


יהב - קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע"מ

תשואה נומינלית ברוטו, ל-12 החודשים האחרונים )2/2012-3/2011(
מסלול ללא מניות 5.08% מסלול כללי 0.15 %*

גלובס 17/1/2010 - טבלת התשואות מראה לנו, ולא בפעם הראשונה, את הנזק האדיר שגורמים דמי ניהול 
גבוהים לתשואות המצטברות.

k-aht.co.il לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למשרדי הקרן 03-6914941/2, כמו כן ניתן לקבל פרטים באתר הקרן
פקס 03-6910696

עמיתים יקרים שלום,

מעבר בין מסלולים

בדיקת "כלכליסט": דמי ניהול גבוהים אינם מבטיחים תשואה טובה

שני  קיימים  ההשתלמות  בקרן  כי  ולהודיע  לתזכר  רצינו  הקרן  למשרדי  עמיתים  של  ופניות  שאלות  לאור 
מסלולים האחד מסלול כללי הכולל בתוכו רכיב מנייתי והשני ללא מניות כלל. ניתן לעבור בין המסלולים ללא 

עלות וללא הגבלה בהתאם להנחיות הרגולטור.

קופות הגמל המפעליות של ועדי העובדים הגדולים מסתפקות בדמי ניהול נמוכים של 0.2% - רבע מאלה בקופות 
הפרטיות. למרות זאת, התשואות שמשיגים מנהלי הקופות המפעליות לא נופלות מאלה שמניבים מנהלי הקופות 

הפרטיות, ואף מתעלות עליהן.

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. ייעוץ השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני צריך להינתן על פי ניתוח צרכיו הספציפיים 

של האדם לו ניתן היעוץ.
התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx ]הנתונים המוצגים לעיל נלקחו מאתר משרד האוצר ]גמל נט

*מסלול כללי - תשואה ממוצעת שנתית 3 שנים אחרונות 9.01%, 5 שנים 4.75% מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים 0.38

חשוב מאוד:
בהתאם להוראות המחוקק להלן ההנחיות לגבי אופן משיכת כספים מקרן ההשתלמות
1. בסניפי בנק יהב   - ניתן להגיש בקשת משיכה בסכומים שלא יעלו על 50,000 ₪.**

2. במשרדי הקופה   - בצירוף ת.ז. ופרטי חשבון בנק.**
3. באמצעות הדואר - שליחת טופס משיכה לקופה + צילום ת.ז. + המחאה ]צ'ק[ מקורית מבוטלת או מסמך בנקאי מקורי המכיל מספר חשבון + ת.ז. + שם בעל החשבון.

**למשיכת כספים יש לשלוח את בקשת המשיכה למשרדי הקרן ברחוב ויצמן 14 תל אביב 64239
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והאחיות  האחים  כלל  בהתייצבות   - הצלחנו  המאבק,  של  הראשון  חלקו  בתום 
להגיע עם הגורמים המוסמכים למכלול של הסכמות לבלימת המשך הידרדרות 
ולמיתון  האחיות  עבודת  בתנאי  מגמה  לשינוי  מקצועיות,  באחיות  החריף  המחסור 

העומסים הכבדים המוטלים על כתפי האחות בעבודתה, באשר היא.

בראשית דבריי ברצוני להדגיש כי מכלול ההסכמות שהושגו עד כה שיפורטו בהמשך, מהוות רק את הצעד 
והשלב הראשון, והכרחי, בדרך לשיפור מצבו של מקצוע האחות והפיכתו לאטרקטיבי, לאחיות ולמי שמבקש 

להצטרף אל המקצוע: החלק העיקרי וההכרחי של המאבק - העלאת שכרן של האחיות- עוד לפנינו! 

בהתאמה ישירה, ההסכמה המקדמית במהלך המשא ומתן האחרון- עליה התחייבו כל הגורמים המוסמכים 
- היא כי כבר בראשית חודש ספטמבר הקרוב יחל "הפרק השני" במאבקנו , הוא המשא ומתן על הסכם שכר חדש 
כי  והכרה  וזאת מתוך ההבנה  ובנוסף להסכם של כלל המגזר הציבורי,  יתגמל את האחיות מעבר  לאחיות, אשר 
בסופו של יום ובמקביל לצורך בשינוי ושיפור תנאי וסביבת עבודתן, האמצעי היעיל ביותר לשימור האחיות העובדות 

כיום וקליטתן של חדשות הינו שיפור שכר האחיות, וכך יהיה.

ההסכמות שגובשו עד כה כוללות את הבאות: 
לצד החשיבות של הפרק השני במאבקנו שעומד בפתח ושעלינו להיות ערוכות לקראתו, אבקש להפנות תשומת 
והאחים בבתי  וגובשו עד כה ביחס לכלל האחיות  לבכם לבשורה החשובה שנושאות ההסכמות שהושגו 

החולים, בקהילה ובבריאות הציבור, בשלושה מישורים:

במישור האחד, הקלת העומסים המוטלים על האחיות העובדות כיום, באמצעות: תמריץ לעבודה נוספת במקומות 
שבמצוקה באמצעות אלפי משמרות מיוחדות בתשלום גבוה; מילוי עשרות התקנים הריקים בקהילה ובבריאות 
הסבת ופתיחת מיטות גריאטריות ומיטות פנימיות,  הציבור באמצעות הגדלת משרות או משמרות מיוחדות; 
על מנת להפחית את הלחץ, בקהילה, בריאות הציבור ובבתי החולים; הגבלת התפוסות היומיות במחלקות 

הפנימיות ותוספת תקנים לחדרי המיון, לשחרור צוואר הבקבוק של בתי החולים הכלליים. 

במישור השני, שינוי המגמה ביחס לתפיסת המקצוע של הצעירים על ידי עידודם להשתלב במקצוע, וזאת, 
בין היתר, על ידי: הענקת מלגות ומענקים משמעותיים בשכר הלימוד; הגדלת מספר המקומות ללימודי הסיעוד; 

הענקת סיוע בשכר דירה בשנים הראשונות לעבודתה של האחות בתחילת דרכה.

במישור השלישי, חיזוק ומיצוב מעמד מקצוע האחות והאחיות כקבוצה - הן בקרב מקבלי ההחלטות, והן בכלל 
הציבור. ההתארגנות המופתית והתייצבות הארגונית המשותפת, לצד הנחישות והתכנים שהעלנו על סדר 
היום, יצרה תהליך ציבורי של הטמעת הקשר ההדוק בין מקצוע האחות וחוסנו של בריאות הציבור, הצביעה 
ויחסם של הקברניטים  אופי המקצוע  את  הדגישה   , הבריאות  הסיעוד במערכת  מיקומו המכריע של  על 

והציבור למקצוע האחות ולעוסקים בו – עניינים השזורים האחד בשני והקשורים קשר גורדי בל ינותק.

כל  את  חייבנו  כאמור,  שכר,  לתוספות  ייחודי  ומתן  למשא  עימנו  לשבת  והמעסיקים  האוצר  להתחייבות  מעבר 
הגורמים המוסמכים להתחיל בפעולה לאומית נחושה ומיידית בשני מישורים  עיקרים : שיפור סביבת עבודת 

האחות על ידי הקלת העומסים והגדלת עתודות מקצוע האחות במערכת הרפואה הציבורית, כדלהלן:

 – כללית  בריאות  שירותי  של  בקהילה  והשנייה  הציבור  בבריאות  האחת   – פריטטיות  וועדות  שתי  הוקמו 
"משמרות  באמצעות  או  חלקית  במשרה  המועסקות  אחיות  באמצעות  משרות  ואיוש  השלמת  לבחון  שתפקידן 

אחיות ואחים יקרים,

אילנה כהן, יו"ר הסתדרות 
האחים והאחיות בישראל
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מיוחדות" בתעריף גבוהה לאחיות המועסקות במשרות מלאות. המשמעות הינה תקדימית בקהילה ובבריאות 
הציבור, בכך שהגורמים הבכירים ביותר בנציגות האחיות והמעסיקים, יפעלו במשותף לאיוש משרות פנויות 

וחסרות, והכל על מנת להקטין את העומסים המונחים על כתפי האחיות שם בעבודתן.

הקצאת "משמרות מיוחדות" בתעריף שכר גבוה למחלקות שהוגדרו בהסכם ]בבתי החולים הכלליים, הפסיכיאטריים 
והגריאטריים[. המשמרות המיוחדות יוקצו בנוסף לתקן כוח האדם הסיעודי של אותן המחלקות, ויבוצע על 

ידי האחיות המקצועיות העובדות בבית החולים, במטרה להוסיף כוח אדם מקצועי למחלקות שהוגדרו.

הסבה ותוספת של מיטות גריאטריות במוסדות שונים, כמו גם פתיחתן של מיטות פנימיות בבתי החולים הכלליים 
– הסבה ופתיחת המחלקות כאמור יסייעו בהפחתה דחופה של העומסים בבתי החולים ובקהילה בהעדרן 

של חלופות ראויות לטיפול בקשישים וחולים פנימיים.

הקצאה של למעלה ממאה תקני אחיות להפחתת העומסים בחדרי המיון בתי החולים הכלליים.  

השתתפות בשכר דירה בגובה של 1,500 ₪ לחודש, לאחים ולאחיות שיקלטו לעבודה בכל מוסדות באזור הדרום 
]מאשקלון דרומה[, וכן אחיות שתקלטנה לעבודתן במחלקות הפנימיות וחדרי המיון בבתי החולים הכלליים. 

במטרה לתמרץ את הצעירות והצעירים לפנות ללימודים ולרכוש את מקצוע האחות, הוסכם כי -
יוגדלו מספר המקומות בבתי הספר לסיעוד ב-180 כבר השנה, ובתוך שנתיים יתווספו 300 מקומות לימוד חדשים 

ללימודי הסיעוד.
יוענקו לסטודנטים הלומדים לקראת תואר ראשון בסיעוד ].B.A[  מלגה בשיעור של 50% מגובה שכר הלימוד.

יוענקו לתלמידים הלומדים לקראת הסמכה לסיעוד מלגה בשיעור של 50% מגובה שכר הלימוד.
יוענקו לאקדמאים הלומדים לקראת הסבה לסיעוד מלגה בשיעור של 80% מגובה שכר הלימוד.

לסיכום, מדובר בשינוי מגמה, שראשיתה בהבנה והכרה של כל הגורמים, כי קיימת בעיה וכי יש להתחיל 
באופן מיידי במתן פתרונות, כשבבסיסו ההבנה כי הפיכת המקצוע, כמו כל מקצוע, לאטרקטיבי ונדרש נטוע 

בראש ובראשונה בתגמול הכספי לו זוכים העוסקים בו.

בשלב זה, אנו כבר מצויים בעיצומן של ההכנות לקראת הפרק השני והמכריע של המאבק, ובד בבד, אנו 
שהוצעו,  הצעדים  של  והיעילות  האפקטיביות  את  ולבחון  ההסכמות  ליישום  המשמר  על  לעמוד  נדרשות 
בתקווה כי סביבת העבודה של האחיות תשתפר וכמות קריטית של צעירים יצטרפו למקצוע – ולא,  היום 
ברור לכל, כי אנו ערניות מספיק ונחושות מספיק לעוד פעולות ולצעדים נוספים משותפים ככל שנדרש על 

מנת להפוך את סביבת עבודתנו לסבירה יותר ומתגמלת כראוי.

למרות שאנחנו בעצומו של תהליך, ברצוני להודות לכל הגורמים שסייעו ומסייעים לנו במהלך כל השנה, 
את  וביניהם  הקברניטים,  לתיעול  הדרך  כל  לאורך  וסייע  עת  בכל  נכון  היה  עיני אשר  עפר  למר  ובעיקר 
כן, מר עיני פעל בנחישות ובדבקות  כבור ראש הממשלה, אל הצורך בשינוי היחס למקצוע האחות. כמו 
לקידום ההחלטה המשמעותית ביותר במאבקנו עד כה, ולפיה  יתקיים מו"מ על שכר האחיות כבר בחודש 
ספטמבר הקרוב, וכי תוספות השכר שיסוכמו עם האחיות יהיו בנוסף ומעבר לתוספות השכר שיסוכמו עם 

כלל העובדים במגזר הציבורי.

ובהקשר זה, אני קוראת לכל האחיות, באשר הן, ללכת בחודש הבא - ביום 22.05.2012 - להצביע בהמוניכן 
ולהשפיע על דמותה של ההסתדרות והעבודה המאורגנת – הצבעה מאסיבית של אחיות תפגין את מקומנו 
המוביל, תעביר מסר של אחדות וכוח של העבודה המאורגנת כלפי המעסיקים, ויותר מכל יוכיח שוב, כי גם 

בעניין זה אנו לא שותקות, נוקטות עמדה, אומרת את דעתנו ולוקחות את גורלנו ועתידנו בידנו.

אילנה כהן
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חנה שצמן

משולחן העורכת
גשמי  הברכה של חורף 2012 הצליחו למלא את הכנרת, ולהעיר מתרדמתם אלפי פרחים בשלל צבעי 
הקשת, אשר משכו אליהם את חוגגי  האביב הקצר. אני משוכנעת שיש עדיין מי שזוכר את הפרדסים 
הרבים שמילאו את הארץ ואת ריח הפריחה שהיה מקשט את שולחן החג בערב פסח. לדאבוננו,  הפרדסים 

נעלמים כמעט ואינם, אבל פה ושם נוכל עדיין להתענג על ריח האביב המשכר.

הפריחה מוצאת את ביטויה גם בים המאמרים המגיעים לשולחן המערכת. המלצתנו לכותבים: אם אתם 
רוצים להבטיח קבלת  מאמרכם לפרסום , אנא  הזדרזו לשלוח את המאמר ואל תמתינו לרגע האחרון, 
הקפידו על כתיבה מקצועית מדעית בהתאם להנחיות, הימנעו או  המעיטו בהוספת טבלאות ואם אתם 

מצרפים תמונות, אנא דאגו לציין את שם המצלמים, כולל אישור בכתב לפרסומם בביטאון.

המגוונת:  הסיעודית  העשייה  קשת  את  המציגים  כותבים  של  עטם  מפרי  מאמרים  מגוון  בגיליון  הפעם 
תפקיד האחות מודגש במאמר הדן בטיפול עיניים בחולה המונשם; כלי האומדן להתפתחות פצעי לחץ 
אצל ילדים מדגיש את חשיבות הטיפול בילדים חולים ובזיהוי מוקדם של פצעי לחץ; אכפתיות היא מושג 
חשוב בסיעוד  והמאמר בנושא מתייחס למושג ותיק זה  גם בעידן של עשייה מבוססת ראיות; גם, נושא 
הכשרת סטודנטים לסיעוד בתחום קבלת החלטות ימצא את מקומו בגיליון זה. כל מי שחווה ניתוח או ליווה 
קרוב משפחה  בתהליך, יודע את חשיבות אחות הקשר, עליה תקראו במאמר המציג  את  התפקיד החשוב 
הזה בבית חולים גדול. עוד תוכלו לקרוא על חידושים בטיפול ביולדות בסיכון  כמו גם על התפתחות 

מעניינת  בתחום הסיוע לבני נוער בקהילה. קריאה מהנה.

הנחיות לכתיבת מאמרים
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 העיתון, חנה שצמן: Isreali.nurse@gmail.com יש לצרף למאמר 
בו את שם המאמר, שמות המחברים, את התואר  ולציין  נפרד  את עמוד השער בדף 
וכן כתובת, כתובת  ובאנגלית.  האקדמי וההשתייכות המוסדית של הכותבים בעברית 

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

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

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

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:

פעיל . 1 באופן  השתתף  או  למאמר  שהובילה  העבודה  את  ותכנן  הרעיון  את  הגה 
ומשמעותי בפירוש הממצאים או שניהם. 

ולעריכה . 2 ובממצאים,  בספרות  לדיון  משמעותי  באופן  תרם  או  בכתיבה  השתתף 
של המאמר.

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

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

הנ"ל המאמר לא יפורסם. 
נמסר  המאמר  אם  בעברית.  לפרסום  נמסר  שטרם  מאמר  לעיון  תקבל  המערכת 
בבטאון  אור  ראו  כך. מאמרים שכבר  על  ליידע את המערכת  יש  בלועזית,  לפרסום 
האחות בישראל, מותר לפרסמם בכתב עת מקצועי אחר, באישור בכתב מהמערכת, 
תוך אזכור עובדת הפרסום הקודם בבטאון האחות בישראל. מומלץ להימנע מניסוח 
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 שיפוט אובייקטיבי-אנונימי. יתכן כי 
המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי חוות הדעת ובהתאם להנחיות העורך הראשי 

שיצורפו אליהן. המאמרים יעברו במערכת עריכה מדעית ועריכת לשון. 
המאמר  בנוסח  אחרת  טעות  או  דפוס  טעות  שיבוש,  לכל  אחראית  אינה  המערכת 
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. 



ניתן להזמין באמצעות דואר רשום )תוספת ₪12 משלוח לפריט( וניתן לאסוף עצמאית בתאום טלפוני

טלפון להזמנות  054-2272208

מבצע מיוחד לחברי הסתדרות האחים והאחיות!!!

מהו בונדי?
בונדי הוא מוצר המתחבר לטלפון הסלולרי

ומאפשר אין סוף פונקציות.
ניתן לתלות על מראת הרכב, על המכנסיים,

על אופניים, על שקע המטען, על המחשב  ולא רק...
ראו למטה מה עוד עושים עם בונדי.

במקום ₪297במקום ₪198במקום ₪99 3 ב 2₪180 ב 1₪129 ב ₪69
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טיפול עיניים בחולה המונשם
)EBP( עשייה מונחית עדויות

תקציר
שמירה על בריאות העין היא נושא חשוב 
וכמה  כמה  אחת  על  לבריאים,  ורלוונטי 
החשופים  בסיכון,  חולים  לאוכלוסיית 
העלולים  יאטרוגניים,  עיניים  לסיבוכי 
להביא להשלכות חמורות עד כדי קריעת 
קרנית וצורך בהשתלה. טיפול עיניים הינו 
טיפול שגרתי במהלך עבודת האחות, אך 
לעיתים הוא מבוסס על שגרת עשייה ללא 

הוכחות המצביעות על יעילות השיטה.

ראיות  על  המבוססות  החלטות  קבלת 
ומשפרת  הטיפול  את  מייעלת  מחקריות, 
פעולות  בפועל  המטופל.  אצל  תוצאות 
מסורת,  עבר,  ניסיון  על  מבוססות  רבות 
הרגלי עבודה וכן על אמונות והנחות, שלא 
משתמשים  אבל  פורמאלי,  באופן  נבדקו 

בהן בשטח הקליני.

במאמר זה יוצגו מכלול הפעולות לטיפול 
למנוע  כדי  לנקוט  יש  שבהן  בעיניים, 
מטופלים  בקרב  העין  בבריאות  סיבוכים 
בסיכון. מכלול הפעולות מבוסס על ראיות 

ממחקרים עדכניים במקצועות הבריאות.

מבוא
ראייה היא החוש השמיש ביותר מבחינת 
לחוסר  תורם  בראייה  ליקוי  האנשים.  רוב 
איזון סנסורי משמעותי, ולקושי של האדם 
הנמצאים  החולים  את  במרחב.  להתנהל 
בעיניים,  סיבוכים  לפיתוח  בסיכון 
בית-החולים:  יחידות  בכל  למצוא  ניתן 
ביחידות  וכירורגיות,  פנימיות  במחלקות 
מוגבר.  טיפול  ביחידות  וכן  נמרץ  לטיפול 

אצל החולים בעלי ההכרה המעורפלת, אלה  
או הנמצאים  המטופלים בחומרי הרדמה, 
נוירומוסקולריות,  תרופות  השפעת  תחת 
על  לשמירה  עליונה  חשיבות  קיימת 
בריאות העין. במצבים אלה עלול להופיע 
העין  על  וההגנה  המצמוץ  רפלקס  איבוד 
יכולת  חוסר  או  הדמעות,  באמצעות  
הרמטית.  בצורה  העפעפיים  את  לסגור 
ונזק  יובש  לקרנית  גורמים  אלה  אובדנים 
 Dawson, 2005;( שעלול להיות בלתי הפיך

.)JBIEBNM, 2002; Woodrow, 2000

הסיבה שיכולה להוביל לפגיעה בבריאות 
הירידה  היא  מונשמים,  בחולים  העין 
על  המקשה  לזיהומים,  הגוף  בתנגודת 
הגוף להתמודד עם פתוגנים פוטנציאליים 
מצוין  בספרות   .)Dawson, 2005(
בדרכי  נמצא  אשר  השכיח,  שהפתוגן 
חיידקית  קרנית  לדלקת  וגורם  הנשימה 
פסאודומונס  הוא    bacterial  keratitis((
שאיבת   .)  pseudomonas aeruginosa(
על  הגנה  ללא  הנשימה  מדרכי  הפרשות 
ניתזות,  ועיניו של החולה מהפרשות  פניו 
מגבירה את חשיפת העין לגורמים מזהמים 
 JBIEBNM,  ;( לפסאודומונס  ובפרט 
 20021997 Parkin, Turner, Moore &
Cook,(. סיבות נוספות לפגיעה יאטרוגנית 
בבריאות העין הן: קיבוע הדוק של הטובוס, 
בוורידי  נוזלים  להצטברות  לגרום  שיכול 
התוך-עיני,  בלחץ  לעלייה  הגורמים  העין 
הפרשת  המעודדת  גבוה,  בלחץ  והנשמה 
נוזלים והצטברותם בוורידי העין, הגורמים 
בלובן  בצקת  כלומר,  מונשמת",  ל"עין 
העין )sclera edema(, המקשה על סגירת 
 Farrell & Wray,( עפעפיים באופן מוחלט

 Woodroe, בתוך   1993; Dawson, 2005
.)2000  ;JBIEBNM, 2002

הן  דם,  כלי  נטולות  והעדשה  הקרנית 
סופחות חמצן וניזונות מנוזל העין. פגיעה 
העמוקה  השכבה  את  חושפת  בקרנית 
.)Woodrow כאשר  יותר לזיהומים ,2000( 
נחשפת  הרמטית,  נסגר  לא  העפעף 
הקרנית לאוויר, ונוצר יובש, הפוגע בקרנית 
של  דלקתית  לא  למחלה  לגרום  ועלול 
כיבים  להיווצרות   ,)keratopathy( הקרנית 
כאשר  ראייה.  לאיבוד  עד  והצטלקויות 
פעולת  ולא מתרחשת  נפתחת  אינה  העין 
מצמוץ, חסרה שכבת דמעות, המגנה, מנקה 
ומלחלחת את העין. החוסר בדמעות מגביר 
את הסיכון לדלקות וזיהומים. שני המצבים 
עלולים  להוביל לסיבוכים חמורים יותר כמו 
 Marshall, Elliott, Rolls,(.קרנית קריעת  
 Schacht & Boyle, 2008 ; JBIEBNM,

 )2002

שכיחות  כי  מודגש,  המקצועית  בספרות 
נמרץ  טיפול  חולי  בקרב  בקרנית  הפגיעה 
 ( ל-60%   3% בין  ונעה  טווח  רחבת  היא 
 Lenart & Garrity, 2000; Hernandez &
טווח   .)Mannis, 1997; JBIEBNM, 2002
התוצאה  הוא  בשכיחויות  הרחב  האחוזים 
של שיטות אומדן שונות. אומדן עין פשוט 
יכול לזהות פגיעה באפיתל בלבד ולהכשיל 
זיהוי של פגיעה עמוקה יותר ומשמעותית 
מבחינה קלינית. הסבר נוסף לטווח רחב של 
שכיחויות הוא הקושי לְכַּמֵת כמה מטופלים 
סבלו מפתולוגיות על פני שטח העין לפני 
הקרנית  לדלקת  שהוביל  זיהום,  היווצרות 

.)Dawson, 2005 Marshall et al., 2008;(

;RN, BA 3סבטלנה סויצקי ;RN, BA 2קרן שוורץ-ממאן ;RN, BA 1רויטל טרוגן
1אחות טיפול נמרץ כללי, ביה"ח רמב"ם; 2אחות רדיותרפיה, ביה"ח רמב"ם; 3אחות אונקולוגיה, ביה"ח גליל מערבי- נהריה. 

rtrogan@gmail.com       :סופר מכותב
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חשיבות הנושא
והרציונל לבחירתו:

הנושא שנבחר הוא משמעותי לאוכלוסיית 
בית- ברחבי  המאושפזת  גדולה,  חולים 

החולים.
חשוב  תפקיד  ממלא  הסיעודי  הצוות 
בהענקת טיפול כוללני לחולים אלו. טיפול 
מהאומדן  אינטגראלי  חלק  מהווה  עיניים 
וההתערבות הסיעודיים ומשפר את איכות 
הטיפול המוענק ואת רווחתו של המטופל. 
בקרנית  פגיעה  נזקי  כלכלית  מבחינה 
גדולות  כלכליות  השלכות  לגרור  עלולים 
שימוש  יותר,  ממושך  אשפוז  כמו:  יותר 
ביצוע  חבישה,  ובחומרי  באנטיביוטיקה  

ניתוחי עיניים, שימוש באביזרי עזר ועוד. 
בקרנית  פגיעה  כי  נמצא,  במחקרים 
קצר,  יחסית  זמן  בפרק  להתרחש  יכולה 
יש  ולכן  ימים,  שבוע  ועד  שעות   48 תוך 
מניעתי  ולטיפול  מוקדם  לזיהוי  חשיבות 
) הסיבוכים  שיעור  את  להפחית  כדי 

.JBIEBNM, 2002(
לסיבוכים  להוביל  יכולים  אלו  מצבים 
חמורים ביותר, החל בקריעת קרנית וצורך 
בהשתלת קרנית וכלה באיבוד ראייה בלתי 

 .)Marshall et al., 2008( הפיך
פיזיולוגית  מבחינה  חשוב  עיניים  טיפול 

.)Woodrow, 2000( ופסיכולוגית כאחת

בסקירת הספרות לא נמצא פרוטוקול אחד 
מוסכם לטיפול עיניים, אלא שונות בשיטות 
ובעיתוי הטיפול בחולים בסיכון. כמו כן, לא 
זה.  בנושא  הבריאות  ממשרד  נוהל  נמצא 
מקורותינו למחקר נלקחו מהשנים -2000
2008, מתוכם שני מאמרי סקירה הנשענים 
 RCT  )Marshall et al., 2008 על מחקרי
מחקר  מאמרי  שני   ,); JBIEBNM, 2002
טיפול  שיטות  המשווים  פרוספקטיבי 
 Ezra, Lewis, Healy & Coombes,( שונות
ספרות  ומקורות   )2005 ;Dawson, 2005
 Intensive הלימוד  ספר  מתוך  מקצועית 

 .)care nursing  )Woodrow, 2000

חילקנו את סקירת הנושא לשתי קטגוריות 
עיקריות: אומדן העין והערכתה, והמלצות 
חיפשנו  כן,  כמו  בעין.  מניעתי  לטיפול 
אלגוריתם  זרימה/  תרשימי  פרוטוקולים/ 
בחולים  עיניים  לטיפול  הנחייה  וקווי 

השווינו  הכרה,  מחוסרי  ו/או  מונשמים 
ביניהם,  ולהלן הממצאים:

אומדן והערכת מצב העין
כי אומדן העין    Woodrow )2000(, טוען 
טיפול  תכנון  לכלול  צריך  האחות  ידי  על 
אינדיווידואלי.  אומדן  בסיס  על  פרטני 
החולה  כאשר  לבצע,  יש  האומדן  את 
חשוב  טובה.  בתאורה  פרקדן  שוכב 
החולה  עין  של  ישירה  מחשיפה  להימנע 
מתוך    Mallett & Bailey, 1996( לאור 
Woodrow, 2000(. את אומדן העין מומלץ 
לבצע 4 פעמים ביום )Lloyd, 1990 מתוך 
רטיבות  בחינת  תוך   ,)Woodrow, 2000
העין )לחה/יבשה(, רפלקס המצמוץ )קיים/
)מלא/ העפעף  סגירת  אופן  ירוד/נעדר(, 

המשפיעים  נוספים  וגורמים  חלקי( 
בחדר,  השוררת  )הטמפרטורה  העין  על 
לחות(. לעומתו טוען  Dawson )2005(, כי 
האומדן צריך להתבצע פעם במשמרת תוך 
ב-3  העפעף  סגירת  לאומדן  התייחסות 
עפעף   .2 לחלוטין;  סגור  עפעף   .1 רמות: 
סגור בחלקו, אך ניתן לראות רק את לובן 
העין; 3. העפעף סגור בחלקו וניתן לראות 
הקרנית  כלומר  האישון,  ואת  הלובן  את 
טוענים,   )Marshall et al. )2008 חשופה. 
לכל  הערכה  לבצע  צריכות  האחיות  כי 
מטופל בדבר גורמי הסיכון לסיבוכי עיניים 
יומי  בסיס  על  אומדן  לבצע  יאטרוגניים, 
של יכולת המטופל לעצום את העפעפיים 
עיניים  סיבוכי  לאיתור  שבועית  ותצפית 
ברמה המיקרואפיתלית. מומלץ, כי האומדן 
שימוש  ידי  על  בסיכון  במטופלים  יבוצע 
הצוות  לאנשי  וזמינות  פרקטיות  בשיטות 
הקליני )כמו התקנה של מנורת פלורסנט(. 
הנמרץ  הטיפול  יחידות  כל  על  כן,  כמו 
עיניים  סיבוכי  של  מקרים  ולתעד  לנטר 

יאטרוגניים כדי ליצור מאגר נתונים. 

