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קו הבריאות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

מינואר 1999 ועד דצמבר 2009 השיגה הקופה 
תשואה נומינלית ברוטו של 126.35%

עמיתים יקרים שלום רב,

בימים של גיאות בשוק ההון כמו בימים של סערה אנו שמים לנגד ענינו את השקיפות שיש להציג לעמיתי הקופה

דמי הניהול של הקופה בשנת 2008 0.22%	  }דמי הניהול בקופה על בסיס הוצאות בפועל{

מדיניות ההשקעות הכללית של קופת הגמל נקבעת ע"י דירקטוריון הקופה, ועדת ההשקעות של קופת הגמל מתכנסת לדון בתיק 

ההשקעות של הקופה אחת לשבועיים, תוך קבלת סיוע מקצועי מפסגות שהוא מנהל ההשקעות של הקופה, ומיועץ השקעות חיצוני.

בעת האחרונה אחים ואחיות רבים מקבלים פניות מסוכני ביטוח ונציגי ברוקרים פרטיים להעביר חסכונם מקופת הגמל קו הבריאות 

לקופות גמל אחרות.

וזהירות רבה בעת קבלת החלטה כלשהי הנוגעת  ציבור האחים והאחיות הינו ציבור משכיל ואינטליגנטי והוא נדרש לגלות ערנות 

לעתידו הפיננסי, לבחון כל הצעה המתקבלת לעניין כספו ביסודיות ובזהירות.

חשוב מאוד: 
עמית שלא מקבל דוחות כספיים לביתו מתבקש ליצור קשר עם מזכירות החברה לצורך עדכון 

כתובת למשלוח דוחות רבעוניים/שנתיים. 

הפרסום לעיל מטרתו למסור ידע כללי בלבד, ואינו בגדר יעוץ השקעות או יעוץ/שיווק פנסיוני או המלצה על כדאיות חיסכון או 

המלצה לביצוע או אי ביצוע של פעולה כלשהי. יעוץ השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני צריך להינתן על פי ניתוח צרכיו הספציפיים 

של האדם לו ניתן הייעוץ.

כמו כן אין במידע על תשואות שהשיגה הקופה בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה ע"י הקופה בעתיד.

התשואות מוצגות במונחים נומינאליים ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול.

לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למשרדי הקופה 03-6090305

KAV-HABRIUT.CO.IL כמו כן ניתן לקבל פרטים נוספים באתר קופת הגמל קו הבריאות
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8   Must אתור חולים בסיכון לתת תזונה  - הוא
Screening inpatients for malnutrition is MUST
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 Irina Papier, Haya Gertsenzon,Tal Rosenberg, Yaffa Zelig, Masha Bozhko, Sami
`Biadsi, Mira Shiloah, Irit Chermesh, Hanna Admi

18 "קשר סיבתי" או  "סיבתיות עמומה" ברשלנות רפואית 
Causation and "Dull Causation" in Medical Malpractice

  Amsheli Atheri | עו"ד אמשלי אתרי

22 דגים טובים על תנאי - הדבקה ב- Vibrio vulnificus בארץ ובעולם  
.Vibrio vulnificus infection in the World and in Israel

סרגיי אלטונין, רויטל טרוגן, הגר ברוך, מרגריטה סבג
Sergey Altunin, Revital Trogan, Margarita Sabag, Yuri Guriel

26 אימנותרפיה תאית: תקווה חדשה לחולי מלנומה גרורתית 
Cell Immunotherapy: new hope for metastatic melanoma patients

סיגל תורתי, נגה עטר, לורה מרודי-בר וחליל אכתילאת
 Sigal torati, Lora Marudi- bar, Noga Atar, Khalil Iktilat
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זיהוי הכאב והסבל של החולה הדמנטי 

30 חוויית ההנקה בקרב נפגעות התעללות מינית 
Breastfeeding among Sexual Abuse Survivors

 Mindy Levy | מינדי לוי

36 השוואה בין מטופלים העוברים צנתור בגישה רדיאלית לבין מטופלים 
העוברים צנתור בגישה פמורלית - היבטים סיעודיים

 Comparison between radial and femoral approaches in patients
undergoing cardiac catheterization - Nursing aspects

 Rinat Malka, Anat Glass, Dorit Dori | רינת מלכה, ענת גלס ודורית דורי

40 השפעת סגנון ההתקשרות של אחיות ומטפלים עיקריים 
על יחסי הגומלין ביניהם משפחתם החולה

 Contribution of attachment theory to improve nurses' relationships
with the primary caregivers of an ill jnufamily member

 Shulamit Kahana | שולמית כהנא

44 חמודה איש שלום - מר חיים - לזכרה 
יהודית שטיינר פרויד 

 45 מחלה כרונית-אי ללא ודאות 
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 Sara Dajavsarov | שרה דז'בסרוב
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אילנה כהן, יו"ר הסתדרות 
האחים והאחיות בישראל

דבר היו"ר
אחים ואחיות יקרים,

גם בקיץ הארוך והחם לא נרפה את ידינו. אנו, האחיות, ניצבות עתה בפני מספר בעיות קשות העומדות והעלולות 
לפגוע בבטיחות ובליבת העשייה של האחים והאחיות מחד גיסא, ובבריאות המטופלים שלנו מאידך גיסא. 

בישיבה רבת משתתפים שהתקיימה לאחרונה במשרד הבריאות חזרה ושטחה הסתדרות האחיות - הפעם בפני מנכ"ל 
משרד הבריאות החדש, ד"ר רוני גמזו, ובהשתתפות מינהל הסיעוד במשרד הבריאות - את הגורמים והדרכים המתחייבות 

לטיפול ולהתמודדות עם הגורמים המרכזיים לקושי ההולך ומחמיר בעבודתנו היומיומית במקצוע האחות.

לנוכח זאת, אנו נעמוד על כי יינתן פתרון אמיתי למספר נושאים, בדחיפות כבר בתקופה הקרובה:
המחסור האדיר במיטות אשפוז. 1 מסכן את המטופלים ואת המטפלים בהם כאחד. מצוקת האשפוז בולטת בעיקר במחלקות הפנימיות, 
במחלקות לטיפול נמרץ, ובמחלקות הפגים. מנתוני משרד הבריאות עצמו עולה, כי מצוקת האשפוז אינה תופעה עונתית וחולפת המופיעה 
רק בחורף )בשל מגיפות השפעת(, אלא מצב המתמשך לאורך כל השנה, ובעטיה, בסופו של דבר נגלית בפנינו כמעט מידי יום ויומו תמונה 
קשה בה מאושפזים חולים רבים במסדרונות המחלקות. ההמלצה של מנכ"ל המשרד הקודם, פרופ' אבי ישראלי, לפיהן עד 2015 יש 
להוסיף אלפי מיטות - לא קוימה. כתוצאה ישירה מכך נפגע הטיפול, וגוברת הסכנה הממשית להתפרצות זיהומים בתוך המחלקות, בשל 

צפיפות, בידוד לא מספיק ותנאים לא הולמים. אנו נתמוך ונהיה שותפים ביוזמות שיבטיחו הגדלת מיטות האשפוז.
במחקרים  הקרובות.  בשנים  להחמיר  צפויה  זו  ותופעה  בעולם,  רבות  במדינות  קיים  מצב  הוא  מוסמכות  באחיות. 2  והולך  הגובר  המחסור 
רפואיות  תוצאות  ובהשגת  סיבוכים,  במניעת  טיפול,  איכות  בהבטחת  מוסמכות  לאחיות  שיש  החשיבות  מודגשת  ורחבי-טווח  עכשוויים 
ובריאותיות רצויות. לכן, למחסור זה יש השלכה ישירה על בריאות האוכלוסייה ולהבטחת סביבת עבודתה של האחות שכבר עובדת במערכת. 
לאור זאת נפעל לפתיחת מסגרות לימוד נוספות לאחיות מוסמכות בבתי הספר לסיעוד, תוך קיצור תוכנית הלימודים, במטרה להגדיל את 

כמות האחיות במדינת ישראל.
. מסלול לימודים זה מוסיף כוחות עבודה רבים וטובים למערכת הבריאות. הלימודים  דאגה לזכויותיהם של בוגרי מסלולי הסבת אקדמאים. 3
בו מתפרסים על פני שנתיים וחצי ובסיומם זכאים בוגרי התוכניות לתעודת אח ואחות מוסמכים, אך זאת ללא הכרה בתארים אותם 
למדו בעבר לצורך קידום לתפקידים במקצוע האחות. אנו נפעל להכרה בלימודיהם הקודמים של בוגרי מסלולי ההסבה לצורך קבלת 
תפקידים ולא רק לצרכיי שכר. בנוסף, נפעל לביטול המודולה הייחודית )סמינר קליני( אותם נדרשים בוגרי מסלולי הסבת האקדמאים 

ללמוד, כתנאי ללימודים בקורסים על בסיסיים.
. בוגרים צעירים רבים נאלצים לשוב ולהבחן טרם התחלת לימודיהם בקורסים העל בסיסיים, והתגבר  מחסום כניסה לקורסים על בסיסיים. 4
על מחסומי כניסה לקורסים העל בסיסים ללא הצדקה. אנו נפעל לביטול בחינות כניסה לקורס על בסיס לבוגרים שסיימו לימודיהם 

בחמש השנים האחרונות.
. מדיווחי מקצת הוועדים עולה כי מקומות עבודה רבים קולטים עובדים שאינן אחיות על תקני האחיות. כתוצאה  תקני אחיות תפוסים. 5
מכך ממילוי תקני האחיות בעובדים אחרים, נחסמת קליטת אחיות במוסדות ומצוקת העבודה גוברת. ועדי העובדים נקראים, לבדוק את 

מצבת כוח האדם במוסדותיהם, לבחון מי "יושב" על תקני האחיות ולפעול להשבת תקני אחיות לאחיות.

אין לי ספק כי ביחד נצליח לפעול בכל החזיתות. 
בברכת חופש נעים וחידוש כוחות לקראת ביצוע המשימות

אילנה כהן

ארה"ב משוועת לאחיות מודעת שיווק ברכבת התחתית בוושינגטון, יולי 2010
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משולחן העורכת
חנה שצמן

ִקיפּות )Transparency( היא מצב, בו הכוונות והפעולות של מושא השקיפות ברורות, נהירות ופתוחות לדיון ולביקורת.  שְׁ
תמונת השער של גיליון זה מנסה לבטא מושג זה, וכפי שתראו, השקיפות נתונה למשא ומתן, ואולי אף להבהרות - לא 
הכל ברור ומובן לצופה. אנו רואים את הרקע, אנו ערים לעובדה שמאחורי אגרטל הפרחים נמצאים עצים ושמים, שחלקם 

מכוסים עננים, אבל אין אנו בטוחים אם זו השתקפות של מה שנמצא מאחור, ואולי זה מה שמוזן מלפנים?

ביותר, להפחתת  והזולים  היעילים  הכלים  ואחד  חוק,  נדבך מרכזי של מדינת  הציבורי מהווה  שקיפות פעולות המינהל 
"אור   :)Louis David Brandeis( ברנדס  היהודי-אמריקאי  השופט  של  המפורסמת  אמרתו  שלטונית-ציבורית.  שחיתות 
השמש הינו המחטא הטוב ביותר, ואור המנורה הינו השוטר הטוב ביותר", הפכה לא מכבר מטבע לשון, כאשר רוצים לתאר 

מדוע דרושה שקיפות פעולות השלטון ויתרונותיה.

אמרה זו של השופט ברנדס, שאומצה גם על-ידי בית-המשפט העליון שלנו, חייבת לשמש בסיס, המדגיש את מעמדה 
החשוב של שקיפות המידע המצוי בידי הרשות הציבורית, את תהליכי קבלת ההחלטות ואת המניעים העומדים מאחוריהם. 

שקיפות, כפי שכולנו יודעים, בונה ומגבירה אמון, מעודדת דיאלוג וביקורת ומונעת שחיתויות. 

פתגם  עתיק יומין טוען, כי "חזון בלי מעשה הוא חלום בהקיץ, מעשה בלי חזון הוא סיוט, וחזון יוכיח את עצמו רק כשיהפוך 
אחראית  אחות  עם  מזמן  לא  שניהלתי  קצרה,  שיחה  במהלך  הזה  במשפט  נזכרתי  הבא."  לחזון  מקום  ויפנה  למציאות  
במחלקת אשפוז. בשיחה דנו בדרכים אלטרנטיביות לטיפול. לשאלתי, מדוע לא תפנה לרופא ותציע לו לשנות את הטיפול, 
ענתה לי בקצרה: "אני בסך-הכל אחות". לא הגבתי, אך בלבי חשבתי, האם זו ההתקדמות הראויה למקצוע הסיעוד? האם 

"הקטנת הראש" בנוסח "אני בסך הכל..." עדיין שכיחה במקומותינו?

המאמרים, המופיעים בגיליון הנוכחי, מוכיחים אחרת. החל מ"איתור חולים בסיכון לתת-תזונה" ביוזמת אחיות מביה"ח 
רמב"ם בחיפה, וכלה במחקר השוואתי על שיטות צנתור לבבי ותגובות מטופלים, שנערך ביוזמת אחיות מ"הלל יפה". עולם 
האישה מיוצג באמצעות מאמר על התמודדות נשים, שעברו התעללות מינית, עם תהליך הלידה, וממרכז הארץ אנו למדים 
על חידושים בטיפול בחולי מלנומה גרורתית. החינוך מיוצג בתיאור דרכי סיוע לסטודנטים, שעוברים הסבה מפרמדיקים 
הלשכה  על עמדת  בגיליון הפעם  עוד  הקהילה.  בריאות  בתחום  גם  ותופס תאוצה  הולך  בעוד המחקר  הסיעוד,  לתחום 
האתית של הסתדרות האחים והאחיות בנושא הכאב של החולה הדמנטי, ומתחום המשפט על ההבדל בין "קשר סיבתי" 

ו"סיבתיות עמומה".

תקשורת בין חולה לבין אחות מהווה בסיס איתן לעשייה סיעודית פרופסיונאלית. מחקר בנושא זה יאיר היבטים פחות 
ידועים של יחסי הגומלין בין חולים, אחיות ובני משפחה.

קריאה מהנה
חנה שצמן

יולי, 2010

ברכות ואיחולים
ברכות חמות לקבלת הדוקטורט ל:

ד"ר לימור יריב, בוגרת החוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב, הגישה  עבודה בנושא:  "הגורמים המקדמים והמעכבים את ההחלטה לפנות 
לאשפוז חוזר, מנקודת מבטו של הקשיש" לימור יריב משמשת כיום כרכזת ארצית לפיתוח מקצועי בסיעוד, המחלקה לחינוך ומחקר, סגל 

אחות ראשית, שירותי בריאות כללית.

ד"ר נורית פורת, בוגרת המחלקה לניהול מערכות בריאות באוניברסיטת בן גוריון הגישה עבודה בנושא: "הקשר בין דפוס המנהיגות של מנהל 
מחלקה ושיתוף הפעולה שלו עם האחות הראשית לבין אקלים איכות ובטיחות מטופלים" נורית עובדת כאחות מרכזת תחום איכות קלינית, 

הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי הדסה עין כרם.

פרס פרופ' ר. ברגמן ליצירתיות בסיעוד
הוענק השנה לורד קטר מורה בביה"ס לסיעוד ע"ש הנרייטה סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית, ירושלים, ורד היא אחות מומחית קלינית 

בסיעוד הילד, הפעילה בקידום בריאות בעולם ומרצה בכירה קלינית אוניברסיטת סנט-לואיס, ארה"ב
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הפקולטה למדעי הבריאות 
בית-ספר למקצועות הבריאות הקהילתיים 

על שם ליאון ומטילדה רקנאטי
המחלקה לסיעוד

המחלקה לסיעוד נערכת לפתיחת קורסים
במסגרת לימודים שלא לתואר. 

הקורסים המתוכננים*:
11 טיפול1נמרץ1משולב - פברואר 2011.

** 21 רישום1מרשמים1ע"י1אחות - פברואר 2011.
לימודים  ימי   31 .5 של  מיוחדת  תוכנית   - מרוכז  קורס   - מיילדות1

בשבוע*** - דצמבר 2010

תנאי1קבלה:
ת  תעודת אח/ות מוסמכ/. 1

בסיעוד תואר אקדמי . 2
או פטור ממבחן   - עמידה במבחן ממיין בציון עובר 70 לפחות . 3

ממיין- על פי הנחיות משרד הבריאות, אגף הסיעוד
רישום  לבוגר/ת  תקנה  הממשלתי  ובמבחן  הקורס  בדרישות  עמידה 

בפנקס כ"בוגר השתלמות מוכרת".

1- קלינית*1 בהדרכה1 מודולה1 1- קורס1 להיפתח1 מתוכנן1 בנוסף,1
פברואר1,20111במתכונת1לימודי1אחר1הצהריים,1אחת1לשבוע.

תנאי1קבלה:
1. תעודת אח/ות מוסמך/ת

2. תואר אקדמי בסיעוד

ואישור  מוסמך/ת,  כאח/ות  בעבודה  לפחות  אחת  ניסיון  3. שנת 
הממונה על שנת עבודה זו

	. המלצת מנהלת הסיעוד במוסד המעסיק

עמידה בתנאי הקורס - מודולה בהדרכה קלינית מקנה הכרה
"כמדריך קליני מורשה".

עלויות:
דמי רישום: ₪100 )לא יוחזרו במקרה של ביטול הרישום(

עלות הקורס: לפי הנחיות משרד הבריאות

ההרשמה:
ההרשמה תחל ב- 18.7.2010

לפרטים ולהרשמה: nafa@bgu.ac.il או בטלפון 77737	08-6

מספר המקומות מוגבל, פתיחת הקורס מותנית במספר  *
המתקבלים.  

אוכלוסיית היעד לקורס רישום מרשמים אחיות מוסמכות   **
עם 5 שנות ניסיון.  

יש אפשרות למלגת לימודים תמורת התחייבות למרכז רפואי  ***
אוניברסיטאי סורוקה.  



תקציר
תת-תזונה היא מצב של חסר, הנובע מצריכה 
או  לצרכים,  ביחס  בלתי-מספקת  תזונתית 
מספיגת מזון בלתי תקינה. בסקירת הספרות 
העולמית נמצא כי הסיכון לתת-תזונה בקרב 
החולים המאושפזים מגיע עד 40%. אשפוזם 
ושיעורי  יותר,  ממושך  אלה  חולים  של 
משמעותי  באופן  גבוהים  שלהם  התמותה 
לתת- סיכון  להם  שאין  לחולים  בהשוואה 
לצורכי  מותאם  מזון  מתן  כי  הוכח  תזונה. 
או  המחלה  של  מוקדמים  בשלבים  המטופל 
הפרוגנוזה,  בהרבה את  הניתוח משפר  סביב 
מפחית את שיעור הסיבוכים ומורכבותם, וכן 
מספר  קיימים  התמותה.  אחוזי  את  מפחית 
לתת-תזונה.  בסיכון  חולים  לאיתור  כלים 
MUST בשם  בכלי  להשתמש  בחרנו  אנו 
 )Malnutrition Universal Screening Tool(
ונוח  כאמין  הוכח  זה  שכלי  העובדה  לנוכח 
לשימוש. במהלך השנים 2008 ו-2009 הוכנס 
מהאומדן  כחלק   )MUST( האומדן  כלי 
לצורך  ביה"ח,  מחלקות  בחמש  הסיעודי 
איתור חולים בסיכון לתת-תזונה עם קבלתם 
לאשפוז, ולבדיקת ישימותו של כלי האומדן. 

איסוף הנתונים בוצע מתוך הרשומה הסיעודית 
משך  דמוגרפיים,  נתונים  כולל  הממוחשבת, 
החולה  השתייכות  תמותה,  שיעורי  אשפוז, 
מדד  על-פי  לתת-תזונה  סיכון  לקבוצת 

האומדן ושיעורי ביצוע האומדן. 
התאשפזו   2008-2009 במהלך  כי  נמצא 
במחלקות המשתתפות במחקר 18,670 חולים. 
נסקרו   )8,637( מהם  אחוז  ושישה  ארבעים 
באמצעות כלי האומדן. כרבע מהחולים נמצאו 
החולים  ומעלה(.   2 )ציון  לתת-תזונה  בסיכון 
מאושפזים  היו  לתת-תזונה  בסיכון  שהוגדרו 
זמן ממושך יותר )9.9 ימים לעומת 5.8 ימים( 
יותר מאשר  גבוהים  וסבלו משיעורי תמותה 
חולים, שלא הוגדרו בסיכון לתת-תזונה )9.8% 
בוצע  בהן  המחלקות,  בכל   .)2.1% לעומת 
הדרגתית  עלייה  נצפתה  התזונתי,  האומדן 

כחלק  ותפיסתו  זמן,  לאורך  בביצוע האומדן 
בלתי נפרד מהקבלה הסיעודית. 

סקירת ספרות
תת-תזונה היא מצב של חסר, הנובע מצריכה 
או  לצרכים,  ביחס  בלתי-מספקת  תזונתית 
מספיגת מזון בלתי תקינה. אדם מפתח מצב 
של תת-תזונה אם אין לו מזון די צורכו לאורך 
זמן, ואם המאכלים שהוא צורך, אינם כוללים 
אלקטרוליטים,  התזונתיים,  הרכיבים  כל  את 
מתת- כתוצאה  אחרים.  ותוספים  ויטמינים 
פוחתת  להחלים,  הגוף  יכולת  נפגעת  תזונה 
היכולת ליצור תאים חדשים, ומערכת החיסון 
תת-תזונה  של  במצב  כראוי.  מתפקדת  אינה 
יכולה להיווצר תגובת שרשרת, בה חסר תזונתי 
מסוים מונע ממערכת העיכול לספוג חומרים 
או  האיבר  תפקוד  נפגע  הזמן,  עם  אחרים. 
המערכת.. תת-תזונה כשלעצמה מעצימה את 
תופעות המחלה הראשונית, שיכולות להתבטא 

בתשישות, חולשה וירידה במצב-הרוח. 
בעיית תת-תזונה אינה נחלתן הבלעדית של 
לחשוב.  שמקובל  כפי  נחשלות,  אוכלוסיות 
גם בחברת השפע נמצאים אנשים הסובלים 
מנזקים בריאותיים עקב תזונה בלתי מאוזנת. 
תקופה ממושכת של תת-תזונה עלולה לגרום 
תת-תזונה  זיהומים.  ולהתפשטות  למחלות 
את  ומעלה  ההבראה  תהליך  את  מעכבת 
 McWhirter( אחוז הסיבוכים ואחוז התמותה
הסובלים  חולים   .)& Pennington,1994
מתת-תזונה מאושפזים תקופה ארוכה יותר, 
בהם,  לטיפול  יותר  רבים  משאבים  ונדרשים 
לעומת טיפול בחולים עם מצב תזונתי תקין 
 Edington ,Boorman, Durrant,et al.,(
2000(. תת-תזונה הינה תופעה שכיחה מאוד 
מ-30%  יותר  בבתי-חולים.  מאושפזים  בקרב 
בסיכון  נמצאים  בבתי-חולים  מהמאושפזים 
רבים  ממחקרים  מגיע  זה  נתון  לתת-תזונה. 
 Edington( בעיקר באירופה ובצפון אמריקה
 et al., 2000; Malnutrition Advisory Group

 )MAG( 2000 McWhirter & Pennington,
.);1994

קשישים  בחולים  תזונתי  טיפול  של  השפעה 
תזונתי  טיפול  לעומת  לתת-תזונה  בסיכון 
ההשוואה  מחקרים.  בשני  נבדקה  סטנדרטי 
בוצעה בין מחלקות התערבות לבין מחלקות 
 Bourdel-)Marchasson et al.,( ביקורת 
כי  נמצא   .2000; Rypkema et al., 2004
הזיהומיים,  הסיבוכים  התפתחות  שיעורי 
שיעור פצעי הלחץ ומשך האשפוז היו פחותים 
ההתערבות  במחלקות  משמעותי  באופן 
ביחידות  המאושפזים  בחולים  הטיפולית. 
לטיפול נמרץ נמצא, שככל שהמטופלים צברו 
שיעור  כך  יותר,  גדולים  תזונתיים  חסרים 
האשפוז  ומשך  יותר  נמוך  היה  ההישרדות 
ארוך יותר. כן נמצא כי פרוגנוזת חולים שזכו 
טובה  הייתה  יותר  מוקדם  תזונתי  לטיפול 

יותר, הן באשפוז והן במעקב ממושך.
Guo-Hao, Zhong-( בתחום הכירורגי בדקו
Hua, Zhao-Han & Zhao-Guang Guo-
Hao 2006( את השפעת מתן טיפול תזונתי 
מגידול  בחולים בתת-תזונה, הסובלים  מכוון 
טיפול  לעבור  והמיועדים  העיכול  במערכת 
קבוצות  לשתי  חולקו  חולים   468 ניתוחי. 
בתזונה  טופלה  אחת  קבוצה  אקראי.  באופן 
לפני  שבוע  במשך  אנטרלית  או  ורידית  תוך 
ניתוח, וזכתה בחידוש הזנה מיד אחרי הניתוח 
עפ"י פרוטוקול, ואילו הקבוצה השנייה טופלה 
בקבוצת  חולים  כי  נמצא  סטנדרטי.  באופן 
הטיפול שהו באשפוז זמן קצר יותר, חוו פחות 
סיבוכים ושיעורי התמותה שלהם היו נמוכים 
הקבוצה  של  אלה  מאשר  משמעותי  באופן 

שקיבלה טיפול סטנדרטי. 
תת-התזונה הינה בעיה קשה, בעלת משמעות 
אך  הבריאות.  למערכת  והן  למטופל  הן  רבה 
בהם  ולטיפול  אלו  חולים  לאיתור  המודעות 
עדיין נמוכה. איתור חולים בסיכון לתת-תזונה 
הסיעודית  מההערכות  כחלק  מתבצע  אינו 
"תת- אבחנת  האבחנות  ברשימת  והרפואית. 

איתור חולים בסיכון לתת-תזונה
 MUST הוא

אירינה פפירRN, BSN, MPA 1; חיה גרצנזוןRN, MA 2; טל רוזנברגRN,MA 3 ; יפה זליגRN, BA 4; מאשה בוז'קוRN,BA 5 ; סמי ביאדסי6 
;RN, PhD 9דר' חנה אדמי ;MD 8דר' עירית חרמש ;RN , MA 7מירה שילוח ;RN, MA

1. מתאמת נושא התזונה בביה"ח; 2. אחות אחראית כירורגיה כללית ב'; 3. אחות אחראית פנימית ה'; 4. אחות אחראית פנימית ג'; 5. אחות אחראית כירורגיה לב; 6. אח אחראי 
כירורגיה כללית א'; 7. מנהלת הסיעוד בחטיבה פנימית, מרכזת תחום תזונה; 8. מנהלת רפואית התזונה הקלינית, מומחית בגסטרואנטרולוגיה, מכון גסטרו. יו"ר החברה הישראלית 

לתזונה קלינית; 9. מנהלת הסיעוד ברמב"ם | רמב"ם, הקריה הרפואית לבריאות האדם 
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התזונה" אינה בשימוש קבוע בקרב הרופאים 
הזוכים  החולים  ושיעור  הסיעודי,  והצוות 
 Malnutrition( מיטבי  אינו  תזונתי  לטיפול 
מוקדם  גילוי   .)Advisory Group, 2000
או  )קיימת  לתת-תזונה  בסיכון  חולים  של 
החריפה(,  המחלה  בעקבות  המתפתחת  כזו 
להתערב  והרפואי  הסיעודי  לצוות  יאפשר 
מוקדם יותר בכל הרבדים. חשיבות ההתערבות 
המוקדמת הוכחה בחולים כירורגיים, בחולים 
נמרץ  לטיפול  במחלקות  ובחולים  מבוגרים 
 De Luis, Aller & Izaola, 2008; Foss,(
 Jensen, Kehlet, 2007; Stratton, King,

.)Stroud, Jackson .& Elia 2006
של  שילוב  על-ידי  תת-תזונה  לאבחן  ניתן 
מעבדה.  ובדיקות  פיזיקלית  בדיקה  אנמנזה, 
התהליך הזה מחייב ידע מקצועי נרחב בתחום, 
חולים  איתור  זאת,  לעומת  זמן.  ומצריך 
יותר.  קצר  תהליך  הינו  לתת-תזונה  בסיכון 
פותחו מספר כלים המאפשרים לאתר סיכון 
חולים  של  שונות  באוכלוסיות  לתת-תזונה 
 Mini Nutritional Assessment,( לדוגמא: 
 .)Nutritional Risk Screening 2002
והידידותי  הקצר  הפשוט,  הכלי  כי  שיערנו 
MUST ה-  הינו  האחות  עבור  לשימוש 

 Malnutrition Universal Screening(
ביכולתו לאתר  זו התמקדנו  ובעבודה   ,)Tool
במערכת  ובישימותו  בתת-תזונה  חולים 
בהטמעת  חשוב  מדד   - "הגועשת"  האשפוז 
הנושא במחלקות הסובלות מעומס משימות 

רב על הצוותים.
המטלות  ריבוי  עקב  השנים,  שלאורך  נראה 
להתמקצעות  והשאיפה  הסיעודי,  הצוות  על 
מהפעולות  חלק  עברו  ואקדמיזציה, 
היומיומיות בטיפול בסיסי בחולה, כולל בנושא 
התזונה, אל כוחות העזר או לבעלי מקצועות 
שנושא  הסיבות  אחת  אולי,  זוהי,  אחרים. 
התזונה אינו מקבל את ההתייחסות הראויה, 
הן בהקשר לאיתור חולים בסיכון והן בהקשר 
למעקב התזונה במהלך האשפוז עצמו. לרוב 
כמות  אודות  במחלקות  תיעוד  נמצא  לא 
התייחסות  ואין  אכל,  שהחולה  האוכל  וסוג 
למצב התזונתי באופן רוטיני כחלק מאומדן 
 Bååth & Larsson, 2008( מצבו של החולה

.) ,Persenius, Hall–Lord
חולים  לאיתור  כלי  כאמור,  הוא,   MUST ה- 
שהוא  בכך  המתאפיין  לתת-תזונה,  בסיכון 
 Stratton( האחיות  לשימוש  ונוח  קל  פשוט, 
ככלי  פותח  זה  מתוקף  כלי   .)et al., 2004
סקר לשימוש באוכלוסייה הכללית בקהילה, 
החברה  על-ידי  לשימוש  גם  ומומלץ 
 Kondrup,( קלינית  לתזונה  האירופאית 
 Allison. Elia, Vellas & Plauth 2003;

 ESPEN Guidelines for Nutrition
Screening 2002( ( הכלי מבוסס על שלושה 

מרכיבים בלבד:
/משקל(. מדד מסת הגוף )BMI = גובה2. 1

במשקל  ירידה  לגבי  החולה  תשאול  2 .
בתקופה שקדמה לאשפוז.

בשל  לאכול  החולה  יכולת  לגבי  הערכה  3 .
התערבות   / ניתוח   / החריפה  המחלה 

אחרת במשך חמישה ימים או יותר. 

שיטת הניקוד MUST: )ראה תרשים מצורף(

מטרות 
מטרות העבודה היו: 

הסקר  כלי  של  ישימותו  את  לבדוק  1 .
המתאשפזים  חולים  באוכלוסיית 

במחלקות כירורגיות ופנימיות. 
בין  האשפוז  בתוצאות  הבדל  לבדוק  2 .

לתת-תזונה  בסיכון  שאינה  אוכלוסייה 
לתת- בסיכון  הנמצאים  חולים  לעומת 

תזונה, המאותרים עם קבלתם לאשפוז.

השיטה
לשימוש  הכלי  הוכנס   2008-2009 במהלך 
רמב"ם: שתי  בביה"ח  בחמש מחלקות  שוטף 
פנימיות  שתי  כללית,  כירורגיה  מחלקות 
ומחלקת כירורגיה לב. צוותי המחלקות עברו 
השתלמות קצרה בעקרונות התזונה, חשיבות 
הטיפול התזונתי והדרכה כיצד לבצע הערכה 

באמצעות הכלי. 
של  הממוחשב  בתיק  גם  שולב  האומדן  כלי 
צוות  הסיעודית.  הקבלה  במסגרת  החולה 
יחידת  הקלינית,  התזונה  )מערך  מקצועי 
האחיות  לרשות  עמד  ביה"ח(  של  המחשוב 

לסיוע בסוגיות המתעוררות. 
עם האשפוז עבר החולה אומדן סיעודי הכולל 

 

   

 

   

   
השפעת מחלה חריפה

בעקבותיה החולה צפוי לא 
לאכול ב 5 הימים הבאים

2 =

2 או יותר 
גבוה
טיפול

בבי"ח:
שיתוף רופא ודיאטנית 
או יישום מדיניות של 

ביה"ח. מומלץ מתן תזונה 
רגילה בתוספת מזונות 

המותאמים אישית )כולל 
מזון רפואי(.

