים
זהו אוסף גדוש ומרוכז של טיפים המתמקדים בנושא  - COVIDאנחנו יודעים שאתם עסוקים.
עם התפתחות המגיפה ,מספר המקרים באיזורכם הוא זה שיקבע האם אתם במצב "רגיל" ,מצב
"מגירה" (המשאבים נמצאים בקצה היכולת ,אבל עדיין ניתן להעניק טיפול סביר או במצב "משבר"
(כשהדרישה עולה על המשאבים).
רוב הכלים כאן מיועדים למצבים הראשונים ,אך אם האיזור יעבור למצבר "משבר" ,אופן השימוש
ברפואה ישתנה באופן דרמטי – וההחלטות תהיינה קשות והבחירות מוגבלות .במידת הצורך –
תצאנה עוד גרסאות לעת משבר ,בינתיים שימו לב שכל החלק המיועד למשבר מסומן באות  .Cזהו
תוכן שצריך להישמר רק לזמן משבר.
זכרו גם בזמן משבר לשמור על חמלה וכבוד כלפי האדם השני.
חלק מהכלים כאן נועדו להסביר חלוקת משאבים למטופל ,למשפחה או למטפל/ת .עם זאת ,הקצאת
המשאבים נקבעת ברמה לאומית .לכן לא נגענו ממש בהחלטות כבדות לגבי הקצבת משאבים.
זכרו להשתמש בשפה פשוטה ,ולא בשפה של אתיקנים.

חלוקת משאבים – כשהמגבלות מחייבות אותך לבחור ולהקציב
שיח בזמן משבר (( )Crisis modeלהשתמש רק כשהמצב מוגדר רשמית כמשברי
עם חסר במכונות הנשמה וכד') (הערה לישראל :כרגע המצב אינו כזה ,והחלק הזה לא
רלוונטי כעת .אם יהיה רלוונטי ,זקוק להתאמות  -אולי פחות להדגיש את נושא ההוגנות על בסיס
קריטריונים ,לשתף יותר ,להתייחס יותר לרגש ולכאב המשותף ,להשאיר פתח קטן לתקווה ,לצד
יתרונות שיש מחוץ לטיפול נמרץ)

מה אומרים לך

מה ניתן להשיב

למה סבתי בת ה 90לא מועברת ליחידה
לטיפול נמרץ?

אלו זמנים (קשים) ויוצאי דופן .אנחנו
משתדלים להשתמש במשאבים בצורה
הוגנת .המצב של סבתך לא מתאים
לקריטריונים לטיפול נמרץ בימים אלו .הייתי
רוצה שהדברים יהיו אחרת ()C
המצב שלך לא מתאים לקריטריונים לטיפול
נמרץ .בית החולים משתמש בכללים מיוחדים
בנוגע לטיפול הנמרץ כי אנחנו משתדלים
להשתמש במשאבים בצורה הוגנת .לפני שנה
היינו אולי עושים החלטה אחרת אבל אלו
זמנים יצאי דופן .הלוואי שהיו לנו יותר
משאבים)C( .
אני יודע שזה מצב מפחיד מאד וגם אני דואג/ת
לסבתך .זהו וירוס קטלני וגם אם נעביר אותה
ליחידה לטיפול נמרץ ,אני לא חושב/ת שהיא
תשרוד זאת .אנחנו צריכים להתכונן לאפשרות
שהיא תמות .אנחנו נעשה עבורה ככל
יכולתינו)C( .
אני יכול/ה להבין שזה נראה כך .אך לא ,אנחנו
לא מפלים .אנחנו משתמשים בקווים מנחים
שפיתחו אנשים מקהילה על מנת להתכונן
לארוע כזה .פיתחו את ההנחיות האלו במשך
שנים רבות ,תוך שיתוף מומחים בבריאות
ובאתיקה וגם הציבור ,והם שקלו יתרונות
וחסרונות .אני רואה שמאד אכפת לך ממנה.
()C
אני מבינ/ה שהיו לך חוויות שליליות במערכת
הבריאות בעבר ,רק בגלל מי שאתה .זה לא
הוגן ,ואני מקווה שזה לא היה קורה .המצב
כיום הוא שהמשאבים מאד מצומצמים ,עד כדי
כך שאנחנו נאלצים להשתמש בקווים מנחים
שפיתחו אנשים מהקהילה ,כולל אנשים
מהמוצא שלך ,כדי לחלק את המשאבים באופן
הוגן .אני לא רוצה שיטפלו באנשים לפי צבע
עורם.
מה שאנחנו עושים זה לנסות ולחלק את
המשאבים בצורה הכי טובה שאפשר .אלו

אני לא צריך/ה להיות בטיפול נמרץ?

סבתא שלי זקוקה לטיפול נמרץ! אחרת היא
תמות.

אתם לא פשוט מפלים אותה בשל גילה?

אתם מטפלים בנו אחרת בגלל צבע העור
שלנו.

זה נשמע שאתם עושים הקצבות /הגבלות

זמנים שבהם הייתי רוצה לתת יותר לכל אדם
ואדם בבית החולים הזה.
אני מצטער/ת לא התכוונתי לתת לך רושם
אתם משחקים אותה "אלוהים" .אסור לכם
כזה .בכל העיר/הארץ ,כל בתי החולים
לעשות את זה.
עובדים יחד לנסות לחלק את המשאבים
באופן הוגן לכולם .אני מבין שאין לנו מספיק.
הלוואי שהיה לנו יותר .בבקשה תבינ/י שאנחנו
עובדים הכי קשה שאפשר.
כרגע בית החולים עובד מעל התפוסה שלו,
אתם לא יכולים להשיג מאיפשהו  15מכונות
ואין לנו אפשרות להגדיל את התפוסה בין
הנשמה נוספות?
לילה .אני מבינ/ה שזה בוודאי מאד מאכזב
לשמוע.
איך אתם יכולים להפסיק לו את ההנשמה אם אני כל כך מצטער/ת שהמצב שלה החמיר.
החיים שלו תלויים בה? (הערה :כנראה לא רלוונטי בגלל שאנחנו בזמנים יוצאי דופן ,אנחנו
לישראל ,אלא אם ישנו את החוק).
עובדים לפי קווים מנחים לגבי כל מי שנמצא
כאן .אנחנו לא יכול להמשיך לתת טיפול נמרץ
למי שלא משתפר .זה אומר שעלינו לקבל
שהיא תמות (משפט לא מתאים לישראל – אפשר
לעדן או לומר – לקבל את זה שהטיפול הנמרץ לא
עוזר לה ושהיא עלולה למות) ולהפסיק את

ההנשמה .הלוואי שדברים היו אחרת.
ראו לעיל – להדגיש יתרונות ומה ניתן לעשות בלי
הנשמה