בדבר  המקורות  בקרב  שונות  נמצאה 
העין,  והערכת  האומדן  ביצוע  תדירות 
פעמים   4 ועד  במשמרת  פעם  בין  שנעה 
סגירת  אומדן  בדרך  הבדל  נמצא  ביום. 
  Dawson העין.  בריאות  והערכת  העפעף 
אפשריות,  רמות  שלוש  מפרט    ))2005
ו-.Marshall et al )2008( מוסיפים בדיקת 
יותר,  מתקדמת  בשיטה  נוספת  תצפית 

הבודקת ברמת התא האפיתליאלי.

המלצות לטיפול מניעתי בעין
פשוט,  כהליך  נתפס  בעין  הטיפול  כאשר 
בנוגע לשיטת הטיפול.  קיים שוני בנהלים 
פשוט  ניקוי  בין  נע  הטיפול  ניהול  אופן 
סגירה  לשם  לתפירה  ועד  העפעפיים  של 
עיניים  בטיפול  העיקרי  האתגר  הרמטית. 
במספר  הן  לטיפול  ההנחיות  מניעה.  הוא 
מישורים ונועדו למנוע סיבוכי עיניים, ואם 

קיים נזק, לנסות למזער אותו. 
שיטות הטיפול, שנמצאו בסקירת הספרות, 

נחלקות לשלושה סוגי טיפול:
משחות,   באמצעות  העין  יובש  מניעת 

טיפות, רטיית פוליאתילן.
סגירת העפעף.

פרוטוקולים. 

1. מניעת יובש בעין: 
קיימות גישות מגוונות לשמירה על תעלת 
של  הולמת  הרטבה   והשגת  הדמעות 
יובש  למניעת  משמשות  הגישות  הקרנית. 
של פני שטח העין וכוללות: טיפות עיניים 
רגילות, משחת עיניים )Lacrilube( ורטיות 

 .)Gladwrap( פוליאתילן
הטיפול   שיטות  של  הערכה  למצוא  ניתן 
השונות למניעת יובש העין על פי מחקרי 
 JBIEBNM של  הספרות  בסקירת   RCT
של  יעילותן  נבדקה  אחד  במחקר   .))2002
לרטיות  בהשוואה  רגילות  עיניים  טיפות 
יעילותה של  ומחקר שני בדק  פוליאתילן, 
משחת עיניים בהשוואה לרטיות פוליאתילן. 
היעילות של שתי ההתערבויות נמדדה על 
פי יכולתן למנוע שפשופים בקרנית העין. 
במחקר, שהשווה שימוש בטיפות העיניים 
כי  נמצא  פוליאתילן,  ברטיות  לשימוש 
השימוש ברטיות פוליאתילן מביא לשיעור 
בהשוואה  הקרנית  של שפשוף  יותר  נמוך 
לשימוש בטיפות עיניים. במחקר, שהשווה 
לשימוש  העין  לסיכוך  במשחה  שימוש 
הבדל  נמצא  לא  פוליאתילן,  ברטיות 
במניעת  התכשירים  שני  בין  משמעותי 

שפשופים על קרנית העין. 
בספרות נמצאו סוגים שונים של תכשירים 
יובש העין.  עם אופן טיפול שונה למניעת 
על  הומלץ   )Dawson )2005 של  במאמרו 
 ,hypromellose 0.3% טיפות עיניים מסוג
צוינו  לא  אך  שעות,   1-4 כל  אחת  טיפה 
במחקר,  רטיות.  או  למשחות  המלצות 



ברטיות  השימוש  יעילות  את  שהעריך  
העין,  יובש  את  למנוע  כדי  פוליאתילן 
לצורך  יותר  יעילות  הרטיות  כי  נמצא 
מניעת שפשוף הקרנית מאשר משחות או 

טיפות לעיניים.
שימוש  על  ממליץ   )Woodrow )2000 
 ( שעה  חצי  מדי  מלאכותיות  בדמעות 
Lloyd, 1990בתוך Woodrow, 2000( ועל 
טיפול באמצעות saline, שיכול לרכך את 
הקרומים הנוצרים בעין, אך גם יכול לגרום 
לגירוי ולייצור מוגבר של דמעות )פד גאזה 
ספוג ב-saline הינו בטיחותי כשהעין ללא 
פגע, אבל יכול לצרוב אם למטופל יש כיב 
רטיות.  או  משחות  הומלצו  לא  בקרנית(. 
טיפול  על  ממליצים   )Ezra et al )2005
במשחה )Lucrilube( על פני טיפול עיניים 
יש   ,)Marshall et al. )2008 לפי  פשוט. 
לבצע טיפול עיניים מדי שעתיים, שכולל 
פיזיולוגיים  במים  ספוגה  גאזה  עם  ניקוי 
)לא  )NS( ומתן חומר סיכה ספציפי לעין 
הומלצו משחות  לא   - ושוב  צוין מרכיבו(, 

או רטיות.

יובש  למניעת  נוספת  טיפול  שיטת 
 Sivasankar, של  במחקרם  נבדקה  העין 
  Jasper, Simon, Jacob, John, & Raju
למניעת  שיטות  שתי  השוו  אשר   ,))2006
)שימוש  "פתוחה"  שיטה  בקרנית:  יובש 
דביק(  בסרט  העפעף  וסגירת  במשחה 
ספוגה  בגאזה  )שימוש  "סגורה"  ושיטה 
ב- saline בתוך משקפי צלילה(. נמצא כי 
השיטה "הסגורה" אפקטיבית יותר בהגנה 
השיטה  כי  לציין,  יש  הקרנית.  אפיתל  על 
 )Sivasankar )2006 שהוצעה במחקרו של
הינה חדשנית ונבדקה במסגרת של מחקר 
נוספים  מקורות  נמצאו  לא  אך   ,RCT

בספרות שהעריכו שיטת טיפול זו. 

"לשמן"  מומלץ  כי  לומר,  ניתן  לסיכום 
אין  סיכה כלשהו, אך  חומר  העין עם  את 
ראיות החלטיות בנוגע לסוג חומר הסיכוך 
)טיפות או משחות( האפקטיבי ביותר. עוד 
נמצא, כי רטיות פוליאתילן הוכחו יעילות 

יותר בהשוואה לטיפות.

2. סגירת העפעף
יש לבצע סגירת עפעפיים מכנית לחולים, 
שאינם יכולים לסגור את העפעפיים באופן 

 Marshall et al, 2008; Woodrow,( מוחלט
החבישה  בחירת  כי  לציין,  יש   .)2000
בשיקולים  להתחשב  צריכה  החיצונית 
לחוש  יכולה  החולה  משפחת  אסתטיים. 
חרדה ואי נוחות כאשר עיני יקירם מכוסות 
טווח  נמצא  בספרות   .)Woodrow, 2000(
הישארות  המבטיחות  גישות,  של  רחב 
עפעף סגור.  השיטות השכיחות בספרות 

לסגירת העפעף הן:
חבישות פשוטות: סרט דביק, גאזה יבשה, 
פרפין  גאזה   ,  saline-ב ספוגה  גאזה 
 Jelonet( ;JBIEBNM, 2002; Suresh,(
  Mercieca, Morton & Tullo, 2000(

. )Dawson, 2005
 Geliprem - חבישת עיניים הספוגה בג'ל, 
ייבוש  ומניעת  זיהומים  בשימוש לחסימת 
הקרנית. הג'ל אינו דביק, ולכן הסרתו אינה 
 Farrell & Wray, 1993( גורמת לטראומה
 Woodrow, 2000 ;)JBIEBNM, מתוך 
2002. כיוון שהוא פועל על בסיס מים, יש 
להרטיבו או להחליפו. מומלץ להחליפו כל 
 Laight,( זיהומים  למנוע  כדי  שעות   6-12
1996(, אך ההחלפה מייקרת  את הטיפול. 
השימוש  כי  מצאו   )Ezra et al )2005
בהשוואה  פחות  אפקטיבי   Geliprem-ב
 )Lacrilube( עיניים   במשחת  לשימוש 

בטיפול ביובש בקרנית.
 ))Tarsorrhaphy עפעפיים  תפירת 
קיצוני.  אך  אפקטיבי  הוא  התהליך   -
באמצעותו ניתן לאפשר ריפוי ללא חשיפת 
הקרנית ליובש או טראומה בעקבות חוסר 
במטופלים  יעילה  זו  פרוצדורה  במצמוץ. 
שהותם  אך  טווח,  ארוך  אשפוזם  שמשך 
פעולה  לכן  קצרה,  נמרץ  לטיפול  ביחידה 
 Marshall et al, 2008;( מומלצת  אינה  זו 
מחקר  נמצא  לא   .)Woodrow, 2000

שהעריך טיפול זה.
על אף הסיכון שיש לחולים שונים לפתח 
דלקת קרנית וסיבוכים עיניים, ישנן עדויות 
לכך כי סגירת העפעף על ידי אנשי הצוות 
במניעת  פחות  יעילה  נמצאה  הסיעודי 
לשימוש  בהשוואה  הקרנית  שפשוף 
לממצאי  התאמה  יש  בכך  במשחות. 
מחקרם של .Ezra et al )2005(, שטענו כי 
למניעת  יותר  אפקטיבי  במשחה  טיפול 

פגיעה בקרנית מאשר טיפול אחר.
לסגירת  שונות  בשיטות  ששימוש  למרות 
העפעף, כמו שצוינו לעיל, מומלץ בספרות, 

לא נמצאה כלל הערכה של השיטות הללו.

3. פרוטוקולים 
קרנית  דלקת  לפתח  הסיכון  אף  על 
בעיניים  הטיפול  נושא  עיניים,  וסיבוכים 
מוזנח   נשאר  בחולה  מהטיפול  כחלק 
)Laight, 1996; JBIEBNM, 2002(. בספרות 
שונים.   טיפוליים  פרוטוקולים  מומלצים 
לטיפול  הנחייה  קווי  כשיש  כי  נמצא, 
בעיניים, יש הפחתה במחלות על פני שטח 

 .)Suresh et al., 2000( העין

 המלצות 
פרוטוקולים/ קיימים  המקצועית  בספרות 

בחרנו  עיניים.  טיפולי  בנושא  הנחייה  קווי 
להציג מתוכם ארבעה, שנמצאו רלוונטיים 
ויישומיים קלינית: פרוטוקול טיפול עיניים 
)ראו   )Dawson )2005 של  נמרץ  בטיפול 
 ,)Laight )1996 של  פרוטוקול   ,)1 נספח 
עיניים,  לטיפול  זרימה  תרשים  המציג 
פרוטוקול שלet al.   Suresh )2000(, המציג 
הכרה  חסרי  בחולים  עיניים  טיפול  ניהול 
או תחת סדציה )ראו נספח 3(,  ופרוטוקול 
קווי  המציג   ,)et al.  Parkin )1997 של 
הנחייה לטיפול עיניים בחולים חסרי הכרה. 
בפרוטוקולים השונים שנמצאו בספרות, יש 
התייחסות לאותה אוכלוסיית יעד, הכוללת 
חולים מורדמים ו/או מחוסרי הכרה. השוני 
ביניהם מתבטא בשיטת אומדן העין ובאופן 
הטיפול המניעתי. להלן סיכום המלצותינו 

לפי הפרוטוקולים השונים:  
יש לבצע אומדן עין לפחות אחת למשמרת.

טיפול,  תחילת  לפני  עין  אומדן  לבצע  יש 
הסיווג יתייחס ל: 

א. סגירת עפעף מוחלטת. 
חשיפת  קיימת  בחלקו,  סגור  עפעף  ב. 

הלובן, אך הקרנית שמורה. 
ג. קרנית חשופה - יש לבדוק יובש הקרנית 

וכן ניקיון העדשה.
יש לטפל גם בעפעף סגור, ולכן מדי שעה-

שעתיים יש לטפטף טיפות מלאכותיות.
בחומר  לטפל  יש  למחצה  סגור  בעפעף 
ולדאוג  שעות  ארבע  מדי  כלשהו  סיכוך 

לסגירתו. 
כאשר הקרנית חשופה במלואה, יש לטפל 
שעתיים,  מדי  לעין  סיכוך  בחומר  בעפעף 
לדאוג לסגירתה על ידי סרט דביק ולערב 
כיוון  רפואית,  דעת  חוות  לצורך  רופא 
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שהסיכון לבעיות בבריאות העין גדול יותר.

סיכום
בטיפול  חשוב  נושא  הינו  עיניים  טיפול 
ובאחריות  המונשם,  בחולה  היומיומי 
ומקצועית.  עקבית  בצורה  לבצעו  האחות 
פרוטוקולים  נמצאו  הספרות  בסקירת 
שונים לטיפול עיניים בחולים מונשמים ו/או 
חסרי הכרה. בישראל משרד הבריאות לא 
הוציא נוהל לטיפול עיניים בחולה מונשם.  

נראה כי כל מחלקה מסגלת לעצמה דרכי 
עבודה על פי אמונות אינדיווידואליות של 
האחיות, מסורת ונוחיות. בהתייחס לקווים 
טיפול  בנושא  בספרות  שנמצאו  המנחים 
עיניים, אנו ממליצים לאמץ את ההיבטים 
את  ולחנך  המודעות  את  להעלות  האלה: 
בריאות  של  לחשיבות  המקצועי  הצוות 
העין. על הצוות לדעת לזהות חולים בסיכון 
לפתח סיבוכי עיניים, לבצע אומדן וטיפול 
ידי  על  העין  סיכוך  על  לשמור  מניעתי; 

סגירת  אם  מלאכותיות;  וטיפות  משחות 
באופן  להיעשות  יכולה  לא  העפעפיים 
פאסיבי, להשתמש בשיטות מכאניות כמו: 
 ,saline יבשה, גאזה עם  סרט דביק, גאזה 
העין  אומדן  לבצע  יש  וכו'.  פרפין  גאזה 
לפחות אחת למשמרת, וכמובן לתעד את 
כל הפעילות ולהעריכה. אין ספק, כי עבודה 
המבוססת על ראיות מחקריות, תקדם את 
המונשם  ובחולה  בכלל  בחולה  הטיפול 

בפרט.
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 Caring בסיעוד
בעידן של "עשייה מבוססת ראיות"

 תקציר
הפיכתו  בתהליך  הסיעוד,  מקצוע 
לאורך  רבים.  שינויים  עבר  לפרופסיה, 
עצמו  את  המקצוע  התאים  השנים, 
הן  וטכנולוגיות,  חברתיות  להתפתחויות 
ברמת העשייה בשטח והן ברמת המדיניות 
הגלובאלית. שינוים אלה הובילו להרחבת 
ולהתאמתו   "caring" המושג  משמעות 

לעידן של עשייה מבוססת ראיות.

ופירושם  הגדרות  מציג  הנוכחי  המאמר 
המגמות  את  בנושא,  המפתח  מושגי  של 
ההיסטוריות ואת התפתחות התהליך. כמו 
המושג  השתקפות  את  סוקר  המאמר  כן, 
"caring" בראי של עשייה מבוססת ראיות 

מההיבט החינוכי, הניהולי והמעשי.

 מבוא
דעים  תמימי  הסיעוד  בתחום  העוסקים 
המקנה  המקצוע  ליבת  הוא   caring כי 
ממקצועות  אותו  והמבדילה  ייחודיות  לו 
פלורנס  בתקופת  כבר  אחרים.  בריאות 
 caring-ה חשיבות  הודגשה  נייטינגייל 
המטפל  המטופל,  בין  לקשר  בהתייחס 
והשינויים  ההתפתחויות  והסביבה. 
והחברתיים  הרפואיים  הטכנולוגיים, 
ועד  התשע-עשרה  המאה  שלהי  למן 
והוא הפך  שינו את מקצוע הסיעוד  היום 
ממקצוע שולייתי לפרופסיה. במקביל, גם 
ונקשרו  והועצם  התפתח   caring המושג 
השינויים  את  חדשות שתאמו  תובנות  בו 
וההתפתחויות של המקצוע. במהלך מאה 
וחמישים השנים האחרונות התרחב המושג 
ונוספו לו מימדים חדשים המאפיינים את 
הסיעוד המודרני והם מתבטאים בהעצמת 
החלטות  בקבלת  בשיתופו  המטופל, 
כמו  ורצופה.  פתוחה  תקשורת  ובקיום 
לרב- בהתייחס  הפרדיגמה  הורחבה  כן 

להעדפות  הטיפול  להתאמת  תרבותיות, 
במצבי  התמודדותו  ולדרכי  המטופל 
ניתן  הדגש  לחינוך,  אשר  וחולי.  בריאות 
לעיצוב בוגר בעל ראייה מערכתית, העוסק 
הכוללים  ארגוניים  ניהוליים  בהיבטים 
ניהול הטיפול בחולה תוך ייזום ובנייה של 

אקלים המעצים את הלקוח ומשפחתו. 
המרכיב  השנים  אורך  לכל  היה   caring 
האמנותי של המקצוע שנתן ביטוי להמשגה 
מדעי  מתחום  ורעיונות  אידיאות  של 
בהכשרה  ששולבו  וההתנהגות  החברה 
המשותף  המאפיין  המקצועית.  ובעשייה 
משתנים  ביטא   caring-ש היה  הבולט 
מתקדמות  תקשורת  מיומנויות  הכוללים 
של הכלה, הקשבה, דאגה, אכפתיות ועוד.

הלך  העשרים  למאה  התשעים  בשנות 
 Evidence בשם  חדש  מושג  והתפתח 
Based Nursing )E.B.N.( – "סיעוד מבוסס 
צמח  החדש  המוטיב  מקצועיות".  ראיות 
העשייה  נבחנה  ומעתה  המחקר,  מתחום 
מחקריים.  ממצאים  לאור  המקצועית 
נמצאת  זו  התפתחות  האחרון  בעשור 
להתרחבות  מובילה  והיא  בעיצומה, 
העשייה  בחינת  תוך  בסיעוד  הידע  גוף 
המקצועית והתאמתה לעשייה המבוססת 
ניצבים  אנו  המקצועית  ברמה  ראיות.  על 
מהפכה  או  התפתחות  שינוי,  של  בצומת 
המשפיעים   )revolution or evolution(
על כל תחומי העשייה לרבות מנהל, חינוך 
ומחקר. התפתחות חשובה זו דורשת בחינה 
בסיעוד   "caring  " המושג  של  מחודשת 
את  לעומק  להבין  כדי  לשינויים.   וזיקתו 
משמעות המושג "עשייה מבוססת ראיות" 
נציג הגדרות ופירושים של מושגי המפתח 
והתפתחות  היסטוריות  מגמות  בנושא, 
התפתחות  את  נסקור  כן  כמו  התהליך. 
המושג  caring ונבחן את משמעותו בעידן 

של סיעוד המבוסס על ראיות.
המאמר הנוכחי הינו פתיח לסדרת מאמרים 

של  ובביצוע  בתהליך  יעסקו  אשר  בנושא 
סיעוד מבוסס ראיות, הן במסגרת ההכשרה 

המקצועית והן בעשייה הקלינית.

המושגים "מחקר יישומי", "עשייה 
מבוססת ראיות" ו"סיעוד מבוסס ראיות" 

- הגדרתם והתפתחותם
רקע  על  צמח  ראיות"  מבוסס  "סיעוד 
המחקרים בתחום הרפואה. את הרעיון של 
 Evidence( ראיות  על  המבוססת  רפואה 
כחמישים  לפני  העלה   )Based Medicine
 Archie( שנה האפידמיולוג ארצ'י קוקריין
Cochrane(. הוא הציע לחוקרים לשפר את 
 Mechanic,( המחקריות  הראיות  איכות 
ארצ'י  שהציב  לאתגר  בתגובה   .)1998
הלאומית  היחידה  התחילה  קוקריין 
באוקספורד  פרינטאלית  לאפידמיולוגיה 
המחקרים  את  ממוחשבת  בצורה  לתעד 
)פרינטאלי(  לידתי  הסב  הטיפול  בנושא 
בשנה.  פעמיים  תוצאותיהם  את  ולפרסם 
התפתחות  עם  התשעים,  שנות  במהלך 
לעבור  הוחלט  ממוחשבים,  מידע  מאגרי 
תחומי  את  ולהרחיב  ממוחשב  לפרסום 
לידתי.  הסב  לתחום  מעבר  ההתעניינות 
וירטואלית  ספרייה  הוקמה   1996 בשנת 
 The Cochrane( קוקריין  ארצ'י  שם  על 
בראיות  לעיין  כיום  המאפשרת   )Library
 Starr,( הרפואה  תחומי  בכל  מחקריות 
 .)Chalmers, Clarke, & Oxman, 2009
במקביל לתהליכים הקשורים לגלובליזציה 
מבוססת  "רפואה  המושג  גם  המידע,  של 
ראיות" עבר תפנית והפך ל"עשייה מבוססת 
ראיות" )Evidence Based Practice(, וממנו 
נגזרו תחומים נוספים הקשורים למקצועות 
ראיות"  מבוסס  "סיעוד  ובהם  הבריאות, 

 .)Evidence Based Nursing(
התהליך  משמעות  את  להבהיר  כדי 
למקצוע הסיעוד יש להגדיר את המושגים 
המושגים  גיבוש  בתהליך  החדשים. 

;RN, MA 2גב' ילנה מעוז ;RN, PhD 1ד"ר רות קפלן
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מושגי  מספר  נמצא  המקצועית  בספרות 
מפתח, שלעתים קרובות משתמשים בהם 
לחילופין, ללא הבחנה בשוני ובתרומה של 
כל מרכיב. לתועלת הקורא נגדיר שלושה 

מושגים:
Nursing Research Utilization 

)מחקר סיעודי יישומי(;
Evidence Based Practice 
)עשייה מבוססת ראיות(;
Evidence Based Nursing 
)סיעוד מבוסס ראיות(. 

)Research Utilization) RU .1 
של  יישום  שפירושו  יישומי,  מחקר   -
מהדיסציפלינה  מחקריים  ממצאים 
המקצועית לכלל העשייה בסיעוד. בפועל, 
שעלו  והידע  הממצאים  את  מתרגמים 
העכשווית  הקלינית  למציאות  במחקר 

.)Polit, & Beck, 2010(
בשנות  מאוד  נפוץ  היה  יישומי  מחקר 
אחיות  כאשר  והתשעים,  השמונים 
בסוגיות  מחקרים  בניהול  לעסוק  החלו 
מהימנים  כלים  פיתוח  תוך  מקצועיות 
ותקפים. חלק מהמחקרים עסקו בעמדות, 
של  הן  וציפיות  עולם  השקפות  גישות, 
ומחקרים  לקוחות,  של  והן  השירות  נותני 

אחרים - בבעיות קליניות. 

).Evidence Based Practice) E.B.P .2 
בספרות  ראיות.  מבוססת  עשייה   -
המקצועית מצויים מספר רב של הגדרות. 
לצורך הדיון נבחרו שלוש מהן, המשקפות 

את המימדים השונים של התהליך: 
שיטה לפתרון בעיות שכוללת זיהוי בעיה 
הוכחה  הערכת  ספרות,  סקירת  קלינית, 
ההתערבות  לגבי  והחלטה  מחקרית 

;)White, 1997(
ומקצועית  אישית  מומחיות  בין  שילוב 
הטובות  המחקריות  הראיות  לבין  קלינית 
ביותר במטרה ליישמם בעשייה המקצועית 
יותר  איכותיות  טיפול  תוצאות  ולהשיג 
 The Joanna Briggs Institute,( למטופל 

;)2004
יישום של ראיות מקצועיות קיימות, לרוב 
העשייה  במסגרת  מחקריים,  ממצאים 
איכות  את  להבטיח  במטרה  המקצועית 
 Grimmer, Bialocerkowski,( הטיפול 

.)Kumar, & Milanese, 2004
).Evidence Based Nursing) E.B.N .3 

- סיעוד מבוסס ראיות מוגדר:
בראיות  השימוש  בין  המשלב  תהליך 

מקצועיות קיימות לבין מומחיות קלינית, 
כל  המטופל.  בהעדפות  התחשבות  תוך 
התערבות  תכנית  לתכנן  במטרה  זאת 
משוב  באמצעות  ביצועה  את  ולהעריך 
 Flemming,( מעמיתים  משוב  או  עצמי 

 ;)1998
ביסוס ההתערבות על שילוב בין הממצאים 
השיפוט  לבין  ביותר  הטובים  המחקריים 
והעדפות  בסיעוד  הקליני  המומחה  של 
או  המשפחה  המטופל,  ובהם  הלקוחות, 

;)Sigma Theta Tau, 2004( הקהילה
באופן  משכללים  שבו  מתמשך  תהליך 
תיאוריות  מחקריות,  ראיות  בין  ביקורתי 
תוך  מקצועית  קלינית  ומומחיות  בסיעוד 
טיפול  לו  לספק  שיתוף המטופל במטרה 
 Scott, &( אופטימאלית  ברמה  סיעודי 

.)McSherry, 2008
 13 ניתחו   )Scott & McSherry )2008 
ראיות"  מבוססת  ל"עשייה  הגדרות 
הגיעו  הם  ראיות".  מבוסס  ו"לסיעוד 
משותפים  מרכיבים  ישנם  כי  למסקנה 
לשני מושגים אלו הכוללים את הרכיבים 
המחקר;  מושא  )זיהוי  המחקר  מעולם 
בעשייה  המחקר  יישום  מחקר;  הערכת 
המקצועית; שימוש בראיה החזקה ביותר; 
הערכת איכות הטיפול( ורכיבים העוסקים 
בעיות;  פתרון  )תהליך  הטיפולי  בהיבט 
קבלת החלטות; שימוש במומחיות ובניסיון 
קליני; בסיס תיאורטי; מעורבות המטופל(.

של  מעמיק  ניתוח  לאחר  זאת,  עם  יחד 
"סיעוד  כי  החוקרים  טענו  ההגדרות, 
רחב  מושג  הוא   )EBN( ראיות"  מבוסס 
 )EBP( ראיות"  מבוססת  מ"עשייה  יותר 
מאחר שהוא מדגיש במפורש את המרכיב 
לכל  והעדפותיו  המטופל  מעורבות  של 
העוסקים  כך  על  נוסף  התהליך.  אורך 
האלה  המושגים  ששני  מסכימים  בתחום 
יישומי  ממחקר  יותר  ורחבים  שונים 
)RU(, מאחר שהם משלבים בין ממצאים 
ובהם  נוספים,  מרכיבים  לבין  מחקריים 
ושיפוט  ותרבותו  ערכיו  העדפת המטופל, 
המסד  הם  אלה  כל  הקליני.  המומחה  של 
הקלינית  להתערבות  החלטות  לקבלת 
המועדפת אשר תבטיח את תוצאי הטיפול 
מספר  נספח  )ראה  ביותר  האיכותיים 
להתערבות  החלטות  לקבלת  "מודל   1

 .("EBN -מקצועית לפי ה
על  ללמוד  ניתן  מהספרות  לסיכום: 
מבוסס  "סיעוד  המושגים  בין  חפיפה 
ראיות"  מבוססת  ל"עשייה  ראיות" 
 Melnyk, Fineout- Overholt, Stillwell,(

גם  קיימת  אולם   .)Williamson, 2009
ראיות"  מבוסס  "סיעוד  שהמושג  הסכמה 
לתהליך  יצירתית  דינמית  גישה  מייצג 
המקצועית,  בהתערבות  בעיות  פתרון 
הטיפוליים.  התוצאים  לשיפור  המכוונת 
המושג מדגיש ומרחיב את עצמאות האחות 
בתהליך קבלת החלטות מקצועיות. בבסיסו 
של התהליך נדרשת חשיבה ביקורתית תוך 
זיהוי  האלה:  המרכיבים  ושילוב  שקלול 
הראיות המקצועיות הטובות ביותר, אומדן 
המצב  וניתוח  והעדפותיו  המטופל  ערכי 
קלינית  מומחית  אחות  ידי  על  הבריאותי 
 Melnik, Fineout- Overholt, Stillwell,(

.)& Wiiliamson, 2010

"caring" התפתחות המושג 
 בציר הזמן

בעבר, ההכשרה המקצועית והסוציאליזציה 
 ."caring" הערך  סביב  סבו  החינוכית 
 caring ה-  את  מיקדה  נייטינגייל  פלורנס 
ובסביבתו. בהמשך,  בחולה  הישיר  בטיפול 
בשנות החמישים והשישים למאה העשרים 
 ,caring את הביטוי של H. Peplau הרחיבה
הבין- האינטראקציה  לכלל  ניתן  רב  ודגש 

 Belcher, & Fish,( המטופל  עם  אישית 
בשנות  ביטוי  לידי  בא  נוסף  מימד   .)1995
 D. Orem כאשר  והשמונים,  השבעים 
פרסמה את התיאוריה שלה שהדגישה את 
המטופל  בהדרכת  האחות  של  האחריות 
 self care( )Foster, &( עצמי  לטיפול 
הורחב  אשר  מושג   -  )Bennett, 1995
בד  המטופל.  להעצמת  השנים  במהלך 
תיאוריית  את   J. Watson פרסמה  בבד 
ואת  המושג  את  שהגדירה   caring-ה
 ,)J. Watson )1979, p. 9-10 מאפייניו. לפי
 ,caring של  העיקריים  המרכיבים  עשרת 
למדע  פילוסופי  "בסיס  גם  המכונים 
 caring" )Philosophical foundation-ה
מערכת  כוללים:   )for science of caring
אלטרואיסטית;  הומניסטית-  יחסים 
העצמת תחושת התקווה והאמונה; רגישות 
פיתוח  הזולת;  של  "העצמי"  לתחושת 
מערכת יחסים המבוססת על עזרה ואמון; 
חיוביים  רגשות  ביטויי  של  וקבלה  קידום 
לתהליך  סיסטמתית  גישה  ושליליים; 
קידום  החלטות;  בקבלת  הבעיות  פתרון 
תהליכי למידה; קידום סביבה פסיכולוגית, 
פיזית, חברתית, תרבותית ורוחנית תומכת 
ומגנה; סיוע בביטוי צרכים אנושיים; הכרה 
במשאבים ובחוסן של האדם. הגדרתה של 
Watson מהווה את המסד להמשך פיתוח 



והמשגת המושג caring, ואף הוכרה כליבה 
של המקצוע.