יחידות למעקב בית:
מותאם לתזונה בבי"ח

בקהילה:
מותאם לתזונה בבי"ח

בבי"ח: 
ורישום  מתאימה  דיאטה 

מעקב במשך 3 ימים.

יחידות למעקב בית:
כמו בבי"ח.

בקהילה:
במשך  חוזרות  בדיקות 
דיאטני  ייעוץ  עם  ח'   1-6

במידת הצורך.

אבחון חוזר    
בבי"ח: 
שבועי.

יחידות למעקב בית:
חודשי.

בקהילה: 
שנתי, לקב' מיוחדות.

גיל < 75 ש' 

1
בינוני
מעקב

0
נמוך

טיפול רפואי שגרתי

סה"כ ניקוד

איבוד משקל
ב: 3-6 ח' אחרונים

≤5% = 0
5-10% = 1
≥10% = 2

BMI (Kg/m2(

≥20.0 = 0
18.5-20.0 = 1

≤18.5 = 2
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אומדנים  ו/או  סקר  בכלי  שימוש  תשאול, 
החולים  כל  סיעודית.  אבחנה  ממוקדי 
על- הערכה  ועברו  הנ"ל  בתקופה  שאושפזו 
ידי כלי האומדן עם קבלתם, היוו את קבוצת 
המחקר. הבסיס לנתוני הסקר נדלה מדוחות 

שרוכזו במערכות הממוחשבות. 
זהו מחקר חתך, שבדק פרמטרים כמו: גיל, מין, 
תמותה, משך אשפוז לפי קבוצות של דרגות 
וכן שיעור הביצוע של   ,MUST סיכון על-פי 

MUST על-ידי האחיות לפי תקופות.
 .SPSS עיבוד הנתונים בוצע בעזרת תוכנת. 
של  הלסינקי  ועדת  על-ידי  אושר  המחקר 

בית-החולים.

התוצאות
סה"כ נסקרו 18,670 אשפוזים במהלך -2008
בוצע   )46%( חולים  ל-8,637  מתוכם   .2009
בקבוצת  נכללו  והם   ,MUST על-פי  סיקור 
המחקר. הגיל ממוצע של כל החולים הוא 57 
משך   ,)2-5 בטבלאות  מחלקות  לפי  )פירוט 
 .)P>0.001( ימים )אשפוז ממוצע הוא 6.4 )+/-8
אושפזו  לתת-תזונה  גבוה  בסיכון  החולים 
זמן ממושך יותר, מאשר חולים שלא הוגדרו 
 5.8 לעומת  ימים   9.9( לתת-תזונה  בסיכון 
ימים P>0.001((. 28% מהחולים הוגדרו בסיכון 
גבוה לתת-תזונה, לאחר שקיבלו ניקוד של 2 

.MUST -או יותר על-פי אומדן ה
בעלי  חולים  של  הממוצע  התמותה  שיעור 
לעומת   ,9.8% היה  לתת-תזונה  גבוה  סיכון 
לפי  לתת-תזונה  בסיכון  הוגדרו  שלא  חולים 
MUST. בקבוצה זו שיעור התמותה עמד על 
נצפה  גבוה  תמותה  שיעור   .)P>0.001(  2.1%
בכל מחלקות האשפוז בחולים עם סיכון גבוה 
)פירוט  ויותר   MUST 2 בעלי  לתת-תזונה 

בטבלאות 2-5(.
ביצוע  בשיעור  עלייה  נצפתה  זו  בתקופה 
וזאת  האחיות,  על-ידי  התזונתי  האומדן 
ושימוש  הצוות  במודעות  העלייה  בעקבות 
השימוש  אחוזי  השונות.  ההטמעה  בשיטות 
בשיעורים  מחלקה  בכל  עלו  הסקר  בכלי 
שונים. כיום, במחצית השנייה של 2009, הגיעו 

אחוזי הביצוע ל 81% )ראה פירוט בטבלה 1(.

דיון 
תת-תזונה הינה מצב של חסר, הנובע מצריכה 
נפוצה  תת-תזונה  בלתי-מספקת.  תזונתית 
)כולל ישראל(. אוכלוסיה  גם בחברות השפע 
עקב  בריאותיים  מנזקים  סובלת  גדולה 
היותה  עקב  מאוזנת.  בלתי  או  לקויה  תזונה 
ניתן לכנות את תת-התזונה  תהליך הדרגתי, 
בספרות  מחקרים  לפי  השקטה".  "הרוצחת 
מהחולים   40% עד  ש30%  נמצא  העולמית, 

נמצאים  אקוטיים  בבתי-חולים  המאושפזים 
בסיכון להתפתחות תת-תזונה ברמות שונות. 
הספרות מתריעה על חוסר ההתייחסות של 
האחיות  של  ובעיקר  המטפלים,  הצוותים 
בתת- מוקדם  ולטיפול  לאיתור  והרופאים, 
המספריות  ההוכחות  למרות  זאת,  התזונה. 
מתת-תזונה,  הסובלים  לחולים  כי  המוצקות, 
יש סיכון גבוה להתפתחות סיבוכים, זיהומים 
את  מייקרת  תת-תזונה  כן,  כמו  ותמותה. 
)בקהילה  הבריאות  למערכת  הטיפול  עלויות 
אחרים  מחקרים  זאת,  עם  יחד  ובאשפוז(. 
נכונה  אינטנסיבית  הזנה  מתן  כי  מוכיחים 
ובשלב מוקדם משפרת באחוזים גבוהים את 
המדדים השונים )מקצרת את משך האשפוז, 
תמותה  ואחוזי  סיבוכים  שיעורי  מפחיתה 
החולים  של  החיים  איכות  את  ומשפרת 
חשיבות  יש  כי  ספק,  אין  האשפוז(.  לאחר 
סיכון  עם  חולים  של  מוקדם  לאיתור  רבה 
כלשהו לתת-תזונה, וכמובן לאיתורם של אלה 
מתת-תזונה.  אשפוזם  בעת  כבר  הסובלים 

מובן שנדרשת התערבות מהירה בהתאם. 
אנו, המטפלים, חייבים להפנים את העובדה 
כי מזון מותאם לצורכי המטופל דינו כתרופה 
- מצילה חיים או מסכנת חיים - תלוי בהרכב 
חולים  לאיתור  כלים  מספר  ישנם  ובמינון. 
בסיכון לתת-תזונה. אנו בחרנו להשתמש בכלי 
סיקור- MUST לנוכח העובדה, שהוכח כאמין 
ונוח לשימוש. במאמר זה מוצגים נתונים של 
8,637 חולים להם בוצע סקר לאיתור הסיכון 
2008- בשנים   MUST על-פי  לתת-תזונה 

רמב"ם:  בית-החולים  מחלקות  ב-5   2009
מחלקה  ושתי  כירורגיות  מחלקות  שלוש 
פנימיות. מסה"כ 18,670 אשפוזים בתקופה זו 
במחלקות אלו: 8,637 )46.2%( מהחולים עברו 
 .MUST סקר  כלי  על-פי  סיעודית  הערכה 
הביצוע  באחוזי  מתמדת  עלייה  לראות  ניתן 
נתון  שנה,  חצי  של  זמן  חתכי  ארבעה  לפי 
שמצביע על ישימות הכלי וחשיבותו. במהלך 
התהליך ראינו כי יכולת זו של ביצוע הסיקור 
על-ידי הצוות תלויה רבות בנכונות של האחות 

למשימה.  להירתם  המחלקה  של  האחראית 
ומשמעותו,  הנושא  ההפנמה שלה את מהות 
הנהיגה בהצלחה את ביצוע הסיקור בעבודה 

השוטפת של האחיות בצוות. 
כי  נמצא  העולמית,  הספרות  סקר  לפי 
נמצאים  מתת-תזונה  הסובלים  מאושפזים 
סיבוכים  מפתחים  יותר,  ארוך  זמן  באשפוז 
גבוה  בשיעור  ומתים  יותר  גבוהה  בשכיחות 
שחרורם  לאחר  שנה  ועד  האשפוז  במהלך 
גם על- קיבלו תוקף  לקהילה. ממצאים אלו 
האשפוז  משך  כאן:  המוצגים  הממצאים  ידי 
היה  לתת-תזונה  בסיכון  חולים  של  הממוצע 
גבוה פי 1.7 מאשר חולים ללא סיכון. חולים 
בסיכון גבוה לתת-תזונה מתו בממוצע פי 5 

יותר מאשר חולים ללא סיכון לתת-תזונה.
במחקרים רבים הוכח, שבחולים בהם הייתה 
של  מוקדמים  בשלבים  תזונתית  התערבות 
הסיבוכים,  בשיעור  ירידה  הייתה  האשפוז, 
הפועל  התמותה.  ובשיעורי  האשפוז  במשך 
האשפוז,  בעלויות  הפחתה  הוא  היוצא 
ובהמשך צמצום גם בעלויות הטיפול באותו 
קיים  בנוסף,  לקהילה.  שחרורו  לאחר  חולה 
והן  הקצר  לטווח  הן  בפרוגנוזה,  שיפור 
חתך,  מחקר  הוא  זה  מחקר  הארוך.  לטווח 
מטרתו הייתה "מבט על" כדי לשכנע צוותים 
זאת,  עם  יחד  זו.  חשובה  לסוגיה  להתייחס 
המחקר.  סוג  של  למוגבלויות  מודעים  אנו 
או  התערבותי  במחקר  מדובר  שלא  כיוון 
תשובה  בבירור  יודעים  אנו  אין  השוואתי, 
קדם  "מה  הנצחית,  הפילוסופית  לשאלה 
בגלל  יותר  מורכבים  החולים  האם  למה? 
תת-התזונה, או שהם בתת-תזונה בגלל שהם 
הקשר  ראשוניות  הוכחת  לדעתנו,  מורכבים". 
אינה חשובה כעת מבחינת החולים, אלא יש 
והתערבות  שאיתור  העובדה  על  דגש  לשים 
מוקדמים נושאים פרי חשוב ביותר בתוצאות 
ההחלמה והשיקום של החולים ואיכות חייהם. 
חולים  באיתור  הצורך  בהדגשת  התמקדנו 
בסיכון לתת-תזונה, הצורך בשכנוע הצוותים 
יהיה  שניתן  כדי  התזונה,  לסוגיית  להתייחס 

מחצית II 2009 מחצית I 2009מחצית II 2008מחצית I 2008מחלקה
)חודשים 

יולי-ספטמבר(

6.4%43.5%49.1%74.5%פנימית ג'

טרם הוכנס הכלי פנימית ה'
לשימוש

טרם הוכנס הכלי 
לשימוש

27.1%49.3%

46%49.8%55.3%52%כירורגיה א'

63.9%22.3%76%80%כירורגיה ב'

83.5%88.4%84%81%כירורגיה לב

טבלה מס' 1: אחוז ביצוע של MUST ע"י האחיות במחלקות לפי תקופות
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ככל  מוקדם  מתאים,  תזונתי  טיפול  לספק 
התמקדנו  לא  הסיבה  מאותה  האפשר. 
השוואת  או  העלויות  בהוכחת  זו  בעבודה 
שיטת  של  החסרונות  עם  יחד  הסיבוכים. 
המתמדת  בעלייה  לצפות  שמחנו  המחקר, 
האחיות,  על-ידי   MUST ביצוע  באחוזי 
)אחוזי ביצוע, המגיעים ליותר מ-80%(. עובדה 
זו מוכיחה, שהיישום של הכלי הנ"ל אפשרי, 
והוא מאתר בצורה אמינה אוכלוסיה בסיכון, 
הדורשת התייחסות מתאימה. הכלי רגיש גם 
במקרים של היעדר BMI )לא ניתן לשקול את 
החולה  אם  עדיין,  גובה(.  למדוד  או  החולים 
החודשים  ב-3–6  טרם האשפוז  במשקל  ירד 
שהחולה  גבוה,  סיכוי  יש  )קרי,  האחרונים 
מפתח, או פיתח כבר תת-תזונה(, הכלי מאתר 

את החולה בהעניקו ניקוד מתריע. 

סיכום 
לתת- גבוה  בסיכון  מוגדרים  מהחולים  רבע 
סובלים  אלו  חולים  האשפוז.  בעת  תזונה 
סיבוכים  ומשיעורי  ממושכים  מאשפוזים 
משמעותי  באופן  יותר  גבוהים  ותמותה 
חולים  איתור  בסיכון.  שאינם  חולים,  מאשר 
ניתן  וחשוב.  הכרחי  לתת-תזונה  בסיכון 
כחלק  פשוטה  בצורה  החולים  את  לאתר 
 – הכלי  בעזרת  בקבלה,  הסיעודי  מהאומדן 
בלבד.  פרמטרים  משלושה  המורכב   ,MUST
תזונתי  טיפול  בסיכון מאפשר  חולים  איתור 
מקצועי. הטיפול התזונתי הינו חלק אינטגרלי 
הכרח  ויש  והסיעודי,  הרפואי  מהטיפול 
בעירוב הצוות הרב-מקצועי )הכולל דיאטנית, 
להבטחת  בעיסוק(  ריפוי  תקשורת,  קלינאית 

הטיפול ההולם והשלם.
בבית-החולים רמב"ם אנו בתהליך של הטמעת 
ה- MUST כחלק מהקבלה הסיעודית. בחרנו 
בכלי זה על מנת להשיג שתי מטרות: איתור 
תוך  לתת-תזונה  בסיכון  חולים  של  מוקדם 
על  הנוסף  העומס  את  למינימום  צמצום 
הצלחת  בעקבות  האיתור.  בביצוע  האחיות 
תהליך ההטמעה במחלקות המוצגות, הורחב 

השימוש בכלי למחלקות נוספות. 
אנו מאמינים, כי האחות היא הדמות הקרובה 
ביותר למיטת החולה, ולה תפקיד משמעותי 
תהליך  תת-תזונה,  של  ראשוני  בזיהוי  ביותר 

נחוץ להבטחת הטיפול התזונתי ההולם.

גילה  המאמר:  בהכנת  למשתתפים  תודות: 
בחטיבה  הסיעוד  מנהלת   ,RN, MA היימס 
היחידה  משיח,  טניה  גב'  הכירורגית, 
היחידה  פוקס,  מלכה  גב'  לסטטיסטיקה, 

לתזונה קלינית.

טבלה מס' 2: התפלגות נתוני חולים לפי דרגות סיכון לתת-תזונה - פנימית )ג'( 

מובהקות 
סטטיסטית

חולים עם סיכון נמוך 
)MUST=0( לתת-תזונה

חולים עם סיכון גבוה 
)MUST>/=2( לתת-תזונה

69% 24.5%  )n=1,721( מאושפזים

NS 48% 54.9% מתוכם נשים 50.7% 

P<0.05 )16-/+( 67 )18.5-/+( 68 גיל ממוצע )טווח 19-102(

P<0.001 )6.6-/+( 6 )11-/+( 9.2 משך אשפוז ממוצע )ימים(

P<0.001 3.2% 18.5% תמותה

טבלה מס' 3: התפלגות נתוני חולים לפי דרגות סיכון לתת-תזונה - פנימית )ה'(  1,228 מאושפזים

מובהקות 
סטטיסטית

חולים עם סיכון נמוך 
)MUST=0( לתת-תזונה

חולים עם סיכון גבוה 
)MUST>/=2( לתת-תזונה

94.3% 3.4% סה"כ מאושפזים 1,228 

NS 31.3% 57.1% מתוכם נשים 32% 

P<0.001 )18-/+(54 )20-/+( 45 גיל ממוצע )טווח 19-100(

P<0.001 )4-/+( 4.9 )9-/+( 6.7 משך אשפוז ממוצע )ימים(

P<0.003 0.5% 4.8% תמותה

טבלה מס' 5: התפלגות נתוני חולים לפי דרגות סיכון לתת-תזונה - ניתוחי לב 862 מאושפזים

מובהקות 
סטטיסטית

חולים עם סיכון נמוך 
)MUST=0( לתת-תזונה

חולים עם סיכון גבוה 
)MUST>/=2( לתת-תזונה

78% 19.3% סה"כ מאושפזים 862  

NS 26.9% 43.4% מתוכם נשים 30% 

P<0.001 )12-/+( 64 )12-/+( 66 גיל ממוצע )טווח 25-91(

P<0.001 )8-/+( 12 )10-/+( 15.7 משך אשפוז ממוצע )ימים(

P<0.001 3.6% 11.4% תמותה

טבלה מס' 4: התפלגות נתוני חולים לפי דרגות סיכון לתת-תזונה - כירורגיה כללית )שתי מחלקות( 4826 

מובהקות 
סטטיסטית

חולים עם סיכון נמוך 
)MUST=0( לתת-תזונה

חולים עם סיכון גבוה 
)MUST>/=2( לתת-תזונה

68% 28% סה"כ מאושפזים 4,826 

NS 50.5% 51.5% מתוכם נשים 51% 

P<0.001 )18-/+( 53 )19-/+( 57.3 גיל ממוצע )טווח 16-99(

P<0.001 )6-/+( 4.3 )12-/+( 8 משך אשפוז ממוצע )ימים(

P<0.001 0.65% 4.7% תמותה
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אחים/יות יהנו מהנחה בת 10%, לכל קורס שיילמדו במכללת רידמן - לימודי העשרה במכללת רידמן חינם. תוכנית הקורסים תפורסם בתחילת הקורס.
דמי הרשמה הינם בסך 100 ₪ ומקוזזים משכר הלימוד. במקרה של ביטול הקורס לפני תחילתו, לא מוחזרים דמי ההרשמה.

ועדת ההרשמה שומרת לעצמה את הזכות ו/או אפשרות לשנות את מערכת הקורסים הנושאים או כל שינוי אחר, לרבות ביטול הקורס. פתיחת הקורס מותנית 
ברישום מינימום של 25 אחים/יות. התלמידים מחויבים לתקנון של מכללת רידמן ועלות התשלום של הקורס במקרה של ביטול לאחר השיעור השני.

לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות להסתדרות האחים/יות מרחב ירושלים טל' 02-6233865, 02-6207202.
המעוניינים להירשם מתבקשים/ות להסדיר את התשלום ולאשר את השתתפותם והתחייבותם לקורסים הנ"ל. 

הקורסים הנ"ל איכותיים ומיועדים לאחיות/ים בלבד. כל הקודם זוכה!!!

בברכה, עליזה חנוני
מזכירת הסתדרות האחים/יות מרחב ירושלים

כמדי שנה,ייפתחו קורסים המיועדים לאחים ואחיות במרחב 
ירושלים לשנת 2010-2011 בשיתוף עם מכללת רידמן

יום בשבועמקוםעלות כולל דמי הרשמהמס' מפגשיםשעות לימודשם הקורס

140 שעותרפלקסולוגיה מוסמך
35 מפגשים

4 שעות
 ₪ 2500

כולל דמי רישום
לא נקבע עדייןהרצוג

רפלקסולוגיה 
בכיר

140 שעות
35 מפגשים

4 שעות
 ₪ 2500

כולל דמי רישום
הרצוג

ג' 
משעה 16:00 

80 שעותפרחי באך
20 מפגשים

4 שעות כל מפגש
לא נקבע עדייןתבוא הודעה1500 ₪ 

פיטותרפיה
רפואת צמחים שלב א'

120 שעות
 30

4 שעות כל מפגש
לא נקבע עדייןתבוא הודעה2300 ₪ 

לא נקבע עדייןתבוא הודעה1500 ₪ 8020 שעותארומטרפיה
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אחות שלנו, 
רוצה להיות אחות שלנו?!
קבוצת עמל, קבוצת הסיעוד הפרטית הגדולה והמובילה בישראל 

מחפשת אחיות ומזמינה גם אותך להצטרף למשפחה. 

אם תמיד אהבת לדאוג ולטפל באנשים, ואם איכפתיות ומסירות זה השם השני שלך, 
אותך בדיוק אנחנו מחפשים. 

	 מגוון משרות בפריסה ארצית 	 משמרות גמישות 	 אפשרות גם כמשרה נוספת

לפרטים נוספים:
054-9292581 | 074-7292667

ruttis@amalgroup.co.il

www.amalgroup.co.il

המודעה פונה לגברים ולנשים כאחד.

רוצה ללמוד ולהתפתח בתחום חדש ומלהיב?
בוא/י ללמוד מהחברה המובילה בתחום ולהרחיב את ארגז הכלים המקצועי שלך:

 medical( שימוש קליני במיומנויות אימון
coaching( לאחיות וצוות רפואי 

                           בוא/י ללמוד כיצד להגדיל היענות לטיפול ולסייע לאנשים להשיג בריאות ואיכות חיים מתמשכת

בין תכני הקורס תלמד/י:
	 כיצד ליצור מוטיבציה פנימית ואמונה עצמית מנצחת

	 כיצד מתמודדים עם התנגדות לשינוי ומגבירים מוכנות לשינוי
	 כיצד לשלב את האימון בעבודה הקלינית

	 כלים לשיפור איכות החיים האישית של המשתתפים עצמם
	 אפשרות ללימודי המשך לצורך קבלת תעודת מאמנ/ת

מיקום ומועד תחילת הקורסים הקרובים:
	 ביה"ס לסיעוד דינה, בלינסון, פ"ת

	 ביה"ס לסיעוד קפלן, רחובות
	 קורסים נוספים יפתחו ברחבי הארץ בהתאם למס' הנרשמים

קורס יום/ערב החל מספטמבר 2010	 

* הקורס אינו מיועד להכשיר את המשתתפים להיות מאמנים.

Medicoach מתמחה בהעברת קורסים, סדנאות והדרכות במיומנויות אימון לבריאות לצוותים רפואיים ומרכזת צוות מאמני בריאות בפריסה ארצית.

www.medicoach.co.il :לפרטים נוספים: ניתן להתקשר לטלפונים 03-7313939 | 052-7331929 או לפנות באמצעות האתר

הוכר לגמול השתלמות

הטבה לצוות רפואי 

ועובדי קופות החולים 

שיחת אימון אישי 

ראשונה חינם והנחה 

של 40% על תהליך 

אימון אישי בן 12 

מפגשים



"קשר סיבתי" או "סיבתיות עמומה"
ברשלנות רפואית

RN, BA, LL.B עו"ד אמשלי אתרי
אחות בקרה וויסות מטעם שירותי בריאות כללית, המרכז הרפואי המשולב ע"ש שיבא

amsheli@012.net.il :סופר מכותב

תקציר
רשלנות רפואית פירושה מתן טיפול תוך הפרה 
של חובת הזהירות של המטפל כלפי המטופל, 
חובת  כתוצאה מהפרת  למטופל  נזק  וגרימת 
במינון שאינו  תרופה  רישום  למשל:  הזהירות. 
נכון, וגרימת נזק לחולה שנטל התרופה במינון 
השגוי. הרשלנות במובן זה היא מושג משפטי, 
לזכות  מנת  על  אשמה.  של  רמה  המתאר 
מוטלת  רפואית  רשלנות  של  בעילה  בתביעה 
לו  שנגרם  שהנזק  להוכיח  החובה  התובע  על 
הוא תוצאה של הטיפול הרשלני, שניתן לו ע"י 
המטפל. במאמר זה נציג את ההבחנה הקיימת 
בין קשר סיבתי )Causation( ונסיבות עמומה 
שנדון  מקרה  הצגת  דרך   ,)Dull Causation(

לאחרונה בבית-המשפט העליון.

מבוא
רשלנות  של  בעילה  בתביעה  לזכות  מנת  על 
רפואית מוטלות על התובע מספר חובות. בין 
כי  להוכיח  החובה  התובע  על  מוטלת  היתר, 
)הנתבע(  המטפל)1(  שנתן  הרשלני  הטיפול 
הוא הסיבה, או לפחות אחת מהסיבות, לנזק 
שנגרם למטופל)2( )התובע(. במילים אחרות, 
מוטלת על התובע החובה להוכיח שהנזק שלו 
נגרם כתוצאה מהטיפול הרשלני שניתן לו ע"י 

המטפל.
החובה המוטלת על התובע ברשלנות רפואית 
הנטען,  הרשלני  הרפואי  הטיפול  בין  לקשור 
לבין התוצאה )הנזק( שנגרמה, נקבעה בסופו 
חדש[ ]נוסח  הנזיקין  לפקודת   35 סעיף  של 
לזולתו  נזק  ברשלנותו  והגורם  במילים"...   )3(
עושה עוולה...". עם השנים נקבע בפסיקה של 
בית-המשפט העליון, שהקשר הסיבתי מורכב 

למעשה משני יסודות:
א. "קשר סיבתי עובדתי". 
ב. "קשר סיבתי משפטי".

שני  את  מלתאר  היריעה  שקצרה  מכיוון 
זה  במאמר  אתייחס  האמורים,  היסודות 
הפשוטה,  במשמעותו  סיבתי"  "קשר  למונח 
וכתוצאה  רשלני  רפואי  טיפול  ניתן  היינו, 

מהטיפול הרשלני נגרם למטופל נזק. 

בדיקת קיומו של הקשר הסיבתי
קשר  של  להתקיימותו  העיקרי  המבחן 
לעיל  כאמור  הפשוטה,  במשמעותו   - סיבתי 
- הוא "מבחן האלמלא". מבחן האלמלא ידוע 
אין"  בלעדיה  הסיבה  כ"מבחן  גם  בפסיקה 
)"causa sine qua non"(. במבחן זה, בתחום 
הרשלנות הרפואית, השאלה היא: האם אלמלא 
הייתה  )הנטען(  הרשלני  הרפואי  הטיפול 
למטופל?  )הנזק(  השלילית  התוצאה  נגרמת 
באופן מעשי, בודקים האם הנזק למטופל היה 
נגרם גם ללא הטיפול הרפואי הרשלני שקיבל 
חיובית,  היא  לשאלה  התשובה  אם  המטופל. 
הנזק היה נגרם בכל מקרה גם ללא הטיפול 
הרפואי הרשלני, לא התקיים הקשר הסיבתי, 
לשאלה  התשובה  אם  פטור.  יהיה  והמטפל 
למטופל,  נגרם  היה  לא  הנזק  שלילית,  היא 
הרשלני,  הרפואי  הטיפול  ניתן  היה  לא  אם 
המשמעות היא שיש קשר סיבתי בין הטיפול 

הרשלני והנזק, ולכן המטפל חייב.

תחליפים לקשר הסיבתי המסורתי
אינו  קיימים מקרים, שבהם התובע  לעיתים, 
מסוגל להוכיח, לפי "מבחן האלמלא" האמור 
כתוצאה  נגרם  אכן  לו,  שנגרם  שהנזק  לעיל, 
הסיבות  שקיבל.  הרשלני  הרפואי  מהטיפול 
לכך הן שונות ומגוונות. חשוב לציין ולהדגיש, 
שמדובר במקרים שבהם נקודת המוצא היא 
שהטיפול הרפואי היה טיפול רשלני, ואת זאת 

התובע כן הצליח להוכיח בבית-המשפט. 
יכולה  ביותר  והמובנת  הראשונה  הסיבה 
הנדון,  הספציפי  המקרה  שבנסיבות  להיות, 
שנגרם  הנזק  בין  סיבתי  קשר  באמת  אין 

לטיפול הרפואי הרשלני שניתן. 
בבוהן  רשלני  טיפול  שקיבל  אדם  לדוגמא: 
ראייה  איבד  ובמקביל  חודרנית  ציפורן  בשל 
בעין אחת. במקרה זה אין אפשרות להוכיח, 
שאובדן הראייה בעין נגרם כתוצאה מהטיפול 
יהיה  ניתן  האלו  בנסיבות  בבוהן.  הרשלני 
שנגרם  הנזק  בין  סיבתי  קשר  שיש  להוכיח 
ניתן  לא  אך  בבוהן,  הרשלני  לטיפול  בבוהן 

לקשור את הנזק בעין לטיפול הרשלני. 
בית- קבע  יותר,  מורכבים  אחרים,  במקרים 

קשר  קיים  שלא  אף  שעל  העליון  המשפט 
כן  כאמור(,  האלמלא",  "מבחן  )לפי  סיבתי 
"תחליפים"  באמצעות  סיבתי  קשר  קיים 

לקשר הסיבתי.
"הסיבתיות  הוא  הללו  מהתחליפים  אחד 

העמומה".

הסיבתיות העמומה
בע"א  נדונה  העליון)4(  בבית-המשפט 
7375/02, בי"ח כרמל נ' עדן מלול)5(, הסוגיה 
של רשלנות רפואית בלידה, הידועה כפרשת 

עדן מלול. 
עדן מלול היא ילדה הסובלת משיתוק מוחין, 
שיעור  שכלי.  ומפיגור   ,Cerebral Palsy
כשאמה,  נולדה  עדן   .100% הוא  הנכות שלה 
ציפורה מלול, הייתה בשבוע ה-29 + 6 להריונה. 
גבוה  בסיכון  היריון  היה  האימא  ההיריון של 
לנוכח עברה המיילדותי, לרבות תפירת צוואר 
הרחם. העובדות העיקריות השייכות למקרה 

הן אלו:
בסביבות השעה 18:30	  הייתה לאם, בביתה, 
ירידת מים מוקדמת. היא פנתה מיד לבית-

חולים ונתקבלה שם סמוך לשעה 19:00.
דימום  החל   ,  	20:15 בשעה  בבית-החולים, 
בשל  שלייה)6(.  היפרדות  עקב  מסיבי 
שהחל  קיסרי,  ניתוח  האם  עברה  הדימום 
רק בשעה 21:00. משקלה של עדן בלידה 

היה 1,345 גרם.

הגורמים למצבה של הקטינה 
כאמור, עדן מלול נולדה פגה )6(. 

בהמשך פיתחה עדן מחלה קשה של החומר 
 Periventricular שנקראת  המוח  של  הלבן 
PVL( leukomalacia(. זוהי מחלה אופיינית 
המקרים  בכל  כמעט  גורמת  אשר  לפגים, 
בפגים  לרוב  מופיעה  זו  מחלה  קשה.  לנכות 
פגים  להיריון.   32 ה-  השבוע  לפני  שנולדו 
שמפתחים מחלה זו, עלולים לסבול משיתוק 

מוחין ומפיגור שכלי.
והניתוח   ,20:15 בשעה  החל  הדימום  כאמור, 
רפואית,  מבחינה   .21:00 בשעה  רק  בוצע 
לפני  האם  אצל  דימום  תיאורטי,  באופן 
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הלידה )כפי שתואר לעיל, ואשר בגללו בוצע 
 .PVL -הניתוח הקיסרי( יכול לגרום למחלת ה
בית-המשפט קבע שהעיכוב בביצוע הניתוח, 
ושהצוות  סביר,  אינו  דקות,  כ-45  של  עיכוב 

הרפואי התרשל כלפי האם.
לנוכח כל האמור לעיל, ניתן להסיק שנכותה 
הגורמים  של  תוצאה  להיות  יכולה  עדן  של 
הבאים, כל אחד בפני עצמו או שניהם ביחד:

הניתוח  רשלנות רפואית.. 1 העיכוב בביצוע 
שגרם להתארכות משך זמן הדימום. ברור 
שנגרם  והדימום  השלייה,  שהיפרדות 
אינם  עדן,  של  זה  במקרה  בעקבותיה, 
ולאיכות  הלידה  לאירועי  כלל  קשורים 

הטיפול המיילדותי. 
 2 .Periventricular הפגות. עם הסיבוך של 
PVL( leukomalacia( בה לוקה עדן, ברור 
שהפגות אינה קשורה כלל לאירועי הלידה 

ולאיכות הטיפול המיילדותי. 

טענות הצדדים
כמובן,  טוענים,  הנדון  במקרה  התובעים 
שנכותה של עדן נגרמה כתוצאה מהרשלנות 
הרפואית, ולכן על הנתבעים לשלם פיצויים. 
שהנכות  זאת,  לעומת  טוענים,  הנתבעים 
נגרמה כתוצאה מהפגות, ולכן אין הם חייבים 

לפצות את התובעים.

בחינת סוגיית הקשר הסיבתי 
ברשלנות  הרגיל  הכלל  לעיל,  שתואר  כפי 
רפואית הוא שעל התובע להוכיח את הקשר 
קיבל,  אותו  הרפואי,  הטיפול  בין  הסיבתי 
לבין הנזק שנגרם לו. בחינת קיומו של הקשר 
הסיבתי נעשית כאמור לפי "מבחן האלמלא". 

