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בישראל והאחיות  ביטאון הסתדרות האחים 



קו הבריאות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

בשנת 2009 השיגה קופת הגמל 
תשואה נומינלית ברוטו של 28.82%

עמיתים יקרים שלום רב,

בימים של גיאות בשוק ההון כמו בימים של סערה אנו שמים לנגד ענינו את השקיפות בנתונים שיש להציג לעמיתי הקופה. כן אנו 
מקפידים על חיסכון בעלויות, כדי לשמור על דמי ניהול נמוכים בקופה, הפועלת ללא מטרת רווח ומחייבת בדמי ניהול על בסיס 

ההוצאות בפועל.

דמי הניהול של הקופה בשנת 2009 0.28%	  
 . ב-13 חודשים האחרונים תשואה נומינלית ברוטו של 29.36%	 

מדיניות ההשקעות הכללית של קופת הגמל נקבעת ע"י דירקטוריון הקופה, ועדת ההשקעות של קופת הגמל מתכנסת לדון בתיק 
ההשקעות של הקופה אחת לשבועיים, תוך קבלת סיוע מקצועי מבית ההשקעות "פסגות" שהוא מנהל ההשקעות של הקופה.

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

וזהירות רבה בעת קבלת החלטה כלשהי הנוגעת  ציבור האחים והאחיות הינו ציבור משכיל ואינטליגנטי והוא נדרש לגלות ערנות 
לעתידו הפיננסי, לבחון כל הצעה המתקבלת לעניין כספו ביסודיות ובזהירות.

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

כתובת למשלוח דוחות רבעוניים/שנתיים. 

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

של האדם לו ניתן הייעוץ.
כמו כן אין במידע על תשואות שהשיגה הקופה בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה ע"י הקופה בעתיד.

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

לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למשרדי הקופה 03-6090305
KAV-HABRIUT.CO.IL כמו כן ניתן לקבל פרטים נוספים באתר קופת הגמל קו הבריאות
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הסתדרות האחיות והאחים בישראל
הוועד הפועל של ההסתדרות

רח' ארלוזרוב 93, תל אביב, מיקוד 62098
רחל ורשבסקי: מזכירת העיתון 03-6921379 פקס: 03-6921128

רינה: 03-6921468/350
שולה ברקן: קבלת קהל א-ה 8:00-12:00

אסתר סיני: 03-6921399 קבלת קהל א,ג,ד 10:00-16:00
פקס: 03-6921125

אגודה לקידום מקצועי של בתי החולים
03-6920200/202 פקס: 03-6099100

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות כל הזכויות שמורות להוצאה לאור

אנא יידעו את חבריכם - האחים והאחיות, שעדיין אינם מקבלים 
את בטאון האחות בישראל, להתקשר למזכירת העיתון הגב' רחל 
ורשבסקי  טל: 03-6921379, על מנת להצטרף לרשימת המנויים.
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8 מניעים לבחירת מקצוע הסיעוד בחברה הישראלית 
Motivation for choosing Nursing as a profession in Israel

Merav Ben Natan, Phaina Beker | מירב בן נתן, פאינה בקר

16 איך להציל את האישה הבאה ממעגל האלימות? 
Prevention of domestic violence against women

Ofra Levi, Rachel Ki-Tov | עופרה לוי ורחל כי טוב

20 מתן אינהלציה לתינוקות וילדים 
Inhalation device for infants and children

Keren Tsaraf, Liat Cohen, Irit Garberg | קרן צראף, ליאת כהן, עירית גרברג

22 מינוף הורה כמטפל עיקרי בילד הניזון באמצעות צינורית הזנה לקיבה 
 Empowering a parent as the primary caregiver

for a child fed by Gastrostomy
Rachel Leshem, Yael Adler | רחל לשם, יעל אדלר

26 בדיקת הענות של רופאים ואחיות להתחסנות מפני 
שפעת עונתית ושפעת החזירים 

Compliance Rates of Doctors and Nurses to Seasonal and Swine Flu Vaccination
מיכל רסין, לילי גולדשטיין, דרורה שושני, מירי בן- ארי

 Michal Rassin, Lilly Goldstein, Drora Shoshani, Miri Ben-Ari

35 בריאות זה לא עוד שיעור פרויקט קידום בריאות בבתי הספר בכפר סבא 
 Health is not just a lesson Health promoting project in

 elementary schools in kfar-saba
Gantz Irit, Laderman Schumer Hani, Eldor Naomi | גנץ עירית, ולדרמן שומר חני, אלדור נעמי

38 הנקה וביות - ניסיון קליני של יולדת וצוות 
Breastfeeding and Rooming-in, Two Points of View

Bruria Mannor, Aliza Hatukay, Neomi Elbaz | ברוריה מנור, עליזה חתוקאי, נעמי אלבז

42 והאדמה רעדה - משלחת חיל הרפואה להאיטי  
גלי וייס

46 עכשיו תורה של הסגנית חיזוק מיומנויות ניהול של סגנית אחות אחראית 
Leadership: it is the time for the second in command

 Michal Teeni, Dr. Shoshy Goldberg | מיכל תאני, דר' שושי גולדברג

מדורים קבועים

6 משולחן העורכת חנה שצמן 

 34 מהנעשה בשטח 
	 הענקת אות מפעל חיים לאילנה כהן 

	 הכנס הארצי השמיני למורות בסיעוד  



אחים ואחיות יקרים

במהלך חודש ספטמבר 2010, בחלוף חמש שנים מקיום הוועידה הקודמת, הוחלט לכנס את הוועידה ולערוך את הבחירות 
למוסדות הסתדרות האחים והאחיות. בהמשך להחלטה זו, התכנסו מזכירויות כל החטיבות השונות בהסתדרות האחיות, 
הוצג תקנון הבחירות של הסתדרות האחיות ועקרונותיו, ולבסוף נבחרה ועדת הבחירות. עם חבריה נמנו גב' ענת אבואב, 

גב' אתי יוסף, גב' כרמלה פרידמן, עו"ד אלין זילברשטיין, גב' עדי ליברטי וגב' רחל זיו.

במשך יותר משלושה חודשים התקיים הליך בחירות שקוף והוגן, במהלכו הוגשו מספר עררים, אשר נדחו על-פי החלטת ועדת הבחירות. בסופו 
של ההליך, נבחרה הנהגת הסתדרות האחיות לחמש השנים הבאות:

מוריה אשכנזי לתפקיד יו"ר חטיבת בריאות הציבור - גב' 	 
שאול סקיף לתפקיד יו"ר חטיבת בתי-החולים - מר 	 

נעמי כספי לתפקיד יו"ר חטיבת הקהילה - גב' 	 
שרהל'ה אפרתי לתפקיד יו"ר חטיבת החינוך - גב' 	 

אילנה כהן לתפקיד יו"ר הסתדרות האחים והאחיות- גב' 	 

בטרם נישיר מבט אל העתיד, זו ההזדמנות לבחון חמש שנות עשייה פוריות:

	 הצלחנו למנוע הפרטת בתי-החולים וולפסון, אברבנאל והמרכז הגריאטרי ראשון לציון. 

זכויות  על  לשמור  הצלחנו  חולים,  ביקור  בית-החולים  של  הבעלות  העברת  במסגרת  הדסה.  בית-החולים  של  הבראה  בתוכניות  	 סייענו 
העובדים המאורגנים. 

בשנת 2009	  מנענו פיטוריהן של מאות אחיות בתי-הספר, במקביל אנו פועלים להשבת השירות של אחיות בתי-הספר חזרה לידי המדינה. 
כן סירבנו לשתף פעולה עם הניסיון להכשיר את העברת ההוסטלים של ניצולי השואה לידי קבלן פרטי.

בין השנים 2005-2009	  הופעלו מספר ועדות מעקב, במסגרתן הוסכם על הקצאת תוספת מאות תקני אחיות לבתי-החולים, ולבתי-החולים 
של שירותי בריאות כללית. כן נחתם הסכם קיבוצי בנוגע למקדמי תקינת כוח האדם בבתי-החולים הפסיכיאטריים. 

בשנת 2006 חתמנו על הסכם קיבוצי לתוספת שכר בשיעור 1.75% לאחיות, בשנת 2008	  חתמנו על הסכם קיבוצי נוסף, במסגרתו הוצאנו 
מחישוב שכר המינימום רכיבי שכר ייחודיים של האחיות, ובכך הגדלנו בפועל ולמעשה את שכר האחות. בשלהי 2008 הוגדלה באופן ניכר 
התוספת בגין ותק בטבלת שכר האחיות. ובשנת 2009 היינו הראשונים לחתום על הסכם קיבוצי ליישום הסכם המסגרת של ההסתדרות 

הכללית. כן הוסדרה האנומליה בתגמול ובתשלום השכר עבור הדרכה קלינית של מאות אחיות.

בשנת 2007	  חתמנו על הסכם קיבוצי אל מול שירותי בריאות כללית, שהביא לשיפור בשכרן של האחיות במרפאות הקהילה, כן נוספו עשרות 
רבות של תקני אחיות במרפאות הקהילה.

	 כפי הידוע, הסתדרות האחיות מאמינה בקשר הבלתי אמצעי הדרוש לנציג ציבור ולאיגוד מקצועי עם שולחיו. כחלק מתפיסה זו ערכנו יותר 
ממאה סיורים בבתי-החולים ובמרפאות לאורכה ולרוחבה של הארץ. מן הראוי לציין, כי יו"ר האיגוד המקצועי מקיימת קשר בלתי אמצעי 
עם כ- 10,000 אחיות בשנה במסגרת סיוריה במוסדות והדברים שנושאת בסמינרים, המגיעים לכדי למעלה מ- 50 הרצאות בשנה, ודלתה 

פתוחה לכל אחות.

בשנת 2007	  בעקבות כישלונות רבים במבחן העל-בסיסי בטיפול נמרץ, התערבנו לשינוי והתאמת חלק מהשאלות. פעלנו לקיום מבחנים 
מותאמים לאחיות שנדרשו לקורס על-בסיסי ואשר עסקו במלאכה שנים; עמדנו על שינוי דרישות קדם למומחיות מוכרת בסיעוד; על 
ריכוך הנחיות מנהל הסיעוד ביחס לתנאים להתמודדות על קבלה לתפקידים בתחום הסיעוד; ובימים אלו מבקש משרד הבריאות לאמץ את 

יוזמתנו להתחיל בתוכנית מיוחדת וקצרה לאחיות. 

תודה חמה לכל חברות ועדת הבחירות ולכל חברי הסתדרות האחיות באשר הם, ובמיוחד לגב' אילנה כהן, על הזכות שהוענקה לי להיות חלק 
מארגון מפואר כהסתדרות האחיות, ולשרת את ציבור האחיות העושה מלאכת קודש אמיתית. 

תודה, ובהצלחה לכולם.
עו"ד אורי פליישמן, יו"ר ועדת הבחירות

4 | האחות בישראל מרץ 2010



≥Æ
±∞

ק  
יוו

ש
  

בני משפחה שכירים¨ עובדי חברות ומוסדות 
יכולים גם הם ליהנות מתנאים ייחודיים בבנק יהב 

ההצטרפות בסניפים

להצטרפות∫

כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין¨ הרשויות המוסמכות¨ הסכם המעסיק ולנוהלי בנק יהבÆ אין בפרסום זה משום התחייבות¨ וØאו ייעוץ¨ חוות 
דעת או המלצה ביחס לפעולות האמורות¨ לרבות כדאיותןÆ מתן האשראי¨ הבטחונות ודמי הטיפול בכפוף לאישור הבנק ותנאיו¨ הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת

ח ¢ ש  µ ¨ ∞ ∞ ∞ ם  ו מ י נ י מ  ¨ ף ט ו ש ן  פ ו א ב ח  ו ק ל ה ת  ו ר ו כ ש מ ו  ד ק פ ו י ו  י ל א ש  ¢ ו ע ן  ו ב ש ח ל  ש ו  מ ו י ק ב ה  נ ת ו מ ת  ו ב ט ה ה ן  ת מ
™≤∂±∑
www.bank-yahav.co.il

חג אביב שמח

נשרים  כנפי   l ן  ו רי גו בן  הקריה   l יהב  l בית  קדם   l ירושלים  ראשי  ירושלים∫ והדרום∫  ירושלים 
רוטשילד  המרכז∫  אילת    l רחובות   l אשקלון   l אשדוד   l הנגב  מרכז   l נעם  בית  שבע∫  באר   l l מודיעין 
גלילות   l החייל  רמת   l ת¢א  הממשלה  קרית  שלוחת   l ת¢א  הקריה   l וולפסון  בביה¢ח  רוטשילד  l שלוחת 
חיפה  הצפון∫   l נתב¢ג   l חולון   l נתניה   l כפר סבא   l אסף הרופא   l תל≠השומר   l ראשל¢צ   l l פתח תקווה 
כרמיאל  l נהריה   l טבריה   l עפולה   l  עילית נצרת   l חדרה   l הקריות   l רמב¢ם  בביה¢ח  חיפה  l שלוחת 

פתיחת חשבון עו¢ש משכורת
 לבני משפחה

פטורים¨ הטבות והנחות 
בניהול חשבון עו¢ש משכורת

משכנתא בתנאים ייחודיים
ללקוחות יהב

טפחות בעמדות שירות ללקוחות 
יהב בסניפים הראשיים

מרכזי 
ייעוץ השקעות

שירות ייעוץ אישי ומקצועי 
בסניפים הראשיים

ads_FAMILY_medina a4_3.indd   1 3/9/10   3:18 PM

≥Æ
±∞

ק  
יוו

ש
  

בני משפחה שכירים¨ עובדי חברות ומוסדות 
יכולים גם הם ליהנות מתנאים ייחודיים בבנק יהב 

ההצטרפות בסניפים

להצטרפות∫

כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין¨ הרשויות המוסמכות¨ הסכם המעסיק ולנוהלי בנק יהבÆ אין בפרסום זה משום התחייבות¨ וØאו ייעוץ¨ חוות 
דעת או המלצה ביחס לפעולות האמורות¨ לרבות כדאיותןÆ מתן האשראי¨ הבטחונות ודמי הטיפול בכפוף לאישור הבנק ותנאיו¨ הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת

ח ¢ ש  µ ¨ ∞ ∞ ∞ ם  ו מ י נ י מ  ¨ ף ט ו ש ן  פ ו א ב ח  ו ק ל ה ת  ו ר ו כ ש מ ו  ד ק פ ו י ו  י ל א ש  ¢ ו ע ן  ו ב ש ח ל  ש ו  מ ו י ק ב ה  נ ת ו מ ת  ו ב ט ה ה ן  ת מ
™≤∂±∑
www.bank-yahav.co.il

חג אביב שמח

נשרים  כנפי   l ן  ו רי גו בן  הקריה   l יהב  l בית  קדם   l ירושלים  ראשי  ירושלים∫ והדרום∫  ירושלים 
רוטשילד  המרכז∫  אילת    l רחובות   l אשקלון   l אשדוד   l הנגב  מרכז   l נעם  בית  שבע∫  באר   l l מודיעין 
גלילות   l החייל  רמת   l ת¢א  הממשלה  קרית  שלוחת   l ת¢א  הקריה   l וולפסון  בביה¢ח  רוטשילד  l שלוחת 
חיפה  הצפון∫   l נתב¢ג   l חולון   l נתניה   l כפר סבא   l אסף הרופא   l תל≠השומר   l ראשל¢צ   l l פתח תקווה 
כרמיאל  l נהריה   l טבריה   l עפולה   l  עילית נצרת   l חדרה   l הקריות   l רמב¢ם  בביה¢ח  חיפה  l שלוחת 

פתיחת חשבון עו¢ש משכורת
 לבני משפחה

פטורים¨ הטבות והנחות 
בניהול חשבון עו¢ש משכורת

משכנתא בתנאים ייחודיים
ללקוחות יהב

טפחות בעמדות שירות ללקוחות 
יהב בסניפים הראשיים

מרכזי 
ייעוץ השקעות

שירות ייעוץ אישי ומקצועי 
בסניפים הראשיים

ads_FAMILY_medina a4_3.indd   1 3/9/10   3:18 PM

≥Æ
±∞

ק  
יוו

ש
  

בני משפחה שכירים¨ עובדי חברות ומוסדות 
יכולים גם הם ליהנות מתנאים ייחודיים בבנק יהב 

ההצטרפות בסניפים

להצטרפות∫

כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין¨ הרשויות המוסמכות¨ הסכם המעסיק ולנוהלי בנק יהבÆ אין בפרסום זה משום התחייבות¨ וØאו ייעוץ¨ חוות 
דעת או המלצה ביחס לפעולות האמורות¨ לרבות כדאיותןÆ מתן האשראי¨ הבטחונות ודמי הטיפול בכפוף לאישור הבנק ותנאיו¨ הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת

ח ¢ ש  µ ¨ ∞ ∞ ∞ ם  ו מ י נ י מ  ¨ ף ט ו ש ן  פ ו א ב ח  ו ק ל ה ת  ו ר ו כ ש מ ו  ד ק פ ו י ו  י ל א ש  ¢ ו ע ן  ו ב ש ח ל  ש ו  מ ו י ק ב ה  נ ת ו מ ת  ו ב ט ה ה ן  ת מ
™≤∂±∑
www.bank-yahav.co.il

חג אביב שמח

נשרים  כנפי   l ן  ו רי גו בן  הקריה   l יהב  l בית  קדם   l ירושלים  ראשי  ירושלים∫ והדרום∫  ירושלים 
רוטשילד  המרכז∫  אילת    l רחובות   l אשקלון   l אשדוד   l הנגב  מרכז   l נעם  בית  שבע∫  באר   l l מודיעין 
גלילות   l החייל  רמת   l ת¢א  הממשלה  קרית  שלוחת   l ת¢א  הקריה   l וולפסון  בביה¢ח  רוטשילד  l שלוחת 
חיפה  הצפון∫   l נתב¢ג   l חולון   l נתניה   l כפר סבא   l אסף הרופא   l תל≠השומר   l ראשל¢צ   l l פתח תקווה 
כרמיאל  l נהריה   l טבריה   l עפולה   l  עילית נצרת   l חדרה   l הקריות   l רמב¢ם  בביה¢ח  חיפה  l שלוחת 

פתיחת חשבון עו¢ש משכורת
 לבני משפחה

פטורים¨ הטבות והנחות 
בניהול חשבון עו¢ש משכורת

משכנתא בתנאים ייחודיים
ללקוחות יהב

טפחות בעמדות שירות ללקוחות 
יהב בסניפים הראשיים

מרכזי 
ייעוץ השקעות

שירות ייעוץ אישי ומקצועי 
בסניפים הראשיים

ads_FAMILY_medina a4_3.indd   1 3/9/10   3:18 PM

≥Æ
±∞

ק  
יוו

ש
  

בני משפחה שכירים¨ עובדי חברות ומוסדות 
יכולים גם הם ליהנות מתנאים ייחודיים בבנק יהב 

ההצטרפות בסניפים

להצטרפות∫

כל האמור בפרסום זה נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין¨ הרשויות המוסמכות¨ הסכם המעסיק ולנוהלי בנק יהבÆ אין בפרסום זה משום התחייבות¨ וØאו ייעוץ¨ חוות 
דעת או המלצה ביחס לפעולות האמורות¨ לרבות כדאיותןÆ מתן האשראי¨ הבטחונות ודמי הטיפול בכפוף לאישור הבנק ותנאיו¨ הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת

ח ¢ ש  µ ¨ ∞ ∞ ∞ ם  ו מ י נ י מ  ¨ ף ט ו ש ן  פ ו א ב ח  ו ק ל ה ת  ו ר ו כ ש מ ו  ד ק פ ו י ו  י ל א ש  ¢ ו ע ן  ו ב ש ח ל  ש ו  מ ו י ק ב ה  נ ת ו מ ת  ו ב ט ה ה ן  ת מ
™≤∂±∑
www.bank-yahav.co.il

חג אביב שמח

נשרים  כנפי   l ן  ו רי גו בן  הקריה   l יהב  l בית  קדם   l ירושלים  ראשי  ירושלים∫ והדרום∫  ירושלים 
רוטשילד  המרכז∫  אילת    l רחובות   l אשקלון   l אשדוד   l הנגב  מרכז   l נעם  בית  שבע∫  באר   l l מודיעין 
גלילות   l החייל  רמת   l ת¢א  הממשלה  קרית  שלוחת   l ת¢א  הקריה   l וולפסון  בביה¢ח  רוטשילד  l שלוחת 
חיפה  הצפון∫   l נתב¢ג   l חולון   l נתניה   l כפר סבא   l אסף הרופא   l תל≠השומר   l ראשל¢צ   l l פתח תקווה 
כרמיאל  l נהריה   l טבריה   l עפולה   l  עילית נצרת   l חדרה   l הקריות   l רמב¢ם  בביה¢ח  חיפה  l שלוחת 

פתיחת חשבון עו¢ש משכורת
 לבני משפחה

פטורים¨ הטבות והנחות 
בניהול חשבון עו¢ש משכורת

משכנתא בתנאים ייחודיים
ללקוחות יהב

טפחות בעמדות שירות ללקוחות 
יהב בסניפים הראשיים

מרכזי 
ייעוץ השקעות

שירות ייעוץ אישי ומקצועי 
בסניפים הראשיים

ads_FAMILY_medina a4_3.indd   1 3/9/10   3:18 PM



משולחן העורכת
חנה שצמן

צ'ארלס דיקנס )1812 - 1870( טוען כי עונת האביב היא הזמן בשנה, כאשר קיץ בשמש וחורף בצל. הוא כנראה לא שהה 
מעולם בארץ, כי החורף שלנו השנה בהחלט יכול היה להיחשב כאביב על פי קריטריונים אלה. כפי ששמתם בוודאי לב 
)החם ביותר מזה 60 שנה(. גשמי הברכה שלא התחשבו בטמפרטורות הטיבו  ינואר 2010 היה חודש חם מהרגיל  חודש 
עם הצפון והדרום בממטרים שהיו למעלה מהממוצע ומצאו את ביטויים גם בשפע מאמרים שזרמו בחודשים האחרונים 

למערכת ביטאון האחות בישראל. 

קוראים החפצים לשלוח מאמרים לביטאון האחות, חייבים על כן לקחת זאת בחשבון. השאלה "מתי יצא הגיליון הבא", כבר 
איננה רלבנטית. ככל שתמהרו לשלוח, כן יגדל הסיכוי לפרסום במועד.

מה הפעם בגיליון האביב שלנו? 
דיווחים על מערכת הבחירות להסתדרות האחים והאחיות והצגת הנציגים הנבחרים; דיווח על מסיבת ההפתעה המרשימה 
שנערכה לאילנה כהן שלנו, כחלק מכנס המורות הארצי השמיני; ומאמרים מרתקים הנוגעים בכל קשת העשייה הסיעודית, 
החל מדיווח מרגש על המשלחת שטפלה בניצולי רעש האדמה בהאיטי; מחקר שבחן את הענות הסגל הרפואי והסיעודי 
לחיסוני שפעת בכלל ושפעת החזירים בפרט; סוגית הטיפול באינהלציה לפעוטות, מרפאת גסטרו חדשה לטיפול בילדים 
המנוהלת על ידי אחיות, ודיווח מהקהילה על פרויקט התמודדות עם נשים מוכות. בית הספר לסיעוד מאיר מציג פרויקט 
להדרכת ילדי בית ספר )במקום אחיות הבריאות הציבור שכמעט ונעלמו ואולי ישובו בחסות ההסתדרות(; וסוגית ההנקה 

וביות נסקרת על ידי אחיות מבית החולים העמק. 

הסיבתיות  בהקשר  ידון  הרפואית  הרשלנות  ונושא  אחראית  אחות  לסגנית  הדרכה  בתוכניות  מקומו  את  ימצא  הניהול 
והסיבתיות העמומה.

אכן גיליון עמוס כל טוב, שי לחג הפסח המתקרב והולך. 

חג שמח, 
חנה שצמן

האחות בישראל
בישראל והאחיות  ביטאון הסתדרות האחים 

20
10

ר 
א

נו
| י

ע 
ש"

ת
ת 

טב
 1

82
ס' 

מ
ון 

א
ט

בי

פותחים עשור
בשנת תש"ע

האחות בישראל
בישראל והאחיות  האחים  הסתדרות  ביטאון 

20
09

אי 
מ

 |  
ט

ס"
ש

ת
ון 

סי
ר-

יי
א

 1
80

ס' 
מ

ון 
א

ט
בי
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* המחקר הוצג בכנס ה-7 של העמותה הישראלית למחקר בסיעוד  

תקציר
תקנים  ובאיוש  אחיות  בגיוס  קשיים  קיימים 
בבתי החולים ובקהילה, בעולם בכלל ובישראל 
בפרט. התופעה עולה לכותרות מעת לעת אבל 
היא בולטת במיוחד בשנים האחרונות. מחקר 
זה נועד למנות את הגורמים המשפיעים על 
ובמקצוע  בכלל  אידיאלי"  "מקצוע  בחירת 
בישראל.  האוכלוסייה  בקרב  בפרט,  הסיעוד 
ואחיות.  אחים  לגייס  דרכים  לאתר  המטרה: 
המחקר נערך בקרב 309 גברים ונשים בגילאי 
ידי  על  שנבנה  שאלון  באמצעות   18-50
McCabe, Nowak, & Mullen )2005(. ניתוח 

הנתונים בוצע בשיטות כמותניות. 
מקרב  כ-8%  שרק  מעלה  במחקר  בולט  ממצא 
נתון  המשיבים הביעו את רצונם ללמוד סיעוד. 
זה מעיד כי הסיבה המרכזית למחסור במקצוע 
הסיעוד נובע מהעדר פניה ללמוד את המקצוע. 
בין  משמעותיים  הבדלים  במחקר  נמצאו  כן 
מקצוע  לבחירת  האידיאלי"  "המקצוע  בחירת 
ל"מקצוע  בהשוואה   - הסיעוד  מקצוע  הסיעוד. 
האידיאלי" - נתפס כמקצוע שאין בו עניין, אתגר, 
יצירתיות, אחראיות, שכר מגוון, סטאטוס גבוה 
קשר  שקיים  עולה,  בנוסף  נוחים.  עבודה  ותנאי 
שלילי-בינוני בין הציון הפסיכומטרי לבין הבחירה 
במקצוע הסיעוד. נמצא גם קשר חיובי-בינוני בין 
בחירת מקצוע הסיעוד לבין מוטיבציה פנימית. 
אם  הסיעוד  במקצוע  ייבחר  אדם  לומר:  רוצה 
מניעיו לבחירת מקצוע מבוססים יותר על הרצון 
לעזרה לחברה, העניין והאתגר האישי. עוד עולה 
דימוי  בין  חיובי-בינוני  קשר  שקיים  מהמחקר, 
במקצוע  לבחור  ההחלטה  לבין  הסיעוד  מקצוע 
לבניית  בסיס  להוות  יכול  זה  מחקר  הסיעוד. 
תוכנית לגיוס אחים ואחיות למקצוע הסיעוד ויש 

בו מיקוד דרכים לשיווק ומיתוג המקצוע.

מבוא
העליה בתוחלת החיים ובמספרם של החולים 
הסובלים ממחלות כרוניות וחריפות, מעלה את 
הצורך בצוות סיעודי גדול ומיומן. סוגית כוח 
האדם הופכת את הצורך הזה לבעייתי. בשנים 

האחרונות עלו לכותרות הקשיים בגיוס אחיות 
ואיוש תקנים בבתי החולים ובקהילה בארה"ב, 
הבריאות  משרד  מנתוני  ובישראל.  באירופה 
בארצות הברית עולה, שבשנת 2000 היה מחסור 
 Sochalski,( של כ- 110,700 אחיות מוסמכות
2002(. המחסור באחיות מוסמכות בארה"ב עד 
שנת 2025 צפוי לעמוד על כ-500,000 אחיות 
 .)Buerhaus Staiger & Auerbach, 2008(
ובאוסטרליה  באנגליה  גם  קיימת  זו  תופעה 
 Finlayson, Dixon,( Meadows & Blair,

.)2008; McCabe, Nowak & Mullen, 2005
שהוכן  מדו"ח  בישראל.  שונה  אינו  זה  ומצב 
ששיעור  עולה  ב-2007  הבריאות  במשרד 
לאלף   5.8 על  כיום  עומד  בישראל  האחיות 
והוא מהנמוכים במדינות המערב. על פי  נפש 
ההערכה, ללא התערבות או הגדלה של מסגרות 
ההכשרה, ירד שיעור האחיות עד ל-4.9 לאלף 
קורן  ועדת   .)2007 )יסעור,   2020 בשנת  איש 
שדנה במצב כוח האדם בתחום הסיעוד מצאה 
ב-2008  אחיות   1,350 להכשיר  צורך  יהיה  כי 
לדברי  הבאות.  בשנים  יותר  גבוהים  ומספרים 
ד"ר  הבריאות,  במשרד  הסיעוד  מנהל  ראש 
שוש ריב"א: "כדי לשמור על שיעור זה יש צורך 
בתוספת של 800 אחיות בשנה, מעבר למסגרות 

ההכשרה הקיימות" )יסעור, 2007(. 

סקירת ספרות
בחירת מקצוע מהווה שלב משמעותי בחיים 
ומבטאת נטיות אישיות של אנשים. תיאורית 
 Deci & ע"י  שפותחה  העצמית  ההכוונה 
לעצמו  שבוחר  שאדם  טוענת   )1985(  Ryan
מקצוע לחיים מונע באופן בסיסי כדי לחפש 
חוויות חיוביות. מוטיבציה, או התנהגות בכיוון 
ההיסטוריה  מן  זו,  גישה  לפי  נובעת,  מסוים 
של החיזוקים שביצוע התנהגויות אלה, כולל 
מתן עצמי של חיזוקים או עונשים. תיאוריה 

זו מציגה שתי מוטיבציות מרכזיות: 
מוטיבציה פנימית 

תחושה  השגת  שמטרתה  הנעתית  התנהגות 
של יכולת ושליטה במצב והיא כוללת חקרנות 

וחיפוש אתגרים והזדמנויות להצטיין. 
מוטיבציה חיצונית 

גמול  השגת  שמטרתה  הנעתית  התנהגות 
קונקרטי או הימנעות מעונש, כאשר הפעילות 
היא אמצעי למטרה אחרת ולא מטרה או יעד 

בפני עצמה. ההנעה לפעילות היא חיצונית. 
במחקר זה, המשתנים המייצגים את שני סוגי 
המוטיבציה הם כדלקמן: מוטיבציה פנימית: 
עזרה לאנשים, עניין, הגשמה והערכה עצמית, 
תרומה  ואחריות,  יצירתיות  וריגוש,  אתגר 
לחברה וסטאטוס מקצועי. מוטיבציה חיצונית: 
עבודה מובטחת, עבודה בשעות גמישות, שכר 
גבוה, קידום ואחריות, תנאי עבודה נוחים, זמן 

הכשרה לא ארוך, עבודה בזמן לימודים.
על פי נתוני משרד הבריאות באנגליה, בעיית 
המחסור בכוח אדם סיעודי נובעת לרוב עקב 
 Finlayson, Dixon,( אחיות  בגיוס  הקושי 

 .)Meadows & Blair, 2008
השנים  ב-40  שבוצעו  בינלאומיים  מחקרים 
סיפקו  ובקנדה,  בארה"ב  באירופה,  האחרונות 
תובנות לגבי הבוחרים בלימודי סיעוד ובמקצוע 
במקצוע  הבוחרים  רוב  כי  נמצא  הסיעוד. 
הייתה  חייהם  שמשאלת  כאלה  היו  הסיעוד 
להיות אחים ואחיות. כלומר, המניעים לבחירת 
מקצוע התבססו בעיקר על מוטיבציה פנימית 
 Shader, Broome, Broome, West, &(
Nash, 2001(. במחקר שבוצע בשנת 2005 ע"י 
McCabe, Nowak & Mullen, נערכה השוואה 
 Nowak, Preston, ע"י  שבוצע  מחקר  בין 
בקרב   2003 בשנת   Dockery & McCabe
מחקר  לבין  באוסטרליה,  לסיעוד  סטודנטים 
 Nowak, Preston, Dockery,ע"י שבוצע 
McCabe & Naude בשנת 2002, בקרב אחיות 
מוסמכות. המחקר התייחס למידת הסכמתם 
ל-28 היגדים המפרטים גורמים מוטיבציוניים 
מעלה  זו  השוואה  הסיעוד.  במקצוע  לבחירה 
בשטח,  אחיות  וגם  כיום  סטודנטים  שגם 
מדרגים את המוטיבציה הפנימית כמשפיעה 

על ההחלטה לבחירת מקצוע הסיעוד. 
בניגוד לממצאי מחקרים אלה, עולה ממחקרים 

מניעים לבחירת מקצוע הסיעוד 
בחברה הישראלית*

2RN, MA 1 בקר פאינהRN, PhD בן נתן מירב
1. מרכזת בכירה.      2. מדריכה.      ביה"ס אקדמי לסיעוד ע"ש פט מתיוס, המרכז הרפואי הלל יפה

meraav@hy.health.gov.il :סופר מכותב
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אחרים ההשפעה של מוטיבציה חיצונית על 
חיצוניים  מוטיבציה  גורמי  מקצוע.  בחירת 
התעסוקתית  מהסביבה  הנובעים  אלה  הם 
סביבתיים  תנאים  והטבות,  שכר  וכוללים 
 Shader, Broome, Broome,( ומשאבים 
West, & Nash, 2001(. במחקר גרמני שנערך 
בשנת 1996 ע"י Veit, דווח שהשאיפה לעבוד 
וגורמים  לחברה,  תועלת  בעלת  בעבודה 
וההזדמנות  טובים  עבודה  תנאי  שכר,  כמו 
כחשובים  נמצאו  עצמית  להתפתחות 
שסטודנטים  חשף  אחר  מחקר  לסטודנטים. 
אישית  והתאמה  כלכליים  יתרונות  החשיבו 
 Williams,( כסיבות לבחירת מקצוע הסיעוד

.)Wertenberger & Gushuliak, 1997
עד כה, נערכו בישראל מעט מחקרים שבחנו 
הקשורים  המוטיבציוניים  הגורמים  הם  מה 
שנערך  במחקר  הסיעוד.  מקצוע  בבחירת 
הבדל  נמצא  ואחיות  אחים  בקרב  בישראל 
לבחירה  בסיבות  לנשים  גברים  בין  מובהק 
גורמי  של  חשיבותם  הסיעוד.  במקצוע 
מוטיבציה פנימיים, כגון עזרה לאחר ועבודה 
לא משעממת, נמצאו בעלי חשיבות רבה יותר 
בקרב נשים בהשוואה לגברים. כמו כן נמצא, 
שנשים בחרו במקצוע הסיעוד בעקבות חלום 
האישיותיים  המאפיינים  ותפיסת  ילדות 
שלהן כמתאימים למקצוע, בהשוואה לגברים. 
יחד עם זאת, לא נמצאו הבדלים משמעותיים 
של  לחשיבותם  בהקשר  ונשים  גברים  בין 
סטאטוס  כגון  חיצוניים,  מוטיבציה  גורמי 
מקצועי וביטחון בעבודה. עוד נמצא במחקר, 
שתמיכה של הורה או בן זוג, חשיפה מוקדמת 
למקצוע הסיעוד )אם במהלך שירות צבאי או 
מהווים  במשפחה(,  חיקוי  מודל  באמצעות 
ההחלטה  קבלת  בתהליך  חשובים  גורמים 
ללמוד סיעוד וכן קיימת השפעה של הישגים 
 Romem &( המקצוע  בחירת  על  לימודיים 
הם  בדק מה   )1992( ליברמן   .)Anson, 2005
מבריה"מ  עולים  על  המשפיעים  הגורמים 
לשעבר לבחור ללמוד סיעוד בישראל, ומצא 
קשר חיובי בין דימוי מקצוע הסיעוד במונחים 
כלכליים לבין הנטייה לבחור במקצוע. נתון זה 
נמצא בהלימה למחקר אחר שמצא שמקצוע 
הסיעוד מושך יותר גברים שאינם משתייכים 
קרי:  הישראלית.  החברה  של  המרכזי  לזרם 
מיעוטים אתניים או מהגרים חדשים הבוחרים 
והצורך  כלכלי  בטחון  של  ממניעים  במקצוע 

 .Romem & Anson, )2005( (לשרוד
שאנשים  כך  על  מצביעה  המחקרית  הספרות 
יבחרו מקצוע לחיים כאשר קיימת הלימה בין 
הגורמים  את  תפיסתם  לבין  מקצוע  תפיסת 
האידיאלי  למקצוע  עבורם  המשמעותיים 
הינו מקצוע העומד  אידיאלי",  "מקצוע  בחיים. 