בשנות השמונים הקונספט הורחב ונוספו לו 
 C. Roy )Galbreath, -ו B. Neuman על ידי
George, 1995a ;1995( רכיבים המתמקדים 
הדחק  למצבי  והסתגלות  בהתמודדות 
אלו  בשנים  המודרנית.  בסביבה  המצויים 
המיקוד בהתערבות המקצועית מדגיש את 
התמודדות  מיומנויות  להקניית  החשיבות 
ברצף  וחולי  בריאות  במצבי  והסתגלות 
 M. Leininger התשעים  בשנות  החיים. 
המושג  את  הרחיבה   ))George, 1995b
כי  וטענה  הרב-תרבותי  בהיבט   "caring"
זו תופעה אוניברסאלית אנושית שביטויה 
לתרבות.  תרבות  בין  משתנים  ותהליכיה 
הוליסטי  טיפול  למתן  נדרש  הסיעוד 

בהלימה לתרבות המטופל. 
 ,"caring" ההגדרה המודרנית של המושג  

לפי 2012( Berman, & Snyder), היא
 Caring means that people," 
 relationships, and things matter" )p.
449(. זו הגדרה אמורפית, אולם היא רחבה 
ומשלבת בין כל התיאוריות שעסקו בסוגיה. 
כללו  התיאורטיקנים  המושג  בפיתוח 
איש  של  האישיותיים  המימדים  את  גם 
המקצוע. הם זיהו את מאפייניו המקצועיים 
כמו תקשורת המבטאת אמפטיה, הקשבה, 
התקווה  תחושת  העצמת  הזולת,  הכלת 
אכפתיות,  למטופל,  כבוד  והאמונה, 
מחויבות ואחריות, ערכים הומאניים, קידום 
ושליליים,  חיוביים  רגשות  של  וקבלה 
לפתרון  ומדעית  שיטתית  בגישה  שימוש 
אקלים  הבניית  החלטות,  וקבלת  בעיות 
טיפולי תומך ובטיחותי בהתייחס למימדים 
השונים, על פי המודל הביופסיכוסוציאלי 

והרוחני. 
התפתחויות  בעקבות  האחרונות,  בשנים 
המושג  ומקצועיות  חברתיות  טכנולוגיות, 
השתנתה,  והפרדיגמה  הורחב   ""caring
להיות  הפכו  לעיל  שהוזכרו  והמימדים 
התבנית  מזו,  יתרה  מהתבנית.  חלק  רק 
לספק  מסוגלת  אינה  כבר  המסורתית 
המשתנים.  השטח  לצורכי  מיטבי  מענה 
ולאימוץ  לשינוי  נדרשת  היום  הפרופסיה 
והערך  חדשות,  התנהגות  נורמות  של 
המוביל בהן הוא קבלת החלטות המבוססת 
כבר  נדרש  הבוגר  מקצועיות.  ראיות  על 
יכולת  להפגין   )novice( ההתחלית  ברמה 
קבלת  של  החדשה  בפרדיגמה  להשתמש 
החלטות תוך מתן דגש לעשייה המבוססת 
נדרש   )expert( המומחה  ראיות.  על 

לשליטה בשימוש ב- EBN כבסיס לפיתוח 
נהלים וסטנדרטים מקצועיים. 

ההגדרה  הרחבת  למרות  כי  נראה  לפיכך 
היא   ,(Berman, & Snyder )2012 ידי  על 
השקפת  לביטוי  הנוגע  בכל  בחסר  לוקה 
ואינה  העכשווית  המקצועית  העולם 
הטכנולוגיים  לשינויים  דיה  מותאמת 
שקיבלו תאוצה בעשרים השנים האחרונות. 
בהמשגתו   ""caring המושג  כן,  על  יתר 
המסורתית אינו מעניק מענה הולם לאנשי 
המקצוע הנאלצים להתמודד עם התמורות 

בעבודתם היומיומית. 

  Caring בראי של עשייה
 מבוססת ראיות

 caring-ה תפיסת  בין  משווה  בניתוח 
המסורתית לתפיסת ה- caring היום ניתן 

לזהות מספר מאפיינים: 
המסורתית  בהגדרתו   ""caring המושג 
התבסס על ההיבטים האמנותיים )art( של 
החברה,  מדעי  מתחום  שנשאבו  המקצוע 
השאיפה  כיום  והסוציולוגיה.  ההתנהגות 
היא לבסס את העשייה המקצועית ברובה 

;)science( על עדויות וממצאים מדעיים
מחויבות  ביטא  ההתערבות  מיקוד  בעבר, 
היבטים  פי  על  למטופל  טוטאלית 
הערכים  כיום  אוניברסאליים.  הומניסטיים 
להתערבות  החלטות  בקבלת  המנחים 
מקצועית כוללים בחינת מהימנות ותקפות 
תועלת  לעומת  עלות  הממצאים,  של 

ושימוש מושכל במשאבים;
העשרים  במאה  המקצועית  ההכשרה 
התמקדה בפיתוח השקפת עולם הוליסטית 
סוציאליים,  פסיכו  ביו  היבטים  פי  על 
המקצוע  אנשי  כיום,  ותרבותיים.  רוחניים 
במיומנויות  שליטה  גם  לרכוש  נדרשים 
ממצאים  לנתח  במטרה  מחקריות 
לעשייה  תרומתם  את  לבחון  מחקריים, 
המקצועית ולהטמיעם תוך הבטחת תוצאי 

טיפול איכותיים;
העשייה הסיעודית המסורתית התבססה על 
למידה  על  ובחלקה  תהייה,  או  וטעייה  ניסוי 
שולייתית. כיום העשייה נבנית על סטנדרטים 
מחקריים  ממצאים  על  המבוססים  ונהלים 

מתוקפים ומהימנים )תורן ופיקר, 2009(;
התפקיד  על  התבססה  העשייה  בעבר, 
שהשתקף  כפי  המקצוע,  של  המסורתי 
האישה  של  ובמיצובה  חברתיים  בערכים 
הקליני  המומחה  כיום  ובחברה.  במשפחה 
ההתערבות  את  לשקול  העת  כל  חייב 
המתאימה תוך שקלול הראיות המקצועיות 
והערכת  המטופל  העדפות  הקיימות, 

המומחה הקליני;
פסיבי  כמקצוע  נתפס  בעבר  הסיעוד 
צייתנים  בו–  והעוסקים  הנחיות,  הממלא 
נהלים  אחר  הממלאים  וממושמעים 
כיום, איש המקצוע נדרש להיות  והוראות. 
בהתערבות  החלטות  בקבלת  מעורב 
המקצועית תוך ביסוסם על ניתוח ביקורתי 

של ממצאי הספרות.
 "caring" במושג  מהתבוננות  לסיכום, 
היסטורית,  בפרספקטיבה  ומניתוחו 
שנדרש  בצומת  כיום  נמצאת  הפרופסיה 
מוביל  מושג  ויהיה  היה   Caring שינוי.  בו 
עתה  אולם  המקצוע.  ליבת  את  המהווה 
הכולל  נוסף  נדבך  בו  ולשלב  להרחיבו  יש 
מקצועיות.  ראיות  על  המבוססת  עשייה 
שהיא  כפי   ,""caring המושג  הרחבת 
מהווה  החדשה,  בפרדיגמה  מתבטאת 
והזדמנות  אתגר  ומציבה  במקצוע  תפנית 

לשדרוג הפרופסיה.
מאפשרת  החדשה   caring-ה תפיסת 
חדש  ידע  גוף  על  העשייה  את  להעמיד 
ראיות  על  שמבוסס  ומתפתח  ההולך 
כלל  על  השפעות  זה  לשינוי  מקצועיות. 

רמות העשייה:
ברמה הקלינית נדרש לבסס את כל הנהלים 

וההנחיות הקליניות על ראיות מחקריות;
ברמה הניהולית ארגונית יש להבנות תרבות 
ארגונית המקדמת התערבות המבוססת על 

שימוש בראיות מקצועיות בסיעוד;
בוגר  הכשרת  נדרשת  החינוכית  ברמה 
יוזם, השולט בטכנולוגיות המידע החדשות 

והבוחן את ההתערבות בזיקה לכך;
ההכשרה  במסגרת  מדיניות,  של  ברמה 
מומחיות  לפיתוח  בסיעוד  המתקדמת 
נדרש  השונים,  העשייה  בתחומי  קלינית 
את  ולהכשיר  התכניות  את  לשדרג 
המשתלמים לביצוע עשייה מבוססת ראיות 

כבסיס להתערבות המקצועית.
 caring" 2 המודל החדש )ראה נספח מספר
בעידן של סיעוד מבוסס ראיות"( מלמד על 
המימדים השונים התורמים לעיצוב המושג 
ניתן  caring"" בעת החדשה. מתוך המודל 
לראות כי caring הוא מושג דינמי, ההולך 
את  משקף  הוא  הזמן.  רוח  עם  ומשתנה 
הטכנולוגיות  החברתיות,  ההתפתחויות 
של  העשרתו  מהן.  ומושפע  והמקצועיות 
המושג במימדים נוספים מעניקה לו עצמה 
ומבטיחה את מרכזיותו בעשייה המקצועית. 
יתרה מזו, תרומתו להבטחת השגת תוצאי 
טיפול איכותיים מאפשרת לו לעמוד בראש 
הפרדיגמה הסיעודית ולהמשיך להוות את 

ליבת המקצוע.

17האחות בישראל מאי 2012
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קבלת החלטות ע"י סטודנטיות לסיעוד 
סמינר מחקר במסגרת האימון המתקדם

תקציר 
שניתן  מורכב,  תהליך  היא  החלטות  קבלת 
להגדירו כסדרת פעולות הכוללות אומדן המצב 
והערכת הצעדים, שבהם יש לנקוט כדי להשיג 
)נוביק-טולצ'ינסקי,  הרצויות  התוצאות  את 
החלטות  בקבלת  סטודנטים  שילוב   .)2008
שאחיות  מוודא,  השונים  הלימודים  בשלבי 
ניסיון באומדן,  בוגרות חדשות תהיינה בעלות 
ובבחירה  יתרונות  מול  חסרונות  בהערכת 
החלטות  לקבלת  הולמות  באלטרנטיבות 
האימון  במהלך    .)Kyung, 1998( אפקטיביות 
עבודה  הסטודנטים  ערכו  המתקדם  קליני 
החלטות  קבלת  בנושא  מחקרית  סמינריונית 

מקצועיות או אישיות בקרב אחיות. 
מטרות המחקר היו:

1. הסטודנטים יבצעו תכנון מחקר ויישומו.
2. הסטודנטים ייחשפו לתהליכי קבלת החלטות 
על ידי אחיות בהקשר הקליני, הארגוני, האישי 

והמשפחתי.
לבחור  לסטודנטים  אפשר  העבודה  תהליך 
אותם.  ולחקור  לליבם  שקרובים  נושאים 
העיסוק במחקר פתח צוהר לחשיבה מחקרית. 
את  חשפו  החלטות  קבלת  בנושא  המאמרים 
דור העתיד לכך שבקרב אחיות מתקיים תהליך 
לכל תהליך  דומה  ושהתהליך  קבלת החלטות, 

 .)Bakalis, 2005( אחר של קבלת החלטה

מבוא
במציאות המורכבת במערכות הבריאות בימינו, 
החלטה  לקבל  דרוש,  מידע  לסנן  היכולות 
בשדה  ביעילות  וליישמה  הקליני  בתחום 
האחות  בתפקוד  חיוניות  מיומנויות  מהוות 
 )Thompson )2001 פי  על   .)Bakalis, 2005(
על  מתבססת  אחיות  ידי  על  החלטות  קבלת 
חינוכי.  יום  סדר  ועל  מדיניות  על  פרקטיקה, 
התפתחות של חוקים ומדיניות, הקוראים תיגר 
המסורתיים,  הפרופסיונאליים  הגבולות  על 
אוטונומיה  תינתן  שלאחיות  לכך,  הובילה 
ההחלטות.  קבלת  את  לממש  להן  המאפשרת 
מכאן נובע הרציונל להנחות סטודנטים לסיעוד 

יכולתם  את  ולקדם  החלטות  קבלת  בתהליכי 
להיות רפלקטיביים, ביקורתיים, ויחד עם זאת 
שלנו  החינוכית-מקצועית  במסגרת  גמישים. 
מתקדם  לימודים  בשלב  סמינר  לקיים  בחרנו 
שעסק  המתקדם(,  האימון  בתקופת  ג',  )שנה 
מקצועיות  החלטות  קבלת  תהליך  בנושא 
בסיעוד. במהלך הסמינר חוו הסטודנטים תהליך 
קבלת החלטות הלכה למעשה. לתהליך זה שני 
מידע  על  המבוסס  עובדתי,  מרכיב  מרכיבים: 
אישיות  על  שמושתת  ערכי  ומרכיב   ונתונים, 

.)Bakalis, 2005( הפרט

 סקירת ספרות
לכל  דומה  הסיעודי  ההחלטות  קבלת  תהליך 
תהליך קבלת החלטה אחר, והוא מורכב ממספר 
שלבים: אומדן מצבו של המטופל, איסוף מידע, 
החלטה  קבלת  בעיה,  זיהוי  המידע,  עיבוד 
נפרד  בלתי  חלק  והערכתה.  יישומה  לפתרון 
החלטות  לקבל  היכולת  היא  האחות  מכישורי 
ישיר במטופל, 24  לטיפול  הנוגעות  איכותיות, 

שעות ביממה )נוביק-טולצ'ינסקי, 2008(.

באופן תיאורטי תהליך קבלת החלטות מתחיל 
 ,)Baxter, 2008( המקצועי  החינוך  של  בשלב 
ואחיות מבצעות אותו אחר כך על בסיס יומי, 
בנושאים  ועוסקות  במטופלים  כשהן מטפלות 
החלטות  קבלת   .)Banning, 2007( ניהוליים 
מהאחות  הדורשת  מורכבת,  פעילות  היא 
בקיאות במגוון אספקטים, הרלוונטיים לטיפול 
של  מהימנים  למקורות  נגישות  הסיעודי, 
תומכת  בסביבה  הולם  טיפול  והענקת  מידע 
המקצועית  שהספרות  אף   .)O'Neill, 2005(
רבות לתהליך קבלת  וטכניקות  גישות  מציעה 
המרכיבים  הם  להן  המשותף  ההחלטות, 
ותפיסת  אישיותו  את  הכוללים  הבסיסיים, 
וכמות  הזמן  פרק  ההחלטה,  מקבל  של  עולמו 
מרכיבים  לרשותו.  העומדים  הרלוונטי  המידע 
אלה, יחד עם שיקולים סובייקטיביים רגשיים 
וקוגניטיביים, יביאו את מקבל  ההחלטה לבחור 
בגישה ובטכניקה המועדפת עליו )קידר, 2010(. 

כשאחיות  הופכות להיות יותר מנוסות כנותנות 
טיפול, תהליך קבלת ההחלטות הופך קל יותר, 
שדפוס  פי  על  אף  איתו,  להתנהל  קל  ויותר 
 Banning,( קבלת ההחלטות הופך מורכב יותר 

 .)2007

כדי שאחיות תהיינה מסוגלות לקבל החלטות 
הלימודים  לכלול  צריכים  אוטונומיות,  קליניות 
הבסיסיים ותוכניות ההכשרה מסגרת לימודית, 
אינטלקטואליות,  מיומנויות  שמפתחת 
קוגניטיביות ורגשיות, הנדרשות כדי לנהל מידע 

מורכב ולדעת לקבל החלטות. 
 Smith, A.J., Thurkettele, M.A.& Dela Cruz( 
תאפשר  זה  בשטח  הידע  הגברת   .  .)F. 2004
שמיומנויות  שיבטיחו  לימוד  תוכניות  פיתוח 
אלה אכן נלמדות בתוכנית הלימודים, והתוצאות 
ועצמאות  ביטחון   שיחושו  בוגרים,  יהיו  שלהן 

בעת קבלת החלטות 
.)Baxter, 2008(  

פעולתה  ואופן  האחות  של  החלטותיה 
משפיעים על בריאותו ועל קיומו הפיסי והנפשי 
של המטופל, על משפחתו ועל סביבתו הקרובה. 
להחלטה ולתוצאותיה משקל רב ביותר מבחינה 
היחסים  במכלול  רגשית,  ומבחינה  מעשית 
הרפואי  המוסד  משפחה,  מטופל,  אחות,  שבין 
אלו,  עובדות  בשל  בכלל.  הבריאות  ומערכת 
יוכלו  החלטות,  קבלת  לתהליך  ומודעות  כלים 

לעזור לכל אחות לעתיד )קידר, 2010(.

 שיטת המחקר
הסטודנטים נחלקו על פי בחירתם לקבוצות של 

3-4 לומדים.
מתוך הנושא של תהליך קבלת החלטות אישיות 
קבוצת  כל  בחרה  אחיות,  אצל  מקצועיות  או 
עבורה.  הרלוונטי  תת-הנושא  את  סטודנטים 
בהסתמך על דיונים בין חברי הקבוצה וקריאת 
מאמרים כל קבוצה הגדירה את מטרות מחקרה 
העבירה  קבוצה  כל  החקר.  שאלות  את  וגזרה 
כללי  בבית-חולים   לאחים/יות  שאלונים  כ-30 



התמודדות פילוסופית-יישומית עם סוגיות בביואתיקה
המעסיקות אנשי מקצוע בתחומי הרפואה, הסיעוד והמחקר הביולוגי

התואר מוכר לצורכי מעמד ושכר לדירוג האחים והאחיות

הרשמה לשנת הלימודים תשע"ג ללימודי תואר שני
בתוכנית ללימודים מתקדמים בביואתיקה

הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה לפילוסופיה כללית

 https://dory.os.biu.ac.il/Toar2Web/ להרשמה
http://philosophy.biu.ac.il/he/node/361 - מידע נוסף באתר המחלקה

טלפון: 03-5318256,
General-Philosophy.Dept@mail.biu.ac.il 

משך הלימודים כשלוש שנים (כולל השלמות בפילוסופיה) 
תוכנית לימודים גמישה ומתאימה לנשים ולגברים עובדים ובעלי משפחות (יום וחצי בשבוע, לא כולל קיץ)

קבלה על סמך ציוני תואר ראשון וראיון אישי

שני מסלולי לימוד: עם תזה ובלי תזה.

בואו לרכוש כלים ומיומנויות ניהוליות מקצועיות של מטפלים בשרותי הבריאות, בראייה רחבה של 
מערכת הבריאות על צרכיה השונים. תכנית הלימודים מיועדת לבעלי תעודת גמר/ מוסמך

במקצועות הבריאות (המוכרת ע"י משרד הבריאות).

התכנים הנלמדים:
    היבטים שונים בניהול מערכות בריאות

    יישום תוכניות לקידום בריאות בקהילה
    יחסים עם הקהילה ובעלי עניין

    היבטים אתיים ומשפטיים במערכות בריאות
    ניהול ועבודה עם צוותי הבריאות

    תכנון וניהול תקציב
    איסוף ושימוש במידע ועוד

לפרטים נוספים ולהרשמה:
www.yvc.ac.il    1-800-30-3000

.B.A במנהל
מערכות בריאות 

באקדמיה של הצפון

הפן המעשי כולל בין היתר יישום מודלים תיאורטיים 
במקומות העבודה, כגון: סטנדרטים של איכות, 

התייעלות, בקרה ושינוי ועוד.

* לבעלי מקצועות הבריאות הכרה של עד 40 נ"ז בלימודים לתואר

(B.A.) זו ההזדמנות שלך ללמוד לתואר ראשון
תוך כדי עבודה במקצוע שבחרת.

B.A.
מערכות בריאות 

באקדמיה של הצפון
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ראיות.  מבוססת  סיעודית  עבודה  ובין 
ציינו   )McKenna Ashton & Keeney )2002
חוסר  בזמן,  הגבלות  בעבודה,  שינויים  עלויות, 
וחוסר  מהנהלה,  או  בכיר  צוות  מחבר  תמיכה 
ראיות  מבוסס  בסיעוד  להשתמש  תמריץ 
כגורמים משפיעים בארגון. במחקר הנוכחי לא 
נמצא קשר בין תמיכה כספית של הארגון לבין 

שימוש בסיעוד מבוסס ראיות.
לאור  זה  בנושא  בחרו  כי  ציינו,  הקבוצה  חברי 
חשיפתם אליו בהתנסויות הקליניות וביום עיון,   

שנערך באוניברסיטת חיפה. 

אחיות  ידי  על  אתיות  החלטות  קבלת   .2
המטפלות בחולה סופני

שלפיה  בגישה,  מצדד   )Kinoshita )2007 
תפקיד  הסופני  בחולה  המטפלות  לאחיות 
חשוב בתהליך קבלת החלטות בנוגע למטופל 
כי רק  ולמשפחתו. Beckstrand )2006( מציין, 
בקבלת  משתתפות  אחיות  רחוקות  לעיתים 
להפסקת  או  להארכה  הקשורות  החלטות 
חיים של מטופל הנוטה למות. מצב  זה מעורר 
תסכול רב ועלול לגרום מצוקה מוסרית בקרב 
בנושא  המחקרים  של  המכריע  הרוב  האחיות. 
ארגון   .)Thelen ,2005( ברופאים  מתמקד  זה 
פרסם   )ANA )2002, האמריקאי,  האחיות 
להדריך  אחריות  יש  לאחיות  שלפיה  הצהרה, 
לקבלת  בנוגע  ומשפחותיהם  המטופלים  את 
הייתה  המחקר  מטרת  החיים.  בסוף  החלטות 
קבלת  על  המשפיעים  הגורמים  את  לבדוק 
אחיות,  ידי  על  האתיקה  בתחום  החלטות 

שמטפלות במטופל הסופני. 

חולקו  וכירורגית  פנימית  במחלקות  לאחיות 
ידי עורכות המחקר,  30 שאלונים, שחוברו על 
היגדים,  וכללו  תוכן,  תוקף  באמצעות  תוקפו 
של  בסולם  לדרג  המשיבים  נתבקשו  שאותם 
עד  לא"  "בכלל  בין  )נעו  הסכמה  דרגות  חמש 
"במידה רבה מאוד"(. השאלון בדק עמדות של 
האחיות כלפי מקומן בתהליך קבלת ההחלטות, 
עבור  ביותר  הטוב  האינטרס  נקיטת  ערכים, 

המטופל ושאלון דמוגרפי. 
רוצות  שהאחיות  נמצא,  הנוכחי  במחקר 
בקבלת  למשפחות  בסיוע  יותר  להשתתף 
לחולה  הקשורים  לנושאים,  בנוגע  החלטות 
מלאכותית  הנשמה  מלאכותית,  הזנה  סופני, 
והחייאה )בכולם התפיסה המצויה, שהתרחשה 
בפועל, הייתה נמוכה מהתפיסה הרצויה באופן 
עקבי(. ממצאים אלו תואמים את המחקר של 
שטוענת,  בגישה  שתמך   ,)Kinoshita )2007
תפקיד  קריטי,  בחולה  המטפלות  לאחיות  כי 
חשוב בתהליך קבלת החלטות בנוגע למטופל 

ומשפחתו.  נמצא, שככל שהאחות תופסת את 
ערך  הסמכותיות כמרכזי יותר, כך היא מזהה 
  Kinoshita המטופל.  רצונות  את  יותר  טוב 
2007((, טען שזכויות מטופלים להגדרה עצמית 
מוגבלות על ידי הידע הדל של המטופל בנושאי 
הבריאות.  במערכת  ניסיונו  וחוסר  בריאות 
מסוגלים  אינם  המטופלים  שבהם  במצבים, 
ביטוי  לידי  בא  עצמם,  את  להביע  או  להחליט 
תפקידה של האחות להשתדל, שפרספקטיבת 
 Monterosso,(( הולם  באופן  תיוצג  המטופל 

 .2005

3 . קונפליקט משפחה-עבודה בקרב אחים/יות
בקבלת  עסקו  העבודות  מעשר  שתיים  רק 
הסטודנטיות  אחיות.  של  אישיות  החלטות 
עבודה- קונפליקט  בנושא  בעבודה  שעסקו 
גילן והשלב  בית, ציינו שבחרו בנושא זה בשל 
לשוק  וכניסה  נישואין  מצויות:  הן  שבו  בחיים 
מוגדר,  עבודה-בית  הקונפליקט  העבודה. 
כאשר דרישות העבודה והאחריות המוטלת על 
כתוצאה  הנדרשות  אלו  עם  מתנגשת  האחות, 
 .)Grzywacz,  2006 במשפחה(  מהתפקידים 
צמצום   ,)Honma & Nakagawa )2002 לפי 
הקונפליקט עבודה-משפחה הוא חשוב ונמצא 
 Rideout & .על סדר היום בעבודתן של אחיות
Carson )1994(, ציינו שההתערבות של ה"בית 
כאחת  זוהתה  העבודה  במקום  והמשפחה" 
 Simon,((  מעשר הסיבות ללחץ במקום העבודה

.)2004
הקונפליקט מתרחש בשני הכיוונים )עבודה-בית, 
שאלונים   40 חולקו  שבוע  במשך  בית-עבודה(. 
באופן רנדומאלי לצוות סיעודי בשתי מחלקות 
בבית-חולים כללי אחד בצפון הארץ. השאלונים 
נאספו במעטפה והוחזרו לסטודנטים החוקרים 
על ידי אח מהמחלקה. השאלונים כללו שאלון 
דמוגרפי ושאלון שחוקר את רמת הקונפליקט 

עבודה-משפחה באופן דו-כיווני
 Carlson, D. S., Kacmar, K. M., & Williams,  

L. J. )2000(. ומורכב משלושה ממדים
בתפקיד  בפעילויות  המושקע  זמן  זמן:  ממד   

אחד בא על חשבון פעילויות בתפקיד אחר.
ממד מתח: כאשר המתח והלחץ בתפקיד אחד 

פוגעים בעשייה של תפקיד אחר.
המתאימה  התנהגות,  כאשר  התנהגות:  ממד 

בתפקיד מסוים, אינה מתאימה בתפקיד אחר.
הפריטים הנ"ל נעים בסולם 1-5, כאשר 5 מייצג 
קונפליקט גבוה יותר, ואילו 1 מייצג קונפליקט 

נמוך יותר. 

בדומה לספרות, הממצאים הראו, שנשים חוות 
בהשוואה  יותר  גבוה  בית-עבודה  קונפליקט 

אחד בצפון הארץ. בוצע ניתוח נתונים סטטיסטי 
באמצעות תוכנת  SPSS. כל קבוצה לוותה על 
ידי מדריכה בכירה מטעם בית הספר, והסמינר 
קיבל ליווי ותמיכה של סטטיסטיקאית, שתחום 
אי- בתנאי  החלטות  קבלת  הוא  מומחיותה 

ודאות.