זו, כאמור, גישה של "הכל או לא כלום".
הסיבתי  הקשר  של  קיומו  אי  או  קיומו  את 
במקרה הנדון )בו קיימות שתי סיבות לנכותה 
ל"מבחן  כאמור, בהתאם  לבחון,  יש  עדן(  של 
הרשלני  הטיפול  אלמלא  האם  האלמלא". 
שניתן לאימה של עדן על-ידי הצוות הרפואי, 
הייתה נגרמת נכותה של עדן? מבחינה רפואית 
הייתה   PVL ה-  מחלת  האם  היא  השאלה 
הניתוח?  בביצוע  העיכוב  אלמלא  נגרמת 

התשובה לשאלה זו אינה חד-משמעית.

ניתן לענות על שאלה זו בחיוב. 
)שגרמה   PVL ה-  שמחלת  טוענים  הנתבעים 
הפגות,  של  תוצאה  היא  עדן(  של  לנכותה 
ומכאן שהפגות היא הסיבה לנזק. ומכאן, שגם 
נגרמת  הייתה  הרפואית,  הרשלנות  אלמלא 
הנכות. מכיוון שכך, טוענים הנתבעים, שעל-פי 
"מבחן האלמלא" לא הוכיח התובע את קיומו 

של הקשר הסיבתי, כפי שמתואר לעיל. 

ניתן לענות על שאלה זו בשלילה. 
היא  הרפואית  שהרשלנות  טוענים  התובעים 
הסיבה לנזק. כלומר, לו הניתוח הקיסרי היה 
מבוצע בזמן, לא הייתה מתפתחת מחלת ה- 
שעל- התובעים,  טוענים  שכך,  מכיוון   .PVL

הסיבתי.  הקשר  הוכח  האלמלא"  "מבחן  פי 
שאילו  טוענים  התובעים  אחרות,  במילים 
)לו  בזמן  נפסק  היה  הלידה  לפני  הדימום 
הניתוח הקיסרי היה נעשה בזמן ללא עיכוב( 

.PVL -לא הייתה נגרמת מחלת ה
נשארה   PVL ה-  למחלת  גרם  מה  השאלה 
פתוחה, ולא ברור מה גרם למחלה זו אצל עדן: 
)הרשלנות  בזמן  הופסק  שלא  הדימום  האם 
של  תוצאה  היא  שהמחלה  או  הרפואית(, 

הפגות?

פסיקתו של 
בית המשפט העליון

סיבתי  קשר  שבקביעת  קבע  בית-המשפט 
מדובר  שבהם  במצבים,  ונזק  התרשלות  בין 
לגרום  תיאורטית,  כמסוגל,  הידוע  בגורם 
תהליך  היה  מה  להוכיח  ניתן  לא  אך  לנזק, 
הגרימה בפועל, אפשר להסתפק בקיומו של 
קשר סיבתי הסתברותי לנזק, שייקבע על-פי 

ראיות סטטיסטיות, או בדרך של הערכה. 
שיש  קבע  בית-המשפט  מעשית,  מבחינה 
סיבתיות  מקרים בהם קיים קושי מובנה של 
בהם  מסוימים,  במקרים  כלומר,  עמומה. 
הנסיבות הן כאלה שלא ניתן לדרוש מהתובע 
"מבחן  על-פי  כמקובל  סיבתי,  קשר  להוכיח 
האלמלא", אפשר לרכך את הדרישה להוכחת 
וקבע,  הסתייג  בית-המשפט  סיבתי.  קשר 
רק  סיבתי  לקשר  הדרישה  את  לרכך  שניתן 
באותם מקרים בהם גישת "הכל או לא כלום" 

גורמת לאי צדק.
בעניינה של עדן: 

עמומה  סיבתיות  של  מובנה  קושי  קיים 
 .PVL -בקביעת הסיבה להתפתחות מחלת ה
לו התובעים היו צריכים להוכיח שמחלת ה- 
בביצוע  העיכוב  בגלל  ורק  אך  נגרמה   PVL
את  בהצלחה  עוברים  היו  לא  הם  הניתוח, 
כאמור  היא  לכך  הסיבה  האלמלא".  "מבחן 
בגלל  גם  להיגרם  עלולה   PVL ה-  שמחלת 
וגם בגלל הדימום הממושך. בעניינה  הפגות 
אך  עמומה,  נשארת  למחלה  הסיבה  עדן  של 
ברור שהרשלנות הרפואית הגבירה את הסיכוי 

 .PVL -שעדן תחלה במחלת ה

סיכום
שעל  הוא  רפואית  ברשלנות  הרגיל  הכלל 
בין  סיבתי  קשר  שקיים  להוכיח  התובע 
התרשלות הצוות הרפואית )שגם אותה צריך 

להוכיח( ובין הנזק שנגרם לו )שגם אותו צריך 
לפי  בדרך-כלל  נעשית  ההוכחה  להוכיח(. 

"מבחן האלמלא". 
עמומה",  "סיבתיות  קיימת  שבהם  במקרים, 
הנזק,  לגרימת  סיבות  מספר  יש  כלומר, 
והרשלנות הרפואית עשויה להיות אחת מהן, 
שהרשלנות  להוכיח  מובנה  קושי  קיים  אך 
לוותר  ניתן  לנזק,  שגרמה  היא  הרפואית 
"מבחן  על-פי  סיבתי  לקשר  הדרישה  על 
לגרם  עלולה  כזו  דרישה  שכן  האלמלא", 
את  לקבוע  ניתן  כאלה  במקרים  צדק.  לאי 
לגרימת  הרפואית  הרשלנות  של  "תרומתה" 

הנזק על-פי הערכה.
סופית  אינה  מלול  עדן  שהלכת  לציין,  ראוי 
בה  ידון  העליון  בית-המשפט  שכן  עדיין, 

בשנית. 

כמשמעות המונח בסעיף 2. 1 לחוק זכויות 
 החולה התשנ"ו - 1996:

"מטפל" - רופא, רופא שיניים, סטז'ר, 
אח או אחות, מיילדת, פסיכולוג, מרפא 

בעיסוק, פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת, 
תזונאי-דיאטן, וכן כל בעל מקצוע שהכיר 

בו המנהל הכללי, בהודעה ברשומות, 
 כמטפל בשירותי הבריאות; 

כמשמעות המונח בסעיף 2 לחוק זכויות 
 החולה התשנ"ו - 1996:

"מטופל" - חולה וכל המבקש או המקבל 
 טיפול רפואי;

פקודת הנזיקין ]נוסח חדש[, דמ"י 10 
)17.4.1968(, עמ' 266.

חשוב להדגיש, כי על פי חוק, הלכה  2 .
שנקבעה בבית-המשפט העליון מחייבת 

את כל בתי-המשפט האחרים. כלומר, כל 
בתי-המשפט האחרים חייבים לנהוג לפי 

הלכה זו. 
ע"א 7375/02, בי"ח כרמל נ' עדן מלול. 3 

תק-על 4239)1(2005 תקדין עליון.
 ) 4 .placenta abruptio( היפרדות שליה
הוא אחד מהסיבוכים בהריון. זהו מצב 

שבו השליה נפרדת, באופן חלקי או מלא, 
מהמקום בו השתרשה בדופן הרחם, ולכן 

נגרמת הפרעה באספקת הדם לעובר, 
הפרעה שעלולה להוביל למות העובר. 

הסימנים העיקריים בבדיקה הגופנית הם 
רגישות בבטן תחתונה ודימום מהנרתיק. 

אירוע היפרדות שליה עשוי לעתים להיות 
תהליך הדרגתי, ואין הוא בהכרח אירוע 

קשה ופתאומי.
פג. 5 הוא תינוק שנולד לפני שמלאו להיריון 

37 שבועות. 
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תקציר
ובערכים  הדגים  של  בשבחם  מדברים  רבים 
התזונתיים הגבוהים שלהם, ועל פניו נראה, כי 
באכילתם יש רק יתרונות. גם מומחי בריאות 
פעמיים  לפחות  דגים,  אכילת  על  ממליצים 
בחומצת  העשירים  אלה  במיוחד  בשבוע, 
השומן אומגה 3. במאמר זה נציג את הפנים 
האפשריות  הסכנות  ואת  ידועות,  הפחות 

בטיפול בדגים ובאכילתם. 

מבוא
V. vulnificus הוא חיידק גרם שלילי, בעל כושר 
 .Vibrionaceae למשפחת  המשתייך  תנועה, 
בטמפרטורת  ומשגשג  ים  במי  מצוי  החיידק 
ביצורים  להבחין  ניתן  לא   .20oC מעל  מים 
ימיים, המזוהמים בחיידק, ללא זיהוי מעבדתי. 
אירעו  בספרות,  המתוארות  ההדבקות  רוב 
בחיידק.  מזוהמים  ים  למי  מחשיפה  כתוצאה 
לפי המרכז האמריקאי לבקרה ומניעת מחלות, 
חולים מדוכאי חיסון וחולים הסובלים ממחלות 
מהווים  וכליות,  כבד  של  במיוחד  כרוניות, 
קבוצת סיכון עיקרית להדבקה בחיידק. לאחר 
ראשונית  בקטראמיה  להופיע  עלולה  הדבקה 
עם שיעורי תמותה גבוהים, זיהום עור ראשוני 
קיבה  דלקת  בצורת  יותר,  נדירים  וביטויים 

ומעי, דלקות בריריות, בצפק ומורסות. 
בין  המחלה  של  התפרצות  אירעה  בישראל 
 62 בקרב  אובחנה  והיא   ,1996-1998 השנים 
בין  סיבתי  ישראלי הראה קשר  אנשים. מחקר 
התפרצות  לבין  ים  מי  של  גבוהה  טמפרטורה 
שבודד  החיידק,  אלו.  בשנים  בישראל  המחלה 
בישראל,  ההתפרצות  בזמן  קליניות  מדגימות 
 .V. vulnificus biotype 3 זוהה כזן חדש וכונה
אופן ההדבקה: בעת פגיעה מעצמות הדגים 
מחלה  מהלך  אדם.  בני  אל  החיידק  עובר 
חמור ושיעורי תמותה גבוהים מאפיינים את 

החיידק הישראלי. 
בישראל  תועדו   1998-2005 השנים  בין 
שיעורי  בשנה.  בממוצע  הדבקה  מקרי  כ-16 
דיכוי  חולים עם  גבוהים בקרב  היו  התמותה 

חיסוני, בחולים הסובלים ממחלת כבד כרונית, 
ובחולים עם מחלת לב איסכמית. 

המרכז  גם  כמו  הישראלי,  הבריאות  משרד 
פרסמו  מחלות,  ומניעת  לבקרה  האמריקאי 
נהלים והנחיות, הקשורים לשיווק דגי בריכות, 
לשימור והכנה של פירות ים וכן כללי בטיחות 
להגן  כדי  זאת,  חמים.  ים  למי  חשיפה  בעת 
 V. ב-  תחלואה  ולמנוע  ולהקטין  עובדים  על 
וניהול  מהירים  וטיפול  אבחון   .vulnificus
הטיפול הרפואי והסיעודי כיאות, מאפשרים 

לשפר פרוגנוזת החולה. 

רקע מיקרוביולוגי
שלילי,  גרם  חיידק  הוא   V. vulnificus
למשפחת  המשתייך  תנועה,  כושר  בעל 
נציגים  שני   .)1 )תמונה   Vibrionaceae
נוספים, המשתייכים לאותה המשפחה, הינם 
 V. parahaemolyticus ו-   V. cholerae
 Bross, Soch,( קשים  לשלשולים  הגורמים 

.)Morales, & Mitchell, 2007

אפידמיולוגיה
ומשגשג  ים  במי  מצוי   V. vulnificus
בטמפרטורת מים מעל 20oC. הטעם, המראה 
ידי  על  זוהמו  אשר  ים,  מוצרי  של  והריח 
מתרחשת  ההדבקה  משתנים.  אינם  החיידק, 
בזמן חשיפת פצעים פתוחים למי ים חמים 
שחייה  חתירה,  בעת  החיידק,  את  המכילים 
ימיים  יצורים  עם  ממגע  כתוצאה  או  ודייג, 
חיים או בעלי חיים ימיים בסביבתם הטבעית 
נכון משמיד את  )CDC ,2004(. עיבוד תרמי 

.)Bross et al., 2007( החיידק

גורמי סיכון להדבקה 
V. vulnificus -ב

מחלות  ומניעת  לבקרה  האמריקאי  המרכז 
בזיהום  להדבקה  הסיכון  לקבוצת  כי  קבע, 
 V. vulnificus )Bross et al., הנגרם על-ידי 
ממחלה  הסובלים  חולים,  משתייכים   ,)2007
כרונית כלשהי, במיוחד ממחלת כבד, כליות 

ממארת,  במחלה  החולים  אנשים  וסוכרת, 
לאכול  הנוהגים  ואנשים  אלכוהוליסטים, 

פירות ים טריים או להיחשף למי ים חמים. 

הסתמנות קלינית
בדם  חיידקים  של  ראשונית  הופעה  א. 

.)Bacteremia(
חום  הם:  הזה  למצב  האופייניים  התסמינים 
מצב  והקאות.  בחילות  שלשולים,  גבוה, 
מהמטופלים  חלק  אצל  אשפוז.  מחייב  זה 
פגיעה  עקב  התנהגותיים  שינויים  גם  יופיעו 
יפתחו  וחלקם   ,)Encephalopathy( מוחית 
 Klontz, Lieb,( תוך-אשפוזי  ספטי  הלם 
 Schreiber, Janowski, Baldy & Gunn,
1988( 24 שעות מתחילת הופעת התסמינים. 
צלוליטיס  של  עוריים  נגעים  החולים  לרוב 
חמורה עם שטפי דם תת-עוריים ושלפוחיות 
 Klontz et al., 1988; Chuang, Yuan, Liu,(

 .)Lan & Huang, 1992
ב. זיהום עור ראשוני.

מפתחים  ראשוני  עור  זיהום  עם  חולים 
רבה  במהירות  ומחמירה  ההולכת  צלוליטיס, 
בולטת  הללו  בחולים  עזים.  בכאבים  ומלווה 
נפיחות עורית מקומית באתר חדירת החיידק 
דמי  תוכן  בעלות  אופייניות  שלפוחיות  עם 

)ראה תמונה(.
ג. ביטויים נדירים של המחלה.

של  יותר  נדירים  ביטויים  בספרות  תועדו 
המחלה, כמו זיהומים בריריות וכיבים בקרנית, 
 Ulusarac( כתוצאה מטיפול בפירות ים חיים
חצוצרתיות- מורסות   ,)& Carter 2004

ים  במי  מינית  מפעילות  כתוצאה  שחלתיות 
 Midturi, Baker, Winn & Fader,( חמים 
2005( ודלקת בקרום הצפק, כתוצאה מציוד 
 Wong, Mak,( שבא במגע עם מי ים מזוהמים

 .)Lo, Lo., Tong,., Wong & Wong, 2005

הדבקה ב-
V. vulnificus בישראל

עד שנת 1996 לא תוארו בספרות התפרצויות 

דגים טובים על תנאי
Vibrio vulnificus -ניהול הטיפול הסיעודי במחלה כתוצאה מהדבקה ב
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 V. ב-  מהדבקה  כתוצאה  בישראל  זיהומים 
ספוראדית.  היארעות  מלבד   ,vulnificus
בקיץ של השנים 1996 ו-1997 דווח לראשונה 
 62 בקרב  בישראל  המחלה  התפרצות  על 
אשר  טריים,  דגים  עם  במגע  שבאו  אנשים, 
 Bisharat( נרכשו מבריכות דגים מלאכותיות

.)et al. 1999
אוניברסיטת  חיפה,  מאוניברסיטת  מדענים 
תל-אביב ובית-החולים העמק בעפולה חקרו 
קשר סיבתי בין שינויים באקלים בישראל לבין 
בשנים  שהקייצים  וגילו  המחלה,  התפרצות 
בהשוואה  במיוחד,  חמים  היו  ו-1997   1996
בקיץ  מזאת:  יתירה  האחרונות.  השנים  ל-40 
מינימליות  טמפרטורות  ערכי  נרשמו   1996
ימיות גבוהות מאוד בהשוואה לטמפרטורות 
ניתוח  לעונה.  ממוצעות  ימיות  מינימליות 
בין  משמעותי  מתאם  הראה  סטטיסטי 
התפרצות  לבין  ימיות  טמפרטורות  ערכי 
V. vulnificus. ממצאי  על-ידי  הנגרם  זיהום 
קיים  המחקר מאששים את ההשערה, שאכן 
מי  של  גבוהה  טמפרטורה  בין  סיבתי  קשר 
בשנים  בישראל  המחלה  התפרצות  לבין  ים 
 Paz, Bisharat, Paz, Kidar(  1996-1998
Cohen, 2007 &(. בנוסף, נמצא כי התרבות 
החיידק תלויה לא רק במידת חום המים, אלא 
נמצא.  הוא  בהם  במים,  המלחים  בריכוז  גם 
עולה  המליחות  שיעור  כאשר  דיוק,  ליתר 
החיידק  של  להתרבותו  הסיכוי  רב   ,1% על 

)נולדמן, אדלסון לינדון ורז,1997(.
אפיון מולקולרי של V. vulnificus, אשר בודד 
המחלה  התפרצות  בזמן  קליניות  מדגימות 
את  הבדיל   ,1996-1998 בשנים  בישראל 
הנפוץ   V. vulnificus מ-  הישראלי  החיידק 
 V. -ו V. vulnificus biotype 1-בעולם. כך ל
 V. vulnificus biotype 2 הידועים, התווסף 
 Bisharat( vulnificus biotype 3 הישראלי 

.)et al., 1999; Colodner et al., 2004
הביוכימיים  באפיונים  להבדלים  בנוסף 
חשובות  רבות  תכונות  והמולקולריים, 
 V. על-ידי  הנגרם  הזיהום  את  מבדילות 
מזיהום,  )הישראלי(   vulnificus biotype 3
המתואר בספרות המקצועית, אשר נגרם על 
 V. vulnificus -ו V. vulnificus biotype 1 ידי
דגי  העולם(.  ברחבי  )הנפוצים   biotype 2
מים  בבריכות  הגדלים   ,)Tilapia( מושט 
בני  אל  החיידק  כמעבירי  הוגדרו  מתוקים, 
אדם בישראל. בניגוד לאופן ההדבקה המתואר 
בלתי  עור  של  מחשיפה  כתוצאה  בספרות, 
מאכילת  או  בחיידק  מזוהמים  ים  למי  שלם 
מזון מזוהם, חוקרים גילו אופן הדבקה חדש, 
שמתרחש בעקבות פגיעה ישירה של עצמות 
בדגים  טיפול  או  ניקוי  רכישה,  במהלך  הדג 

.)Zaidenstein et al., 2007( חיים
בתקופה בין 1998-2005 אירעו בישראל 132 
 V. vulnificus בחיידק  הדבקה  של  מקרים 
בשנה  הדבקה  מקרי   16 קרי,   .biotype 3
1996- בשנים  ההתפרצות  לעומת  בממוצע. 
שלאחר  בתקופה  המחלה  מהלך   ,1998
ההתפרצות, היה חמור יותר עם שיעורי תמותה 

.)Zaidenstein et al., 2007( 10% של
במאמרם של ד''ר זיידנשטיין רונית ועמיתיה, 
 ,)Tilapia( דווח, שמלבד חשיפה לדגי מושט 
 Common( חשיפה לדגים כגון קרפיון מצוי
ודגי   )Gilt-head bream( דניס  דגי   ,)carp
אף  גרמה   ,)Common grey mullet( בורי 
 V. vulnificus biotype 3 ב-  להדבקה  היא 

.)Zaidenstein et al., 2007( בישראל
 V. vulnificus על-ידי  הנגרמים  זיהומים, 
וטיפול  אבחון  גבוהה.  בתמותה  מתאפיינים 
לשפר  מאפשרים  מהירים  אנטיבקטריאלי 
ל-   33% מ-  עולים  תמותה  שיעורי  פרוגנוזה. 
53%, אם מתחילים טיפול בחולים עם אלח דם 
באיחור של יותר מ-24 שעות, ותמותה בשיעור 
מקבל  אינו  החולה  כאשר  מתרחשת,   100%

.)Bross et al., 2007( טיפול תוך 72 שעות
כתוצאה  במיוחד  גבוהים  תמותה  שיעורי 
נצפו   V. vulnificus biotype 3-ב מהדבקה 
בקרב חולים, הסובלים ממחלת לב איסכמית 
)Zaidenstein et al., 2007(, בנוסף לשיעורי 
כבד  מחלת  עם  בחולים  גבוהים  תמותה 
 V.-ב כתוצאה מהדבקה  ונויטרופניה,  כרונית 
 V. vulnificus ו-   vulnificus biotype 1

 .)biotype 2 )Bross et al., 2007

הנחיות למניעת זיהום 
 V. vulnificus -כתוצאה מהדבקה ב
הדבקה  על  כה  עד  דווח  לא  ובישראל  הואיל 
הקשורה  מפעילות  כתוצאה   V. vulnificus-ב
קשורות  ההדבקות  כל  וכמעט  התיכון,  לים 
משרד  פרסם  מתוקים,  מים  דגי  לתעשיית 
הבריאות נוהל, האוסר מכירת דגי מושט חיים 
בלתי מנוקים. עובדי חנויות דגים ובריכות דגים 
בדגים,  טיפול  בעת  בכפפות  להשתמש  הונחו 
לשמור דגים טריים בקרח ולמנוע מגע ישיר בין 
פורסמו  כן,  כמו  חיים.  דגים  לבין  לקוחותיהם 

.)Zaidenstein et al., 2007( הנחיות לציבור

ניהול הטיפול הסיעודי
במסגרת בית-חולים 

הנגרמים  זיהומים  ספרותיים,  דיווחים  לפי 
כתוצאה מהדבקה ב- V. vulnificus מתרחשים 
ספוראדית.  היארעות  בצורת  בעיקר  בישראל 
צוותים רפואיים וסיעודיים בישראל מטפלים 
 V. vulnificus ל-  שנחשפו  בחולים  לרוב 
חמור  מחלה  במהלך  המתאפיין   ,biotype 3
בהשוואה  גבוהים  תמותה  ובשיעורי  יותר 
 V. vulnificus על-ידי  הנגרמים  לזיהומים, 

 .V. vulnificus biotype 2 -ו biotype 1
עתידות  בבתי-חולים,  העובדות  אחיות, 
מהדבקה  כתוצאה  זיהום  עם  בחולים  לטפל 
לרפואה  במחלקות  בעיקר   V. vulnificus-ב
מחלקת  פנימית,  מחלקה  )מלר''ד(,  דחופה 
לטיפול  ובמחלקות  כירורגיות  מחלקות  עור, 
מתאפיין  המחלה  ומהלך  הואיל  נמרץ. 
בהופעת הידרדרות מהירה במצבו הכללי של 

יד מזוהמת לאחר טיפול לא בטוח בדגים.
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המטופל, והשהייה בתחילת הטיפול, הקשורה 
על   - חיי המטופל  לקוי מסכנת את  לאבחון 
זיהום  של  באפשרות  לחשוד  המטפל  הצוות 
ב- V. vulnificus בחולים המגיעים למחלקות 
אשפוז עם נגעים עוריים ועם נגעים עוריים, 
המגיעים  ובחולים  בבקטראמיה,  המלווים 
בקטראמיה  תסמיני  עם  אשפוז  למחלקות 
נגעים  והתפתחות  הופעה  ועם  ראשונית 
עוריים תוך שהייה בבית-חולים. כל מגע עם 
דגים חיים או יצורים חיים אחרים, שמקורם 
סיעודית  באנמנזה  להיכלל  חייב  במים, 
ראשונית בעת קליטת חולה עם נגעים עוריים 

למחלקת אשפוז.
על-ידי  הנגרם  מזיהום  הסובלים  מטופלים, 
קרובות  לעתים  מפתחים   V. vulnificus
עם  חולים  לכן,  תוך-אשפוזי.  ספטי  הלם 
 ,V. vulnificus-ב לזיהום  החשודה  מחלה 
אבחנה,  של  מעבדתי  אימות  עם  חולים  או 
ניטור  חייבים  אשפוז,  במחלקות  המטופלים 
הרצוי  ומיקומם  תכוף,  ונשימתי  המודינמי 
הינו בקרבת תחנת אחות או ביחידות לטיפול 
מוגבר במחלקות אשפוז. מסיבה זאת, בתנאי 
המבצעות  לאחיות  ממליצים  אנו  המלר''ד, 
טריאז' להכניס חולים אלה לעדיפות 2 מתוך 
היא   1 )עדיפות  הטריאז'  רמת  מבחינת   5

הדחופה ביותר(. 
הטיפול הסיעודי בחולים עם הלם ספטי דורש 

חוזרים  סיעודיים  אומדנים  ביצוע  מאחיות 
מחד  החולה,  של  הכללי  מצבו  של  ונשנים 
של  מקצועיים  והבנה  הערכה  וכושר  גיסא, 
המתקבלים  בממצאים,  השינויים  משמעות 
המאפשרים  סיעודי,  אומדן  ביצוע  בעת 
ספטי,  הלם  של  מקדימים  שלבים  לאבחן 
 Smeltzer, Bare, Hinkle &( גיסא  מאידך 

 .)Cheever, 2008
העתידים  בחולים  המטפלות  אחיות, 
רב- אי-ספיקה  תסמונת  ספטי,  הלם  לפתח 
 Multiple Organ Dysfunction( מערכתית 
דלקתית  תגובה  ותסמונת   )Syndrome
 Systemic Inflammatory( סיסטמית 
להיות  חייבות   ,)Response Syndrome
בעלות כושר לקבוע את האבחנות הסיעודיות 
 Morton( סיעודי  אומדן  ביצוע  בעת  הבאות 

:)Fontaine, Hudak & Gallo, 2005
1. זילוח רקמתי לקוי; 

2. שינוי בתפוקת הלב; 
3. הפרעות בנפח נוזלים ואלקטרוליטים; 

4. נשימה לא יעילה;
5. הפרעות בשחלוף הגזים; 

6. ריתוק ממושך למיטה; 
7. כאב; 

8. פחד וחרדה;
המעידים  ראשוניים,  סימנים  הופעת  בעת 
נשימתית,  מצוקה  על  המודינמי,  קיפוח  על 

הפרעות  ועל  ההכרה  ברמת  שינויים  על 
עורקי,  בדם  ואלקטרוליטים  גזים  במאזן 
ולהיות  הרופא  את  מייד  ליידע  האחיות  על 
מלר''ד  בתנאי  דחופה.  לאינטובציה  ערוכות 
החולים הללו יוכנסו באופן מיידי לחדר הלם. 
דום נשימה ודום לב מחייבים הנשמה באמבו 

ותחילת פעולות החייאה עד הגעת הרופא. 
לאחיות תפקיד חשוב בגילוי מוקדם ובמניעה 

של סיבוכים. 

סיכום
ההדבקה  ולאופן  המחלה  לקיום  מודעות 
תסייע למנוע את המחלה ברמת מנע ראשוני. 
הדרכת לקוחות,המצויים בקבוצת סיכון, על-
ידי אחיות העובדות בקהילה, והדרכת לקוחות 
)הנכללים בקבוצת סיכון, המתאפיינת במהלך 
חמור של המחלה עם שיעורי תמותה גבוהים( 
בבתי-חולים,  העובדות  האחיות  על-ידי 

תאפשר למנוע הדבקה בחיידק. 

מחקר  מרכזת  קרצמן,  חנה  לד''ר  תודות: 
השומר  שיבא-תל  הרפואי  המרכז  בסיעוד, 
בסיעוד,  אדם  כוח  מרכזת  לבון,  אלזה  ולגב' 
סיוען  על  השומר  שיבא-תל  הרפואי  המרכז 

בעריכת המאמר. 
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תקציר 
המחלות  אחת  היא  גרורתית  מלנומה 
האונקולוגיות הקשות ביותר, אשר גורמת לסבל 
רב של החולה ומשפחתו, וכן לאחוזי תמותה 
אימונותרפיה  העולם.  ברחבי  מאוד  גבוהים 
היא   )Adoptive Immunotherapy( תאית 
לחולים  גדולה  טיפול חדשני, המביא תקווה 
אלה. מדובר בטיפול, שהחל בארצות-הברית, 
וכיום נמצא בתחילת דרכו בישראל. במאמר 
החדשה,  בשיטה  הטיפול  את  נציג  הנוכחי 
נציג את הקשר להשתלות מח עצם, וכן נפרט 
את היערכות הצוות הסיעודי לטיפול בשיטה 

החדשה.

מבוא
מלנומה ממאירה היא סוג אחד מתוך שלושה 
המלנומה  העור.  סרטן  של  עיקריים  סוגים 
הנמצאים  מתאים  מתפתחת  הממאירה 
תאים  מלנוציטים.  והנקראים  בעור,  בעיקר 
הנותן  מלנין,  הנקרא  פיגמנט,  מייצרים  אלה 
ממאירה  מלנומה  האופייני.  הגוון  את  לעור 
הוא סרטן שמתפתח בדרך כלל בעור, אך גם 
כגון:  מלנוציטים  יש  בהם  אחרים,  באתרים 
הבריאות,  משרד  נתוני  לפי  ובריריות.  בעין 
עלייה  נרשמה   2006 עד   2000 השנים  בין 
המלנומה  במקרי  כ-36%  של  משמעותית 
 2006 בשנת  חדשים  מקרים   1,208( בישראל 
שכיחות   .)2000 בשנת  מקרים   887 מול 
בגובהה  השנייה  הינה  בישראל  המלנומה 

בעולם, לאחר אוסטרליה וניו-זילנד.
מדוע אימונותרפיה במלנומה גרורתית? 

השפעה  כבעל  מוכר  במלנומה  כימי  טיפול 
של  לתקופה  המחלה  מהלך  של  מעכבת 
היעלמות  ללא  בממוצע,  חודשים  כ-4 
אשר  עבודות  ארוכות.  לתקופות  מחלה 
 ,National Institute of Health-ב נעשו 
אימונותרפיה  של  יותר  טובה  השפעה  הראו 
הטיפול  כאשר  גרורותית,  מלנומה  בחולה 
הביא  גבוה  במינון   )IL-2(  2 באינטרלוקין 

גרורתית,  מחלה  להיעלמות  ואף  לנסיגה 
ובחלק מן החולים המחלה לא נשנתה במעקב 
 Dudley et al., 2005; Rosenberg( של שנים
et al., 1988(. מכאן, שהאיחוד ושיתוף הפעולה 
ההמטולוגי  לבין  האונקולוגי  העולם  בין 
ותקוות  תוצאות  כמניב  הוכח  זאת,  במחלה 
השימוש  גרורתית.  מלנומה  לחולי  חדשות 
במלנומה  לטיפול  תאית  באימונותרפיה 
גרורתית ידוע זה מספר שנים בספרות. הוא 
שנעשו  בעבודות,  ה-80,  בשנות  יותר  בלט 
 National Cancer הלאומי-  הסרטן  במכון 
Institute בארצות-הברית על-ידי ד"ר סטיב 
 .)Rosenberg et al., 1988( רוזנברג וקבוצתו
יש לציין כי, בתחילת שנת 2006 בבית-החולים 
שיבא, במכון אלה לטיפול במלנומה, המוכר 
משולבים  שירותים  המציע  ייחודי,  כמרכז 
הטיפול,  סוג  להתאמת  ועד  מלנומה  מגילוי 
בחולי  תאית  באימונותרפיה  הטיפול  הוחל 
יותר  בו  טופלו  כה  ועד  גרורתית,  מלנומה 

מ-30 חולי מלנומה גרורתית. 
בסביבת  כי  ההנחה  על  מבוסס  הטיפול 
לימפוציטים  תאי  קיימים  הממאיר  הגידול 
ולמנוע  בגידול  להילחם  T, שתפקידם  מסוג 
מערכת  כשל  עקב  אולם  היווצרותו,  את 
מטרת  דיים.  פעילים  אינם  התאים  החיסון, 
 TIL- )Tumor( -העל היא להרבות את תאי ה
ולגרום  הללו,   Infiltrating Lymphocytes
להם להיות פעילים מאוד בגוף החולה, ועקב 

כך לגרום להרס/הרג התאים הסרטניים.