את  המניעים  המוטיבציה  לגורמי  בהלימה 
האדם להשגת המטרות שהאדם הציב לעצמו 
בחייו. )Myer Allen & Smith )1993 מוסיפים 
שכאשר קיימת הלימה יש גם התחייבות רבה 
יותר של האדם למקצוע שבו יעבוד. במצב של 
אי התאמה תופיע שחיקה ועזיבה של המקצוע. 
ביצעו   May, Champion & Austin )1991(
סקר בקרב 1116 בני נוער בארה"ב. מממצאי 
הסקר עלה שהמאפיינים המשמעותיים ביותר 
עבור תלמידי תיכון ל"מקצוע אידיאלי", הינם 
בסדר המוצג להלן: 1. תשואה כספית גדולה 
2. כבוד והערכה 3. כוחניות. ואילו המאפיינים 
קשה,  עבודה  הינם:  הסיעוד  של  הבולטים 
 Tomey, ידיים.  ועבודת  באנשים  טיפול 
ביצעו   Schwier, Marticke & May )1996(
מחקר בקרב 347 תלמידים ותלמידות בתיכון 
ומצאו שתלמידים שאפו ל"מקצוע אידיאלי" 
המעניק הערכה, כסף ובטחון. כיוון שמקצוע 
הסיעוד לא נתפס כמאופיין במאפיינים אלה, 

אי לכך רובם לא היו מעוניינים במקצוע זה. 
מממצאי  המסתמנת  הבהירות  אי  לאור 
לביצוע  הצורך  עולה  שנסקרו,  המחקרים 
של  התפיסה  את  להבהיר,  שמטרתו  מחקר 
הציבור הרחב בארץ לגבי מאפייני "המקצוע 
לגבי  הציבור  תפיסת  גם  כמו  האידיאלי" 
האם  לברר  יש  בנוסף,  הסיעוד.  מאפייני 
"המקצוע  תפיסת  בין  הלימה  קיימת  כאשר 
האידיאלי" לבין תפיסת מקצוע הסיעוד, עולה 
הסיכוי לבחירה במקצוע הסיעוד? הבנה טובה 
"מקצוע  לגבי  בתפיסות  ההבדלים  של  יותר 
עשוי  הסיעוד,  למקצוע  בהשוואה  אידיאלי, 
"מתגייסים"  שימשוך  ממוקד  בשיווק  לסייע 
קווים  ולספק  הסיעוד  למקצוע  חדשים 
העבודה.  במקומות  מתאים  לשינוי  מנחים 
הדרכים  הם  מה  בודק  זה  מחקר  בנוסף, 

האופטימאליות לגיוס אחיות בישראל.      

שיטה
מחקר כמותי תיאורי נערך באוקטובר-דצמבר 
המחקר  נוחות.  מדגם  על  והתבסס   ,2008
תושבי   18-50 בגילאי  ונשים  גברים   320 כלל 
את  השיבו  המשתתפים  מבין   309 ישראל. 
השאלון במלואו, ברמת ההיענות שעמדה על 
96%. משתתפי המחקר נדגמו בדגימת נוחות, 
באירועים חברתיים בריאותיים, בארבעה אזורים 
דמוגרפים בארץ. לאחר שהובהרה למשתתפים 
מטרת המחקר, הובטחה אנונימיות ושמירה על 
סודיות הנתונים שימסרו והתקבלה הסכמתם 
המשתתפים  התבקשו  במחקר,  להשתתפות 

להשיב על השאלון באופן עצמאי. 
המשפיעים  הגורמים  לבחינת  המחקר  כלי 
ידי  על  פותח  הסיעוד  במקצוע  הבחירה  על 

כלי   .McCabe, Nowak, & Mullen )2005(
המחקר המקורי כולל 45 פריטים שדורגו על ידי 
המשיבים על פי מידת חשיבותם של ההיגדים 
לצורך התאמת  ליקרט.  סולם  פני  על  השונים, 
של  שאלות  הוספו  בישראל  למחקר  השאלון 
שבוחנות  ושאלות  סוציודמוגרפיים  פרטים 
דרכים לעידוד בחירת מקצוע הסיעוד בישראל 
- שאלות שלא הופיעו בשאלון המקורי. השאלון 
כלל  הראשון  בחלקו  פריטים.   66 הכיל  הסופי 
ציון   - סוציו-דמוגרפיות  שאלות   15 השאלון 
חשיפה  הסיעוד,  במקצוע  עניין  פסיכומטרי, 
שאלות   18 הופיעו  השני  בחלקו  למקצוע. 
תפיסת  על  המשפיעים  גורמים  להערכת 
המקצוע האידיאלי. שאלות אלה כללו: 8 שאלות 
להערכת גורמי מוטיבציה פנימיים המשפיעים 
על בחירת "מקצוע אידיאלי" )"סטאטוס גבוה", 
"עבודה מאתגרת", "האפשרות לעזור לאנשים"(. 
עשר שאלות התייחסו להערכת גורמים חיצוניים 
אידיאלי"  "מקצוע  בחירת  על  המשפיעים 
קידום",  "אפשרויות  ואוטונומיה",  )"אחריות 
"שכר הולם", "עבודה בטוחה", "האפשרות לעבוד 
המחקר  של  השלישי  בחלק  הלימודים"(.  בזמן 
הופיעו 18 שאלות להערכת גורמים המשפיעים 
על תפיסת מקצוע הסיעוד, שכללו: 8 שאלות 
להערכת גורמי מוטיבציה פנימיים המשפיעים 
גבוה",  )"סטאטוס  הסיעוד  מקצוע  תפיסת  על 
"עבודה מאתגרת", "האפשרות לעזור לאנשים"(, 
מוטיבציה  גורמי  להערכת  שאלות  ועשר 
חיצוניים המשפיעים על תפיסת מקצוע הסיעוד 
)"אחריות ואוטונומיה", "אפשרויות קידום", "שכר 
הולם", "עבודה בטוחה", "האפשרות לעבוד בזמן 
כלל  השאלון  של  הרביעי  החלק  הלימודים"(. 
וגיוס אחיות: חמש  שאלות העוסקות בפרסום 
שאלות הציגו תכני פרסום לגיוס אחיות, חמש 
שאלות דנו בדרכי פרסום לגיוס אחיות וחמש 
שאלות דנו בשינויים בסיעוד שיתרמו להעלאת 

רמת המוטיבציה ללמוד סיעוד. 
הפריטים  של  הפנימית  העקיבות  בבדיקת 
וגורמי  פנימיים  מוטיבציה  בגורמי  הדנים 
מוטיבציה חיצוניים במחקר זה נמצאה רמת 

 .α< 0.75 >0.78מהימנות אלפא קרונבך

ממצאים
מרבית הנבדקים היו נשים )75.4%(, גילן הממוצע 
וחילוניות   )55%( יהודיות   ,)SD=1.1(  28.5 היה 
ומרביתן הגדירו עצמן ממעמד סוציו   ,)67.6%(
מהנבדקים  כ-226   .)68.3%( נמוך  אקונומי 
מעוניינים  שהם  עצמם  על  העידו   )73.1%(
היו  הנבדקים  מרבית  באוניברסיטה.  ללמוד 
לימוד  שנות   12 של  ממוצעת  השכלה  בעלי 
)טווח 10-20 שנות לימוד(. אחוז הנשים הגבוה 
באוכלוסיה  הנשים  לאחוז  בהשוואה  במחקר, 
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תזונה תקינה, הבדיקה הראשונה שלך.

המרקחת ובבתי  הפארם  ברשתות  החולים,  בקופות  להשיג  ניתן 

בעזרת שלוש שאלות תוכל/י לאתר קשישים בסיכון תזונתי 2: 
 ?  האם המטופל נמצא בתת משקל עפ"י מדד ה-

?  האם איבד המטופל משקל באופן בלתי רצוני
 האם חל שינוי בתיאבון המטופל או חלה ירידה בצריכת המזון?

אם התשובה לאחת משאלות אלה חיובית, יש להמשיך בביצוע הערכה תזונתית ומתן טיפול מתאים
.  5% מהמשקל בשלושה חודשים אחרונים או 10% בשישה חודשים אחרונים. סיכון גבוה לתת תזונה:  מתחת ל-2

מחקרים מראים, כי איבוד משקל בקרב קשישים עלול להוביל 
להחמרה במצב הבריאותי ואף להעלות את שיעורי התמותה1

אנשּור פלוס, למבוגרים הזקוקים להעשרה תזונתית מלאה ומאוזנת, לעלייה במשקל הגוף

אבוט ישראל, קרית עתידים, בניין 4, ת.ד. 58099, תל אביב. טל: 03-791000, פקס:  03-6494973,  

א.שחר וחב': תת משקל וירידה במשקל כגורם מנבא תחלואה ותמותה בגיל המבוגר. הרפואה: 2005: 144: 443-448 .1

65650-mo insure 210x270



הנמוך,  היהודים  אחוז  וכן   ,)50.6%( הכללית 
בהשוואה לאוכלוסיה הכללית )75.5%(, מעידים 
על כך שאוכלוסיית המדגם אינה מייצגת את 
אוכלוסיית מדינת ישראל )הלשכה הסטטיסטית, 
2009(. מתשובותיהם של הנבדקים לגבי ממוצע 
עולה כי הציון הפסיכומטרי הינו 560 עם סטיית 
תקן של - 5.8. ל - 204 מהנבדקים )66%( ישנו 
קרוב משפחה או חבר שעובד בסיעוד, ו- 233 
)75.4%( השיבו שהם, או קרוב משפחה שלהם, 

אושפזו בבי"ח בשנה האחרונה. 
יבחר  שבעתיד  הסיכוי  מידת  לגבי  בשאלה 
מהנבדקים  ש-179  עלה  הסיעוד  במקצוע 
בעתיד  שילמדו  סיכוי  שאין  העידו   )57.9%(
שיש  העידו   )8%( מהנבדקים   25 ורק  סיעוד 

סיכוי גבוה עד גבוה מאד שילמדו סיעוד. 
מניתוח ממצאי המחקר עולים מאפיינים שונים 
בבחירת  ההחלטה  על  בהשפעתם  המזוהים 
"מקצוע אידיאלי". חמשת המאפיינים שדורגו 
כמשפיעים עיקריים הם: 1. עבודה מעניינת. 2. 
פוטנציאל לשכר גבוה. 3. אפשרויות קידום. 4. 
שכר הולם 5. עבודה בתנאים נוחים. עולה שרוב 
הנחקרים  עבור  המשמעותיים  המאפיינים 
מגורמי  נובעים  אידיאלי"  "מקצוע  בבחירת 
המאפיינים  חמשת  חיצוניים.  מוטיבציה 
בבחירת  ביותר  כמשפיעים  שזוהו  העיקריים 
לאחר.  לעזור  היכולת   .1 הם:  הסיעוד  מקצוע 
בקרבת  עבודה   .3 לחברה.  לתרום  היכולת   .2
אנשים. 4. עבודה מעניינת. 5. עבודה מאתגרת. 
עבור  המשמעותיים  המאפיינים  שרוב  עולה 
נובעים  הסיעוד  מקצוע  בבחירת  הנבדקים 
אלה  ממצאים  פנימיים.  מוטיבציה  מגורמי 
מצביעים על כך שלא קיימת הלימה בין חמשת 
הגורמים המובילים לבחירה ב"מקצוע אידיאלי" 
לבחירה  המובילים  הגורמים  חמשת  לבין 
במקצוע הסיעוד. המאפיינים שנמצאו כבעלי 
ההשפעה הנמוכה ביותר על הבחירה ב"מקצוע 
אידיאלי", הם היכולת לעזוב לתקופה מסוימת 
המאפיינים  מרגשת.  ועבודה  בהמשך  ולחזור 
על  ביותר  הנמוכה  ההשפעה  כבעלי  שנמצאו 
גבוה  סטאטוס  הם  הסיעוד  במקצוע  הבחירה 

ואפשרויות לנסיעות בכל הארץ. 
בהשוואה בין בחירת "המקצוע האידיאלי" לבין 
בחירת מקצוע הסיעוד בוצע מבחן t למשתנים 
משמעותיים  הבדלים  נמצאו  לא  תלויים. 
אנשים.  בקרבת  עבודה   .1 הבאים:  במאפיינים 
 .3 ולחזור.  מסוימת  לתקופה  לעזוב  יכולת   .2
היכולת לתרום לחברה. 4. עבודה מרגשת. כלומר, 
נתפסים כמאפיינים משותפים  מאפיינים אלה 
הסיעוד.  למקצוע  והן  האידיאלי"  ל"מקצוע  הן 
הבדלים  נמצאו  שבהם  הגורמים  בין  בהשוואה 
האידיאלי"  "המקצוע  תפיסת  בין  משמעותיים 
שעזרה  עולה,  הסיעוד  מקצוע  תפיסת  לבין 

לאנשים נתפס כגורם המאפיין יותר את מקצוע 
הסיעוד, בהשוואה לתפיסת "המקצוע האידיאלי". 
לעומת זאת, נמצא שתפיסת גורמים כמו עבודה 
מעניינת, עבודה מאתגרת, אפשרויות לנסיעות, 
הערכת הציבור למקצוע, עבודה בשעות גמישות, 
פוטנציאל לשכר גבוה, אפשרויות קידום, אחריות, 
עבודה בתנאים נוחים, סטאטוס גבוה, שכר הולם 
את  פחות  מאפיינים  ליצירתיות,  ואפשרויות 
לתפיסת  בהשוואה  הסיעוד,  מקצוע  תפיסת 
"המקצוע האידיאלי". רוצה לומר: מקצוע הסיעוד, 
כמקצוע  נתפס  האידיאלי",  ל,מקצוע  בהשוואה 
שאין בו עניין, אתגר, יצירתיות, אחראיות, שכר 
מגוון, אפשרויות לנסיעות, סטאטוס גבוה ותנאי 
שמספר  מרובים   t מבחני  בוצעו  נוחים.  עבודה 
גדול מהם הראו הבדל מובהק ורמת המובהקות 

 .p<0.01 - מאד נמוכה
בבחינת הקשרים בין המאפיינים המשפיעים 
על בחירת "מקצוע אידיאלי" ומקצוע הסיעוד 
בעתיד,  סיעוד  ללמוד  הכוונה  לבין  בפרט, 
 .3 בטבלה  שמופיעים  כפי  הקשרים  עולים 
מקצוע  בחירת  בין  חיובי-בינוני  קשר  נמצא 
פנימיים  מוטיבציה  גורמי  לבין  הסיעוד 

המשפיעים על בחירת מקצוע הסיעוד
.)rp=0.35, p<0.05(

אם  הסיעוד  במקצוע  ייבחר  אדם  כלומר, 
על  יותר  מבוססים  מקצוע  לבחירת  מניעיו 
ואתגר  עניין  לחברה,  לעזרה  רצון  המאפיינים 
אישי. בנוסף עולה, שקיים קשר שלילי בין הציון 

הפסיכומטרי לבין הבחירה במקצוע הסיעוד
 .)rp=-0.32, p<0.05(

כלומר, ככל שהציון הפסיכומטרי גבוה יותר, 
נמוכה  הסיעוד  במקצוע  לבחור  הנטייה  כך 
חיובי  קשר  שקיים  במחקר,  עולה  עוד  יותר. 
ההחלטה  לבין  הסיעוד  מקצוע  דימוי  בין 
 .p<0.05 )rp=0.35( הסיעוד  במקצוע  לבחור 
כלומר, ככל שדימוי הסיעוד חיובי יותר ישנו 
סיכוי גבוה יותר לבחור במקצוע הסיעוד. לא 
לגבי  נמצאו הבדלים משמעותיים בתפיסות 

מקצוע הסיעוד בפילוח לגיל ולמגדר.    
כשנשאלו הנבדקים איזה סלוגן פרסום ישפיע 
)כפי  עלה  הסיעוד,  במקצוע  לבחור  עליהם 
המשמעותי  שהסלוגן   ,)4 בטבלה  שמופיע 
ביותר הינו שותפות לאנשים ברגעים מרגשים 
ממצאי  מניתוח   .)M=4.1, SD=0.9( בחיים 
המחקר עולה, שלפי תפיסת הנבדקים אמצעי 
הפרסום האידיאליות ביותר להעברת מסרים 
פרסומיים לגבי מקצוע הסיעוד הינן פרסומים 
של  ובהרצאות   )M=4.1, SD=0.8( בטלוויזיה 
אחיות בקרב הציבור )M=4.0, SD=1.0(. עולה, 
שתכני פרסום שיציגו את העובדות, שבסיעוד 
 )M=4.6, SD=1.1( קיימות התמחויות מרובות 
 )M=4.5, SD=1.2( ואפשרויות העבודה מגוונות

תעלנה את ההיענות והמוטיבציה של הציבור 
לבחור במקצוע.

דיון
להיות מקצוע  כי מקצוע הסיעוד ממשיך  נראה 
ואחוזים  הישראלי  לציבור  אטרקטיבי  שאינו 
בודדים מעוניינים ללמוד מקצוע זה. אחת הסיבות 
שמאפייני  הינה,  זה  ממחקר  שעולה  כפי  לכך, 
למאפייני  בהלימה  נמצאים  אינם  הסיעוד 

"המקצוע האידיאלי" בעיני הציבור הישראלי.  
מתגמל  כמקצוע  נתפס  אידיאלי"  "מקצוע 
סטאטוס  ובעל  יותר,  מוערך  כלכלית,  יותר 
- בהשוואה לסיעוד. רוצה  יותר  חברתי גבוה 
משפיעים  חיצוניים  מוטיבציה  גורמי  לומר: 
מאידך,  האידיאלי".  ב"מקצוע  הבחירה  על 
מקצוע  בחירת  על  שמשפיעים  הגורמים 
מוטיבציה  גורמי  ברובם  הינם  הסיעוד 
את  תואמים  זה  מחקר  ממצאי  פנימיים. 
ממצאיהם של מחקרים אחרים שנערכו בקרב 
שסטודנטים  דווח  בהם  לסיעוד,  סטודנטים 
זאת  עושים  בסיעוד  לעבוד  שואפים  אשר 
לחברה   ולתרום  לאנשים  לעזור  רצון  מתוך 

 .)Kersten, Bakewell, & Meyer, 1991(
המכרעת  והסיבה  סיעוד  ללמוד  ההחלטה 
מתוך  לרוב,  נעשית,  בסיעוד,  לעסוק  לבחירה 
"עזרה"  המושג  לאנשים".  "לעזור  השאיפה 
למקצוע  גבוהה  בתדירות  קשור  נמצא 
ואכן,  ודינמי.  חיובי  תפקיד  ומשקף  הסיעוד 
מקצוע  את  מייצגים  שנמצאו  המאפיינים 
"המקצוע  עם  בהלימה  ונמצאים   - הסיעוד 
האידיאלי" - הם העבודה עם אנשים, התרומה 
לחברה והריגוש בעבודה. יחד עם זאת, זוהתה 
מקצוע  את  הנבדקים  בתפיסת  דיכוטומיה 
של  כמקצוע  הסיעוד  נתפס  מחד,  הסיעוד. 
עזרה לזולת, ומאידך, קיימת דעה מוצקה לכך 
סטאטוס  בעל  שאינו  מקצוע  הינו  שהסיעוד 
גבוה, מתגמל או מעניין. ממצאים אלה נתמכים 
על ידי מחקרים שנערכו בקרב תלמידי תיכון 
הנמוך של מקצוע הסיעוד  דימויו  על  ודיווחו 
 May, Champion &( Austin, 1991; Tomey,

.)Schwier, Marticke, & May,1996
הינו  שהסיעוד  במחקר,  המסתמנת  התפיסה 
שמסבירה  יתכן  נמוך,  דימוי  בעל  מקצוע 
גבוה  פסיכומטרי  עם  שאנשים  הממצא  את 
כמו  הסיעוד.  למקצוע  להגיע  יבחרו  לא 
ריווחי,  אינו  הסיעוד  שמקצוע  התפיסה  כן, 
היא מוסיפה לכך שאנשים בעלי  יתכן שאף 
פסיכומטרי גבוה לא יבחרו במקצוע זה. לעומת 
פסיכומטריות  יכולות  בעלי  אנשים  זאת, 
כפי  בטוח,  מקצוע  במציאת  וקשיים  נמוכות 
שבאה לידי ביטוי בקרב האוכלוסייה הערבית 
לשעבר,  מבריה"מ  המהגרים  ואוכלוסיית 
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מבצעים ומתנות מיוחדות 
לחברי הסתדרות האחים והאחיותלחג הפסח 

הספריה 
הלימודית

	 התמונות להמחשה בלבד 	 מוגבל למוצר אחד בלבד לבית אב 	 האחריות של פרסום זה הינה על הספריה הלימודית בלבד 	 זמן אספקה עד 21 ימי עסקים 	 אין כפל מבצעים 	 
תשלום בכרטיס אשראי בלבד 	 ט.ל.ח.

סט מצעים בצבעי פסטל 
100% כותנה 4 חלקים 

ללא גיהוץ. ציפה 2.2*2.0, 
ציפיות 0.5*0.7, 
סדין 2.0*1.6 

טוסטר אובן 45 ליטר 
+ מתקן גריל מסתובב 

מיקרוגל דיגיטלי 20 ליטר 
 ORBIT

מטחנת בשר מקצועית 
נירוסטה 

מיקסר אלקטרוני מקצועי 
 BENATON 600 וואט

שואב אבק 

מגהץ קיטור מקצועי 
 2000W

סט סירי בישול נירוסטה 
יוקרתיים 27 חלקים 

מדרך עיסוי ייחודי 
לרגליים חימום אינפרא 
 GERMAINE רטט +

כורסת עיסוי אורתופדית 
משוכללת + מנועי רטט + 

 MASSAGE חימום

 DIVX מערכת קולנוע ביתית
מושלמת + USB/SD + רדיו 

 SUNKYO

מושב שיאצו 

& 3X26
במקום 399&

טוסטר אובן רב תכליתי 8 ליטר 700 וואט 
	 תא בנפח 8 ליטר עם ציפוי אמאייל משובח

 700W גוף חימום רב עצמה 	
	 דלת זכוכית כפולה ושקופה 

	 3 דרגות חימום

סט סכום מפואר ויוקרתי
	 עיצוב קלאסי מהודר שאינו מאבד מיופיו

	 נירוסטה 18/10
	 כלים נוחים לאחיזה

3X16 &	 סט מלא 24 חלקים ל 6 סועדים
במקום 299&

כמעט

מתנה

קורס מלא ללימוד 
השפה האנגלית 
באתר האינטרנט

הקורס כולל 122 שעורים: 
מתחילים ביניים ומתקדמים 

+ 60 מבחנים און ליין
WWW.LIMUDANGLIT.CO.IL

מתנה
בשווי 744 ₪

 03-9601444 טל להזמנות

כל המוצרים נשלחים אליכם עם שליח עד הבית



כמתאים  תפיסתו  בגלל  במקצוע  יבחרו 
 ; Romem & Anson, 2005( למאפיינים אלה
ליברמן, 1992(. ההבחנה בכך שהסיעוד מושך 
המרכזי  לזרם  משתייכות  שאינן  קבוצות 
לפני  חדשה.  איננה  הישראלית,  החברה  של 
חדשים  שמהגרים  דווח,  עשורים  ארבעה 
ונשים מהמעמד הסוציו-אקונומי נמוך, רואים 
אקדמי,  מקצוע  לרכוש  הזדמנות  בסיעוד 
ולהתערות בשוק העבודה ובחברה הישראלית 

 .)Romem & Anson, 2005(
אידיאלי"  "מקצוע  גבוה,  לסטאטוס  מעבר 
בעיני  נתפס   - הסיעוד  למקצוע  בהשוואה   -
יותר,  רבה  אחריות  בעל  כמקצוע  הנבדקים 
קיימות בו אפשרויות רבות יותר לקידום, וגם 
אפשרויות רבות יותר ליצירתיות. ממצאי מחקר 
 Boughn,( זה נמצאו תואמים מחקרים שונים
הנבדקים  בהם   ,)2001; Sochalski, 2002
סימפטיה,  מתן  הוא  האחות  שתפקיד  שיערו 
ללא אוטונומיה של ממש בהתערבות רפואית. 
לעסוק  שואפים  הצעירים  מרבית  ככלל, 
טובות  הזדמנויות  להם  שמציע  במקצוע 
הסיעוד  גבוה.  סטאטוס  בעל  לתפקיד  להגיע 
מצומצמות  אפשרויות  בעל  כמקצוע  נתפס 
והן  אוטונומיה  מבחינת  הן  להתפתחות, 
 Hemsley-Brown( בכירות  עמדות  מבחינת 
Foskett, 1999 &(, דבר שמצביע על תפיסה 
על עבודת האחים  באופן משמעותי  מוטעית 

והאחיות.

מגבלות המחקר
ועל  לעברית  מאנגלית  תורגם  המחקר  כלי 
הטיה  שקיימת  יתכן  השפה,  הבדלי  בשל  כן, 
כלי  של  בתוקפו  והן  המובהקות  ברמת  הן 
המחקר. כמו כן, מחקר זה התבצע באמצעות 
דגימת נוחות באירועים חברתיים-בריאותיים, 
- מבחינת  הדגימה  כי  להניח  יש מקום  ולכן 
ככלל  הבריאות  לתחום  והקרבה  ההיכרות 
מייצגת  -אינה  בפרט  הסיעוד  ולמקצוע 
נאמנה את כלל האוכלוסייה הישראלית כמו 
כן, מאפייני מדגם הנוחות אינם מדגם מייצג, 
דבר שעשוי להקשות על יכולת ההכללה של 

תוצאות המחקר על כלל האוכלוסייה. 

המלצות
במידה  תלוי  הסיעוד  מקצוע  של  עתידו 
תנקוטנה  בהם  ובגישה  פעולתן  בדרכי  רבה 
מכיל  כיום  העבודה  שוק  הסיעוד.  מנהיגות 
אפשרויות מקצועיות בלתי מוגבלות, והעתיד 
מקצועות  של  התפתחותם  את  בחובו  טומן 
יותר  אף  להפחית  עשויים  אלה  כל  נוספים. 

את האטרקטיביות של מקצוע הסיעוד. 
מניתוח ממצאי המחקר הנוכחי עולה, שקיים 
בקרב  הסיעוד  מקצוע  בפרסום  מיידי  צורך 
הציבור הרחב. הפרסום צריך לכלול מידע על 
מהות המקצוע, העניין, האתגר ושותפות הגורל 
עם אנשים שמקצוע זה מכיל. קיימת חשיבות 
והרחבת  עליונה לפיתוח התמחויות קליניות 

ולהשפעתה  אחיות  של  והאחריות  הסמכות 
זו על הסטאטוס המקצועי. כפי  של פעילות 
שהוברר, עלייה בסטאטוס תהפוך את מקצוע 
אנשים,  בעיני  יותר  לאטרקטיבי  הסיעוד 
טיפוליים.  במקצועות  לבחור  הנטייה  שלהם 
פרסום מקצוע הסיעוד צריך לבוא לידי ביטוי 
הנרחב  באופן  הנגישים  המדיה  באמצעי 
ביותר בקרב הציבור, קרי פרסומים בטלוויזיה 

שידגישו את יתרונותיו של המקצוע. 
שקיים  נמצא  שבמחקר  לציין,  הראוי  מן 
אחיות  של  להרצאות  ביותר  רב  משקל 
בקרב הציבור. חשיפה ומגע ישיר של אחיות 
בתפקידים  הנושאות  אקדמאיות-מומחיות, 
והן באקדמיה,  הבריאות  הן במערכת  שונים, 
את  להעלות  יכולים  מוגדר,  יעד  קהל  עם 
הסיעוד,  מקצוע  של  והתפיסה  הציפיות  רף 
ערוך,  לאין  המקצוע  של  את תדמיתו  לשפר 
ואף להעלות את המוטיבציה ולעודד אנשים 
לבחור בסיעוד כמקצוע ייעודי לחיים. כמו כן, 
חשיפתם של גורמים המשפיעים על תהליך 
קבלת ההחלטה לבחור במקצוע טיפולי אחר 
המטרה:  רבה  חשיבות  בעלי  הינם  מסיעוד, 
עידודם של אלה המתלבטים בבחירת מקצוע 
טיפולי - לבחור בסופו של דבר בסיעוד. על 
לערוך  הצורך  עולה  האקדמית  ברמה  כן, 
מחקר שיבחן מדוע אנשים בעלי נטייה לבחור 
יטו  דבר  של  בסופו  טיפוליים,  במקצועות 

לבחור במקצוע טיפולי שאינו סיעוד.

(. בדיקת הקשר בין גורמים נבחרים, לנטייה לבחור במקצוע הסיעוד אצל תלמידי י"ב בארץ. עבודת גמר במסגרת החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב. גונן, א. )1990. 1
(. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  הלשכה הסטטיסטית .)2009. 2

3 .Retrieved May 14, 2009, from http://www1.cbs.gov.il/reader
(. הגורמים המשפיעים על בחירת מקצוע הסיעוד בקרב סטודנטים מברה"מ. עבודת מחקר במסגרת תזה, אוניברסיטת בן גוריון, ישראל. ליברמן, ה. )1992. 4
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תקציר
אלימות כלפי נשים הינה תופעה חובקת עולם. 
בשנים האחרונות קיימת התעוררות ומודעות 
ציבורית נרחבת כלפי תופעת האלימות בכלל 
והאלימות כנגד נשים בפרט. זו לא רק בעיה 
הגורמת  בריאותית,  בעיה  גם  אלא  חברתית 
לנזק גופני ונפש ולה השלכות על כל תחומי 

חיי האישה והמשפחה. 
קורבן   - בישראל  נשים  משבע  "אחת 
נשים   .)2002 )שחק,  במשפחה"  לאלימות 
חשופות לאלימות מצד בני זוגן בכל שכבות 
האוכלוסייה, בכל הגילאים, ללא הבדלי מעמד 
האלימות  אינטלקטואלי.  או  סוציו-אקונומי 
מתמשך,  או  פעמי  חד  אירוע  להיות  עשויה 
התעללות  ביטויים:  של  רחב  טווח  הכוללת 

פיזית, רגשית, נפשית, מינית, וכלכלית. 
לבריאות  ובמרכזים  חלב  בטיפת  לאחיות 
לאוכלוסיית  מיוחדת  נגישות  האישה, 
והן  והתינוקות  ההרות  לנשים  האמהות, 
מהוות גורם חשוב לאיתור ומניעה. כיוון שרק 
מעט מאד נשים מאותרות ע"י אחיות טיפת 
רבה  חשיבות  שקיימת  ההבנה  ומתוך   - חלב 
לכך שהאחיות תזהנה נשים נפגעות אלימות 
 - בקהילה  הטיפול  לגורמי  אותן  ותפנינה 

נבנתה תוכנית עבודה לשנת 2009. 
ראשון:  שלב  שלבים.   2 בת  תוכנית  הוכנה 
הטמעה,  במפגשי  שלוותה  הכשרה  תוכנית 
במטרה להרחיב את ההכרות של האחיות עם 
וכלים  ידע  התופעה, העלאת המודעות, מתן 
לאיתור אלימות לצד התמודדות עם עמדות 
תקופתיים  מפגשים  שני:  שלב  ומחסומים. 
להעלאת דילמות וקשיים המסייעים בעיבוד 
הנושא, הרחבת נאמני תחום )על מנת להוביל 
אחר מספר  ומעקב  בארגון(  לשינוי תפיסתי 
האיתורים באמצעות רשומה מרוכזת. מורגש 
כי אחיות החלו לתשאל באופן יזום את הנשים 
ראשוניים  סימנים  וישנם  לטיפול  המגיעות 

לעלייה במספר האיתורים. 