 תיאור התהליך וניתוחו
8 מתוך 10 עבודות עסקו בחקר קבלת החלטות 
להציג  בחרנו  אחיות.  אצל  המקצועי  בתחום 
תחומי  של  שונות  פנים  המייצגות  עבודות,   3

המחקר:  
 

סיעודי  צוות  המעכבים  גורמים  בדיקת   .1
ראיות  מבוססת  החלטות  בקבלת  משימוש 

*)EBN(
מחקר  אנשי  בקרב  הטענה  עולה  לאחרונה 
על  כי  והרווחה,  הבריאות  בתחומי  וקלינאים 
וההתערבויות  הטיפול  איכות  את  לקדם  מנת 
המקצועיות, יש להטמיע פרקטיקה המבוססת 
על ראיות מחקריות בצד אינטואיציה קלינית. 
הינה  ראיות  מבוססת  מקצועית  פרקטיקה 
המבוצעות  מקצועיות,  פעילויות  של  מערך 
באופן שגור על ידי איש המקצוע, מתוך הבנה 
לתוצרים  יובילו  מבוססות  מחקריות  שראיות 
 Edmondson,,  2005 )סופר,  אופטימאליים 
Tucker, Nembhard 2007 &(. הקושי בתרגום 
התחומים  כל  את  מאפיין  לפרקטיקה  ידע 
העוסקים  אלו  בין  ההפרדה  קיימת  שבהם 
במחקר, לבין אלו שאמורים ליישם את ממצאי 
 Rynes, Giluk & Brown,( בשטח  המחקר 

 .)2007
הארץ,  בצפון  רפואי  במרכז  נערך  המחקר 
ו/או  מוסמכות  לאחיות  חולקו  שאלונים   60
וכירורגית.  פנימית  מחלקות,  בשתי  אקדמיות 
במעטפה  בחזרה  נאספו  המלאים  השאלונים 
מחלקה.  בכל  קשר  אחות  באמצעות  סגורה 
מבוסס  לסיעוד  גישה  שאלון  כלל  השאלון  
 .)McCall, Smith, White& Field, 1998(  ראיות

וכן שאלון דמוגרפי. 

השימוש  מידת  בין  מובהק  חיובי  קשר  נמצא 
במחשב לבין קבלת החלטות מבוססת ראיות. 
ואחרים   Thompson של  לממצאים  בהתאם 
)2005(, במחקר הנוכחי הוצג קושי של האחיות 
וטכנולוגיית  סטטיסטי  מידע  עם  להתמודד 
המחשוב )כאשר עד לאחרונה אמצעי המחשוב 
ובחלק  מוגבלים,  היו  בספריות  והחיפוש 

מהמקרים אף לא עדכניים(.

ארגונית  תמיכה  בין  חיובי  קשר  נמצא  בנוסף 



קו הבריאות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ
מיסודה של הסתדרות האחים והאחיות

הודעה לעמיתי הקופה,

בחודש אוגוסט 2011 נשלח אליכם )במסגרת הדיוור הרבעוני - לרבעון 2 2011( טופס "בקשת הצטרפות לקופת גמל", 
אשר על כל עמית בקופת גמל חלה החובה למלאו, תוך ציון פרטים אישיים עדכניים, שקילת מינוי מוטבים וכו'.

עמית, אשר טרם מילא טופס זה - מתבקש לעשות כן, תוך הקפדה על ציון מלוא הפרטים המבוקשים בטופס, ולשלחו 
למשרדי החברה - בצירוף תצלום תעודת זהות, לפי הכתובת המופיעה מטה. 

יודגש - כי עמית, אשר מילא בשנים האחרונות טופס דומה - אינו צריך למלאו שוב.

כמו כן, בכל מקרה - ניתן למצוא ולהוריד טופס זה מאתר הקופה, בכתובת KAV-HABRIUT.CO.IL, ו/או באמצעות פניה 
למחלקת עמיתים )לפי פרטי ההתקשרות למטה(.

חשוב לציין, כי מילוי הטופס הינו חשוב לעדכון פרטיכם ולטובתכם, וכי אין במילוי הטופס ושליחתו משום שינוי במועד 
ההצטרפות המקורי ו/או פגיעה כלשהי במעמדכם, בוותק או בכל זכות שהיא בקופת הגמל.

בהמשך להודעה שנשלחה לאחרונה לעמיתי הקופה - בשל היענות נמוכה של עמיתים, אשר הביעו רצונם בכתב להיכלל 
במסגרת הסדר ביטוח החיים הקבוצתי של הקופה עם 'כלל חברה לביטוח בע"מ', כפי האמור והנדרש בהוראות הדין 

בעניין זה, ובהתאם להחלטת דירקטוריון הקופה בעניין זה- ביטוח החיים לעמיתי הקופה הסתיים ביום 30.4.12.

משיכת כספים מקופת הגמל -
משיכה בסכום של עד 50,000 ₪ לזכאים ]בהתאם להוראות החוק[ ניתן לבצע בכל אחד מסניפי בנק הפועלים . סכומים 

גבוהים יותר ניתן להגיש בקשת משיכה במשרדי הקופה כפי המופיע באתר.

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

רבעוניים/שנתיים.

לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למחלקת העמיתים
kavhabriut@012.net.il בטלפון 03-6090305, פקס 03-6956639, דואר אלקטרוני

www.kavhabriut.co.il. :לפרטים רבים נוספים, מוצע להיכנס לאתר החברה בכתובת

בדיקת "כלכליסט": דמי ניהול גבוהים אינם מבטיחים תשואה טובה
בדיקת "כלכליסט" חושפת כי קופות הגמל המפעליות - אלה שהוקמו ביוזמת ארגוני עובדים ומנוהלות לרווחת 

העמיתים ללא מטרות רווח ובדמי ניהול ממוצעים נמוכים של 0.3%-0.2% - עשו את העבודה, ובזול: הן השיגו 
לעמיתיהם תשואה נטו )בניכוי דמי ניהול( דומה לזו שהניבו הקופות הפרטיות, הגובות דמי ניהול גבוהים יותר. 

במקרים רבים אף הניבו המפעליות תשואה גבוהה יותר

גלובס 17/1/2010 - טבלת התשואות מראה לנו, ולא בפעם הראשונה, את הנזק האדיר שגורמים דמי ניהול 
גבוהים לתשואות המצטברות.
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ביבליוגרפיה

כישורים  ידע,  של  פיתוח  דורש  וכחוקרת 
משותפים,  דעת  שיקולי  באמצעות  והבנה. 
ביקורת והטמעה של מחקרים, שאליהם נחשפו 
בתהליך העבודה, הסטודנטים שבקבוצה פיתחו 
הערכה עמוקה לתכנון חקר, לפיתוח כשירויות 
בספריות  מידע  חיפוש  )למשל,  שונות  מחקר 
משמעות  בין  קישור  אלקטרוניים,  ובמקורות 
ברעיונות  שימוש  האמיתי,  לעולמם  הנתונים 
לשיפור עצמי ועוד(, והם צופים שהדבר ישפיע 
הסמינר  את  סיימו  כולם  עבודתם.  דרך  על 
כשבידם תוכנית מחקר סופית. נלקחו בחשבון 
אתיות  דילמות  גם  ונצפו  הממצאים  תוצאות 
היו  המחקריים  והגישות  המוקדים  אפשריות. 
)ולא  וניתן דגש גם לתהליכי המחקר  מגוונים, 

רק לתוצאות(.

 et al.  McGregorלסיכום, בדומה למחקריו של
בין  לקשר  המחקר  משתתפי  הצליחו   ,))2010
למצוא  היומיומית,  הפרקטיקה  לבין  המחקר 
ייחודיות של חקר הפרקטיקה, לתפוס  דרכים 
שהמחקר הוא מסע למידה ארוך, לתאר כיצד 

נוסף  פן  הוא  ולהבין שמחקר  לידע  הוא תורם 
של זהותם. 

עסקה  נחשפנו,  שאליה  העיקרית,  הספרות 
פי  על  אף  הפרט,  ברמת  החלטות  בקבלת 

שבחלק נרחב
האחות  היומיומית,  במציאות  מהארגונים 
נמצאת באינטראקציה עם עמיתים למקצוע ועם 
ורפואיים  פרה-רפואיים  ממקצועות  עמיתים 
בשיתוף  שמתקבלות  החלטות  ויש  אחרים, 
דיסציפלינארי. חשוב  ובין-  תוך-דיסציפלינארי 
בעת  גם  החלטתה  עם  שלמה  תהיה  שהאחות 
קבלתה, גם בעת ביצועה וגם לאחריה. שלמות זו 
יוצרת ביטחון מקצועי ומונעת שחיקה וחרדות, 
הנלוות למקצוע הסיעוד, שאחריות רבה כל-כך 

נלווית אליו.

 המלצות
חיזוק מיומנויות קבלת החלטות לאורך תוכנית 
הלימודים, הן בתיאוריה והן בפרקטיקה, תוך דיון 
ותרגולם  הלומדים  חשיפת  שעולות.  בדילמות 

במיומנויות חקר להטמעת הנושא.

יותר  משמעותי  שהקונפליקט  וכן  לגברים,  
בעבודת משמרות לעומת עבודת בוקר בלבד. 
בנוסף, במחקר נמצא קשר בין דת וקונפליקט 
יהודיות  אחיות  שבקרב  כך  משפחה-עבודה, 
נמצא קונפליקט משפחה-עבודה בממד מתח 
גבוה יותר לעומת אחיות שאינן יהודיות. הסבר 
הלא-יהודים  העובדים  שבקרב  הוא,  אפשרי 
ניתנת זכות לבחור, שלא לעבוד ביום המנוחה 
על פי דתם, ואילו בקרב העובדים היהודים לא 

מתאפשר שלא לעבוד שבתות. 

 מסקנות
בכל תהליך  קבלת החלטות מעורבים תהליכים 
רגשיים, קוגניטיביים והתנהגותיים. קיימים גם 
מספר משתנים, שיש להביאם בחשבון: הדרישות 
שעומדות  החלופות  מספר  בהן,  לעמוד  שיש 
לשיקול, החסרונות והיתרונות בקביעת החלטה 
מקבל   על  והשפעותיה  ההחלטה  ותוצאות 

ההחלטה ועל המושפעים ממנה )קידר, 2010(.

התפתחות הזהות של אחות כמקבלת החלטות 
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כואב לך הראש ממחשבות על עתידך במקצועי?

ולהתקדם לתפקיד בכיר במערכת הבריאות

בריא יותר ללמוד אצלנו

)M.A( תואר שני
במנהל מערכות בריאות
יום לימודים אחד בשבוע במשך שנתיים או יומיים בשבוע במשך שנה

ניתן להתמחות בגרונטולוגיה

התוכנית מיועדת לבוגרי תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה
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תוכנית הטמעה להערכת הסיכון
Braden Q Scale להתפתחות פצעי לחץ בילדים באמצעות

מבוא
פצעי לחץ מהווים סיבוך יטרוגני,  הגורם סבל 
וכאב למטופל, חושף אותו לסיבוכים משניים 
כמו זיהומים,  וגורם להארכת תקופת האשפוז 
ולעלויות כלכליות גבוהות למערכת הבריאות 
  .)Curley, Ramus, Roberts & Wypij, 2003(
נייר עמדה של הוועדה הלאומית האמריקאית 
לחץ  פצעי  שכיחות  כי  קובע,  לחץ  לפצעי 
בקרב ילדים במחלקות טיפול נמרץ הינה עד 
  0.47-13%  - האשפוז  מחלקות  ובשאר   27%
)NPUAP, 2005(. שכיחות פצעי  לחץ בקרב 
ילדים פגועי עמוד שדרה נעה בין  20% לבין 
43%. כ-50% מהפצעים בילדים קשורים לציוד 
 Baharestni & Ratiff,( רפואיים  עזרים  או 
בפרסומים  גם  נמצאו  דומים  נתונים   .)2007
כי שכיחות פצעי  נקבע  יותר, שם  מאוחרים 
המאושפזים  הילדים  אוכלוסיית  בקרב  לחץ 
היא  בין 2% ל-28%, כאשר רבים מהם הינם 
ממכשור  כתוצאה  שנגרמו   ,1 דרגה  פצעים 
 Schluer, Cignacoo, Muller&( רפואי  
 Halfens, 2009; Kottener, Wilborn

.)&Dassen, 2010
עלתה  בילדים  לחץ  פצעי  לנושא  המודעות 
לתודעה בעיקר בעשור האחרון. עד לאחרונה 
מטופלים  של  כבעיה  נחשבו  לחץ  פצעי 
מבוגרים וקשישים בלבד, תינוקות וילדים לא 
הוכרו כאוכלוסיה  בסיכון לפצעי לחץ, ונערכו 
למחקר  בהשוואה  בנושא  מחקרים  מעט 

במבוגרים.

ידי  על  למניעה  ניתנים  הלחץ  פצעי  מרבית 
איתור מוקדם של אוכלוסיות בסיכון, הנחיות 
טיפוליות וציוד מתאים. כלי האומדן להערכת 
הסיכון לפתח פצעי לחץ,  שנמצא בשימוש 
אומדן  הינו  כללית  בריאות  בשירותי  כיום 
Norton Norton, McLaren & Exton-
באוריינטציה  שפותח    ,)  )Smith, 1975
לילדים  נותן מענה  אינו  זה  כלי  גריאטרית.  
עקב הבדלים פיזיולוגיים והתפתחותיים בין 
ילדים ומבוגרים. העדר אומדן ייעודי לילדים  
מי  מדויקת  בצורה  להעריך  מאפשר  אינו 
מהמטופלים נמצא בסיכון לפתח פצע לחץ. 

קיימים כיום  אמצעים וציוד מתקדם למניעת 
גורף  לשימוש  הכנסתם  אך  לחץ,  פצעי 
במחלקות כרוכה בעלות כלכלית ניכרת. אין 
זה הכרחי לספק ציוד יקר לכלל המאושפזים, 

אלא רק למטופלים בסיכון. 

ביחידת  המאושפזים  מהילדים  ניכר  חלק 
לוינשטיין   בבית-החולים  ילדים  שיקום 
עקב  לחץ  פצעי  לפתח  בסיכון  נמצאים 
בית-החולים,  בשאר  כמו  ביחידה,  פגיעתם.  
מניעתית  התערבות  על  חשוב  דגש  מושם 
בתחום פצעי לחץ בשיתוף צוות רב-מקצועי. 
כחלק מהליך העלאת המודעות לנושא פצעי 
אומדן  האם  השאלה,  עלתה  בילדים  לחץ 
מנבא  כיום,  משתמשים  אנו  שבו   ,Norton
לחץ  פצע  לפתח  הסיכון  את  מדויק  באופן 
בילדים? על מנת לשפר את איכות הטיפול 
הוקם  בילדים  לחץ  פצעי  מניעת  בנושא 
צוות עבודה בשיתוף הנהלת הסיעוד בבית-
בסיכון  אוכלוסיות  איתור  שמטרתו  החולים, 
בקרב ילדים באמצעות אומדן הערכת סיכון 
ייעודי. המאמר כולל  סקירת ספרות עדכנית 
תהליך  תיאור   בילדים,  לחץ  פצעי  בנושא 
הכנסת האומדן לשימוש בבית-החולים, ושני 
תיאורי מקרה הממחישים את הצורך באומדן 

המותאם לילדים. 

הקשורים  ופיזיולוגיים  אנטומיים  הבדלים 
לפצעי לחץ בין מבוגרים וילדים 

קיימים מספר הבדלים במבנה ובתפקוד העור 
עור  לעומת מבוגרים.  וילדים  בקרב פעוטות 
שבו  המלנין  כמות  עדיין:  בשל  אינו  התינוק 
מועטה, הדרמיס דק, רקמת החיבור שבו אינה 
שלמה, וכלי הדם ומערכת העצבים עדיין לא 
הבשילו מבחינה תפקודית. שטח הפנים של 
קיימת  ולכן  הגוף,  לנפח  יחסית  גדול  העור 
דרך  חומרים  של  מוגברת  ספיגה  של  סכנה 
העור. ילדים, בשונה ממבוגרים, אינם יכולים 
בגלל  זמן  לאורך  )סטרס(  דחק  מצב  לשאת 
מחסני האנרגיה הקטנים, וחוסר תזונתי פוגע 
מוקדם יותר בעור הילד )מילך, שמואלוב וזייד, 
במיקום  ממבוגרים  נבדלים  ילדים   .)2001

האנטומי של היווצרות פצעי הלחץ. האזורים 
ילדים  אצל  לחץ  פצעי  להיווצרות  השכיחים 
)בעיקר  בעורף  האוקסיפיטלי  האזור  הינם 
3(, הסקרום  גיל  ופעוטות עד  בקרב תינוקות 
והעקבים )בעיקר בילדים גדולים ובמתבגרים( 
ותנוכי האוזניים. בקרב מבוגרים יש שכיחות 
גדולה יותר לפצעי לחץ באזורים אחרים כגון: 
במרפקים, בקרסוליים, באיסכיאל טוברוסיטי 

 .)Butler, 2006( ובטרוכנטרים
נוצר  רקמה,  על  ממושך  לחץ  מופעל  כאשר 
מחסור בחמצן ובחומרי הזנה נוספים, הגורם 
הרקמה.  של  ולהרס  הדם  באספקת  לפגיעה 
ונמצא  נערכו בקרב מבוגרים,  רבים  מחקרים 
הלחץ  הוא  כספית  מ"מ   32 של  לחץ  כי 
המוביל לסגירת כלי הדם הקטנים ומסב נזק 
לקבלת  חשוב  בסיס  מהווה  זה  נתון  לרקמה. 
בעיקר  לחץ,  פצעי  מניעת  בנושאי  החלטות 
בעת התאמת ציוד מפחית לחץ כגון: מזרנים 
ובילדים לא נחקרה  ישיבה. בפעוטות  וכריות 
ברור  ולא  לחץ,  בפני  הרקמה  עמידות  מידת 
האם לחץ קפילרי של 32 מ"מ כספית מבטיח 
 Quigley &( בילדים  הרקמה  שלמות  את 

.)Curley, 1996

 אומדנים קיימים 
קיימים  כי  מגלה,  העולמית  הספרות  סקירת 
הסיכון  בהערכת  העוסקים  רבים  אומדנים 
נמוך  מספר  לעומת  במבוגרים,  לחץ  לפצעי 
לילדים.  המכוונים  אומדן  כלי  של  יחסית 
אצל  כיום  בשימוש  הנפוצים  האומדנים 

 . Norton-ו Braden מבוגרים הם
אומדן Norton )Norton et al, 1975( הינו כלי 
האומדן הראשון, שפורסם בתחום, ומהווה את 
הבסיס לרוב האומדנים הקיימים. הכלי מורכב 
ניידות,  מ-5 סעיפים: מצב כללי, מצב הכרה, 
 Braden  פעילות ושליטה על סוגרים. אומדן
Braden & Bergstrom מודל   על  מבוסס 
שפורסם לראשונה בשנת 1987, מודל מושגי, 
המהווה את התפיסה העכשווית בתחום מניעת 
פצעי לחץ. המודל מזהה שני גורמים קריטיים 
להיווצרות פצעי לחץ: לחץ וסבילות הרקמה. 
גורמים המשפיעים על מידת הלחץ המופעל 
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טבלה מס' 1
סיכום והשוואה בין סעיפי האומדנים

באומדן Braden Q ישנם הסברים מפורטים 
לקביעת הדירוג בכל סעיף ולשימוש באמצעי 
אלבומין  רמת  כגון:  אובייקטיביים  מדידה 
לחץ  וערכי  חומציות  רמת  בדם,  והמוגלובין 
דם וריווי החמצן ברקמות. השימוש בהסברים 
אובייקטיביים  מדדים  על  וההתבססות  אלו 
אמורים לצמצם הטיות כתוצאה משיקול דעת 
מוטעה של הצוות. כאמור, באומדן 7 סעיפים, 
אשר הניקוד עבורם הינו 1-4, והניקוד הסופי 
נע בין 7 ל-28. החלוקה לדרגות הסיכון, כפי 

שנקבעה על ידי מחברות האומדן, הינה:  
ניקוד 26 ומעלה: המטופל אינו בסיכון

ניקוד 25-23: סיכון נמוך
ניקוד 22-17: סיכון בינוני

ניקוד 16 ומטה: סיכון גבוה 
האומדן נבדק במחקרים ונמצא תקף ומהימן. 
 Curly(  0.58 - רמת הרגישות - 0.88, סגוליות

.)et al., 2003
בשנת 2011 פורסם מאמר נוסף, שנכתב על 
מידת  הכלי במטרה לשפר את  ידי מחברות 
מפורטים  תיאורים  ובו  האומדן,  של  הדיוק 
ההערכה,  אופן  כולל  סעיף  כל  של  יותר 
הניתן  והניקוד  נפוצים  קליניים  מצבים 
המחברות  זה  במאמר  כי  לציין,  חשוב  להם. 
אל  באומדן  השימוש  את  להרחיב  מציעות 
כלל מחלקת הילדים )גם מעבר לגיל 8( עקב 
להשלמת  עד  מתאים,  אומדן  כלי  היעדר 
 Nooman, Quigly( נוספות  תיקוף  עבודות 

.)& Curley, 2011
לחץ  לפצעי  האירופית  הוועדה  בכנס 
 European Pressure Ulcer Advisory(
 2011 באוגוסט-ספטמבר  שנערך   ,)Panel
העוסקות  עבודות,  שתי  הוצגו  בפורטוגל, 
מאנגלית   Braden Q אומדן  בתרגום 
אחד  ותיקופו.  התאמתו  לפורטוגזית, 
את  בדק  בפורטוגל,  שנערך  המחקרים, 
ילדים   263 וכלל  באומדן.  השימוש  יעילות 
בארבע מחלקות. האומדן נמצא תקף ומהימן: 
והמחברים   ,0.54  - סגוליות   ,0.89  - רגישות 
פצעי  בשכיחות  ירידה  נראתה  כי  מציינים, 
 Miguens & הלחץ מאז תחילת השימוש בו

.))Ferrira, 2011

 ההתערבות 
לאחר בחינת המצב וסקירת הספרות הוחלט 
בבית-החולים  שהוקם  ההיגוי  צוות  ידי  על 
המתאים  האומדן  כי  הפרויקט,  במסגרת 
לחץ  פצעי  לפתח  הסיכון  להערכת  ביותר 
בילדים הינו אומדן Braden Q.  לאחר יצירת 
אישור  וקבלת  האומדן  מחברות  עם  קשר 
התרגום,  עבודת  נעשתה  בו,  לשימוש  בכתב 
וסידורו  האומדן,  של  וההתאמה  העיבוד 
אומדן  )ראו  לשימוש  קלה  גראפית  בצורה 

Braden Q בהמשך(.
נבנתה  האומדן  ולעיבוד  לתרגום  במקביל 
תכנית הדרכה לאחיות בנושאי מניעת פצעי 
לחץ בילדים והשימוש באומדן החדש. נקבעו 
ובקרה  בדיקה  אמצעי  למשתתפים,  מטלות 

ומדדים להערכת השליטה בידע. 

תוכנית ההכשרה נמשכה  8 שעות אקדמיות 
מקרה  תיאורי  פרונטאליים,  שיעורים  וכללה 
החדש.  באומדן  בשימוש  מעשית  והתנסות 
ביישום  הוחל  האחיות  כל  הדרכת  לאחר 
מעשי של כלי האומדן במחלקה. עם כל קבלת 
)ילד, שגילו עד 8 שנים(,  ילד חדש למחלקה 
מבוצעת הערכת סיכון להתפתחות פצע לחץ 
Braden Q במקום באמצעות  בעזרת אומדן 
האומדן  ביצוע  תדירות   .Norton אומדן 
הסיכון  במידת  תלויה  האשפוז  בהמשך 
שזוהתה בקבלה. למטופל בסיכון נמוך לפתח 
חודש,  מדי  חוזרת  הערכה  תבוצע  לחץ  פצע 
או  זיהום  חום,  )עליית  במצבו  שינוי  בעת  או 
בסיכון  נמצא  אשר  למטופל,  תפקודי(.  שינוי 
גבוה לפתח פצע לחץ, או אם זוהה פצע לחץ 
שבוע  מדי  חוזרת  הערכה  תבוצע  בקבלתו, 
או  חודש,  מדי  מכן  ולאחר  הראשון,  בחודש 

בעת שינוי במצבו.

תיאורי מקרה 
ושמונה  שנתיים  בן  ע.,   ט.    :1 תיאור מקרה 
לאחר  לשיקום  למחלקה  הגיע  חודשים, 
מגובה.  מנפילה  כתוצאה  ראש  חבלת 
דרך  נושם  מלאה,  בהכרה  המטופל  בקבלתו 
תת-גלוטית  היצרות  עקב  טרכיאוסטומי 
נשימתית.  מבחינה  יציב  אך  הנשימה,  בקנה 
המטופל אינו שולט על סוגרים, אינו מתהלך, 
מעבדה  בדיקות  ערכי  רגילה.  כלכלה  אוכל 
 ,-12.2 המוגלובין   ,4.3  - אלבומין  רלוונטיים: 
 ,Norton באומדן    .10.400  - לויקוציטים 
 ,12 היה  הסופי  הניקוד  בקבלתו,  שנערך 
פצעי  לפתח  גבוה  בסיכון  הילד  כי  ומשמעו 
התקדם  השיקום  תהליך  כחודש  לאחר  לחץ. 
ביכולותיו  ניכר  שיפור  ונראה  כמצופה, 

תנועתיות  ניידות,  כוללים  ומשכו  העור  על 
על  המשפיעים  הגורמים   . חושית  ותפיסה 
סבילות הרקמה מתחלקים לגורמים פנימיים 
מצב  הינם  הפנימיים  הגורמים  וחיצוניים. 
מצב  בצקות,   , הרקמות  חמצון  גיל,  תזונתי, 
הינם  החיצוניים  הגורמים  ועישון.  דחק 
גזירה.   וכוחות  חיכוך  ללחות,  העור  חשיפת 
חיכוך מתרחש, כאשר העור נע כנגד משטח 
תומך, למשל, תנועה של העור על פני סדיני 
המיטה  בזמן שינויי תנוחה.  גזירה מתרחשת,  
כלפי  ומחליק  במיטתו  יושב  מטופל  כאשר 
מטה,  העצם נעה כנגד העור, והרקמות הרכות 
שביניהן נקרעות. מצב זה גורם לפגיעה בכלי 
הדם ולהפחתת הפרפוזיה לרקמה,  וכתוצאה 
 Braden( מכך  עלולה להיפגע שלמות העור
  . ) & Bergstrom, 1987; Niedig et al, 1989

תפיסה   - סעיפים   6 ישנם   Braden באומדן 
חושית, רמת פעילות, תנועתיות, מצב תזונתי, 
בדומה  וגזירה.  חיכוך  וכוחות  העור  לחות 
למען  פותח  זה  אומדן  גם   Norton לאומדן 
בעיקר  ומשמש  הגריאטרית  האוכלוסייה 

 .)Braden & Bergstrom, 1987( אותה
לשימוש  ייעודי  באומדן  לצורך  כמענה 
ידי  על   Braden Q Scale פותח  בילדים, 
להערכת  מיועד  והוא   ,  Quigly & Curley
 8 גיל  עד  בילדים  לחץ  פצעי  לפתח  הסיכון 
האומדן  סעיפי   .)Quigly & Curley, 1996(
בתוספת  המקורי   Braden לאומדן  זהים 
הפרפוזיה  מידת  את  הבודק  נוסף,  סעיף 
וחמצון הרקמות, מכיוון שלא ידוע מהו הלחץ 
הקפילרי, שיבטיח המשך אספקת דם וחמצן 
לרקמת העור בילדים. בנוסף, נעשו התאמות 
המתייחסות לאבני הדרך בהתפתחות ילדים 
על  שליטה  עצמאית,  להליכה  הצפוי  )הגיל 
סוגרים, אכילה וכו'( ובעיות במערכת העיכול 
ולחות  רטיבות  בסעיף  לדוגמא,  בילדים. 
העור  של  הרטיבות  מידת  את  מציין  הניקוד 
של  השליטה  מידת  את  ולא  היממה  במשך 
על  שולט  שאינו  תינוק  הסוגרים.  על  הילד 
הודות  יבש  עורו  אך  גילו,  מפאת  סוגרים 
להחלפת חיתולים מספקת, יקבל את הניקוד 
הגבוה באומדן בסעיף רטיבות ולחות, בשונה 
מאומדן Norton, שבו אי-שליטה על סוגרים 

מקנה אוטומטית ציון נמוך בסעיף זה.
וגזירה  חיכוך  חושית,  תפיסה  הפרמטרים  
ותזונה, לא קיימים באומדן Norton, אך הינם 
בעלי חשיבות עליונה בתהליך היווצרות פצעי 
לחץ. אומדני Braden   ו-Braden Q כוללים 
את רוב גורמי הסיכון לפצעי לחץ לפי מודל

. Braden & Bergstrom



רלוונטיים:  מעבדה  בדיקות  ערכי  לגילו.  תקין 
לויקוציטים   ,11.7  - המוגלובין   ,4.1  - אלבומין 
בקבלתו,  שנערך   ,Norton באומדן   .6.360  -
הניקוד שהתקבל היה 11, ומשמעו, כי המטופל 
בסיכון גבוה לפתח פצעי לחץ. בסעיפי ניידות, 
קיבל  יומיומית  ופעילות  סוגרים  על  שליטה 
שנה  בן  תינוק   .)1( ביותר  הנמוך  הניקוד   את 
וחודש אינו שולט על סוגרים וזקוק לעזרה רבה 
לתינוק  גם  ניתן  היה  דומה  ניקוד  הזולת,  של 
בריא בגילו, ואין היגיון בקביעת דרגת הסיכון 
 Braden Q  הגבוהה לפתח פצעי לחץ. באומדן
קיימת התייחסות לנושא זה, ובסעיף הפעילות 
מדי  צעירים  שהינם  המטופלים  כל  כי  נקבע, 
 .)4( המרבי  הניקוד  את  יקבלו  להתנייד,  מכדי 
 4 הניקוד  התקבל  ולחות  רטיבות  בסעיף  גם 
מספקת.  טיטולים  החלפת  על  השמירה  עקב 
הניקוד המתאים למטופל הינו  25, ומשמעו, כי 
המטופל נמצא בסיכון נמוך לפתח פצעי לחץ. 