שלבי הטיפול:
שלב ראשון: החולה עובר ניתוח להסרת גידול 
למעבדה  נלקח  הגידול  סרטנית.  גרורה  או 
ומפיקים ממנו לימפוציטים מסוגT  )סוג של 
היא,  העבודה  הנחת  כאשר  לבנים(,  דם  תאי 
גדולה  אוכלוסייה  מתרכזת  הגידול  שסביב 
יחסית של לימפוציטים שהתמחו בזיהוי תאי 
מבודדים  הראשון,  בשלב  והריסתם.  מלנומה 
את האוכלוסייה הנ"ל משאר התאים ומגיעים 
לימפוציט  תאי  של  אחידה  לאוכלוסייה 

 TIL- Tumor Infiltrating( ספציפיים לגידול
.)Lymphocytes

מגדלים  כשבועיים,  הנמשך  השני  בשלב 
ומרבים את תאי ה TIL בתנאי מעבדה, בסביבת 
כנגד  פעילים  להיות  להם  הגורמים  חומרים 
תאי המלנומה. בתום התהליך מתקבלים אלפי 
מיליוני תאים, שמכירים את הגידול הספציפי 
 של החולה, ותפקידם לדעת להרוס את הגידול. 
כימותרפי  תהליך  עובר  החולה  במקביל, 
החיסון  מערכת  דיכוי  לצורך  גבוה  במינון 
הפעילים  לתאים  לספק  וכך  החולה,  של 
את  שתאפשר  סביבה  המחלה  נגד 
הממאירים.  המלנומה  תאי  כנגד   פעילותם, 
ביום הטיפול החולה מקבל את מיליוני תאי 
אינפוזיה,  באמצעות  שלו  העצמיים   TIL-ה
 )IL-2(  2 באינטרלוקין  טיפול  של  בשילוב 
את  ולהגביר  לעודד  שתפקידו  חומר,   -
המלנומה  תאי  כנגד  הלימפוציטים  פעילות 
הממאירים. כיוון שהמקור הראשוני של תאי 
הגוף  עצמו,  מהחולה  הוא  הלימפוציטים 
מקבל אותם חזרה כאילו נוצרו בו, ואין בעיה 
של דחייה. לפיכך, השפעתם נשמרת גם לאחר 

התאוששות מערכת החיסון של החולה. 
במחקרם  מציינים   )2005(  Dudley et al
התגובה  שיעור  כי  בפרוטוקול,  השימוש  על 
בקרב 35 חולים עמד על 51%, כאשר מרבית 
החולים טופלו קודם באינטרלוקין 2 ומחלתם 
עמד  הממוצעת  התגובה  משך  התקדמה. 
נמשכה  מהחולים  ובחלק  חודשים,   11.5 על 
 Dudley( חודשים  מ-30  יותר  שלמה  תגובה 

 .)et al, 2005
חידוש נוסף לפרוטוקול שצוין, הוא בהגברת 
הכימי  לטיפול  שבנוסף  כך  החיסוני,  הדיכוי 
כל  קרינה  החולים  מקבלים  גבוה,  במינון 
 Dudley et al. )2008( של  במחקר  גופית. 
25 חולים טופלו במנה של GY2 ו-25 חולים 
טופלו ב-GY 12. מהתוצאות עולה, כי שיעור 
שהושג  ככל  ניכר,  באופן  גבוה  היה  התגובה 
חסר לימפוציטים עמוק וממושך יותר. שיעור 
טופלו  אשר  בחולים,  ל-52%  הגיע  התגובה 
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בחולים,   72% ול-   ,)25 מתוך   13(  GY 2-ב
יש   .)25 מתוך   18(  12  GY-ב טופלו  אשר 
ממושך  היה  אכן  העצם  מח  דיכוי  כי  לציין, 
והחולים  בקרינה,  טופלו  אשר  בחולים,  יותר 
תאי  של  לתמיכה  נזקקו  הקבוצות  משתי 
אב עצמיים, אשר הוכנו מראש. נתונים אלה 
יותר בהשוואה  גבוה  בולטים בשיעור תגובה 
 Dudley( )51%( לשימוש בפרוטוקול המקורי

 .)et al, 2008
לטיפול  החולים  זקוקים  הטיפול  במהלך 
תומך, הן בשל רעילות הטיפול באינטרלוקין 
והן בשל דיכוי מח העצם. מרבית החולים   2
מאי- סובלים  וחלקם  ריאתי  גודש  מפתחים 
נוספות  צפויות  תופעות  כליות.  ספיקת 
קשורות ברעילות כבדית, גסטרואנטרולוגית, 
ספק,שסכנת  אין  והמטולוגית.  נוירולוגית 

הזיהומים בחולים מדוכאי חיסון גדולה. 
מה בין מלנומה להשתלות מח עצם?

במחלקה להשתלות מח עצם בשיבא מבוצעות 
כ-200 השתלות בשנה מסוגי מקורות שונים: 
ממקור עצמי, מתורם בן משפחה/ תורם זר/ 
עוסקת  המחלקה  בנוסף,  טבור.  חבל  מדם 
וביולוגי.  אימונולוגי  ממקור  בטיפולים 
המחלקה שותפה למחקרים ולניסויים פורצי 
השלב  הדרך,  בתחילת  ובעולם.  בארץ  דרך 
לטיפול  ביחידה  התבצע  הניסוי  של  הראשון 
הועברו המטופלים למחלקה  ובהמשך  נמרץ, 
עברו  התהליך  בסוף  עצם.  מח  להשתלות 
לצורך  האונקולוגית  למחלקה  המטופלים 
החלטה  התקבלה  יותר  מאוחר  התאוששות. 
לבצע את כל שלבי הניסוי )למעט ההתאוששות 

באונקולוגיה( במחלקה להשתלות מח עצם.
לצורך כך נערכנו במספר תחומים:

הנושא,  של  מעמיק  לימוד   - ידע  עדכון  1 .
התיאורטית  ברמה  סטנדרטיזציה  בניית 
והמעשית, הכשרת כוח אדם סיעודי ייעודי, 
בניית תוכנית קליטה לאחות, בניית מפה 
טיפולית לטיפול במלנומה גרורתית, תוך 

דגש על הייחודיות שבטיפול.

נמרץ,  טיפול  ממערך   - אדם  כוח  גיוס  2 .
על-פי  והכשרתו  והמטולוגיה  אונקולוגיה 
תוכנית הכשרה מובנית. תוכנית ההכשרה 
והייחודיות  מלנומה  בנושא  ידע  כוללת: 
שבטיפול הכימותרפי ומתן האינטרלוקין; 
טיפול  כגון:  קליניות  מיומנויות  רכישת 
מתן  בסיבוכי  טיפול  מרכזיים,  בצנתרים 
 LINE נויטרופני,  חום  כגון:  אינטרלוקין, 
ידע  המוראג'ית,  ציסטיטיס   ,SEPSIS
עייפות,  כאב,  איזון  סימפטומים:  באיזון 

תזונה, בחילות והקאות.
הגורמים  בין  תקשורת  דרכי  התאמת  3 .
תקשורת   - למחקר  השותפים  השונים, 
לבין  עצם  מח  להשתלות  המחלקה  בין 
מחלקות נוספות: טיפול נמרץ, אונקולוגיה, 

מתאמי מחקר ועוד.
לענות  מנת  על   - תפעולי  מערך  בניית  4 .
המטופלים  של  הייחודיים  הצרכים  על 
אשפוז  חדר  נבנה  במחקר,  המשתתפים 
המיידיים  לסיבוכים  מענה  הנותן  ייעודי, 
והמאוחרים של הטיפול. החדר בנוי כחדר 
טיפול נמרץ ומכיל את מיטב הטכנולוגיות 
המתקדמות ביותר: מוניטור לניטור לחץ דם, 
דופק, נשימות וסטורציה, מכשירי הנשמה, 

.UPS -טלמטריה, מערכות חמצן ו
באימונותרפיה  טיפול  שעבר  מטופל  תיאור 

תאית: 
אב  נשוי,   ,40 בן  בדוי(.  )שם  לביא  עמיקם 
בשנת  תקשורת.  כאיש  עובד  ילדים.  לשני 
כמלנומה.  שאובחן  בעורף,  גוש  זוהה   2005
טיפול  לקבל  החל  הגידול.  של  כריתה  עבר 
קשות  לוואי  תופעות  עקב  שהופסק   INF-ב

)היפרתירואידיזם(. 
הוא  שאף  במקרפטיזול,  בטיפול  הותחל 
CT- בבדיקת  לוואי.  תופעות  עקב  הופסק 
PET בשנת 2007 הודגמו קליטות פתולוגיות 
חדשות בקשריות תת-עוריות בעורף משמאל. 
הופסקה  זו  אך  הניתוחי,  לאזור  קרינה  עבר 

עקב כוויות. 

בתחילת 2008 טופל בטיפולים כימואימוניים, 
שוב  מכן  לאחר  אך  זמנית,  לנסיגה  שגרמו 
משמאל.  בצוואר  בתת-עור  קישריות  הופיעו 
באימונותרפיה  טיפול  לקבל  החל  זה  בשלב 
 Adoptive Cell פרוטוקול  לפי  תאית 
Therapy. לאחר קבלת התאים קיבל המטופל 

10 מנות של אינטרלוקין 2. 
הטיפול  קבלת  לאחר  כשנתיים  כמעט  כיום, 
אין  למטופל   ,Adoptive Cell Therapy-ב
 CT- PET עדות לשאריות מחלה על-פי בדיקות
 .)no evidence of disease( שבוצעו לאחרונה
המטופל חי באיכות חיים טובה ומגיע למעקב 

ב"מכון אלה" מדי שלושה חודשים.

סיכום
 Adoptive Immunotherapy-הייחוד בטיפול ב
היותו  עצם  הוא  גרורתית,  מלנומה  בחולה 
טיפול מכוון וספציפי באופן מוחלט לכל חולה. 
ברקמה  שימוש  נעשה  הטיפולי  בפרוטוקול 
אינדיבידואלית להפקת תאים, שזיהו בתנאים 
ספציפיים  גידוליים  אנטיגנים  פיזיולוגיים 
מתאפשרת  התאים  השבת  ולבסוף  לחולה, 
אופטימלית  לפעילות  התנאים  יצירת  לאחר 

שלהם נגד הגידול. 
הטיפול במטופלים אלה מהווה אתגר מקצועי, 
יכולת שילוב בטיפול  וקליני, המצריך  ניהולי 
להשגחה  הזקוקים  אונקולוגיים,  בחולים 
עצם.  מח  להשתלות  במחלקה  נמרץ  וטיפול 
אין עוררין על כך, כי מתן טיפול מכוון, על-
את  להגדיל  צפוי  ספציפיים,  מאפיינים  פי 
הנבחר,  לטיפול  והתגובה  ההיענות  שיעורי 
תופעות  מצד  המחיר  את  להפוך  כן  ועל 
כמו  יותר.  לראוי  הגבוהה  והעלות  הלוואי 
בכל ממאירות אחרת, הדרך הטובה והיעילה 
ביותר להילחם במלנומה היא על-ידי מניעתה, 
הסיכון  גורמי  עם  התמודדות  באמצעות 
העיקריים: חינוך להימנעות מחשיפה לקרינת 
השמש ומעקב אחר אוכלוסיות בעלות סיכון 

גבוה לפתח מלנומה. 
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בהזדקנות  מלווה  החיים  בתוחלת  העלייה 
מחלות  של  בשכיחותן  וגידול  האוכלוסייה 
אחת  הזקנה.  לגיל  האופייניות  ותסמונות 
השיטיון  תסמונת  היא  אלו  מתסמונות 
רב  בסבל  הכרוכה   ,)Dementia  - )דמנציה 
עבור החולה, בני משפחתו, המטפלים והחברה. 
מתמשכת  ירידה  מופיעה  אלו  באנשים 
בתפקודים השכליים )קוגניטיביים(, הכוללת 
הפרעה בזיכרון, קשיי ריכוז, הפרעה בשפה, 
פעולות  בביצוע  הפרעה  בזיהוי,  הפרעה 
והשיפוט  הביקורת  ביכולת  ירידה  פיזיות, 
ועוד. הפרעות וקשיים אלו מקשים על הצוות 
וסבלם  כאבם  את  לזהות  והסיעודי  הרפואי 
לשייך  נוטה  הצוות  ולעיתים  החולים,  של 
אותם לתסמינים של השיטיון ולא לתגובות 

לכאב או סבל 1. 

בישראל  והאחים  האחיות  של  האתי  בקוד 
)2004(, מצוין, שעל האח/ות מוטלת האחריות 
לשמירת הבריאות ולהקלת הסבל, ולהגן על 

זכויות המטופלים.
הופכים  ובמוחם,  בנפשם  המוגבלים  נכים, 
"אחרים" עבור אנשים בריאים. ההשלכות  ל 
הבריאים  על  מעיקות  "אחרים"  היותם  של 
התנהלותו  ופסיכולוגית.  כלכלית  חברתית, 
ומשתנה  הולכת  השטיוני  החולה  של 
מוחצן  מאדם  להפוך  יכול  הוא  ליום.  מיום 

ופיזית.  מילולית  אגרסיבי  לאדם  וידידותי 
תלותי  לאדם   - פעולה  המשתף  מאדם 
מאוד, המכונס בעצמו. מאדם הנוהג על-פי 
הנורמות החברתיות המקובלות, לאדם חסר 
הנורמות  את  הפורץ  עכבות,  וחסר  שיפוט 
החברתיות ונוהג שלא באופן המצופה ממנו. 
של  והתחושה  החולה,  מצד  כזו  התנהלות 
ואת  כבודו  החולה מאבד את  כי  המטפלים 
מאנשי  גדול  לחלק  גורמת  האנושי,  צלמו 
תחושות  ותסכול.  מבוכה  אי-נוחות,  הצוות 
אלה יכולות להסביר תופעות של התעלמות 
חולי  של  וכאבם  לסבלם  רגישות  וחוסר 
בעיני  המקצוע.  מאנשי  חלק  מצד  השיטיון 
והאדם  השטיוני,  החולה  מהמטפלים,  חלק 
שאותו חולה היה בעבר, אינם אותו אדם, ולכן 
בכבוד  אליו  להתייחס  בהווה  מתקשים  הם 
הזהה לזה שזכה לו בעבר. התקדמות המחלה, 
של  ובהתנהגותו  במראהו  בשינויים  מלווה 
את  רואים  מהמטפלים  שחלק  כך  החולה, 
החולה כ"לא אדם", והוא נתפס כמאיים על 

מהותם כיצורי אנוש. 

השיטיון  בחולי  בטיפול  המרכזיות  המטרות 
ממוקדות במענה על צורכי המטופלים, תוך 
והתפקודים  היכולות  ושיקום  שימור  זיהוי, 
מכאב  ושחרור  נוחות  לספק  במטרה  שלהם 
את  כל  קודם  להבטיח  יש  לכן,  וסבל. 

במקצועות  העוסקים  כלל  של  מודעותם 
מודעות  את  וראשונה  ובראש  הבריאות, 
הסובלים  מבטאים  בהם  לדרכים,  האחיות 

משיטיון את סבלם וכאבם.
לשכת האתיקה של האחיות והאחים בישראל 
האחיות  של  ליבן  תשומת  את  מסיבה 
לשימוש בכלי לאומדן כאב וסבל של חולים 
 .2PASUNVPAD מתקשרים  לא  שטיוניים 
מדובר בכלי קל, פשוט ומהיר, שבאמצעותו 
בהתנהלותו  השונות  את  גם  לאבחן  ניתן 
של המטופל בשלושה זמנים: לפני הטיפול, 
את  וגם  הטיפול,  ובסוף  הטיפול  במהלך 
השונות בגישות ובטכניקות הטיפול במטופל. 
זהו כלי שניתן ליישמו גם על חולים אחרים, 
לבקרת  לסייע  יכול  והוא  מתקשרים,  שלא 
איכות הטיפול ולשיפורו. הכלי פותח ונבדק 
של  דוקטור  תואר  לקראת  בעבודת המחקר 

דורית רובינשטיין 1.
פרט  כל  לראות  כמטפלים  חובתנו  לסיכום: 
חולה כזכאי לכבוד הראוי לו ולטיפול העונה 
לצרכיו, במיוחד כאשר הוא חסר ישע, הנתון 
לזיהוי  בכלי  שימוש  בו.  המטפלים  למרות 
כאב וסבל יאפשר מענה מהיר ויעיל לסבלם 
של אותם מטופלים חסרי יכולת התקשרות, 
ראויה  התייחסות  מתן  משיטיון.  הסובלים 
כבני  כבודם  את  ותשמר  תשמור  למצבם 

אנוש.

dorub@hotmail.com :סופר מכותב

זיהוי הכאב והסבל של החולה הדמנטי
עמדת  לשכת האתיקה של האחיות והאחים בישראל

ד"ר דורית רובינשטיין, סבל ומעמד השקיפות של מטופל המצוי בשלב שיטיון מתקדם 1 .
2 .NonVerbal Patients with Advance Dementia Pain and Suffering of

חברתנו מתמחה בעבודה מול 
ציבור הרופאים והאחיות!

בתקופה בה הכל מתבצע באופן וירטואלי באינטרנט 
חברתנו הייחודית נותנת שירות אישי וישיר מול הלקוח 

מהתחלה ועד החזרה מהנופש!

להזמנות וברורים:
shukimor@bezeqint.net ,03-5290330 

פרישמן 73 תל-אביב

סנס מולטי טורס

במושב נתיב השיירה הסמוך לצומת כברי שבגליל המערבי, החליט השף אורי 
ארנון לפתוח את 'ארנולד'ס', מסעדת גורמה כשרה!

ב'ארנולד'ס' תפריט ביסטרו גלילי, עם נגיעות צרפתיות וים תיכוניות. דגש חזק 
הושם על תפריט יינות ישראליים עשיר ורחב, המתאימים לאופי האוכל והמקום 

ועל בירות איכות מהחבית, קינוחים איכותיים, וסורבטים מתוצרת הבית.

Arnold's -סדנאות בישול ב
להזמנות ניתן לפנות: 04-9522211 | 050-3225544

מסעדת ארנולד'ס נבחרה לאחת מ-10 
מסעדות הגורמה הכשרות הטובות בישראל!

בית הפוך רובינשטיין 
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כואב הגב? בעיות אורטופדיות?
התאמת מזרן לפי צרכי הלקוח ובכל מידה 

לפרטיים  בתי מלון  בתי אבות ומוסדות
אפשרות להתאמת מזרן בבית הלקוח בכל הארץ, ייעוץ חינם למזמינים

מחלקה מיוחדת לייצור, תיקון וניקוי שמיכות וכריות מפוך אווזים
ניתן לשלוח אלינו את השמיכה ו/או הכרית מפוך נוצות, אנו נתקן, ננקה ונצפה בבד חדש

ונשלח חזרה לבית הלקוח לכל חלקי הארץ!

מבצע חד פעמי לחברי הסתדרות האחים והאחיות!!!
מזרן זוגי סופר אורטופדי הפיתוח האחרון בתעשיית המזרנים, 

סופר SLM פלטינה )סופר לטקס מדיקל אורטופדי(
משולב משטחי ביצים נגד פצעי לחץ בעל 2222	  נקודות תמיכה.

	 משטחים אורטופדיים דו צדדי, בד עליון כותנה טבעית נושמת, אוורירית ואלסטית
	 פתחי אוורור + ידיות נשיאה

15	  שנות אחריות
מחיר מחירון 5400 ₪   |   מחיר מבצע בחנות 2700 ₪

מחיר מיוחד לחברי ההסתדרות
10 תשלומים*199.5 ₪ = 1995 ₪ 

למזרן זוגי 140 ס"מ*190 ס"מ. הובלה בכל הארץ, בין באר שבע לקריית שמונה 150 ₪

צלצלו אלינו ומומחה שלנו יגיע לביתך
טל: 04-8665751, 04-8622848 | פקס: 04-8662469 נייד: 052-2613272 

www.mattreses.co.il | bet-hapuch@hotmail.com | בר כוכבא 8 חיפה

לכבוד בית הפוך בע"מ

 __________________________________________ הנני מבקש להזמין:1._________________________________ 2.

בסכום כולל:_____________________ )מחולק ל 10 תשלומים(.   כרטיס אשראי מסוג:____________________________  

__________ מיקום העבודה:_______________________  _________________________________ תוקף מס' כרטיס:

 ____________________ _________________  ת.ז: ______________ שם פרטי: מס' עובד:____________ שם משפחה:

 ___________ _____________________ חתימה ______ עיר: ___________________ מס':_____ קומה: רחוב מגורים:

בית הפוך רובינשטיין 
השמיכות והמזרנים בע"מ



תקציר
שההנקה   ,Breast is Best ש-  יודעים  כולנו 
חלב  תינוק.  להאכיל  המועדפת  הדרך  הינה 
והתפתחות  לגדילה  המושלם  המזון  הוא  אם 
של התינוק. כאשר הנקה מתקשרת עם חוויית 
עבר של פחד, איום ופגיעה, היא יכולה לשמש 
ההתעללות,  זכרונות  את  המעורר  כטריגר 
וגורמת למתח, תסכול, פחד ורגשי אשמה. רוב 
יצליחו  חלקן  להניק.  וינסו  ירצו  הללו  הנשים 
יוותרו  אחרות  והבלבול.  הכעס  למרות  בכך, 
על ההנקה כדי "להציל את עצמן". במאמר זה 
נסקור את התופעה ונציע דרכים לסיוע לנשים, 
ומגיעות  בילדותן,  מינית  התעללות  שעברו 

לחדר הלידה.

הקדמה
כולנו יודעים ש- Breast is Best, שההנקה הינה 
הדרך המועדפת להאכיל תינוק. חלב אם הוא 
המזון המושלם לגדילה והתפתחות של התינוק. 
שששיעור  ידוע  רבות.  מחלות  מפני  מגן  הוא 
תינוקות  אצל  יותר  נמוך  בעריסה  מוות  מקרי 
של  הבסיסי  הצורך  על  עונה  ההנקה  שיונקים. 
הוולד למגע, והיא יוצרת תנאים לקרבה, קשר 

ואהבה בין האם לתינוק.
עם  מתקשרת  הנקה  כאשר  קורה  מה  אבל 
חוויית עבר של פחד, איום, פגיעה, בלבול וחוסר 
מינית  פגיעה  שחוותה  אישה  עבור  אונים? 
בילדות, ההנקה עלולה לשמש כטריגר המעורר 
זיכרונות של ההתעללות, וגורם למתח, תסכול, 
פחד ורגשי אשמה. רוב הנשים הללו ירצו וינסו 
הקשיים  למרות  להניק  ימשיכו  חלקן  להניק. 
"להציל  כדי  ההנקה  על  יוותרו  חלקן  והבלבול. 
הפוטנציאל  את  שיגלו  נשים,  ויש  עצמן".  את 

המרפא הנפלא של חוויית ההנקה. 

חוויתי  השד,  על  התינוק  את  שמתי  "כאשר 
התקפי חרדה והתנתקתי. ההנקה גרמה להופעה 
עם  יחד  מההתעללות  זכרונות  של  פתאומית 
הפיזית  התחושה  את  שנאתי  בבטן.  הכאבים 
של ההנקה. שנאתי לתת את הגוף שלי לתינוק. 
פעם  כל  זר.  אדם  כמו  הוא  שהתינוק  הרגשתי 
ולהקיא  לצרוח  רציתי  השד  על  אותו  ששמתי 
ביחד. ההנקה הכריחה אותי לחיות את ההתעללות 
מחדש. לא הבנתי מה קורה לי ולכן לא סיפרתי 

.)Marilyn in Beck, 2009( "לאף אחד

אוכלוסיית הנשים 
שעברה התעללות מינית בילדות

שעברה  הנשים  אוכלוסיית  את  המאפיין  מה 
יש  לרוב  זו  באוכלוסיה  בילדות?  התעללות 
מצבן  פרודות.  גרושות,  רווקות,  נשים  יותר 
נמצא  אחרות.  משל  נמוך  הסוציו-אקונומי 
אצלן ריבוי סימפטומים גופניים ופניות רבות 
למערכת הבריאות יחד עם חוסר שביעות רצון 
לב,  יותר ממחלות  סובלות  נשים אלה  ממנה. 
משברים  מסוכרת,  ריאות,  ממחלות  מסרטן, 
בעצמות ומצהבת. ככלל, הן חוות יותר אירועי 

חיים שליליים.
להתעללות מינית בילדות השפעות פיזיולוגיות 
מערכת  של  כרונית  עוררות-יתר  ביניהן  רבות, 
להתבטא  שעלולה  הסימפתטית,  העצבים 
בדריכות, תגובה לבבית מואצת, נשימה עצורה, 
והפרעות  מכווצים  שרירים  תיאבון,  חוסר 
שינה. סף הכאב אצל הנשים האלה נמוך יותר, 
גם  ירוד.  שלהן  החיסון  מערכת  של  והתפקוד 
רמות ה-Cortisol ו-Noradrenaline, שנמצאו 

בדמן, אינן תקינות.
תופעות התנהגותיות יתבטאו בהפרעות אכילה, 
התנהגות  עישון,  ממכרים,  בחומרים  שימוש 
מינית מסוכנת, נסיונות התאבדות וחיים בעולם 
דמיוני. כמו כן, יבואו לידי ביטוי דפוסי אמונות 
תחושת  והאשמה,  אשמה  הכוללים  ומחשבות, 
חוסר שליטה, חוסר אמון בעצמן ובאחר, עוינות, 
קורבנות,  דחייה,  של  הרגשה  יתר,  רגישות 
ותפישת העולם כמקום מסוכן. העולם הרגשי 
שלהן יהיה רווי בדיכאון, ניתוק, ריבוי טראומות, 
חוסר גבולות, שימוש בהתנהגות מניפולטיבית 

.revictimization )Simkin & Klaus, 2004(-ו

התעללות מינית 
והשפעתה על היריון, לידה ואימהות

היריון, לידה ואימהות כרוכים בשינויים פיזיים, 
רגשיים וחברתיים, ומהווים אירועים מאתגרים 
מינית,  התעללות  שחוותה  אישה,  אישה.  לכל 
מביאה איתה קשיים רבים לתקופה הזו. תיתכן 
חוויה של בדידות בגלל מיעוט בתמיכה חברתית 
אמון  חוסר  של  תחושה  תיתכן  ומשפחתית. 
ביכולת להתמודד עם מצבים משתנים, חששות 
מה  מכל  וסלידה  לגוף,  הקשורות  מחוויות 
שקשור למיניות ולאיברי מין. תיתכן בושה כלפי 

הגוף והתייחסות לגוף כאל "מלוכלך", "פגום", 
"רע", "מזוהם" או "מגעיל". האישה עשויה לחוות 
בלבול בין הרגשה של חוסר שליטה ובין צורך 
עז בשליטה. כלפי האנשים מסביבה היא עלולה 
להרגיש חולשה, תלות ופסיביות, או לחילופין, 
יש  אלה  נשים  אצל  ותוקפנות.  כעס  דריכות, 
וחוסר  בכלל  באנשים  בסיסי  אמון  חוסר  לרוב 
נושאות  הן  במיוחד.  זרים  אנשים  כלפי  אמון 
קורבנות  של  חזקה  וחוויה  רבים  פחדים  איתן 

.)Simkin & Klaus, 2004(

"בהיריון הראשון היתה בי הרבה חרדה. פחדתי 
שאהיה אימא לא טובה. פחדתי שתהיה לי בת. 
דאגתי איך אני אצליח לשמור עליה מפני גברים 

כמו אלו שהכרתי."
הכאב  התחילו,  והצירים  ירדו  המים  "כאשר 

מהרחם הרגיש בדיוק כמו הכאב של חדירה 
בכוח, כמו אונס. נכנסתי לפאניקה. הייתי מספיק 

מודעת כדי לספר למיילדת שיש לי 
צעירה  הייתה  היא  אבל  אונס,  של  פלשבקים 

וחסרת ניסיון ולא יכלה לעזור לי." 

יותר  נראה  מינית,  התעללות  שחוו  נשים  אצל 
הריונות לא מתוכננים, לא רצויים ובגילאים יותר 
צעירים. יש הרבה יותר מתח וחרדה. לנשים אלה 
יש קושי עם בדיקות רפואיות, ולכן נראה אצלן 
מאוחר  שמתחילים  יותר,  דלים  היריון  מעקבי 
לידה בוששת  יותר של  יש מקרים רבים  יותר. 
)postdates(, ועוברים במשקלים גדולים יותר. 
כאשר יש אלימות מצד בן הזוג בזמן ההיריון, 
נראה תת-עליה במשקל היולדת, משקלי לידה 
שימוש  אנמיה,  זיהומים,  יותר  יותר,  קטנים 
באלכוהול וסמים, מומים מולדים, הפלות, מוות 
תוך רחמי של העובר, ואפילו רצח והתאבדות 

.)Simkin & Klaus, 2004(
כאשר הלידה מתקרבת, מתגלים קשיים רבים: 
על- טיפול  לגבי  בית-החולים,  לגבי  קושי 
הפרשות  לדם,  בנוגע  קושי  זרים,  אנשים  ידי 
של  בנושא  גם  קושי  יש  הגוף.  של  והחשיפה 
פנימיות.  ובדיקות  דם  לחץ  שתן,  דם,  בדיקות 
בהקשר  אפילו  שונים,  במצבים  עוררות-יתר 
זכרונות  של  להעלאה  לגרום  יכולה  חיובי, 
גופניים, שמזכירים את חוויית ההתעללות. יש 
קושי בהתמודדות עם כאב, מתח ופחדים, ואולי 
חשוב מהכל, יש קושי רב בבניית אמון באנשי 
התעללות,  שעברו  הנשים,  לידה.  בחדר  הצוות 
המטפל  הצוות  על  לסמוך  מתקשות  פשוט 

חוויית ההנקה בקרב נפגעות
התעללות מינית 

מינדי לוי, CNM MA מיילדת בית, בעלת "עגולה"- מרכז להיריון, לידה והורות הוליסטית
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.)Simkin & Klaus, 2004(
התנהגות  לפגוש  עלול  לידה  בחדר  הצוות 
בעייתית ומאתגרת: צורך בשליטה, ריבוי שאלות, 
 ,disassociation סרבנות,  מוגזמת,  פסיביות 
ותקשורת  פעולה  שיתוף  חוסר  )דיסוציאציה( 
לקויה. תוצאות הלידה יהיו חיוביות פחות: יהיו 
בחומרים  ושימוש  רפואיות  התערבויות  יותר 
לשיכוך כאב. יהיו יותר זירוזים, לידות ארוכות 
יותר, שימוש רב יותר במכשור בלידות ומספר 
רב יותר של ניתוחים קיסריים )גם אלקטיביים(.

אחרי הלידה, ברמה הפיזית תהיה התאוששות 
איטית מהלידה, עייפות, תשישות, חוסר שינה 
להיות  עלולים  הרגשית,  ברמה  תיאבון.  וחוסר 
ובלבול  כעס  מהלידה,  ואכזבה  אשמה  רגשי 
רב  מספר   .post trauma של  וסימפטומים 
נמרץ, ההנקה  ישהו בטיפול  יותר של תינוקות 

וההתקשרות לתינוק תיפגענה.