מבוא
אלימות כנגד נשים נחשבה פעם לסוד ולטאבו 

שאין  שלילית  להתנהגות  או  משפחתיים, 
תופעה  רק  איננה  האלימות  עליה.  מדברים 
הגורמת  בריאותית,  בעיה  גם  אלא  חברתית, 
לנזק גופני ונפשי. בנוסף, היא מהווה הפרה של 
זכויות האדם, ופגיעה בכבוד האדם. האלימות 
וגם  לנשים  קשה  לסבל  גורמת  נשים  כנגד 
לילדים החשופים לאלימות בין הוריהם. אלה 
ולהפנים דפוסי  לגדול באווירת פחד  עשויים 
התנהגות אלימה שמגדילה את הסיכון שיהפכו 
לאלימים בבגרותם. אין הצדקה שאותן נשים 
תמשכנה לחיות בצל האלימות, בחוסר תקווה, 
האשמה  ובתחושת  בבלבול  בבושה,  בפחד, 
הבריאות  צוותי  שני,  מצד  לאלימות.  הנלוות 
אלימות  גילוי  עקב  בנושא  לגעת  חוששים 
כלפיהם. לכך יש להוסיף את התחושה המלווה 
הידע  את  חסרים  הם  כי  הבריאות  צוותי  את 

והכלים להתמודדות.
חשוב  תפקיד  יש  בארץ  הבריאות  לשירותי 
לעזור לאותן נשים לצאת ממעגל האלימות, 
ו"להציל את  מבלי לשבור את שיגרת החיים 
החלה   2003 משנת  החל  הבאה".  האישה 
לפעול תוכנית ארצית לאיתור וטיפול בנשים 
מערכת  בכל  במשפחה  אלימות  נפגעות 
הבריאות - באשפוז, בקהילה ובטיפות החלב.

סקירת ספרות
תוכנית  הממשלה  ע"י  אושרה   1999 בשנת 
ארצית לאיתור, זיהוי וטיפול בנשים נפגעות 
אלימות באמצעות מערכת הבריאות. התוכנית 
מופעלת במערכות הבריאות השונות, במטרה 
להגדיל את שיעור איתורן של נשים נפגעות 
שרוב  מראים  מחקרים  צוותים.  ע"י  אלימות 
חלק  אלימות  בתשאול  רואות   )69%( הנשים 
במידה  מרוצות  והיו  הצוות,  של  מתפקידו 
)54%( מכך שהצוות הרפואי  רבה/רבה מאוד 
התברר  כלפיהן.  לאלימות  בנוגע  אותן  שאל 
הראשונה,  הכתובת  הם  והאחיות  שהרופאים 
ולפעמים היחידה, אליה פונות נשים נפגעות 
לביא-סהר,  איציק,  גרוס,  )אלרועי,  אלימות 
הנשים,  רוב  כי  מגלים,  המחקרים   .)2008
ישאל  שהצוות  מקוות  האלימות,  קורבנות 
והן  להן  המציק  האמיתי  הנושא  על  אותן 

מוכנות להיפתח )אלרועי ואחרים 2008(.

ממדי התופעה
קשה לאמוד את היקפה המדויק של תופעת 
האלימות, כיוון שנשים נפגעות אלימות אינן 
אם  בין  בסבלן,  ולשתף  להתלונן  ממהרות 
מסיבות כלכליות, חברתיות או מתוך תחושת 
 .)2003 )ברש,  לחשיפה  המתלווה  הבושה 
ההנחה הרווחת היא שמספר הנשים שנפגעו 
המקרים  ממספר  הרבה  גדול  מאלימות 
הנשים  מרבית  שכן  למשטרה,  המדווחים 
נמנעות מהגשת תלונה )ברש, 2003(. הערכות 
משפחות  אלף  ל-200   140 בין  על  מדברות 
שיש בהן אלימות בין בני הזוג )ועדת הכנסת 

לקידום מעמד האישה, 2004(.
בשנת  במשטרה  שנפתחו  התיקים  מספר 
2008 בגין תלונות נשים על אלימות במשפחה 
הוא 12,777, המהווה עלייה של כ-5% לעומת 
מהנתונים   .2007 בשנת  המקבילה  התקופה 
עולות  ע"י  הוגשו  מהתלונות   24% כי  עולה 
בגין  הוגשו  התלונות  ושמרבית  חדשות 

עבירות גוף )וייסבלאי, 2008( .

מאפייני התופעה
מכל  זוגן  בני  מצד  לאלימות  חשופות  נשים 
שכבות האוכלוסייה, בכל הגילאים, ללא הבדלי 
אינטלקטואלי.  או  סוציו-אקונומי  מעמד 
האלימות עשויה להיות אירוע חד פעמי, או 
מתמשך, והיא כוללת טווח רחב של ביטויים, 
התעללות  דרך  פיזית,  מהתעללות  החל 
מינית,  להתעללות  ועד  נפשית,  או  רגשית 
ואף התעללות כלכלית )קונר, 2007(. כמו כן 
קיימת חפיפה בין סוגים שונים של אלימות. 
פיזית,  אלימות  יש  בהן  הזוגות  מרבית  אצל 
קיימת גם אלימות נפשית, ובמחצית מהם גם 
אלימות מינית )איציק, לביא-סהר, 2003(. יש 
הריונית".  "אלימות  נוסף:  אלימות  דפוס  גם 
סב  סיכונים  בחובן  טומן  זה  אלימות  דפוס 

לידתיים חמורים.
בד"כ קיים דפוס מעגלי בתופעת האלימות, 
אשר מתחיל בוויכוח המתפתח עד להתפרצות 
הרגיעה,  תקופת  מגיעה  מכן  לאחר  אלימה. 

איך להציל את האישה הבאה 
ממעגל האלימות 

1. מרכזת רפואה מונעת מחוז צפון.      2. מנהלת סיעוד מחוז צפון.

 Levys1@bezeqint.net :סופר מכותב
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PraevoPed



בבחינת "ירח דבש". זהו שלב של התפייסות, 
לתקופת  הזוג  בני  חוזרים  בו  והתנצלות, 
הבאה  הזעם  להתפרצות  עד  ושלווה,  רגיעה 

 .)Walker,1979(

תוכנית התערבות
תהליך הטמעת "איתור נשים נפגעות אלימות 
ומרכזים  החלב  בטיפות  לאחיות  במשפחה 
מחוז  כללית  בריאות  בשרותי  הריון  לליווי 

צפון בריאות".

הרציונל 
אגף הסיעוד של שרותי בריאות כללית, מחוז 
צפון, שם לו כמטרה בתוכנית העבודה לשנת 
2009 את נושא "איתור נשים נפגעות אלימות" 
כפעילות חוצת מחוז. התוכנית לאיתור נשים 
נפגעות אלימות במשפחה במחוז, נבנתה על 
מאותרות  נשים  מאד  שמעט  ההכרה  רקע 
ע"י אחיות טיפת חלב, ומתוך הבנה שקיימת 
חשיבות רבה לכך שצוות תחנות טיפת חלב 
מסוגלים  יהיו  האישה,  לבריאות  והמרכזים 
להן  לתת  אלימות,  נפגעות  נשים  לזהות 
הטיפול  לגורמי  אותן  ולהפנות  ראשוני  סיוע 
לאלימות,  ועדה  הוקמה  במחוז  בקהילה. 
של  נציגות  בו  וקיימת  מהנוהל,  כמתבקש 

אחות בעלת ידע ברפואה מונעת.
מיוחדת  נגישות  חלב  טיפת  לאחיות 
והפעוטים,  התינוקות  האמהות,  לאוכלוסיית 
והן מהוות גורם חשוב לאיתור ומניעה. טיפת 
כמערכת  המשפחות  בעיני  נתפסת  החלב 
אשר  סטיגמטית,  שאינה  תומכת  לגיטימית 
אמון  ומאפשרת  זמן  לאורך  אותן  מלווה 

ופתיחות. 
כללית  בריאות  שירותי  של  הצפון  במחוז 
עובדות 111 אחיות ב-121 תחנות טיפת חלב, 
וב- 7 מרכזים לליווי הריון. האחיות מטפלות ב- 
2600 נשים הרות, כ- 2500 תינוקות ובכ- 7300 
פעוטים והאוכלוסייה הינה הטרוגנית. אין ספק 
אלימות  נפגעות  נשים  של  מוקדם  גילוי  כי 
לטיפול,  והפנייתן  חלב  טיפות  אחיות  ע"י 

משמעותיים לבריאות ותפקוד המשפחה.
מטרות התוכנית:

מודעותן,  הגברת  לנושא,  אחיות  חשיפת  1 .
הקניית ידע ומתן כלים לאיתור וזיהוי.

אלימות  נפגעות  נשים  של  מרבי  איתור  2 .
ומתן טיפול ראשוני איכותי.

העלאת דיווחים באיתור נפגעות אלימות  3 .
לגורמים מטפלים בקופה ובקהילה.

שיתוף פעולה בין הסקטורים ובעיקר בין  4 .
הרופא והעו"ס.

שיתוף פעולה בין הארגוניים לבין משרד  5 .
הבריאות.

תכנון וביצוע:
רכזות  של  בין-מקצועי  מחוזי  צוות  הוקם 
לצורך  אלימות,  מרכזות  ועו"ס  חלב  טיפת 
חשיבה ותכנון משותף להכשרת צוותי טיפות 
חלב לאתר נשים נפגעות אלימות במשפחה. 
ראשון:  שלב  שלבים.  לשני  נחלקה  התוכנית 
המשלב  מובנה  במודל  האחיות  של  הכשרה 
ומיומנויות לצד התמודדות עם  ידע  הקניית 
בשטח  יישום  שני:  שלב  ומחסומים.  עמדות 
של התוכנית ופיתוח דרכי עבודה משותפים 

מובנים וקבועים. 
שלב ראשון

 2009 שנת  בתחילת  לדרך  יצאה  התוכנית 
בנושא  שעסק  משתתפים,  רב  מחוזי,  בכנס 
נטלו  בכנס  אלימות".  נפגעות  "נשים  איתור 
 70 והשתתפו  סוציאליות  עובדות  גם  חלק 

אחיות.
הופק תיק עבודה לכל אחות שהכיל: "תדריך 
במשפחה  אלימות  נפגעות  נשים  לאיתור 
אלימות,  באיתור  זרימה  תרשים   ,"7/2003
מעגל האלימות עפ"י ווקר, חוברת של שרותיי 
הרווחה )"שירותים בתחום האלימות במשפחה 
ביישובי מחוז חיפה והצפון"(, חוברת "אלימות 
כלפי נשים מצד בן זוגן" )משה"ב(, כרזה לחדר 
קבלה, חומר העוסק בטכניקות תשאול, פלייר 
כיס  ופנקס  לבד"(,  לא  )"את  אלימות  בנושא 
שנועד  הצפון(  מוז  על-ידי  )שהופק  לאחות 

לרישום.
המתארת  הגלולות",  "שמלת  הצגה  הועלתה 
למעגל  האישה  של  כניסתה  תהליך  את 
דומה  בנושא.  דיון  נערך  ולאחריה  האלימות, 
שהדרך הבימתית והיצירתית קירבה וחשפה 
בפני האחיות את התופעה הקשה להכלה של 
אלימות נגד נשים, והמחישה להן את עובדת 

היותן "כתובת" לאותן נשים.
אודות  תיאורטי  בידע  הצוות  העשרת 
האלימות,  מעגל  האלימות,  סוגי  התופעה: 
נפגעת  אישה  מאפייני  הזוגית,  הדינאמיקה 
וילדים עדים לאלימות,  אלימות, גבר אלים 
בקהילה.  השירותים  והכרת  החוקי  ההיבט 
במסגרת ההעשרה ניתן הדגש על הקשר בין 

בריאות ואלימות.
לאחיות  נערכו   2009 שנת  מחצית  במהלך 
ובסיוע  עו"ס  בהנחיית  במחוז,  סדנאות   4
היו  המפגשים  במחוז.  הרפרנטיות 
דינאמיים ועלו בהם תכנים וחוויות אישיות 
תיאורטי.  חומר  שילוב  תוך  האחיות,  של 
במפגשים אלו התברר שלאחיות יש קשיים 
אלימות,  נפגעות  נשים  בזיהוי  ומחסומים 
וחוסר  חששות  ידע,  בחוסר  המתבטא  דבר 
אונים במצבים בהם ייתכן והאישה תכחיש 
להעביר  תסרב  או  האלימות,  בעיית  את 

מידע אודותיה. 
בנושא  האחיות  של  והדילמות  הקשיים 
ומשחקי  סרטונים  באמצעות  הועברו 
תפקידים שהקנו כלים לאיתור וזיהוי. נלמדו 
וניתן שאלון למילוי עצמי  טכניקות תשאול 
אמורה  אותו  )משה"ב(  "אלימות"  בנושא 
למרפאה  המגיעות  לנשים  האחות  לתת 
דיווחו  המפגשים  בסיום  מהאנמנזה.  כחלק 
משלב  עברו  כי  חשות  שהן  מהאחיות  חלק 
לשלב  מוכות",  נשים  אין  ש"אצלי  ההכחשה 
שקיימת היכולת לתשאל נשים באופן ישיר 

אודות אלימות.
שלב שני

מפגשים תקופתיים שנועדו לשם ליווי, ייעוץ, 
מקרים  וניתוח  וקשיים  בדילמות  שיתוף 
בשטח.  ויישומו  הנושא  בעיבוד  המסייעים 
בעזרת  יתבצעו  והערכה  המעקב  כי  הוחלט 
מרוכזת(.  )רשומה  דיווח  טפסי  אחר  מעקב 
כלי  שישמש  אחיד,  טופס  נבנה  כך  לשם 
והתוצאות.  התהליך  של  ומדידה  הערכה 
להמשך  הבסיס  את  יהוו  הערכה  ממצאי 
על  הוחלט  כן  הליקויים.  ושיפור  הפעילויות 
 - הסקטורים  מכל   - תחום  נאמני  הרחבת 
לשם שותפות מקצועית רחבה וזאת על מנת 

להתמודד עם התופעה באופן יעיל. 
כמו כן הוחלט על הפעלת "קו חם" - שיאפשר 
מקרים  לגביי  ולהתלבט  להתייעץ  לאחות 
הערכה  במשפחה.  אלימות  של  מסובכים 
כבר  ישנן  כי  העלתה  שבוצעה  ראשונית 
תגובות של אחיות מהשדה שהחלו לעבוד עם 
מכוונות  ששאלות  ומדווחות  מובנה  שאלון 
ומשמשת  להיחשף  לנשים  מסייעות  בנושא, 
לשאול  לגיטימציה  הנותנת  מסגרת  להן 

שאלות בתחום האלימות. 
בדיקה שנעשתה במרפאת הפיילוט, העלתה 
כי במהלך 3 החודשים נשאלו 69 נשים בנוגע 
הנשאלות  מתוך   14 במשפחה.  לאלימות 
מבטאת  אשר  לפחות  אחת  שאלה  על  ענו 
אלימות בכל צורה שהיא. כאשר בדקנו מדוע 
פעולה  גבוה מהנשאלות שתפו  כך  כל  אחוז 
 - אחת  לפחות  חיובית  תשובה  ודיווחו   -
ע"י  אישה  נרצחה  תקופה  שבאותה  הסתבר 
בעלה בעיירה. ייתכן שמקרה זה גרם לרגשות 
וחששות  פחדים  יצר  הציבור,  בקרב  עזים 
והפך להיות "שיחת היום". אין להוציא מכלל 
אפשרות שהמקרה הביא חלק מהנשים לדווח 

כי הן נתקלות באלימות. 
במהלך שנת 2010 יאספו דיווחים של אחיות 
לקבל  יהיה  ניתן  וכך  חודשי,  מרוכז  בטופס 
אומדן על אחוז איתור נשים נפגעות אלימות 
המטופלות בטיפת חלב וליווי הריון וכן ניתן 

יהיה לקבל מענה לשאלה כיצד טופלו.

18 | האחות בישראל מרץ 2010



סיכום

ההתמודדות עם תופעת נשים נפגעות אלימות 
דורשת ידע בהבנת התופעה וגורמיה, רכישה 
ופיתוח מיומנויות וכן כלים להתערבות. חינוך 
והכשרה הם כלים חיוניים להגברת המודעות 
יכולתם  ולפיתוח  להעצמתם  האחיות,  בקרב 
לאלימות.  החשופות  נשים  ולאתר  לזהות 
מתחילת שנת 2009 אחיות טיפת חלב וליווי 

בתפיסות  שינוי  של  בתהליך  נמצאות  הריון 
ובהתנהגות המקצועית בתחום.

ממדי  כי  ידוע  ובעולם  בארץ  מנתונים 
שלא  יתכן  גבוהה.  נשים  בקרב  האלימות 
קרוב  אך  לחלוטין,  התופעה  את  למגר  נוכל 
באפשרותנו  יש  המרפאה  שברמת  לודאי 
לאתר ביתר מקצועיות את התופעה והיקפה 
התייחסות  תוך  לבעיה,  ורגישות  ערנות  ע"י 
ניפרד  וכחלק בלתי  לאישה בעדינות, בכבוד 

לאחר  חודשים   3 היום,  במרפאה.  מעבודתנו 
ניצנים  לראות  התחלנו  הראשון,  סיום השלב 
ואורך  סובלנות  התופעה.  באיתור  ראשונים 
לצד  מתמשכים,  הטמעה  לתהליכי  רוח 
מכוונות מטרה ויעדים ברורים, יביאו לעלייה 
משמעותית במספר האיתורים. ברמת המחוז, 
בכדי להוביל שינוי תפיסתי, יש צורך, כמובן, 
בשותפות מקצועית רחבה על מנת להתמודד 

עם התופעה באופן יעיל יותר.

. ג'וינט-מכון ברוקדייל  אלרועי, א., גרוס, ר. איציק, ד., לביא-סהר, ז. )2008(. קולן של נשים נפגעות אלימות! תפיסותיהן את הטיפול בהן בבתי-החולים. דמ-08-518. 1
ומשרד הבריאות, ירושלים.

(. אלימות נגד נשים כפי שהיא נתפסת על ידי הקורבנות. עבודת גמר לתואר מוסמך האוניברסיטה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן, ישראל.  ברש, ל. )2003. 2
(. אלימות כלפי נשים מצד בן זוגן. השירות הארצי לעבודה סוציאלית, משרד הבריאות, ירושלים. איציק, ד., לביא-סהר, ז. )2003. 3

. הועדה לקידום מעמד האישה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, ירושלים. וייסבלאי, א. )2008(. אלימות נגד נשים- ריכוז נתונים לשנת 2008. 4
( אסור להרים ידיים! נשים מוכות בישראל. רמת-גן: קשת. לב-ארי, ר., ויאירי, ד. )1996. 5

. 6 .http//www.sahar.org.il :קונר, מ. ג'. )2007(. אלימות במשפחה כנגד נשים. נדלה 3/7/09 מתוך אתר סהר בנושא אלימות
(. אלימות נגד נשים- עדכון נתונים. מרכז "מינרוונה" לחקר הנוער, אוניברסיטת חיפה עבור משרד העבודה והרווחה , ירושלים. שחק, י. )2002. 7

(. זיהוי מוקדם של אלימות בין בני זוג. ירושלים.  ועדת הכנסת לקידום למעמד האישה. )2004. 8
. 9 .Walker, L.E )1979(. The battered woman. NY: The free press
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תקציר
מתן אינהלציה לילדים מאושפזים עם בעיה 
כשליש  שכיחה.  פעולה  הינה  נשימתית 
מהתינוקות עד גיל שנה מטופלים באינהלציות 
לטיפול במחלות בדרכי הנשימה, כמו קצרת 
)ברונכיוליטיס(  )אסטמה(, דלקת סימפונונות 
)סטרידור(  נבחני,  שיעול  פיברוזיס,  ציסטיק 

וכו' )עמירב, 2008(. 
מתן אינהלציות לתינוקות וילדים קטנים מהווה 
אתגר טיפולי, מכיוון שהדבר מלווה לרוב בבכי 
התרופה.  של  יעילה  לא  וקליטה  התינוק  של 
ומסרבים  לטיפול  מתנגדים  תינוקות  בנוסף, 
דבר המפחית  הפנים,  על  להניח את המסכה 
באופן משמעותי את יעילות האינהלציה. לאור 
קשיים אלו ואחרים הוחלט לבדוק את ההנחיות 

המופיעות בספרות במסגרת הטיפול.
במאמר זה, נסקור את הגורמים האנטומיים, 
על  המשפיעים  והתנהגותיים  הפיזיולוגים 
אינהלציה,  באמצעות  הניתן  החומר  ספיגת 
ונבחן את ההנחיות למתן אינהלציה בילדים 

המבוססות על ראיות מחקריות. 

סקירת ספרות
תרופתי,  רפואי  טיפול  הינו  אינהלציה 
במהלכו מחדירים תרופה במצב גזי דרך הפה 
כאשר  מתבצע  באינהלציה  השימוש  והאף. 
לריאות ללא  ישירות  רוצים שהתרופה תגיע 

השפעות כלל מערכתיות. 
באינהלציה מטופלים בעיקר חולים במחלות 
דלקת  )אסטמה(,  כקצרת  הנשימה,  בדרכי 
סימפונונות )ברונכיוליטיס( ציסטיק פיברוזיס, 
 .)2008 )עמירב,  וכו'  )סטרידור(  נבחני,  שיעול 
תרופות נפוצות שניתנות באמצעות אינהלציה 
 Aerovent )ונטולין(,   Salbutamol הן: 
)אירובנט(, סטרואידים ותכשירי אנטיביוטיקה 

 .)Everard, 2003( למיניהם
פיזיולוגים  אנטומיים,  גורמים  קיימים 
החומר  ספיגת  על  והתנהגותיים המשפיעים 

הניתן באמצעות אינהלציה לילדים. 
שיקולים פיסיולוגים ואנטומיים

ילודים ותינוקות  דרכי הנשימה העליונות של 
דרכי  ביילודים  מבוגרים:  של  מאלו  נבדלות 
האוויר צרות ועד לגיל 3-4 חודשים הם נושמים 
דרך האף בלבד. נשימה זו נובעת מגרון גבוה 

לקנה.  האף  בין  קשר  ויוצר  לחיך  עד  המגיע 
נשימה דרך האף הודגמה כבעלת יעילות ירודה 
לנשימה  בהשוואה  לריאות  החומר  בהעברת 
דרך הפה. מחקרים הראו, כי עם הגיל, כאשר 
הספיגה  שיעור  הפה,  דרך  נעשית  הנשימה 

.)Amirav et al ,2003( בריאות עולה
ללוע  יחסית  יותר  גדולה  בתינוקות  הלשון 
הרקמה  ואזור  התינוק  של  הלוע  התחתון. 
קשיחות  בדרגת  מתאפיינת  הסופרגלוטית 
שכך,  כיוון  למבוגרים.  בהשוואה  יותר  נמוכה 
תינוקות נוטים יותר לקריסה וחסימה של דרכי 
שאיפה.  במהלך  במיוחד  העליונות,  הנשימה 
הבדל נוסף בין יילוד למבוגר הינו קוטר הקנה. 
קוטר הקנה ביילוד הוא כ-5 מ"מ ואילו במבוגר 
כ-15 מ"מ. כל גורם )בצקת, הפרשות( אשר מקטין 
את המעבר הצר, מעלה את ההתנגדות לזרימת 
אוויר באופן משמעותי. הבדלים אנטומים אלו 
יכולים להסביר את הקושי של המטפלים לתת 
בדרכי  החומר  ספיגת  הבטחת  תוך  אינהלציה 

 .)Everad, 2000( נשימה תחתונות
הצמדת מסיכת האינהלציה לפנים

בין  טובה  לאטימה  רבה  חשיבות  קיימת 
 Everad המסכה.  של  שוליה  לבין  הפנים 
בו  בנבוליזר,  השימוש  כי  במחקרו  הדגיש 
קיים מרווח של 1 ס"מ בין המסכה להפנים, 
מורידה את כמות התרופה המגיעה לריאות 
המסכה  בין  מלאה  לא  אטימה  ב-50%. 
התרופה  של  רציפה  לדליפה  מובילה  לפנים 
אוויר  שאיפת  הנשימה.במקביל,  מחזור  דרך 
מבחוץ מוהלת את ריכוז התרופה שבמכשיר 

 .)Everard, 2003( האינהלציה
בכי 

נמנע.  בלתי  איננו  המסכה  הצמדת  בזמן  בכי 
בעבר רווחה הסברה כי הבכי אינו פוגם, אלא 
אפילו משפר את יעילות הטיפול, עקב הגברת 
הנשימה המתרחשת - לרוב לאחר הבכי. למעשה, 
ולאחריה  מאד,  ארוכה  מנשיפה  מורכב  הבכי 
טיפול  ביותר. בעת  ומהירה  באה שאיפה קלה 
אינה  כתרסיס  הניתנת  התרופה  בנבולייזר, 
חודרת בעת נשיפה אלא רק בעת השאיפה. ולכן: 
ביצוע שאיפה מהירה מאד, כמו זו המתרחשת 
להיספג  סיכויה  את  מגבירה  בכי,  לאחר  מייד 
בדרכי הנשימה העליונות, ולא בדרכי הנשימה 
התחתונות. בנוסף, עצבנותו של החולה מקטינה 
את הסבירות לאטימה טובה של מסכת הפנים 

דיווחו  וחב', 1996   Tal  .)Amirav et al ,2003(
כי הספיגה בריאות במהלך בכי ב-2 מתוך 15 
 0.35% הייתה  בשאיפה,  טופלו  אשר  תינוקות 
 2% של  בשיעור  לספיגה  בניגוד  זאת  בלבד, 

כאשר נשמו באופן רגוע. 
)Wildhaber et al 1999( תיארו ניסיון שהיה 
ספיגת  הייתה  שבו  אחד,  בוכה  ילד  עם  להם 
התרופה בריאות נמוכה בהרבה בהשוואה לזו 
שנצפתה בקרב 16 ילדים שלא בכו. בהתחשב 
בתוצאות המחקרים הנ"ל, ברור כי ספיגת חומר 
בוכים  תינוקות  של  בריאותיהם  האינהלציה 
כמו  עמוקה  נשימה  בעקבות  מוגברת  אינה 
הבכי  להנחות הקודמות,  בניגוד  לכך,  אי  בכי. 
נתפס היום כמכשול ויש לעשות כל מאמץ על 
מנת למנעו במהלך מתן אינהלציה. ניתן להכין 
לטיפול  שנזקק  לפני  עוד   - מראש  הילד  את 
האמיתי - באמצעות משחק רגוע שבו מונחת 
המטפלת.  של  פניו/ה  ועל  פניו  על  המסכה 
ולשחק עם מכשיר  יש לאפשר לילד להחזיק 
העשוי  דבר  שונות,  בהזדמנויות  האינהלציה 
להרגיל אותו למסכה. לאחר מכן, יכול התינוק 
פניו של  או הפעוט להצמיד את המסכה אל 
ההורה או הבובה ולבסוף לשים את המסכה על 

 .)Amirav et al, 2003( פניו עצמו
מתן אינהלציה בשינה

מחקרים שונים בדקו את יעילות מתן האינהלציה 
העלו  המחקרים  לערנות.  בהשוואה  בשינה, 
וספיגת  יותר  יעילה  בשינה  אינהלציה  כי מתן 
התרופה טובה. הסיבות: בשינה הנשימה סדירה 
אלו  גורמים  יותר.  איטי  הנשימה  וקצב  יותר 
משפרים את ספיגת התרופה בדרכי הנשימה 
לתינוקות  בשאיפה  תרופות  מתן  התחתונות. 
עבור  טובה  חלופה  להיות  עשוי  שינה  בזמן 
 Janssens,( פעוטות שאינם משתפים פעולה 
כי  הראו   )2003( וחבריו   2003. )Janssens
הטיפול בעת שינה שיפר באופן משמעותי את 
התרופה  כמות  את  והכפיל  האירוסול  ספיגת 

המגיעה לחולה בהשוואה לטיפול במצב ערני. 
כיפת ראש

כיפת  באמצעות  לתינוקות  אינהלציה  מתן 
ראש )HOOD( נמצא כיעיל במחקרים שבדקו 
את הנושא. המחקרים הראו שמתן אינהלציה 
חרדת  את  מפחיתה  ראש  כיפת  באמצעות 
התינוק, מכיוון שאין נגיעה בין המכשיר לבין 
פניו של התינוק. פועל יוצא: פחות בכי. כיפת 

מתן אינהלציה לתינוקות וילדים 
3BA RN 2, עירית גרברגRN MA 1, ליאת כהןRN MA קרן צראף

1. אחות מחלקת ילדים ב' צפון, מרכזת פרויקטים.      2. אחות אחראית מחלקת ילדים ב' צפון.      3. אחות מחלקת ילדים ב' צפון    בית החולים לילדים ע"ש ספרא, תל השומר

 Keren.Tsaraf@sheba.health.gov.ilxupr :סופר מכותב
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ראש, התגלתה כטיפול המועדף ע"י המטפלים 
 .)Amirav et al,2003( בתינוקות מאושפזים

ראש  כיפת  באמצעות  אינהלציה  מתן 
והשפעתה על העיניים 

כיפת  באמצעות  לתינוקות  אינהלציה  מתן 
המטפלים  ע"י  כמועדפת  נמצאה  ראש 
לוואי  תופעת  קיימת  מאידך,  וההורים. 
רצויה  לא  תרופה  של  הגעה   - זו  בשיטה 
בדקו   )2008( וחבריו  עמירב  העיניים.  לאזור 
במחקרם האם כמות התרופה המגיעה לעיניי 
התינוקות - המטופלים בכיפת ראש - מזיקה 
להם. תוצאות המחקר הראו כי כמות התרופה 
נמוכה  HOOD המגיעה לעיניים  ב-  הניתנת 
מ-1% ושווה לכמות התרופה המגיעה לעיניים 
המוצמדת  אינהלציה  מסכת  באמצעות 
מחקרים  תואמים  אלו  ממצאים  לפנים. 
דומה  תרופה  כמות  על  המדווחים  אחרים, 
פנים.  מסכת  באמצעות  לעיניים  המגיעה 
למתן  כי  כך  על  מצביעות  המחקר  מסקנות 
אינהלציה באמצעות HOOD קיימת השפעה 
מינימלית על עיני התינוק. עם זאת, יש להיות 
דרך  אינהלציה  שמתן  לכך  ומודעים  ערניים 
ניתן  ולא   - לעיניים  ישירות  המכוון  מכשיר 
בתפזורת - עלול לגרום לעלייה משמעותית 

העיניים לאזור  המגיע  החומר   בכמות 
.)Amirav et al, 2008(

שילוב בין תרופות
הניתנות  תרופות  של  רב  מספר  ישנם 
בו  מאחת  יותר  אף  לעיתים   - באינהלציה 
זמנית. העקרונות המנחים המאפשרים שילוב 
הם:  הספרות(  )עפ"י  יחד  תרופות  שתי  של 
יציבות התרופות מבחינה פיזיקאלית וכימית 
משפחה.  מאותה  שאינן  תרופות  שתי  ומתן 
 Salbutamol הן  המותרים  השילובים 
ניתן  )אירובנט(.   Aerovent-ו )ונטולין(, 
יחד  התרופות  שתי  את  לתת  רצוי  ואף 
שילוב  לגבי  הסינרגיסטית.  השפעתם  בשל 
 Salbutamo עם  )בודיקורט(   Budesonide
)ונטולין( לא קיים אזכור בספרות המעיד על 
איסור. שילוב של תרופות באינהלציה מקצר 
סינרגטית  לתגובה  ומביא  הטיפול,  זמן  את 

.)Heijerman et al 2009(
פיזיותרפיה ואינהלציות - מה קודם למה?

אינהלציה  לתת  ממליצה  המחקרית  הספרות 
מתן  לפני  ומכייחים  סימפונות  מרחיבי  של 
כטיפול  לעזור  עשויים  הם  שכן  פיזיותרפיה, 
אנטיביוטיות  תרופות  פיזיותרפיה.  לפני 
 Amikacin - כמו:  באינהלציות,  הניתנות 

)קולירצין(   Coliracin )אמיקצין(,   Fresenius
ביצוע  לאחר  יתנו  )גראמיצין(,   Gentamicin,
ספיגתם  את  להגביר  מנת  על  פיזיותרפיה, 
 )Heijerman et al, 2009( נשימה  בדרכי 

תחתונות.

סיכום
בתינוקות  השוני  את  תיארנו  זו  בסקירה 
באינהלציה.  לטיפול  בהתייחס  ובפעוטות, 
בנוסף, דנו בנושאים הפיזיולוגיים הייחודיים 
קיימת  שנים.   2-3 מגיל  הצעירים  לילדים 
חשיבות גדולה להכרת הגורמים המשפיעים 
מנת  על  זאת  בילדים,  אינהלציה  מתן  על 
להבטיח השגת תוצאות טיפול טובות. כמו כן, 
אינהלציה  שכן  הורים,  בהדרכת  להשקיע  יש 
ההורים,  ע"י  רבות  פעמים  ניתנת  לילדים 
למתן  הנכונה  לשיטה  מודעים  תמיד  שלא 

אינהלציה. 
הנחיות  יכתבו  הילדים  במחלקות  כי  מומלץ 
ראיות(,  על  )המבוססת  אינהלציה  למתן 
ותתבצע הדרכת הורים, זאת על מנת להבטיח 
ומקצועית,  אחידה  בצורה  זו  פעולה  ביצוע 
במטרה להשיג את תוצאות הטיפול הטובות 

והיעלות ביותר. 

. עמירב, י . )2008(. אינהלציה בתינוקות. הרפואה, 147 )5(, 439-444. 1
Amirav, I., Balanovi., ? Gorenberg, M., Groshar, D & Luder, A.S . )2003(. Nebulizer Hood Comparedto Mask in Wheezy Infants:Aerosol Tears. 2. 
Archives of Disease in Childhood ,88, 719-723.
Amirav, I., Shakked, T., Broday, DM.& Katoshevski, D. )2008(. Numerical Investigation of Aerosol deposition at the Eyes When Using a Hood 3. 
Inhaler for Infants a 3D Simulation. Journal of Aerosol Medicine and Pulmonary Drug Delivery, 21)2(, 207-214.
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Everard, ML. )2003(. Inhalation therapy for infants. Advanced Drug Delivery Reviews 18,55)7(,869-878.5. 
Janssens, H.M, Van der wiel, E.C ., Verbraak, A.F., De jongste Merkus ?, PJ& Tiddens, H.A. )2003(. Aerosol therapy and the fighting Toddler: 6. 
is administration during sleep an alternative? Journal of Aerosol Medicine, 16 )4(,395-400.
Heijerman, H, Westerman, E., Conway, S & Touw, D. )2009(. Inhaled medication and inhalation devices for lung disease in patients with cystic 7. 
fibrosis: A European consensus. Journal of Cystic Fibrosis, 15 ,1-21. 
Tal, A., Golan, H., Grauer, N., Aviram, M., Albin, D & Quastral, MR. )1996(. Deposition pattern of radiolabeled salbutamol inhaled from a 8. 
metered-dose inhaler by means of a spacer with mask in young children with airway obstruction. The Journal of Pediatrics , 128, 479-484.
Wildhaber, JH., Dore, ND., Wilson, JM., Devadason, SG& LeSouef PN. )1999(. Inhalation therapy in asthma; Nebulizer or pressurized 9. 
holding chamber? In vivo comparison of lung deposition in children. Journal of Pediatrics, ,135, 28-33.

