
הוספיס גליל עליון 

שנת 2014 – דו"ח פעילות



פעילות שוטפת:

 

 במהלך שנת 2014 קיבלנו 98 מטופלים חדשים.       - 

      - בנוסף למטופלים שהתקבלו בשנת 2013 טופלו השנה 119 חולים.
 

      - ממוצע המטופלים בזמן נתון נע בסביבות ה-40.
 

      - בצענו סדרת פגישות יעוץ עם חולים ו/או בני משפחה לפני, או במקום, טיפול.
 

      - נפתח פורום משפחות המפגיש בני/ות משפחה של חולים שנפטרו. 
 

     -  סגרנו שנה שלישית של "פרױקט זיו" - לװי צװתי מחלקות פנימיות בבית החולים זיו 
 

      - הרחבנו את פעילותנו לאזור צפון עמק הירדן ופתחנו פײלוט גם בכרמיאל.
  

     - הרחבנו את פעילות ההדרכה וההתמחות. רופאת משפחה, פסיכולוג רפואי, 
     סטודנטים לעבודה סוציאלית וסטודנטים לרפואה לוקחים חלק בפעילות ההוספיס 

     ומקבלים לװי במסגרת הכשרתם המקצועית.  



כנסים מקצועײם

 

 בפברואר 2014 קײמנו סדנה לעוסקים בתחומי טיפול ולװי חולים סופנײם.         - 
"Compassionate care for the dying without burnout" נושא הסדנה היה      

      הסדנה הועברה על ידי רוז אוליבר מאנגליה,
 .Deep Listening Training מפתחת תכנית בינלאומית בתחום ההקשבה העמוקה      

      בסדנה השתתפו כ-150 אנשי מקצוע מרחבי המדינה. 
 

       -  בדצמבר 2014 קײמנו כנס מקצועי ארצי בנושא 
     "תהיות ותובנות על טיפול תומך בסוף החײם".

     אורחי הכנס היו פרופסור אריק קסל מארה"ב וד"ר ג'ודי לײסי מאוסטרליה. 
     כ-170 אנשי מקצוע לקחו חלק פעיל בכנס שצײן גם 12 שנה לפטירתה של 

     פרופסור ננסי קרולײן, מײסדת ההוספיס.



פעילות בקהילה

  -  בחודש נובמבר התקײם ערב גאלה לציון 20 שנות קיומו של ההוספיס.        

       מעל 500 מתושבי הגליל והגולן קנו כרטיסים לערב שכל הכנסותיו הוקדשו 

       למימון פעילות ההוספיס.

       -  בשיתוף עם המכללה האקדמית בתל חי נפתח פרױקט של סטודנטים מתנדבים 
       המסײעים להוספיס בפיתוח הקשר עם הקהילות בהן פועל ההוספיס. 



פיתוח ארגוני 

       -  במסגרת אירועי שנת העשרים לעמותה בוצע תהליך של חשיבה אסטרטגית. 

       במהלך חודש יולי 2014 התקבצו כשלושים אנשי צװת, חברי עמותה ומתנדבים 

       ובחנו במספר מפגשים את חזון העמותה ואת יעדיה כפי שנקבעו על ידי מײסדיה. 

       נקבעו קװים לתכנית אסטרטגית לחמש השנים הקרובות שתעובד על ידי הװעד 

       המנהל לתכניות עבודה שנתיות.  

       -  עברנו תהליך של ניתוח איכות הניהול של עמותות על ידי ארגון "מידות" וזכינו 

       בתװ מידות לאפקטיביות.  



תכניות לעתיד

-  מעבר לפעילות השוטפת יושם דגש בשנת 2015 על בנית תכנית פעולה רב שנתית 

שתתבסס על תוצרי התהליך האסטרטגי.

-  ײעשה מאמץ להרחיב את קשרי הקהילה ולהגדיל את בסיס התמיכה של ההוספיס 

בקרב תושבי הגליל והגולן.

-  תבדק אפשרות פתיחת מרפאה פליאטיבית במכון האונקולוגי בבי"ח זיו בשיתוף 

עם הנהלת המכון ובית החולים (תחליף ל"פרױקט זיו" שהסתײם) יקודמו 

המהלכים מול משרד הבריאות לפתיחת הוספיס אשפוזי כגבױ לפעילות הוספיס הבית 
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