התקווה לחוות הנקה מוצלחת 
האישה הפגועה מקווה כי התפקיד החדש כאם 
וההנקה יאפשרו לה התחלה חדשה והזדמנות 
לחיות חיים נורמליים, ולהיות קצת יותר "כמו 
היא  ההנקה,  שבאמצעות  ציפיה  יש  כולם". 
תחווה ריפוי מהפגיעות שלה בעבר. היא בונה 
ומתכננת  התינוק  עם  מוצלחת  התקשרות  על 

לאהוב אותו ללא תנאים.
הסיכוי  את  המעלים  אלמנטים,  מספר  קיימים 
שלה להצליח בהנקה: דגם חיובי לחיקוי, חשיפה 
חוויות  ואימהות,  הנקה  על  חיוביים  לסיפורים 
חוויית  בעבר,  אימהות  ו/או  הנקה  של  חיוביות 
לידה חיובית, בן זוג תומך, מערכת יחסים יציבה, 
מציאותית  הכנה  נפשי,  טיפול  תומכת,  סביבה 
ואישית ללידה, תמיכה חברתית באמצעות מעגל 
רופא,  מיילדת,  )של  מקצועית  עזרה  אימהות, 

דולה, יועצת הנקה, ו/או אחות בריאות הציבור(.
ישפיעו  אשר  גורמים  יהיו  ההיריון,  בזמן  עוד 
מראש על החלטת האם, האם להניק או להאכיל 
לטובת  המשפיעים  הגורמים  בין  מבקבוק. 
לגבי  ריבוי המידע  נמצא את  הבחירה בהנקה, 
אם.  וחלב  הנקה  של  הבריאותיים  היתרונות 
רצון עז להיות האם הטובה ביותר, ואפילו האם 
המושלמת, אם אפשר; עידוד של אנשי מקצוע, 
לחץ  אפילו  יש  ובמעגלים חברתיים מסוימים, 
חברתי חזק, שדוחף את האישה לכיוון ההנקה. 
ישנה, לעתים, גם תשוקה עמוקה לקשר אינטימי 
המשפיעים  הגורמים  בין  התינוק.  עם  וחיובי 
כנגד הבחירה בהנקה ובעד מתן בקבוק, עומדת 
הרגשה של חוסר נוחות, אמביוולנטיות, ואפילו 
גועל בנוגע למחשבות על הנקה והשימוש בשד. 
משפחתית  תמיכה  חוסר  שפוגשות  נשים  יש 
גדול,  פחד  קיים  לעתים,  בנושא.  וסביבתית 
הגוף,  את  לחשוף  רצון  וחוסר  איום  תחושת 
בסביבה  נמצא  עדיין  התוקף  אם  במיוחד 

.)Sperlich & Seng, 2008(

התנהגות היוזמת הנקה
בפנטזיה המושלמת, כמה דקות אחרי שהלידה 
השד  את  שולפת  החדשה  האם  מסתיימת, 
שלה ומגישה אותו לרך הנולד. הוא משחק עם 
השד ומרחרח קצת, ולבסוף מוצא את הפטמה 
ומתחיל לינוק. הכל נפלא, נכון? בטח, במציאות, 
מסוגלת  אימא  כל  לא  מורכב.  יותר  הרבה  זה 
עם  אינטימי  )איבר  השד  את  לשלוף  בקלות 
)שהוא  לתינוק  אותו  להגיש  מיניים(,  הקשרים 
בעצם בן אדם זר( לתת לו "לשחק" עם הפטמה 
ולשבת  מיניות(,  תחושות  בה  מעורר  זה  )אולי 
אותה?(.  )אוכל  הפטמה  את  מוצץ  בו  ולצפות 
לאישה שחוותה התעללות מינית בילדות, ייזום 
הנקה מהווה רגע גדוש ברגשות מעורבים של 
פחד, ציפיה, מתח ותקווה. חלק מהנשים הללו 
מדי,  גדול  האתגר  בכלל.  לנסות  שלא  יבחרו 

והקושי מכביד מדי. 
יחליטו ליזום  עם זאת, נשים פגועות רבות כן 
 Prentice, Lu,( ב-2002  שנערך  מחקר  הנקה. 
התנהגות  בדק   ,)Lange & Halfon, 2002
התעללות  שחוו  אימהות  בקרב  הנקה  היוזמת 
חוו  שלא  לנשים  בהשוואה  בילדות,  מינית 
התעללות. נמצא, שנשים שדיווחו על התעללות 
מינית בילדותן, יזמו הנקה פי 2.6 יותר מנשים 
שלא דיווחו על התעללות מינית. עם זאת, משך 
על התעללות  הנשים שדיווחו  רוב  ההנקה של 
הסבר  מחודש.  יותר  מעמד  החזיק  לא  מינית, 
התעללות,  שחוו  שנשים  היה,  אלה  לממצאים 
רוצות להצטיין באימהות, וההנקה ידועה כדרך 
המון  להן  יש  תינוק.  להאכיל  ביותר  הבריאה 
רצון ומוטיבציה להצליח בהנקה, אבל הקשיים 
מונעים מהן את המשך התהליך מעבר לתקופה 
 Prentice et( ההתחלתית. החוקרים מצאו גם
נטו  מינית,  התעללות  שחוו  שנשים   )al, 2002
יותר  נטו  ללידה,  להכנה  לקורסים  ללכת  יותר 
להרגיע מיד את התינוקות הבוכים שלהן, וקראו 

יותר ספרות הדרכה בנושא הורות.

הבעייתיות של ההנקה 
בקרב נשים שחוו התעללות מינית

ההנקה  מינית,  התעללות  ששורדת  לאימא, 
עלולה להיות חוויה מורכבת, מאתגרת, מבלבלת 
ומפחידה כי, לפני הכל, ההנקה היא חוויה של 
הגוף. יש קושי בסיסי לחשוף את השד, שנתפס 
נוצרת  שליליות.  קונוטציות  עם  מיני  כאיבר 
על-ידי  הגוף  גבולות  לתוך  פלישה  של  חוויה 
התינוק והסביבה. התינוק תלוי בגופה של האם 
וויסות  ביטחון  תקשורת,  אהבה,  הזנה,  לצורך 
וקשה  אינטימי,  מגע  מחייבת  ההנקה  רגשי. 
להנקה  הסתגלות  נוכחת.  להיות  בלי  להניק 
הינה תהליך שנמשך זמן, וקל לה מאוד, לאישה, 
להסיק מסקנות, שיש משהו פגום בגופה, ושאין 
לה חלב די צורכו של התינוק. בנוסף, בגלל חוסר 
נשים כאלה  זרים, מתגלה אצל  אמון באנשים 

 Sperlich &( קושי לפנות לעזרה ולקבל ייעוץ
.)Seng, 2008

אצל שורדת, שגם נמצאת במערכת יחסים אלימה, 
מקבלת  היא  קרובות  לעתים  נוספות:  בעיות  יש 
מוקדם  שחרור  עקב  בבית-חולים  דלה  הדרכה 
לעזרה  לפנות  יכולה  אינה  היא  מקוצר.  ואשפוז 
בגלל חוסר המוכנות של בן הזוג להכניס אנשים 
זרים לבית. היא עשויה לסבול מגילויי קנאה וחוסר 
השדיים  את  רואה  אשר  הזוג,  בן  מצד  תמיכה 
נראה  כאלה  לתינוק. במשפחות  ולא  לו  כשייכים 

יותר תינוקות מאושפזים בטיפול נמרץ יילודים.

בעיות שכיחות 
שרוב  נמצא  והאמונות,  המחשבות  בתחום 
בין  להפריד  יכולת  מחוסר  נובעות  הבעיות 
ההנקה  חוויית  לבין  ההתעללות  זכרונות 
שגופן  שחושבות  נשים,  ישנן  העכשווית. 
מלוכלך ופגום עקב מה שקרה לו, וכי הוא אינו 
מסוגל לייצר משהו טוב ובריא כמו חלב אם, 
לאורך  חלב  כמויות  לייצר  מתקשות  הן  ולכן 
זמן. ייתכן קושי ביצירת קשר ואינטימיות עם 
הישיר  המבט  עם  להתמודד  קושי  התינוק, 
השד  את  לחלוק  וקושי  התינוק  של  החודר 
התינוק  של  סופיות  האין  הדרישות  איתו. 
התוקף.  דרישות  את  לאימא  להזכיר  יכולות 
ייתכן שתתעורר בעיה עם גבולות מול התינוק, 
ש"אוכל  כאדם  התינוק  את  תחווה  והאימא 

.)Kendall-Tackett, 2007( אותה" ממש
או  חרדה  מתוחה,  אימא  נראה  הרגשי,  בהיבט 
בזמן  חווה  מנותקת בעקבות פלשבקים, שהיא 
ההנקה. ייתכן שהיא תרגיש בלבול ופחד, ותחשוש, 
הולמת  בלתי  מינית  שההנקה מהווה התנהגות 
ואסורה. תיתכן הרגשה של חוסר שליטה לגבי 
השימוש בגוף. יש אימהות שפוחדות לחשוף את 
השדיים שלהן למבט, למגע, או כנושא לשיחה. 
יש כאלה, שממש סובלות מההנקות. יש כאלה 
בגלל  התינוק  על  כועסות  עצמן  את  שימצאו 
סיבות לא מובנות או ידועות. ייתכן שיופיע פחד 
להישאר לבד במחיצת התינוק או, אפילו, האם 
עלולה לחשוש להפוך לתוקפת בעצמה. החלב 
בושה  של  להרגשות  לגרום  יכול  מהשד  הניגר 
וגועל, וקשיים ואי-הצלחה בהנקה עלולים לגרום 

לכעס, עצב ואובדן.
מתח,  ייתכנו  גופניים,  סימפטומים  מבחינת 
מהיר,  דופק  שרירים,  וכאבי  דריכות  נוקשות, 
נשימה מהירה וזיעה קרה. בנוסף, האימא תהיה 
או  עייפה מחוסר שינה רציפה, חסרת תיאבון 
ייתכן  להנקה,  בנוגע  עצבנית.  מקיבה  תסבול 
קושי בהזרמת החלב ועיכוב ביצירת חלב עקב 
נמוכים  ופרולקטין  אוקסיטוצין  גבוה,  אדרנלין 
 ,PPD-ב )גבוהות  תקינות  לא   cortisol ורמות 

.)Kendall-Tackett, 2007( )PTSD-נמוכות ב
בהיבט ההתנהגותי, תיתכן הנקה ללא מעורבות 
רגשית, ללא מבט בתינוק וללא התקשרות. תהיה 
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הימנעות מהתעוררות בלילה לבכי ודרישה של 
התינוק, ודחייה או קיצור של זמן הארוחות. האם 
תמנע מהתינוק מלגעת בשד בידו או לשחק עם 
השד השני. ייתכן ניתוק רגשי מהתינוק וקריאה 
לא מדויקת של הצרכים שלו. אישה שהניקה 5 

ילדים מספרת:

לא  אני  למה  עצמי  את  שואלת  אני  "כאשר 
שזה  היא  הראשונה  התגובה  מההנקה,  נהנית 
רגשות  לי  ויש  הרבה  סבל  שלי  שהגוף  בגלל 
מעורבים בנושא. ברגע של החיבור אל השד אני 
בהמשך,  אבל  הראשונות...  במציצות  גם  בסדר, 
מגיע אלי גל של צמא שגורם לי לתחושה של 
פאניקה וקלסטרופוביה. אם יש כאבים בפטמות, 
אני  לצמרמורת.  לי  וגורמת  איומה  התחושה 
מיני  כל  או  בפטמה  נגיעות  לסבול  יכולה  לא 

משחקים כאשר התינוק על השד."

טריגרים: 
גירויים שמעלים זכרונות קשים מהעבר

ומאוד  אינטימי  מאוד  מפגש  יש  בהנקה 
אינטנסיבי בין האימא לבין התינוק שלה. אצל 
מקומות  ריבוי  יש  התעללות,  שעברה  אישה 
הזה.  התהליך  בתוך  מוקשים  להוות  שעלולים 
ובצורה  בגודל  השינוי  עם  בהיריון  מתחיל  זה 
לבן  לתינוק,  השד  של  החשיפה  השד.  של 
הזוג, למיילדת בחדר לידה, לאחיות במחלקה, 
לחברים ולמשפחה יכולה להיות קשה, מאיימת 
של  העצמונית  הזרימה  ודחק.  למתח  ולגרום 
החלב יכולה להעלות רגשות של איבוד שליטה. 
בכאבים  מלווה  כלל  בדרך  ההנקה  התחלת 
של  בתחושה  בפטמות,  מסדקים  הנובעים 
מלאות, גודש והתכווצויות של הרחם. כל אלה 
יכולים לשמש כטריגרים. עוד טריגרים שכיחים: 
החלב,  עם  מגע  ההנקה,  בזמן  פתאומי  צמא 
נוזל  של  פליטות  )שמזכירות  חלב  של  התזות 

.)endall-Tackett, 1998(ושאיבת חלב )זרע
יש גם טריגרים שקשורים לתינוק. ייתכן שהאם 
תזדהה עם התינוק שנראה לה פסיבי, ועמדתו 
מולה מזכירה לה תחושת קורבנות מול התוקף: 

"אין לתינוק אפשרות לבחור אם הוא רוצה לינוק 
בכוח  הפה  בתוך  השד  את  לו  דוחפים  לא.  או 

)Carrie in Klingelhafer, 2007( ".וזהו

ייתכן גם ההיפך, שהתינוק ישתקף בעיני אימו 
כתוקף, והיא תשתמש במילים כמו "מלתעות" 
המבט  אותו.  לתאר  כדי  רוטוויילר"  "כלב  או 
הישיר והחודר של התינוק יכול להיות מאיים 
או  אסורה  אינטימיות  על  ומרמז  ומפחיד 
מסוכנת. התובענות של התינוק עלולה להזכיר 
לה את התנהגותו התובענית של התוקף בעבר, 
מצב שבו אין סוף לדרישות, ואין שקט נפשי. 
מין היילוד עלול להוות טריגר בכל פעם מחדש 
- ייתכן שאיבר המין של בן זכר יזכיר לה את כל 
הזכרים שתקפו אותה אי פעם. הגוף הפיזי של 

תינוקת נקבה עשוי לעורר אצלה את הפגיעות 
של  הפיזית  הפגיעות  את  לה  ולהזכיר  שלה 

נשים בכלל. 
יש טריגרים שיתעוררו רק במהלך המפגש בין 
האימא לתינוק שלה בזמן ההנקה. אצל אחת זה 
יקרה עם הכנסת השד לתוך הפה של התינוק. 
אצל אחרת - ברגע של החיבור או עם המציצות 
הראשונות. יש נשים עם רגישות יתרה לסוגים 
יכולות  שלא  כאלה  ויש  בשד,  מגע  של  שונים 
לסבול את המשחקים של התינוק בזמן הנקה 
ו/או הנגיעות של היד בשד השני. מגע בין עור 
לעור וכל הנאה פיזית אחרת עלולים להתפרש 
סלידה,  ויעוררו  הולמת  לא  מינית  כהתנהגות 
רגשי אשמה ואפילו גועל. הנקות בלילה יכולות 
להיות בעייתיות מאוד, במיוחד אם ההתעללות 

התרחשה בחשכת הלילה.
הצוות המטפל, עם כל הרצון הטוב לעזור, יכול 
זיכרון  של  ולהתעוררות  לטריגר  הגורם  להיות 
קשה. מתי זה קורה? כאשר יש מגע בשד ללא 
של  אישור  ללא  בתינוק  מגע  האישה,  אישור 
אימו, שימוש בשפה מקטינה כמו: "חמודהל'ה", 
"מתוקה" ו"מיידעל'ה", טון דיבור מאוד סמכותי, 
חוסר  בתינוק,  בטיפול  פעולה  שיתוף  חוסר 
תשומת לב לפרטיות, חוסר כבוד, חוסר הקשבה. 
מה שנראה לצוות כחלק בלתי נפרד מהתנהגות 
עלול  ותינוקות,  יולדות  עם  יומיומית  טיפולית 
שעברה  אישה,  עבור  בעייתי  טריגר  להוות 

התעללות מינית בילדות.  

הצלחה בהנקה
עם כל הקושי, כל הבעיות והטריגרים, הפרושים 
מוקשים,  שדה  כמו  הנפגעת  האישה  לפני 
מצליחות  האלה  מהנשים  חלק  זאת  בכל  איך 
 Coles שאלה  הזאת  השאלה  את  להניק? 
 11 בקרב  שערכה  איכותני,  במחקר   )2009(
נשים, שחוו התעללות מינית בילדות על-ידי בן 
שלהן  התינוקות  את  להניק  והצליחו  משפחה, 
במשך שלושה חודשים לפחות. בניתוח תוכן של 
ריאיונות עומק, שהיא ערכה, היא מצאה ארבעה 

נושאים משותפים שתרמו להצלחתן. 
הן סיפרו שההנקה שיפרה את הקשר שלהן עם 
חיובית  משותפת  חוויה  להן  סיפקה  התינוק, 
ואפשרה קרבה פיזית משמעותית. ההנקה נתנה 
אישור לתפקוד של גוף האישה: החלב שלה גרם 
לצמיחה של התינוק שלה, היא הרגישה שהיא 
"סיפור  טובה", ההנקה סיפקה לשדיים  "אימא 
טוב" ונתנה מטרה חיובית לגוף. הנשים סיפרו 
השד  תפקיד  בין  ההפרדה  של  החשיבות  על 
הזנה  כאמצעי  השד  ותפקיד  מיני  כאובייקט 
לתינוק. הן ראו את ההנקה כחובה או כמשימה 
על  ודיווחו  להנאה,  כמקור  לא  אבל  חשובה, 
ביצירת  להן  שעזר  ההנקה  בזמן  מסוים  ניתוק 
היה  הרביעי  הנושא  ברורים.  מאוד  גבולות 
שליטה: שליטה על החשיפה של השד, שליטה 

נוגע.  ועל מי  רואה,  על סביבת ההנקה, על מי 
ההנקה עזרה לנשים להתעמת עם הנטייה שלהן 
להימנעות ולהתגבר עליה, ושימשה להן כחוויה 

.)Coles, 2009( מרפאה

הקשר בין הנקה והתקשרות 
הנקה  בין  נפרד  בלתי  קשר  יש  כלל  בדרך 
והתקשרות. גם ההתקשרות וגם שחרור החלב 
oxytocin. רמות של   - תלויים באותו הורמון 
oxytocin )הורמון האהבה( אצל נשים מניקות 
מניקות.  לא  נשים  אצל  מאשר  יותר  גבוהות 
הרצון  הדחף,  את  יוצר  התינוק  עם  הקשר 
והכוח להתגבר על האתגרים והקשיים בהנקה. 
אימא במצב דחק תמידי תנסה להתמודד עם 
מהרגיל  נמוכות   oxytocin רמות  עם  ההנקה 

.)Sperlich & Seng, 2008(

אני אומרת שהחיבור  צוחקת כאשר  "אני קצת 
חוויתי  לא  מעולם  מקולקל.  לאוקסיטוצין  שלי 
את הרגשות החמים והנעימים שנשים משייכות 
 Amanda in Sperlich and( לחווית ההנקה". 

 (Seng, 2008

אצל אישה, שחוותה התעללות, ייתכנו מצבים 
התקשרות  או  התקשרות,  ללא  הנקה  יש  בהם 
הרגשי  העומס  הנקה.  ללא  רק  שמתאפשרת 
יותר מדי  של שתי החוויות ביחד עלול להיות 

עבורה. 

"אין לי שעה בה אני מעדיפה להניק כי אני לא 
בשבילי.  עושה  שאני  כמשהו  ההנקה  את  רואה 
מנותקת  אני  כי  לעניין  בנוגע  רגש  שום  לי  אין 
ממנו לגמרי. זה כמו שתשאלי אותי אם יש לי 
 Alice in( שעה מועדפת לטאטא את הרצפה." 

 (Coles, 2009

בדרך כלל, תינוק לאימא בריאה ומאוזנת רגשית 
זוכה, באמצעות ההנקה, לשילוב בין אוכל, מגע, 
גופני  איזון  שמאפשר  ואהבה,  חום  תקשורת, 
ורגשי והתפתחות תקינה של מערכת העצבים 
העצבים  מערכת  של  במיוחד  האוטונומית, 
אימהות  תינוקות של  הפרא-סימפתטית. אצל 
מדוכאות או כועסות נמצאה ירידה בהתנהגויות 
פעילה,  ערנות  פחות  למשל:  כמו  חברתיות, 
 Field &( פנים  הבעות  פחות  מלמול,  פחות 

 .)Diego, 2009
לגבי  חשובה  שאלה  מעלה  הזה  המחקר 
תינוקות,  על  מנותקת"  "הנקה  של  ההשפעה 
תינוק,  רגשית.  מחוברת  לא  מאימא  שיונקים 
השילוב  עם  להתמודד  מתקשה  שלו  שאימא 
רק  שלו  מאמא  יקבל  והתקשרות,  הנקה  בין 
לו. הקושי הזה עלול  מה שהיא מסוגלת לתת 
האם  בין  ניתוק  של  רבים  ברגעים  להתבטא 
עלולים  האלה  הניתוקים  זמן,  לאורך  לתינוק. 
ולגרום  התינוק  של  ההתפתחות  על  להשפיע 

למעבר בין-דורי של הטראומה.

ממשיכה  אני  שאם  הבנתי  דבר  של  "בסופו 
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להניק, עם כל הפלאשבאקים והתקפי החרדה, 
אני אשתגע לגמרי. הייתי מותשת מהמלחמה 
עם עצמי. שנאתי את זה שכעסתי על הבת שלי 
ושהאשמתי אותה על התקפי החרדה. הפסקתי 
מהרגע  בקבוק.  לה  לתת  והתחלתי  להניק 
לאט  טוב.  יותר  נראה  הכל  לעצמי,  שאפשרתי 
לאט התחלתי להרגיש חיבור לתינוקת ולחיים 

שלי בכלל." 

הנקה מוצלחת 
בקרב נשים פגועות

עם כל הקושי, יש נפגעות, שמצליחות להניק. איך 
החוויה שלהן נראית? ישנה הפרשה הורמונלית 
בעלת השפעה חיובית על תהליך ההתקשרות 
 .)oxytocin( עם תוספת יתרון של הורדת דחק
 .)prolactin( בשפע  אימהיות  התנהגויות  יש 
התינוק ניזון באמצעות הגוף של אימו וניתנת 
הזדמנות לאישה לחוות את חוכמת הגוף שלה. 
מתפתחת מערכת יחסים חיובית בין האם לבין 
תינוקה. יש מגע אינטימי חיובי ותקשורת בלתי 
מפתחת  האם  החושים.  באמצעות  מילולית 
רגש חזק של אהבה כלפי התינוק. נוצר "סיפור 
טוב" לגוף ולשדיים: הגוף יצירתי, חזק ומסוגל. 
עם  ההתמודדות  בעקבות  הצלחה  תחושת  יש 
הקושי והאתגר. יש אפשרות לתבוע בחזרה את 

הבעלות על הגוף: 
"עכשיו אני מבינה בשביל מה יש לי שדיים. הם 

כבר לא מרגישים מלוכלכים." 

מתגלה הרגשה של ניצחון מול התוקף: 

ממני  תמנע  לא  אתה  אותי.  תנצח  לא  "אתה 
להניק את התינוק שלי בהצלחה!!!" 

התינוק,  עם  הדדיים  יחסים  מערכת  נוצרת 
יש  פגיעות.  דווקא  ולאו  תמימות,  שמזכירה 
האימא  שבתוך  התינוק  את  להניק  הזדמנות 
אימא   = מוצלחת  הנקה   = התמדה  הפגועה. 

מוצלחת = ניצחון.

יותר  תקבל  מינית  התעללות  "מישהי ששרדה 
חוויה  תהיה  לא  שההנקה  הרעיון  את  בקלות 

פשוטה, אבל כדאי לה להתאמץ על מנת לתת 
אני  מסוגלת.  שהיא  מה  כל  את  שלה  לתינוק 
כי אני באמת שורדת.  'שורדת'  קוראת לעצמי 
הבת  את  להניק  ממני  למנוע  לו  אתן  אני  אם 
 Claire in Sperlich( ".שלי, אני כבר לא שורדת

 )and Seng, 2008

המלצות לעבודה 
עם נשים שחוו התעללות בילדותן

בעת ההדרכה יש ליצור מקום בטוח תוך שמירה 
קפדנית על פרטיות וצניעות. יש חשיבות רבה 
לאופן ההדרכה: יש לבקש ולקבל אישור לפני 
כל נגיעה בשד, או לגעת באמצעות יד על יד. 
יש לבקש ולקבל אישור לפני כל נגיעה בתינוק. 
יש להצטייד בהרבה גמישות, יצירתיות, סבלנות 
ורגישות. כדאי להשתמש בתמונות ו/או להדגים 
על-ידי  נעשית  הגבולות  קביעת  בובה.  עם 
האישה: מי נוגע, מי רואה, מי מייעץ. יש להקדיש 
תשומת לב רבה לזיהוי קשיים אישיים ולמציאת 

 .)Prescott, 2002( פתרונות מתאימים
של  הפיזיולוגי  התפקיד  להדרכה:  נושאים 
בנושא  הדרכה  התינוק,  להזנת  כאמצעי  השד 
בדיקת  להנאה,  לגיטימציה  ומתן  נורמלי"  "מה 
מצבים נוחים ולא נוחים, שמירה על גבולות מול 
הסביבה, עידוד לשמירה על גבולות עם התינוק. 
האישיות  הדעות  את  להכניס  לא  מאוד  כדאי 
שלך לגבי אימהות והנקה. כדאי להבהיר לאישה 
להחליט  הזכות המלאה  לה את  ולעצמך שיש 

.)Sperlich & Seng, 2008( .לא להניק
כדאי לזכור כי היא אימא טובה גם אם היא לא 

מניקה
ניתן  ספציפיות:  לבעיות  לפתרון  הצעות  כמה 
להשתמש בהסחת דעת לסירוגין בזמן ההנקה 
באמצעות ספר, טלוויזיה, מחשב, טלפון, אוכל, 
או  בקבוק  ולתת  חלב  לשאוב  אפשר  חברה. 
קרוב.  ומגע  עין  קשר  יצירת  כדי  תוך  תחליף, 
לאישה  כחיץ  לשמש  יכולה  סיליקון  פטמת 
שקשה לה עם המגע הישיר. מגע בין עור לעור 
בין האימא לתינוק תוך כדי שמירה על פרטיות 

בלילה  ביניהם.  לחזק את הקשר  יכול  וצניעות 
בשעון  בבקבוק,  אחר,  באדם  להיעזר  כדאי 
ואפילו  מהמיטה,  לצאת  אור,  להדליק  מעורר, 
יותר,  גדולים  תינוקות  עם  טלוויזיה.  להדליק 
אפשר  ההנקה,  בזמן  השני  בשד  שמשחקים 
להשתמש במגבת, להחזיק לתינוק את היד, או 
לענוד מחרוזת צבעונית, שתתפוס את תשומת 
הלב של התינוק. קבוצות תמיכה של אימהות 
הכנה  על  להמליץ  יש  לעזור.  יכולות  ותינוקות 

.)Prescott, 2002( להנקה לפני הלידה
לשאול או לא לשאול? השאלה הזאת עולה הרבה 
בקרב מטפלים. כאשר את שואלת, את מחזקת 
את ההבנה שהתעללות מינית מהווה התנהגות 
לא מקובלת.. שני דברים חשובים, שכדאי לזכור: 
את לא חייבת לשאול כדי לדעת, ואת לא חייבת 
לדעת, כדי לעזור. אבל, לפני שאת שואלת, ודאי 
שיש פרטיות, שאתן לבד, שאתן נמצאות במקום 
בטוח, שיש לך זמן לשמוע את התשובה, שאת 
מרגישה נוח עם הנושא, שמיומנויות התקשורת 
סומכת  שהאישה  מרגישה  שאת  טובות,  שלך 

עליך, ושאת יודעת את גבולות היכולת שלך.
בבקשה לזכור כי בעבודה עם נשים כדאי:

ההנקה  בחוויית  שיש  באמונה  	 לדבוק 
פוטנציאל לריפוי

)ללא  אמפתית  הקשבה  של  אווירה  	 ליצור 
שיפוט( 

חוויית  של  המשמעות  את  להבין  	 לנסות 
ההנקה עבור כל אישה 

	 לתת לאישה שליטה מלאה בתהליך
נקודות  ולתת משוב חיובי תוך ציון  	 לעודד 

החוזק
	 לנסות לייצור חוויה חדשה עכשווית חיובית 

שלא קשורה לעבר
ואתגרים  אישי  סיפור  יש  מאיתנו  אחת  לכל 
מיוחדת,  כל אימא  מיוחד,  תינוק  כל  אישיים. 
וכל מערכת יחסים ביניהם ייחודית. תפקידנו 
תקבל,  חדשה  שאימא  החלטה  בכל  לתמוך 
עבורה  טוב  מה  יודעת  שהיא  כך  על  ולסמוך 

ועבור התינוק שלה.
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תקציר
העורקים  להדגמת  הקלאסי  הצנתור  נוהל 
הכליליים ועורקים נוספים ולשם הטיפול בהם, 
הפמורלית.  בגישה  רבות  שנים  במשך  בוצע 
בגישה זו העורק הפמורלי היה אתר הכניסה 
 Campeauהציג  1989 בשנת  לעץ.  העיקרי 
לראשונה את הגישה הרדיאלית לשם הדגמה 
אבחונית של העורקים הכליליים. שיטה חדשה 
 Kiemeneij & על-ידי  זו שופרה לאחר מכן 
גם  בה  שימוש  ואפשרה   ,)1993(  Laarman
בין  לפעולות טיפוליות. מחקרים רבים השוו 
מחקרים  מעט  אך  שונים,  מהיבטים  הגישות 

עסקו בהשוואה מהיבטים סעודיים.
מטופלים,   100 כללה  המחקר  אוכלוסיית 
המועמדים לצנתור לב, שנבחרו במדגם נוחות. 
הרדיאלית,  בגישה  צנתור  עברו  מחציתם 
והשאר צונתרו בגישה הפמורלית. כולם מילאו 
שאלון לפני הצנתור, בסיום הצנתור, ומספר 
הייתה  השאלון  הצנתור. מטרת  לאחר  שעות 
החרדה,  רמת  הכאב,  ברמת  הבדלים  לבדוק 
מטופלים,  בקרב  הרצון  ושביעות  המבוכה 
ולהשוותם  פמורלית,  בגישה  שצונתרו 
רדיאלית.  בגישה  צנתור  שעברו  למטופלים, 
לפי  סטטיסטיקה  באמצעות  נותחו  הנתונים 

.T-TEST ,Mann-Whitney U מבחן
בעוצמת  סטטיסטית  מובהק  הבדל  נמצא 
רמת  שנבדקו:  הזמן  נקודות  בשלוש  הכאב 
המבוכה הייתה גבוהה יותר בגישה הפמורלית. 
באשר לרמת החרדה לא נמצא הבדל מובהק 
בהם  משתנים  הגישות.  שתי  בין  סטטיסטית 
היו:  הרדיאלית  הגישה  לטובת  הבדל  נמצא 
שביעות רצון גבוהה יותר של המטופלים, זמן 
קטנה  ניגוד  חומר  וכמות  יותר  קצר  שיקוף 
יותר. ממצאים אלו מעודדים להמשיך לבצע 
צנתורים בגישה רדיאלית, ולהמליץ למרכזים 
נוספים לאמץ את הגישה לטובת המטופלים.