ביבליוגרפיה:

בצער רב אנו נפרדים מחברת הלשכה אילנה גולן 
שנפטרה ביום 24 בפברואר 2010 בטרם עת ממחלה קשה. 

אילנה אחות הדסה, בוגרת ה- MPH תרמה רבות לשינוי מדיניות בטיפול ב- PEG בקשישים 
כאשר הציבה את השאלה את טובתו של מי אנו מבקשים. 

היא תחסר לנו מאד

משתתפים בצערה של המשפחה האבלה, חבריה ומטופליה
ד"ר נורית וגנר בשם לשכת האתיקה בהסתדרות האחים והאחיות

21 | האחות בישראל מרץ 2010



תקציר
התקדמות הרפואה הביאה לעליה משמעותית 
נכות, לעליה בתוחלת  הילדים בעלי  במספר 
חייהם, וכן לעליה משמעותית במספר הילדים, 
 Goldberg, Kaya( צינורית  דרך  הניזונים 
גסטרוסטום  צינורית   .)& Liacouras, 2005
או  לאכול,  יכולים  שאינם  לילדים  מוחדרת 
דרך  מספקת  כמות  לאכול  יכולים  שאינם 
נוירולוגיות  פגיעות  שונות:  מסיבות  הפה, 
מחלות  כרוניות,  מחלות  ונרכשות,  מולדות 
ממאירות וכו'. בנוסף, קיימת מגמה להעברת 
מרכז הטיפול בילד לביתו. הצורך במתן מענה 
לבעיות הרגשיות והטיפוליות, העלייה במספר 
הביאו  הילד,  לבית  הטיפול  והעברת  הילדים 
לילדים,  גסטרו  מרפאת  פרויקט  לפיתוח 
אחיות  על-ידי  וחצי  כשנתיים  זה  המופעלת 
גסטרו ילדים. כיום מטופלים במרפאה ילדים 
החדרת  לאחר  גסטרוסטום,  החדרת  לפני 
עם  המאושפזים  ילדים  וכן  גסטרוסטום 
גסטרוסטום. במאמר נציג את תהליך הפעלת 

המרפאה ואת תוכנית ההדרכה להורים.

רקע
רק  לא  משמש  למבוגר,  בניגוד  לילד,  מזון 
הזנת  והתפתחות.  לגדילה  גם  אלא  לקיום, 
במזון  לקיבה,  ישירות  צינורית  דרך  ילד 
הטבע,  בדרך  שלא  האכלה  הינה  תעשייתי, 
ונתפסת על-ידי ההורים כאובדן יכולת הילד 
ליהנות מאכילה וכפגיעה בהתחברות אם-ילד 
התקווה  באובדן  ההאכלה.  בזמן   )Bonding(
התכנות  גם  קיימת  הילד  של  מצבו  לשיפור 
מצב  עם  מהשלמה  כחלק  אבל,  תהליכי  של 

חדש )סמיש-טלאור,2006(.
הזנת הילד דרך צינורית דורשת מענה לשאלות-

מחוץ  הילד  את  להאכיל  איך  מעשיות:  בעיות 
לא  מנת  על  המשאבה  את  לחבר  לאן  לביתו? 
להחליף  כיצד  הסובבים?  לב  תשומת  לעורר 
צינורית? כיצד להגן על העור סביב הצינורית? איך 
לשמור על בריאות הפה שאינו משמש לאכילה? 
תלות  של  מערכת  יוצרות  אלה  שאלות-בעיות 

מתמשכת הורה-ילד, וגורמת לפגיעה בעצמאות 
.)Burd, 2007( ההורה, לזמן בלתי ידוע

היה  הזנה  צינורית  הילדים עם  בעבר, מספר 
או  בבתי-חולים  מאושפזים  היו  ורובם  זניח, 
במוסדות. כיום, עם התקדמות הרפואה, חלה 
עליה משמעותית במספר הילדים בעלי נכות, 
גם  כמו  חייהם,  בתוחלת  עליה  גם  ובמקביל 
הניזונים  הילדים  במספר  משמעותית  עליה 

 .)Goldberg et al., 2005( דרך צינורית
הטיפול  מרכז  להעברת  מגמה  קיימת  כיום 
אלה  כל  לביתו.  הנכה  ובילד  החולה  בילד 
בילד  התערבות  פרויקט  לפיתוח  הביאו 
החולה ובמשפחתו, פרויקט השם במרכז את 
למנהל  אותו  והופך  עיקרי,  כמטפל  ההורה 

טיפול בילדו המיוחד.

מטרות הפרויקט
	 העצמת ההורה כמטפל על-ידי יצירת סביבה 
תהליכים  לעבד  לו  המאפשרת  טיפולית, 
לצבור  השונה,  ילדו  את  ולקבל  רגשיים, 
ביטחון ומיומנות בטיפול בילדו ולחזור לחיים 

מלאים במסגרת משפחתית מתפקדת.
הנותנת  ייעודית,  טיפולית  מרפאה  	 הקמת 
מצד אחד מענה לצרכים רפואיים, סיעודיים 
שני,  ומצד  ומשפחתו,  הילד  של  ורגשיים 
תוך  העיקרי,  כמטפל  ההורה  את  מקבלת 

חיזוקו והפיכתו למומחה בטיפול בילד. 

דוגמת מקרה
תיכוניסט  שנים,   14 בן  בדוי(  )שם  אברהם 
הוא  פיברוזיס.  בציסטיק  חולה  גלים,  וגולש 
הופנה ליחידת גסטרו ילדים עקב משקל גוף 
ס"מ(,   150( לגילו  נמוך  גובה  ק"ג(,   32  ( ירוד 
אחוזון 10. הוצעה לנער החדרת גסטרוסטום 
"לתפוס  לו  לאפשר  מנת  על  לילית  להזנה 
והתלבטויות  היסוסים  לאחר  וגובה".  משקל 
לאחר  הצינורית.  להחדרת  הנער  הסכים 
לאחר  וזאת  הוצאה,  הצינורית  שנים  כחמש 
גובה  ק"ג,   66 של  גוף  למשקל  הגיע  שהנער 

180.1 ס"מ, אחוזון 75.

תוכנית התערבות
ההורה  את  לחזק  במטרה  נבנתה  התוכנית 
בניית סביבה  עיקרי, דרך  בו כמטפל  ולתמוך 
טיפולית מתאימה. בבניית התוכנית התמקדנו 
בהפיכת ההורה ממתבונן פסיבי למעורב פעיל 
כוללת  התוכנית  ובילד.  בצינורית  בטיפול 
הכשרת אחיות ילדים במתן פתרונות מקצועיים 
וכלים  ומבוססי עובדות לבעיות המתעוררות, 
זה.  במצב  להורים  הולמת  רגשית  לתמיכה 
בכל  האחות  סמכות  תחום  הורחב  בנוסף, 
ובסיכומו  ההאכלה,  בצינורית  לטיפול  הקשור 
של דבר, הוקמה מרפאת גסטרוסטום לילדים, 

המנוהלת על-ידי אחות גסטרו ילדים.
מערך הכשרה ותמיכה בהורה כמרכז ומנהל 

טיפול בילדו בעל הצרכים הייחודיים.
בעיות  הזנה  צינורית  באמצעות  הניזון  לילד 
מורכבות.  ולפעמים  אחרות  בריאותיות 
איתו  בלבד,  להאכלה  אמצעי  הינה  הצינורית 
לבעיות  בנוסף  וזאת  להתמודד,  צריך  ההורה 
מתן  בחשבון  לוקחת  ההורה  הכשרת  הנלוות. 
פתרונות לכמה שיותר בעיות העלולות להיווצר 
יגיע לעצמאות  כך שההורה  הילד,  בביתו של 
יחד עם הצגת גבולות האחריות של  בטיפול, 
בהורה  והתמיכה  ההכשרה  ההכנה,  ההורה. 

מתבצעות ביחידת גסטרו ילדים.
דרכים להכשרת ההורה 

ייעוד חדר להדרכה המספק סביבה טיפולית 
מתאימה ובו עזרים מתאימים להדרכה. החדר 

כולל ציוד ואביזרי לימוד:
	 דגם של קיבה מעץ בגודל טבעי עם חור 

וצינורית הזנה בתוכו.
לילדים,  המתאימות  הזנה  צינוריות  	 מגוון 

וכן משאבות האכלה.
	 חוברת הסברה "לחיות עם צינורית האכלה" 
של  פוסטר  וצילומים.  ברישומים  מלווה 

מערכת העיכול.
האכלה.  צינורית  ועליה  הדרכה  	 בובת 
הבובה משמשת כמודל למשחק לילד, אחיו 
ואחיותיו על מנת לאפשר להם לבטא את 

רגשותיהם דרך המשחק )מזעקי, 2003(. 

מינוף הורה כמטפל עיקרי*
בילד הניזון באמצעות צינורית הזנה לקיבה

2RN MPA 1, יעל אדלרRN MPA רחל לשם
1. אחות יחידת גסטרו ילדים     2. אחות אחראית מרפאות ילדים     בי"ח אדמונד ולילי ספרא לילדים - המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא

 Rachel.leshem@sheba.health.gov.il :סופר מכותב

* עבודה זו זיכתה את מבצעיה במענק קרן זיוה טל לפיתוח מנהיגות ומצוינות בסיעוד לשנת 2009, במקום ראשון.

22 | האחות בישראל מרץ 2010



בורגס
Hrizantema Hotel 4*

תאריכים: 11-15.4.10
מחיר לזוג, H/B, החל מ - $413

Sol Nessebar Palace 5*
תאריכים: 13-16.5.10

מחיר לזוג, A/I, החל מ - $468

ורנה
Havana 4*

תאריכים: 18-22.4.10
מחיר לזוג, H/B, החל מ - $385

Helios Spa and Resort 5*
תאריכים: 13-16.5.10

מחיר לזוג, H/B, החל מ - $413

אנטליה
Le Chateau De Prestige 5*

תאריכים: 15-18.4.10
מחיר לזוג, A/I, החל מ - $395

Rixos Tekirova Dlx
תאריכים: 20-23.5.10

מחיר לזוג, A/I, החל מ - $523

רודוס
Rhodos Palace 5*

תאריכים: 15-18.4.10
מחיר לזוג, H/B, החל מ - $418

Grand Hotel 5*
תאריכים: 27-30.5.10

מחיר לזוג, H/B, החל מ - $521

כרתים
Hersonissos Maris 4*

תאריכים: 22-25.4.10
מחיר לזוג, H/B, החל מ - $440

Creta Maris Dlx
תאריכים: 6-9.5.10

מחיר לזוג, H/B, החל מ - $569

ברצלונה
Roma Catalonia 3*

תאריכים: 18-22.4.10
מחיר לזוג, B/B, החל מ - $665

Aragon 3*
תאריכים: 6-9.5.10

מחיר לזוג, B/B, החל מ - $691

ברלין
Agon Lichtburg 3*

תאריכים: 26-30.4.10
מחיר לזוג, B/B, החל מ - $634

טיסות
 ,22-27.4.10  - תאריכים  לונדון: 

החל מ - $560
רומא: תאריכים - 17-24.5.10, 

החל מ - $499

אילת
קיסר פרימייר אילת *4

תאריכים: 8-11.4.10
 ,B/B  מחיר לזוג ל - 3 לילות ע"ב

החל מ - 1,786 ₪

גולדן טוליפ פריוולג' אילת - פתאל
תאריכים: 13-16.5.10

 ,B/B  מחיר לזוג ל - 3 לילות ע"ב
החל מ - 2,115 ₪

	 המחירים בפרסום זה עבור אדם בחדר זוגי וכוללים: מיסי נמל, היטל דלק 
והיטל ביטחון - במידה ותחול התייקרות באחד המרכיבים המחיר יעודכן 

בהתאם. כמו כן, 	 ט.ל.ח 	 מספר המקומות מוגבל, אין כפל מבצעים. 

www.hadani.co.il  |  08-9481100 טל'  נוספים:  לפרטים 

חברת מאזנית הנה"ח ומיסים בע"מ החזירה עד כה כ- 7,000,000 ₪
מרשויות המס לעובדים שכירים.

הסטטיסטיקה מדווחת כי 80% מהעובדים השכירים זכאים להחזר מס ...
החזר המס הממוצע לשכיר הוא בין 3,000& ל- 7,000&! 

במידה ונוכה לך מהמשכורת מס הכנסה ניתן לקבל החזר עד 6 שנים אחורה.
מדוע אצלנו? 

מנהל החברה יעקב וירז'בינסקי יועץ מס משנת 1976	  ובעברו כיהן כנשיא לשכת יועצי המס בישראל. כיום, 
חבר בוועדה הציבורית המייעצת למבקר המדינה ויו"ר ועדת כספים בעירית בני ברק.

זכאותכם  ביכולתם למקסם את  והמסים אשר  צוות מומחים מהימן מתחומי החשבונאות  	 אנו מעסיקים 
להחזר  המגיע לכם כחוק מרשויות המס!

במשרדנו מחלקה מיוחדת העוסקת אך ורק בתחום החזרי מס דבר המקנה שירות אישי ודיסקרטי ללקוח. 	 
	 אם אין ברשותך את כל המסמכים הנדרשים אנו נשיג אותם עבורך. 

	 משרדנו זכה במכרז של האוניברסיטה הפתוחה להחזרי מס לסטודנטים. 

www.maazanit.co.il : לבדיקת זכאות להחזר יש ליצור קשר בדרכים הבאות: אתר אינטרנט 
או בטלפונים בסניפי החברה: מרכז: 073-2245555 | ירושלים: 02-6516295 | אשדוד: 08-8654074



בנוסף, הוכנה תכנית מובנית להדרכת ההורה 
טרום החדרת הצינורית, הכוללת מתן תמיכה 
להחדרת  ובהסכמה  בהחלטה  ועזרה  נפשית 
ובהדגמות  בחוברת  שימוש  תוך  הצינורית, 
הנ"ל. ההתייחסות בהדרכה הינה לילד הפגוע, 
אנו  לעיתים  המשפחה.  בני  לשאר  גם  כמו 
מצליחות לארגן גם מפגשים עם הורה "ותיק" 

לילד הניזון דרך צינורית האכלה.
החדרת  בזמן  והילד  ההורה  את  מלווה  אחות 
ביקורים  עורכת  החדרתה,  ולאחר  הצינורית 
טיפול  להתחלת  ומעודדת  האשפוז  במחלקת 
באחות  התבוננות  שלבים:  בשלושה  עצמאי 
המטפלת, ביצוע טיפול תוך השגחה של האחות 
המטפלת וביצוע טיפול עצמאי על-ידי ההורה. 
האחות גם יוזמת יצירת קשר עם קופות החולים 
שחרורו  לקראת  הילד  של  ביתו  הכנת  לצורך 

מבית-החולים ולצורך רכישת ציוד מתאים. 
בהמשך מתוכננים

הכנת סרט הדגמה לטיפול בילד עם צינורית 
והצעות פתרון בעיות אפשריות. וכתיבת ספר 
ילדים עלילתי אודות ילד עם קשיים באכילה, 
ייעודי  ספר  בידינו  בגסטרוסטום  שנעזר 
 Why eat? - "A simple" :שפורסם באנגלית
 story on alternative ways of feeding
children. אנו שוקלים הפניית בקשה ליוצרים 

לקבלת זכויות תרגום לעברית.
הכשרת צוות אחיות

תמיכה בהורה לטיפול עצמאי מצריכה ליווי 
אלה  ומיומנות.  ידע  בעלות  אחיות  צוות  של 
ההורה  את  ולחזק  חרדה  להפחית  יכולות 
הכשרת  תוכנית  בילדו.  טיפול  ומרכז  כמנהל 
האחיות והרחבת סמכויותיהן נמשכה מספר 

שנים טרם הקמת המרפאה, וכללה: 
א. בניית לומדה מובנית וממוחשבת להרחבת 
בכל  מוסמכת  אחות  של  התיאורטי  הידע 
גם  כוללת  הלומדה  הזנה.  לצינוריות  הקשור 

מבחן להערכת ידע. 
הנ"ל  לאחיות  מעשית  התנסות  תוכנית  ב. 

והערכת מיומנויות מעשיות.
ג. בתוכניות אלו נטלו חלק אחיות מבית-החולים 

"שיבא" כמו גם אחיות מבתי-חולים אחרים.
ד. כתיבת הנחיות לצוות הסיעודי לטיפול בילד 
גסטרוסטום  החדרת  לאחר  אשפוזו,  לפני  יום 

ובמהלך שלושה ימים לאחר החדרת הצינורית.
דרך  תרופות  ומתן  האכלה  נוהל  כתיבת  ה. 

גסטרוסטום והטמעתו במחלקות הילדים. 
ו. ארגון ימי עיון ארציים לאחיות, דיאטניות 
ותומכות  המטפלות  תקשורת,  וקלינאיות 

בחולים עם גסטרוסטום, לצורך עדכון ידע. 
בעקבות ימי העיון אחיות בתי-ספר וגנים, בהם 
נמצאים ילדים עם צינורית הזנה, נמצאות בקשר 
ומגיעות ליחידה לצורך קבלת הכשרה והדרכה. 

הרחבת סמכות האחות
אחריות האחות בטיפול בילד עם צינורית הולכת 
וגדלה, אך סמכות העשייה לא השתנתה בהתאם. 
עובדות אלה דורשות היערכות מחודשת ועיצוב 

תפקיד האחיות )טרייביץ, 2008(.
קמפיין  הכותבות  על-ידי  אורגן   2004 בשנת 
להכרה בפעולה של החלפת צינורית גסטרוסטום 
על  התגברנו  גסטרו.  לאחות  חריגה  כפעולה 
ובעזרתה  גסטרו,  רופאי  איגוד  של  התנגדות 
של האחות הארצית הראשית, הורחבה סמכותן 
עצמאי  מעמד  להן  והוענק  האחיות  כלל  של 
בהחלטה ובביצוע החלפת צינורית גסטרוסטום. 
סיעוד.  כפעולת  הפעולה  הוכרה   2005 בשנת 
אחיות  כיום  יכולות  זו,  להתקדמות  תודות 
הקהילה, אחיות בתי-ספר וגני ילדים, להחליף 
צינורית הזנה באופן עצמאי, והורים לא חייבים 
פרוטוקול  נכתב  בנוסף,  מיון.  לחדרי  להגיע 
למתן הרשאה אישית לאחות לטיפול בגנולציה 

בעור סביב גסטרוסטום.
הרשאה  פרוטוקול  לכתיבת  פעילות  בתכנון: 
לאחות, להדרכת הורה להחלפה עצמאית של 
צינורית האכלה. וכן בקשת הרשאה להדרכת 
זו  הרשאה  האכלה.  צינורית  להחלפת  הורים 

תעניק לנו, האחיות, רמת תפקוד עצמאית.
על- המנוהלת  גסטרוסטום  מרפאת  הקמת 

ידי אחות
הידע הקליני של אחיות גסטרו ילדים, הניסיון 
הרב והמיומנויות שאחיות גסטרו ילדים רכשו 
הקשר  על  המצביעים  והמחקרים  עתה,  עד 
החיובי בין התערבות טיפולית של אחיות לבין 
תוצאות טיפול חיוביות, כולל הארכת חיים )להד, 
להקים מרפאת  להחלטה  אותנו  הביאו   ,)2008
אחות  על-ידי  המנוהלת  לילדים,  גסטרוסטום 
הוקמה במהלך 2008.  ילדים. המרפאה  גסטרו 
החדרת  לפני  ילדים  במרפאה  מטופלים  כיום 
וכן  גסטרוסטום  החדרת  לאחר  גסטרוסטום, 

ילדים המאושפזים עם גסטרוסטום. 
הראשונה  ידיעתנו,  למיטב  הינה,  זו  מרפאה 
ילדים  אחר  מעקב  ומטרתה  בארץ,  מסוגה 
גילוי  לצורך  לקיבה  צינורית  דרך  הניזונים 
להורים  פתרונות  מתן  בעיות,  של  מוקדם 
וטיפול מעשי ותמיכתי בהורה ובילד. האחות 
הכולל:  הילד,  מצב  אומדן  מבצעת  במרפאה 
הילד  עור  מצב  בדיקת  ביצוע  מידע,  איסוף 
והצינורית, הערכת מצב הילד וצרכיו וקבלת 
המידע  על  בהתבסס  מעשיות  החלטות 
המצב  אומדן  לתוצאות  בהתאם  שהתקבל. 

מועברות המלצות לטיפול בכתב להורה. 
מכתבים  נשלחו  המרפאה  הקמת  בשלבי 
שהיו  גסטרוסטום  עם  לילדים  ההורים  לכל 
סדיר.  למעקב  להגיע  להם  הומלץ  בטיפולנו. 
עד עתה קופות החולים לא הקשו על ההורים 

במתן התחייבות כספית, וזאת משום שכנראה 
לפתרון  בקהילה  חלופי  מענה  לקופות  אין 
זו. ההורים מגיעים  ילדים  בעיות של קבוצת 
זה  בשלב  אשר  במרפאה,  סדירות  לביקורות 

פתוחה במשך יום אחד בשבוע. 
בתכנון: הערכת תרומת מרפאת גסטרוסטום 
שהגיעו  ילדים  מספר  בדיקת  שתכלול 
ודרכים  שהתעוררו,  בעיות  סוגי  למרפאה, 

לפתרונות שהוצעו, וכן חישוב עלות-תועלת.

סיכום 
את  משמעותית  קידם  החולה  זכויות  חוק 
שירותי הרפואה בישראל. חוק זה אינו מזכיר 
את משפחת החולה, אף לא פעם אחת. באופן 
פרדוקסאלי, מי שנושא בנטל ילד עם צרכים 

מיוחדים, הינו ההורה.
הסכמת הורה להחדרת צינורית לקיבתו של ילדו 
קשה ומלווה בתגובות רגשיות והתמודדות עם 
בעיות מעשיות. בסופו של תהליך, לאחר החדרת 

הצינורית, הילד מטופל בביתו על-ידי ההורה.
הניזון  בילד,  עיקרי  כמטפל  הורה  מינוף 
שירות  הינו  אחיות,  על-ידי  הזנה,  מצינורית 
מסוג  פרויקט  תכנון  נכונה.  בריאות  לצרכנות 
זה הינו תהליך ממושך, הדורש יכולת מקצועית 
והרחבת  אחיות  של  ידע  העמקת  גבוהה, 
סמכויות האחיות. ההיערכות לקראת הפרויקט 
יצרה עיצוב חדש לתפקיד אחות גסטרו, וביחד 
עם הסמכות הורחבה גם האחריות החוקית של 
האחות. אנו מקוות שתוכנית זו תשמש מודל 

ליחידות רפואיות אחרות.

ביבליוגרפיה
ניתן  מה  וסמכות-  אחריות   .) 1 .2008( ל.  טרייביץ, 
ללמוד מההתפתחויות האחרונות בתפקיד האחות 
 ,178 בישראל,  האחות  אנגלו-סקסיות?  במדינות 

.132-134
 ) 2 .2008( ב.  סטיוארט-פרידמן,  ט.,  קינר,  א.,  להד 
ורוקחים, האם זה  מתן סמכויות טיפוליות לאחיות 

רצוי ואפשרי? הרפואה, 147)12(, 1021-1024.
(. זה לא משחק ילדים?! האחות  מזעקי, י. )2003. 3

בישראל, 167, 33-35.
מרופאים  פעולות  העברת   .) 4 .2001( ש.  ריב"א, 
בין  הסמכות  מערך  לאיזון  השעה  צו  לאחיות. 

מקצועות הבריאות. רפואה ומשפט - ספר היובל.
כחוויות   - ילדות  ארוחות   .) 5 .2006( ש.  סמיט-לאור 

מעצבות התפתחות. הוצאת אח בע"מ.
Burd, A., Burd, R.,S. )2003( The who, 6. 
what, and how- to guide for Gastrostomy 
tube placement in infants. Adv Neonatal 
Care, 3)4(,197-205. 
Goldberg, E.,Kaya, R., Liacouras, C. 7. 
)2005(. Gastrostomy tubes, facts, Fallacies,   
and false tracts. Gastroenterology Nursing, 
28, 485-494.
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יום עיון לאחים/יות מרחב ירושלים

בתוכנית:
התכנסות + קפה   8:00 - 9:00

ברכות: גב' אילנה כהן מזכ"ל הסתדרות האחיות, מר דני בן שטרית - יו"ר הסתדרות מרחב ירושלים  9:00 - 9:15
"הטיפול הכירורגי בהשמנה חולנית" | ד"ר בגלייבטר נחום - מנהל היחידה לכירורגיה זעירה פולשנית מח' כירורגית,    9:15 - 10:15

מרכז רפואי, הדסה הר הצופים.  
"תפקיד האחות כמרכזת טיפול בהשמנה חולנית" | גב' יהודית הראל, אחות ראשית מרפאות כירורגיות, מרכז רפואי, הדסה הר הצופים.   10:15 - 10:45
"אספקטים סעודיים בהשמנה חולנית, post operative" | גב' הילה גולדפרב, אחות ראשית, כירורגית ב', מרכז רפואי, הדסה הר הצופים.   10:45 - 11:10

הפסקה + קפה ועוגה   11:10 - 12:00
"מה בהסתדרות האחיות" | יו"ר הסתדרות האחיות, גב' אילנה כהן.   12:00 - 12:30

"בין שדרות לירושלים" | מופע מרתק ומרגש זמר ויוצר, מיכה ביטון.   12:30 - 14:00
ארוחת צהריים   14:00 - 15:30

בנושא: "הטיפול הכירורגי בהשמנה חולנית"
במלון קיבוץ רמת רחל, בתאריך 13.5.10

עליזה חנוני יום פורה ומהנה 
מזכירת הסתדרות האחיות מרחב ירושלים

הסתדרות האחיות מרחב ירושלים מודה ומוקירה לכל המסייעים והמסבסדים את יום העיון הנ"ל לטובת אחיות מרחב ירושלים ולכל המרצים 
המתנדבים, התורמים להצלחת יום עיון זה. תודה מיוחדת למזכ"ל הסתדרות האחיות, חברת הכנסת "בדימוס", גב' אילנה כהן ולהנהלת העמותה 

לקידום חברתי מקצועי של אחיות בתי חולים.

מחיר למשתתף - 65 ₪ 
הסתדרות האחיות - 02-6233865

ועד אחים/יות הדסה, עופרה - 02-6776294 
ועד אחים/יות שערי צדק, אריאלה - 02-6666240 

קבלת חולים שערי צדק, סיגל - 02-6666180 
לפרטים ניתן להתקשר ל:

∫ÌÈÁÂ˙ÈÏ†ÌÈ¯Â˙†ÔÂÓÈÊ†„˜ÂÓÏ
aliza@sinopsis.co.il†∞≥≠µ∞∞∏µ≥∑†ÆÒ˜Ù†¨∞≥≠µ∞∞∏∏±∞†¨∂∑†˙Â‡ÓˆÚ‰†ß„˘†ÌÈ≠˙·

∞∑∑≠≥≤µµµ∑∑†ÆÒ˜Ù†¨∞≥≠µ≤π±±∑π†ÆÏË†¨∂†ÒÈÈ¯†∫·È·‡†Ï˙

מרכזים�רפואיים
�איכותית �פרטית רפואה

ÈÚÂˆ˜ÓÂ†ÔÓÂÈÓ†È‡ÂÙ¯†˙ÂÂˆ

¯˙ÂÈ·†ÌÈÓ„˜˙Ó‰Ó†ÊÂÙ˘‡Â†¨ÁÂ˙È†È¯„Á

ÍÈÏ‰˙‰†ÏÎ†Í¯Â‡Ï†È˘È‡†ÈÂÂÈÏ†ÌÚ†·È„‡†˙Â¯È˘

∫ÌÈÁÂ˙ÈÏ†ÌÈ¯Â˙†ÔÂÓÈÊ†„˜ÂÓÏ
aliza@sinopsis.co.il†∞≥≠µ∞∞∏µ≥∑†ÆÒ˜Ù†¨∞≥≠µ∞∞∏∏±∞†¨∂∑†˙Â‡ÓˆÚ‰†ß„˘†ÌÈ≠˙·

∞∑∑≠≥≤µµµ∑∑†ÆÒ˜Ù†¨∞≥≠µ≤π±±∑π†ÆÏË†¨∂†ÒÈÈ¯†∫·È·‡†Ï˙

מרכזים�רפואיים
�איכותית �פרטית רפואה

ÈÚÂˆ˜ÓÂ†ÔÓÂÈÓ†È‡ÂÙ¯†˙ÂÂˆ

¯˙ÂÈ·†ÌÈÓ„˜˙Ó‰Ó†ÊÂÙ˘‡Â†¨ÁÂ˙È†È¯„Á

ÍÈÏ‰˙‰†ÏÎ†Í¯Â‡Ï†È˘È‡†ÈÂÂÈÏ†ÌÚ†·È„‡†˙Â¯È˘

לבית החולים דרושים:

	 אחים/ות חדר ניתוח
	 אחים/ות התאוששות

אחים/ות למחלקת האשפוז	 

העבודה באזורים: בת-ים ותל אביב

קו"ח בציון שם המשרה 
יש לשלוח לפקס: 03-5075764

nurit@sinopsis.co.il או למייל



תקציר 
מרכזית  יעד  קבוצת  הם  ורופאים  אחיות 
שיידבקו  החשש  עקב  שפעת,  מפני  לחיסון 
חולים.  וידביקו  המקצועית  החשיפה  במהלך 
למרות שחיסון כנגד שפעת הוא ההתערבות 
שיעור  הדבקה,  למניעת  ביותר  היעילה 
אפילו  נמוך.  הוא  שמתחסנים  הצוות  אנשי 
לא  החזירים  שפעת  מגפת  של  הופעתה 
ולהתחסן  למהר  הרפואיים  לצוותים  גרמה 
הבריאות,  משרד  נתוני  פי  על  המחלה.  נגד 
המרכזים  עובדי  מבין  המתחסנים  שיעור 
הרפואיים בישראל הוא כ-30% בלבד. מטרתו 
המרכזית של המחקר הייתה לבדוק ולהשוות 
הענות של רופאים ואחיות להתחסנות מפני 
שפעת עונתית ושפעת החזירים, ולזהות את 
הגורמים המשפיעים. המחקר בוצע בשיטות 
כמותניות ואיכותניות. הנתונים הסטטיסטיים 
הזיהומים.  ביחידת  ממוחשב  ממאגר  נאספו 
שכלל  ממדגם  נאספו  האיכותניים  הנתונים 
תוכן.  ניתוחי  באמצעות  ונותח  נבדקים   70
ממצאי המחקר מלמדים ששיעור התחסנות 
גבוה  היה  החזירים  שפעת  מפני  הצוות 
כנגד  להתחסנותו  בהשוואה  משמעותית 
השפעת העונתית. שיעור התחסנות הרופאים 
היה גבוה באופן משמעותי בהשוואה לשיעור 
התחסנות האחיות. בניתוח תשובות הנבדקים 
שפעת  מפני  התחסנות  לאי  לסיבות  בנוגע 
החזירים זוהו שלוש קטגוריות עיקריות: פחד 
מפני תופעות לוואי של החיסון )שהיה נפוץ 
צוות  שאנשי  אמונה  האחיות(,  אצל  בעיקר 
)שהיה  מחלות  מפני  טבעי  באופן  מחוסנים 
ורופאים(  אחיות  אצל  מידה  באותה  נפוץ 
ו"כנראה שכבר חליתי". בדיווחי המשתתפים 
בעוד  הקבוצות:  בין  הבדלים  זוהו  שהתחסנו 
ששוכנעו  כיוון  להתחסן  החליטו  שהרופאים 
אישית,  דוגמא  להוות  ורצו  בטוח  שהחיסון 
האחיות עשו זאת כדי לא לסכן את בני ביתם. 
לממצאי  מצטרפים  הנוכחי  המחקר  ממצאי 
שיעור  כי  המורים  אחרים,  רבים  מחקרים 
כנגד  הבריאות  מערכת  עובדי  ההתחסנות 
נמוך מכפי  ושפעת החזירים  עונתית  שפעת 

שניתן היה לצפות. יוצגו המלצות להתערבות 
ייעודית לקידום שיעור התחסנות אנשי הצוות 

מפני שפעת.

מבוא
הדבקה בשפעת עונתית בקרב עובדי מערכת 
המקצועית.  בספרות  רבות  תועדה  הבריאות 
מרכזית  יעד  קבוצת  הוא  הרפואי  הצוות 
לחיסון, עקב החשש שיידבקו במהלך החשיפה 
ממחקרים  חולים.  שידביקו  או  המקצועית, 
עולה כי בעקבות התחסנות הצוות מפני שפעת, 
החולים שנדבקו במחלה באשפוז  ירד מספר 
משליש לאפס, והיעדרות הצוות מהעבודה בשל 
 Fraleigh, 2009;( בשליש  כן  גם  ירדה  מחלה 
 .)Rueckmann, Shah & Humiston, 2009
הוא ההתערבות  כנגד שפעת  למרות שחיסון 
אנשי  שיעור  הדבקה,  למניעת  ביותר  היעילה 
 .)CDC, 2008( נמוך  הוא  שמתחסנים  הצוות 
פי שבמהלך העשורים האחרונים של  על  אף 
המאה העשרים עלה שיעור ההתחסנות בקרב 
עובדי מערכת הבריאות מ- 10% עד 40%, הוא 
ועומד  נותר ללא שינוי מסוף שנות התשעים 
לעובדה,  לב  בשים   .)CDC, 2006( כ-40%  על 
ונגישות  בנושא  ידע  יש  זו  שלאוכלוסייה 
לחיסון, נתונים אלו מדאיגים במיוחד. לפיכך 
שמנהלי  בהצהרה   2008 בשנת  יצא   CDC ה- 
מערכת הבריאות צריכים לקחת בחשבון את 
בתוכניות  כפרמטר  הצוות  התחסנות  שיעור 
לאבטחת איכות. לפיכך, האתגר שעומד בפני 
להעלות  הוא  זיהומים  למניעת  היחידה  צוות 
את שיעורי ההתחסנות ולבדוק מה הם גורמי 

המפתח שיועילו בכך.
בכל שבוע נדבקים מיליוני בני אדם בשפעת 
עקב  מתאשפזים  אלפים   - העולם  ברחבי 
נשימתית  לתמיכה  נזקקים  חלקם  סיבוכים, 
ביחידות לטיפול נמרץ ומיעוטם אף מקפחים 
פרצה  החזירים  שפעת  מגפת  חייהם.  את 
באביב 2009, אך עובדות אלו לא גרמו לצוותים 
הרפואיים למהר ולהתחסן נגד המחלה. על פי 
החולים  בתי  במרבית  הבריאות,  משרד  נתוני 
בישראל עומד שיעור המתחסנים מבין עובדי 

המרכזים הרפואיים על כ-30% בלבד. 
לבדוק  היא  המחקר  של  המרכזית  מטרתו 
הרפואי  הצוות  היענות  שיעור  בין  ולהשוות 
שפעת  מפני  להתחסנות  ואחיות(  )רופאים 
עונתית, לבין שיעור היענותו להתחסנות מפני 
שפעת החזירים, ולזהות את הגורמים להחלטה 
להתחסן.  שלא  ההחלטה  לעומת  להתחסן 
בדיקת סוגיות אלו מהווה בסיס חיוני לבניית 
שיעורי  להעלאת  המיועדת  התערבות  תוכנית 
מחקר  אין  ידיעתנו,  מיטב  פי  על  ההתחסנות. 
האחיות  היענות  שיעור  את  שתיאר  בארץ 
שלא  וודאי  עונתית  בשפעת  להתחסנות 
חלוץ.  במחקר  מדובר  לכן  החזירים,  לשפעת 
בעקבות סקירת הנושא יוצגו הממצאים ויידונו 

השלכותיהם.