לראות,  ניתן  אלו  מקרה  תיאורי  באמצעות 
קטנים   בילדים   Norton באומדן  שימוש  כי 
לחץ,  פצעי  לפתח  סיכון  כבעלי  אותם  מזהה 
שלא לצורך, ובכך פוגע ביעילותו ככלי מהימן 
 Braden Q אומדן  לעומתו,  סיכון.  להערכת 
לילדים, מאפשר הערכה מדויקת  ייעודי  ככלי 

יותר של מידת הסיכון בילדים שנבדקו. 

 סיכום והמלצות 
של  מלאה  ולתמיכה  להכרה  זכה  הפרויקט 
הנהלת הסיעוד בבית-החולים ושל כל הגורמים 
המעורבים. נראה שיפור ביכולת הערכת הסיכון 
התורמת  יכולת  לחץ,  פצע  לפתח  ילדים  של 
לעשייה הסיעודית, וכן עלייה במודעות הכללית 

של הצוות לנושא פצעי לחץ בילדים. 
במהלך שנת 2010 הרשומות הרפואיות בבית-
 Braden החולים הפכו ממוחשבות, וגם אומדן
Q הוכנס לתיק הרפואי הממוחשב. מחברות כלי 
האומדן מציינות, כי ניתן לתעד את הממצאים 

.)Nooman et al, 2011( באופן אלקטרוני

איסוף הנתונים עד כה מראה, כי מרבית פצעי 
בבתי- נוצרו  ילדים  שיקום  במחלקת  הלחץ 
למחלקה.  הילד  בקבלת  וזוהו  כלליים,  חולים 
ניתן להסיק, כי חשוב ביותר לבצע את התוכנית 
לאיתור ילדים בסיכון ולמניעת פצעים בשלבים 
המוקדמים עד כמה שניתן, כבר בעת האשפוז 
מחקר,  בתכנון  הוחל  אלו  בימים  החריף. 
שמטרתו הוכחת תיקוף ומהימנות סטטיסטית 

של כלי האומדן וכן יעילות קלינית שלו. 

אנו מקווים, כי הכנסת אומדן Braden Q  ככלי 
לאיתור אוכלוסיות בסיכון ולמניעת פצעי לחץ 
בילדים תתרום לשיפור איכות הטיפול במטופל 

ולמניעת סיבוכים.

לא  עדיין  אך  מתהלך,  המטופל  המוטוריות, 
 Norton שולט על סוגרים באופן מלא. באומדן
נוסף, שנערך באופן רוטיני, הניקוד עלה ל-15 
)תוספת של 3 נקודות בתחום הניידות(, ומשמעו 
 Braden סיכון בינוני לפתח פצעי לחץ.  אומדן -
Q  אינו מתייחס למידת השליטה על הסוגרים, 
זה  במקרה  העור.  של  הרטיבות  למידת  אלא 
ושל  אימו  של  מתמדת  בהשגחה  נמצא  הילד 
טיטולים  החלפת  ונשמרת  המחלקה  צוות 
במידה מספקת, המונעת פגיעה בשלמות העור. 
סולם  של  הסטנדרטיזציה  לפי  כי  לציין,  ראוי 
 PEDI )Pediatric Evaluation of Disability
Inventory( אומדן הבודק את היכולת והביצוע 
מוכר  אומדן  בילדים,  תפקודיות  פעולות  של 
יגיעו  הבריאים  מהילדים   10% רק  ומתוקף, 
בגילו  סוגרים  על  מלאה  ולשליטה  לעצמאות 
לפי  למטופל  המתאים  הניקוד  המטופל.  של 
אינו  כי  ומשמעו   ,26 הינו    Braden Q אומדן 

בסיכון לפתח פצעי לחץ. 

הגיע  וחודש,  שנה  בן  פ.,  י.   :2 מקרה  תיאור 
המוח  בקרום  דלקת  לאחר  לשיקום  למחלקה 
מוטוריים  ליקויים  אובחנו  מכך  וכתוצאה 
המטופל  בקבלתו  צד.  וחולשת  וקוגניטיביים 
בבכי  ולכאב  לגירויים  מגיב  מלאה,  בהכרה 
אינו  סוגרים,  על  שולט  אינו  לגילו.  בהתאם 
יושב ואינו עומד, בליעת מוצקים תקינה, משקל 

אינו מבצע כלל כל שינוי 
בתנוחת הגוף, ולו הקל 

ביותר, או כל שינוי במצב 
הגפיים ללא סיוע.

מבצע מדי פעם שינויים 
קלים בתנוחת הגוף או 

הגפיים, אולם אינו מסוגל 
להתהפך בכוחות עצמו, 

ללא סיוע.

מבצע באופן עצמאי 
שינויים תכופים, אם כי 
קלים, בתנוחת הגוף או 

הגפיים.

מבצע שינויים גדולים 
ותכופים במצב הגוף ללא 

כל סיוע.

העור נותר רטוב כמעט תמיד 
בגלל זיעה, שתן, ניקוז נוזלים וכו'. 

נצפית לחות בכל פעם שמזיזים 
את החולה או משנים תנוחתו.

העור רטוב לעתים תכופות, אך 
לא תמיד. חייבים להחליף את 
המצעים לפחות מדי 8 שעות.

העור רטוב לפעמים, נדרשת 
החלפת מצעים מדי 12 שעות.

בדרך כלל העור יבש, נשמרת 
החלפת חיתולים שגרתית; נדרש 

להחליף את המצעים רק מדי 
24 שעות.

ספסטיות, קונטרקטורות, 
גירוד או אי-שקט 

המובילים להתחבטות 
מתמדת ולחיכוך.

דורש סיוע בניידות, 
ברמה בינונית עד מרבית.  

לא מתאפשרת הרמה 
מוחלטת מהסדינים, ללא 

התחככות בהם. לעתים 
מחליק מטה במיטה או 
בכיסא, תכופות נדרש 

סיוע  מרבי בהחזרה 
לתנוחה הקודמת.

מתנועע חלושות או דורש 
סיוע מינימאלי.  סביר 

כי במהלך התנועה העור 
מתחכך במידה מסוימת, 

בסדינים, ברצועות 
מרסנות או בהתקנים 

אחרים. רוב הזמן שומר 
על מנח טוב בכיסא או 

במיטה, אולם מחליק 
מטה מדי פעם.

קיימת אפשרות להרים 
את החולה לגמרי לשם 

שינוי תנוחה, מתנועע 
עצמאית במיטה ובכיסא 

ויש לו חוזק שרירים 
מספיק על מנת להתרומם 

לגמרי במהלך התנועה. 
שומר על מנח טוב במיטה 

או בכיסא בכל הזמן.

אינו אוכל )NPO( ו/או מוחזק על נוזלים 
צלולים, או עירוי נוזלים במשך יותר מ-5 
ימים או רמת אלבומין >2.5 מ"ג /דצ"ל או 
לעולם אינו אוכל ארוחה שלמה. לעתים 

נדירות אוכל יותר ממחצית ממזון כלשהו 
המוגש לו. צריכת החלבון היומית כוללת 2 
מנות של בשר או מוצרי חלב בלבד. צריכת 

נוזלים דלה. אינו צורך תוסף מזון נוזלי.

מוחזק בדיאטת נוזלים או בהזנה באמצעות 
זונדה / TPN, תזונה המספקת אספקה 

לקויה של קלוריות ומינרלים הנחוצים על 
פי הגיל או של אלבומין > 3 מ"ג / דצ"ל או 
לעתים נדירות אוכל ארוחה שלמה ובדרך 

כלל אוכל רק כמחצית מן הכמות המוצעת, 
אם בכלל אוכל. צריכת חלבון יומית כוללת 
3 מנות של בשר או מוצרי חלב בלבד. מדי 

פעם נוטל תוסף מזון.

מוחזק בהזנה באמצעות זונדה או הזנה 
שלא דרך המעיים )TPN(, הזנה המספקת 

כמות מספקת של קלוריות ומינרלים 
הנחוצים ע"פ הגיל או אוכל יותר ממחציתן 

של רוב הארוחות. אוכל את כל 4 מנות 
החלבונים היומית  )בשר, מוצרי חלב( מדי 

פעם יסרב לארוחה, אולם בדר"כ ייטול 
תוסף מזון אם יוצע לו.

נמצא במשטר תזונה רגיל, המספק כמות 
הולמת של קלוריות הנדרשות ע"פ הגיל. 

לדוגמה , אוכל את מרבית הארוחה, לעולם 
לא מסרב לארוחה. בדר"כ אוכל 4 או יותר 

מנות של בשר ומוצרי חלב. מדי פעם אוכל 
בין הארוחות. אינו זקוק לתוספי מזון.

לחץ דם נמוך )MAP לחץ דם עורקי 
מתחת ל 50 מ"מ כספית; 40 בילוד( 

או שהחולה אינו יכול לסבול מבחינה 
פיסיולוגית כל שינוי במנח גופו.

לחץ דם תקין מצב רווית  חמצן 
)סטורציה( יכול להיות מתחת              

ל- 95%; המוגלובין יכול להיות  
פחות מ- 10 מ"ג / דצ"ל; מילוי 

קפילרי יכול להיות מעל  2 שניות; 
סרום pH נורמאלי.

לחץ דם תקין מצב רווית  חמצן 
)סטורציה( יכול להיות מעל 95%; 
המוגלובין יכול להיות יותר מ-10 

מ"ג / דצ"ל; מילוי קפילרי  יכול 
להיות 2 שניות; סרום pH נורמאלי.

לחץ דם תקין, מצב רווית  חמצן 
)סטורציה( < 95%; המוגלובין 

נורמאלי; מילוי קפילרי  מתחת 
ל- 2 שניות.

אינו מגיב )אינו נאנח, אינו נרתע או 
אינו לופת( לגירוי של כאב עקב רמה 

מצומצמת של הכרה או מצב של הרגעה, 
או יכולת מוגבלת לחוש כאב על פני 

מרבית שטחו של הגוף.

מגיב רק לגירוי של כאב. אינו מסוגל 
להביע תחושה של חוסר נוחות, אלא על 

ידי השמעת אנחות או על ידי גילויים של 
חוסר מנוחה; או סובל מסוג מסוים של 

ליקוי חושי, המגביל את היכולת להרגיש 
כאב או אי-נוחות, ביותר ממחצית הגוף.

מגיב להוראות מילוליות, אולם אינו 
מסוגל להביע אי-נוחות או את הצורך 

שיהפכו אותו; או סובל מסוג מסוים של 
ליקוי המגביל את היכולת לחוש כאב או 

אי-נוחות בגפה אחת או בשתיים.

מגיב להוראות מילוליות. אינו סובל מחסך 
חושי העלול להגביל את היכולת להרגיש 

או להביע כאב או חוסר נוחות.

מרותק למיטה.

המסוגלות ללכת 
מוגבלת בצורה 

חמורה, או אינה 
קיימת כלל. אינו 
יכול לשאת את 
משקל גופו ו/או 
נזקק לסיוע כדי 

לשבת בכיסא או 
בכיסא גלגלים.

לעתים מתהלך 
במשך היום, אולם 
למרחקים קצרים 
מאוד עם או בלי 
סיוע. מבלה את 

מרבית השעות של 
כל משמרת במיטה 

או בכיסא.

מתהלכים מחוץ 
לחדר לפחות 

פעמיים ביום ובתוך 
החדר לפחות פעם 

מדי שעתיים במשך 
שעות העירות.

1. לא נייד

2. מוגבל מאוד

3. מוגבל קלות

4. ללא הגבלות

1. מרותק למיטה

2. מרותק לכיסא

3. מתהלך לפעמים

4. צעיר מדי או 
מתהלך לעיתים 

תכופות

1. מוגבל לחלוטין

2. מוגבל מאוד

3. מוגבל קלות

4. אין ליקויים

1. רטוב באופן קבוע

2. רטוב מאוד

3. רטוב מדי פעם

4. רטוב לעיתים נדירות

1. בעיה חמורה

2. בעיה

3. בעיה פוטנציאלית

4. אין בעיה גלויה

1. דלה מאוד

2. לקויה

3. הולמת

4. מצוינת

1. מוגבלות חמורה

2. מוגבלות

3. מצב הולם

4. מצב מצוין

ניידות
Braden Q בית-חולים לוינשטיין  - מרכז לשיקום.    הנהלת הסיעוד.   אומדן

רקמה-פרפוזיה וחמצוןתזונהחיכוך וגזירהרטיבות / לחותתפיסה חושיתפעילות

נספח

אושר לשימוש על ידי  Martha A.Q. Curley מתוך:
   .Quigley, S.M, Curley, A.Q (1996) Skin Integrity in the Pediatric Population:  Preventing and Managing Pressure Ulcer. Journal for Specialists in Pediatric Nursing 1(1) 7-18
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התכנסות קפה ועוגה
ברכות

גב' אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחיות 
עו"ד אורי פליישמן, הסתדרות האחיות                

"בין נוירולוגיה לפסיכיאטריה"  
ד"ר שחר ארזי

המחלקה הנוירולוגית, המרכז הרפואי הדסה 
"הסיעוד הפסיכיאטרי במאה עשרים ואחת" 

ד"ר מוניקה גון אוסישקין
מנהלת הסיעוד, מרכז פסיכיאטרי, 

בית חולים  כפר שאול/איתנים

8.00 - 8.30
8.30 – 9.00

               
9.00 – 9.45

 
9.45 – 10.20

"דכאון כמחלת המאה"
פרופ' גרינהאוז

מנכ"ל מרכז פסיכיאטרי רפואי,
בית חולים  כפר שאול/איתנים 

הפסקה
"מה בהסתדרות האחיות"  

גב' אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחיות
"מנפלאות המוח הנשי"

ד"ר דינה אייזן          
ארוחת צהריים ופיזור

10.20 – 11.30

 
11.30 – 12.00
12.00 – 12.30

12.30 – 14.30
          

14.30 – 15.30

02-6233865ולקורס ארומתרפיהלקורס רפלקסולוגיהלידיעתכם, נמשכת הרשמה
יום פורה ומהנה

עליזה חנוני
מזכירת  הסתדרות האחיות מרחב ירושלים

בתוכנית:

דמי השתתפות: 65 ₪  - כל הקודם זוכה
אין לבוא ללא כרטיס מראש, ביום העיון אין מכירת כרטיסים

ניתן לשלם דמי השתתפות במקומות הבאים:
הסתדרות האחיות בירושלים – 02-6233865, 02-6207256 

עליזה חנוני/אורלי שנצר, רח' שטראוס 17, ירושלים
וועד אחיות הדסה  עין כרם– בת אל - 78602   
וועד אחיות הדסה  הר הצופים – נוגה - 45350

וועד אחיות שערי צדק – אריאלה -  6666240–02 

יום עיון לאחים/יות מרחב ירושלים
בנושא: "חקר המוח"

במלון קיבוץ  רמת רחל, בתאריך 30.5.2012

Baharestani, M.M., & Ratliff, C.R (2007). Pressure ulcers in neonates and children: an NPUAP white paper. Advances in Skin & Wound
   Care, 20 (4), 208-220.
Braden, B., & Bergstrom, N. (1987). A conceptual schema for the study of the etiology of pressure ulcer sores. Rehabilitation Nursing,
   12(1), 8-12.
Butler, C.T (2006). Pediatric skin care: guidelines for assessment, prevention, and treatment. Pediatric Nursing 32(5).  
Curley, M.A.Q., Ramus, I.S., Roberts, K.E., & Wypij, D. (2003). Predicting pressure ulcers in pediatric patients. Nursing Research, 52 (1), 22-33.
Kottner, J., Wilborn, D., & Dassen, T.,(2010). Frequency of pressure ulcers in the pediatric population: A literature review and new
   empirical data. International Journal of Nursing Studies, 47 (10), 1330.
Miguens, C., & Ferreira, P. (2011). Validation and implemention of Braden Q scale. Paper presented at, 14th Annual EPUAP Conference,
   Oporto, Portugal.
Neidig, J., Kleiber, C., & Oppliger, R.A. (1989). Risk factors associated with pressure ulcers in the pediatric patient following open heart
   surgery. Progress in Cardiovascular Nursing, 4, 99-106. 
Noonan, C., Quigley, S.M, & Curley, M.A.Q. (2011). Using the Braden Q scale to predict pressure ulcer risk in pediatric patients. Journal of
   Pediatric Nursing, 26(6), 566-573  
Norton, D., McLaren, R., & Exton-Smith, A.N. (1975) An intervention of geriatric nursing problems in hospital., New York, NY:
   Churchill Livingstone.
National Pressure Ulcer Advisory Panel (2005). Pressure ulcers in neonates and children- white paper, second draft, 1-6.
Quigley, S.M, & Curley, M.A.Q. (1996) Skin Integrity in the Pediatric Population:  Preventing and Managing Pressure Ulcer. Journal for
   Specialists in Pediatric Nursing,   1(1), 7-18  
Schluer, A.B, Cignacoo, E., Muller M. ,& Halfens, R.J (2009). The prevalence of pressure ulcers in four pediatric institutions. Journal of
   Clinical Nursing, 18(23), 3244.

ביבליוגרפיה
מילך, ר., שמואלוב, א., וזייד, נ. )2001(. אומדן ומניעה של פצעי לחץ ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. האחות בישראל, 164,  41-45.

המאמר מתבסס על עבודת גמר שבוצעה במסגרת קורס "סמינר פרויקט" בתכנית המוסמך, בחוג לסיעוד אוניברסיטת תל-אביב,
בהנחייתן של  ד"ר אילנה חיות וד"ר מיכל יצחקי
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 תקציר
תפקיד אחות קשר בחדר ניתוח פותח במטרה 
ודאות, מתח  לתת מענה לתחושות של חוסר 
של  ומלווים  משפחה  בני  בקרב  וחרדה  נפשי 
התפקיד  במסגרת  ניתוח.  העוברים  מטופלים 
תקשורת  יצירת  על  הקשר  אחות  אחראית 
הממתינה  המטופל,  של  עם משפחתו  רציפה 
את  לעדכן  דואגת  האחות  הניתוח.  לסיום 
המשפחה על שלבי התקדמות הניתוח. על רקע 
הצוות  ורצון  הקשר  אחות  תפקיד  של  קיומו 
במערך חדר הניתוח לקדם את רווחת המלווים 
מאופן  רצונם  שביעות  להערכת  סקר  נערך 

עדכונם במהלך הניתוח ומתנאי ההמתנה. 

רצונם של  לבדוק את שביעות  מטרת הסקר: 
מהיבטים  הניתוח,  לסיום  הממתינים  מלווים, 
הניתוח  במהלך  עדכונם  מידע,  מסירת  של 

ותנאי ההמתנה. 
השיטה: סקר חתך תיאורי, כמותי. 

כלי הסקר: שאלון שביעות רצון מלווים, שכלל 
ורוסית.  ערבית  עברית,  בשפות  שאלות   16
במהלך  אנונימי  עצמי  למילוי  מיועד  השאלון 

ההמתנה לסיום הניתוח.
מלווים,   38 שכלל  נוחות,  מדגם  המדגם: 
שהשיבו על שאלון שביעות רצון, אשר פותח 

לצורך הסקר. 
שלאחות  עולה,  מהממצאים  הסקר:  ממצאי 
משמעותית  תרומה  הניתוח  בחדר  הקשר 
לסיום  ההמתנה  בזמן  בהתמודדותם  למלווים 

הניתוח.

 מבוא
השלב שבו המטופל עובר ניתוח, גורם לחרדה 
לא רק למטופל עצמו אלא גם למלוויו הקרובים. 
לסיום  ההמתנה  בזמן  לשיאו  מגיע  זה  מצב 
הממתינים  והמלווים  המשפחה  בני  הניתוח. 
על  מדווחים  המנותח  על  מידע  לקבלת 
תחושת בדידות, פחד, חרדה ואובדן של ממד 
 Leske, 1993; Carmichael & Agre,( הזמן 
לעזוב  חשש  על  מדווחים  הם  בנוסף,   .)2002
את חדר ההמתנה במהלך הניתוח פן יפסידו 
התפתחויות משמעותיות בטיפול בחולה, והם 
ייצא  כשהמנתח  זמינים,  יהיו  שלא  חוששים 
לדבר איתם בסיום הניתוח. כתוצאה מכך, הם 

נשארים מרותקים לחדר ההמתנה, דבר הגורם 
במקרים רבים להופעת מחשבות על התוצאות 
 Topp,( הניתוח  של  האפשריות  השליליות 

 .)Walsh & Sanford, 1998

כחלק מהרצון לקדם את רווחת המלווים של 
שולב  הניתוח,  לסיום  הממתינים  המטופל, 
במערך חדר הניתוח במרכז הרפואי "הדסה עין 
כרם", תפקיד של אחות קשר, המיועד להוות 
המלווים  לבין  ניתוח  בחדר  הנעשה  בין  גשר 
יתואר  זה  במאמר  ההמתנה.  בחדר  הנמצאים 
במערך  הקשר  אחות  של  הייחודי  תפקידה 
שביעות  סקר  ממצאי  יוצגו  וכן  הניתוח,  חדר 
רצון מלווים מעדכונם במהלך הניתוח ומתנאי 

ההמתנה.

סקירת ספרות
מסקירת הספרות שנערכה לא נמצאו מחקרים 
אמפיריים רבים, שבדקו את נקודת מבטם של 
לגבי  ניתוח,  העוברים  מטופלים  של  מלווים 
ממחקרים  זאת,  עם  לסיומו.  ההמתנה  תהליך 
לבני  מידע  מסירת  כי  עולה,  בכך  עסקו  שכן 
בחדר ההמתנה  למטופל  משפחה, הממתינים 
משמעותית  בצורה  מורידה  הניתוח,  חדר  של 
את רמת החרדה שלהם, והיא תורמת לטיפול 
 Lesce, 1996;( הניתוח   לאחר  בחולה  המשכי 
Carmichael & Agre, 2002(. במחקר שנעשה 
נבדקו   )Carmichael & Agre  )2002 ידי על 
ומלווים  משפחה  בני  על  שמקלים  התנאים 
במחקר  הניתוח.  לסיום  ההמתנה  בתקופת 
גבוהה  בתדירות  מידע  מתן  כי  נמצא,  זה 
הוא  הניתוח,  הנוגע להתקדמות  כזה  ובמיוחד 
המלווים.  עבור  ביותר  הרבה  החשיבות  בעל 
בני  כי  נמצא   )Lesce )1996 של  במחקרה 
על  מידע  אישי  באופן  שמקבלים  משפחה, 
הצוות  מצד  פסיכולוגית  ותמיכה  המנותח 
המטפל, מדווחים על רמת חרדה נמוכה יותר 

והתמודדות טובה יותר עם מצבי לחץ. 

בהסתמך על ממצאי מחקר זה, יושמה במרכז 
שבסן-אנטוניו,    St. Luke's Baptist הרפואי 
תוכנית למתן מידע למשפחות במהלך הניתוח 
 McEwen, Belanger, Goode, Najar, Shean,(
Torres,  1998( &. במסגרת התוכנית מתבצע 

באמצעות  אישי,  באופן  למשפחות  הדיווח 
לכך,  ייעודית  הכשרה  שעברו  מתנדבים, 
משפחה.  לבני  טלפון  שיחות  באמצעות  או 
המחברים מציינים, כי דיווח באמצעות אחיות 
ניתוח לא התאפשר בשל מיקום מרוחק  חדר 
של חדר ההמתנה מחוץ למתחם חדרי הניתוח. 
במחקר שנעשה על ידי Lesce  )1996( מסתבר 
שאנשים, שקיבלו דיווח על מהלך הניתוח באופן 
על רמת  דיווחו  ולא באמצעות הטלפון,  אישי 
שמתן  נמצא  לכך,  בנוסף  יותר.  נמוכה  חרדה 
הניתוח  למהלך  הנוגע  וקונקרטי,  אישי  מידע 
ומצבו של המטופל, תורם אף יותר מאשר מתן 
תמיכה רגשית כללית בלבד. מעבר לכך, נמצא 
כי מתן המידע מאפשר לבני המשפחה להיות 
מעורבים יותר בטיפול בחולה, באופן, שבסופו 
של דבר, מתבטא בתוצאים טובים יותר עבורו 

.)Lesce, 1993, 1996(

מסייעת  הקשר  אחות   )Stefan )2010 פי  על 
האישי  הקשר  באמצעות  המלווים  בהרגעת 
קיבלו  בני משפחה, שלא  איתם.  יוצרת  שהיא 
להיות  נוטים  הניתוח,  במהלך  שוטף  עדכון 
חרדים יותר בהשוואה למלווים שקיבלו עדכון 
כזה. עם זאת, Stefan )2010( מציינת, שאחיות 
חדר ניתוח לא הרגישו נוח עם תפקידן כאחיות 
את  "מפספסות"  שהן  חשו,  שהן  בגלל  קשר 
עיקר הפעילות )missing action( בחדר ניתוח.

הרפואי  המרכז  של  האינטרנט  באתר 
האוניברסיטאי וויסקונסין שבארצות-הברית, 
מתוארת תוכנית לעדכון ומתן מידע למלווים 
הניתוח.  לסיום  ההמתנה  בחדר  הממתינים 
השירות ניתן בימים שני עד שישי בין השעות 
התוכנית  מטרת  בערב.  לשבע  בבוקר  שבע 
בני  של  רצונם  שביעות  את  לקדם  הייתה 
המשפחה הממתינים. התוכנית מתבססת על 
שתפקידן  ניתוח,  חדר  של  מוסמכות  אחיות 
שבו  לאזור,  הניתוח  בתחילת  להתקשר 
להתקשר  מכן  ולאחר  המשפחות,  ממתינות 
ההתקדמות  על  לדווח  כדי  שעתיים,  מדי 
יש  המשפחה  לבני  לכך,  בנוסף  בניתוח. 
אינם  שהם  כך  איתורית,  לקבל  אפשרות 
במידה  ההמתנה.  בחדר  להישאר  חייבים 
שיש צורך, צוות האחיות יכול לאתר את בני 
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אחות קשר: הגשר שבין חדר ניתוח
למלווים בחדר ההמתנה



אחות  של  מפורטים תפקידה  שבו  מידע,  דף 
הקשר וכן הקוד הסודי לצורך התעדכנות במסך 
המידע הממוחשב. מתחילת 2010 מוקרן בחדר 
הקבלה ובאזור ההמתנה של המשפחות סרט, 
המטופל  עובר  שאותם  השלבים  את  המתאר 
פרידתו  לאחר  "הדסה",  של  הניתוח  בחדר 
מהמשפחה בחדר הקבלה ועד ליציאתו לחדר 
ההתאוששות. הסרט מוקרן באופן מעגלי מדי 
10 דקות. מטרת הסרט היא להציג למשפחה 
הניתוח  בחדר  השונים  התפקידים  בעלי  את 
נמצא  שהמטופל  ביטחון,  תחושת  לה  ולתת 

בידיים מיומנות ומקצועיות. 