סקירת ספרות 
Agostoni מטה-  .et al בשנת 2004 פרסמו 
אנליזה של 12 עבודות, המתייחסות ל-3,224 

חולים, עבודות אשר השוו באופן אקראי בין 
במאמר  הפמורלית.  לבין  הרדיאלית  הגישה 
הגישות  שתי  בין  הבדלים  נמצאו  לא  זה 
העיקריים  הקרדיאליים  הסיבוכים  ברמת 
הסיבוכים  מידת  הרדיאלית  בגישה   .)p=  0.7(
באתר החדירה העורקית הייתה קטנה באופן 
 .))p>0.0001(  ,2.8% לעומת   0.3%( משמעותי 
הפעולה.  בביצוע  כשלונות  יותר  נמצאו  אבל 
תופעה זו בלטה יותר בתחילת אימוץ השיטה, 
השתוותה  בתהליך,  מיומנות  רכישת  עם  אך 
הרדיאלית  בגישה  הצנתור  בביצוע  ההצלחה 
לזו שהושגה בגישה הפמורלית. משך הפעולה 
בעיקר  מאוד,  הטרוגני  הוא  הגישות  בשתי 
עקב הבדלים בהגדרת המשך הבדיקה. ב-11 
עבודות )3,082 חולים( נמצא כי משך הפעולה 
דקות,   35 היה  הרדיאלית  בגישה  הממוצע 
לעומת 33.8 דקות בגישה הפמורלית. ממוצע 
חולים(   2,970( עבודות   10 לפי  השיקוף  זמן 
היה 7.8 דקות לגישה הפמורלית לעומת 8.9 
האשפוז  משך   .)p>0.001( לרדיאלית  דקות 
 1.8 היה  הרדיאלית  בגישה  לחולה  הממוצע 
הפמורלית  בגישה  ימים   2.4 לעומת  ימים, 
)p>0.001(, ובהתאם, מחיר האשפוז היה נמוך 
מסכמים,  זה  מאמר  כותבי   .)p>0.001( יותר 
חלופה  היא  הרדיאלית  שהגישה  אחד,  מצד 
סיבוכים  מבחינת  הפמורלית  לגישה  בטוחה 
כמעט  שהיא  חלופה  קרדיו-וסקולאריים, 
נטולת סיבוכים לאתר החדירה, ומשפרת את 
דורשת  זו  שני, שיטה  הנוחות למטופל. מצד 
מיומנות רבה ושליטה טכנית גבוהה יותר, מה 
שמתבטא בעקומת לימוד ממושכת שבסופה, 
כאמור, מידת הצלחת הפעולה משתווה בשתי 

 .)Agostoni et al.,2004( הגישות
בעבודה  למצוא  ניתן  מעניינת  מבט  נקודת 
על  העבודה  עומס  את  שבדקה  אחרת, 
החדירה  לאתר  בהתאם  הסיעודי  הצוות 
נמצא,  זו  בעבודה   .)Amoroso et al., 2005(
מורידה  העיקרית,  כשיטה  רדיאלית  שגישה 
הצוות  על  העבודה  עומס  את  משמעותית 
לאחריו,  והן  הצנתור  במהלך  הן  הסיעודי 

הגישה  אתר  סיבוכי  שיעור  את  בהפחיתה 
העורקית. משך עבודת האחות בחדר צנתורים 
ו-86  הפמורלית  בגישה  דקות   174 היה 
בתקופה  המטופל  הרדיאלית.  בגישה  דקות 
חולים   99 נבדקו  הצנתור  לביצוע  הסמוכה 
שעברו  חולים,  ו-101  פמורלי,  צנתור  שעברו 
הצנתור  לאחר  השהייה  זמן  רדיאלי.  צנתור 
לעומת  הרדיאלית,  בגישה  שעות   3.6 היה 
10.4 שעות בגישה הפמורלית. צנתור אבחנתי 
רדיאלי צמצם באופן מובהק את זמן השהייה 
כן,  כמו  וקיצר את משך האשפוז.   ,)p>0.001(
כאבי  הצנתור  שלאחר  הראשון  ביום  נמדדו 
הממצאים  בהליכה.  ומוגבלות  גוף  כאבי  גב, 
הצביעו על יתרון של הגישה הרדיאלית על-
פני הגישה הפמורלית, ועל הבדל מובהק של 
 .)p>0.05( השונות  הגישות  בין  וניעות  כאב 
כאשר המטופלים נשאלו על העדפת הגישה 
לצנתור, הם העדיפו משמעותית את הגישה 
הפמורלית  הגישה  לעומת  הרדיאלית 

.)Amoroso et al.,2005( )p>0.0001(
 ,2009 ב  שפורסם   RAPTOR-ה במחקר 
בין שתי הגישות. 410 מטופלים  AHA השוו 
צנתור  ביצוע  לשם  אקראי  באופן  נבחרו 
הצנתור,  זמן  משך  השיטות.  משתי  באחת 
זמן השיקוף וכמות חומר הניגוד היו גבוהים 
בגישה  שבוצע  בצנתור  מובהק  באופן  יותר 
בצנתור  בצנתור האבחנתי.  רק  אך  רדיאלית, 
הגישות.  בין  הבדלים  היו  לא  הטיפולי 
כאשר מחשבים את זמן הצנתור עד הוצאת 
הגישה  לטובת  משמעותי  הבדל  יש  השרוול, 
הרדיאלית, הן בצנתור האבחנתי והן בטיפולי. 
נתון זה מצמצם את זמן השהייה של המטופל 
העבודה  עומס  את  באופן משמעותי  ומוריד 

.)Tim, 2009( על הצוות הסעודי
לאחרונה,  שפורסם   ,PRESTO במחקר 
מתסמונת  הסובלים  חולים   1,170 נכללו 
כלילית חדה. מחצית מהחולים עברו צנתור 
מסוג  בתכשירים  וטופלו  רדיאלית  בגישה 
מהמצונתרים   34%  glycoprotein IIb/IIIa.
בתכשירי הם  גם  טופלו  הפמורלית  בגישה 
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שכיחות  נבדקו   .glycoprotein IIb/IIIa
לא  באשפוז.  ותמותה  הלב  שריר  אוטם 
שיעור   .)p=0.79( הגישות  בין  הבדל  נמצא 
התמותה  ושיעור  הלב,  שריר  אוטם  מקרי 
לאחר שנה, נמצאו נמוכים בגישה הרדיאלית 
 ,)8.3%( הפמורלית  הגישה  לעומת   )4.9%(
)p>0.05(. בהשוואה בין שתי הגישות בשיעור 
ושנה  האשפוז,  במהלך  שדיממו  החולים 
משמעותי  הבדל  נמצא  הצנתור,  לאחר 
מובהק סטטיסטי לטובת הגישה הרדיאלית 

.)p )2(> 0.03 וכן ,p> 0.05(
בזמן  לדימום  הקשורה  בתמותה  העלייה 
טיפולי  צנתור  בזמן  ובעיקר  טיפולי,  צנתור 
דחוף בשלב החד של המחלה, ואף בתקופה 
שלאחר הפעולה, מאלצת את הצוות המצנתר 
לנקוט שיטה שתפחית את הדימום למינימום. 
במעט  כרוכה  הרדיאלי  העורק  דרך  הגישה 
באופן  לשפר  יכולה  ולכן  דימומים,  מאוד 
הטיפולי  הצנתור  תוצאות  את  משמעותי 
 Sciahbasi,( הטווח  וארוכות  המיידיות 
 Pristipino, Ambrosio, Sperduti &

.)Scabbia, 2009

מטרת המחקר
רמות  הכאב,  ברמות  ההבדלים  את  לזהות 
החרדה, המבוכה ושביעות הרצון בין מטופלים 
שעברו צנתור בגישה פמורלית, לבין מטופלים 

שעברו צנתור בגישה רדיאלית.  

שיטה
מטופלים,   100 כללה  המחקר  אוכלוסיית 
היה  שנבחר  המדגם  לב.  לצנתור  המועמדים 
כלל  מתוך  אותרו  והנבדקים  נוחות,  מדגם 
בבית-החולים  לב  צנתור  לעבור  המועמדים 
צנתור  עברו  הנחקרים  מתוך   50 יפה.  הלל 
צנתור  עברו  האחרים   50 הפמורלית.  בגישה 

בגישה הרדיאלית.
על- המחקר  אישור  לאחר  המחקר:  הליך 
יפה  ועדת הלסינקי של בית-חולים הלל  ידי 
ולאחר החלטה על ביצוע צנתור, המטופלים 
נתנו את הסכמתם וחתמו על טופס הסכמה 
משתי  לאחת  סווגו  אז  גיוסם.  לפני  מדעת 

הקבוצות. 

כלי המחקר
מאפיינים דמוגרפיים: שאלון לאיסוף נתונים 
אודות גיל, מגדר, מצב משפחתי, ארץ מוצא, 

דת, לאום, רמת דתיות, השכלה.
שאלון אומדן רמת חרדה )VAS( של המטופל 
לפני פרוצדורת הצנתור: השאלון הוכן על-ידי
 Kindler, Harms, Amsler, Ihde-Scholl,
מהימנותו  לבדיקת   .)2002(  Scheidegger

נערכה השוואה בין שאלון VAS לבין השאלון 
חרדה  באומדן  הזהב"  כ"סטנדרט  המשמש 
בין  התאמה  ונמצאה   ,STAI ניתוח-  לקראת 
שני השאלונים. שאלון VAS מכיל 10 היגדים, 
ניתוח. על  המבטאים 10 מקורות חרדה לפני 
הנחקר לציין את רמת החרדה שלו ביחס לכל 
היגד בסקאלה בת 10 רמות )1= לא חרד כלל, 
10= חרד באופן בלתי נסבל(, ההיגדים נחלקים 
לשלושה מימדים )4 פריטים המבטאים חרדה 
חרדה  המבטאים  פריטים   4 ידוע,  מהבלתי 
מלהרגיש חולה, ו-2 פריטים המבטאים חרדה 
נבחרו ארבעת הפריטים  זה  קיומית(. למחקר 
מהימנות  בעל  שנמצא  הראשון,  המימד  של 
עקביות פנימית טובה )ערך α קרונבך של 0.83( 
ופריט אחד מהמימד השני, המתייחס לחרדה 
לעברית,  מאנגלית  תורגם  השאלון  מהכאב. 

והמילה "ניתוח" הוחלפה במילה "צנתור".
שאלון אומדן כאב )VAS( : )1= לא כואב כלל, 
על-ידי   הוכן  השאלון  נסבל(.  בלתי  כאב   =10
Rogers & Simon ב- 2006, ומולא על-ידי 
טיפול  ובמחלקת  צנתורים  ביחידת  האחיות 
נמרץ לב בשלוש נקודות זמן. השאלון נמצא 
 Rogers( תקף ומהימן, נמצא בשימוש נרחב
שאלות  שתי  מכיל  הוא   .)& Simon, 2006
הליכה  במהלך   VAS ע"פ  הכאב  רמת  לגבי 

וניעות יום לאחר הצנתור; 
המטופל  מבוכת  הרגשת  בנושא  שאלון 

מתהליך הצנתור: 
שאלון בן 4 פריטים שהורכב ע"י החוקרים, )1= 

לא נבוך כלל, 10= נבוך במידה רבה(.
שאלון אומדן שביעות רצון לגבי ההתייחסות 

של הצוות המטפל: 
שאלון בן 5 פריטים שהורכב ע"י החוקרים, )1= 

לא מרוצה כלל, 5= מרוצה במידה רבה(.

ממצאים
עברו  מחציתם  חולים.   100 נסקרו  כאמור, 
צנתור בגישה רדיאלית, ומחציתם עברו צנתור 
בגישה פמורלית. מהפרטים הדמוגרפיים נמצא 
הבדל יחיד מובהק סטטיסטית. החולים שעברו 
צנתור בגישה רדיאלית, היו צעירים יותר 10± 
53 שנים לעומת חולים שעברו צנתור בגישה 

 .)p>0.001( ,12±63 פמורלית, והיו בני
רמת חרדה

ברמת  סטטיסטית  מובהק  הבדל  נמצא  לא 
הגישות  סוגי  בשני  המטופלים  בין  החרדה 
 4 בסביבות  הייתה  החרדה  רמת  לצנתור. 
שבה  שאלה,  ולמעט   ,)10 )מתוך  בממוצע 
בחשש  החרדה  רמת  מהי  המטופלים  נשאלו 
הפמורלי, המספרים  רואים שבצנתור  לכאב, 
גבוהים יותר מבחינת הממוצע, יחסית לגישה 

הרדיאלית.

אומדן כאב
באזור  יותר  גבוהים  כאב  רמת  ערכי  נמצאו 
שתי  בין  הבדל  הפמורלית.   בגישה  הצנתור 
במקום  הכאב  "רמת  עבור  נמצא  הגישות 
 .)p>0.001( שרוול"  הוצאת  בזמן  הצנתור 
)בגישה   1-10 בסולם   1 היו  החציונים 

הרדיאלית( לעומת 4 בגישה הפמורלית. 
אומדן כאב גוף

הצנתור,  )בזמן  זמן  נקודות  בשלוש  נבדק 
ההוצאה  לאחר  שעות   4 שרוול,  בהוצאת 

במחלקה(.
בגישה  יותר  גבוהים  היו  הכאב  רמות  ערכי 
הפמורלית, והופיעו בשלוש נקודות הזמן: "זמן 
בזמן  הצנתור  במקום  הכאב  "רמת  צנתור", 
 p=0.036,( במחלקה"  ו"כאב  שרוול"  הוצאת 

p=0.001, p=0.03 בהתאמה(. 
התגברות הכאבים בתנועה

כי  דיווחו  רדיאלי  צנתור  שעברו  חולים   11
הכאבים מתגברים בתנועה )22%(, לעומת 27 
שציינו  הפמורלית,  בגישה  שצונתרו  חולים 
מובהק  היה  ההבדל   .)54%( בתנועה  כאב 

.p=0.002 סטטיסטית
האם כאב מתגבר בהליכה

כי  דיווחו  רדיאלי,  צנתור  שעברו  חולים   7
לעומת   .)14%( בהליכה  מתגברים  הכאבים 
פמורלית  בגישה  שצונתרו  חולים,   27 זאת, 

)p>0.001(, ציינו כאב בתנועה )55%(. 
רמת מבוכה

הערכים של רמות המבוכה היו גבוהים יותר 
הגישות  שתי  ביו  הבדל  הפמורלית.  בגישה 
היה ב: "חשיפת מקום הצנתור", "הכנת מקום 
באזור  "הטיפול  הצנתור",  "מהלך  הצנתור", 
בכל   p>0.0001( הצנתור"  לאחר  הצנתור 

ארבעת המדדים(.
שאלות שביעות הרצון

החולים שעברו צנתור בגישה הרדיאלית היו 
שבעי רצון במידה רבה יותר, והציון שנתנו היה 
גבוה )4.64 בממוצע(, לעומת חולים שצונתרו 
 .)p=0.015( )בגישה הפמורלית )4.18 בממוצע
מן הראוי לציין, כי רוב המטופלים הגיעו עם 

ידע ומידע על הצנתור ועל דרך הצנתור. 
הבאים:  בתחומים  נבדקה  רצון  שביעות 
מידת  הסעודי;  מהצוות  שקיבלת  המידע 
ההתייחסות  אופן  פרטיות;  על  השמירה 
מהצוות  ואכפתיות  רגישות  גילויי  לכאבים; 
הסיעודי. בכל ארבעת המדדים הללו נמצאו 
לטובת  הגישות,  בין שתי  הבדל סטטיסטיים 
הניקוד  שגם  למרות  הרדיאלית,  השיטה 

בגישה הפמורלית הוא גבוה..
מידת התמיכה המשפחתית

התמיכה  בדירוג  סטטיסטי  הבדל  נמצא  לא 
היה  הדירוג  הגישות.  שתי  בין  המשפחתית 
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נמצאה תמיכה משפחתית  בכל מקרה,  גבוה. 
הרדיאלי,  בצנתור  בממוצע   0.53±4.8 רבה 
לעומת 0.88±4.58 בממוצע בצנתור הפמורלי.

הרדיאלית  בגישה  יותר  קצר  השיקוף  זמן 
לעומת   ,7 של  חציון  עם   )4.99±7.47(
 ,11.1 חציון-   ,7.45±12.03( הפמורלי  הצנתור 

.)p=0.002(
כמות חומר הניגוד בגישה הרדיאלית הייתה 
לעומת   ,120 של  חציון  עם   )76.67±127.1(
 )72.45±165.64( הפמורלי  בצנתור  הכמות 

.p=0.004 חציון 162.5. קיים הבדל סטטיסטי

דיון ומסקנות
בין  הבדל  קיים  אם  בדק  הנוכחי  המחקר 
הגישה הרדיאלית לגישה הפמורלית בצנתור 
בהיבטים  המטופלים  של  מבטם  מנקודת 
רצון  שביעות  כאב,  מבוכה,  חרדה,  של 
ותמיכה משפחתית. בנוסף, נבדקו פרמטרים 
חומר  וכמות  זמן שיקוף  כגון:  אובייקטיביים 
את  מאששים  ברובם  הממצאים  ניגוד. 

השערות המחקר.
בגישה  צנתור  לעבור  העדיפו  המטופלים 

לפעילות  יתרה  חשיבות  וייחסו  רדיאלית, 
הפולשנית, הנערכת בקרבה יתרה ל"איברים 
שאינו  מוטיב  הפמורלית,  בגישה  רגישים" 
גבוהה  הכאב  רמת  הרדיאלית.  בגישה  קיים 
בזמן  בעיקר  הפמורלית  בגישה  יותר 
לחץ  חבישת  נעשית  כאשר  השרוול,  הוצאת 
בגישה  ממושכת.  שכיבה  המחייבת  מעיקה 
בשורש  לחץ  חבישת  נעשית  הרדיאלית 
מבחינת  מיידית.  מתאפשר  והניוד  היד  כף 
הגישות.  בין  הבדל  נמצא  לא  חרדה  אומדן 
בנוגע לזמן שיקוף וכמות חומר ניגוד נמצא 
בניגוד  הרדיאלי.  הצנתור  לטובת  הבדל 
 Agostoni למטה-אנליזה שפורסמה על-ידי
על- זה  הבדל  להסביר  ניתן   ,)2004(  ,et al
רמת  יפה,  בהלל  הצנתורים  שבחדר  כך  ידי 
וזהה  גבוהה,  הרדיאלית  בגישה  המיומנות 
הסבר  הפמורלית.  בגישה  המיומנות  לרמת 
נוסף הוא, שהמטופלים שעברו צנתור בגישה 
רדיאלית, היו צעירים יותר. מטופלים צעירים 
יותר הם על פי רוב פחות "מורכבים" מבחינת 
שלהם  הצנתור  ומשך  הכליליים,  העורקים 

קצר יותר מצנתור של חולים קשישים.

במעבדת  מהפעולות  מ-90%  יותר  כיום 
העורק  דרך  נעשות  יפה  בהלל  הצנתורים 
מהניוד  מאוד  מתרשמים  אנו  הרדיאלי. 
קיצור  וסקולאריים,  סיבוכים  מיעוט  המיידי, 
האשפוז והנוחות למטופלים ולצוות הסיעודי. 
משקל  בעלי  לחולים  במיוחד  טובה  זו  גישה 
חולים  שקט,  באי  השרויים  קשישים  עודף, 
מחלה  היקפית,  דם  כלי  במחלת  הלוקים 
או  האיליאק  בעורקי  הפמורליים  בעורקים 
בטוחה  זו  גישה  לאורכה.  היורדת  באאורטה 
יותר עקב מיעוט סיבוכי דימום בחולים תחת 
טיפול מסיבי בנוגדי קרישה ואגרגציה, כאלה 
שקיבלו טיפול טרומבוליטי ללא עדות לחזרת 
הזרימה ומיועדים לצנתור rescue, או חולים 
מקבלים  בעודם  בדחיפות  לצנתרם  שיש 

טיפול בקומדין. 
את  ומחזקים  מעודדים  אלו  ממצאים 
אנו  רדיאלית.  בגישה  צנתורים  לבצע  הרצון 
ממליצים למרכזים נוספים לאמץ את הגישה, 
שמרתיעה  ממושכת  למידה  עקומת  למרות 
עדיפה  הרדיאלית  הגישה  המצנתר.  את 

למטופלים, לצוות המטפל ולמרכז הרפואי. 
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יהב - קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע"מ

תשואה נומינלית ברוטו של הקרן לשנת 2009 24.33% 
תשואה נומינלית ברוטו של הקרן לשנים 2009-2008 8.41%

עמיתים יקרים שלום,
להלן מספר שאלות נפוצות להבהרת הזכויות של עמיתי הקרן:

מתי ניתן למשוך כספים מקרן ההשתלמות?
	 למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו;

	 לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן 
	 ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן;

	 בפטירת העמית;

מהו מועד התשלום?
	 משיכת כספים תתבצע בתוך ארבעה ימי עסקים מהיום בו הגיעה בקשת המשיכה לקופה

עד מתי נזקפת תשואה לעמית מושך?
בהתאם  אם  למשל,  הכספים.  קבלת  לפני  יומיים  של  אחרונה  תשואה  לחשבונו  תיזקף  מהקופה,  כספים  למשיכת  בקשה  שהגיש  	 חוסך 
להוראות מחויבת קרן ההשתלמות לשלם לעמית ביום חמישי, העמית יקבל תשואה אחרונה של יום שלישי )בהנחה שימי שלישי, רביעי 

וחמישי בדוגמא לעיל הינם ימי עסקים

מה קורה בתום שש שנים?
	 בתום תקופת הצבירה, הכסף בקרן הופך לנזיל, ונדגיש, גם אם לוקחים חלק מהכסף היתרה נשארת נזילה. יתרה מזו, כל סכום שייכנס 
לאחר ספירת שש השנים הראשונות יהיה נזיל כל עוד העמית לא משך כספים מהקרן. עם משיכת סכום כלשהוא מהקרן נפתחת קרן חדשה 

המתחילה צבירה של שש שנים. הכסף שנשאר בקופה "הראשונה" עדיין נשאר נזיל ונהנה מכל ההטבות שיש בקרן. 

איזה יתרון יש לחסכון בקרן השתלמות על-פני תוכניות חסכון אחרות?
	 הפרשת המעביד לקרן השתלמות, בגבולות התקרה שנקבעה לעניין זה, פטורה ממס, אף שהיא מגיעה בסופו של דבר לכיסו של העובד. 
זהו יתרון עצום על-פני כל תוכנית חסכון אחרת, והוא הולך וגדל ככל שגדל שיעור המס השולי החל על העובד. במדרגה העליונה, שבה חל 
על העובד מס שולי של 50% בתוספת ביטוח לאומי וביטוח בריאות של 10.38%, כל שקל שמופקד בקרן השתלמות שקול, מבחינת העובד, 
ליותר משניים וחצי שקל ברוטו. בנוסף לכך, הרווח הנצבר על כספי החסכון בקרן השתלמות )בגבולות התקרה( פטור ממס, בשונה ממרבית 

אפיקי החסכון וההשקעה האחרים, שהרווח הריאלי בהם חייב במס החל מתחילת שנת 2003.

מה יעשה בכספי לאחר מותי?
	 בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא "הוראת מוטבים" שבה הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו. ואם לא מילא הוראה כזו 

יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין.

חשוב מאוד: 
עמית שלא מקבל דוחות כספיים מתבקש ליצור קשר עם מזכירות החברה לצורך עדכון כתובת למשלוח דוחות רבעוניים/שנתיים. 

הפרסום לעיל מטרתו למסור ידע כללי בלבד, ואינו בגדר יעוץ השקעות או יעוץ/שיווק פנסיוני או המלצה על כדאיות חיסכון או המלצה לביצוע 
או אי ביצוע של פעולה כלשהי. יעוץ השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני צריך להינתן על פי ניתוח צרכיו הספציפיים של האדם לו ניתן הייעוץ.

כמו כן אין במידע על תשואות שהשיגה הקרן בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה ע"י הקרן בעתיד.
http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx ]הנתונים המוצגים לעיל נלקחו מאתר משרד האוצר ]גמל נט

k-aht.co.il לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למשרדי הקרן 03-6914941, כמו כן ניתן לקבל פרטים נוספים באתר הקרן



תקציר
מטפלים עיקריים, הסועדים את בן משפחתם 
מצוקה  לחוות  נוטים  קשה,  במחלה  החולה 
ועומס רב, ולעתים סבלם רב אף משל החולים. 
במחויבותו  מכבר  לא  הכיר  הסיעוד  מקצוע 
לדאוג גם לצורכיהם של בני משפחות החולים. 
קשרים  מערכת  כי  עולה,  שונות  מעבודות 
טובה עם אחיות עשויה לשפר את מצבם של 
בפועל,  אולם  המשפחות,  מבני  המטפלים 
אחיות רבות מתקשות לקיים קשר תומך עם 
בני משפחות החולים. לצורך קידום ההבנה של 
ערכתי  זה  בתחום  הסיעודית  העשייה  מיעוט 
מחקר איכותני בקרב אחיות ומטפלים עיקריים 
בית".  "אשפוז  במסגרת  בקהילה  חולים  של 
המחקר נערך בשיטת "מחקר מרובה מקרים", 
אישיים  עומק  ראיונות  על  התבסס  אשר 
שהנחתה  התיאוריה  בית.  בביקורי  ותצפיות 
ההתקשרות,  תיאוריית  הייתה  המחקר  את 
התקשרות  סגנונות  ארבעה  בין  המבחינה 
על- ומפוחד.  נמנע  חרדתי,  בטוח,  עיקריים: 
ההתקשרות  סגנון  נקבע  הראיונות,  ניתוח  פי 
המטפלים  ושל  מכאן  האחיות  של  האישי 
לבניית  כבסיס  שימשו  ואלו  מכאן,  העיקריים 
לבין  האחיות  בין  הגומלין  קשרי  של  מודל 
המטפלים מהמשפחות. על-פי מודל זה, נותחו 
האינטראקציות שנצפו בביקורי הבית, שערכו 
האחיות בבתי המשפחות, וסווגו לשנים-עשר 
סוגי קשרים, תוך אפיון הפוטנציאל הבריאותי 
אחד  רק  בקצרה  יתואר  זה  במאמר  שלהם. 
משנים-עשר הקשרים הללו, והוא הקשר הנוצר 
עיקרי, אשר לשניהם סגנון  ומטפל  בין אחות 
"הורות  שכונה  זה,  בקשר  בטוח.  התקשרות 
מיטיבה", בלטו תכונות חיוביות, כגון מוטיבציה 
שאיפה  עצמי,  ערך  תחושת  אלטרואיסטית, 
לקרבה, יכולת לתמוך ולהיתמך והקרנת אמון, 
אשר תרמו להשפעה הדדית מיטיבה על שני 

שותפי הקשר. 

הקדמה
החולים  לצד  כי  מעידים  רבים  מחקרים 
אף  ממחלותיהם,  הסובלים  קשות,  במחלות 
לחוות  עלולים  וקרוביהם  משפחותיהם  בני 
קושי רב. לעיתים, מצוקתם של בני משפחות 
עצמם  החולים  של  מזו  גדולה  אף  החולים 
 Braun, Mikulincer, Rydall, Walsh, &(
Rodin, 2007(. דברים אלה אמורים במיוחד 
בבני משפחה הנושאים בתפקיד של "מטפלים 
עיקריים", הסובלים לעתים קרובות מפגיעות 
חברתיים  גופניים,  רגשיים,  בתחומים 
וכלכליים. הקושי הבולט ביותר של המטפלים 
 ,)burden( העומס  בתחושת  נעוץ  העיקריים 
 McIntosh של  עבודתם  חווים.  הם  שאותה 
לזהות  ניסיון  נעשה  שבה   ,)2007(  Jarvis  &
העיקריים,  המטפלים  של  צורכיהם  את 
של  הרבה  נזקקותם  על  השאר,  בין  הצביעה, 
מצד  נפשית  לתמיכה  העיקריים  המטפלים 
רוב   ,)2004(  Mezey לדעת  המטפל.  הצוות 
החולים  ממשפחות  העיקריים  המטפלים 
הלוקים במחלות קשות, מצפים לקבל עזרה 
ציפיות  פורמאליים-מקצועיים.  מגורמים  גם 
שהן  מפני  באחיות,  במיוחד  ממוקדות  אלה 
וזמינות,  נגישות  מקצוע  כבעלות  נתפסות 
המגיבות לצרכים בריאותיים באופן מקצועי. 
במחויבותו  מכבר  לא  הכיר  הסיעוד  מקצוע 
זמנית  ובו  החולים,  לבריאות  לדאוג 
של  לצורכיהם  גם  מקצועי  באופן  להתייחס 
עולם,  תפיסת  מתוך  זאת  משפחותיהם,  בני 
האחות  של  סיעודית  התייחסות  כי  הגורסת 
צריכה לכלול לא רק את החולה לבדו, אלא 
המערכת  בו.  הקשורות  המערכות  את  גם 
המערכת  היא  אדם  לכל  ביותר  הרלוונטית 
כמטפל  המשמש  משפחה  ובן  המשפחתית, 
הזוקקים  המוקדים  מן  אחד  הוא  עיקרי, 
הסיעוד.  אנשי  של  טיפולית  לב  תשומת 
Wright & Leahey, אחיות מובילות בתחום 

זה, הציגו מודלים יישומיים לאומדן ולטיפול 
לעודד  מטרה  מתוך  החולים  משפחות  בבני 
אחיות לטפל בהיבטים הנפשיים והחברתיים 
 Wright & Leahey,( של בני משפחות החולים

.)2000; 2005; 2009
ממחקרים רבים עולה, כי מערכת קשרים טובה 
בין האחיות לבין המשפחות משפיעה על בני 
המשפחה באופן חיובי. הקשרים עם האחיות 
מעודדים את בני המשפחות להתייחס ביתר 
חווים,  הם  שאותה  למציאות,  אופטימיות 
בני  של  השליטה  תחושות  את  מעצימים 
המשפחות, ואף מעלים את רמת המוטיבציה 
והמחויבות שלהם להשקיע מאמצים בטיפול. 
מעבודתה של Attree )2001( עלה, כי חולים 
ובני משפחותיהם העידו לא אחת כי היבטים 
בין-אישיים בקשרים הטיפוליים נראו בעיניהם 

כחשובים יותר מאשר טיפולים פיזיים.
מצליחות  אכן  בפועל  האם  היא,  השאלה 
חיוביים  בין-אישיים  קשרים  לכונן  האחיות 
ובראשם  בני משפחות החולים  ותומכים עם 
המחקרים  בין  העיקריים.  המטפלים  עם 
נמצאו עדויות לקושי נפוץ של אחיות לתמוך 
שבטיפולן.  החולים  משפחות  בבני  נפשית 
צרכים  לזהות  מתקשות  האחיות  מן  רבות 
המשפחות  בני  של  וצרכים  בכלל,  נפשיים 
קשרים  מאוד  שכיחים  כך  ובעקבות  בפרט, 
משפחות  בני  ובין  אחיות  בין  אמון  נעדרי 
של  מגמתן  עלתה  עבודות  מכמה  חולים. 
הפיזיים  בהיבטים  במסירות  לטפל  אחיות 
של המחלות, אך להימנע מלפתח קשרים עם 
בני משפחות החולים. וזאת, למרות מודעותן 
לפגיעותם של המטפלים העיקריים ונזקקותם 

.)Bull & McShane, 2002( לקשר
Jónsdóttir )2008( סקרה שישה-עשר מחקרים, 
הסיעודית  ההתייחסות  את  בחנו  שכולם 
ריאות  במחלת  בבית  הטיפול  במסגרת 
ביקורת  העבירה  החוקרת   .)COPD( כרונית 
ועל תוכנם. אחד  נוקבת על מערך המחקרים 

השפעת סגנון ההתקשרות 
של אחיות ומטפלים עיקריים על יחסי 

הגומלין ביניהם 1
שולמית כהנא, RN, PhD ביה"ס לסיעוד ע"ש הנרייטה סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים

Skahana@hadassah.org.il :סופר מכותב

1. מאמר זה הינו קיצור של פרק בעבודת הדוקטור שנכתבה על-ידי בנושא, "קשרי גומלין בין אחיות ובין מטפלים עיקריים ממשפחות חולים במסגרת 'אשפוז בית', האוניברסיטה 
העברית בירושלים, תשס"ט. - בהנחיית פרופ' עילית אולשטיין
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בכל  מצאה  שהחוקרת  המהותיים,  החסרונות 
טיפולית  התייחסות  היעדר  היה  המחקרים, 
לצורכי משפחות החולים. לדעתה, חיסרון זה 
נבע מפגם מהותי באוריינטצייה של האחיות, 
של  בצורכיהן  להתמקד  לנכון  מצאו  שלא 
וביכולתן   ,)"Family Centered"( המשפחות 
הלקויה לבסס את עשייתן על תשתית מדעית-
במחקר   .)"Evidence Based"( מחקרית 
 Stoltz, Lindholm, ניתחו  בשבדיה,  שנערך 
Uden & Willman )2006( נרטיבים של אחיות 
שעבדו בטיפולי בית לחולים במחלות סופנית, 
הנוגעים למשמעות העצמית שהן ייחסו להיותן 
תומכות. התימה העיקרית שעלתה מדברי רוב 
עם  גומלין  קשרי  שיצירת  הייתה,  האחיות 
המטפלים העיקריים של החולים היא הנדבך 
אולם התברר,  בפעילותן התמיכתית.  המרכזי 
כי למרות רצונן המוצהר של האחיות, בפועל 
הודו  האחיות  מקצת  בידן.  הדבר  עלה  לא 
להבטיח  כדי  הריחוק,  משמר  על  עמדו  כי 
של  למצוקותיהם  רגשית  היסחפות  ואי  איזון 
אי  את  תלו  אחרות  אחיות  המשפחות.  בני 
ההצלחה ביצירת הקשר במטפלים העיקריים, 
אשר נמנעו במתכוון להדק את הקשרים עימן 

.)Stoltz et al., 2006(
 Benzein, Johansson, של  מחקרם 
את  בדק   )2008(  Arestedt & Saveman
וארבע  שלושים  מאות  שש  של  עמדותיהם 
החשיבות  אודות  מוסמכים,  ואחיות  אחים 
שהם מייחסים לשילוב בני משפחות החולים 
כי  דיווחו,  הנחקרים  רוב  סיעודי.  בטיפול 
לתמוך  שיש  העקרונית,  בעמדה  דוגלים  הם 
לא  במשפחות החולים, אך בחינת פעילותם 
הסיעוד  מאנשי  חלק  זו.  מגמה  על  העידה 
זיהה את המשפחות רק כמשאב עבור הטיפול 
המשפחות  בני  את  תפסו  אחרים  הסיעודי. 
מקצתם  חברתיות.  לשיחות  כשותפים 
הגורם  נטל  כאל  המשפחות  אל  התייחסו 
בני  כי  סברו,  מהם  כמה  ואילו  עומס,  להם 
המשפחות נעזרים בעצמם ואינם נזקקים כלל 
לסיוע של גורם חיצוני. כמו כן, הצביע מחקר 
שמיעטו  הסיעודי,  הצוות  אנשי  בקרב  כי  זה 
מספרם  בלט  המשפחות,  עם  קשר  ביצירת 

הרב של בוגרי סיעוד חדשים וגברים.