סקירת ספרות
במהלך המאה האחרונה התחוללו שלוש פנדמיות 
כל  ו-1968.   1957  ,1918 בשנים   - שפעת  של 
מגפה כזאת של שפעת גרמה לתמותה גבוהה 
בעולם, בפרט זאת של שנת 1918, שהתחוללה 
ומספר  הראשונה,  העולם  למלחמת  במקביל 
חלליה לא התקרב לזה של "השפעת הספרדית" 

- כ- 50 מיליון בעולם כולו. 
שעברו  אלה  האלימים,  החדשים,  הווירוסים 
מגיעים  העולמיות,  למגיפות  וגורמים   "Shift"
במגפה  היה  כך  הרחוק.  מהמזרח  לרוב  כיום 
אסייתית",  "שפעת  ונקראה  ב-1957  שפרצה 
פנדמיה  התפרצה  עת   ,1968 בשנת  קרה  וכך 
נובעת  לכך  הסיבה  קונג".  הונג  "שפעת  בשם 
הגרים  הרחוק,  במזרח  הכפריים  חיי  מאורח 
בסמיכות לבעלי החיים שהם מגדלים )בעיקר 
עופות וחזירים(, דבר היוצר תנאים אידיאליים 
להעברת נגיף השפעת של בני אדם אל ריאות 
בעלי החיים. כיום, בעולם הגלובלי, עם תעופה 
אנשים  מיליוני  המטיסה  מסיבית,  אווירית 
מצד אחד של העולם לצידו האחר, הוירוסים 
של  להתפרצות  וגורמים  בקלות  מתפשטים 

 .)Zimmer & Burke, 2009( מגפות עולמיות
המקרה  פורסם  עת   ,2009 במרץ  ה-18  מאז 
העולם  עמד  החזירים,  שפעת  של  הראשון 

בדיקת הענות של רופאים ואחיות להתחסנות 
מפני שפעת עונתית ושפעת החזירים*

4RN, BA 3, מירי בן- אריRN BA 2, דרורה שושניRN MA 1, לילי גולדשטייןRN PhD מיכל רסין
1. יחידת מחקר בסיעוד;    2. אחות אחראית ביחידה למניעת זיהומים;

3. אחות כללית ומרכזת מחשוב בסיעוד;    4. אחות כללית ואחות ביחידה למניעת זיהומים.    מרכז רפואי אסף הרופא

 rasinm@asaf.health.gov.il :סופר מכותב

* הנתונים במאמר נכונים לחודש ינואר 2010
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חבר אגוד האחים והאחיות,
רוצה לחסוך יותר כסף

לפנסיה שלך?
הסכם הטבות ייחודי ומשודרג לחברי אגוד האחים והאחיות, העמיתים 

ב“מבטחים החדשה“, מעניק לך חיסכון גבוה יותר ומהווה תרומה משמעותית 
להגדלת פנסיית הפרישה שלך!

   החזר דמי ניהול מיוחד
הנחה משמעותית בדמי הניהול מגדילה את פנסיית הפרישה שלך באופן ניכר, כפי שניתן 

לראות בדוגמאות הבאה.
הדוגמאות מבוססות על: הכנסה חודשית מבוטחת בסך 6,000 ש“ח, הפקדות לקרן בשיעור 

17.5% (תשואה שנתית 4.26% ברוטו על פי הנחיות אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר).

הרווח שלך!סכום הצבירהסכום הפנסיה

ב - %בש“חכולל הטבהללא הטבהכולל הטבהללא הטבהגיל

25₪ 4,620₪ 5,215₪ 953,582₪ 1,076,288₪ 122,706+12.9%

30₪ 3,572₪ 3,989₪ 734,758₪ 820,581₪ 85,823+11.7%

הרווח שלך!סכום הצבירהסכום הפנסיה

ב - %בש“חכולל הטבהללא הטבהכולל הטבהללא הטבהגיל

25₪ 5,531₪ 6,300₪ 1,073,818₪ 1,222,999₪ 149,181+13.9%

30₪ 4,332₪ 4,880₪ 838,145₪ 944,137₪ 105,992+12.6

אחות - פרישה בגיל 64

אח - פרישה בגיל 67

   ביטוח בסכום של 30,000 ₪ למקרה מוות מתאונה
יינתן לכל עמית קיים עם ותק של יותר מ- 3 שנים, שמופקדים בגינו בקרן הפנסיה סכומים חודשיים של 500 ₪ לפחות. 

   הטבות לבני המשפחה (קרובי משפחתך מדרגה ראשונה) 
בן זוג , ילד בגיר , אח והורה, יוכלו ליהנות ממרבית ההטבות הייחודיות של ההסכם, בתנאי שלא חל עליהם כל 

הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה בע“מ
   מתווה שרות ייחודי

מנורה מבטחים פנסיה מעניקה לך גם את השרות הטוב ביותר כך שכל אחד ואחת מכם יוכל לוודא כיצד ניתן 
ליהנות מהתנאים המיוחדים ודרך יישומם, לטובת העתיד הכלכלי שלך ושל בני משפחתך .

השרות כולל מתן מענה למימוש מלא של התנאים במהלך תקופת הביטוח וליווי מקצועי בכל הקשור לחיסכון 
הפנסיוני לעמית המסיים עבודתו.

למידע ולפרטים נוספים אנא פנה לאשת הקשר שלך במנורה מבטחים, הגברת טובה צרפתי
ttova@newmivt.co.il בטלפון 03-7555912 או בדוא“ל

מרכז קשרי לקוחות
*9699

* דף מידע זה נועד למתן סקירה כללית בלבד, והוא לא נועד לקבוע את זכויותיך במנורה מבטחים. הזכויות קבועות בתקנון קרן הפנסיה, בפוליסת 
הביטוח הרלבנטית ובהסכם ההטבות שנערך עם האיגודים המקצועיים, ובהם בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף מידע זה לבין אחד או יותר 

מן המסמכים האמורים - יגברו הוראות המסמכים האמורים.



שהגיעה  חדשה  עולמית  מגפה  של  בפתחה 
של  חדש  זן  הינה  זו  שפעת  מדינות.  ל-170 
זוהתה  היא   .H1N1 מזן   A מסוג  שפעת 
החזירים"  "שפעת  וכונתה  במקסיקו  לראשונה 
שהדגימו  ראשוניות  מעבדה  בדיקות  בשל 
דמיון בין חלק מהגנים של נגיף זה לבין גנים 
של שפעת המופיעה בחזירים בצפון אמריקה. 
מכיל   H1N1 שנגיף נוספות הסתבר  בבדיקות 
שפעת  חזירים,  שפעת  של  גנטיים  מקטעים 
שפעת  בנגיף  מדובר  אנושית.  ושפעת  עופות 
המדבק, בדומה לשאר נגיפי השפעת העונתית, 
הנגיף  אף.  הפרשות  או  רוק  רסיסי  באמצעות 
עשוי לעבור בשיעול, התעטשות, או מגע ישיר 
 Pratt, 2009( חולה  חזיר  או  חולה,  אדם  עם 
Zimmer & Burke, 2009(. עד כה מתו בעולם 
כתוצאה מהמחלה כ-14 אלף בני אדם. בישראל 
דווח נכון לחודש ינואר 2010 על מקרה המוות 

ה-86 כתוצאה מהמחלה )ולמר, 2010(.
יעילה  השפעה  נודעת  שפעת  נגד  לחיסון 
בטוח:  נחשב  החיסון  המחלה.  במניעת  ביותר 
לשכפל  יכול  שלא  מומת,  מווירוס  עשוי  הוא 
עצמו בתוך הגוף, ולכן אינו יכול לגרום לזיהום 
)McLennan, Vollweiler & Celi, 2009(. בשנים 
בעשרות  מפחית  שהחיסון  הוכח  האחרונות 
אחוזים תחלואה ותמותה ממחלת השפעת. כך 
למשל, החיסון מונע את מחלת השפעת אצל 
מבוגרים בריאים )עד גיל 65( בשיעור שבין 70%- 
90%, כאשר באותה שנה יש התאמה מלאה בין 
אין התאמה  בשנים שבהן  גם  לווירוס.  החיסון 
מלאה בין החיסון לווירוס יש עדיין מניעה של 
פחות  והתחלואה   ,40% של  בשיעור  השפעת 

.)CDC, 2006; CDC, 2008( קשה
 67% ל-   4% מ-  עליה  כי  מלמד  נוסף  מחקר 
בהתחסנות אנשי הצוות צמצמה את היארעות 
ל-9%. במקביל,  מקרי השפעת אצלם מ-42% 
המחלה  את  ורכשו  שאושפזו  החולים  מספר 
בעקבות התחסנות  ירד  חולים,  בית  במסגרת 
 Salgado et al,( אנשי הצוות מ- 32% לאפס 
2004(. במחקר אחר הובאו ראיות כי 75 מיליון 
לאיבוד כתוצאה ממחלת  הולכים  ימי עבודה 

.)Nichol, 2001( השפעת בארה"ב
חיים  מיליוני  הצילו  שהחיסונים  למרות 
בעולם מאז הוצג לפני כמאתיים שנה החיסון 
במקביל  התפתחה,  שחורות,  לאבעבועות 
במאה  כבר  מפניהם.  החרדה  גם  להופעתם, 
על  שמועות  בציבור  להתפשט  החלו  ה-18 
תופעות לוואי נוראיות, שעלול לגרום החיסון 
החדש של ג'אנר. בקריקטורה מאותה תקופה 
פרה  חלקי  מצמיח  שגופם  אנשים  רואים 
לאחר שחוסנו. אף על פי שחלפו שנים רבות 

מאז, עדיין קיים הצורך להסביר את חשיבות 
את  לחסן  צורך  יש  מדוע  ולנמק  החיסונים 
האנטי  תנועת  של  היווצרותה  האוכלוסייה. 
מפותחות  במדינות  וגדלה  הולכת  התחסנות 
יוצרת בציבור פחדים  זו  רבות בעולם. תנועה 
שלה  היסוד  כשהנחת  החיסונים,  לכל  בקשר 
החיסונים  הופעת  בין  הקשר  על  מתבססת 
להתפתחות הפרעות בילדים ובעיקר אוטיזם1. 
שאין  ראיות  הביאו  רבים  שמחקרים  למרות 
התנועה  של  היסוד  הנחת  הדברים,  בין  קשר 
נותרה בעינה )Broadfield, 2009(. תנועת האנטי 
ההתחסנות  שיעורי  את  הפחיתה  התחסנות, 
באוכלוסייה, ובעקבות פעילותה הפכו מחלות 
בארה"ב  יותר  לנפוצות  ושעלת  חצבת  כמו 
ובמערב אירופה. התנועה נגד החיסונים פעילה 
הגבוה,  הכלכלי  המעמד  בעלי  בקרב  במיוחד 
המשכילים ומעמד הביניים, שמאמינים שהם 
הידע  את  ושואבים  ילדיהם,  לטובת  פועלים 
גוגל"  של  "מהאוניברסיטה  החיסונים  כנגד 
שעליה השתלטה התנועה האנטי חיסונית. די 
הכרוכות  שונות  סכנות  שתיאר  במכתב  היה 
למעמקי  שנזרק  החזירים  נגד שפעת  בחיסון 
כל  את  באוב  להעלות  כדי  האינטרנט,  באר 
הפחדים הקמאיים. עשרות מלומדים, מצוידים 
בהסברים הגיוניים ומנומקים על בסיס עובדות, 
התקשו להילחם בחרדה. והפחד מפני החיסון 
בד  למגיפה, שמתפשטת  בעצמו  החדש הפך 
אנשי   .A/H1N1-ה נגיף  התפשטות  עם  בבד 
נגד  טיעונים  חיסונית מעלים  האנטי  התנועה 
מרכיבים שונים של החיסון, מפיצים תיאוריות 
קונספירציה ומעלים ליו-טיוב סרטים מפחידים 
במסדרונות  התנהל  כך,  בתוך   .)2009 )יצחקי, 
בתי החולים דיון מקצועי בין הרופאים, שעבר 
במהרה אל זירת האינטרנט, כשסלע המחלוקת 
לא היה אם צריך או לא צריך חיסון, אלא האם 
שמצד  מצב  נוצר  בטוח.  מספיק  הוא  החיסון 
הבריאות  במשרד  מפתח  אנשי  המליצו  אחד 
להתחסן, אך מאידך המליצו חלק מהרופאים 
בעצמם.  התחסנו  לא  וגם  להתחסן  שלא 
הדיווחים הסותרים בכלי התקשורת, בעד ונגד 
וגם  הציבור  בקרב  לבלבול  הוסיפו  החיסונים, 
בקרב עובדי מערכת הבריאות. בפועל הסתבר 
שהצוותים הרפואיים אינם ממהרים להתחסן 
ולקחת על עצמם את התפקיד שהועידו להם 

ראשי מערכת הבריאות.
היא  להתחסן  רפואיים  מצוותים  הצפייה 
המחלה  בחזית  נמצאים  והם  מאחר  הגיונית, 
ובה  הידבקות,  מפני  עליהם  יגן  חיסון   -
בשעה יגן על החולים איתם הם באים במגע. 
לתת  הרפואיים  מהצוותים  מצופה  בנוסף, 

שנעשו  מחקרים  למטופלים.  אישית  דוגמא 
מטופליו  עמדות  על  הרופא  השפעות  לגבי 
או  היסס,  שכשהרופא  העלו,  החיסונים  לגבי 
כשהמליץ על חיסונים למטופליו בשפה רפה, 
התוצאה הייתה שפחות מטופלים התחסנו )כהן, 
שלמרות  להיווכח  מפתיע  לכך,  נוסף   .)2009
שהאחיות ממלאות תפקיד מכריע בכל הקשור 
לחיסון  היענותם  בדיקת  האוכלוסייה,  בחיסון 
דיה.  תועדה  לא  לכך  והסיבות  שפעת  כנגד 
לאור זאת, מטרתו המרכזית של המחקר היא 
לבדוק ולהשוות בין היענות לעומת אי הענות 
ואחיות להתחסנות מפני שפעת  רופאים  של 
עונתית ושפעת החזירים, ולזהות את הגורמים 

המשפיעים על כך.

שיטה
החיסון מפני שפעת החזירים הוצע לכל אנשי 
הצוות הבאים במגע עם חולים - מכל המחלקות, 
היחידות, המכונים והמרפאות. אופציית החיסון 
מיילים,  תפוצת  באמצעות,  לידיעתם  הובאה 
למנהלי  שנשלחו  ומכתבים  מודעות  לוחות 
יחידת  אחיות  האחראיות.  ולאחיות  המחלקה 
מחלקות  בכל  כחודש  במשך  עברו  הזיהומים 
במשמרות  לצוות,  חיסון  והציעו  החולים  בית 
חיסון  מוקדי  שני  נפתחו  בנוסף,  וערב.  בוקר 

קבועים במלר"ד ובאשפוז יום.
 2008-2010 בשנים  לשפעת  הצוות  התחסנות 
הזיהומים.  ביחידת  ממוחשב  במאגר  תועדה 
מאגר  מתוך  נאספו  הכמותיים  המחקר  נתוני 
תיאורית  סטטיסטיקה  באמצעות  ונותחו  זה 
הסיבות  אודות  איכותניים  נתונים   .χ2 ומבחן 
שפעת  מפני  התחסנות  אי  או  להתחסנות 
שהופנתה  שאלה  באמצעות  נאספו  החזירים, 
 28 ו-  אחיות   42 נבדקים:   70 שכלל  למדגם 
ובוצעה על  רופאים. הדגימה הייתה אקראית 
הבוקר,  משמרות  במהלך  החוקרות  צוות  ידי 
הערב והלילה, במשך שבוע ימים, בכל מחלקות 
בית החולים. התשובות נותחו באמצעות ניתוחי 
תוכן. מידע שזוהה כבעל משמעות דומה סווג 
תחת קטגוריה משותפת והודגם על ידי ציטוט 

מדברי הנבדקים. 

ממצאים
בשנת  עונתית  לשפעת  ההתחסנות  שיעור 
במרכז  צוות  אנשי   4021 סכ"ה  מתוך   ,2008
 )N=1085( האחיות .)הרפואי, היה 11.20% )450
רופאים   ,)126(  11.60% של  בשיעור  התחסנו 
יותר,  גבוה  קצת  בשיעור  התחסנו   )N=797(
בקרב  החיסונים  שיעור  ואילו   ,)100(  12.54%
)N=2139( היה  ומשק  + מנהל  הפרא רפואיים 

1. הערת העורכת הירחון Lancet פסל בינואר 2010 מחקר שפרסם בעבר והראה קשר בין חיסון כנגד חצבת, חזרת ואדמת לבין אוטיזם. הסיבה - חוקרים שעמדו בראש המחקר 
פעלו בצורה לא אחראית פירוש הדבר שהמחקר לא ייחשב עוד לחלק רשמי מהספרות המדעית.
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הסתדרות האחיות / העמותה לקידום מקצועי
 בשיתוף בתי הספר לסיעוד

פתיחת קורסים מקצועיים מוכרים לגמול השתלמות 
לאחיות לשנת 2010

קורסים לאחיות מוסמכות

הסתדרות האחים והאחיות

השתתפות העמותה לקידום מקצועי חברתי של האחיות בבתי חולים בשכר הלימוד )לחברי העמותה בלבד( - 200&

פרמקולוגיה וסוגיות אתיות ומשפטיות בסיעוד לאחיות מעשיות
112 שעות

נושאי הקורס:
מנגנוני ההתערבות של תרופות בתהליכי מחלה. ; 

התאמת הטיפול התרופתי למטופל.  ; 
היבטים חוקיים בחלוקת תרופות.  ; 

הקורס יתקיים בבתי הספר:
03-5028359 בית הספר לסיעוד ע"ש אידית וולפסון 
03-6973549 בית הספר לסיעוד שיינברון מרכז רפואי תל אביב 
04-6828033 בית הספר לסיעוד זיו צפת 
09-7472589 בית ספר לסיעוד מאיר כפר סבא 

השתתפות העמותה לקידום מקצועי חברתי של האחיות בבתי חולים בשכר הלימוד )לחברי העמותה בלבד( - 400&

במצבים חריפים/מורכבים לאחיות מוסמכות בחולה המבוגר במחלקות כלליות
מוכר לגמול השתלמות 224 שעות

הקורסים יתקיימו ב: 
08-9779472 בית הספר לסיעוד אסף הרופא 
04-8380333 בית הספר לסיעוד בני ציון חיפה 
08-6745525 בית הספר לסיעוד ברזילי אשקלון  
03-5028359 בית הספר לסיעוד ע"ש אידית וולפסון 

04-6828033 בית הספר לסיעוד זיו צפת 
09-7472589 בית הספר לסיעוד מאיר כפר סבא 
03-5302580 בית הספר לסיעוד שיבא תל השומר   
03-6973549 בית הספר לסיעוד שיינברון, מרכז רפואי תל אביב 

מטרת הקורסים:
העמקה והרחבת ידע לאחים ולאחיות, המטפלים בחולים מבוגרים במצבים חריפים ומורכבים, במסגרות אשפוז שונות במחלקות הכלליות 
)פנימיות, כירורגיות, גריאטריות וכו'(, וילדים במחלקות הכלליות ואלו המאושפזים במחלקות שיקומיות או המועמדים להתאשפז במחלקות 

אלו, או מאושפזים לקראת שחרור לקהילה, והכשרתם לניהול משמרת.
הקורס ישדרג באופן משמעותי את איכות הטיפול במטופלים ובילדים במצבים מורכבים, במסגרות אשפוז שונות למבוגרים ולילדים שאינם 

מאושפזים ביחידות לטיפול נמרץ.

טיפול במצבים חריפים/מורכבים לאחיות מוסמכות בילד
מוכר לגמול השתלמות 184 שעות

הקורסים יתקיימו ב: 
02-6555494 בית הספר לסיעוד שערי צדק 
04-6828033 בית ספר לסיעוד זיו צפת 

03-5302580 בית הספר לסיעוד שיבא תל השומר   
03-6973549 בית הספר לסיעוד שיינברון מרכז רפואי תל אביב 



על  עמד  והוא  הקבוצות  שלושת  מבין  הנמוך 
.)224( 10.47%

 2009 בשנת  כי  נמצא   ,2008 לשנת  בהשוואה 
הקבוצות  בכל  משמעותית  ירידה  הייתה 
בהתחסנות לשפעת עונתית )p=0.001(. שיעור 
הנתונים   .)363(  9% היה  הכללי  ההתחסנות 
הורו שאחיות התחסנו בשיעור של 10% )109(, 
מנהל   + רפואיים  והפרא   )88(  11% רופאים 

ומשק התחסנו בשיעור של 7.7% )166(.
לחיסון  ההיענות  שיעור  אלו,  לנתונים  ביחס 
המרכז,  עובדי  כלל  בקרב  החזירים,  בשפעת 
היה גבוה הרבה יותר והוא הגיע ל-22% )894(. 
 )210(  26% היה  הרופאים  התחסנות  שיעור 
 )p=0.00001( ביותר  משמעותי  באופן  גבוה 
 .)206( משיעור התחסנות האחיות שהיה 19% 
 + רפואיים  הפרא  העובדים  התחסנות  שיעור 
מנהל ומשק היה 22% )478( וגם הוא היה גבוה 
לקבוצת  בהשוואה   )p=0.02( משמעותי  באופן 

האחיות.
בחלקו השני של המחקר, שכלל ניתוח תשובות 
להתחסנות\אי  לסיבות  בנוגע  הנבדקים 
שלוש  זוהו  החזירים,  שפעת  מפני  התחסנות 
לאי  סיבות  המייצגות  עיקריות,  קטגוריות 

התחסנות:
אצל  בעיקר  שבלטה  ביותר,  הנפוצה  הסיבה 
האחיות, הייתה פחד מפני תופעות הלוואי של 
החיסון. הפחד נבע מכך שהחיסון אושר מהר 

מידי ולא נוסה מספיק: 
	 "מפחיד אותי. לא נראה לי בטוח הדבר 
בעיקר  בפנים.  יש  מה  תדעי  לכי  הזה. 
במיוחד  לוואי.  מתופעות  מפחדת 

גו'ליאן ברה". 
ואין  חדש,  חיסון  זה  כי  מפחדת  	 "אני 
מספיק מידע לגבי תופעות הלוואי שלו. 
מספיק.  נבדק  שהוא  משוכנעת  לא  אני 
אני מעדיפה לקחת את הסיכון שאחלה 

משפעת מאשר אסתבך בגלל החיסון".
עדיין  עליו  ואין  חדש  הוא  	 "החיסון 
משמעותית  אנשים  כמות  של  נתונים 
שקיבלה את החיסון מבחינת תופעות 
שבחיסון  גם  שמעתי  וסיבוכים.  לוואי 

יש עופרת".

של  השפעתם  ניכרה  מהאחיות  חלק  אצל 
הדיונים והדיווחים באמצעי התקשורת כמעלי 
שטומן  הסכנות  מפני  והפחד  החרדה  מפלס 

החיסון:
	 "מפחדת בגלל כל מה שכתוב בעיתון. 
ואני מפחדת  הכתבות  כל  קראתי את 

בגלל אי ודאות על החומר והנזקים".
וכמה  עלוזה  חושבת  הזמן  כל  	 "אני 
שאני חושבת יותר אני לא בטוחה בגלל 

הכתבות בעיתון".

באותה  נפוצה  שהייתה  נוספת,  שכיחה  סיבה 
מידה אצל אחיות ורופאים, היא אמונה שאנשי 
מחלות.  מפני  טבעי  באופן  מחוסנים  צוות 
שמאפייניה  הקודמת,  מהקטגוריה  להבדיל 
מילת  כי  לזהות  ניתן  זו  בקטגוריה  פחד,  היו 
אמונה  היא  להתחסן  שלא  בהחלטה  המפתח 
ואפילו ביטחון במערכת החיסונית "המשופרת" 

שלהם:
	 אחות: " הצוות הסיעודי מחוסן באופן 
טבעי. עבדתי במחלקה שבה מבודדים 
סימן  חליתי.  ולא  השפעת  חולי  את 

שאני מחוסנת".
וצעירה  בריאה  אישה  "אני  	 אחות: 
יחסית. אני לא מתחסנת אף שנה ולכן 
החזירים.  לשפעת  שאתחסן  סיבה  אין 

אני מאמינה בחיסון הטבעי שלי".
אף  אני  להכל.  מחוסנת  אני   " 	 אחות: 

פעם לא מתחסנת. מקסימום אחלה".
הזמן  כל  חשופים  "כולנו  	 רופא: 
אבל  יומי,  בסיס  על  שונים  לזיהומים 
נחשפתי  בהם.  חולים  איננו  הזמן  רוב 
אז  נדבקתי,  ולא  המחלה  עם  לחולים 

אין טעם בחיסון".
כבר  לארץ  הגיע  שהחיסון  "עד  	 רופא: 
שפעת  עם  חולים  בהרבה  טיפלתי 
לא  עוד  שאם  חשבון  ועשיתי  חזירים 

נדבקתי - אני מחוסן".
	 רופא: "אני חושב שאני מחוסן ממאות 
חשוף  הייתי  בהם.  שטיפלתי  האנשים 
במשך חודשים לחולים ואני לא מאמין 

שהחיסון יעזור לי". 

סיבה נוספת שדווחה על ידי אחיות ורופאים 
קובצה תחת הקטגוריה "כנראה שכבר חליתי". 

הציטוטים שחזרו על עצמם היו:
וכנראה  	 "נחשפתי לחולים עם המחלה 

שכבר חליתי".
	 "הייתי חולה בשפעת, אבל לא בדקו לי".

למחלה  נחשפתי  שכבר  להניח  	 "סביר 
וחליתי".

מקצת האחיות קיבלו החלטה שלא להתחסן 
מודל  של  השפעה  תחת  נתונות  שהיו  כיוון 

התנהגות הרופאים וגם האחות אחראית:
לא  במחלקה  הרופאים  שרוב  	 "ראיתי 

התחסנו, אז גם אני לא התחסנתי".
	 "האחות האחראית שלנו הלכה לרופאה 
והרופאה  לה,  מאמינה  שהיא  שלה, 
לא  אני  גם  אז  תעיז.  שלא  לה  אמרה 

עושה".

לאי  אחיות  מספר  שציינו  נוספות  סיבה 
התחסנותם הייתה ניסיון קודם לא טוב בחיסון 
אחרי  מאוד  קשה  "חליתי  עונתית:  לשפעת 

חיסון שפעת רגילה ואני לא מוכנה לעבור את 
זה עוד פעם".

והאחיות,  הרופאים  מבין  כאלו  גם  והיו 
שבעיקרון לא התנגדו לחיסון, אלא לחומרים 
הנוספים שנמצאים בו. לדבריהם, מסיבה זו הם 
החליטו לחכות לגל הבא של החיסונים, שיהיה 

נקי יותר:
בלי  חיסון  לסוג  ממתין   " 	 רופא: 

כספית".
שתהייה  הבאה  לנגלה  "מחכה  	 אחות: 

בלי האגו'בנט".

זוהו  שהתחסנו,  המשתתפים  דיווחי  בבדיקת 
הבדלים בין הרופאים לאחיות בסיבות שהניעו 
אותם. בעוד שהרופאים החליטו להתחסן כיוון 
דוגמא  לתת  ורצו  בטוח  שהחיסון  ששוכנעו 
זאת כדי לא  אישית, האחיות שהתחסנו עשו 

לסכן את בני ביתם.
ופא: " עברתי על כל הספרות. החיסון  ר	 

בטוח ומומלץ לפי כל המחקרים".
	 רופא: " יש פנדמיה וצריך להתחסן כדי 

לשמש role mode לחולים ולצוות".
לחולים  להמליץ  יכול  לא  אני   " 	 רופא: 
נותן דוגמא  שלי להתחסן אם אני לא 

אישית".
	 )אחות: " לא רוצה לפגוע בילדים ממה 

שאביא מהעבודה".
חסר  של  מחלה  עם  בעלי   " 	 אחות: 
אימוני. לא רוצה לחשוף אותו לזה ולכן 

התחסנתי".

מיעוט מהאחיות והרופאים דיווחו שהחלטתם 
סיכון  לקבוצת  מהשתייכותם  נבעה  להתחסן 

של חולים במחלה כרונית.

דיון
ההיענות  נמוכה  כמה  עד  להיווכח  מפתיע 
לחיסוני השפעת בקרב עובדי מערכת הבריאות. 
לממצאי  מצטרפים  הנוכחי  המחקר  ממצאי 
למרות  כי  המורים  אחרים,  רבים  מחקרים 
המלצות ה- CDC לכלל האוכלוסייה להתחסן 
עדיין  הבריאות,  מערכת  לעובדי  ובמיוחד 
מתחסנים.  אינם  והאחיות  הרופאים  מרבית 
בעיקר  האחרונות,  בשנים  שפורסמו  מנתונים 
בארה"ב, שיעורי התחסנות אנשי הצוות מפני 
 Fraleigh,( 40% -שפעת עונתית נעים בין 21% ל
 2009, Hood & Smith, 2009, Rueckmann,

 .))Shah & Humiston, 2009
בעטיין  העיקריות  שהסיבות  דווח  בספרות 
מסרבות אחיות להתחסן לשפעת עונתית הן: 
במהלך  שהחשיפה  )כיוון  ידבקו  שלא  אמונה 
העבודה מחסנת אותן, או אמונה שהן אף פעם 
לא חולות(, חשש מפני בטיחות החיסון ויעילותו 
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הספרות המקצועית לאחיות ולאחים בישראל
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)במקום ₪158(



השפעת  סיבוכי  של  מידי  נמוכה  והערכה 
אסימפטומטי  שנשא  מהסכנות  והתעלמות 
חוסר  היתה  נוספות  סיבה  לחולים.  מהווה 
או  עבודה  מעומס  כתוצאה  לחיסון,  נגישות 
סדר יום שאינו תואם את האפשרויות שמזמן 
המוסד לחיסון הצוות. סיבות פחות שכיחות היו 
 Fraleigh,( פחד מפני זריקה ואלרגיה לחיסון 
 2009; Goins, Schaffner, Edwards & Talbot,

 .)2007; Hood & Smith, 2009
מפני  התחסנות  לאי  שהסיבות  לציין  מעניין 
שפעת עונתית דומות לסיבות שמנו משתתפי 
המחקר לאי התחסנות מפני שפעת החזירים. 
והיא  אחת,  חדשה  סיבה  רק  הצטרפה  לכך 
נוסה  שלא  כיוון  החיסון  בטיחות  מפני  פחד 
 ,Nursing Time -דיו. בסקר שנערך על ידי ה
מפני  יתחסנו  לא  כי  שציינו  האחיות  שיעור 
מספיק  לא  שהחיסון  כיוון  החזירים  שפעת 
בטוח ותהליך אישורו היה מהיר מידי, עלה מ- 
60% בחודש אוגוסט ל-78% בחודש אוקטובר. 
סומכות  שהן  כיוון  יתחסנו  שלא  ציינו   25%
סכנה  מזהות  ואינן  שלהן  החיסון  מערכת  על 
אוחזות  מהאחיות  חלק  לבריאותם.  גדולה 
חמור  אינו  שהמצב  מאמינות  הדעות:  בשתי 
וגם שהוא  במידה המצדיקה התנסות בחיסון 
 .)Ford, 2009( עליו  ידוע  מידי  ומעט  חדש 
הפחד מפני בטיחות החיסון ל- H1N1 מתרכז 
ו\ או  בעיקר בכך שהוא עלול לגרום לשפעת 
לתופעות לוואי קשות, שהוא לא נוסה מספיק, 
ושהחיסון לשפעת החזירים עלול - כפי שקרה 
לגרום   - הקודמת  המאה  של   70 ה-  בשנות 
 .)'Guillain- Barre( לסינדרום ע"ש גו'ליאן ברה
בנוסף, בארה"ב קיים חשש שהחיסון שנמצא 
כולל  מרובות  חיסון  מנות  עם  בפלאקון 
 )thiomersal( טיומרסול  בשם  משמר  חומר 
שבעבר הוצא מהחיסון. בישראל החשש נובע 

מהימצאות האדג'ובנט בחיסון.
שפעת  חיסון  מענה:  יש  האלו  החששות  לכל 
אינו גורם לשפעת, כיוון שהוא מורכב מחלקי 
נגיף מומת. אם אדם שחוסן חלה בשפעת, סביר 
להניח שנחשף לווירוס 3-5 ימים קודם לקבלת 
עד  שבועיים  לפחות  שלוקח  מכיוון  החיסון, 
תנגודת  ומתפתחת  בגוף  משופעל  שהחיסון 
חיסונית למחלה. תופעת הלוואי של החיסון אינן 
גרועות יותר מהמחלה עצמה. תופעת הלוואי 
השכיחה היא אודם וכאב קל במקום ההזרקה, 
החולף תוך יום-יומיים. תופעת הלוואי הקשה 
יותר היא פיתוח תגובה אלרגית אצל אנשים 
בעלי רגישות לביצים. אלה אינם רשאים לקבל 
את החיסון, מכיוון שאת התרכיב מכינים בתוך 
ביצים מופרות. עם זאת, רגישות לביצים נדירה 
יותר. בשנת-1976  נדירה אף  ותגובה אלרגית 
החיסון לשפעת החזירים גרם לעליה בסינדרום 

רבות,  שנים  עברו  מאז  אולם  ברה,  גו'ליאן 
הלקחים נלמדו והליקויים תוקנו. החיסון נוסה 
שחל  הסיבה  וזו   - אושרה  ובטיחותו  מספיק 
עיכוב בהפצתו. החומר המשמר, טיומרסול, לא 
הוצא מהחיסון בעבר בשל בטיחותו, אלא כיוון 
שהוא לא היה נחוץ, כי הפלקון הכיל רק מנת 
חיסון אחת, ולא מספר מנות חיסון כפי שקורה 
בסיס  על  שומני  חומר  הוא  האדג'ובנט  כיום. 
טבעי, שנמצא בגוף האדם ומשמש כאבן בנייה 
להורמונים. תפקידו בחיסון הוא להעצים ולזרז 
 Broadfield, 2009;( החיסונית  התגובה  את 
McLennan, Vollweiler & Celi. 2009(. הטיעון 
שלצוות המטפל מערכת חיסונית חזקה יותר 
בעקבות חשיפתו המקצועית, לא עומד במבחן 
משתנים  השפעת  שנגיפי  כיוון  המציאות, 
אינה מספקת  קודמת  וחשיפה  לעונה  מעונה 

 .)Broadfield, 2009( הגנה כנגד נגיף חדש
שהסיבות  מורים  הנוכחי  המחקר  ממצאי 
להתחסן,  להחלטתם  מהרופאים  חלק  שציינו 
נבעו מתפיסתם כנותני דוגמא אישית לצוות 
שרופאים  נמצא  במחקרים  ולמטופלים. 
המליצו  שפעת,  מפני  עצמם  את  שחיסנו 
יותר מאחרים על החיסון למטופליהם. בסקר 
שנערך בקרב הציבור בישראל נמצא שכמחצית 
מהמתחסנים מפני שפעת עשו זאת בעקבות 
נוספים,  ו-10%-5%  המשפחה,  רופא  המלצת 
)איינבינדר,  הקהילה  אחות  המלצת  בעקבות 
שני, רוזנברג, נקר ווינקר, 2008(. לאור העובדה 
שאחיות ממלאות תפקיד מכריע בכל הקשור 
הנוכחי  המחקר  נתוני  האוכלוסייה,  בחיסון 
מפני  האחיות  התחסנות  שיעור  כי  מורים 
יותר  משמעותית  נמוכים  החזירים  שפעת 
בהשוואה לרופאים ולעובדים הפרא רפואיים.