 תפקידה של אחות הקשר 
תפקיד אחות הקשר בחדר ניתוח פותח לפני 
כעשור מתוך השקפת עולם, שלפיה המטופל 
המקצועית.  העשייה  בלב  נמצאים  ומשפחתו 
בזמן ההמתנה  לצורכי המשפחה  ההתייחסות 
של  הכוללנית  מהראייה  חלק  הינה  לניתוח 
ההתערבות הסיעודית במערך הטיפול בחולה. 
מאחות  עדכון  לקבל  האפשרות  על  המידע 
קשר ניתן למשפחות לאורך כל תהליך ההכנה 
הקבלה  בחדר  האשפוז,  במחלקת  לניתוח: 
ובאזור ההמתנה למשפחות.  של חדר הניתוח 
אחות הקשר אחראית ליצירת תקשורת רציפה 
לסיום  הממתינה  המטופל,  של  משפחתו  עם 
הניתוח בחדר ההמתנה. האחות דואגת לעדכן 
את המשפחה, מדי שעה עגולה, בנוגע לשלבי 
הניתוח. השירות ניתן בימים ראשון עד חמישי 
שלוש  השעה  ועד  בבוקר  תשע  השעות  בין 
בצהריים. זוהי מסגרת הזמן שבה מבוצעים רוב 
הניתוחים המתוכננים.  המפגש בין אחות חדר 
הניתוח, שמכירה את התהליך שעובר המטופל 
למשפחה  מאפשר  המשפחה,  לבין  הספציפי, 
לחלוק עימה דאגות ורגשות הקשורים לניתוח. 
מתקיים  למשפחות  המידע  שמתן  העובדה, 
נותנת  מראש,  וידועים  קבועים  בזמנים 
למשפחות אפשרות לעזוב את חדר ההמתנה 
ולחזור אליו לצורך התעדכנות בשעה היעודה. 

האחות,  ידי  על  הנמסר  המידע  כי  לציין,  יש 
רפואיים  כולל פרטים  ואיננו  כללי בלבד  הינו 
הקשורים לניתוח, כגון: אבחנה, תיאור הפעולות 
הכירורגיות שבוצעו וסיבוכים שקורים במהלך 
הניתוח. פרטים אלו נמסרים למשפחה באופן 

ישיר על ידי הרופא המנתח. 
האחיות הממלאות את תפקיד אחות הקשר, 
על-בסיסי  קורס  בוגרות  מוסמכות,  אחיות  הן 
שלוש  של  ניסיון  בעלות  ניתוח,  חדר  בסיעוד 
שנים בעבודה בחדר ניתוח. בנוסף, הן נדרשות 
התמודדות  ויכולת  טובים  תקשורת  לכישורי 
עם מצבי לחץ. במהלך המשמרת אחות הקשר 
חדרי  בכל  התעדכנות  סבב  מדי שעה  עורכת 
בנוגע  מידע  לקבל  כדי  הפעילים  הניתוח 
ניתן  המידע  מטופל.  כל  של  הניתוחי  לשלב 

לאחות הקשר הן על ידי הצוות הרפואי )כירורג 
ומרדים( והן על ידי הצוות הסיעודי, ולאחר מכן 

נמסר למשפחה באופן אישי ובפרטיות. 

 - הניתוח  בחדרי  חריג  עומס  מופיע  כאשר 
או  דחופים  ניתוחים  של  רקע  על  במיוחד 
נפגעים רבים - מגויסת אחות הקשר לעבודה 
בתוך חדרי הניתוח. במצבים אלו אחות הקשר 

אינה יכולה להתפנות לעדכון המשפחות. 
לא  מעורר,  כי תפקיד אחות הקשר  לציין,  יש 
אחת, בקרב האחיות שממלאות את התפקיד, 
קשיים אישיים ומקצועיים, הקשורים להגבלות 
מוסמכות  שהן  המידע  תוכני  לגבי  הקיימות 
סיבוך  חל  שבהם  במקרים  לדוגמא,  למסור. 
במצב המטופל, לאחות יש קושי למסור עדכון 
למשפחה, שכן היא מנועה מלמסור מידע מסוג 
לבקש  אפשרות  יש  לעתים  אלו  במקרים  זה. 
אל  הקשר  אחות  עם  לצאת  המנתחים  מאחד 
המשפחה ולמסור את המידע. במקרים שהדבר 
איננו אפשרי, האחות מוסרת את המידע באופן 
כללי מאוד, לדוגמא: "הניתוח מתמשך, אמשיך 
לעדכן אתכם". הפער בין ציפיות המלווים לבין 
לספק,  מוסמכת  הקשר  שאחות  המידע,  סוג 
לאחות  והן  למלווים  הן  תסכול  לעתים  גורם 

הקשר. 
התמודדות נוספת של אחות הקשר בעת מתן 
למטופל  שלעתים  מהעובדה,  נובעת  המידע 
שונים,  קרבה  ממעגלי  רבים,  מלווים  יש  אחד 
ארוכים  בניתוחים  מדובר  כאשר  במיוחד 
ומורכבים. במקרים אלו מופעל על אחות הקשר 
המידע  את  לתת  השונים  המלווים  מצד  לחץ 
אחות  זה  במצב  אישי.  באופן  מהם  אחד  לכל 
הקשר נדרשת לזהות מי מהמלווים הינו הדמות 

המרכזית שלה מוסרים את המידע.

 סקר שביעות רצון 
של  רצונם  שביעות  את  לבדוק  הסקר:  מטרת 
מלווים הממתינים לסיום הניתוח מהיבטים של 
ותנאי  הניתוח,  במהלך  ועדכונם  מידע  מסירת 
תורפה  נקודות  לזהות  זאת, במטרה  ההמתנה. 
המלווים  לרווחת  משפרות  פעולות  וליישם 

והמשפחות. 
ניתן  הסקר  לביצוע  הסקר:  לביצוע  אישורים 
בית- של  הלסינקי  ועדת  יו"ר  מטעם  אישור 

החולים.
של  במדגם  תיאורי  כמותי,  חתך  סקר  שיטה: 

נוחות.
העוברים  מטופלים  של  מלווים  האוכלוסייה: 
ההמתנה  בחדר  לסיומו  הממתינים  ניתוח, 

במרכז הרפואי "הדסה עין כרם". 

 כלי הסקר 
ובני  מלווים  רצון  שביעות  לבדיקת  שאלון 
בחדר  הניתוח  לסיום  הממתינים  משפחה, 
ההמתנה. השאלון מיועד למילוי עצמי אנונימי 

www.uwhealth.  ( אותם  ולעדכן  המשפחה 
org/surgery-centres/surgical-waiting-

)area/11727
גם באתר האינטרנט של המרכז הרפואי קנדל 
תוכנית  מתוארת  שבארצות-הברית,  באילינוי 
בחדר  הממתינים  למלווים,  מידע  לעדכון 
ההמתנה לסיום הניתוח, באמצעות מערך של 
מתנדבים. בתוכנית זו המתנדבים מבקשים לפני 
תחילת הניתוח מאחד המלווים להזדהות כאיש 
עדכונים  יקבל  בהמשך  אשר  העיקרי,  הקשר 
התקדמות  מהלך  ועל  המטופל  של  מצבו  על 
http://www.advocatehealth.com/  ( הניתוח 

.)condell/visitorreferenceguide
מתן  כי  עולה,  הספרות  מסקירת  לסיכום, 
הניתוח  לסיום  הממתינים  למלווים  מידע 
והמלווים,  בני המשפחה  הינו משמעותי עבור 
הניתוח, מהיבטים של  לסיומו של  הממתינים 
הפחתת חרדה ושיפור שביעות רצון המלווים. 

 אזור המתנת המשפחות 
בית- הינו  כרם"  עין  "הדסה  הרפואי  המרכז 
 17 הכולל  שלישוני,  אוניברסיטאי,  חולים 
כל  מבוצעים  שבהם  מרכזיים,  ניתוח  חדרי 
סוגי הניתוחים בהתמחויות השונות. מדי שנה 
הצוות  שונים.  ניתוחים  כ-19,000  מבוצעים 
מוסמכות שעברו  אחיות  כ-90  כולל  הסיעודי 

קורס על-בסיסי בסיעוד חדר ניתוח. 

אזור  ישנו  הניתוח  חדר  למתחם  בצמוד 
ישיבה  כורסאות  הכולל  למשפחות,  המתנה 
נוחות, מתקן למים קרים, מכונת קפה, חיבור 
קודש.  וספרי  טלוויזיה  אלחוטי,  לאינטרנט 
את  המכוון  ברור,  שילוט  יש  ההמתנה  בחדר 
נלווים  לשירותים  הממתינות  המשפחות 
הדם  בנק  קפיטריה,  מודיעין,  שירותים,  כגון: 
של  גם משפחות  משרת  ההמתנה  חדר  ועוד. 
נמרץ,  ביחידה לטיפול  מטופלים המאושפזים 
הניתוח.  חדרי  למתחם  בסמוך  הממוקמת 
חדר  הניתוח,  בחדר  רב  עומס  של  בימים 

ההמתנה צפוף מאוד. 

לצורכי  מודעות  מתוך  האחרון  בעשור 
המשפחות להתעדכן על מהלך הניתוח, נעשה 
העברת  ואופן  התקשורת  את  לשפר  מאמץ 
המידע למשפחות בנושא זה. הפעולות שנערכו 
קשר,  אחות  של  ייחודי  תפקיד  פיתוח  כללו: 
המהווה חוליה מקשרת בין חדר הניתוח לבין 
ההמתנה  בחדר  בנוסף,  והמלווים.  המשפחה 
המאפשרים  ממוחשבים,  מסכים  הותקנו 
שלב  באיזה  להתעדכן  המטופל  של  למלווים 
ניתוחי הוא נמצא )לדוגמא: תחילת ההרדמה, 
לחדר  והעברה  הניתוח  סיום  הניתוח,  תחילת 
התאוששות(. העדכון הינו על פי קוד אישי של 
המטופל במטרה לשמור על סודיות רפואית. כל 
משפחה מקבלת מאחות הקבלה בחדר הניתוח 
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הנחה, כי מיומנויות כמו: מתן תרופות, ביצוע 
בעיות,  ופתרון  ודיווח  רישום  סיעודי,  אומדן 
לתפקד  נדרשת  האחות  וידועות.  מוכרות  הן 
בסביבה משתנה ולהפגין ידע ומיומנויות ברמה 
ביעילות  לתקשר  יכולת  להפגין  עליה  גבוהה. 
תוך  זה  וכל  מוכרת,  לא  בסביבה  ולהתמצא 
שמירה על תקנים מקצועיים גבוהים ונאותים. 
לחלופין, אם אין בנמצא די אחיות במשמרת 
על  לענות  יכול  לא  שבית-החולים  או  נתונה, 
תימצא  מסוים,  חולה  של  הרפואיים  צרכיו 
לחולה מיטה בבית-חולים אחר, והחולה יועבר 
אליו. מיותר לציין, כי האחיות בדרך-כלל אינן 
לא  שהן  במחלקות,  לעבודה  לצאת  ששות 
עושות  אבל  שלהן,  הקבוע  הצוות  עם  נמנות 
שעליו  והחוזה  העבודה  ממסגרת  כחלק  זאת 

הן חתומות.

מערכת ממוחשבת  של ארגון-העל מאפשרת  
ספציפית  היא  המערכת  שכזה.  שירות  מתן 
אפשר  שבה  המיטה,  מספר  לרמת  שמית 
והאם  ולמה,  איפה  נמצא  חולה  איזה  לראות 
בידוד  כמו  מיוחדים  אשפוז  בתנאי  צורך  יש 
לארגון-  .)VRE או   MRSA בגלל  )בדרך-כלל 

העל גם יחידה להעברת חולים, הכוללת מסוק, 
ניידת טיפול נמרץ או אמבולנס רגיל על מנת 
לנייד את החולים אל המקום, שבו יוכלו לקבל 
)בתי- עבורם  ביותר  המתאים  הטיפול  את 
חולים הנותנים שירותי צינתור, למשל, יחידת 

כוויות וכד'(.

במערכת  הסיעוד  מבחינת  המהותי  ההבדל 
שלאחות   הוא   שכזו,  מורכבת  בריאות 
לבצע  אחות;  להיות  זמן  יש  באוסטרליה 
הוליסטי  טיפול  למטופל  ולתת  אומדנים 
בסטנדרט גבוה ללא עיגול פינות, תוך שאיפה 
להתאים את הנעשה לתיאוריה. פרספקטיבה 
זו נכונה גם לגבי הניהול - יש שאיפה לניהול 
לפי הספר. המיקוד בתהליכי קבלת ההחלטות 
על  ושמירה  המטופל  טובת  כל  קודם  הוא 

העובדים תוך שמירה על תקנים גבוהים.

של  מאגר  גם   יש  לבית-החולים   -  Casual 
עובדים )אחיות וכוחות עזר( עם חוזה עבודה, 
הארגון.  צורכי  פי  על  מועסק  העובד  שבו 
לעובד  העדפה  לתת  מתחייב  הארגון  כלומר, 
פונה  שהוא  )לפני  הצורך  בשעת  מהמאגר 
לסוכנות האחיות(, כשהאינטרס של העובד הוא 
להיות פנוי לעבוד. אם בעיית כוח האדם לא 
נפתרה באחת מהאופציות הנ"ל, תישאר אחות 
נוספת  לילה  או  ערב  למשמרת  מהמחלקה 

)וישולמו לה שעות נוספות(.

צרכיו  על  לענות  מסוגל  בית-החולים  אם 
מיטת  בנמצא  ויש  המטופל,  של  הרפואיים 

סיעודי,  אדם  בכוח  מחסור  יש  אך  אשפוז, 
נפתרת הבעיה בהעסקת אחיות מסוכנויות - - 
Nursing agency לאותה משמרת ספציפית, 
שבה קיים המחסור. המעסיק במקרה זה הוא 
סוכנות האחיות, הגובה תשלום מבית-החולים 

ומשלמת לעובד.

קיים הבדל גדול ומהותי במקומן של האחיות 
בצוות המטפל. לאחיות הבכירות ידע, המקביל 
)ולא  מהרופאים  חלק  של  זה  על  עולה  ואף  
בגלל שהרופאים אינם יודעים(, מה שמאפשר 
בקבלת  בר-סמכא  נדבך  להוות  לאחיות 
ההחלטות הטיפוליות בצוות על בסיס של ידע 
וניסיון. התפיסה כאן היא,  שהאחות היא שומר 
הסף של המטופל, האחראית לדאוג לכל צרכיו. 
היא נמצאת לצידו כל הזמן ומודעת לבעיותיו. 
אינטובציה,  סף  על  שהוא  חולה  לדוגמא: 
לאחות יש כוח ומחויבות )אם היא חולקת על 
ההחלטה( להשפיע על החלטת הרופא הבכיר 
אם אכן לעשות את האינטובציה ומתי, עובדה 
ואופטימאלי.  ממוקד  טיפול  מתן  המאפשרת 
סיום  על  החלטה  של  הקריטי  בנושא  אפילו 
החלטות  באוסטרליה(,  מתקדם  )נושא  החיים 
מאשר  לרופא  יותר  קשות  לפעמים  שהן 
נכבד  מקום  יש  לאחות  ולמשפחתו,  למטופל 

בהחלטה.

מתוקף מעמדן זה ניתן לאחיות חופש רב יותר בכל 
מה שקשור במיומנויות סיעודיות. כמה דוגמאות 

למה שאחיות באוסטרליה רשאיות לעשות:
לתת תרופות ב"פוש" בולוס לתוך הווריד ללא 
צורך בשימוש בבירטה. באחריותה של האחות 
את  לתת  ניתן  אם  התרופה  מתן  לפני  לברר 

התרופה, איך לתת אותה, מה המינון ומתי.
יש לאחות סמכות ליזום מתן תרופות מסוימות 
)מעוגן ברשימה מפורטת( ללא צורך בהוראה 

רפואית. 
קיימת אפשרות לקבל הוראה טלפונית למתן 
תרופות, המעוגנת בהליך ספציפי, שבו על שתי 
ולחזור  אחיות מוסמכות לשמוע את ההוראה 
תוך  ההוראה  על  לחתום  הרופא  על  אחריה. 

טווח זמן מסוים.
רשאיות  נמרץ,  בטיפול  העובדות  האחיות  
כל  )המופילטרציה(.  לדיאליזה  חולה  לחבר 
מה שנדרש מהרופא הוא לתת את ההוראות, 
את  מחברת  הפילטר,  את  מתקינה  והאחות 

המטופל ופותרת בעיות במידת הצורך. 
 ALS -( קורס  שעברו  נמרץ,  טיפול  לאחיות 
לנהל  סמכות  יש   )Advanced Life Support
החייאה  ותרופות  חשמלי  שוק  לתת  החייאה, 
בהיעדר רופא במקום. אך אין בסמכותן לקבוע 

מוות. 

רמות השכר של האחיות עולות לפי הוותק, עד 

לוותק של שמונה שנים, שהוא הוותק המרבי. 
אחריו, אם רוצים העלאה במשכורת, יש לקבל 
תפקיד. אופציות הקידום הן מגוונות וכוללות 
הסתעפות לניהול.  השנה חוקק חוק,  המאלץ 
RN להוכיח, שהשקיעה לפחות 20  כל אחות 
ספציפי,  בתחום  ידע  בעדכון  לימוד  שעות 
רוב  בסיעוד.  לעסוק  רישיונה  יחודש  בטרם 
באמצעות  מבוקרות  הסיעודיות  המיומנויות 
מיומנות  לאותה  ותיאורטי  מעשי  מבחן 
ספציפית. החל מקיבוע של ליין מרכזי, חלוקת 
תרופות, מתן תרופות וכלה ב-ALS ובדיאליזה. 
המפתחות  אחד  הם  אלה  מיומנויות  מבחני 
לקידומה המקצועי של האחות. ככל שזו צוברת 
מתרבות.  סמכויותיה  כך  ומיומנות,  ידע  יותר 
קיים גם מדרג יוקרה, למשל: מיומנות הרכבת 
טיפול/ ממיומנות  יותר  נחשבת  הדיאליזה 

מתח  היוצרת  עובדה,  מרכזי,  וריד  של  קיבוע 
תחרותי בין האחיות ומניעה לקידום ולמצוינות. 
מתן  נוהל  לרענן   אחות  כל  על  שנה,  מדי 
ובטיפול  רוקחי,  חישוב  מבחן  לעבור  תרופות, 
נמרץ - גם  מבחן ידע ספציפי לתרופות טיפול 
 .ALS - Advanced Life Support-ו נמרץ 
מחלקה בכל  תימצא  נמרץ  לטיפול  ביחידות 

הן  אלה   .CNS - Clinical Nurse Specialist
אחיות הכפופות לאחות האחראית, ומקדמות 
של  פרויקט  לדוגמא,  ביחידה.  פרויקטים 
או  נמרץ,  בטיפול  לחולה  הגירויים  הפחתת 
להפחתת  ומונשם  מורדם  לחולה  יומן  עריכת 
היארעות של PTSD אצל חולים אלה. על מנת 
לעמוד  יש  זה  מקצועי  סטאטוס  על  לשמור 
בקריטריונים מקצועיים, הנבדקים מחדש מדי 
 CNS-ה של  מתפקידיה  אחד  לדוגמא:  שנה. 
על  להמליץ  וליישמם,  פרויקטים  ליזום  הוא 

שינויים מתבקשים ולהוביל אותם.  

החל  למקצוענות,  הארגונית שואפת  התרבות 
מסממנים חיצוניים, הבאים לידי ביטוי במדים, 
וכלה בתקשורת הארגונית. לכל ארגון-על יש 
יכולה  שהאחות  מדים,  של  עיצובים  מבחר 
כמנהלת  הנתפסת  האחות  מתוכם.  לבחור 
טיפול, לובשת, ברוב המקרים, חולצת צווארון 
מכופתרת עם מכנסיים כהים ונעליים שחורות. 
מבחינת התקשורת התוך-ארגונית, יש לארגון-

העל אתר אינטרנט ובו אינפורמציה  וקישורים 
מנושאים  החל  נושא,  בכל  ידע  למאגרי 
קליניים, דרך נהלים וכלה במידע על פרויקטים 
מערכת  יש  והתקדמותם.  תוך-ארגוניים 
להעברת  תוך-ארגונית  אלקטרונית  דואר 
טכנולוגיית  זאת,  עם  יחד  אינפורמציה. 
החוק  לפי  אמנם  בחיתוליה.  עודנה  המחשוב 
להקים  יש  שבונים,  חדש  בית-חולים  בכל 
בתי-החולים  לרוב  אבל   ממוחשבת,  מערכת 
עם  עובדים  ועדיין  נכנס,   לא  עדיין  המחשוב 
ניירות בהם נרשמים כל הנתונים וכתוצאה יש 
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"בקורס נחשפתי למיומנויות קליניות המניעות לשינוי וללקיחת אחריות של המטופל לבריאות. לדעתי זה קורס חובה לאחיות" הדר ביכמן, אחות, עפולה 

*לימוד ותרגול של  כלים מקצועיים מבוססי מחקר
  לשינוי התנהגות המסייעים לאנשים לעשות שינוי

   בריאותי מוצלח ומתמשך באורחות חייהם.
*לאפשר לאחיות המשתתפות להתנסות בשינוי עצמי

  בהרגלי בריאות, איכות חיים והתחדשות אישית ומקצועית.

מיומנויות תקשורת והשפעה, העצמת המטפל והמטופל, 
לפתרון  כלים  התנהגות,  לשינוי  מוטיבציה  הגברת 
התנגדויות, חיזוק הדימוי והמסוגלות העצמית, מיומנויות 
ניהול עצמי וניהול זמן, זיהוי ופתרון חסמים לשינוי, אימון 
לניהול סטרס, טיפוח עצמי ומניעת שחיקה של המטפל.

Medicoach היא החברה המובילה בישראל את תחום האימון לבריאות ואיכות חיים.   ב-5 השנים האחרונות עבדנו על מנת לפתח מודל אימון לבריאות 
הכולל ידע, כלים ומיומנויות מבוססי מחקר המסייעים לאלפי אנשים ברחבי הארץ ליצור שינוי בר קיימא בבריאותם ובאורח חייהם. במשך שנים אלו פיתחנו 

תכנית לימודים מתקדמת במיומנויות אימון לבריאות לאחיות, מאמנים ומטפלים על מנת לסייע להם להגדיל היענות של מטופלים להמלצות הטיפול.

מיומנויות אימון לבריאות ואיכות חיים

נושאים עיקריים:מטרות הקורס:

קורס לאחיות, כולל גמול השתלמות

מהו בונדי?
בונדי הוא מוצר המתחבר לטלפון הסלולרי

ומאפשר אין סוף פונקציות.
ניתן לתלות על מראת הרכב, על המכנסיים, על אופניים,

על שקע המטען, על המחשב ולא רק...
ראו בעמוד 15 מה עוד עושים עם בונדי.

טלפון להזמנות  054-2272208

מיוחד מבצע 
הסתדרות לחברי 
והאחיות!!! האחים 

במקום ₪99

במקום ₪198

במקום ₪297

1 ב ₪69
2 ב ₪129
3 ב ₪180

ניתן להזמין באמצעות דואר רשום )תוספת ₪12 משלוח לפריט( 
וניתן לאסוף עצמאית בתאום טלפוני
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ממצאים
את  חילקו  ניתוח  חדר  ואחיות  מתנדבים 
השאלונים למלווים, שהמתינו בחדר ההמתנה 
איכות  מפרויקט  כחלק  ניתוח,  חדר  שליד 
 38 ל-31.10.2009.   01.09.2009 בין  שנערך 
המלווים  מאפייני  סיכום  הוחזרו.  שאלונים 
תשובות  התפלגות   .1 מס'  בטבלה  מוצג 
בשאלה   .2 מס'  בטבלה  מוצגת  המלווים 

במהלך ההמתנה לסיום הניתוח. השאלון נערך 
ב-3 שפות: עברית, ערבית ורוסית וניתן למלווים 
על ידי מתנדבת או אחות חדר ניתוח, שקיבלו 
וחולק  שאלות   17 כלל  השאלון  לכך.  הדרכה 
 .9:00-15:00 בשעות  חמישי  עד  ראשון  בימים 
שהתשובות  שאלות  עבור  נבדקה  מהימנות 
מבחן  באמצעות  אורדינאלי,  בסולם  עליהן 

 .α = 0.831 אלפא קרונבך ונמצאה גבוהה

)N=38( טבלה מס' 1: מאפייני המלווים)N=38( טבלה מס' 2: התפלגות תשובות המלווים

הפתוחה המלווים התבקשו לציין, מהו המידע 
הקשר  מאחות  לקבל  מעוניינים  היו  שהם 
הניתוח. התשובות שהתקבלו לשאלה  במהלך 
זו היו: ההתקדמות בניתוח )האם היא כמצופה(, 
באיזה שלב  הניתוח,  חריגים במהלך  אירועים 
הניתוח נמצא, מצב המטופל, תוצאות הניתוח.

במרכז הרפואי הנידון הונהגה מדיניות, שלפיה 
כי  נראה,  ייעשה אחת לשעה.  עדכון המלווים 
יכולה לענות על ציפיות המלווים.  זו  מדיניות 
רוב המלווים שענו על השאלה, ציינו שקיבלו 
של  לתפקידה  בנוגע  הראשוני  המידע  את 
אחות הקשר בזמן קבלת המטופל לחדר ניתוח. 
זה משקף את העובדה, שאחיות חדר  ממצא 
ניתוח מודעות לחשיבות מתן המידע למלווים 
בחולה  הטיפול  ממערך  נפרד  בלתי  כחלק 

ומלוויו עבורו. 
 ,76%( המלווים  רוב  כי  נמצא,  הנוכחי  בסקר 
העובדה,  הקשר.  אחות  ידי  על  עודכנו   ,)n=29
זכו לקבל עדכון  )n=9( לא  כי 24% מהמלווים 

 דיון
הקשר  אחות  של  תפקידה  תואר  זה  במאמר 
שביעות  סקר  ממצאי  והוצגו  ניתוח,  בחדר 
ניתוח,  שעוברים  למטופלים  מלווים  רצון 
מאופן עדכונם במהלך ההמתנה. באופן כללי 
ממצאי הסקר מחזקים את הידוע מהספרות, 
כי מתן עדכון למלווים במהלך ההמתנה לסיום 
 Lesce,( שלהם  בהתמודדות  מסייע  הניתוח, 
בנוסף,   .)1996; Carmichael & Agre, 2002
 Carmichael & Agre,( לספרות  ובהתאמה 
 ,)n=33  ,87%( המלווים  רוב  כי  נמצא,   ,)2002
מדי  גבוהה,  בתדירות  עדכון  לקבל  מעוניינים 

חצי שעה עד שעה. 

על ידה, יכולה להיות קשורה לצורך של בית-
החולים להיעזר באחות קשר בתוך חדר ניתוח 
בניתוחים דחופים ובלתי צפויים. סיבה נוספת 
יכולה להיות חוסר ידע או מודעות של המלווים 
לאפשרות של קבלת העדכון ולשעה שבה הוא 
ניתן, שכן, בסקר הנוכחי 16% מהמלווים ציינו, 
לאחות  בנוגע  מידע  כלל  קיבלו  לא  הם  כי 

הקשר. 
כי  ציינו,  השאלה,  על  שענו  המלווים  רוב 
המידע, שניתן להם על ידי אחות הקשר, ניתן 
ואף סייע   ,)n=24 ,63%( ותומך  באופן אמפתי 
 .)n=22  ,58%( ההמתנה  עם  בהתמודדות  להם 
בספרות  למדווח  תואמים  אלו  ממצאים 
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ביבליוגרפיה

בסקר  ההמתנה.  במהלך  במסכים  נעזרו  הם 
זה לא נבדקו מהן הסיבות לאי-שימוש במידע 
המופיע במסכים על ידי המלווים. ייתכן שחלק 
שאין  לכך,  קשורות  האפשריות,  מהסיבות 
במסכים  הממוחשב  המידע  של  מיידי  עדכון 
מנותחים  לעומת  דחופים  מנותחים  לגבי 
אלקטיביים. בנוסף, יש לציין, כי המידע המופיע 
במסכים הינו מוגבל ונוגע לשלבים שהמטופל 
בניתוחים ממושכים  הניתוח.  עובר בתוך חדר 
משך הזמן של שלב הניתוח עצמו ארוך מאוד. 
מידע  כוללים  אינם  המסכים  אלו  במקרים 
ייתכן שהם  ולכן  ארוך,  זמן  חדש למשך פרק 
דיו עבור המלווים.  יעיל  אינם מהווים אמצעי 
יש לציין, כי ממחקרה של Lesce  )1996(, עולה, 
כי אין תחליף מספק יותר ממתן עדכון אישי 
למלווים על ידי איש מקצוע מתוך מערך חדר 

ניתוח.