תיאור המחקר 
מחקר  בעזרת  לבחון  ניסיון  נעשה  בעבודתי 
ובין  אחיות  בין  הגומלין  קשרי  את  איכותני 
בית"  "אשפוז  במסגרת  עיקריים  מטפלים 
ב"שירותי בריאות כללית". המדגם כלל עשר 
עיקריים.  מטפלים  וחמישה-עשר  אחיות 
וחמישה  עשרים  בעזרת  נאספו  הנתונים 
תצפיות  וחמש-עשרה  אישיים  ראיונות 

בביקורי בית, אשר בסופן נערכו שיחות סיכום 
והתצפיות  האישיים  הראיונות  האחיות.  עם 
מקרים"  מרובה  "מחקר  בשיטת  נותחו 
)"Cross Cases Study"(, על-פי גישתם של

שיטה  על-פי   .)1994(  Miles & Huberman
על- מהנחקרים  אחד  כל  דברי  לנתח  יש  זו 
אחת,  מושגית  למסגרת  הנתונים  קישור  ידי 
שנבחרה  התיאוריה  מבוססת.  לתיאוריה  או 
הנחקרים,  דברי  של  מעמיקה  להבנה  לסייע 

היא "תיאוריית ההתקשרות".
 Attachment( ההתקשרות  תיאוריית 
פסיכואנליטיקאי  על-ידי  נוצרה   )Theory
להסביר  ונועדה   ,Bowlby בשם  בריטי 
אל  תינוקות  של  ההתקשרות  תהליך  את 
וקרבה  להם חמימות  דמויות אשר מספקות 
 )1969;1982( Bowlby .)Bowlby, 1969;1982(
את  ציידה  האבולוציונית  שההתפתחות  טען 
התנהגותית,  במערכת  לידתו  עם  התינוק 
הדמויות,  קרבת  את  לו  להבטיח  שמטרתה 
אשר עשויות לספק לו הגנה וסיוע, ולווסת את 
תחושות המצוקה הפוקדות אותו. התנהגויות 
חולה,  מפוחד,  הילד  כאשר  מופעלות,  אלו 
הילד  יכולת  מוכרת.  לא  בסביבה  מצוי  או 
לווסת את רגשותיו בעזרת דמות ההתקשרות 
מהווה מפתח מרכזי לתפקודו התקין במהלך 
התפתחותו. יכולת זו מושפעת מזמינותה של 
מספקת,  שהיא  התמיכה  מאיכות  הדמות, 

ומעקביות ההיענות שלה לצורכי הילד.
 ,)1988( A secure base ,בספר מאוחר יותר
הכיר Bowlby בחשיבות תהליכי ההתקשרות 
גם בתקופת החיים הבוגרים, וטען, שהתפקודים 
הבסיסיים של מערכת ההתקשרות הראשונית 
חוקרים  החיים.  כל  לאורך  לפעול  ממשיכים 
ההתקשרות  מערכת  כי  הסיקו  אחרים 
בתקופת הבגרות מופעלת, כל אימת שהיחיד 
לווסת  כדי  ביטחונו.  על  איום  או  מצוקה  חש 
את רגשותיו נוטה האדם לחפש סיוע מדמות 
קרבה  לו  שתעניק  ורגישה,  זמינה  התקשרות 

 .)Mikulincer & Shaver, 2007( והגנה
תחושת הביטחון והרוגע במערכות התקשרות 
אנרגיות  מפנות   )attachment systems(
באופן  לתפקד  לאדם  המאפשרות  נפשיות, 
מאוזן ולעסוק, בין השאר, גם בסיוע לאחרים 
האישי  הביטחון  תחושת   .)Bowlby, 1988(
מטפלת,  להתנהגות  כלל,  בדרך  מובילה, 
 secure( המאופיינת בסגנון התקשרות בטוח
attachment style(. סגנון זה מונחה על-ידי 
אוריינטציה אמפתית, הנענית לצורכי הזולת 
ומשוחררת מהתמקדות בעיסוק בעצמי. בדרך 
התקשרות  סגנון  בעלי  אנשים  חשים  כלל 
בטוח שיש להם דימוי עצמי גבוה, המאפשר 
לזהות  כמסוגלים  עצמם  את  להעריך  להם 

התמיכה  את  לו  ולספק  הזולת  צורכי  את 
ולכן  מטבעה,  אופטימית  תפיסתם  הנחוצה. 
הטיפולית  הסיטואציה  את  לפרש  נוטים  הם 
כשיתופית והדדית. אופטימיות זו מחזקת את 
שותפיהם  במטופליהם,  נותנים  שהם  האמון 
חדש  למידע  להיפתח  יכולתם  ואת  לקשר, 
זולתם.  וכלפי  עצמם  כלפי  סובלנות  ולפתח 
הנמצא  למטופל  מסייעות  אלו  אסטרטגיות 
הבטוחים  האנשים  את  לזהות  במצוקה 
כדמויות התקשרות זמינות ונענות, העשויות 
 Mikulincer( לסייע לו לווסת תחושות קושי

.)& Shaver, 2007
הראשונית  ההתקשרות  דמות  בהם  במקרים 
בינקות נתפסה כלא זמינה )פיזית או רגשית(, 
או שנענתה באופן בלתי עקיב לצורכי הקרבה 
ייצוגים  בבגרותו  התינוק  יפתח  התינוק,  של 
בהתקשרות.  ביטחון  חוסר  של  מופנמים 
החסרות  החיים,  במהלך  חוזרות  סיטואציות 
המודלים  את  מחזקות  ביטחון,  של  תחושה 
השליליים של האדם, מקשות עליו לווסת את 
והאיומים  הלחצים  את  ומגבירות  רגשותיו 
נאלץ  הוא  מכך,  כתוצאה  על-ידו.  הנחווים 
להרגיע  כדי  חלופיות  אסטרטגיות  לחפש 
נוהגים  החוקרים  המצוקה.  תחושות  את 
אסטרטגיות  של  סגנונות  שלשה  לזהות 
)א(   :)secondary strategies( חלופיות 
 anxious/preoccupied( החרדתי  הסגנון 
הנמנע  הסגנון  )ב(   ;)attachment style
 ;)avoidant/dismissing attachment style(
 )fearful/disorganized( הסגנון המפוחד )ג(
ברצוני  זה  במאמר   .attachment style
להתמקד בעיקר בסגנון ההתקשרות הבטוח. 

הזיקה  את  הבליט  ההתקשרות  תורת  אבי 
לבין  הבטוחה  ההתקשרות  מרכיבי  שבין 
השפעתה  את  ציין  הוא  הנפשית.  הבריאות 
יציבות  בשימור  הבטוחה  ההתקשרות  של 
ובעיצוב  חיובי  עצמי  דימוי  בפיתוח  נפשית, 
גישות חיוביות כלפי קשרי גומלין חברתיים. 
את  מפלסת  הבטוחה  ההתקשרות  לדעתו, 
חיוניות  במערכות  גם  ולאמון  לרגיעה  הדרך 
ההתנהגותית  המערכת  דוגמת  אחרות, 
 Exploratory Behavioral( החוקרת 
באחרים  המטפלת  המערכת  או   ,)System
 ,)Caregiving Behavioral System(
נפשית  בריאות  של  משמעות  מטפחת  והיא 
ומימוש עצמי )Bowlby, 1988(. החוקרים בני 
עבודות  בסדרת  עמדותיו  את  אוששו  ימינו 
 Gillath, Shaver & Mikulincer, 2004;(
הספרות   .)Mikulincer & Shaver, 2003
הרפואית הצביעה אף היא על קשרים חזקים 
בריאות,  לבין  בטוחה  התקשרות  ממדי  בין 
שאינה  התקשרות  מדדי  ובין  גיסא,  מחד 
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בטוחה לבין תחלואה פיזית ונפשית, מאידך 
 Ciechanowski, Sullivan, Jensen,( גיסא 

 .)Romano & Summers, 2003
דומה שתיאוריית ההתקשרות מתאימה מאוד 
לחקר קשרי הגומלין בין אחיות ובין מטפלים 
שלה  הרלוונטיות  מחמת  וזאת  עיקריים, 
בהשפעתם  הכרתה  מטפל-מטופל;  לקשרי 
ההדדית של שני שותפי הקשר על תוצאותיו; 
בסגנון  האינדיבידואלית  בשונּות  הבחנתה 
ההתקשרות, העשויה לשפוך אור על תכונות 
הקשרים הנוצרים בין האחיות לבין המטפלים; 
הייצוגים  של  חשיבותם  את  והבלטתה 
עמוקות  קשרים  מערכות  בעיצוב  הפנימיים 
של  הקשר  את  תדיר  המאפיינות  ודינמיות, 

אחיות ומטפלים עיקריים.    
מדדי סגנונות ההתקשרות 

אחד  לכל  האופייני  ההתקשרות  סגנון 
מהנחקרים בעבודתי, נבחן על-פי קריטריונים 
ההתקשרות.  מתיאוריית  השאובים  מושגיים 
סגנונות  את  לאמוד  שנבחרו  הממדים 

ההתקשרות הם:
א. מוטיבציה - מניעי הנחקר לטפל בזולתו; 

ב. ערך עצמי - תפיסתו העצמית של הנחקר 
אודות יכולתו ובטחונו העצמי; 

ג. מרחק - רצונו של הנחקר בקרבה רגשית או 
בריחוק מזולתו; 

רגשות  והבנת  זיהוי  יכולת   - ד. אמפתיה 
מנקודות מבט של אחרים; 

להסתייע  הנחקר  של  רצונו   - ה. תמיכה 
ושאיפתו לעזור לזולתו; 

- מידת הביטחון בזולת שאותה חש  ו. אמון 
הנחקר; 

המשתקף  וחיצוני  פנימי  סדר   - ז. ארגון 
מדברי הנחקר.

המטפלים  לבין  האחיות  בין  הגומלין  קשרי 
בעבודה,  שנותחו  מהמשפחות  העיקריים 
של  ההתקשרות  סגנונות  משילוב  הושפעו 
האחות מכאן ושל המטפל העיקרי מכאן, וכן 
ממשתנים מתווכים, ובראשם: חומרת המחלה, 
משך זמן הקשר, דינמיקה משפחתית, ציפיות 
והשכלה.  מוצא  גיל,  של  ביוגרפיים  ונתונים 
עוצמת  על  השפיעו  אלה  מתווכים  משתנים 
על  לא  אך  ההתקשרות,  סגנונות  של  הביטוי 
שעלו  הנתונים,  של  הכפולה  ההזנה  טיבם. 
את  חיזקה  ובתצפיות,  האישיים  בראיונות 
שזוהו,  ההתקשרות  דגמי  של  הקוהרנטיות 
ואלו נותחו בעזרת תובנות, שנחשפו בספרות 
בין  הבין-אישי  הקשר  כאמור,  המחקרית. 
אחיות ובין מטפלים עיקריים הוא תוצר של 
תערובת חומרי הגלם של סגנונות ההתקשרות 
האישיים של שותפי הקשר. אולם קשר זה יוצר 
מתמצות  אינן  תכונותיה  אשר  חדשה,  מהות 

ההתקשרות  סגנונות  שני  של  פשוט  בצירוף 
לתיאוריית  בדומה  וזאת  הקשר.  שותפי  של 
מערכת  כל  תכונת  כי  המדגישה  המערכות, 

אינה רק חיבור של סך כל מרכיביה.
הגומלין,  קשרי  של  טיבם  את  להמחיש  ניתן 

שנבחנו בעבודה בעזרת המודל הבא: 

מממצאי המחקר
ארבע  זוהו  שנחקרו,  האחיות  עשר  מתוך 
סגנון  כבעלות  שלוש  בטוח,  סגנון  כבעלות 
מבין  נמנע.  סגנון  כבעלות  ושלוש  חרדתי 
בעלי  שלושה  נמצאו  העיקריים  המטפלים 
ארבעה  חרדתיים,  חמישה  בטוח,  סגנון 
נמנעים ושניים מפוחדים. אצל מטפלת אחת 
לא נמצאה קוהרנטיות בין התנהגויותיה ובין 
אמירותיה, ועובדה זו הקשתה על זיהוי סגנון 

ההתקשרות שלה.  
האבחנה שנמצאה בין סגנונות ההתקשרות של 
גם  ביטוי  לידי  באה  לעיל,  שפורטו  הנחקרים 
באופי התייחסותם הכללי אל הנושאים השונים 
בראיונות. בעלי סגנון ההתקשרות הבטוח תיארו 
העקרונית,  התייחסותם  את  עניינית  בצורה 
סיפורים.  בעזרת  אותה  המחישו  פעם  ומדי 
בעלי הסגנון הנמנע מיעטו במילים ובסיפורים 
ועקרונות.  כללים  של  קצר  בתיאור  והתמקדו 
דיבור  בשטף  התאפיינו  החרדתי  הסגנון  בעלי 
רבים  סיפורים  בדבריהם  לשלב  ונטו  סוער 
ומפורטים, שלרוב התמקדו בתיאורים עצמיים 
נעו  המפוחד  הסגנון  בעלי  ואילו  וברגשות. 
פרצי  אל  ומינימליסטי  דל  מתיאור  בקיצוניות 
בעלי  אירועים  המפרטים  אינטנסיביים  דיבור 

גוון רגשי, שלילי בדרך כלל.
סגנונות  תכונות  של  הסכמתי  השילוב  על-פי 

שנים- זוהו  הקשר,  שותפי  של  ההתקשרות 
פוטנציאליים, המתקיימים  סוגי קשרים  עשר 
אולם  עיקריים,  מטפלים  ובין  אחיות  בין 
העיקריים  והמטפלים  האחיות  של  במדגם 
נמצאו בפועל רק עשרה  זו,  שנחקרו בעבודה 
בסגנון  הדומיננטיות  התכונות  קשרים.  סוגי 

ההתקשרות של האחיות תוארו בעזרת כינויים 
ההורות,  תוכן:  עולמות  משלושה  הלקוחים 
הזוגיות והמערכת הצבאית. ההורות משקפת 
את הסגנון הבטוח, הזוגיות, המתאפיינת לעתים 
קרובות בחיזור, משקפת את הסגנון החרדתי, 
ואילו הפיקודיות האופיינית למערכת הצבאית 
כינויים אלה של  משקפת את הסגנון הנמנע. 
האחיות, שהן הצד הדומיננטי בקשר, הולמים 
בהתקשרות.   "Caregiving" ה-  אופי  את 
של  הבולטת  תכונתם  נקבעה  לכך  בהשלמה 
המטפלים העיקריים אשר השפיעה על אפיון 
הקשר עם האחיות. המטפלים העיקריים בעלי 
סגנון בטוח השפיעו לטובה על איכות הקשר, 
חרדתי  סגנון  בעלי  העיקריים  המטפלים 
תשומת  את  להסב  וניסו  האחיות  אחר  חיזרו 
נטו  נמנע  סגנון  בעלי  מטפלים  לעצמם,  הלב 
לעכב את הקשר ולהגבילו לתחומים מוגדרים 
מפוחד  סגנון  בעלי  ומטפלים  ומצומצמים, 
אטמו את עצמם וחסמו את האפשרות לקשור 
סוגי  שנים-עשר  משמעותיים.  קשרים  עמם 
מן  הושפעו  אשר  בעבודה,  שנידונו  הקשרים 
התכונות המאפיינות את סגנונות ההתקשרות 
של האחיות ושל המטפלים כאחד, כונו בשמות 
מחוזרת",  "הורות  מיטיבה",  "הורות  הבאים: 
"חיזור  נחסמת",  "הורות  מעוכבת",  "הורות 
"חיזור  מעוכב",  "חיזור  הדדי",  "חיזור  מיטיב", 
נחסם", "פיקוד מיטיב", "פיקוד מחוזר", "פיקוד 
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אסתפק  זו  במסגרת  נחסם".  ו"פיקוד  הדדי", 
של  הקשר  מאפייני  של  וקצר  כללי  בתיאור 

"הורות מיטיבה".  
"הורות מיטיבה": 

מטפל  ובין  אחות  בין  לקשר  נקבע  זה  שם 
עיקרי, אשר לשניהם סגנון התקשרות בטוח. 
קשר זה אותר במחקר בשני מקרים. בשותפי 
הקשר של ההורות המיטיבה נמצאו מאפייני 
אלטרואיסטית,  מוטיבציה  של  ההתקשרות 
תמיכה  לקרבה,  שאיפה  עצמי,  ערך  תחושת 
מאורגנת  ואישיות  אמון  הקרנת  טיפולית, 
מבחינה מעשית ומחשבתית כאחד. קשר זה 
משקף על-פי תיאוריית ההתקשרות מערכת 
 Caregiving System( מטפלת  התנהגות 

Behavior( המתפקדת בצורה אופטימלית.
מיטיבה"  "הורות  המונחים  כי  להבהיר,  חשוב 
או "קשר אופטימלי" אינם מתארים קשר נטול 
רגשות שליליים, שאינו כולל אי הסכמות בין 
הצדדים. בדרך כלל, המטפלים העיקריים של 
וחוששים  רב  וסבל  לחץ  קשים חשים  חולים 
ולכן הקשר עימם כולל לעתים  מפני הבאות, 
למרות  אולם  שליליות.  תחושות  גם  מזומנות 
שהמטפלים העיקריים עלולים לבטא, לא אחת, 
כעס והתנגדות, תגובותיהן של האחיות בקשר 
הוריות,  דמויות  כאותן  ומרגיעות  מכילות  זה 

המכוונות בחמלה את ילדיהן לוויסות רגשי.
לעיל,  שצוינו  הבטוחות,  לתכונותיהן  בנוסף 
ספונטני  באופן  זה  בקשר  האחיות  נעזרו 
מתחום  יעילות  טיפוליות  באסטרטגיות 
ובאמפתיה  ברגישות  והגיבו  הנפשי  הטיפול 

המטפלים  של  המשתנה  רוחם  למצב 
העיקריים לאורך כל האינטראקציה. האחיות 
כלפי  שיתופית  בעמדה  נקטו  הבטוחות 
רבה  חשיבות  ונתנו  העיקריים  המטפלים 
טיפולית  בדרך  ולבחירותיהם.  לדעותיהם 
האחיות  מצד  כוח  על  ויתור  המשקפת  זו, 
ואופיינית   )Power & Dell Orto, 2004(
העצימו  עצמי,  ערך  תחושת  בעלות  לאחיות 
העיקריים  המטפלים  של  כוחם  את  האחיות 

וחיזקו את תכונותיהם המיטיבות.
גם המטפלים העיקריים הבטוחים, המאופיינים 
ובחתירה  הזולת  לרגשות  אכפתיות  בביטויי 
של  לביסוסו  תרמו  לטובתו,  אלטרואיסטית 
הקשר, ותכונותיהם סייעו להשפעתו החיובית 
עליהם ועל החולים. הם הביעו את רצונם לקחת 
כמידת  לאחיות  וסייעו  בטיפול  פעיל  חלק 
יכולתם. תחושת הערך העצמי של המטפלים 
הבטוחות,  באחיות  שנתנו  והאמון  העיקריים 
תרמו  ובתמיכה,  רגשית  בקרבה  רצונם  לצד 

באופן מכריע להצלחתו של הקשר.  
הקשר  שותפי  של  הבטוחות  התכונות 
השפיעו על המינון ההולם של מרכיבי הקשר 
הטיפולי ותרמו להשפעה הדדית מיטיבה על 
המטפלים העיקריים והאחיות. קרוב לוודאי, 
ששביעות רצונן הרבה של האחיות מעבודתן, 
שנערכו  האישיים  בראיונות  הביעו  שאותה 
עימן, הושפעה גם היא מאופיים של קשרים 
מיטיבים אלה. מסתבר, אפוא, שאחד מתוצרי 
הקשר של הורות מיטיבה הוא הפקת התכונות 
כמשוב  להם  והשבתו  משותפיו  החיוביות 

ומעמיקו  הקשר  את  מזין  זה  משוב  חיובי. 
ומותיר בקרב שותפיו מטענים חיוביים. 

השלכות קליניות 
מן המחקר התיאורטי שנערך בעבודה, עולות 
בתחום  מעשיות  מסקנות  כמה  לכאורה 

הקליני. במסגרת זו אמנה שלוש מהן:  
הבנת  ההתקשרות:א.   תיאוריית  הכרת 
והקשרים הנובעים  תיאוריית ההתקשרות 
מודעותן  את  להעלות  עשויה  ממנה 
העצמית של האחיות ואת רגישותן לצורכי 

הזולת.  
חשיפת  בחירת מועמדים ללימודי סיעוד: ב. 
ההשפעה המכרעת של סגנון ההתקשרות 
הסיעודית  פעילותן  על  האחיות  של 
ללימודי  מועמדים  בבחירת  כי  מלמדת 
בעלי  לאנשים  עדיפות  לתת  רצוי  סיעוד 

סגנון התקשרות בטוח. 
להעלות  כדי  לאחיות:ג.   מלווה  הדרכה  מתן 
סגנונות  בעלות  האחיות  של  יכולתן  את 
טיפול  להעניק  בטוחים  הלא  ההתקשרות 
בעל פוטנציאל מיטיב, ובו זמנית לחזק את 
הבטוח,  ההתקשרות  סגנון  בעלות  האחיות 
לאחיות.  מלווה  הדרכה  מערכת  ליצור  רצוי 
על הדרכה זו להתמקד בשלושה תחומים: )א( 
העלאת התובנה )Mindedness( של האחיות 
לעצמן ולזולתן במגמה לשפר את התנהגותן 
ידע  העברת  )ב(  המטופלים;  עם  בקשריהן 
מקצועי עדכני בהיבטים תיאורטיים ומעשיים 
של תיאוריית ההתקשרות; )ג( הענקת תמיכה 

נפשית לאחיות.
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איש  חמודה  לעולמה  הלכה   2010 במאי 
שלום, מי שבמשך תשע שנים סוערות בחיי 
האחים  הסתדרות  מזכירת  הייתה  המדינה, 

והאחיות בישראל.

גימנסיה  בוגרת  ירושלים,  ילידת  ז"ל  חמודה 
לאחיות  בביה"ס  למדה  בתל-אביב,  הרצליה 
ע"ש הנריאטה סאלד של הדסה בהר הצופים 
ועד 1943, שנים, אשר לפי  בין השנים 1940 
האישית  להתפתחותה  רבות  תרמו  דבריה 

ולרכישת מיומנויות החיים.
קהילה  כאחות  החלה  המקצועית  דרכה  את 
עם  לארץ  שהגיעו  החדשים,  העולים  בקרב 
קום המדינה. ב-1948 סיימה קורס בבריאות 
הציבור ועבדה בכפר סלמה, תוך שימת דגש 

על הדרכה ומניעה.
מזכירת  להיות  עצמה  על  קיבלה  ב-1956 
אגוד האחיות במחוז תל-אביב. בתום כהונתה 
השנייה, בנובמבר 1965, נענתה לפנייתה של 
הגב' חסיה גור אריה לשמש מזכירת הסתדרות 
האחיות הארצית, כיוון שחסיה הייתה צריכה 

לחזור לתפקידה כאחות ראשית ארצית.
בתפקידה זה התמקדה חמודה בטיפול רחב 
יותר בנושאים של מעמד מקצועי, התאגדות 
עיסוק  כפרופסיה,  בסיעוד  ההכרה  לצורך 
במבנה ההשכלה הסיעודית, וכמובן בפעילות 
לשיפור תנאי העבודה ושכר נאות לאחיות.   

האחיות  ארגון  עם  קשרים  קשרה  חמודה 
אחיות  של  משלחות  עם  יצאה  הבינלאומי, 
ונבחרה  בינלאומיים  לקונגרסים  מישראל 
המנהלים  למועצת  ישראל  כנציגת  לשמש 

.ICN של
בתוקף תפקידה נתמנתה גם לעורכת ביטאון 

"האחות בישראל". 
הגדולה  האחיות  שביתת  חמודה,  לדברי 
יוצא של המאבק  הייתה פועל  בשנות ה-70, 
על מעמד הסיעוד ודרישה לקבל תגמול על 
הידע, המאמץ, המסירות ויכולות הביצוע של 

אנשי הסיעוד.
סיעודי  שירות  להבטיח   היה  המאבק  מוקד 
תום  עם  ואכן,  המטופלים.  לציבור  נאות 
בתנאי  שיפור  על  לבשר  היה  ניתן  השביתה, 
פיצוי  הלילה,  עבודת  שעות  קיצור  העבודה, 
משמרות,  עבודת  עבור  יותר  גבוה  כספי 
תוספת תקנים ועוד, הכל כדי לאפשר תפקוד 

מקצועי הולם.
כיסאה  את  חמודה  פינתה  שנים   9 בתום 
חשוב  תפקיד  לטובת  ההסתדרות  כמזכירת 

אחר ונתמנתה ליו"ר ועדת הבקרה המרכזית 
של ההסתדרות הכללית.

ציבור האחיות נהה אחרי הרעיונות והדרישות 
של  שבהנהלתה  האחיות  הסתדרות  של 

חמודה. 
הגדולים,  גם במאבקיה  ידעה תמיד,  חמודה 
לאזן בין הדרישות לטובת המקצוע והפרטים 

בו, לבין טובת הציבור, אותו אנו משרתים.
בנחישות,  כל משימותיה  חמודה מילאה את 
ותיזכר  לזולת,  כבוד  יחס  עם  בנועם,  אך 
בתולדות המקצוע בישראל כאחת ממניחות 

היסוד לארגון האחים והאחיות בישראל.

יהודית שטיינר פרויד

חמודה איש שלום - מר חיים - לזכרה
מזכירת הסתדרות האחיות 1965-1974

חמודה איש שלום עם חסיה גור אריהכנס ה - ICN ישראל 1985
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מחלה כרונית-אי ללא ודאות1
שרה דז'בסרוב, סטודנטית לסיעוד, שנה ד', ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיבא

sari_d7@walla.com :סופר מכותב

תקציר
הם  מתמדת  ודאות  אי  של  במצב  חיים 
משפחות  מתמודדות  שעימה  משגרה,  חלק 
לילדים החולים במחלות כרוניות. אי הוודאות 
מתחילה מרגע האבחנה ומלווה את המשפחה 
שישנו  במידה  ואף  בהתלקחויות  בהפוגה, 
ריפוי. הבנת המושג והשלכותיו עשויה לגרום 
לשינוי בחשיבה הקלינית ולהבהיר כיצד רבות 
משפחה,  בני  מדווחים  עליהן  מהתחושות, 
השפעותיה  על-ידי  מוסברות  להיות  יכולות 
פגישות  במהלך  חייהם.  על  הוודאות  אי  של 
נדירה גנטית  במחלה  החולה  לילד,  אם  עם 
 Lipoamid Dehydrogenase Deficiency
"אי  אודות תפקיד  תובנות  )LAD(, רכשתי   -
עם  המתמודדת  משפחה,  בחיי  הוודאות" 
מחלה מאיימת חיים. במאמר זה, שהינו תוצר 
במהלך  כסטודנטית,  שחוויתי  תהליך  של 
סמינר קליני במסגרת לימודי לתואר ראשון 
ויוסברו  ודאות"  "אי  המושג  יוגדר  בסיעוד, 
של  השלכותיה  יתוארו  כן,  כמו  לו.  הגורמים 
חשיבות  הדגשת  תוך  הוודאות  אי  תחושת 
בני  את  המכוונת  כיועצת,  האחות  תפקיד 

המשפחה להתמודדות יעילה.

מבוא 
אי ודאות הינה חוסר יכולת של הפרט להבין 
ולצפות את  בפניו  העומדת  הסיטואציה  את 
הגבוה  הסטרס  גורם  את  ומהווה  תוצאותיה, 
ילד.  של  מחלה  בזמן  משפחה  לבני  ביותר 
יותר,  עוד  מתגברת  השפעתה  מזאת,  יתירה 
לא  צפי  בעלת  נדירה  במחלה  מדובר  כאשר 
 Garwick, Patterson, Meschke,( ידוע 
Bennett & Blum, 2002(. LAD היא דוגמא 
למחלה גנטית נדירה, אוטוזומלית רסיציבית, 
המופיעה ביהודים אשכנזים. הנשאות למחלה 
היא 1:94 כפי שנמצא בבדיקה אקראית של 
בארץ  אשכנזיות  יהודיות  משפחות   845
)Zlotogora, 2009(. בעקבות פגם גנטי נוצר 
שבהם  שהעיקרי  אנזימים,  במספר  מחסור 
תפקידו   .Pyruvat dehydrogenaseהוא
לפרק את הסוכר המשמש את מעגל חומצת 
הלימון ליצירת אנרגיה. בשל מחסור באנזים 
זה, הסוכר עובר המרה ללקטט במקום להפוך 

לאנרגיה, שתשמש את מערכות הגוף. הביטוי 
הקליני של המחלה הוא בעיקר נוירולוגי וכולל 
התפתחותי  איחור  מיקרוצפליה,  השאר  בין 
חוסר  מופיעים  מהמקרים  בחלק  ואטקסיה. 
הסכנה  הכבד.  של  ניכרת  והגדלה  תפקוד 
מאיימות  אפיזודות  במהלך  בעיקר  היא 
היפוקלצמיה  בהיפוגליקמיה,  המלוות  חיים, 
וחמצת לקטית. המחלה מתבטאת כבר בימים 
מרובות.  בהקאות  הלידה  שלאחר  הראשונים 
תמונת דם, המציגה רמות גבוהות של לקטט 
ופירובט, יכולה לרמז על המחלה, אך האבחנה 
הסופית נעשית על-ידי בדיקה גנטית. הטיפול 
על  משפיע  שהפגם  כיוון  מוגבל,  במחלה 
מתמקד  ולפיכך  רבים,  אנזימתיים  תהליכים 
בהשלמת חסרים אלקטרוליטרים. הפרוגנוזה 
בילדים החולים היא מוות בשבועות הראשונים 
 Sarafoglou, Hoffmann &( החיים  של 

 .)Roth, 2009

תיאור המטופל 
מיכאל )שם בדוי(, כיום בן 17 שנים, בעל חוש 
בארכיאולוגיה  מתעניין  ואופטימי.  הומור 
בקשר  נמצא  היסטוריה.  ספרי  לקרוא  ואוהב 
עבורו  המהווים  אחיו,  ארבעת  עם  הדוק 
מקיים  בבית-הספר  וביטחון.  תמיכה  מקור 
לכיתה  חבריו  עם  טובים  קשרים  מיכאל 
חברתיות.  פעילויות  ובתכנון  בארגון  ומסייע 
ממוצא  למשפחה  השלישי  הבן  הוא  מיכאל 
שעות  החרדי.  מהמגזר  אשכנזי  יהודי 
להקיא  מיכאל  החל  לידתו,  לאחר  ספורות 
חמצת  של  במצב  שרוי  והיה  הפסקה,  ללא 
כחולה  הוגדר  בדיקות  סדרת  לאחר  לקטית. 
החל  מאז,  מדויקת.  אבחנה  ללא  מטבולי 
טיפול ב- )Dichloroacetate )DCA, תרופה 
נסיונית, שמטרתה להוריד את רמות הלקטט. 
עבר  בשגשוג  וכשל  החוזרות  ההקאות  בשל 
פרוצדורה להכנסת גסטרוסטום. לאחר שנה, 
אובחן  בבית-החולים,  בילה  מרביתה  שאת 
חייו  במהלך   .LAD כחולה  גנטית  בבדיקה 
שחלף  עיוורון,  עיניו,  בשתי  מעיוורון  סבל 
הופיעה  אחריו  טיפול.  של  שנה  חצי  לאחר 
של  שנה  לאחר  אך  ללכת,  יכולת  חוסר 
ללכת.  שוב  מסוגל  היה  אינטנסיבי  שיקום 

חיים  מסכן  ניתוח  מיכאל  עבר  לאלו,  בנוסף 
סידן.  בריחת  רקע  על  קשה  עקמת  בעקבות 
כמו כן, סבל מהיפראסטזיה ואי-ספיקת כבד 
קשה, ככל הנראה על רקע הטיפול התרופתי. 
והניסיון  הידע  חוסר  בשל  זאת,  כל  למרות 
בטיפול  להמשיך  הוריו  החליטו  הרפואי 
הניסיוני במשך שלוש עשרה שנה, כיוון שזה 
הצליח לאזן את רמות הלקטט בגופו. מיכאל 
מתאשפז בתדירות של כשלוש פעמים בשנה. 
רבת  הזנה  בתוספת  מטופל  הוא  ביומיום 
הגסטרוסטום,  דרך  הניתנת  וויטמינים,  סוכר 
ספורטיבית.  פעילות  מבחינת  מוגבל  מיכאל 
מיכאל מתכנן בעתיד להקים משפחה, לעסוק 
בלימוד תורה ומייחל שיום אחד יוכל לחיות 

ללא גסטרוסטום. 
מלווים  מיכאל,  עובר  אותה  זו,  ארוכה  בדרך 
שעימו  קושי  ובכל  מהמורה  בכל  הוריו  אותו 
הרפואי  שהידע  העובדה,  מתמודד.  הוא 
מועט,  מיכאל  של  מחלתו  לגבי  והניסיון 
יצרה עבורם לבטים ואי ודאויות חדשות בכל 
בחירה. כפי שאימו סיפרה: "ידוע לי שבעולם 
כל  במחלה,  החולים  ילדים  עשרים  רק  יש 
זה  לחייהם.  מוקדם  בשלב  נפטרו  השאר 
הנכון  הטיפול  מהו  לתהות  תמיד  לי  גורם 
כל  שוקלים  "אנחנו  הוסיפה:  היא  עבורו" 
החלטה בצורה יסודית. לא הייתי רוצה לדעת 
שמצבו הידרדר כיוון שלא עשיתי את כל מה 
היא  לכך  דוגמא  עבורו".  לעשות  שיכולתי 
חוסר הידיעה כיצד להתנהג בזמן התפרצות 
לדעת  היא  ביותר  הקשה  "השאלה  המחלה: 
אני  אחד,  מצד  מיכאל,  את  לאשפז  מתי 
זו  אולי  שני,  ומצד  משהו  שיקרה  חוששת 
התרופה  מתן  כך,  על  יתר  שווא?"  אזעקת 
הניסיונית למיכאל במשך שלוש עשרה שנה 
היווה מקור לאי ודאות מתמדת, בשאלה האם 
לקחת סיכון בהמשך טיפול שכרוך בתופעות 
דם,  בדיקת  כל  "לאחר  הקשות:  הלוואי 
שאלנו את עצמנו האם להמשיך את הטיפול 
שמצליח להוריד את רמות הלקטט, או כדאי 
ואם  בכבד.  הקשה  הפגיעה  בגלל  להפסיקו 
נפסיק, מה יקרה?". כאמור, מיכאל מתאשפז 
אשפוז  בכל  ממושך.  לזמן  רבות  פעמים 
"בכל פעם  חשה אימו פחד ממוות, לדבריה: 

1. הוכן במסגרת סמינר קליני, בהנחייתה של גב' רונית בן שחר RN, MA, מרכזת חטיבת סיעוד הילד, ביה"ס האקדמי לסיעוד, שיבא.
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שהוא מצליח לצאת ממשבר, התחושה היא 
שהפעם עברנו זאת, מי אמר שבפעם הבאה 
לאשפוז  שמתלווים  הפחדים  יצליח".  הוא 
של  אימו  רגיעה.  של  בימים  גם  פוסקים  לא 
מיכאל ציינה שחשה אותם אף בלילות: "אני 
לא ישנה כמו פעם, מאז שמיכאל נולד, אני 
מוצאת את עצמי מהרהרת בלילות, אני לא 
ילדי  שני  של  בהריונות  יהיה...  מה  יודעת 
חלמתי  נוראיים,  סיוטים  לי  היו  הקטנים 
שגם הם נולדים חולים. התעוררתי מבוהלת 
וחשבתי על העתיד. החששות אינם רק בהווה, 
כשאתבגר  יקרה  מה  עצמי  את  שואלת  אני 
ולא אוכל לסייע לו עוד... הוא כבר חושב על 

העתיד ואני לא יודעת איך היום יגמר...".