משתתפי  שמנו  הסיבות  שמבין  לציין  מעניין 
לאי  או  להתחסנותם  הנוכחי  המחקר 
ידביקו  שמה  החשש  הוזכר  לא  התחסנותם, 
דווח  בספרות  שבאחריותם.  החולים  את 
בנוגע  המטפל  הצוות  של  המודעות  שרמת 
וכתוצאה  בווירוס השפעת,  הידבקותו  לסכנת 
נמוכה  היא  למטופלים,  הווירוס  הפצת  מכך 
 .)Rueckmann, Shah & Humiston, 2009(
על  דווח   ,Wilde et al )1999( של  במחקרם 
שפעת  זיהום  של  גבוהים  שיעורים  הימצאות 
"סמוי" אצל הצוות, ללא סימני מחלה. לשליש 
מהמטפלים היו עדויות סרולוגיות של מחלת 
השפעת, למרות שלא הרגישו חולים ולא יכלו 

להיזכר בזיהום נשימתי שחוו לאחרונה. 
ידי ארגון  מגפת שפעת החזירים הוכרזה על 
מסוכנת,  מידבקת  כמחלה  העולמי  הבריאות 
לפקודת   20 סעיף  את  עליה  להכיל  וניתן 
של  כפוי  חיסון  המתירה   ,1940 העם  בריאות 
מגפה  של  במצבים  בישראל  האוכלוסייה 

המסכנת באופן מיידי וברור את כלל החברה. 
עם זאת, ההיסטוריה מלמדת כי כפיית חיסונים 
נדונה לכישלון ומובילה למרי אזרחי, כפי שהיה 
חיסון  חוק  חוקק  עת   ,1853 בשנת  באנגליה 
 ,)2010 )כהן,  שחורות  אבעבועות  נגד  חובה 
או כפי שהיה לאחרונה בבית חולים בארה"ב, 
שפעת,  כנגד  להתחסן  עובדיו  את  שחייב 
פגע  שהוא  כיוון  וסרבנות,  מחאה  שיצר  צעד 
בעקבות  הצוות.  אנשי  של  ובחירות  בפרטיות 
ארגון  ובראשם  מקצועיים,  ארגונים  מעורבות 
האחיות, בוטלה הגזרה )Fraleigh, 2009(. יתר 
על כן, חיוב צוות מטפל להתחסן, מעיד על כך 
שהם אינם מוכנים להתחסן מרצונם החופשי 
הוא  והציבור הרחב עלול לחשוב שאם הדבר 
כך, כנראה שיש להם סיבה טובה וגם הציבור 

ימאן להתחסן )להב, 2010(.
התבסס  הנוכחי  שהמחקר  למרות  לסיכום, 
על אוכלוסיית עובדים שנלקחה מבית חולים 
אחד, ניתן בזהירות רבה להניח שעובדי המרכז 
מעובדי  בהרבה  שונים  אינם  הנוכחי  הרפואי 
ששיעור  בארץ,  אחרים  רפואיים  מרכזים 
ושפעת  העונתית  השפעת  לחיסון  היענותם 
על  למצופה.  בהשוואה  נמוך  יחסית  החזירים 
סמך ממצאי המחקר הנוכחי, ניסיוננו המצטבר 
על  להמליץ  ברצוננו  שנסקרה,  והספרות 
הפעולות הבאות שעשויות לקדם את היענות 

הצוות המטפל להתחסנות מפני שפעת:
באמצעות  בארגון,  החיסון  תרבות  	 שינוי 
ידי  על  הנתמכת  מתמשכת  תעמולה 
האחריות  תחושת  את  ומעודדת  ההנהלה 
האישית  והדוגמא  המנהיגות  האישית, 
צריכה  ההנהלה  תמיכת  העובדים.  בקרב 
יבינו  שהעובדים  כדי  בשטח,  לבלוט 
ולבטיחות  לבטיחותם,  חשוב  שהחיסון 
ידי הנפקת  זאת על  ניתן לעשות  החולים. 
ידע  העשרת  לעובדים,  אישיים  פליירים 
והגברת מודעות באמצעות ימי עיון יעודים 
וג'ורנל  צוות  בפגישות  הרצאות  והעברת 

קלאב.
לאימון  מכווננת  הדרכה  תוכנית  	 פיתוח 
הצוות אודות השפעת והחיסונים, המציגה 
נתונים על סכנות המחלה, ראיות מחקריות 
ויעילותם, מידע  אודות בטיחות החיסונים 
לגבי שיעור ההתחסנות וסתירת מיתוסים 

נפוצים לגבי החיסון.
לצוות,  ונגישותם  החיסונים  זמינות  	 שיפור 
חיסונים  מרפאת  פתיחת  באמצעות 
משעות הבוקר המוקדמות עד שעות הערב 
צוות  ניוד  שבוע.  סופי  כולל  המאוחרות, 
השונות.  במשמרות  במחלקות  מחסנים 
מיוחד  סיכון  בעלות  ביחידות  התמקדות 
והמטולוגיה,  אונקולוגיה  כמו:  להדבקה 
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מיון.  וחדר  ילדים  נמרץ  טיפול  פגיה, 
צוות  ישיבות  במסגרת  לחיסון  אפשרות 
במסגרת  הצוות  של  וחיסונים  מחלקתיות 

קורסים לימודיים שונים שמארגן המוסד. 
של  סיפורה  זו  עבודה  כתיבת  בשעת  לסיום: 
שפעת החזירים עוד לא נגמר. עדיין לא ברור 

אם יגיע הגל הבא של המחלה. ובאשר לשאלה 
יותר, אלו שחוסנו או  נכונה  מי קיבל החלטה 

אלו שבחרו שלא להתחסן - ימים יגידו...

. הרפואה  איינבינדר, ר., שני, מ., רוזנברג, ר, נקר, ש., וינקר, ש. )2008(. גישת רופאי המשפחה לחיסוני שפעת בעקבות מספר פטירות בקרית גת שיוחסו לחיסון בחורף 2006. 1
.947-949 ,)12( 147
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3 .http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml .יצחקי, א. )2009(. בד בבד עם מגיפת שפעת החזירים מתפשטת מגיפת הפחד מפני החיסון נגד המחלה
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כורסא סיעודית ריקליינר 
מתכווננת ניידת
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פרטיים. אנו מייצרים גם בהתאמה אישית, לפי ספציפיקציות.

תוספות אפשריות לכורסא: 	 מנגנון Tilt in Space )עם אפשרות לתנוחת טרנדלנברג( 	 תמיכות צד מרופדות מתכווננות 	 תמיכות 
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מהנעשה בשטח

הנחיות לכתיבת מאמר ניתן למצוא בגיליונות הקודמים של ביטאון האחות בישראל

Chana.shatzman@sheba/health.gov.il :ניתן גם לפנות בכתב אל עורכת הביטאון לדוא"ל

המורות לסיעוד במדינת ישראל מאוגדות רובן ככולן בעמותת החינוך לסיעוד - הסתדרות האחים והאחיות. זוהי עמותה פעילה, דינאמית 
גיסא, לקידום מעמדה של המורה לסיעוד בישראל. העמותה מקיימת אחת  גיסא, ומאידך  ונמרצת, הפועלת לקידום החינוך הסיעוד מחד 
לשנתיים מפגשים )מפגש בן יום(, בהם נוטלים חלק כל המורים לסיעוד במדינת ישראל. בנוסף מקיימת העמותה אחת לשנתיים כנס חינוך 

ארצי. הכנס הארצי השמיני התקיים השנה בנהריה, "על מנת לתמוך גם באזור הצפון".
והפעלה של  שימוש   - ובעולם  בארץ  החינוך  מאנשי  רבים  בסוגיה, שמעסיקה  לדון  כדי  השנה  התכנסו  ישראל  במדינת  לסיעוד  המורות   300
סימולציות בצורה מושכלת. תחת הכותרת של "בובות זה לא משחק ילדים", דנו המורות )ומקצת מורים( בסוגיות ההדרכה באמצעות סימולציות. 
בין הסוגיות שנדונו: האם מדובר ב"בגדי מלך חדשים", או באמצעי בדוק להכשרת צוותי עבודה? האם השימוש בסימולציות מקדם איכות ביצוע 

מיומנויות? כיצד ניתן להשתמש בהם להכשרת צוותים בחדרי ניתוח, טיפול נמרץ ומיילדות? סימולאטור וירטואלי? המשחק המקדים? וכו'.
הדרכה, תוך התחשבות בסך-כל התקציב  המסר החשוב והבולט שעלה בכנס זה הוא, שיש מקום להרחיב את השימוש בסימולציות לצורכי 

העומד לרשות בתי-הספר. 
בנוסף, הומלץ להעביר את תהליכי הערכת לומדים לשדה הקליני - המקום הטבעי להערכת לומדים. אם לא ייעשה כך - נטען בצדק רב - נמצא 
עצמנו במקום המגוחך של הכנת לומדים לצורך בחינות במרכזי הערכה, ותישכח המטרה העיקרית, לשמה באים הסטודנטים לבתי-הספר 

לסיעוד: ללמוד, לרכוש ידע, ובסופו של תהליך לתפקד כאח ואחות מוסמכים.

הכנס הארצי השמיני למורות בסיעוד ינואר 2010, נהריה

הענקת אות מפעל חיים לאילנה כהן
הוענק  ינואר,  חודש  בסוף  נהריה,  "קרלטון"  במלון  שהתקיים  משתתפים  רב  בטקס 
לאילנה כהן, אות מפעל חיים. היה זה סיום מרשים למסיבה שאורגנה כמבצע צבאי 
וסודי לכל עניין ודבר. מאות משתתפים הגיעו לכנס הארצי השמיני של המורות לסיעוד 
בישראל, ואליהם הצטרפו אורחים רבי דרג שייצגו תחנות חשובות בחייה של אילנה 
כהן. בין אלה בלטו הגב' יהודית שטיינר, ממייסדות החינוך לסיעוד בישראל, ח"כ עמיר 
פרץ, חברת מפלגת העבודה הישראלית, פרוספר בן-חמו, יו"ר ארגון עובדי קופ"ח כללית, מנהלות שירותי 

הסיעוד של בתי החולים במדינת ישראל, מורות לסיעוד, חברים, ידידים, בני משפחה ונכדים. 
לא ברור כיצד נשמר דבר קיום הטקס בסוד מבלי שדבר לא נודע לכלת השמחה. אילנה כהן. יו"ר הסתדרות 
האחים והאחיות בישראל וחברת כנסת לשעבר, הייתה בטוחה, כך הסתבר, שבסך הכל מדובר בעוד טקס 
פתיחה של הכנס השנתי של המורות לסיעוד. יכול להיות שההזמנה שכותרתה הייתה Top Secret, עשתה 
את שלה. כך או כך, הסוד נשמר היטב וההתרגשות אחזה באילנה כהן ובקהל המחושמל, שעמד דקות 

ארוכות והריע למנהיגה.
ב"אסף  בוועד האחיות  כהן, החל מחברותה  הוקרן סרט שתמצת את פועלה של אילנה  במהלך הטקס 
של  והעסקה  השכר  תנאי  וקודמו  שונו  )שבסיומה   1978 בשנת  הגדולה  האחיות  שביתת  דרך  הרופא", 
האחיות(, עבור בהקמת החטיבה נפרדת של הסתדרות האחים והאחיות )במסגרת ההסתדרות הכללית(, 
ונושאי  בכלל  בריאות  בנושאי  נמרצות  עסקה  שבמהלכה  )קדנציה   2002 בשנת  ה-16  בכנסת  החברות 
האחיות בפרט( ופעילותה השוטפת בנושא קידום מעמדה של האחות בישראל, כמו למשל במניעת סגירת 

בתי ספר לסיעוד. 
באותה הנחישות בה החלה את פעילותה לפני למעלה מ- 25 שנה, ממשיכה אילנה כהן לדאוג גם כיום 
לביטחונן הכלכלי והאישי של אחיות מדינת ישראל. אין ספק כי כל ארגון עובדים מתקנא באחיות ישראל 

על שיש להן את אילנה כהן - הנלחמת וגם מנצחת. 
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תקציר
קידום בריאות הינו תהליך המופעל על מנת 
להביא להעצמת הפרט ובריאותו. אסטרטגיה 
מרכזית בקידום בריאות הינה שילוב של חוויית 
הלמידה, המביאה לשינוי התנהגות ולהשפעה 
חיובית על הבריאות. הפרויקט נערך בשיתוף 
וועד  עם מחלקת החינוך בעיריית כפר-סבא 
הדריכו  הפרויקט,  במסגרת  העירוני.  ההורים 
"מאיר",  לסיעוד  מבית-הספר  הסטודנטים 
היסודיים  בבתי-הספר  תלמידים  כ-1,300 
כמו:  בריאות  מקדמי  בנושאים  בכפר-סבא 
פעילות גופנית, תזונה נכונה, היגיינה אישית 
ושינויים בגיל התבגרות לבנים ולבנות )לחוד(. 
התלמידים  לגיל  הותאמו  ההדרכה  תוכניות 
כגון:  מגוונות  בשיטות  שימוש  תוך  ונעשו 
משוב  היוו  אשר  ומצגות,  משחקים  חידונים, 

לתהליך ההדרכתי.

מבוא
מנוף  האחות  נעלמה  האחרונות  בשנים 
הצמצומים  בעקבות  היסודיים,  בתי-הספר 
רפואי  במרכז  לסיעוד  ביה"ס  התקציביים. 
"מאיר", מחלקת החינוך היסודי של אגף החינוך 
יזמו  וועד ההורים העירוני,  בעיריית כפר-סבא 
סטודנטים  מדריכים  שבמסגרתה  תוכנית 
לסיעוד שנה ג' את תלמידי בתי-הספר היסודיים 

בנושאים הקשורים בחינוך לבריאות.
קידום  סמינר  במסגרת  הופעל  הפרויקט 
ג'  שנה  לסיעוד  הסטודנטים  של  בריאות 
"מאיר"  הרפואי  המרכז  של  וכחלק ממסורת 
בריאות  קידום  בתהליכי  ומעורבות  בתרומה 

בעיר כפר-סבא.
בריאות  קידום  בקורס  מהלומדים  מצופה 
להעצים  להם  שיאפשרו  מיומנויות  לפתח 
הידע  הניסיון,  את  ולכבד  להכיר  אחרים, 
והמיומנות של הלקוחות, תוך התבססות על 
 .)2005 ווינשטיין,  )מלוויל  האישי  ביטחונם 
קורא  בסיעוד  חינוכית  העצמה  של  מודל 
תוך  היצירתיות,  ועידוד  חיובי  דימוי  ליצירת 
שונות.  ראיה  מזוויות  דברים  לבחון  ניסיון 
קידום  בנושא  ספרות  סקירת  תוצג  במאמר 
בריאות בבתי-ספר, כמו גם תיאור הפרויקט. 

סקירת ספרות
לבני  המאפשר  תהליך  הוא  בריאות  קידום 
אדם להגביר את שליטתם בבריאותם ולשפרה 
)W.H.O ,1986(. בריאות היא משאב לחיי היום-

יום והיא מושג חיובי, המדגיש את המשאבים 
של הפרט והחברה, וכן את יכולתם החומרית 
תהליך  הינו  בריאות  קידום   .)W.H.O ,1986(
כלכליים,  חברתיים,  בסקטורים  המופעל 
חיזוק  תוך  ואישיים,  פוליטיים  סביבתיים, 
מיומנויות הפרט למיצוי הפוטנציאל הגופני, 
בריאותו  ולהעצמת  וההתפתחותי  הנפשי 

.)Stone, Mcsuire & Eisstir, 2002(
בכלל  מתמקדת  בריאות  לקידום  פעילות 
האוכלוסייה וכן בקבוצות מוגדרות, או מסגרות 
המהוות מבנים ארגוניים חברתיים, בהם אנשים 
מקומות  לדוגמא  כמו  מזמנם,  חלק  מבלים 
השפעה  להשיג  מנת  על  ובתי-ספר.  עבודה 
משמעותית על מצב הבריאות יש הכרח בשיתוף 

פעולה רב סקטוריאלי )מלוויל, 2005(. 
הצהרת אוטווה )1986( מתווה את העקרונות 
בעולם  בריאות  לקידום  פעילויות  המנחים 
חמש  של  לשילוב  קוראת  ההצהרה  כולו. 
מרבי  שיפור  להשיג  מנת  על  אסטרטגיות 

ברמת הבריאות:
בניית מדיניות ציבורית בריאה. 1 .

יצירת סביבה תומכת. 2 .
חיזוק פעילות קהילתית. 3 .

פיתוח מיומנויות אישיות. 4 .
אוריינטציה מחודשת לשירותי הבריאות. 5 .

על  מבוסס  בריאות  לקידום  המדעי  הבסיס 
תקשורת,  סוציולוגיה,  פסיכולוגיה,  תחומי 

רפואה ואפידמיולוגיה.
חינוך  תוכניות  להפעיל  ניתן  בהן  השיטות 

לבריאות:
עזר,  אביזרי  באמצעות  פרטנית  הדרכה  1 .

כגון: עלונים, חוברות, סרטים וכו'.
חומרי  באמצעות  קבוצתית  הדרכה  2 .
בקבוצה  פעילות  עזר.  ואביזרי  המחשה 
סדנה,  דיון,  כהרצאה,  להתבצע  יכולה 

דינאמיקה קבוצתית ועוד.
תקשורת המונים - טלוויזיה, עיתונות וכד'  3 .

)בראון ואפל, 1997(.

קידום בריאות בבתי-הספר
חינוכית,  לפעילות  בסיס  מהווים  בתי-הספר 
מסרים  המעודדת  ומבנית,  סביבתית 
תלמידים,  על  השפעה  בעלי  בריאותיים 
המקומית.  והקהילה  ההורים  המורים,  צוות 
בבני  הבריאות  קידום  בתחום  התמקדות 
נקבעים  זה  שבגיל  מכיוון  חשובה,  הנוער 
ההתנהגות  את  המעצבים  הרגלים, 
כבוגרים הבריאותי  מצבם  על  המשפיעה 
 .)McBride( Midford & Cameron ,1999
התנהגות  על  להשפיע  ניתן  עדיין  זה  בשלב 
לדפוס  הפכה  לא  שעדיין  כיוון  הנוער,  בני 
לנבוע  יכולה  לפעילות  היוזמה  ויציב.  קבוע 

מביה"ס או מחוצה לו. 
עקרונות  על  הנשענת  בית-ספרית,  תוכנית 
הצעדים  על-פי  מתנהלת  בריאות,  קידום 

הבאים:
כגון:  בבית-הספר,  שותפים  וגיוס  זיהוי  1 .
יועצת  עניין,  בעלי  מורים  ביה"ס,  הנהלת 

ואחרים.
בה  בית-ספרית,  היגוי  ועדת  הקמת  2 .
שותפים התלמידים, מורים, צוות בריאות, 
הורים והנהלת בית-הספר. הוועדה מהווה 
גורם המייצג את כל בעלי העניין בהפעלת 
התוכנית, החל בגיבוש תוכנית ההתערבות, 

יישום התוכנית, הערכה ודיווח.
אוכלוסיית  של  ורצונות  צרכים  בדיקת  3 .

היעד - באמצעות שאלון, ריאיון ועוד.
החלטה על סדר עדיפויות על-פי ממצאי  4 .

אומדן הצרכים.
התוכנית  וביצוע  תפקידים  חלוקת  5 .
לחינוך  מעבר  שמתמקדת  הבית-ספרית, 
סביבתיים  גורמים  בשינוי  גם  לבריאות 

ומדיניות בית הספר.
הערכת  התוכנית.  בתוך  מובנית  הערכה  6 .
הצלחתה  על  להצביע  אמורה  התוכנית 
עמדות  בידע,  שינויים  תחומים:  במספר 

והתנהגות התלמידים והצוות.
בהקניית  עוסקות  בריאות  קידום  תוכניות 
ניתן  באמצעותם  בריא,  חיים  אורח  הרגלי 
התוכנית  התלמידים.  בריאות  את  לשפר 
בריאותו  על  התלמיד  אחריות  על  מבוססת 

בריאות - זה לא עוד שיעור
פרויקט קידום בריאות בבתי-הספר היסודיים בכפר-סבא

2MA RN 1, נעמי אלדורMA RN 1, חני לדרמן שומרMA RN עירית גנץ
1. ביה"ס לסיעוד;    2. מנהלת ביה"ס לסיעוד.    מרכז רפואי מאיר, כפר סבא
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ואחריות הקהילה )הורים, מורים, רשויות וכו'( 
לבריאות התלמיד. לבית-הספר חשיבות רבה 
בהקניית התנהגות בריאותית נאותה וביצירת 
התלמידים,  בקרב  לבריאות  תומכת  סביבה 

המורים ומשפחותיהם. 
שיטות לשינוי התנהגות בריאותית

בריאותית,  התנהגות  לשינוי  לגרום  מנת  על 
כמו  שיטות.  של  במגוון  להשתמש  מומלץ 
בפעילויות  שימוש  ידע,  העברת  לדוגמא: 
למידה אקטיביות, שימוש באמצעי תקשורת 
חיזוקים  מתן  עצמי,  ודיווח  צפייה  המונית, 
ומניעתן  מחלות  על  הידע  הגברת  ועוד. 
התנהגות,  שינוי  בתהליך  חשוב  חלק  היא 
נוספות,  בשיטות  להשתמש  יש  לרוב  אולם, 
קידום  של  אלא  לבריאות,  חינוך  של  רק  לא 
להיעשות  צריכה  הידע  העברת  בריאות. 
צריך  החומר  מתאימה:  דידקטית  בשיטה 
יש להשתמש באמצעים אור- להיות מעניין, 
כריזמטי,  דיבור  בטון  להשתמש  יש  קוליים, 
בלומדים,  להתבונן  יש  בכיתה,  פעיל  להיות 
להיות ערניים לנעשה בכיתה ולהגיב בהתאם. 
בנוסף, יש לדבר על תכנים הרלוונטיים לגיל 

התלמידים.
התחומים המומלצים לתוכנית קידום בריאות 

התלמידים בבית-הספר הם:
משולבים  הלימוד  תחומי   - חיים  כישורי  1 .
לפתח  במטרה  חיים  כישורי  בהקניית 

ולחזק מיומנויות אישיות.
מושפע  החיים  אורח   - ההתבגרות  גיל  2 .
במיוחד  התלמיד  של  החיים  מתקופת 
התייחסות  הדורש  גיל  ההתבגרות,  בגיל 

מיוחדת.
נכונה,  תזונה  בריא:  חיים  אורח  נושאי  3 .
מניעת  אישית,  היגיינה  גופנית,  פעילות 
התמכרויות, צמצום אלימות )כבוד הדדי(, 
מפני  הגנה  בטיחות,  מעישון,  הימנעות 

השמש, זהירות בדרכים ואיכות הסביבה.
האחות כמקדמת בריאות

להפעיל  האחיות  נדרשות  תפקידן  במסגרת 
נוצרת  הבריאות  בריאות.  קידום  תוכניות 

מסגרות  בתוך  האדם  בני  על-ידי  ומתקיימת 
מתוך  נוצרת  הבריאות  היומיומיות.  חייהם 
באמצעות  ובאחרים,  בעצמו  האדם  טיפול 
היכולת לקבל החלטות ולשלוט על תנאי חייו 
)אמנת אוטווה W.H.O, 1986(. קידום הבריאות 
ולמען  על  ולא  האנשים  ועם  על-ידי  נעשה 
האנשים. שיפור היכולת של קהילות לקדם את 
בריאותן מצריך חינוך לפיתוח מנהיגות וגישה 

.)W.H.O , 1997 למשאבים )הצהרת ג'קרטה

תיאור הפרויקט
תחילתו של הפרויקט בחודש יולי 2007, כאשר 
וועד  כפר-סבא  בעיריית  החינוך  מחלקת 
לסיעוד  בית-הספר  אל  פנו  העירוני  ההורים 
העשרה  ותהליכי  פעולה  לשיתוף  "מאיר" 
היסודיים  בבתי-הספר  הבריאות  בתחומי 
כפר-סבא  בעיריית  החינוך  מחלקת  בעיר. 
למנהלי  פניה  צרכים באמצעות  ביצעה סקר 
התהליך  בתום  בעיר.  היסודיים  בתי-הספר 
מקדמת  להדרכה  תחומים  חמישה  נבחרו 
בריאות: פעילות גופנית, תזונה נכונה, היגיינה 
אישית, גיל ההתבגרות לבנים וגיל ההתבגרות 

לבנות.
הקורס  את  כבר  למדו  ג'  בשנה  הסטודנטים 
במחלקות  התנסויות  ועברו  בריאות  בקידום 
לחמש  חולקו  אלה  בבית-החולים.  השונות 
קבוצה  לכל  סטודנטים.  שישה  בנות  קבוצות 
לסיעוד  בית-הספר  מורת   - מנחה  הוצמדה 
סטודנטים  קבוצת  כל  שני.  תואר  בעלת 
קיבלה נושא להעמקה. התכנון היה שכל צמד 

סטודנטים ידריך בנושא הנבחר. 
מקיפה  ספרות  סקירת  ביצעו  הסטודנטים 
בנושא הנבחר. בשלב הבא הכינו הסטודנטים 
תוכניות הדרכה המותאמות לגיל התלמידים, 
מגוונים  הוראה  ועזרי  בשיטות  שימוש  תוך 
אשר  וחידונים,  בינגו  משחקי  מצגות,  כגון 
הוכנו  כן  ההדרכתי.  לתהליך  גם משוב  נתנו 
תמציתיים,  הסבר  דפי  המודרכים  עבור 
כל  שניתנה.  ההדרכה  תכני  את  המכילים 
של  בקרה  עברה  ההדרכה  מתוכניות  אחת 

לסיעוד  בבית-הספר  מקצועיים  גורמים 
ובמחלקת החינוך בטרם הועברו לתלמידים, 
יישום  את  ליוו  הנ"ל  המקצועיים  והגורמים 
לקחו  בקבוצה  הסטודנטים  כל  התוכנית. 
חלק פעיל בהדרכת התלמידים בבתי-הספר. 
שלוש  לפחות  הדריך  סטודנטים  צוות  כל 
כ-1,300  הדרכה  קיבלו  סה"כ  לימוד.  כיתות 

תלמידים.
בתום התהליך הועבר דף משוב לסטודנטים 
והסטודנטים  בתי-הספר,  ולתלמידי  לסיעוד 
בנושא.  מסכמת  עבודה  הגישו  לסיעוד 
מאוד  ש'נתרמו'  ציינו  לסיעוד  הסטודנטים 
להכין  כיצד  שלמדו  ציינו,  הם  זה.  מסמינר 
קהל  מול  לעמוד  וכיצד  הדרכה  תוכניות 
וצוות  בתי-הספר  תלמידי  הרצאה.  ולהעביר 
מקצועיות  היו  שההדרכות  טענו  ההוראה 
החינוך  מחלקת  רב.  ידע  להם  ושהוסיפו 
העירוני  ההורים  וועד  כפר-סבא  בעיריית 
לסיעוד,  לסטודנטים  הוקרה  מפגש  ארגנו 
לסיעוד  לבית-הספר  תודתם  את  הביעו  בו 
ולסטודנטים, וחולקו תעודות הוקרה אישיות. 
שיתוף  נמשך  הפרויקט  הצלחת  בעקבות 
הפעולה גם בשנת הלימודים הנוכחית )-2009
לאוכלוסיות  הורחב  אף  והפרויקט   )2010
העולים  אוכלוסיית  כגון  ומיוחדות,  נוספות 

מאתיופיה. 

סיכום
בבתי-ספר  בריאות  וקידום  חינוך  תוכניות 
והתנהגות,  עמדות  ידע,  על  להשפיע  נועדו 
חיובית  בריאות  על  בשמירה  התומכים 
לכל  והן  הצעיר  בגיל  הן  מחלות,  ומניעת 
קידום הבריאות של  תקופת החיים. פרויקט 
עבור  הזדמנות  מהווה  לסיעוד  בית-הספר 
לקידום  תוכניות  לבנות  לסיעוד  הסטודנטים 
בבתי-הספר  התוכניות  את  וליישם  בריאות 
היסודיים  בתי-הספר  תלמידי  הן  היסודיים. 
שביעות  הביעו  לסיעוד  הסטודנטים  והן 
בפרויקט  להמשיך  רצון  וכן  מהתהליך  רצון 

המשותף בשנים הבאות.
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חברתנו מתמחה בעבודה מול 
ציבור הרופאים והאחיות!

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

מהתחלה ועד החזרה מהנופש!

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

פרישמן 73 תל-אביב

סנס מולטי טורס

10
ת  ו ד ב ו ע
מעניינות על 
אבות  בית 

נוה שלו
בית אבות נוה שלו הוא אחד מבתי האבות הותיקים בפ"ת עם ותק  1 .

של מעל ל-25 שנה.

בבית אבות נוה שלו קיימות מחלקה סיעודית ומחלקה לדיירים  2 .
שלו  נוה  אבות  בית  של  ההתמחויות  מגוון  ותשושים.  עצמאים 
מאפשר העברה של הדייר בין המחלקות במידה ומצבו משתנה 

וחוסך מהדייר חיפוש של מסגרת מתאימה אחרת.

בבית אבות נוה שלו הטיפול הוא אישי ולכל דייר יש את המטפלת  3 .
האחראית עליו ומכירה אותו באופן אישי.

בבית אבות נוה שלו ישנם חדרים ממוזגים, מרווחים ונוחים. עם  4 .
מטבחונים, מרפסות, שירותים ומקלחות צמודים. מערכת מתקדמת 
של לחצני מצוקה בכל חדר ומעליות לנוחות הדיירים. בחצר בית 
וספסלים  ומקסימות, עם צלונים  ירוקות  פינות  נמצאות  האבות 

להתרגעות. בית האבות ממוקם באזור עם אוירה כפרית.

הדגש בבית אבות נוה שלו הוא על האווירה הביתית והוא בא לידי  5 .
ביטוי ביחס האישי, החם והמסור לכל הדיירים.

חברותית  פעילויות  של  רחב  מגוון  יש  שלו  נוה  אבות  בבית  6 .
ותרבותיות כגון: חוגים שונים, דיונים קבוצתיים, טיולים, הצגות, 

הופעות, הרצאות ועוד.

בבית אבות נוה שלו יש מכון פיזיותרפיה וצוות פיזיותרפיסטים  7 .
המתאים את הטיפול לכל דייר באופן אישי.

קצרות,  לתקופות  שהייה  אפשרות  קיימת  שלו  נוה  אבות  בבית  8 .
להבראה ולהחלמה.

בתקופות החגים נערכות בבית אבות נוה שלו ארוחות חג אליהן  9 .
לחגוג  ברישום מראש,  הדיירים,  יכולות להצטרף המשפחות של 

עם יקיריהם את החג.

בית אבות נוה שלו נמצא בבעלות רופא. 10 .

נוה שלו, אלקלעי 5, עמישב, פ"ת טל. 03-9323339 פקס. 03-9331688

המלצה חמה לצימר

לאחר שהתארחנו באחוזה הגלילית 
ביסוד המעלה, נרצה להמליץ עליו 
בחום ובאותה הזדמנות להודות 
לאיריס על אירוח החם והקסום!

כל מי שמחפש מקום שליו ומדהים לחופשה 
בצפון הירוק מוזמן להתקשר לאחוזה הגלילית 

050-3323336 יסוד המעלה 

נופש באילת בוילה משכן עמנואל
אין על אילת בעולם. אנו זכינו לפנינת מחמד עיר נופש חופש 

ובריאות עיר ומרגוע אמיתי. כך זכינו אנו תושבי אילת למצוא את 
עצמנו בעלי תכונת "הכנסת האורחים". כך אמורים לחוות אותנו 

אזרחי הארץ, מכניסי אורחים. כך אנו רואים את דרכנו כאן.
ברוכים הבאים לאילת!

להתארח באילת בוילה מפוארת עם כל הפינוקים

רח' שחף 1 אילת | טל: 08-6315717 050-2890988
www.hotspotcity.co.il

10% הנחה 
לחברי הסתדרות 
האחים והאחיות 

בישראל!