 סיכום
עבור  מהווה  הניתוח  לסיום  ההמתנה  תקופת 
ולדאגה.  לחרדה  מקור  מהמלווים  גדול  חלק 
שלאחות  להסיק  ניתן  שהוצגו,  מהנתונים 
הקשר בחדר הניתוח יכולה להיות תרומה רבה 
לסיום  ההמתנה  עם  בהתמודדותם  למלווים 
למלווים  ומידע  עדכון  מתן  כי  נראה,  הניתוח. 
ובתדירות  אישי  באופן  קשר  אחיות  ידי  על 
המלווים  עבור  משמעותי  משאב  הינו  קבועה 
והוא מאפשר תקשורת ישירה ודו-סטרית בין 
למרות  זאת  ניתוח.  חדר  צוות  לאיש  המלווה 
המידע  תוכני  מבחינת  הקיימות  המגבלות 

שאחיות קשר מוסמכות למסור. 

באופן  לראות  בצורך  תומכים  אלו  ממצאים 
גם  ומשפחתו  המטופל  צורכי  את  הוליסטי 
כאשר יש ביניהם הפרדה פיזית עקב התהליך 
אחיות  של  שילובן  עובר.  שהמטופל  הטיפולי 
לצורכי  מענה  במתן  ניתוח  חדר  מתוך  קשר 
המלווים והמשפחות במהלך תקופת ההמתנה, 
)מסכים  נוספים  מידע  מתן  ערוצי  לצד 

 ,)Lesce, 1996; Carmichael & Agre, 2002(
התפקיד  של  קיומו  חשיבות  את  ומדגישים 
במערך הטיפול הסב-ניתוחי במטופל ובמלוויו. 
))n=18 מהמלווים ציינו,  למרות זאת, רק 47% 
ידי  על  מעדכונם  הכללית  רצונם  שביעות  כי 
אחות הקשר הינה "במידה רבה". ייתכן, שניתן 
להסביר זאת על ידי הממצאים, שהראו כי רק  
n=12(( 32% מהמלווים ציינו שהמידע מאחות 
ורק  פרטיות,  של  בתנאים  להם  ניתן  הקשר 
מרוצים  הם  כי  ציינו  מהמלווים   n=15((  39%
במאמרן  גם  רבה".  "במידה  ההמתנה  מתנאי 
של Carmichael & Agre )2002( ציינו מלווים 
ובני משפחה כי אזור ההמתנה צפוף, רועש ולא 
מאפשר פרטיות. כפי שתואר בתחילת מאמר 
זה, גם חדר ההמתנה במרכז הרפואי שבו נערך 
הסקר הנוכחי, יכול לעתים להיות עמוס וצפוף, 
מסירת  על  רבים,  בהיבטים  שמקשה,  דבר 
המלווים  ציפיות  על  שעונה  באופן  המידע 

ולשביעות רצונם. 
מספקת  לא  רצון  לשביעות  נוסף  הסבר 
ייתכן  הקשר,  אחות  ידי  על  שניתן  מהמידע 
המלווים  של  ציפיותיהם  שבין  לפער,  שקשור 
המידע  לבין  מידע,  של  מסוים  סוג  לקבלת 
שנמסר בפועל. מההערות הפתוחות שהתקבלו, 
בנוגע  מידע  לקבל  מצפים  המלווים  כי  עולה 
חריגים  אירועים  הניתוח,  התקדמות  למהלך 
ותוצאות  המטופל  מצב  הניתוח,  במהלך 
. חלק מהמידע הזה - שאותו מצפים  הניתוח 
המלווים לקבל, לא יכול להימסר להם על ידי 
שבסמכותו  במידע  מדובר  שכן  הקשר,  אחות 
הבלעדית של הרופא המנתח למסור, לדוגמא: 
המלווים  ציפיות  בין  הפער  הניתוח.  תוצאות 
לסוג המידע שניתן, לבין סמכות אחות הקשר 
לתת אותו, עלול לעתים ליצור תסכול הן בקרב 

המלווים והן בקרב אחיות הקשר.
המידע  מסכי  כי  הסקר,  מממצאי  עולה  עוד 
ההמתנה,  בחדר  שנמצאים  הממוחשבים 
מהווים אמצעי מועיל לעדכון המלווים במהלך 
כי  ציינו,   )n=23  ,61%( העונים  רוב  ההמתנה. 

כיצד  דוגמא  הינה  וסרט הדרכה(,  ממוחשבים 
ניתן לקדם את רווחת המלווים בסביבת עבודה 

ייחודית כמו חדר ניתוח.

 מגבלות הסקר
המדגם בסקר הנוכחי קטן, לכן לא התאפשר 
לבדוק קשרים בין משתנים ולא ניתן להכליל 

את הנתונים על אוכלוסיות אחרות.

 השלכות לעשייה הקלינית
עבור  מעשיות  השלכות  יש  הסקר  לממצאי 
הממצאים  הקליני.  בשדה  הסיעודית  העשייה 

תומכים ביישום הפעולות הבאות:
קשר  כאחות  ניתוח  חדר  אחות  של  שילובה 
לעדכון ומתן מידע למלווים בתקופת ההמתנה 

לסיום הניתוח.
עיצוב סביבה פיזית מרווחת, המאפשרת שיחה 
מאנשי  עדכון  קבלת  בעת  מרבית  בפרטיות 

צוות חדר ניתוח.

 המלצות למחקר עתידי
תוך  יותר  גדול  במדגם  הנוכחי  הסקר  ביצוע 
משתנים  כגון:  נוספים  למשתנים  התייחסות 

דמוגראפיים ורמת החרדה של המלווים. 
לבדוק את נקודת מבטן של אחיות חדר הניתוח 
לגבי תפקידה של אחות קשר )לדוגמא: שביעות 

רצון מהתפקיד, קשיים ודרכי התמודדות(. 

AORN   - ב   2011 בשנת  פורסם  המאמר 
ואושר לפרסום בעיתון "האחות בישראל" על 
 Copyright באמצעות   ,AORN מערכת  ידי 

:Clearance Center, Elsevier

 Lerman Y, Kara I, Porat N. )2011(.
 Nurse liaison: the bridge between the
 perioperative department and patient

  .accompaniers. AORN J. 94 )4(:385-92
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תפקיד המטפלים במסירת הודעה על מוות במלר"ד
מנקודת ראות של רופאים, אחיות ועובדות סוציאליות

 תקציר:
לדרך שבה נמסרת ההודעה על מוות לבני 
המשפחה, השפעה רבה על התמודדותם 
יכולים  שנאמרו,  משפטים  האובדן.  עם 
ללוות את מקבלי ההודעה כל ימי חייהם. 
הבריאות  מקצועות  עובדי  במקביל, 
מוות  על  ההודעה  מסירת  את  תופסים 
הם  וגם  עבורם,  ביותר  הקשה  כמשימה 
מושפעים מהאופן שבו נתנו מענה לצורכי 

המשפחות ומילאו את תפקידם.
תופשים  כיצד  לבדוק  המחקר:  מטרת 
הודעה  המטפלים את תפקידם במסירת 
משלוש  נבחן  הנושא  במלר"ד.  מוות  על 
נקודות ראות של רופאים, אחיות ועובדות 

סוציאליות.
נחקרים:   115 השתתפו  במחקר  שיטה: 
עובדות  ו-26  אחיות   51 רופאים,   38
מובנה  שאלון  על   ענו  הם  סוציאליות. 
תיאורי  של  רשימה  שכלל  פריטים,  בן72 
השאלון  ומשפטים.  עמדות  התנהגות, 
טובים  ומהימנות  תוקף  כבעל  נמצא 

.)α=0.82(
מלמדים,  המחקר  ממצאי  תוצאות: 
שהרופאים דירגו גבוה יותר )p>0.005( את 
המשימה  ביצוע  על  כאחראים  תפקידם 
ועל תוכן המידע שנמסר. הציון הממוצע 
גבוה  יותר  היה  הנפשית  התמיכה  של 
הסוציאליות  העובדות  אצל  משמעותית 
 .)P=0.000( האחרות  לקבוצות  בהשוואה 
התמיכה האינסטרומנטלית )הגשת טישו, 
גבוהה  ברמה  האחיות  אצל  דורגה  מים( 
דירוג   .)P=0.000( משמעותי  באופן  יותר 
המידע  לאמינות  הקשור  בכל  האחיות 
לקבוצות  בהשוואה  נמוך  היה  שנמסר, 

.)P=0.05( האחרות
בסיס  ישמשו  המחקר  ממצאי  השלכות: 
על  הודעה  למסירת  הנחיות  לפיתוח 
סדנאות  בגיבוש  ויועילו  במלר"ד,  מוות 

ההתמודדות  יכולת  לקידום  וסימולציות 
על  הודעה  מסירת  עם  המטפלים  של 

מוות.

 מבוא
אחת המשימות הקשות והרגישות ביותר 
בתחום הטיפול היא בישור בשורות מרות. 
מחלה  על  הודעה  כוללות  מרות  בשורות 
קשה, או הודעה על מוות, שנמסרת לבני 
בעקבות  או  טראומה,  עקב  המשפחה 
)Levetown, 2004; Parang, 2008(.  מחלה

מספר  עלה  דחופה  לרפואה  במחלקה 
הפטירות עם השנים. נתונים סטטיסטיים 
פטירות   1,361 של  ממוצע  על  מורים 
אבורבה  גורדון,  )חקלאי,  בשנה  במלר"ד 
וסידי 2011(. כתוצאה מכך, נדרש הצוות 
מסירת  עם  בתכיפות  להתמודד  המטפל 
 Park( המשפחה  לבני  מוות  בשורת 
 Gupta, )Mandani, Haubner, Peckler

 .)2010
שבו  שלאופן  מלמדים,  רבים  דיווחים 
יש  המשפחה  לבני  ההודעה  נמסרת 
עם  התמודדותם  על  מתמשכת  השפעה 
משפטים,  תפקודם.  המשך  ועל  האובדן 
מסירת  בזמן  מטפלים  ידי  על  שנאמרו 
המתבשרים  את  ללוות  יכולים  ההודעה, 
המטפלים  לכך,  בדומה  חייהם.  ימי  כל 
מוות  על  ההודעה  מסירת  את  תופסים 
וגם  בעבודתם,  ביותר  הקשה  כמשימה 
מילאו  שבו  מהאופן  מושפעים  הם 
למשפחות  מענה  ונתנו  תפקידם  את 
לוי,  בחייהם)רסין,  ביותר  הנורא  במצב 
 Friedrichsen &   ;2006 וסילנר,  שוורץ 
 Milberg, 2006; Hall, 2005; Schubert

 .) ;&Chambers, 2005
נחשב  מרה  בשורה  שבישור  למרות 
מהיותו  הרופאים  לנחלת  באופן מסורתי 
בפועל  רפואית,  אבחנה  במסירת  כרוך 

מסתבר, שצוות רב-מקצועי נוטל בו חלק 
ברמות, בזמנים ובתפקידים שונים. ואולם, 
הדרכה  די  מקבלים  אינם  המטפלים 
מתקשים  והם  זאת,  לעשות  כיצד  וייעוץ 
 Price, McNeilly( להתמודד עם המשימה
 & Surgenor, 2006; Warnock, Tod,
למרות,   .)Foster, & Soreny, 2010
מנחים  קווים  בפרסום  הוחל  שלאחרונה 
סדנאות  ועריכת  מרה  בשורה  למתן 
וסימולציות למטפלים, הם אינם מבוססים 
מהם  ברור  לא  ולכן  מחקריות,  ראיות  על 
בו,   נוכח  מי  במפגש,  המועברים  התכנים 

ומהם דפוסי התמיכה והתקשורת.  
מטרת המחקר הייתה לבדוק כיצד תופסים 
ועובדות  אחיות  רופאים,  המטפלים: 
סוציאליות את תפקידם במסירת הודעה 

על מוות במלר"ד. 
שאלות המחקר היו:

על  הודעה  כלפי  המטפלים  עמדות  מהן 
מוות במלר"ד, )העמדות התייחסו לסמכות 

ואחריות, משתתפים ומקום(.
ומהם  למשפחה  נמסר  מידע  איזה 
מאפייניו )המאפיינים התייחסו לאמינות, 

תוכן ובהירות המידע(.
מילולית  בלתי  התנהגות  ביטויי  באילו 
משתמשים המטפלים במסירת הודעה על 

מוות.
באילו דפוסי תקשורת מילולית  משתמשים 

המטפלים במסירת הודעה על מוות.

 השיטה
ועדת  ידי  על  אושרה  המחקר  הצעת 
השתתפו  במחקר  מוסדית.  הלסינקי 
ו-26  אחיות   51 רופאים,   38 נחקרים:   115

עובדות סוציאליות. 
פריטים,   72 בן  שאלון  היה  המחקר  כלי 
רסין  של  קודם  שאלון  על  שהתבסס 
למחקר  והותאם  שפותח   ,)2006( ואחרים 
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לפרטים: סל שירותי סיעוד: 08-9421650
כפיר: 052-8997231

קורות חיים לפקס: 08-9428372
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חברת שירותי הרפואה
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ותק של 30 שנה בתחום שירותי הרפואה, פריסה ארצית

אחים/אחיות, מגוון עבודות במרפאות קהילתיות,
טיפולי בית ומעבדות

מחכות לכם אצלנו ב"סל" שירותי סיעוד ורפואה

ספקי שרות לקופות החולים, משרד הבריאות,
משרד העבודה והרווחה, משרד הביטחון,

ביטוח לאומי, חברות תרופות
לקוחות פרטיים ועוד...

מחפש/ת הכנסה נוספת?
מחפש/ת גיוון בעבודה?

כל המעוניין לפרסם 
בבטאון האחיות

ניתן לפנות
054-2272208
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של  ארוכה  רשימה  כלל  השאלון  הנוכחי. 
ומשפטים.  עמדות  התנהגות,  תיאורי 
מידת  את  לדרג  התבקשו  המשתתפים 
בן  ליקרט  בסולם  ההיגדים  עם  הסכמתם 
5 רמות, שנע בין 1=בכלל לא מסכים, ל-5= 
לשאלון  תוכן  תוקף  רבה.  במידה  מסכים 
שבדק  מומחים,  של  פנל  ידי  על  נערך 
את בהירות ההיגדים וסיווג אותם על פי 
מידת התאמתם לתחומי התוכן המיוצגים 
מבנה  תוקף  המחקר.  שאלות  ידי  על 
גורמים סטטיסטי.  ניתוח  נערך באמצעות 
פריטים שנטענו על שני גורמים, או כאלו 
הוצאו  מ-0.5,  נמוכה  הייתה  שטעינותם 
 α במדד  הפנימית  המהימנות  מהשאלון. 
קרונבך בכל חלקי השאלון הייתה בממוצע 
התפלגויות,  כלל  הממצאים  ניתוח   .0.82

ממוצעים וניתוח שונות חד-כיווני.

 ממצאים
הממוצע  הגיל   ,1 מס'  בטבלה  כמתואר 
הגבוה  היה  הסוציאליות  העובדות  של 
והאחיות.  זה של הרופאים  ואחריו  ביותר, 
יותר  גבוה  הוא  גם  היה  המקצועי  הוותק 
אצל העובדות הסוציאליות, ואחריו זה של 
ניסיון  היה  לרופאים  והרופאים.  האחיות  
על  הודעה  במסירת  יותר משמעותית  רב 
מוות. הכשרה למסירת בשורה מרה ניתנה 
גבוהים,  בשיעורים  הסוציאליות  לעובדות 
אחריה – לאחיות, ובשיעורים נמוכים יותר  

-לרופאים.
הסכמה מלאה ללא הבדלים בין הקבוצות 
למסירת  והאחריות  שהסמכות  הייתה, 
הודעה על מוות במלר"ד היא של הרופא. 
פרט  במפגש  המשתתפים  חיוניות  מידת 
בהתייחס  ביותר  גבוהה  הייתה  לרופא, 
במיוחד   ,)M=4.32, SD=0.75( לאחות 
שניתן  הציון  והרופאים.  האחיות  בקבוצת 
היה  הסוציאלית  העובדת  של  לשיתופה 
 ,)M=3.38, SD=0.90( בינונית  במידה 
לשיתופן  ייחסו  הסוציאליות  כשהעובדות 
לקבוצות  בהשוואה  יותר  גבוהה  חשיבות 
משהתבקשו   .)F=5.64, P=0.02( האחרות 
הנבדקים לציין על סמך ניסיונם מי בפועל 
במלר"ד,  מוות  על  הודעה  במסירת  נכח 
ב-46.6%  לבד  נכח  שרופא  הסתבר 
מהפעמים, רופא ואחות נכחו יחד ב-34.5%, 
יחד  נכחו  סוציאלית  ועובדת  רופא 
ב-13.6% מהפעמים, ורופא, אחות ועובדת 

סוציאלית נכחו  ב-6.4% מהפעמים.

ברוב  היה  ההודעה  נמסרה  שבו  המקום 
במחלקה,  פרטי  חדר   )80.8%( המקרים 
ההודעה  נמסרה  מהמקרים  ב-11% 
בפרוזדור, ובשאר המקרים )8.3%( - בחדר 
נוספים, ללא  היו באותה עת אנשים  שבו 

פרטיות.

למשפחה,  שנמסר  למידע  בהתייחס 
הראשון  הגורם  גורמים.  שלושה  נבדקו 
פריטים:   4 שכלל  המידע,  אמינות  היה 
מוסר מידע אמין, מוסר את האמת לגבי 
את  לדעת  זכות המשפחה  המוות,  סיבת 
מידע  כואבת, מסתיר  כשהיא  גם  האמת 

שיגרום כאב למשפחה.
הממוצע  הציון   2 מס'  בטבלה  כמתואר 
בכל  גבוה  היה  שנמסר  המידע  לאמינות 
ברוב  האחיות  דירוג  כי  אם  הקבוצות, 
באופן  נמוך  היה  המידע  אמינות  פריטי 
האחרות.  לקבוצות  בהשוואה  משמעותי 
המידע  תוכן  היה  שנבדק,  השני  הגורם 
עם  המטופל  מצב  פריטים:   3 שכלל 
המוות.  וסיבת  לו  שניתן  הטיפול  הגעתו, 
תחום זה היה גבוה במיוחד אצל הרופאים, 
העובדות  ואצל  האחיות,  דורגו  אחריהם 
משמעותית  נמוך  היה  הוא  הסוציאליות 
בהשוואה לקבוצות האחרות.  הגורם של 
מדבר  פריטים:   3 כלל  המידע  בהירות 
במונחים  משימוש  נמנע  ברורה,  בשפה 
רפואיים, מסביר ומפרש את המידע. גורם 
זה דורג בדירוג גבוה משמעותית על ידי 
העובדות הסוציאליות בהשוואה לקבוצות 

האחרות.
ביטויי  שאלת מחקר שלישית בדקה את 
ההתנהגות שבהם משתמשים המטפלים 
גורמים שבוצע  ניתוח  מוות.  על  בהודעה 
טעינות  הניב  זו  בקטגוריה  לפריטים 
היה   הראשון  גורמים.  שלושה  של  גבוהה 
תמיכה נפשית ובו נכללו הפריטים: נשאר 
צריכה  שהיא  זמן  כמה  המשפחה  עם 
רגשות,  לבטא  למשפחה  מאפשר  אותי, 
משמש  אמפתית,  שתיקה  ידי  על  תומך 
היא  פסיכולוגית  עזרה  תמיכה,  משאב 
של  הממוצע  הדירוג  מתפקידי.  חלק 
גורם התמיכה הנפשית  המשתתפים של 
רבה.  למידה  בינונית  מידה  בין  היה 
העובדות  אצל    ,3 מס'  בטבלה  כמתואר 
יותר באופן  גבוה  דורג  הסוציאליות הוא 
האחרות.  לקבוצות  בהשוואה  משמעותי 
והכנות,  תהליך  ,שנקרא  השני  הגורם 

לפני  אומר  מה  מתכנן  פריטים:   5 כלל 
לשבת  כדי  זמן  מפנה  ההודעה,  מסירת 
לשבת  מהמשפחה  מבקש  המשפחה,  עם 
לפני מסירת ההודעה, מוסר את ההודעה 
בנוכחות שני בני משפחה לפחות )במידה 
שיש(, מסירת הודעה על מוות היא תהליך 
ולא פעולה חד-פעמית. בבדיקת פריטים 
משמעותיים  הבדלים  נמצאו  לא  אלו 
העובדות  שאצל  למרות  הקבוצות,  בין 
גבוה  לדירוג  נטייה  הייתה  הסוציאליות 
האינסטרומנטלית  התמיכה  גורם  יותר. 
טישו.  מגיש  מים,  מציע  פריטים:   2 כלל 
פריטים אלו קיבלו ציון גבוה יותר באופן 
משמעותי אצל האחיות. תמיכה באמצעות 
מגע: החזקת יד, ליטוף וחיבוק דורגו אצל 
באופן  יותר  גבוה  הסוציאליות  העובדות 
ולאחיות.  לרופאים  בהשוואה  משמעותי 
הצעת תרופות להרגעה דורגה גבוה יותר 

משמעותית בקרב הרופאים והאחיות.
המילולית  התקשורת  דפוסי  הערכת 
נמדדה באמצעות 19 משפטים, שמטפלים 
נוהגים להשתמש בהם במסירת ההודעה. 
בעקבות ניתוח גורמים, שנערך למשפטים 
גורמים.  שישה  של  אינדקס  נוצר  אלו, 
משפטים   ,4 מס'  בטבלה  כמתואר 
תצטרכו  "אם  )לדוגמא:  עזרה  המבטאים 
"נשתדל לעזור לכם בכל  עזרה אני כאן", 
מה שצריך"(, היו גבוהים משמעותית אצל 
העובדות הסוציאליות. משפטי בירור כמו: 
"מה אתם יודעים על מה שקרה", גם הם היו 
יותר אצל העובדות הסוציאליות.  גבוהים 
משפטים, המספקים מידע כמו: "הוא הגיע 
במצב קשה", "צוות מקצועי ומיומן טיפל 
בו", היו גבוהים משמעותית אצל הרופאים 
והאחיות בהשוואה לעובדות הסוציאליות. 
שכללו  ותמיכה,  השתתפות  במשפטי 
למשל: "משתתף בצערכם" ו"תהיו חזקים", 
בין  משמעותיים  הבדלים  נמצאו  לא 
הקבוצות. משפט פתיחה: "אני מצטער, יש 
לי בשורות רעות", דורג גבוה ביותר אצל 
הנמוך  שדורג  הגורם  כצפוי,  הרופאים. 
הבדלים  ללא  המשתתפים,  אצל  ביותר 
בין הקבוצות, כלל משפטים חסרי תועלת 
זה",  עם  להשלים  צריכים  "אתם  ובהם: 
שבהם  המשפטים  בסוף".   נמות  "כולנו 
גבוהה  בשכיחות  המשתתפים  השתמשו 
"משתתף  היו:  דירוגם  סדר  פי  על  ביותר 
ולראות  להיכנס  רוצים  "אתם  בצערכם", 
את יקירכם" ו"צוות מקצועי ומיומן טיפל 
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נמצאו  לא  אלו  משפטים  בדירוג  בו". 
הבדלים משמעותיים בין הקבוצות.

 
 דיון

הקשה  במשימה  עסק  הנוכחי  המחקר 
המטפל,  הצוות  בפני  העומדת  ביותר, 
במסגרת  מוות.  על  הודעה  מסירת  והיא 
הנושא  את  להקיף  ניסיון  נעשה  המחקר 
של  אחיות,  של  ראות:  נקודות  משלוש 
הנושא  סוציאליות.  עובדות  ושל  רופאים 
להשתתף  צריך  מי  היה  שנבדק  הראשון 
במסירת הודעה על מוות למשפחה מלבד 
והאחריות  הסמכות  בעל  )שהוא  הרופא 
למסירת ההודעה(. הסכמה גבוהה ביותר 
בנוגע לאחות. השתתפות האחות  הייתה 
שהיא  כיוון  חיונית,  ההודעה  במסירת 
את  ו"מתרגמת"  תומך  גורם  משמשת 
עוזרת  היא  למשפחה.  המרה  הבשורה 
ומספקת  המר  המידע  "לספוג" את  להם 
לטפל  חוזר  שהרופא  ברגע  המשכיות 
 Price, McNeilly 2005( באחרים במלר"ד
שעובדת  חשוב  זאת,  עם   .)& Surgenor
סוציאלית תצטרף גם היא ותהווה מוקד 
ותאפשר  המשפחה  את  תלווה  לתמיכה, 
באחרים  ולטפל  לחזור  בהמשך  לאחות 
ממצאי   .Levetown, 2004(  ( במלר"ד 
שבו  המקום  שבפועל  מלמדים,  המחקר 
נמסרה ההודעה לא סיפק פרטיות בחלק 
מהמקרים.  ממצאים דומים לאלו מופיעים 
במחקר אחר, שבו נמצא, שלמרות שחדר 
הישיבות היה המקום השכיח ביותר שבו 
מקומות  היו  מוות,  על   הודעות  נמסרו 
נוספים כגון: מסדרון, חדר המתנה ו"לעיני 
 Jurkovich, Pierce, Pananen &( כולם" 

.)Rivara, 2000

הבדלים  על  מצביעים  המחקר  ממצאי 
בסוגיית  הקשור  בכל  הקבוצות  בין 
שניתן  הממוצע  שהציון  למרות  המידע. 
לאמינות המידע שנמסר, היה גבוה אצל 
היה  הוא  האחיות  אצל  המשתתפים,  כל 
נמוך בהשוואה לקבוצות האחרות. אפשר 
שהדבר נובע מכך, שהאחיות רצו להגן על 
כואב.  מידע  מהם  ולחסוך  המשפחה  בני 
קרובי   54 שכלל  מסוגו,  יחיד  במחקר 
במלר"ד,  שנפטרו  חולים  של  משפחה 
עבורם  החשובים  שהדברים  נמצא 
בהירות  פרטיות,  היו  ההודעה  במסירת 
המטפל.  של  ואכפתיות  אמינות  המסר, 
כמות  לגבי  הנחקרים  נשאלו  בהמשך 

לנסיבות  בנוגע  לקבל  שברצונם  המידע 
מעוניינים  שהם  דיווחו,  שליש  המוות. 
מעוניינים  היו   13% מפורטים,  בהסברים 
בתיאור כללי יותר, שיחסוך מהם פרטים 
יימסר  שבהתחלה  העדיפו  רבע   קשים. 
פרטים  יינתנו  ובהמשך  כללי  מידע 
השאר  לכל  המשפחה.  לרצון  בהתאם 
הייתה תשובה חד-משמעית לשאלה  לא 
 Jurkovich, Pierce, Pananen &(
חוסר  של  מצבים  ישנם   .))Rivara, 2000
מתפיסות  שנובע  המטפלים,  בין  תיאום 
מהבדלים  וגם  שונות,  ואחריות  תפקיד 
לתת.  שיש  המידע  וכמות  לסוג  בנוגע 
שנאמר  מה  את  מבינה  לא  כשהמשפחה 
או  מדי,  רפואית  היא  השפה  כי  לה 
הם  ומעורפלת,  מטושטשת  כשהאמת 
 Kumar et al,( וכעס  בלבול  מרגישים 

.)2009; Schubert & Chambers, 2005

נושא שלישי שנבדק במחקר היה ביטויי 
ההתנהגות, שבהם משתמשים המטפלים 
העובדות  אצל  מוות.  על  בהודעה 
הנפשית  התמיכה  דורגה  הסוציאליות 
בהשוואה  משמעותי  באופן  יותר  גבוה 
הכשרתן  שכן  האחרות,  לקבוצות 
עיקר  את  תופסות  והן  בתחום,  ממוקדת 
ברגעיה  במשפחה  בתמיכה  תפקידן 
הקשים. לעומתן, אצל האחיות והרופאים 
דווחה נטייה "לברוח" לתמיכה באמצעות 
ומתן  טישו  הרגעה,  תרופות  כמו:  עזרים 
שתייה. במחקר, שנערך בקרב 115 עובדי 
ועובדות  רופאים  אחיות,  ובהם  בריאות 
כי  המשתתפים  דיווחו  סוציאליות, 
התנהגויות פחות טיפוסיות בשלב מסירת 
ההודעה הן תמיכה באמצעות מגע ומתן 
מהקשיים  אחד  רגשות.  לחשיפת  מקום 
כיצד  הוא  המטפלים  של  המרכזיים 
שיכולים  המשפחה,  בני  לרגשות  להגיב 
וצעקות  בכי  צער,  כעס,  הלם,  לכלול 
חלק   .)Fallowefield & Jenkins, 2004(
מהמטפלים מגיב באמצעות הגבלת יחסם 
עם המשפחה ושימור תדמית של ריחוק 
העמדה,  את  מאמצים  ואחרים  מקצועי, 
שעזרה פסיכולוגית אינה חלק מתפקידם 
 Barnett,( )2004; Price, McNeilly
של במחקרם    .& Surgenor, 2006

  Jurkovich, Pierce, Pananen  & Rivara
2000((, שכלל בני משפחה שהתבשרו על 
המטפל  הצוות  של  שמחוות  עלה  מוות, 
הנחת  או  חיבוק,  ידיים,  אחיזת  כגון: 

שליש  עבור  רצויים  היו  לא  כתף  על  יד 
מהמשתתפים, בעוד שמשתתפים אחרים 
בהקשר  בחיוב.  אלו  למחוות  התייחסו 
לכך, יש לציין, כי תמיכה באמצעות מגע 
מושפעת מהמקובל בתרבות ובחברה, ועל 
המטפלים להביא בחשבון את מוצאה של 

המשפחה בהתייחס לסוגיה זו.
המילולית  התקשורת  לדפוסי  באשר 
משפטים  כי  נמצא  במחקר,  שנבדקו 
קיבלו  ותמיכה  השתתפות  המבטאים 
ציון גבוה בכל הקבוצות. הודעה על מוות 
בלתי צפוי היא הבשורה המזעזעת ביותר 
עבור  ההלם  לקבל.  יכולים  משפחה  שבני 
אלו שהכירו ואהבו את הנפטר הוא עצום, 
מלווה בפחד, חוסר אונים, רגשות אשמה, 
חוזרת,  ושאלה  ייתכן,  לא  שזה  תחושה 
"למה זה קרה לי". גם כאשר המוות צפוי, 
ההודעה כואבת יותר מכפי שניתן לשער. 
מחקרים מלמדים, כי בשני המקרים מעלים 
בני המשפחה את השאלה, האם המטפלים 
בן  את  להציל  כדי  שניתן  ככל  עשו 
משפחתם ו\או להקל עליו, והאם הוא מת 
 Levetown,( בשלווה, או תוך ייסורים וכאב
כמו,  במשפטים  שימוש  לפיכך,   .)2004
"הצוות  בו",  טיפל  ומיומן  מקצועי  "צוות 
עשה ככל האפשר כדי להציל ו\ או להקל 
למשפחה  עוזרים  סבל",  לא  ו"הוא   " עליו 
בדומה  והכאב.  האובדן  עם  להתמודד 
אחרים  במחקרים  גם  הנוכחי,  למחקר 
המנסים  ממשפטים  להימנע  שיש  נמצא, 
טוב  "יותר  כמו:   דרך השלילה  על  לעודד 
במשפטים  להשתמש  ובמקומם  ככה",  לו 
שהמטפל  מה  את  באמת  המשקפים 
מצטער"  באמת  "אני  כמו:   להביע  רוצה 

.Barnett, 2004;  Levetown, 2004((
ראשית,  מגבלות:  מספר  הנוכחי  למחקר 
המדגם מכל קבוצה הוא מצומצם יחסית 
לא  בנוסף,  אחד.  רפואי  ממרכז  ונלקח 
נכללו בו בני משפחה בשל רגישות הנושא 
המשפחה  אל  בפנייה  האתית  והבעיה 
קבלת  לאחר  מיד  המשבר,  בנקודת 

הבשורה המרה. 
בין  הוא  זה  מחקר  מגבלותיו,  למרות 
ההודעה  מסירת  את  שבדק  הבודדים, 
להקיף את  ניסיון  תוך  מוות במלר"ד,  על 
אותו  ולבחון  תכניו,  מכלול  על  הנושא 
המשתתפים  המטפלים  ראות  מנקודות 
עשויה  זו  רב-מממדית  תמונה  בתהליך. 
להועיל בעיצובם של קווים מנחים להודעה 
תכניה  בגיבוש  ולסייע  במלר"ד,  מוות  על 
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של סדנא וסימולציות לקידום מיומנויות 
של צוות. 