סקירת ספרות
ודינמי,  קוגניטיבי  הינה מצב טבעי  ודאות  אי 
 McCormick,( הקיים בתת המודע של כל פרט
Mishel, 1988; Parry, 2003 ;2002(, המתרחש 
כאשר מבצע ההחלטה אינו יכול להעריך את 
 Mishel,( תוצאותיו  את  לחזות  או  האירוע 
לתחושת  מודע  האדם  זה  במצב   .)1988
ואמיתות  הוכחות  ומחפש  חש,  שהוא  הספק 
החולים  לילדים,  הורים   .)Penrod,2007(
במחלה כרונית, צפויים להתמודדות יומיומית 
היא  הורית  ודאות  אי  ודאות.  חוסר  בתחושת 
ההורים  של  יכולת  כחוסר  המוגדרת  תופעה, 
להבין את המשמעות הקשורה לאירועי המחלה 
גורם  את  המשפחה  עבור  ומהווה  ילדם,  של 
מרגע  המתחיל  ביותר,  המשמעותי  הסטרס 
שהילד  לאחר  אף  וממשיך  האבחנה  קביעת 
 Allen & Vessey, 2004;( שורד את המחלה 

.)Garwick et al, 2002; Santacroce, 2003

הגורמים לאי ודאות
ודאות  אי  רמת  ומעלים  היוצרים  הגורמים 
במחלה,  הקשורים  לאלו  לחלוקה  ניתנים 
הראשונים,  ובעיתוי.  בסביבה  בהורה,  בילד, 
לתהליכים  מתייחסים  במחלה,  הקשורים 
בדיקה  לתוצאות  המתנה  מידע,  קבלת  של 
חדש  טיפול  התחלת  לגבי  החלטות  וקבלת 
עולה  הוודאות  אי  רמת  בטיפול.  שינויים  או 
במחלקה  באשפוז  כשמדובר  מהרגיל,  יותר 
נדירה  מחלה  עם  והתמודדות  נמרץ  לטיפול 
 Garwick et al, 2002; De Graves &(
 Aranda, 2008; Santacroce, 2002;
Santacroce, 2003(. גורמים הקשורים בילד, 
מצליח  לא  הילד  בהם  למצבים  מתייחסים 
להגיע ליעדים התפתחותיים חדשים, או בעת 
שינויים בהתנהגותו כמו מיעוט באכילה או אי 
 Choen, 1995; De Graves &( שקט קיצוני
Aranda, 2008(. בהתייחס לגורמים הקשורים 

להורה, נמצא שנשים לעומת גברים וכן הורים 
נוטים לחוש  צעירים לעומת הורים מבוגרים 
 Lipinski,( יותר  גבוהות  ודאות  אי  רמות 
 Lipinski, Biesecker & Biesecker, 2006;
הגורמים  בבחינת  ואילו   .)Penrod, 2007
כי  נמצא,  הסביבה  להשפעת  הקשורים 
מערכת הבריאות מהווה מרכיב חשוב ברמת 
עם  גבוהה  מפגשים  בתדירות  הוודאות.  אי 
סוכני בריאות עולה החשש מכל ממצא חדש, 
יתר על כך, כל ניסיון שלילי קודם עם מערכת 
להגברת  וגורם  אמון  חוסר  יוצר  הבריאות 
שהורים  להדגיש,  ראוי  הוודאות.  אי  תחושת 
ניסיוני  טיפול  או  במחקר  חלק  הלוקח  לילד 
 Choen,( נמצאים במצב מתמיד של אי ודאות
 1995; De Graves & Aranda, 2008; Holm,
 Patterson, Rueter & Wamboldt, 2008;
 .)Santacroce, 2002; Santacroce, 2003
שאלות  ששואלים  ומשפחה  חברים  בנוסף, 
דומים  סיפורים  הילד,  של  למצבו  בהתייחס 
שעולים בתקשורת, או עדות להידרדרות של 
הוודאות  אי  רמות  את  מגבירים  אחר,  ילד 
 Allen & Vessey, 2004; Choen, 1995,(
Santacroce, 2003(. העיתוי בו נמצא הפרט 
הורים מדווחים שבתקופת  הוא.  משפיע אף 
משמעותיים  חיים  אירועי  בעת  החגים, 
אי  ברמות  עלייה  חשים  הם  הלילה  ובשעות 

 .)Allen & Vessey, 2004( הוודאות

השלכות 
על חיי הפרט והמשפחה 

אי הוודאות בחיי היומיום המשפחתיים גובה 
מבחינה  והן  רגשית  מבחינה  הן  מחירה,  את 
ודאות  תפקודית. בתחום הרגשי נמצא, שאי 
קשורה ברמות דחק גבוהות. אין כאן בהכרח 
שליליים.  אירועים  של  רב  מספר  בין  קשר 
ודאות  אי  שיהפוך  אחד  בטריגר  די  לעיתים 
 Allen & Vessey, 2004;( דחק  למצב 
אי  עם  המתמודדים  הורים,   .)Choen, 1995
כרונית,  ובעיקר במחלה  ילד,  ודאות במחלת 
 )PTS( דמויות  מתופעות  לסבול  עשויים 
מתבטא  הדבר   ,Post Traumatic Stress
מאיימות,  לסיטואציות  מתמדת  בציפייה 
יעילותם והערכת  הגנה  אמצעי  חיפוש 
את  כאן  לסדר  צריך   .Santacroce, )2003(
הפחד  היא  נוספת  רגשית  הסוגרייםהשפעה 
כך  מתמשכת,  הוודאות  שאי  ככל  ממוות: 
 De Graves( ישרוד  שהילד  הספק  מתגבר 
 .)  ;& Aranda, 2008; Garwick et al, 2002
נפגע  ההורים  של  הרגשי  ממצבם  כתוצאה 
התפקוד ההורי, בשל קושי בקבלת החלטות 
ופגיעה בזיכרון ובריכוז בעקבות נדודי שינה 
וסיוטים. הדבר עלול לגרום למצב, בו ההורים 

לחוקי  בנוגע  דו-ערכיים  מסרים  מבטאים 
המשפיע  בבית,  כאוס  היוצרים  המשפחה, 
החולה.  הילד  ועל  המשפחה  חברי  שאר  על 
עמידה  בחוסר  יתבטא  שהדבר  אף  ייתכן 
בתוכנית הטיפול של הילד והגבלתו מבחינה 
 Holm et al,( וקוגניטיבית  חברתית  פיזית, 
 2008; Santacroce, 2002; Santacroce,
שינוי  להיווצר  עלול  לכך,  מעבר   .)2003
ודאות.  אי  של  בתקופות  החברתי  בתפקוד 
ממפגשים  להתחמק  לנסות  יכולים  ההורים 
ולהפגין  עצמם  בתוך  להתכנס  חברתיים, 
אדישות כלפי חוץ, בעוד הם נמצאים בחיפוש 
 Santacroce, 2002;( מידע  אחר  אינטנסיבי 
תפקודית  פגיעה   .)Santacroce, 2003
הוודאות  אי  כלכלית.  היא  במשפחה  נוספת 
וידיעה שכל מה  יוצרת צורך בבירור מעמיק 
שהיה אפשרי נעשה עבור הילד. לפיכך, הורים 
ולהשקיע  פרטיים  לגורמים  לפנות  יבקשו 
מציאות  יוצרים  אלה  כל  כלכליים.  משאבים 
 Garwick et( ויתורים  של  חדשה  כלכלית 
התפיסה  אף  על  זאת,  עם  יחד   .)al, 2002
שליליות,  השלכות  ודאות  שלאי  המקובלת 
של  מחודשת  להערכה  גורמת  שהיא  נמצא 
לקיחת  ומקדמת  עדיפויות  וסדרי  ערכים 
סיכונים לצמיחה אישית. כאשר האדם מבין 
הנקודה  זוהי  ודאות,  שבאי  היתרונות  את 

.)Parry, 2003( שממנה יוכל לצמוח

היבטים מקצועיים
ואי  הילד  למחלת  הראשונית  ההסתגלות 
ליכולת  מדד  מהווים  בכך,  הכרוכה  הוודאות 
על  לפיכך,  בעתיד.  ההתמודדות עם המחלה 
הקשיים  את  בהקדם  להכיר  הבריאות  סוכני 
 Allen &( להם  ולסייע  המשפחה  בני  של 

 .)Vessey, 2004
והתייחסות  הוודאות  אי  של  בקיומה  הכרה 
התערבות  של  ליעילותה  דוגמא  אליה. 
מתוארת  בו  במחקר,  למצוא  ניתן  מתאימה 
התנהגות של הורים לילדים החולים במחלות 
כרוניות, אשר קיבלו מידע אודות אי ודאות, 
משמעותה ודרכים להתמודדות עימה. הורים 
נמוכות  רמות  שנה  חצי  לאחר  הפגינו  אלו 
 Hoff,( יותר של אי ודאות בהשוואה לאחרים
 Mullins, Gillaspy, Page, Van Pelt &

 .)Chaney, 2005
לבוא  העתיד  ועל  המחלה  אודות  מידע  מתן 
הוודאות  אי  להפחתת  הם  אף  מסייעים 
 Garwick et al, 2002; Parry, 2003; Penrod,(
יועץ  על-ידי  המשפחה  שליווי  נמצא,   .)2007
מחלה  לאבחנת  הראשונים  בחודשים  גנטי 
המידע  לריבוי  מביא  הילד,  נדירה אצל  גנטית 
שברשות ההורים, ולפיכך להפחתת תחושת אי 
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 Choen, 1995; Garwick et al, 2002;( הוודאות
.)Lipinski et al, 2006; Santacroce, 2002

בעל  הנאמר  על  בנוסף  בכתב,  מידע  הצעת 
עבור  וזמין  שמור  המידע  את  משאירה  פה, 
ההורים, והם יכולים לשוב ולעיין בו בעיתות 

מצוקה.
האצלת סמכויות: ניתן להאציל סמכויות על 
בני המשפחה וללמדם כיצד לזהות מצב, בו 
ולפרש  לבצע  היכולת  לאשפוז.  זקוק  הילד 
רמת  את  מעלות  פשוטות  אומדן  פעולות 
חשוב   .)Choen,1995( ההורה  של  הביטחון 
על  להקפיד  יש  הטיפול  כדי  שתוך  לציין, 
נאמרים  רבות  ברורה. פעמים  שימוש בשפה 
וההורה  הסבר,  ללא  מובנים  בלתי  מושגים 

נשאר עם סימני שאלה. בנוסף לכך, 
שמירה על קשר טלפוני או ביצוע ביקורי בית 
אי  מפחיתים  המחלה  הפוגת  של  בתקופות 
 Allen & Vessey, 2004; Choen,( ודאות 
לעידוד  פעילות  מומלצת  בבד,  בד   .)1995

המשפחה לנורמליזציה בחיי היומיום. 
שמירה על שגרה: נמצא ששגרה יוצרת בקרב 

בני משפחה תחושת ודאות. 
יעילה  שנמצאה  נוספת,  דרך  יום:  עוד  מחר 
להתמודדות עם אי ודאות, היא אימוץ תפיסת 
בנפרד,  יום  כל  חייו  את  חי  הפרט  בה  עולם 
 De Graves &( מבלי להתמקד בעתיד לבוא

 .)Aranda, 2008
הורים  לעודד  מומלץ  תמיכה:  קבוצות 
להשתתף בקבוצות תמיכה, או לקיים קשר עם 
הורים אחרים במצב דומה. יתר על כן, אחיות 
יכולות לקחת חלק בקבוצות תמיכה אלו, על 
מנת להבין את ביטוייה של אי הוודאות בחיי 
המשפחה. בנוסף, יש לעודד תמיכה חברתית 
של הסביבה הקרובה כגון: משפחה וחברים ) 
 Choen, 1995; Santacroce, 2003 ; .)Allen

 & Vessey, 2004
להורים  לסייע  שחשוב  נראה  מזאת,  יתירה 
יכולה  הוודאות  אי  תקווה.  תחושת  לשמר 
להפוך לעוצמה, כאשר היא מפורשת כפתח 
לתקווה. עבור הורים, עצם העובדה שהמחלה 
עדיין נחקרת והמדע מתפתח, יכולה להגביר 
בטיפול  חיובי  בשינוי  שלהם  האמונה  את 

 De Graves & Aranda, 2008;( העתידי 
 .)McCormick, 2002

סיכום 
שפוגעת  נדירה  גנטית  מחלה  הינה   LAD
של  החיים  ותוחלת  רבים,  במישורים  בגוף 
שבועות.  מספר  היא  רוב  פי  על  בה  החולים 
לפרק  מעבר  לשרוד  המצליח  לילד  הורים 
זמן זה, חיים באי ודאות מתמדת. אי הידיעה 
ומהלכיה, המחסור  המדויקת אודות המחלה 
מתאימות  טיפול  ושיטות  בתחום  במחקרים 
לאלו  העתיד.  לגבי  שאלה  סימני  משאירים 
ישנם השלכות בתחום החברתי והנפשי בקרב 
בני המשפחה. אחת המטרות בניהול הטיפול 
את  להכיר  היא  האחות  של  הרב-תחומי 
של משפחה  בחייה  הוודאות  אי  של  מקומה 
עם ילד החולה במחלה כרונית ולהעניק להם 
מתאימה  התערבות  עימה.  להתמודד  כלים 
חולים  ילדים  עם  משפחה  בני  להכין  עשויה 
לסייע  ואף  בעתיד,  ודאות  אי  של  למצבים 

בהתמודדות יעילה עימה. 
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האירוח בכפר הנשיא הינו חוויה מיוחדת 
המאפיינת את קבלת הפנים הייחודית 

למקום. 
במקום מצפור נוף מרהיב באווירה 

שקטה ונעימה מעל לנהר הירדן.
כפר הנשיא ממוקם מול הר כנען 

ממערב מצפון החרמון
ממזרח פארק הירדן והגולן מדרום מורדות הכינרת.

כפר הנשיא נמצא כ- 5 ק"מ מזרחית למושבה ראש 
פינה, כ- 50 דק' משמורת הדן והבניאס, כ- 30 דק' 

מהכינרת, כ-15 דק' מצפת וקברי צדיקים.

*המחירים המיוחדים לא יינתנו של יולי אוגוסט חגים ומועדים וכיו"ב.

www.k-hanassi.co.il | קורין 04-6914870 | 052-2381858

מחירים 
נוחים לחברי 

הסתדרות 
האחים 
והאחיות*
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לרגל הרחבת הרשת ופתיחת מרכזים חדשים
דרושים/ות לכל הארץ

אח/יות מעשי/ות 
מוסמך/ות 
להסרת שיער בלייזר

	 גמישות בשעות העבודה )אפשרי כמשרה נוספת(
	 תנאים טובים

	 הכשרה תינתן ע”י החברה

קורות חיים יש לשלוח לפזית:
pazitm@clalit.org.il או בפקס: 03-5434232

לבית חולים פסיכיאטרי בפ"ת

דרושים/ות
אחים/יות

מעשיים/יות ומוסמכים/ות 
לכל המשמרות 

קורות חיים יש לשלוח במייל:
zehavitmedical@gmail.com

דרושים/ות אחים/ות
לעבודה במרפאות הקהילה במסגרת קופ"ח

 שעות העבודה גמישות
 מתאים גם לפנסיונרים

לפרטים: שליט צבי 3	050-53803, 21650	08-9

סל שירותי סיעוד

 
03-6164604| “  12 “

בס“ד

0548-4902200548-490220

|

  10 .  
  10 .  

דרושים/ות
אחים/ות

מוסמכות/מעשיות
משרה מלאה/חלקית

דרושים/ות
מטפלים/ות

למשרה מלאה/חלקית
תנאים טובים למתאימים

טל' לפניות: 1800-39-26-26, 03-5788088 פקס לקו"ח: 03-5788086
 email:abaveima@012.net.il :דואר אלקטרוני

פרטים במשרד הנהלת הסיעוד 
בטלפון: 02-5316840 / 02-5316866, פקס: 02-6525868

דרושים / ות

אחים/ות מוסמכים/ות
למשרה מלאה /חלקית

לעבודה במגוון המחלקות של בית החולים:
מונשמים מבוגרים, מונשמים ילדים, 

גריאטריה, פסיכיאטריה

למתאימים יינתנו תנאים משופרים: 

10,000 ; ₪ מענק 
סיוע בשכר דירה  ; 

סיוע בלימודים ; 

אחים/יות מוסמכים/ות
מעוניין/ת בהכנסה נוספת? גבוהה ומכובדת?
בדיקות דם בבתי הלקוחות בשעות הבוקר בתל אביב ורמת גן.

	 ימים גמישים )לפי המשמרות( 	 שכר הולם 	 אחזקת רכב
	 תנאים סוציאליים מלאים 	 רכב חובה

לפנות למאיה: 052-5461719 | פקס: 03-5030178
info@lev-zahav.co.il :מייל
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דרושים/ות אחים/ות
מוסמכות/מעשיות משרה מלאה/חלקית

לקבוצת "נאותים" רשת בתי אבות

"נאות התיכון" ת"א-יפו | 03-5073450 )רבקה שמעי'ה(
"נאות להגרדיה" ת"א | 03-6310519 )שלומית מזרחי(
"נאות המושבה" נ"צ | 08-9305305 )ברכה שפונגין(

לבית יולס 
בית אבות במרכז הכרמל בחיפה

דרוש/ה

אח/ות מוסמך/ת
רצוי רקע בגריאטריה

למשרה מלאה / חלקית
נא לשלוח קורות חיים לפקס 04-8370668 

rachel@joles.co.il או לדוא"ל

אחים/אחיות
מחפשים)ות( הכנסה נוספת?

עד 5,000 ₪ בחודש 
מתאים במיוחד לאחים/יות פרטיים

העבודה לא דורשת מאמץ בתנאים מעולים
054-6868016

ممرض  \ ة   بحاجة
إلى دخل إضافي 
حتى 5000 شاقل شهريا 

مالئم الى جمهور الممرضين والممرضات
الذي يعملون كمستقليين

العمل سهل وبشروط مريحة وممتازة 
0546868016

לחברת סיעוד ארצית
דרושים/ות

אחים/ות מוסמכים/ות
משרה מלאה | תנאי שכר גבוהים

תנאים סוציאליים | רכב ופלאפון יינתן ע"י החברה 
דרישות לתפקיד:

אחים/ות מוסמכים/ות | יחסי אנוש מעולים מול "גיל 
הזהב" | רישיון נהיגה בתוקף | עבודה מיידית

siudhaifa115@yahoo.com :פקס: 04-8674525 | מייל

כל המעוניין לפרסם מודעת דרושים 
במדור זה מוזמן להתקשר:

054-2272208
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יחידת ההשמות של Manpower Care מספקת פתרונות 
בתהליכי חיפוש עבודה, העסקה והשמת עובדים לכל קשת 

התפקידים במקצועות הרפואיים והפרא רפואיים.
 

היעד העיקרי שלנו הוא להניב עבורך את מלוא 
התועלת בפיתוח הקריירה האישית שלך ולאפשר לך
לממש את המטרות שהצבת לעצמך בעולם העבודה.

למגוון לקוחותינו בפריסה ארצית 

דרושים/ות: 
אחים/ות מוסמכים/ות ו/או מעשיים/ות לתפקידים

מגוונים בתחומים:
קהילה
סיעוד
ניהול

הדרכה
שיווק

אסטתיקה
ועוד

השכלה אקדמאית / קורס על בסיסי – יתרון 
גמישות בהיקף המשרה 

Manpower Care פתרונות השמה
במקצועות הבריאות והרפואה

פרטים נוספים בטלפון 03-5404430
לשליחת קו"ח והתאמת משרה - 

cvhasamot@manpowercare.co.il פקס 03-5404566 אימייל

כנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל
7-9 September 2010 - Cambridge, United Kingdom
NET 2010 Conference. Web: www.jillrogersassociates.co.uk 
14-16 September 2010 - London, England
International Perspectives in the History of Nursing 
Conference. Web: http://www.aahn.org/ 
4-7 October 2010 - Rotterdam, The Netherlands
Fourth European Nursing Congress: Older Persons: 
The Future of Care 
E-mail: info@rotterdam2010.eu; Web: www.rotterdam2010.eu
13-14 September 2010 - Southport, United Kingdom
25th Annual BACCN Conference, "Taking Pride in 
Practice, Celebrating 25 Years." 
Web: http://www.baccnconference.org.uk/index.php 
14-16 September 2010 - London, England
International Perspectives in the History of Nursing 
Conference. Web: http://www.aahn.org/ 
30 September 2010 - Bethesda, Maryland, USA
4-7 October 2010 - Rotterdam, The Netherlands
Fourth European Nursing Congress: Older Persons: The 
Future of Care. 
E-mail: info@rotterdam2010.eu; Web: www.rotterdam2010.eu  
5-8 October 2010 - Montreal, Canada
18th International Congress on Palliative Care. 
Web: http://www.palliativecare.ca/index.html 

14-17 October 2010 - Palm Springs, California, USA
25th Annual National Gerontological Nursing Association 
Convention. Web: http://www.ngna.org 
20-23 October 2010 - Atlanta, Georgia, USA
36th Annual Conference of the Transcultural Nursing 
Society: Phone: 888.432.5470; Web: www.tcns.org 
20-25 October 2010 - Las Vegas, Nevada, USA
Academy of Medical-Surgical Nurses Annual Convention. 
Fax: 856.589.7463; E-mail: amsn@ajj.com; Web: www.amsn.org 
21-23 October 2010 - Sydney, Australia
The Australian and New Zealnd Obesity Society Annual 
Scientific Meeting, "A Time for Change: Meeting the 
challenges of the future." E-mail: chris@eventc.com.au; 
Web: http://www.eventc.com.au/ANZOS/index.html 
27-29 October 2010 - De Meervaart, Amsterdam, the 
Netherlands 2nd International Conference on Violence in 
the Health Sector, "From Awareness to Sustainable Action." 
Web: http://www.oudconsultancy.nl/Violence-Healthsector/
violence/invitation-viole.html 

כנסים בארץ:
6 באוקטובר, 2010 שרתון סיטי טאוור רמת גן הכנס השנתי 

השמיני של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד

את כתב היד יש לשלוח למערכת בטאון "האחות בישראל", הסתדרות 
האחים והאחיות, בית ההסתדרות, בניין ב', רח' ארלוזורוב 93, תל אביב 
62098, בארבעה עותקים מודפסים על דף A4 ברווח כפול, בשוליים 
של 3 ס"מ בכל צד. כן יש לשלוח גרסה זהה בדואר אלקטרוני לעורכת 
יש   chana.shatzman@sheba.health.gov.il שצמן:  חנה  העיתון, 
לצרף למאמר את עמוד השער בדף נפרד ולציין בו את שם המאמר, 
של  המוסדית  וההשתייכות  האקדמי  התואר  את  המחברים,  שמות 
אלקטרוני  דואר  כתובת  כתובת,  וכן  ובאנגלית.  בעברית  הכותבים 

ומספרי טלפון להתקשרות.
 3,000 על  יעלה  לא  ואורכו   12 בגודל  דויד  בגופן  ייכתב  המאמר 
מילים. כולל התקציר. המאמר ייכתב לפי הכללים המפורטים במדריך 

 .APA - הפרסום של אגודת הפסיכולוגים האמריקנית
לוחות, תמונות ותרשימים: מומלץ לצרף תמונות רלבנטיות לנושא 
טבלאות  לצרף  ניתן  גבוהה.  באיכות  להיות  התמונות  על  המאמר. 
ולא  הכתוב,  להבנת  מוסיפים  הם  אם  רק  לבן,  רקע  על  ושרטוטים, 
חוזרים על מידע שפורט בטקסט. את הטבלאות והתצלומים יש לצרף 

.PPT או בפורמט Jpeg בנפרד בפורמט
רשימת מקורות: רשימת המקורות תיכתב לפי הכללים המפורטים 
במדריך APA. יש לנהוג חסכנות במספר המקורות שבהם נעשה שימוש 
ולהקפיד על התאמה מלאה בין האזכורים של המקורות בטקסט לבין 
הופעתם ברשימת המקורות. רשימת המקורות בסוף המאמר תסודר 

לפי א"ב של שמות המחברים )עברית לפני לועזית(. 
כללים אתיים: שמירה על כללי אתיקה בפרסום מהווה נדבך חשוב 

לקידום מקצוענות.
כל אחד ממחברי המאמר חייב להיות שותף משמעותי, לקבל אחריות 

מלאה על תכני המאמר, ולעמוד באמות מידה המפורטות להלן:
הגה את הרעיון ותכנן את העבודה שהובילה למאמר או השתתף  1 .

באופן פעיל ומשמעותי בפירוש הממצאים או שניהם. 
בספרות  לדיון  משמעותי  באופן  תרם  או  בכתיבה  השתתף  2 .

ובממצאים, ולעריכה של המאמר.

אישר את הגרסה הסופית.  3 .
עמדה ניהולית, גיוס נבדקים, איסוף נתונים או ניתוחים סטטיסטיים, 
חשובים ככל שיהיו, אינם, כשלעצמם, נימוק להיכלל במעמד "מחבר" 
ברשימת כותבי המאמר. ניתן לציין אנשים שתרמו למחקר אך אינם 
תודות  להכרת  ייעודי  סעיף  במסגרת  "מחבר",  של  להגדרה  עונים 
בסוף המאמר. מקובל כי בראש רשימת הכותבים יופיע שמו של אותו 
המחבר שתרומתו לקיום המחקר/הפרסום המדעי הייתה הרבה ביותר 

והמכרעת בערכה הסגולי. 
כדלקמן:  בנוסח  לעורך  מכתב  בצירוף  לפרסום  יישלח  המאמר 
הוא  ובהסמכתי  המאמר  של  בחיבורו  שהשתתפתי  מאשר  "הנני 
כללי האתיקה לשם הבטחת  נשמרו  כי  הנני מצהיר,  לפרסום.  נשלח 
כל  בסיעוד".  ובפרסום  במחקר  והציבור  המקצועית  הקהילייה  אמון 
המחברים יחתמו על המכתב בשם ובחתימה אישית תוך ציון תאריך. 

ללא אישור הנ"ל המאמר לא יפורסם. 
אם  בעברית.  לפרסום  נמסר  שטרם  מאמר  לעיון  תקבל  המערכת 
כך.  על  המערכת  את  ליידע  יש  בלועזית,  לפרסום  נמסר  המאמר 
לפרסמם  מותר  בישראל,  האחות  בבטאון  אור  ראו  שכבר  מאמרים 
בכתב עת מקצועי אחר, באישור בכתב מהמערכת, תוך אזכור עובדת 
מניסוח  להימנע  מומלץ  בישראל.  האחות  בבטאון  הקודם  הפרסום 
מגדרי בטקסט )העדיפו "ראו לוח 1" על פני "ראה לוח 1 או במקום 

היא או הוא, ניתן להשתמש בלשון רבים: המטופלים; החולים... וכו'
תהליך השיפוט והפרסום: בתהליך ההחלטה על פרסום כתב היד 
מסתייעת המערכת בחוות דעת של קוראים מעריכים ומקפידה על 
את  לתקן  יתבקשו  המחברים  כי  יתכן  אובייקטיבי-אנונימי.  שיפוט 
ובהתאם להנחיות העורך הראשי שיצורפו  המאמר לפי חוות הדעת 

אליהן. המאמרים יעברו במערכת עריכה מדעית ועריכת לשון. 
המערכת אינה אחראית לכל שיבוש, טעות דפוס או טעות אחרת בנוסח 
המאמר שיפורסם. המערכת אינה אחראית לשמירת טיוטות או גרסאות 
קודמות של המאמר, בין שהוא מודפס ובין שהוא במדיה דיגיטאלית. 

המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה שולחת תדפיסים למחברים. 

הנחיות למחברים לכתיבת מאמר 



יחידת ההשמות של Manpower Care מספקת פתרונות 
בתהליכי חיפוש עבודה, העסקה והשמת עובדים לכל קשת 

התפקידים במקצועות הרפואיים והפרא רפואיים.
 

היעד העיקרי שלנו הוא להניב עבורך את מלוא 
התועלת בפיתוח הקריירה האישית שלך ולאפשר לך
לממש את המטרות שהצבת לעצמך בעולם העבודה.

למגוון לקוחותינו בפריסה ארצית 

דרושים/ות: 
אחים/ות מוסמכים/ות ו/או מעשיים/ות לתפקידים

מגוונים בתחומים:
קהילה
סיעוד
ניהול

הדרכה
שיווק

אסטתיקה
ועוד

השכלה אקדמאית / קורס על בסיסי – יתרון 
גמישות בהיקף המשרה 

Manpower Care פתרונות השמה
במקצועות הבריאות והרפואה

פרטים נוספים בטלפון 03-5404430
לשליחת קו"ח והתאמת משרה - 

cvhasamot@manpowercare.co.il פקס 03-5404566 אימייל



Methotrexat Ebewe in pre-filled syringes
*
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