תקציר 
הפחתה  של  המתמשכת  המגמה  לאור 
עם  לביתן  המשתחררות  היולדות  בשיעור 
הנקה בלעדית, נבחנה השפעת הביות הרציף 
ותמיכת  הדרכה  בשילוב   - יולדות  במחלקת 
המשתחררות  היולדות  שיעור  על   - הנקה 
שנערך  ממחקר  רציפה.  הנקה  עם  לביתן 
"העמק"  הרפואי  במרכז  היולדות  במחלקת 
עלה כי 32% מכלל היולדות בפברואר 2009 
התבקשו  השחרור,  ביום  רציף.  בביות  בחרו 
לענות בכתב על שאלון שביעות רצון משיטת 
הביות ופרטים על הנקה. נמצא שהביות הרציף 
תרם לעליה בשיעור היולדות המניקות הנקה 
 .)43%(  2008 לנתוני  בהשוואה   ,)77%( מלאה 
בשיטת  שבחרו   )55%( מהיולדות  כמחצית 
הביות הרציף לא היו מרוצות מבחירתן. חלק 
בין  קישרו  ולא  לנוח  רצון  ביטאו  מהיולדות 

ביות והצלחה בהנקה.
השרות  את  ולהתאים  לפתח  המלצות: 
והתינוק.  סוגי הלקוחות: האם  ל-2  המקצועי 
היולדות  של  וצורכיהן  ציפיותיהן  על  לענות 
מחד, ולקדם את צורכי התינוק לינוק, מאידך. 
מידע  להעברת  אפקטיביות  דרכים  לבחון 
על  כמשפיע  הביות  חשיבות  על  ליולדות 
ולפעול  וארוך,  קצר  לטווח  הנקה  הצלחת 

לקידום נושא ההנקה. 

רקע
באופן  כמשפיעה  והוכרזה  הוכרה  ההנקה 
והתפתחות  גדילה  על  ומיטבי  משמעותי 
לעודד  יש  כך  לשם  תינוקות.  של  בריאה 
במהלך  מהלידה,  החל  בהנקה  ולתמוך 
ויחיא  קרפלוס  )מרקו,  ובקהילה  האשפוז 
שיעור  נבדק  "העמק"  החולים  בבית   .)2002
 30 בטווח   ,2000-2008 השנים  בין  ההנקה 
דקות מהלידה, ונמצא כי שיעור ההנקה הגיע 
ממצאי  לפי  זאת,  למרות  בממוצע.   90% ל- 
מגמה  ניכרת  כללית,  בריאות  שרותי  סקר 
המשתחררות  היולדות  בשיעור  הפחתה  של 
עמד   2002 בשנת  בלעדית.  הנקה  עם  לביתן 
וצימרמן 2004(,  )שדה, קול  השיעור על 67% 
הוא  ב"העמק"  יולדות  מחלקת  נתוני  ולפי 

ממחצית  למעלה   2008 בשנת   .43% ל-  ירד 
מהיולדות הוסיפו תוספת מזון להנקה )תמ"ל( 
מסיבות שונות. בספרות נמצא כי שני גורמים 
מרכזיים משפיעים על הנקה. האחד: העדפות 
הסביבה  השני:  היולדת.  שעושה  והבחירות 
ותנאים התומכים בהנקה. להלן נפרט כל אחד 

משני הגורמים:
א. העדפות ובחירת האם בהנקה

מקבלות  הנשים  רוב  ההחלטה:  קבלת  זמן 
בשליש  או  ההיריון,  טרם  הנקה  על  החלטה 
האם  הזה  הזמן  בפרק  ההיריון.  של  ראשון 
רוכשת ידע אודות יתרונות ההנקה לתינוק ולה 
 Arora McJunkin, Wehrer( ממקורות שונים
 & Kuhn 2000; Foster & Mclachian 2007;
 Hodditnton & Pill )1999, Losch, Dungy,
Russell, & Dusdieker 1995. מיעוטן מקבלות 
החלטה להניק במהלך האשפוז בבית החולים 

 .)Arora et al., 2000( לאחר הלידה
מגיל  מושפעת  הגישה  להנקה:  האם  גישת 
האם, צורת הלידה )נרתיקית או ניתוח קיסרי(, 
מוצאה  וארץ  האם  עישון  התינוק,  משקל 
 Ever-Hdani, Seidman, Manor, & Harlap(
גישה  בעלות  הן  בישראל  יולדות   .)1994
חיובית יותר להנקה מאשר נשים בארה"ב והן 
ביותר  הטבעית  כדרך  ההנקה  את  תופסות 
להזנת התינוק והאמצעי הטוב ביותר לפיתוח 

.)Losch et al., 1995( הקשר איתו
קבלת ידע ומידע על הנקה: מרכיב זה שונה בין 
יולדת לתינוק ראשון לבין יולדת לתינוק נוסף 
ממקורות  מידע  אוספת  היולדת  במשפחה. 
רבים ומגוונים, בנוסף לניסיון שהיא רוכשת. 
ניתן  מידע  האם  אוספת  מהן  המקורות  בין 
הכנה  קורס  רופא,  חברות,  משפחה,  למנות 
 ( ואחרים  ללידה, אחות בית חולים, מגזינים 

 .Arora et al(, 2000
מוצא, תרבות ומסורת: הנקה, בדומה לתופעות 
מחלה(,  מוות,  )לידה,  אחרות  אוניברסאליות 
)סוציאליזציה(  החיברות  מתהליך  מושפעת 
בסביבתה  והפנימה  למדה  ראתה,  שהיולדת 
זמינות המידע חושף את  זאת,  הקרובה. עם 
בנושאים  ושונים  חדשים  למסרים  היולדת 
מהיולדות  חלק  ההנקה.  בתחום  וגם   - רבים 

אינן "סומכות" על גופן ומבקשות להיטיב את 
תוספת  במתן  לתינוק  המזון  וכמות  איכות 
של תרכובת מלאכותית "מבוקרת ואיכותית" 

.Ameer, Al-Hadi & .)Abdulla, 2008(

ב. גורמים סביבתיים 
הגישה להנקה של האב/בן הזוג: רוב הבעלים/
בני הזוג תומכים בהנקה מלאה לפני הלידה, 
ואת הרכב החלב  צורכי התינוק  בהבינם את 
המתאים לו ביותר. לאחר הגעת האם לביתה, 
לאחר הלידה יש בעלים המשנים את גישתם 
גורמת  שההנקה  כמו  שונים,  בנימוקים 
להפרדה בינם לבין התינוק, בינם לבין האישה 
 Losch et al.,( בסקס  פוגעת  ההנקה  וכי 

1995(. Ever-Hdani ואחרים )1994(.
נמצא בקרב יולדות ישראליות, מ-3 בתי חולים 
דתיים  אבות  של  חיובית  גישה  כי  בירושלים, 
להניק  ההחלטה  קבלת  על  משפיעה  חרדים 
והיא משפיעה גם על משכה. נשים התופסות 
את גישת בן זוגם כתומכת הנקה, ייטו לבחור 
זוגם  בן  כי  המעריכות  נשים  לעומת  בהנקה, 

  .)Arora et al., 2000( אינו תומך בהנקה
אחרים  אנשים  תמיכת  את  להוסיף  יש  לכך 
חברה,  משפחה,  בת  אם,  כמו  משמעותיים, 
 Arora .)מפגשי הכנה ללידה, עמיתות )אם לאם
ואחרים )2000(, שבחנו את הגורמים המשפיעים 
מערב  בצפון  יולדות   245 בקרב  הנקה  על 
פנסילבניה, מצאו כי שליש מהחלטת האם להניק 
נקבעת בתרומת בני המשפחה. במחקר מעיראק 
בקרב 3413 יולדות ניתן לראות את השפעת בת 
רבעים  כשלושת  להניק.  ההחלטה  על  משפחה 
לידה,  לאחר  בהנקה  החלו  מהאמהות   )73.1%(
איתן  שהתגוררו  בוגרות  נשים  של  עצתן  לפי 

.)Ameer et al., 2008 ( בבית
 Darling, Maurice, Barker & של  מחקרן 
בחן   Grummer-Strawn ,Ruowei )2005(
דפוסי הנקה מהיבט התינוק, האם והמשפחה, 
ונמצא ש-70% מהיולדות בחרו בהנקה מתוך 
3500 יולדות. לדעת החוקרות, שיעור זה נבע 
מהשתתפות נמוכה בתכניות לתמיכה ועידוד 

הנקה ובחשיפה נמוכה למידע עדכני.
לתינוק  יולדות  הנקת  דפוסי  נבדקו  בקנדה 

הנקה וביות 
ניסיון קליני של יולדת וצוות

 3RN BA 2, נעמי אלבזRN BA 1, עליזה חתוקאיRN MA ברוריה מנור
1. מפקחת קלינית חטיבה מיילדותית גניקולוגית ני אונטולוגית, הנהלת הסיעוד;    2. אחות אחראית מחלקת יולדות;    3. אחות אחראית מחלקת תינוקות.     מרכז רפואי העמק

 bruria_ma@clalit.org.il :סופר מכותב
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קיבלה  אחת  קבוצה  קבוצות.  ב-2  ראשון 
טיפול שגרתי לאחר לידה ובנוסף לכך תמיכה 
והניקו  שילדו  נשים   - עמיתות  של  טלפונית 
ולתמוך,  לסייע  ורצון  ניסיון  בעלות  בעבר, 
קבוצה  לאם".  "אם  קבוצות  בשם  הידועות 
טיפול  קיבלה   - הביקורת  קבוצת   - שנייה 
שגרתי בלבד. שתי הקבוצות רואיינו טלפונית 
 4,8,12 ובמהלך  הלידה  לאחר  שעות   48
שבועות לאחר לידה. בקבוצה הראשונה נמצא 
שיעור גבוה של יולדות מניקות )92.4%(, שגם 
המניקות  אחוז  לעומת  זמן  לאורך  הניקו 
קצר  זמן  שהניקו   )84.8%( השנייה  בקבוצה 
יותר. מסקנת החוקרות היא שקיימת השפעה 
Cindy-( להנקה  עמיתות  לתמיכת  חיובית 

 .)Lee, Hodnett, Gallop & Charles 2002
 Arora צוותי בריאות מקצועיים: ממחקרן של
להשפעת  בנוסף  כי  עולה   )2000( ואחרים 
הנקה  על  מידע  שואבת  היולדת  המשפחה, 
הכנה  קורס   ,)8.3%( רופא   ,)9.9%( מחברים 
 )6.6%( חולים  בית  אחות   ,)8.3%( ללידה 
ואחרים )13.2%(. רוצה לומר, היא נעזרת בצוות 
הבריאותי לקבלת החלטות בשיעור של כ-22% 
 Couto de Oliveiera,Camacho & בלבד. 
)Tedstone )2001 מצאו בסקר שערכו בברזיל, 
להצלחה  גורמים  על  למחקרים  המתייחס 
בהנקה, כי התמיכה המתמשכת על ידי יועצת 
ובבית היולדת,  מקצועית, מיד לאחר הלידה 
הביעו  דומה  דעה  זמן.  לאורך  הנקה  תבטיח 
מספר יועצות הנקה מארה"ב, הוואי וניגריה, 
הנקה  אודות  שהצטבר  ידע  נתוני  שסיכמו 
מ-20 שנות פעילותן בבתי חולים וקהילה. בין 
תרומת  את  מדגישות  הן  שציינו,  המסקנות 
הראשון  בשבוע  הבלעדית  בהנקה  התמיכה 
שלאחר הלידה כמנבאה המשך הנקה מוצלח 
 Wambach, Campbell, Gill, Dodgson,(

.)Abiona & Heining 2005
שנות  עד  בישראל,  החולים:  בית  סביבת 
התשעים, רווחה הגישה כי יולדות בבתי חולים 
כלליים נחשבו ל"חולות" ותינוקות כ"חולים". 
בתי  הפיכת  תהליך  החל   1997 משנת  החל 
בהתאם  ולאם,  לתינוק  ל"ידידותיים"  חולים 
להצהרת WHO ו- UNICEF 1991 )מרקו וחב' 
2002(. בית חולים "ידידותי" משמעותו תמיכה 
על  יולדות  הדרכת  לידה,  לאחר  מיד  בהנקה 
ליד  התינוק  שהיית  אפשור  ההנקה,  יתרונות 
מזון,  ותוספי  מוצץ  ממתן  הימנעות  האם, 

ופרסום מדיניות התומכת בהנקה. 
מהגורמים  אחד  כי  נמצא  מחקרים  במספר 
לאורך  ויעילה  מוצלחת  הנקה  המנבאים 
הינו  ומתמשכת,  יעילה  הנקה  וביסוס  זמן 
רציף  באופן  אימו  ליד  התינוק  הימצאות 
 Strawn, & Fein, 2008( DiGirolamo et al

 2008; Foster & Mclachian 2007; Lorase-
 Duciaux, 2000, Philipp & Sinusas &
במה   )Gagliardi, 2001; Rodford 2006;

.rooming in שמכונה
אפשור   Moreland & Coombs )2000( לפי 
עם  יחד  )ביות(,  האם  עם  התינוק  שהיית 
תסייע  תמ"ל,  הצעת  ואי  להנקה  הדרכה 
בקרב  בלעדית  להנקה  ניכרים  באחוזים 
יולדות ב-4 ימים ראשונים לאחר לידה בעת 

אשפוז בבית החולים. 
האם  בקשת  לפי  משתנים  הביות  סוגי 
 24 לאורך  מלא  ביות  המחלקה:  ומדיניות 
שעות, ביות רציף )מ-09:00 בבוקר עד 22:00( 
וביות גמיש )התינוק ליד האם בשעות הנוחות 
שהיית  למשך  קשור  הביות  סוג  בחירת  לה(. 
במדיניות  ותלוי  לידה  לאחר  באשפוז  יולדת 
אשפוז  מדיניות  בישראל.  הנהוגה  האשפוז 
לאחר לידה לדנית הוא בממוצע 48 שעות ו- 

96 - 120 שעות לאחר לידה בניתוח קיסרי.
בחינת שיעור הביות במחלקת היולדות בבית 
רק  כי  הראתה   2008 בשנת  "העמק"  חולים 
13% מקרב האמהות בחרו מרצונן בביות רציף, 
ליד אימו מרבית  שמשמעותו שהיית התינוק 
שעות היממה. לאור זאת, שאלנו עצמנו מדוע 
שעור כה נמוך של אמהות בחרו בביות רציף. 
לביות  חלוץ  ניסיון  להפעיל  הוחלט  בהמשך 
ועד  הבוקר  היולדות, משעות  במחלקת  רציף 
שעות הערב המאוחרות )מ-09:00 ועד 22:00( 

בקרב יולדות שהביעו רצון לבחור בשיטה זו. 
כיצד  לבחון  היא  הנוכחית  העבודה  מטרת 
משפיעה הפעלת ביות רציף על שיעור יולדות 
המניקות הנקה מלאה )ללא תוספות( במהלך 

האשפוז וביום השחרור.

מערך המחקר
אוכלוסיית המחקר כללה 101 יולדות שבחרו 
בביות רציף, מתוך 315 )32%( יולדות שילדו 
במועד ובלידה רגילה או בניתוח קיסרי, תינוק 

בשל ובריא - במהלך חודש פברואר 2009 

שיטת המחקר
לאחר הלידה נערכה שיחה עם היולדת לזיהוי 
ליולדות  ידיעותיה.  ורמת  הנקה  כלפי  גישתה 
יתרונות  הוצגו  להניק,  רצונן  על  שהצהירו 
ו"חסרונות" שיטת הביות הרציף, תוארו תנאי 
והתמיכה  ההדרכה  סוגי  את  וכן  האשפוז 
שיקבלו מהצוות הסיעודי. בהגיעה לאגף הביות 
הרציף במחלקת יולדות קיבלה היולדת הדרכה 
שרצית  מה  "כל  בשם  מידע  וחוברת  ראשונה 
הועבר לשהייה עם  לדעת על הנקה". התינוק 
אימו לאחר הטיפול הראשוני שקיבל במחלקת 
במחלקת  השני  באגף  בזמן,  בו  התינוקות. 

יולדות, המשיך להתקיים דפוס הביות הגמיש. 
ביום השחרור התבקשו היולדות באגף הביות 

הרציף למלא שאלון.

כלי המחקר
המחקר כלל שני סוגי ראיונות:

ראיון היולדת בשאלון למילוי עצמי שכלל:  1 .
פרטים דמוגרפים, פרטי הלידה הנוכחית, 
תמ"ל,  תוספת  עם  ו/או  מלאה  הנקה 
הדרכה ותמיכה בהנקה, עזרת צוות סיעודי 
שעות/זמנים  האם,  ליד  בתינוק  בטיפול 
ביממה שהביות לא התאים. בנוסף, בסוף 

נוסחה שאלה פתוחה: "הערות נוספות".
ראיון צוות באמצעות שאלון חצי מובנה. 2 .

תוצאות 
בביות  היולדות שבחרו   101 היולדות: מקרב 

רציף נתקבלו 55 )54.5%( שאלונים מלאים. 
ילדו  מהיולדות   80% דמוגרפיים:  נתונים 
בטווח  קיסרי,  בניתוח   20% ו-  רגילה  בלידה 
גיל 23 עד 42 שנים. רובן )62%( היו דוברות 
 )34%( מהן  לשליש  ערבית.  והשאר  עברית 
לידה  מהן   66% ול-  ראשונה  לידה  זו  הייתה 
בבית  בעבר  ילדו  מהאימהות   82% חוזרת. 

חולים "העמק". 
חמישה  באמצעות  נבחנה  רצון:  שביעות 
הגדים, שעל כל הגד ניתן היה לענות: "במידה 
מועטה",  "במידה  בינונית",  "במידה  רבה", 
שיטת  כי  השיבו   45% כי  נמצא  לא".  "כלל 
09:00- בשעות  התינוק  )שהיית  רציף  ביות 
22:00( "התאימה לי במידה רבה",ֵ 87% דיווחו 
ועזרה  שאלות  על  מענה  הדרכה,  קיבלו  כי 
בין  ההבדלים  בבחינת  רבה.  במידה  בהנקה 
המשמרות נמצא כי 84% קיבלו הדרכה ועזרה 
בהנקה במשמרת בוקר "במידה רבה", ו-69% 
במשמרת ערב. בנוסף, 84% אמרו כי האחות 
ו-90%  רבה",  "במידה  לידי  בתינוק  טיפלה 
"במידה  אישית  הדרכה  קיבלו  הן  כי  אמרו 
רבה". עם זאת, 51% מהנשים מסכימות מאוד 

כי רצוי להחזיר תינוק בשעת ביקור אורחים.
הניקו  רציף  בביות  מהיולדות   77% הנקה: 

הנקה מלאה, 23% הניקו והוסיפו תמ"ל.
הפתוחות  לשאלות  היולדות  של  מהתשובות 
מהשיטה.  מרוצות  מאוד  היו  הן  כי  עולה 
לדוגמא: עשר נשים כתבו כי השיטה מדהימה, 
להיות. ארבע  וכך חשבו שצריך  להן,  מתאימה 
נשים כתבו כי "לא ידעתי שיש אפשרות כזאת, 
אני מרוצה שהתינוק לידי". עם זאת, 16 נשים 
ציינו בהערותיהן כי השיטה אינה מתאימה להן: 
" אני רוצה לנוח, לצאת לאורחים, לצאת לעשן, 
לשתות קפה בקפיטריה או לקנות עיתון". בנוסף, 
ולהחזיר  יולדות ציינו כי היו רוצות להביא   17
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שהן  בשעות  תינוקות(  )למחלקת  התינוק  את 
יבחרו, במיוחד בשעות ביקור אורחים.

צוות
רואיינו 12 אחיות ממחלקת תינוקות, במדגם 
 - וותק של שנתיים עד 25 שנים  אקראי, עם 
שלוש  לדברי  שנים.   64  -  25 גילאים  בטווח 
על  חיובי  באופן  משפיעה  השיטה  אחיות, 
ביסוס הנקה, אך לא מתאימה לכל האמהות, 
אמרו  האחיות  כל  לנוח.  ורוצות  עייפות  שהן 
"להתווכח" עם  יולדות או  ניתן לכפות  כי לא 
)למחלקת  להחזיר את התינוק  היולדות שלא 
שבחרו  מהיולדות  חלק  לדבריהן,  תינוקות(. 
"ביות רציף" לא הבינו במה בחרו ולא הבינו את 

המשמעות של ביות בהקשר לביסוס הנקה.

דיון
שהה  שתינוקן  היולדות  קבוצת  הנקה: 
גבוה  בשיעור  הניקו  ברצף,  במחיצתן 
לממצאי  בהשוואה  לביתן,  השחרור  ביום 
התינוק  שהיית  כי  להניח  ניתן   .2004-2008
האחיות,  צוות  של  מתמשכת  ותמיכה  לידן 
קבוצה  בקרב  בהנקה  והצלחה  לביסוס  תרם 

זו. 
כי  ענו   )45%( יולדות   24 רק  הרציף:  הביות 
במילים  לי".  התאימה  הרציף  הביות  "שיטת 
 31  ,55%( היולדות  ממחצית  ליותר  אחרות: 
בהתאמה( בחירתן לשהות ברצף עם התינוק 
הידע  בין  הניגוד  בולט  כאן  התאימה.  לא 
לבין  לתינוק,   )1999 )דן,  ההנקה  תרומת  על 
הקשיים הפיסיים והנפשיים הכרוכים בטיפול 

והנקה במצב של עייפות בסמוך ללידה. 
החלטת היולדת בצומת משמעותי זה מדגישה 
את הבחירה בין היענות לצורכי התינוק במקום 
ראשון, לבין מילוי צרכיה, במקום שני. יש כאן 
לעומת  )רציונלית(,  ידע  מבוססת  החלטה 
בעת  )אמוציונלית(.  רגש  מבוססת  החלטה 
בתחילת  או  לפני  הנקה,  על  ההחלטה  קבלת 
ההיריון, התינוק עדיין אינו נוכח באופן מוחשי 
בחיי האישה והדימוי האידילי והמושלם של אם 
מניקה הוא אפשרי ורצוי. המצב משתנה מספר 
האם  קשיי  בשל  וזאת  הלידה,  לאחר  שעות 
בהתחברות  קושי  כאבים,  מעייפות,  הנובעים 
התינוק לשד, חלב שטרם נוצר לכך יש להוסיף 
את העצות שמקבלת האם מיולדות "מנוסות", 
את המסרים מבני משפחה ואת ההסברים הלא 
אחידים )אחיות(, המעוררים אצל האם ספקות 
מלאה  בהנקה  הבחירה  להתאמת  באשר 
של  היולדת  פרופיל  ברצף.  התינוק  ושהיית 
שנות האלפיים השתנה מאד בהשוואה ליולדת 
של שנות השבעים והשמונים. היולדת של שנות 
אלפיים הינה אישה עובדת/בעלת קריירה. לכך 
הטכנולוגיות  ההתפתחויות  את  להוסיף  יש 

שחלו במהלך השנים, את התקשורת המגוונת 
וממוקדת המטרה, את זמינות המידע, וכמובן 
את פיתוח תחליפי חלב מתוחכמים, "הקרובים 
מביאים  אלה  כל  אמא".  של  לחלב  ביותר 
לידה,  אודות  שונה  לחשיבה  היולדת  את 
חלק  וטיפוחו.  גידולו  בו,  טיפול  תינוק,  הזנת 
למטלות  "פנויות"  להישאר  רוצות  מהיולדות 
שונות, בנוסף להנקה. הן שואפות לשלב ביטויי 
עצמיות, גמישות ונוחות, בקונטקסט של המשך 
וחברתית.  משפחתית  במורכבות  פעילות 

 )Labin-Wolfe, Fein & Shealy, 2008(
ימי האשפוז שלאחר הלידה, נתפסים אצל 
יולדות כתקופה של צבירת כוחות לקראת 
התקופה הקשה "שמחכה לי", לאחר השיבה 
לטפל/להניק  אספיק  עוד  "אני  הביתה. 
לשתות  לנוח,  רוצה  אני  כעת  בבית,  אותו 
שלי  לאורחים  להתפנות  בשקט,  קפה 
שלך".  התפקיד  זה  בתינוק.  תטפלי  ואת 
היולדות סומכות על הצוות המטפל בתינוק 
מהשרות  וטבעי  מובן  כחלק  זאת  ורואות 
הרציף,  בביות  זאת,  לעומת  מקבלות.  שהן 
הצוות,  בסיוע  בתינוק  מטפלות  היולדות 
האחריות  מוטלת  עליהן  כי  חשות  הן  אך 
כי  ייתכן  בלעדי.  באופן  בתינוק,  לטיפול 
המיכניסטית,  הגישה  את  מייצגת  זו  גישה 
הרואה בטיפול בתינוק רשימת מטלות שיש 
למלאה, ואין תפיסה כוללנית המקשרת בין 
בהנקה  והצלחה  ביסוס  לבין  הרציף  הביות 

לטווח קצר וארוך. 
לפי  בהנקה  מעוניין  התינוק  התינוק:  מהיבט 
הענות  דורש  התינוק  שלו".  "בשעות   - צרכיו 
עם  ושהייה  יניקה  מבחינתו,  לצרכיו.  מיידית 
ליצירת  דרך  זוהי  ורצויה.  טבעית  היא  האם 
ואמצעי  המבוגרים",  ב"עולם  ובטחון  אמון 
להתקשרות טובה ופיזיולוגית עם האם, ריחה, 

גוון קולה, וחיבורו לריתמוס החיים.

דילמות מקצועיות
נאמנות ומחויבות האחות: אחות במחלקת 
ב-2  זמנית  בו  מטפלת  ותינוקות  יולדות 
לעיתים,  תינוק.  יולדת-אם,  לקוחות: 
מבקש  שינק  תינוק  "מנוגדים".  צורכיהם 
לינוק שוב, אך האם עייפה ורוצה לנוח. אחות 
מסבירה )שוב( לאם על חשיבות הנקה לפי 
מחויבת  למי  כזה,  במקרה  התינוק.  דרישת 
את  להעדיף  מתי  לתינוק?  לאם?  האחות: 
מי? דוגמא נוספת: האם - שתינוקה איתה 
למחלקת  התינוק  את  להחזיר  מבקשת   -
התינוקות כדי לקבל אורחים. התינוק בוכה 
"האורחים  מסבירה:  האחות  אוכל.  ומבקש 
בוחרת  האם  לא".  התינוק  לחכות.  יכולים 

שלא להניק. 

אישיים:  ערכים  מול  מקצועיים  ערכים 
דוחה את שעת ההנקה.  רעב, האם  התינוק 
האם האחות תשלים עם בכי התינוק? האם 
מוכנה  האם-היולדת  האם  תמ"ל?  תציע 
מודעת  האם  האם  חד פעמי?  למתן תמ"ל 
תינוק  כי  ידוע  תמ"ל?  מתן  של  "למחיר" 
מעדיף תמ"ל וישמח למלא את קיבתו, אך 
כי  מסר  ומעביר  בהנקה  פוגע  זה  פתרון 
האחות בחרה לכבד את צורך האם על פני 
התינוק! האם האחות בחרה נכון? האם לא 
גרמה להגברת קושי בביסוס ההנקה? האם 
לא גרמה לבלבול פטמות? )בלבול פטמות 
- יניקה מפטמת שד האם אינה זהה ליניקה 
הנקה,  ביסוס  לאחר  רק  בקבוק.  מפטמת 
להציע  ניתן  שבוע,  עד  יומיים  של  בטווח 

מוצץ/יניקה מבקבוק(.
הגמיש"  ה"ביות  מדיניות  ההחלטה:  "מחיר" 
והחזרת התינוק למחלקת תינוקות  - לקיחה 
לפי צרכי האם - מהווה מכשול לביסוס הנקה 
האם   .)2002 וחב',  )מרקו  ומתמשכת  יעילה 
לנסח  הארגון  על  האם  זו?  שיטה  לאפשר 

וליישם מדיניות ביות רציף בלבד?
אי  כי  יתכן  מנוגדים(:  )צרכים  רצון  שביעות 
לירידה  לגרום  עלול  גמיש  בביות  תמיכה 
היולדות  במספר  ולהפחתה  רצון  בשביעות 
שתבחרנה ללדת בבית חולים "העמק". כיום, 
כבד  מרכיב  מהווה  לקוחות"  רצון  "שביעות 
משקל בתחרות הקיימת בין בתי החולים על 
ומצופה מהאחות לתת שרות  היולדות,  קהל 
מקצועי ואיכותי ברמה גבוהה, תוך שימת דגש 
במצבים  והתינוק.  היולדת  רצון  השבעת  על 
"הצרכים  לדילמת  נקלעת  האחות  שתוארו, 
המעדיפה  החלטה  לקבל  ועליה  המנוגדים" 

צורכי האחד על השני.
דילמת הארגון: הרצון להשביע את רצון האם-
היולדת מכרסם בהשגת 10 הצעדים לתמיכה 
בהנקה במסגרת "בית חולים ידידותי לתינוק 
ולאם", ומתבטא בירידה בהנקה בלעדית ביום 

השחרור.
של  חלקן  מנת  הן  ואחרות  אלה  דילמות 
באופן  ותינוקות  יולדות  במחלקות  אחיות 
הרציף"  "הביות  ליישום  מניסיוננו  יומיומי. 
והתינוקות  היולדות  במחלקת  ומתצפיות 
כי  להתרשם  ניתן  "העמק",  רפואי  במרכז 
"הביות  שיטת  את  מעדיפות  היולדות  רוב 
היולדות מחזירות את התינוק  רוב  הגמיש". 
למחלקת התינוקות, זמן קצר לאחר שלקחו 
זאת  מנמקות  רובן  לחדריהן.  להנקה  אותו 
ידי  על  לתינוק  מיטבי  טיפול  למתן  ברצונן 
נוחות,  שיקולי  ומקצועיות,  מנוסות  אחיות 
ברצון לנוח, לצאת לסידורים מחוץ למחלקה 

ועוד.
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מסקנות והמלצות
כל. 1  לרצון  מתאימה  אינה  הביות  שיטת 
היולדות. מניסיוננו, מעט יולדות הבוחרות 
ב"ביות רציף" או מלא כולל לילה, שבעות 

רצון מבחירתן.
יש צורך להתאים את השרות ליולדות עם  2 .
צרכים שונים. מחד, לענות על ציפיותיהן, 
לעודד  התינוק,  צורכי  על  להגן  ומאידך, 

ולתמוך בהנקה.
לבחון דרכים נוספות להעברת מידע אודות  3 .
חשיבות ביסוס והצלחת הנקה לטווח קצר 
באופן  התינוק  לשהיית  בהקשר  וארוך, 
הדרכה  במסגרת  )ביות(  האם  עם  רציף 

טרם הלידה. 

מגבלות
עבודה זו, בחנה את התופעה באופן כללי, ללא 
התייחסות למאפייני תת קבוצות של יולדות, 
כמו יהודיות, ערביות עירוניות, כפריות, דתיות, 

חילוניות. אוכלוסיית המחקר היתה קטנה מכדי 
לפיכך,  התופעה.  של  נוספים  מימדים  לבחון 
להכלילו  ניתן  שיהיה  כדי  נדרש סקר משלים 
על אוכלוסיית היולדות בישראל. בנוסף, בזמן 
ה"ביות  יולדות  נבדקו  לא  התכנית  הפעלת 

הגמיש" כקבוצת ביקורת. 

לסיכום 
ממצאי עבודה זו מבליטים את מורכבות נושא 
כאשר  היולדת,  אשפוז  בעת  ההנקה  ביסוס 
טבעית,  פשוטה,  למיומנות  נחשבת  הנקה 
ה"ביות  בשיטת  הנקה  אישה.  בכל  הקיימת 
הרציף" מאפשרת לתינוק לינוק לפי דרישה, 
להתמסר למשימת  מוכנה  יולדת  כל  לא  אך 
שלאחר  האשפוז  ימי  שני  במהלך  ההנקה 
הלידה. ממצאי עבודה זו מבליטים את הפער 
המטפל,  הצוות  של  המקצועית  הגישה  בין 
לביסוס  ביות  שבין  בקשר  ומאמין  התומך 
העייפה  היולדת  גישת  לבין  )ידע(,  הנקה 
)נוחות  צרכיה  לפי  להניק  ובוחרת  מהלידה 

ופרקטיות(. רוב המחקרים בנושא הנקה אינם 
היולדות  הטרוגניות  את  בחשבון  לוקחים 
והשינויים שחלו ביולדת-האם בעשרים השנים 
להניק  הרצון  כי  עולה  מניסיוננו  האחרונות. 
ומושפע  ממדי,  חד  אינו  בהנקה  ולהצליח 
גישת  בשילוב  היולדת,  ממוטיבציית  בעיקר 
ותנאי  מדיניות  המטפל,  הצוות  המשפחה, 
אשפוז בבית החולים ומסרי המדיה. יתכן כי 
יש לטפל בנושא ההנקה לאו דווקא במסגרת 
אלא  הלידה,  לחויות  ולקשרה  החולים  בית 
להעביר את כובד משקל ההסברה וההדרכה 

לקהילה - לפני ואחרי הלידה*.

לדר'  הירשפלד,  מרים  לפרופ'  תודה  שלמי 
לאחיות  יזרעאל,  עמק  מכללת   - בנטור  נטע 
בקבוצה  אחראיות  ואחיות  הסיעוד  הנהלת 
על  העמק,  רפואי  במרכז  מדעית  לכתיבה 

עזרתן ותמיכתן בכתיבת המאמר.

* מן הראוי להסב את תשומת לב הקוראים לנוהל מס' 81 של משרד הבריאות מיום 25.01.2010 "הדרכת יולדת על ידי אחות מוסמכת יועצת הנקה מוכרת שיכנס לתוקף מלא 
ב- 1.1.2013 ועל פיו תודרך כל יולדת לפחות אחת ליום על ידי יועצת הנקה מורשת. בעת שחרורה תקבל  היולדת מכתב שחרור המיועד לאחות טיפת חלב ובו התייחסות לפחות 

לנושאים הבאים: סטאטוס הנקה, דיווח על תהליך ההדרכה והמלצות להמשך טיפול.   
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ב- 12 בינואר 2010 הכתה רעידת אדמה בעצמה 
שבע בסולם ריכטר, המתוארת כאיומה ביותר 
מזה 200 שנה בהאיטי, וגבתה חיים רבים. על 
נהרגו  העולמי,  הבריאות  ארגון  הערכות  פי 
נפצעו,  אלף   300 ל  קרוב  אלף,   200 מ  יותר 
לפליטים  הפכו  אדם  בני  מיליון  ושלושה 
בארצם. מדינות רבות בעולם התגייסו לעזרה 
ובהם מדינת ישראל. בבוקר למחרת התארגנה 
משלחת צה"ל שכללה 120 אנשי צוות רפואי 
בסדיר ובמילואים: 40 רופאים, 26 אחיות, 20 
טכנאים  מעבדה,  עובדי  חובשים,  פרמדיקים, 
במשלחת  המשתתפים  רוב  ורוקח.  רפואיים 
היו אלה שהביעו את רצונם להשתתף, כ - 30% 

מהם קציני מילואים.
והוצבתי  מילואים  לשירות  נקראתי  למחרת 
המשלחת  של  הראשית  האחות  לתפקיד 
שאני  ידעתי  הבכירות.  המפקדות  ואחת 
שבה  והומניטארית  חשובה  לשליחות  יוצאת 
 72 בצה"ל.  ניסיוני  שנות  מ-24  לתרום  אוכל 
שעות לאחר האסון, נחתנו בעיר הבירה "פורט 
פצועים  אלפי  היו  שראינו  וכל  פרינס",  או 

במצבים שונים של גסיסה, מפוזרים בשטח. 