עשירה  המקצועית  שהספרות  למרות 
בקווים מנחים והמלצות למתן בשורה מרה, 
רובם אינם מבוססים על ממצאי מחקרים. 
נוסף  נדבך  לתרום  נועד  הנוכחי  המחקר 

לגוף הידע ההולך ונבנה בתחום. 
ההמלצות הנגזרות מהמחקר הן: 

מוות  על  ההודעה  מסירת  בתהליך   0

רופא, גם אחות  במלר"ד ישתתפו מלבד 
על  תימסר  ההודעה  סוציאלית.  ועובדת 
בליווי אחות. בהגיע העובדת  ידי הרופא 
הסוציאלית יוכל הרופא לחזור לעבודתו, 
לעבודתה,  האחות  תחזור  בהמשך 
את  ללוות  הסוציאלית תמשיך  והעובדת 

המשפחה כל עוד יהיה צורך בכך.
0 המידע יימסר למשפחה בחדר פרטי ללא 

לשבת,  יתבקשו  המשפחה  בני  הפרעות. 
והמטפלים ישמרו איתם על קשר עין. 

צריך  הראשוני  המידע  מסירת  בעת   0

לתת למשפחה זמן "לספוג" את ההודעה 
ולומר  שתיקה  זמן  לאפשר  הנוראית. 
מוכנים  שיהיו  ברגע  שנמשיך  למשפחה, 
המתאים  הקצב  את  ללמוד  יש  לכך. 
עד  ולהעריך  זה  מסוג  בשיחה  למשפחה 
רצוי  לדעת.  מעוניינת  המשפחה  כמה 
עולה  ואם  הנאמר,  את  הבינו  אם  לשאול 
ולהבהירו.  המידע  על  לחזור  ניתן  הצורך, 
כאשר המשפחה מפסיקה לשאול שאלות, 
פרטים  ועוד  מספיק,  שמעו  שהם  משמע 
להם  לאפשר  חשוב  ואולם,  לעול.  יהיו 
להשלים את המידע מאוחר יותר, אם ירצו. 

תגובות  של  רחבה  לקשת  להתכונן  יש   0

ובהן:  ההודעה  מקבלי  מצד  אפשריות 
מיקוח.  הכחשה,  צעקות  כעס,  בכי,  הלם, 
לביטויים,  מקום  למשפחה  לאפשר  יש 
ולהראות  לגיטימיות  שהתגובות  לאשר 

אמפתיה ודאגה.
0 חשוב להישאר רגועים ולהימנע מתגובה 

מטיחה  המשפחה  כאשר  גם  מתגוננת, 
האשמות בצוות המטפל. 

המשפחה,  תגובת  תהיה  מה  לא משנה   0

על הצוות לכבד אותה, ובכל מצב לשמור 
על גישה תומכת ואוהדת.

בה  ולתמוך  המשפחה  עם  להישאר  יש   0

באמצעות שתיקה אמפתית ומגע מנחם. 
הכתף  על  יד  דוגמת  במגע  השימוש 
ולחיצת יד משדר חום, נחמה ואכפתיות. 
טישו  מים,  הגשת  של  מחוות  גם  כך 
זאת,  עם  להרגעה.  תרופות  של  והצעה 
חשוב  אספקט  להיות  יכול  שמגע  ככל 
בעת מסירת בשורה מרה, יש להיות ערים 
את  המסמנים  מילוליים,  בלתי  לרמזים 
רצון המשפחה לשמור על מרחק, ולכבד 

אותם.
הצוות  של  דומעות  או  עצובות  עיניים   0

המטפל אינן מתפרשות על ידי המשפחה 
כחולשה או חוסר מקצועיות, אלא כסימן 
חם  אדם  ידי  על  טופל  משפחתם  שבן 

ואכפתי ברגעי חייו האחרונים.
על  תתבסס  המילולית  התקשורת   0

בירור,  משפטי  ותכלול  וחמלה  אמפתיה 
מה  להעריך  חשוב  ותמיכה.  השתתפות 
יודעת, לציין שהמטפלים  המשפחה כבר 

ו\ את  להציל  כדי  האפשר  ככל  עשו 
ולהימנע  משפחתם,  בן  על  להקל  או 
דרך  על  לעודד  המנסים  ממשפטים 

השלילה. 
0 יש לקחת בחשבון כי בישור בשורה מרה 

הוא תהליך ואינו פעולה חד-פעמית, כיוון 
שבני המשפחה זקוקים לזמן כדי להפנים 
את הבשורה. לכן רופאים ואחיות צריכים 

לגלות סבלנות, הבנה ויכולת הכלה.
0 מאחר שבישור בשורה מרה היא מלאכה 

להכשיר  יש  ותכנון,  מיומנות  הדורשת 
לבצעה  שיוכלו  מנת  על  המטפלים  את 
כראוי. דיונים בין עמיתים למקצוע, כולל 
סימולציות וסדנאות מסייעים לקדם את 

מיומנויות ההתערבות של המטפלים.  
וקווים  עקרונות  לבניית  חשיבות  יש   0

מנחים לצוות בזמן מסירת בשורה מרה.
0 מסירת הודעה על מוות מלווה ברגשות 

עזים ופוגעת גם באנשי המקצוע הוותיקים 
המטפל  הצוות  על  ביותר.  והמחושלים 
להכיר את עצמו ואת "תגובת האבל" שלו 
ולהיות ערני לצרכים  טרם כניסתו לחדר, 
יש  זה.  מסוג  קשה  מפגש  לאחר  שלו 
המטפלים,  של  האישי  לכאב  תוקף  לתת 

לאפשר להם להביע רגשות ולתמוך. 
לסיום, ישנן שיחות מעטות במהלך החיים 
אשר להן השפעה מכרעת על המשתתפים 
כמו שיחות העוסקות במוות ושכול. בעוד 
ניתן  לשינוי,  ניתן  בלתי  הוא  שהמוות 
את  מבשרים  שבו  האופן  על  להשפיע 
והמשך  התמודדותם  ועל  המוות  בשורת 

תפקודם של בני המשפחה עם האובדן.
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תאונות עבודה ומחלות מקצוע של אחים ואחיות
מאת עו"ד ליאור טומשין *

ניתן להתקשר עם משרדנו בטלפון 08-9393100, רח' פקריס 3 רחובות

*הכותב הוא עו"ד המייצג נפגעי עבודה ובכלל זה באופן מאורגן את עובדי בי"ח קפלן,
  וכתב את הספר – "תאונות עבודה ומחלת מקצוע, הוצאת נבו".

המאמר שכתבתי בביטאון הקודם, עסק בהכרה ע"י המוסד לביטוח לאומי 
בפגיעות רפואיות של אחים ואחיות שנובעות מעומס עבודה מצטבר ולא 
לנבוע  שעשויות  פגיעות  של  בשורה  עסק  המאמר  אחד.  תאונתי  מאירוע 
מעבודה המאופיינת בתנועות או בתנוחות חוזרות ונשנות כמו למשל בעיות 
גב תחתון, בעיות צוואר, תסמונת תעלה קרפלית )שורש כף היד(, בעיות 
כלי דם )בעיקר ברגליים(, בעיות בכתפיים ועוד. בעקבות המאמר קיבלתי 
ובעיקר  ודומות  כאלה  בבעיות  שלוקים  ואחיות  אחים  של  רבות  פניות 
והזכויות  ההכרה  נושא  סביב  ידיעה  ואי  שוא  חששות  קיימים  כי  למדתי 
למי  שסובל מבעיות אלה. בטרם אעבור לנושא של המאמר הנוכחי, אפרט 
יהיו זכאים  מספר מהשאלות שחזרו על עצמן. חלק מהפונים סברו כי לא 
עדיין  שהם  מאחר  לאומי  לביטוח  מהמוסד  חודשית  קצבה  או  למענק 
עובדים ומתכוונים להמשיך עוד שנים בעבודתם. מדובר בטעות, שכן הזכות 
אינה  עבודתו  למי שנפגע עקב  או קצבה מהביטוח הלאומי  לקבלת מענק 
קשורה לחלוטין לשאלה האם יפסיק או ימשיך לעסוק בעבודתו. התגמול 
מגיע אפילו אם אותו עובד מתקדם בעבודה ואפילו אם שכרו עולה. אחיות 

אחרות שאלו האם בשל הכרה בפגיעות שלהן המעביד עלול לבקש להוציא אותן לפנסיה מוקדמת. לדברים אין שחר. יותר מכך, החלטת ועדה 
רפואית של ביטוח לאומי היא אישית וסודית ואינה מועברת לעולם לידיעת המעביד. אחרות שאלו האם יהיה כדאי שימתינו עד גיל פרישה ורק 
אז יגישו תביעה בגין נזקיהן לביטוח לאומי. מדובר בטעות יקרה. את התביעה בגין נזק גופני יש להגיש בתוך זמן קצוב. איחור בהגשה יגרור קיזוז 
מהמענק במקרה של מענק חד פעמי ובמקרה של קצבה חודשית, לא תינתן קצבה רטרואקטיבית, אלא עד שנה לאחור בלבד. כלומר, מי שהחלה 
אצלו בעיה, לדוגמא, בחודש ינו' 2009 והגיש תביעת רק בחודש מאי 2012, ונמצא כי הוא זכאי לקצבה חודשית – יקבל תגמולים רק החל מחודש 

מאי 2011 ואילך ואת התקופה שמאז הפגיעה ועד מועד זה הוא הפסיד.
וכעת לענייננו. ישנן בעיות רפואיות נוספות, שאינן תאונות מובהקות, שעשויות להיות מוכרות כתאונת עבודה, נציין את העיקריות שבהן. 

אוטם שריר הלב ואירוע מוחי – עשויים להיות מוכרים כתאונת עבודה, במידה שהלוקה בהם יוכל להצביע על אירוע חריג בעבודה בטווח זמן של 
כ- 24 עד 48 שעות טרם האוטם. לפיכך, גם אוטם שמתרחש בבית או ביום חופש עלול להיות מוכר כתאונת עבודה, במידה שניתן יהיה להצביע על 
מאמץ פיזי או התרגשות או התרגזות חריגה במסגרת העבודה או בעניין הקשור לעבודה ביום האוטם או יום לפניו. התגמול בגין אוטם שריר הלב 

או אירוע מוחי, על פי רוב הוא גבוה מאוד, שכן הנכות הזמנית והצמיתה עקב אירועים אלה, עשויה להיות משמעותית.

מחלות מידבקות – מחלות שעלולות לנבוע מהדבקה, כמו למשל פגיעות כבד למיניהן, איידס, דלקות פרקים )שמקורן עשוי להיות דלקות גרון(, 
שחפת ועוד, עשויות להיות מוכרות לאחים ואחיות, אף כאשר לא ניתן להצביע על רגע ההדבקה או גורם ההדבקה.

פגימות שיכולו לנבוע ממתח - ישנן מחלות שונות שמצבי סטרס עשויים להיות הגורמים המאיצים שגורמים להתפרצותם. במקרים כאלה, גם 
אם מדובר במחלות שיש להן רקע גנטי, עדיין אירוע הסטרס שלאחריו התפרצו המחלות גורם להכרה בהן כתאונות עבודה. בין המחלות הללו 
ניתן למנות את הפסוריאזיס, מחלת הסכרת, הפרעות נפשיות שונות, דיכאון, תסמונת פוסט-טראומטית ועוד. חשיפה למקרים קשים בעבודה 
)פצועים, מקרי מוות, טרגדיות שונות או מנגד, סכסוכים, חשש פיטורין, עימות מילולי עם חברים לעבודה או עם מטופלים ועוד(, עשויים להיות 
הגורם להתפרצות המחלה. במקרים כאלה, המחלה תוכר כתאונת עבודה ופיצויים יינתנו, כאמור, אף אם לחולה גורמי סיכון ללקות במחלה שאינם 

קשורים לעבודה.

מחלות עקב חשיפה לחומרים – קיימות מחלות רבות שעלולים ללקות בהן עקב חשיפה לחומרים ובהם מחלות ריאה )אסתמה, COPD, סיליקוזיס, 
בריליוזיס ועוד(, מחלות עור ומחלות סרטניות ועוד. באחרונה הוכרו ע"י המוסד לביטוח לאומי שורה של מחלות סרטניות )לא רק סרטן הריאות( 

כנובעות מחשיפה לאסבסט, בקרב אנשים שעבדו במבני אסבסט או בסמוך להם.

ובסופו של דבר, אחרי פירוט כל הצרות שבעולם, נאחל לכולם בריאות מלאה ואריכות ימים.
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טבלאות

טווח תשובות מטפלים: 1=בכלל לא משתמש, 5= משתמש במידה רבה מאודטווח תשובות מטפלים: 1=בכלל לא, 5= במידה רבה מאוד
טבלה מס' 4: דפוסי התקשורת המילולית של המטפליםטבלה מס' 3 דפוסי תמיכה

טבלה  מס' 1: משתנים אישיים ומקצועיים

טווח תשובות מטפלים: 1=בכלל לא, 5= במידה רבה מאוד
טבלה מס' 2 : המידע ומאפייניו



מהנעשה בשטח

יש מי שיקשיב במרכז "לי לה לו"* וגם לך...

45האחות בישראל מאי 2012

ההמתנה  ולחדר  בשקט,  נפתחה  הדלת 
שיער.  וארוכת  גו  דקת  נאה,  צעירה  נכנסה 
מושפלות.  כשעיניה  כיסא,  על  התיישבה 

עצב ניכר על פניה. 
"שלום, נעים מאוד, שמי רותי**" אני האחות 

העובדת במרכז". 
"נעים מאוד, שמי טל", ענתה הנערה בלחש. 
אמרה:    שתיקה  של  ארוכים  רגעים  לאחר 

"היועצת שלחה אותי".
אלינו  אותך  מביא  מה  לשמוע  "אשמח 

ולסייע במה שאוכל". 

תקשורת  מעגלי  של  לפתיחה  דוגמא  זו 
הנוער  בני  לבין  המטפלים  בין  והתקשרות 
ולמתבגרים   לנוער  הייעוץ  למרכז  הפונים 

"לי לה לו"  שבעיר רמלה.

כ-800  ומשרת   1998 בשנת  הוקם  המרכז 
הוא מנוהל  והורים.  פונים בשנה, מתבגרים 
על ידי אחות מוסמכת בוגרת קורס מנחים 

למיניות  בני נוער.
רופאת  וכולל  מגוון  הרב-מקצועי  הצוות 
דיאטנית,  פסיכולוגית,  פסיכולוג,  נשים, 
עובדת סוציאלית, מגשרת דוברת ספרדית, 
ומזכירה שמקשרת בין עיריית רמלה, ארגון 
שיקום השכונות  וארגון דלת פתוחה, למרכז 
קשרים עם מומחים חיצונים כמו: מומחים 
בנערים  מינית  תקיפה  במצבי  לטיפול 

ובקטינים ומומחים במניעת אובדנות. 

המרכז  של  הפתוחה"  "הדלת  מדיניות 
מושכת גם נוער שנפלט ממסגרת הלימודים, 
שלעיתים נמצא במצבי סיכון ופונה באופן 

עצמאי לקבל ייעוץ ותמיכה.

המרכז  פתוח בשעות אחר-הצהריים אחת 
לשבוע ופועל מתוך המבנה של תחנת טיפת 

חלב מקומית. 

אינטרדיסציפלינרי,  הינו  העבודה  מודל 
ולפיו הצוות מטפל בסוגיה שעומדת לפניו. 
כל חבר צוות מציג את ההיבטים המושפעים 
המשפיעים  ההיבטים  כלל  ואת  מהסוגיה 
הסוגרים"  "המעגלים  מיפוי   בתום  עליה. 
תקשורת  דרכי  הצוות  מגייס  הסוגיה  על 
של  הקונפליקטים  לפתרון  ומיומנויות 
הצוות  בהמשך  הוליסטית.  בראייה  הבעיה  
שעתידים  ההתערבות,  ערוצי  את  חושף 
להוביל לשינוי החיובי שיקדם את  פתרונה 

של הסוגיה.

הגישה ההוליסטית, רמת המקצועיות, רמת 
לשלומו  ודאגתם  המטפלים  של  האחריות 
תחושה  הנוער  בבני  מעוררות  הפונה  של 
לו  שמאפשרים  "ידידים",  חבורת  שפגשו 
נושא שהטריד  בכל  עימם  ולהתייעץ  לשוב 

אותו בעבר או שיטרידו בעתיד.
 

לנערה  נחזור  ההתערבות  מודל  להמחשת 
שתוארה בתחילה, הנערה שנשלחה למרכז 
הנערה  בית-ספרה.  של  היועצת  ידי  על 
האם  של  פנייתה  בעקבות  לייעוץ  הופנתה 
אל הצוות החינוכי בחשש שהנערה סובלת 
על  גם  שאושרה  הנחה  אכילה,  מהפרעת 
ידי הדיאטנית של המרכז. טל זומנה לייעוץ 

גניקולוגי במרכז לשם הערכה בסיסית.

במפגש, שהתקיים בנוכחותן של טל ואימה, 
תקשורת  בלטה  והדיאטנית,  הפסיכולוגית 
והתעלמות  לדיאלוג  יכולת  היעדר  חסומה, 
ידיים,  בשילוב  ישבה   טל  מאימה.  טל  של 
טל  עם  נוסף  במפגש  פסיבית.  ונראתה 
מחלוקות  ההורים  בין  התגלעו  הוריה  ושני 
חינוכיות לגבי דרך חינוכה של טל. בהמשך 
אכילה  להפרעות  למרפאה  טל  הופנתה 
בעוד  מגוריה,  שבאיזור  הרפואי  במרכז 

שהוריה זומנו לקבלת ייעוץ וטיפול זוגי.

לסיכום: 
פועל  כיצד  והוריה משקף  טל  סיפורם של 
מתבגר,  נוער  מול  לו"  לה  "לי  מרכז  צוות 
גיל  נזקי  במזעור  מסייע  המרכז  וכיצד 

ההתבגרות ונותן יד "להרגעת הרוחות".

;RN, MA 4ג'ולי  שמעוני ;RN, MA 3מירי פלדל ;RN 2חנה  אשרוב ;RN, MSc 1זהבה יהב

1מרכזת תחום בריאות התלמיד, מחוז מרכז, משה"ב; 2אחות המרכז וצוות "לי לה לו"; 3אחות מפקחת נפת רמלה; 

4האחות מחנכת לבריאות, נפת רמלה;

zehava.Yahav@lbm.health.gov.il  :סופר מכותב

*מרכז ייעוץ למתבגרים ברמלה: יחסים בין-אישיים, יחסים בינו לבינה, הדרכה בתזונה, יחסי מין, אמצעי מניעה וכל שאלה אחרת... 
השירות דיסקרטי וניתן ללא תשלום.

**כל השמות בדויים, כמובן



מהנעשה בשטח
היחידה לטיפול מוגבר במחלקת יולדות

 רקע: 
מסיבוכי  כתוצאה  בעולם  אימהות  תמותת 
היריון ולידה היא כחצי מיליון נשים בשנה, 
מתפתחות.  בארצות  מתרחשת  רובה 
ירד  האימהות  תמותת  שיעור  בישראל 
ב-28% בשלושה העשורים האחרונים ועומד 
 Horton, 2010;( לידות  ל-100,000   6 על 
מאוד  נמוך  שיעור   )Lumbiganon, 2010
ניתן  מפותחות.  לארצות  בהשוואה  אפילו 
זאת לאיכות שירותי הרפואה הסב- לייחס 

בישראל  היולדות  של  והנגישות  לידתיים 
טכנולוגיות  כך,  בתוך  אלו.  לשירותים 
לנשים  מאפשרות  הפריון  בתחום  חדשות 
את  מעלות  יותר,  מבוגרים  בגילאים  ללדת 
שיעור ההיריונות מרובי העוברים ואיתם את 
העובדה,  לכך  מצטרפת  הנלווים.  הסיבוכים 
עלה,  הוא  גם  הקיסריים  הניתוחים  שאחוז 
קיסריות,  לידות  הן  מהלידות   20% וכיום 
 Horton,( ;2010 ,הכרוכות ביתר סיבוכים )בר
בתר- דימומים  כמו  נוספים,  מצבים   .2010

לידתיים ורעלת הריון גורמים לכך, שמחלקת 
רבות,  מורכבות  ביולדות  מטפלת  יולדות 
מוגבר,  וסיעודי  רפואי  למעקב  הזקוקות 
רגילות.  יולדות  עבור  הנדרש  לזה  מעבר 
כיוון שכך, הצוות הסיעודי מתבקש להפגין 
לשמירה  יותר  גבוהה  ומיומנויות  ידע  רמת 
סב- סיבוכים  ומניעת  הטיפול  איכות  על  

לידתיים. 
מטרת הפרויקט: הפחתת סיבוכים ותחלואה 

המעקב  איכות  קידום   )1 ידי:  על  ביולדות 
ולידות  קיסריים  ניתוחים  לאחר  והטיפול 
מורכבות. 2. זיהוי מצבים הדורשים התערבות 

בשלב מוקדם וטיפול בהם. 

 תיאור הפרויקט:
בביצוע  קושי  שקיים  מצא,  המחלקה  צוות 
הריון  סיבוכי  עם  יולדות  אחר  הולם  מעקב 
ולידה. הדבר נובע מכך, שהתקינה הנוכחית 
ליולדות  אחיות  הצמדת  מאפשרת  אינה 
מורכבות בלבד. הדינמיות במחלקת יולדות 
אושפזו  מורכבות  שיולדות  לכך,  הביאה 
ברחבי המחלקה והגבירו את הקושי בביצוע 
טיפולית  סביבה  יצירת  לשם  ראוי.  מעקב 
בטוחה יותר עלה רעיון חדש: הקמת יחידה 
הרפואית  ההנהלה  ליולדות.  מוגבר  לטיפול 
והנהלת הסיעוד התגייסו לביצוע הפרויקט. 

מיטות   22 עם  אגף  הוקצה  ראשון  בשלב 
מצב,  נוצר  כך  מורכבות.  ביולדות  לטיפול 
באיזור  מרוכזות  המורכבות  היולדות  שכל 
מוניטור  יחידות   8 נרכשו  בהמשך,  אחד. 
של  חיבור  המאפשרות  ניידות,  קרדיאלי 
יולדות הזקוקות למעקב צמוד יותר. המעקב 
דם,  לחץ  דופק,  של:  רציפה  מדידה  כולל 
נשימות וסטורציה. יחידות הניטור מחוברות 
לצג מרכזי, הנמצא בתחנת האחיות ומאפשר 
ביחידות  מתמשכת  צפייה  הסיעודי  לצוות 

הניטור בכל שעות היום והלילה. 
הצוות  ראשי  את  שכללה  עבודה,  קבוצת 

הרפואי והסיעודי באגף, גיבשה קריטריונים, 
הקובעים אילו יולדות תועברנה מחדר לידה 
יש  מקרים  ובאילו  מוגבר,  לטיפול  ליחידה 
לחבר את היולדת למוניטור קרדיאלי. לשם 
צוות  ישיבות  התקיימו  התהליך  הטמעת 
ראשון,  בשלב  במחלקה.  האחיות  לתדרוך 
הודרכו אחיות אחראיות משמרת ובשלבים 
האחיות  המחלקה.  אחיות  כל   - הבאים 
טיפול  הדורשים  המקרים  לגבי  הודרכו 
השתלמות,  ועברו  מוגבר  לטיפול  ביחידה 
בניטור קרדיאלי  העוסקים  היבטים  שכללה 
התרשימים  פענוח  למשמעות  בנוגע  וידע 
הכנסת  כי  הודגש,  בהדרכה  השונים. 
המוניטור הקרדיאלי לשימוש היא כלי נוסף 
להגברת הביטחון, והיא מצטרפת  להשגחה 

השגרתית על היולדת. 

 הערכה:
בחודשיים  שנה.  כחצי  נמשך  הפרויקט 
הראשונים הצוות דיווח על קשיי הסתגלות עקב 
היולדות  כל  וריכוז  חדשה  טכנולוגיה  הוספת 
סיום  עם  אחד.  צוות  של  לטיפולו  המורכבות 
תהליך ההטמעה האחיות מציינות את יתרונותיו 
של הפרויקט עבורן, יתרונות הכוללים: ביטחון 
בטיפול ביולדות המורכבות, עלייה ברמת הידע 
שהן  מהטיפול  רצון  ושביעות  והמקצועיות 
מעניקות. יתירה מזאת, היולדות ומשפחותיהן 
כתוצאה  גבוהה  ביטחון  תחושת  על  מדווחות 

מההשגחה הצמודה והמקצועית.
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של  יחסי  החזר  יידרש  ההלוואה,  בתנאי  יעמוד  לא  שהלווה  2.7%. במידה   + "פריים"  בריבית  ההלוואה 
הפרסום,  למועד  נכון  הטיפול  ודמי  הביטחונות,  האשראי,  מתן  לרבות  זה,  בפרסום  האמור  כל  המענק. 
עת. בכל  התנאים  את  לשנות  רשאי  הבנק  ולאישורו.  הבנק  ולתנאי  לנהלי  הדין,  להוראות  וכפוף 