של  שיא  במהירות  הוקם  שלנו  החולים  בית 
במגרש  כמתוכנן(,  יממה  )במקום  שעות   10
הכדורגל הסמוך לשדה התעופה. האתר כלל 
17 אוהלי מחלקות, ובהם אוהל מיון מבוגרים 
עם רחבת טריאג', מיון ילדים, מחלקות אשפוז 
יחידה לטיפול  ילדים, התאוששות,  מבוגרים, 
נמרץ )4 מיטות(, חדר ניתוח, פגיה, חדר לטיפול 
אמבולטורי, חדר לפעולות אורטופדיות, אגף 
מיטות  כמה  לידה,  חדר  מיון,  ובו  ויילוד  אם 
אשפוז ליולדות, מעבדה ויחידת דימות, סה"כ 
ילדים  רובם  פצועים,  עשרות  מיטות.   60 כ- 
עם פציעות אורטופדיות קשות הגיעו לשער 
עוד  לכן,  רפואי.  טיפול  לקבל  וביקשו  ביה"ח 
לפני שסיימנו עם ההכנות האחרונות לפתיחת 
בינוני  במצב  ילדים  עשרות  קלטנו  ביה"ח, 
קשה. המראות היו מזעזעים. ילדים ותינוקות 
פצעי  ומזוהמים,  קשים  פצעים  נמקים,  עם 
וסגורים,  פתוחים  מסובכים  שברים  מעיכה, 
זקוקים  מהתייבשות,  סובלים  גפיים,  קטועי 
ילדים  מאות  אנטיביוטי.  וטיפול  לניתוחים, 
נדחסו על גדרות ביה"ח, מתחננים לקבל מים 

ומזון.

שהייתה  הישראלית,  המשלחת  על  השמועה 
שהצליחה  הזרות  המשלחות  מבין  הראשונה 
השדה  חולים  בית  את  שיא  במהירות  להקים 
שהביאה עמה, נפוצה ברחבי עיר הבירה. בימים 
הראשונים הצטרפו אלינו רופאים אמריקאים 
אחר  יעיל  מתקן  להם  היה  שלא  מתנדבים, 
לעבוד בו, רופא ואחות מגרמניה, כ-12 אחיות 
מקנדה, צוות חדר ניתוח קולומביאני על ציודו 
המלא; בנוסף פעלו איתנו גם רופאים מברזיל. 
הבאים  כל  הישראלי.  לצוות  כולם  את  צרפנו 
בשורותינו, חיממו את הלב ועוררו את התחושה 
שמשימת ההצלה חוצה גבולות וימים. בכל יום, 
בשעה שבע בבוקר, ערך מפקד המחנה מסדר 
חיל  ודגל  המדינה  דגל  מול  הצוות  לאנשי 
הרפואה, היה מוזר לראות את הצוותים הזרים 

שהצטרפו אלינו עומדים גם הם במסדר. 
להיות מפקדת  הגדולה  הזכות  נפלה בחלקי 
שדה  ביה"ח  של  הראשית  והאחות  בכירה 
גדול  היה  האתגר  בהאיטי.  הרפואה  חיל  של 
הניסיון  דמיון.  כל  על  עלתה  והמציאות 
ענף  כראש  הקודם  בתפקידי  שרכשתי 
ובתפקידי  חירום,  למצבי  בתי"ח  היערכות 
"שערי  הרפואי  במרכז  ראשית  כאחות  כיום 
צדק", אפשר לי ליישם את הידע והמקצועיות 
הסיעוד  מערך  של  מורכב  לניהול  שנדרשו 
בביה"ח שדה המצוי בשגרת חירום מתמשכת, 
עם משאבים מוגבלים וקולט נפגעים מסביב 
כלשהו  וגורם  תמיכה  מערכות  ללא  לשעון 

המווסת את הנפגעים המגיעים לביה"ח. 
מערך הסיעוד שניהלתי כלל 25 אחיות, ביניהן 
שלוש קצינות, אחים ואחיות ממחלקות טיפול 
ניתוח מכל הארץ. התנאים  וחדרי  מיון  נמרץ, 
בהם התבצעה העבודה היו קשים. בעיר לא היו 
שירותי חשמל תקשורת או מים. מקלחת, שינה 
ובתנאי  השמים  כיפת  תחת  נעשו  ושירותים 
שדה מלאים. עבדנו בחום קשה של 40 מעלות 
אוכל  או  זורמים  מים  ללא   ,80% של  ולחות 
טרי. הזענו בטירוף והיינו ללא מקלחות. הריח 
במקום היה קשה מנשוא, ריח של צחנת מוות 
המקומיים  שהבעירו  שרוף  בגומי  מעורבבת 
בכדי להאיר מעט את רחובות העיר. במשך כל 

"והאדמה רעדה"...
משלחת חיל הרפואה הישראלי להאיטי - אתגרים אישיים ומקצועיים בסיעוד

אחות ראשית של המשלחת1 ומנהלת הסיעוד במרכז הרפואי שערי צדק

RN MA סא"ל )מיל'(, גלי וייס

1. גלי וייס נשואה ואם לארבעה. לפני שנתיים השתחררה מצה"ל בדרגת סא"ל לאחר 24 שנות שירות בחיל הרפואה. שם  שימשה כראש ענף היערכות בתי חולים למצבי חירום 
בפיקוד העורף, וכאחות אחראית בחדר המיון ב"אסף הרופא". כיום מנהלת הסיעוד במרכז הרפואי "שערי צדק".
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השהיה הסתמכנו על ציוד שהובא מהארץ תוך 
ובמזון. היה חשש להתפרצויות  צמצום במים 
אלימות וחווינו גל רעש משנה נוסף של רעידת 
עורר  אך  לנזקים,  גרם  לא  שאמנם  אדמה 
עלות  בטרם  לשעון,  מסביב  עבדנו  חששות. 
נתנו  הלילה.  של  הקטנות  השעות  ועד  החמה 

את כל מה שיכולנו.

אתגרים מקצועיים
שתי  הגדרת   - סיעודיא.   אדם  כוח  ניהול 
וארגון  שעות   12 בנות  עבודה  משמרות 
האחיות בהתאם. חלוקת תפקידים ברורה, 
לאחיות  ניהול  תפקידי  הגדרת  כולל 
בכירות בדרגת רס"ן, בעלות ניסיון ניהולי 
מערכים  שלושה  בראש  שעמדו  קודם 
הכירורגי.  והמערך  אשפוז  מיון,  גדולים: 
אחיות בכירות אלו ניהלו את עבודת הצוות 
הסיעודי שכלל גם פאראמדיקים וחובשים 

שהיוו את הכוח המסייע לאחיות. 
עמדתי  וויסות.ב.   קישור  מיון  תפקידי 
כחוליה  הטריאג'  של  הרישום  בנקודת 
מקשרת בין הרופא בשער ביה"ח לנקודת 
הרישום. מיינתי את הפצועים עם כניסתם 
למתחם הטיפולי על פי מצבם הפיזי, תוך 
לאחר  השונים,  לאתרים  הנפגעים  ויסות 
וצילומם.  הממוחשבת  במערכת  רישומם 
בימים הראשונים הייתה הסתערות על בית 
וצריך היה להחליט למי סיכויים  החולים, 
טובים יותר לחיות ולהשתקם אחרי ניתוח 
או טיפול אורתופדי, ומצבו של מי כמעט 
מי  כל  את  להכניס  רציתי  סיכוי.  חסר 
שאפשר, אבל לא תמיד היה מספיק מקום. 
בית  היינו  אבל  קשות,  בדילמות  מדובר 
יותר משבוע,  היחיד שפעל משך  החולים 
כיוון שכל בתי החולים בהאיטי נחרבו עד 
טרם  נוספות  רפואיות  ומשלחות  ליסוד, 

הגיעו.
שוטף  באופן  בניתי  מיטות.ג.   מצבת  ניהול 
המיטות  תפוסת  של  כללית  מצב  תמונת 
ידי  על  הוחלט  לפיה  השונות,  במחלקות 
הטריאג'  של  המרכזית  בנקודה  הרופא 
חולים  וכמה  אילו  הולים  בית  בשער 

יתקבלו. 
למאמץ  וסיוע  כלליםד.   פיקוד  תפקידי 
כמפקדת  במשלחת.  והפיקוד  הניהול 
מפקדים  בפורום  השתתפתי  בכירה 
כשותפה מלאה לקבלת החלטות, לעיתים 
שוטפת  מצב  הערכות  ביצעתי  קשות; 
תוך  יום,  ומשמרת  לילה  משמרת  בתום 
טיפול בבעיות שעלו. אותרו צווארי בקבוק 
ונקודות עומס, תוך ויסות צוות רפואי על 

פי הצורך. 

בוצעה  הסיעודיתה.   העבודה  איכות  בקרת 
על  הקפדה  תוך  שוטף,  באופן  ידי  על 
עבודה בסטנדרט גבוה למרות המשאבים 
ודווח  רישום  כללה:  הבקרה  המוגבלים. 
מאזן  הקיימים(,  )בתנאים  מלא  סיעודי 
נוזלים קפדני, אומדן וטיפול בכאב, שנויי 
על  שמירה  לחץ,  פצעי  ומניעת  תנוחה 
זיהומים ושחרור לקהילה  היגיינה, מניעת 

)לרחוב(.
בחיים  ולאחיות.ו.   לסגל  ועידוד  תמיכה 
איש  להכין  שיכול  דבר  אין  המקצועיים 
במיוחד  שכאלו,  קשים  למראות  צוות 
פציעות  עם  וילדים  בתינוקות  כשמדובר 
הרפואי  הצוות  חברי  מורכבים.  ושברים 
קשים  מראות  בחייהם  ראו  שכבר 
התקשו  רבים,  ותרגולים  הכשרות  ועברו 
להתמודד מול מימדי ההרס והחורבן עם 
של  העצוב  מבטם  ועם  הקשים  המראות 
הילדים והתינוקות היתומים. באופן טבעי 
הפכו האחיות לאמהות לרגע של הילדים 
המקומיים, והעניקו להם חום, אהבה ומגע 
ברירה  בלית  שייאלצו  לפני  רגע  אנושי 
משפחתם  אל  אותם  לשחרר  קרוע,  ובלב 
הפצועה, או אל הרחוב. התמודדות הייתה 
קשה במיוחד לאחיות שהן אמהות טריות 
הוטלה  משים  מבלי  נפשי.  מחיר  וגבתה 
של  כאימא  לשמש  נוספת,  משימה  עלי 
האחיות, להקשיב להן ולהכיל אותן לחבק 
בטרגדיה  יותר  עומדות  כשאינן  ולעודד 

הבלתי נתפסת.
כמעט  אתגר  היווה  מטופליםז.   שחרור 
את  להפנות  לאן  היה  לא  אפשרי.  בלתי 
הפצועים להמשך טיפול מעקב ושיקום כי 
כל בתי החולים, ארגוני הבריאות ומוסדות 
כולל מטה האו"ם.  השלטון בהאיטי קרסו 
הפצועים,  אחרי  יעקוב  מי  ברור  היה  לא 
לאן יופנו היתומים וחסרי הבית. מי יוריד 
קיבוע לילד בעוד מספר שבועות כשכבר 
לא נהיה פה. לאן ייקחו הנשים את תינוקן 
שילדו כשהן חסרות קורת גג. כאב לי מאוד 
מהפצועים  רבים  לשלוח  צריכים  שהיינו 
לי  כשברור  הטיפול,  לאחר  לרחוב  חזרה 
בלתי  היה  המצב  ישרדו.  לא  מהם  שחלק 
נתפס ותשובות לא היו. התמקדנו בטיפול 
מול  אונים  חסרי  ונותרנו  חיים,  ובהצלת 
עם  לשנות.  ביכולתנו  היה  שלא  מה  כל 
סגירת  ולקראת  המשלחת  עבודת  סיום 
להכנת  במאמץ  סייעתי  החולים,  בית 
החולים והפצועים ופינויים לבית החולים 

האמריקאי באוניה, ולבתי חולים אחרים. 
סייעתי  בה  הראשונה  הפעם  הייתה  זו 
גם  וזכות  אתגר  שדה.  חולים  בית  בהקמת 

יחד. התמודדות עם מצבים משתנים שאינם 
מוקדמת,  הכנה  כל  וללא  מראש  ידועים 
להפעלת  המפקדים  כלל  ואת  אותי  הובילה 
אופי  את  ולהתאים  מחשבתית  גמישות 
ותצורת עבודה למצב בשטח. עמידה בתנאי 
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עומס נפשי ופיזי קשים ביותר, עבודה בתנאי 
לחץ מתמשך סביב השעון, דרשה ממני לגייס 
את כל כישורי, כוחותיי, כדי לתפקד ולהנהיג, 
לקבל החלטות נכונות, לתמוך בצוות ולשמש 
עם  הרגשית  ההתמודדות  אישית.  דוגמא 
ילדים יתומים פצועים וקטועי גפיים הייתה 
חודשים,   9 בת  תינוקת  לנו  הייתה  קשה.  לי 
ההריסות,  תחת  ימים  חמישה  שנקברה 
לא  כשהבריאה  ומשפחה.  הורים  בלי  יתומה 
היה לאן לשחרר אותה. רציתי לאסוף אותה 
ועמדתי  הביתה,  אותה  ולקחת  בזרועותיי 
מילד  לי  הייתה  קשה  פרידה  אונים.  חסרת 
רגל,  לו  לקטוע  נאלצו  בן שמונה שהרופאים 
שעובר  קרובים,  משפחה  בני  או  הורים  ללא 
התמונה  אבל  חסותו.  אותו תחת  לקח  אורח 
הכי נוראה שנצרבה בזיכרוני הייתה של בית 
סטודנטיות.   150 על  שקרס  לאחיות  ספר 
ראיתי שלוש גופות מציצות מבעד להריסות. 
זה היה נורא מכול. עם השנים למדתי לעשות 
הפרדה מקצועית אך ישנם דברים שחודרים. 
אור  רואים  עדיין  שאנחנו  מכך  התחזקתי, 
נכות  מונעים  חיים,  ומצילים  המנהרה  בקצה 
התחזקתי  מסור.  טיפול  לחולים  ומעניקים 
מהצוות האיכותי שעבד לצידי מהמקצועיות 

שהפגין וממוסריותו הגבוהה.

לקחים 
את  מראש  לקבוע  יש  ההיערכות,  בשלב 
בין  היחס  דהיינו  הרפואי  הצוות  תמהיל 
הפארהמדיקים  האחיות,  הרופאים  מספר 
טיפול  הצריכו  המטופלים  רוב  והחובשים. 
סיעודי מורכב, ולכן המחסור באחיות הקשה 
על מתן טיפול אופטימאלי. החובשים הוכיחו 
את עצמם ככוח מסייע מצוין לאחיות, לגבי 
לחשיבה מחודשת  יש מקום  הפארהמדיקים 
מקום  יש  שדה.  חולים  בבית  מקומם  על 
על  להתגבר  כדי  מתורגמנים  ביותר  להיעזר 
בחשבון  ולקיחה  התארגנות  השפה.  מחסומי 
רבים  וילדים  תינוקות  עם  באסון  שמדובר 
ברמת  מתאימה  להיערכות  הובילה  שנפגעו, 
למשל,  עליה.  חושבים  תמיד  שלא  הציוד 
מכוניות,  חיות,  של  מדבקות  מהארץ  הבאנו 
הרך.  לגיל  לחצנים  וצעצועי  ברבי  בובות 
לפגייה הבאנו סימילאק ובקבוקים עם חורים 
מספיק קטנים, מתוך הלקח שנלמד באירוע 
במקדוניה שבו החורים היו גדולים מידי ולא 

אפשרו האכלה.
"מה  אותי  שהנחה  המוטו  העבודה,  במהלך 
בבית  גם  בחירום",  יעבוד  בשגרה  שעובד 
כנכון  חולים השדה שפרסנו בהאיטי, נמצא 
בשטח בכל הקשור בהיבט של תנועת פצועים, 
גמישות  הפגנת  וכו'.  סיעודי  רפואי,  טיפול 

חשוב.  תנאי  הם  אלתור  וכושר  מחשבתית 
למשל, בימים הראשונים רוב המטופלים היו 
ניתוח,  ואחרי  לפני  אורטופדיות,  בעיות  עם 
וביה"ח כולו הפך להיות "ביה"ח אורטופדי". 
אפשר  הישראלי  הצוות  של  האלתור  כושר 
להתגבר על המחסור בציוד ולהמשיך לטפל 
במאות הנזקקים לטיפול רפואי. ייצור כפות 
יוצרו  תמיכה  וסדי  מתכת,  מכפות  ניתוח 
ממוטות של אוהל ועוד. כאשר נגמרו הברגים 
"הרפואיים" לקיבוע שברים, אח חדר ניתוח 
הנפגעים  רישום  ממסמרים.  אותם  אלתר 
וצילומם  ברזל  מספר  קביעת  באמצעות 
היה יעיל בתנאי העומס שנוצרו, עם כי היה 
הנקרא  פצוע  של  פסיכולוגי  בקושי  כרוך 
וללא שם. בתנאי שדה קשים  על פי מספר 
האדם  כבוד  חולה,  זכויות  חוק  על  שמרנו 
לחולים  הסברנו  ופרטיות.  רפואית  סודיות 
מחסומי  נוכח  שניתן  כמה  עד  מצבם  את 
השפה, כשלעיתים נעזרנו במתורגמן בשפה 
הקריאולית. יצרנו ועדות אתיקה ודנו על כל 
מקרה רפואי מורכב. התמודדנו עם דילמות 
הקושי  בארץ.  להם  מורגלים  לא  שאנחנו 
שבית  מכך  נבע  האתיקה  בועדות  העיקרי 
אנשים  ב-60  רק  לטפל  היה  יכול  החולים 
בו זמנית, ובשער בית החולים חיכו לנו 500 

פצועים. 
זיהיתי עקומת למידה טובה של כלל הצוותים 
שמירה  תוך  ועומס,  וודאות  אי  של  במתאר 
גבוהה. בלטה ההקפדה על  על סיעוד ברמה 
זיהומים, חרף תנאי הסביבה הקשים  מניעת 
סיעודי  ודווח  רישום  מוגבלים.  ומשאבים 
יכולתנו, לעתיד מומלץ  התנהל על פי מיטב 

למחשב את הרשומה הסיעודית .

סיכום
חזרנו לארץ לאחר שבועיים של עבודה וכ-16 

שעות טיסה. טיפלנו ב-1,111 פצועים, סייענו 
מצילי  ניתוחים  ב-317  ועזרנו  לידות  ב-16 
שונים.  ואיברים  גפיים  כריתות  לרבות  חיים, 
נקודת  היווה  בהאיטי  הישראלי  החולים  בית 
והסגל  הרופאים  מקצועית.  מבחינה  אור 
האדמה  רעש  בנפגעי  שטיפלו  הסיעודי 
שדה  רפואת  עשו  ייאמנו,  שלא  בתנאים 
במיטבה, וגרמו לי להבין עד כמה נדרשנו שם 
ועד כמה הרפואה והסיעוד בארץ מתקדמים. 
קבלת פנים בארץ הייתה חמה. הרגשתי גאווה 
על כך שהייתי שותפה למשימה אנושית בשם 

כל עם ישראל. 
מדהימה,  ומקצועית  אישית  חוויה  עברתי 
כלל,  בדרך  רואים  שלא  דברים  ראיתי 
הקודם  הרקע  בזיכרוני.  צרובים  שיישארו 
חירום  למצבי  חולים  בתי  בהכנת  שלי 
הסיעוד,  כמנהלת  כיום  ותפקידי  ותרגולם, 
עבורי בסיס להתמודדות עם האתגרים  היוו 
חולים  בבית  ראשית  אחות  של  המקצועיים 
שעבודה  אותי  לימד  שעברתי  המסע  שדה. 
כל  וללא  חירום  בשגרת  וודאות,  אי  בתנאי 
הכנה מוקדמת אפשרית הודות לעבודת צוות 
ותחושת שייכות  מצוינת, לתמיכה קבוצתית 
חיים.  להציל  שנרתמה  איכותית  לקבוצה 
נותנת  כך  כל  היכולת לפעול בתנאים קשים 
מסוגלים  שאנו  ביטחון  תחושת  של  סוג  גם 
חס  יקרה  אם  דומה  אירוע  עם  להתמודד 

וחלילה במדינתנו.
ילדים,  לארבעה  אימא  אני  אישית,  ובנימה 
כשהקטן בן תשע. ידעתי שאני יוצאת לשליחות 
חשובה והומניטארית. הגיבוי והחיזוקים מצד 
למשימה  להתמסר  לי  אפשרו  וילדי,  בעלי 
בכל ליבי. ועל כך תודה. הערכה מעומק הלב 
שלוחה לכל חברי המשלחת, ובמיוחד לאחים 
והאחיות, שהיה לי הכבוד לעבוד לצידם בבית 

חולים שדה ישראלי בהאיטי.
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יהב - קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע"מ

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

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

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

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

	 בפטירת העמית;

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

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

וחמישי בדוגמא לעיל הינם ימי עסקים

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

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

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

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

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

יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין.

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

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

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

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



עכשיו תורה של הסגנית
חיזוק מיומנויות ניהול ומנהיגות של סגנית אחות אחראית

1. מרכזת התוכנית לפיתוח מנהיגות והובלת צוות, אחות אחראית מח' שיקום ילדים;    2. מנהלת הסיעוד ומתאמת המקצועות הפרא-רפואיים.    המרכז הרפואי המשולב שיבא.

2RN  MHA  OC  PhD 1, דר' שושי גולדברגRN MHA מיכל תאני

 Michal.Teane@sheba.health.gov.il :סופר מכותב

תקציר
במציאות הקיימת של ריבוי מטלות וצורך לתת 
אחראית  של  זמנה  רוב  מוקדש  מיידי,  מענה 
המחלקה לניהול השוטף, והאתגרים העומדים 
מחלקה  ניהול  ומתרבים.  הולכים  רק  בפניה 
הוא עבודת צוות של אחראית המחלקה ושל 
הצורך  עלה  מכאן  האחראית.  האחות  סגנית 
להעריך את תרומת סגנית האחות האחראית 
לתהליכים הבין-אישיים בקרב הצוות ולשקול 
תוכנית התערבות. לאחר איסוף נתונים ואפיון 
פותחה  מיקוד,  קבוצות  באמצעות  צרכים, 
סגנית  בקרב  לחזק  במטרה  הכשרה  תוכנית 
הבין- המיומנויות  את  האחראית  האחות 
ולטעת  צוות  להוביל  היכולת  ואת  אישיות 
תוכנית  את  מציג  זה  מאמר  מוטיבציה.  בו 
ההתערבות, את ממצאי הערכת האפקטיביות, 

המסקנות והתוכניות להמשך. 

הקדמה
האחראית  האחות  בפני  העומדים  האתגרים 
מצופה  ומתרבים.  הולכים  המחלקה  בניהול 
ממנה לנהל תקציב, להוביל למצוינות קלינית, 
להבטיח ניהול סיכונים, להגדיר מטרות ולעמוד 
להוביל  כדי  ומחלקתיים.  ארגוניים  ביעדים 
עבודה  בתוכנית  די  לא  למצוינות  מחלקה 
אנרגטי  צוות  לפתח  ויש  וטובה,  מושכלת 
התוכנית  את  שיוציא  צוות  מוטיבציה,  וחדור 
מהכוח אל הפועל. במציאות הקיימת של ריבוי 
רוב  מוקדש  מיידי,  מענה  לתת  וצורך  מטלות 
השוטף.  לניהול  המחלקה  אחראית  של  זמנה 
הניהוליים  שהנושאים  טבעי  אך  אלו  בתנאים 
הלב,  תשומת  עיקר  את  מקבלים  הבוערים 
צוות,  והובלת  העצמה  כגון:  שתחומים  בעוד 

זוכים לעדיפות פחותה. 

תרומת  את  להעריך  הצורך  עלה  זה  ממקום 
הבין- לתהליכים  האחראית  האחות  סגנית 
אישיים בקרב הצוות ולשקול תוכנית התערבות 
היא,  ההערכה  מנהיגות.  יכולת  לחיזוק 
שהתערבות שכזו, לא רק שתיצוק תוכן חדש 
ומרענן לתפקיד סגנית האחות האחראית, אלא 
אף תיתן מענה לצורך הכרחי - הצורך לפתח 
צוות מעורב ובעל מוטיבציה, הרוצה להשקיע 

של  במרכזה  עמד  זה  נושא  עבודתו.  במקום 
תוכנית הכשרה במרכז הרפואי "שיבא". 

איסוף נתונים
ולזהות  עדכנית  מצב  תמונת  לקבל  כדי 
נתונים  נאספו  התערבות,  הדורשים  תחומים 
סגנים  של  מיקוד  קבוצות  שתי  והתקיימו 
הנתונים  הצגת  השונות.  מהמחלקות  וסגניות 

)נכון ל- 2.6.08(.
הנתונים מראים כי 45% מאוכלוסיית הסגניות 

המכהנות  אקדמאיות,  צעירות,  אחיות  הינן 
שתתמקד  תוכנית,  משנתיים.  פחות  בתפקיד 
אישית  העצמה  נכונים,  ערכים  בהקניית 
הטמעה  תבטיח  שוטפת,  ותמיכה  וניהולית 
מסה  ותהווה  נכונים,  מנהיגות  דפוסי  של 
משמעותית בתהליך של שינוי כלל ארגוני. אי 
ניצול של תקופה זו להכוונה מתאימה, תחטיא 

את חלון הזדמנויות.

קבוצות המיקוד
שתי קבוצות המיקוד כללו בסך הכול 14 סגנים 
וסגניות ממגוון מחלקות בית-החולים, שייצגו 
את התחומים השונים. המשתתפות הציגו את 
עמדתן בנוגע לתפקיד והעלו קשיים ודילמות. 
מסקנות  מספר  עלו  המיקוד  מקבוצות 

עיקריות:
	 הסגניות חשות כי התפקיד שם אותן במקום 
הן  אחד  מצד  להנהלה.  הצוות  שבין  רגיש 
שייכות לצוות הניהולי, ובו בזמן הן נתפסות 

בעיני הצוות ובעיני עצמן כחברות בצוות.

הופך  בין הצוות להנהלה,  	 המיקום המיוחד, 
את הסגנית ל "אשת סוד", ופעמים רבות היא 
מהווה "אוזן קשבת" לצוות וערוץ של העברת 

מידע לא פורמאלי בין הצוות לאחראית. 
הבין  המרווח  בניהול  הסגנית  	 מעורבות 
אישי במחלקה הוא רב, ופעמים רבות עליה 
בין  שעולים  קונפליקטים  עם  להתמודד 
לבין  הצוות  ובין  עצמם,  לבין  הצוות  אנשי 

האחראית.
שביניהן,  הצעירות  בעיקר  רבות,  	 סגניות 
מול  ומנהיגותי  ניהולי  ביטחון  חוסר  חשות 
האתגר, שהתפקיד מעמיד בפניהן. הן דיווחו 
הפעלת  הדורשות  בסיטואציות  קושי  על 
סמכות ואסרטיביות מול צוות ותיק, ובעיקר 

מול ההנהלה הבכירה.
הסגנית  את  לעיתים  מוביל  הביטחון  	 חוסר 
לדפוס של הימנעות, המאופיין בחוסר יזימה, 
קבלת הקיים והימנעות מניסיון לחולל שינוי, 
שאינן  באסטרטגיות  שימוש  לחילופין  או 

יעילות )הפעלת סמכות עודפת(.

ותק בתפקיד 
כסגנית

גיל אחוזיםשכיחות
)ממוצע(

ותק מקצועי 
כאחות 

)ממוצע בשנים(

תואר 
ראשון 

  )%(

מתוכם 
תואר שני  

ללא 
תואר

1527%32.138.80100%7%0%עד שנה

שנה עד 
שנתיים

1018%35.209.30100%40%0%

שנתיים עד 
10 שנים

1934%41.6314.5395%25%5%

מעל 10 
שנים

1221%52.6729.4265%8%35%

סה"כ 
סגניות

56100%  

עד שנה
שנה עד שנתיים

שנתיים עד 10 שנים
מעל 10 שנים

45% מהסגניות
מכהנות בתפקיד 

פחות משנתיים

21%

34%

27%

18%
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לאור הנתונים, התגבש הרעיון לפתח תוכנית 
המיועדת  צוות,  והובלת  מנהיגות  לפיתוח 
לסגנית האחות האחראית. תוכנית שכזו תניע 
ואישית,  מקצועית  הבשלה  שיקדם  תהליך 
ולהנהיג את  ורצון להוביל שינוי  ביטחון  ייטע 
הצוות. הדרך לעשות זאת, היא על-ידי יצירת 
חוויה אישית משמעותית, שתשפיע על סולם 
המודעות  את  ושתעלה  בעבודה,  הערכים 
הסובבים  על  להתנהגותנו  שיש  להשפעה 
בנוסף,  ומנהלים.  עמיתים  צוותים,   - אותנו 
עצמנו  כלפי  ביקורתית  חשיבה  תפתח  היא 
שתעורר  חוויה  ליצור  הכוונה  הסביבה.  וכלפי 
רצון לשנות, וכדי שהרצון יתורגם באופן אמיץ 
לפעולה מעשית, על המשתתפות לחוש שיש 
מספק  וביטחון  הארגונית  ברמה  תמיכה  להן 
ביכולתן לבצע את השינוי. תהליך שכזה יהפוך 
את הסגניות ל"מודל חיקוי" לצוות, באופן בו 
כלפי  שונות  בסיטואציות  לפעול  תבחרנה  הן 
מכין  שלב  יהווה  ואף  והמטופלים,  הצוות 

לקראת תפקידי ניהול בעתיד. 

פיתוח התוכנית
בין  המקשר  המודל  על  התבססה  התוכנית 
התפתחות  ובין  מנהלים  של  מנהיגות  דפוסי 
)תאני,  העובדים  בקרב  ומוטיבציה  רגשות 
המנהיגות  דפוס  פיתוח  חשיבות  ועל   )2009

המעצבת בניהול המחלקה )גולדברג, 2003(.

רקע תיאורטי
 )2009 )תאני,  מודל  על  התבססה  התוכנית 
המראה את הקשר שבין חיזוק דפוס מנהיגות 
 Avolio, 1999; Bass,( מעצבת אצל המנהל
עוררות  ובין   )1985; Bass & Avolio,1994
אצל  פנימית  ומוטיבציה  חיוביים  רגשות  של 

העובדים תחתיו 
 )Higgins, 1997; Higgins & Spiegel, 2004(.
המנהיג המעצב הוא אדם שבסגנון ניהולו פונה 
את  ומניע  ויושרה  צדק  של  עמוקים  לערכים 
במקום  נעלות  מטרות  להשגת  לפעול  אנשיו 
אנשיו  את  מעודד  הוא  מיידיים.  אינטרסים 
יצירתיות,  וממריץ  מגרה  עצמית,  לחשיבה 
האמונה  את  ומעוררת  אופטימית  גישתו 
מנהל  הרצויה.  המטרה  את  להשיג  ביכולת 
שכזה אינו משתמש בתגמולים חומריים כדי 
שכזה  מנהיגות  לדפוס  עובדיו.  את  להניע 
קיימת השפעה על מצבו הרגשי של העובד ועל 
ההשלכות  אחת  העבודה.  בסביבת  התנהגותו 
של חיזוק דפוס מנהיגות מעצבת הינה עוררות 
מאמונה  המונעת  פנימית  מוטיבציה  של 
במטרה, תחושת מסוגלות אישית, רצון ואומץ 
מיקוד  מכונה  זו  מוטיבציה  להצלחה.  לשאוף 
קידום. מיקוד הקידום ממקד אותנו במטרות 

ולא  לנו, שאליהן נשאף מתוך רצון  החשובות 
התלהבות,  פנימית,  מוטיבציה  עם  הכרח, 
יצירתיות ותחושה של הגשמה עצמית. כאשר 
פועלים  אנשים  מתעוררת,  הקידום  מערכת 
הגשמה  של  ובתחושה  חיוביים  רגשות  מתוך 

עצמית. 
פותחה  הנ"ל,  התיאורטי  למודל  בהתאם 
תוכנית התערבות שהועברה במהלך שנת 2009 
האשפוז  במחלקות  והסגניות  הסגנים  לכלל 
התוכנית  "שיבא".  בבית-החולים  ובמכונים 

פותחה והועברה על-ידי מיכל תאני.

התוכנית
"המרווח  ניהול  בשיפור  התמקדה  התוכנית 
הבין-אישי" במחלקה, על-ידי חיזוק המנהיגות 
האחראית  האחות  סגנית  של  המעצבת 
 - הניהול  של  ה"רכים"  בתחומים  והתמקדות 
הוגנות  ערכים,  בניהול,  רגשית  אינטליגנציה 
וצדק. במהלך התוכנית רכשו המשתתפות כלים 
שהותאמו  הארגונית,  הפסיכולוגיה  מתחום 
שהיא  הבריאות,  מערכת  לסביבת  במיוחד 
שאינה  ברובה,  וציבורית  ממשלתית  מערכת 
לרמה  מחויבת  )אך  ביצוע  על-פי  מתגמלת 
בסביבת  ומתקיימת  ביותר(  גבוהה  מקצועית 

עבודה שוחקת ובעלת משאבים מוגבלים. 

סדנאית,  תוכנית  הינה  שפותחה  התוכנית 
שנערכה בקבוצות קטנות של כ-10 משתתפים 
בקבוצה. כל מפגש היה בן 5 שעות והתקיים 
חודשיים.  במהלך  לשבוע,  אחת  רציף  באופן 

סה"כ התקיימו 8 מפגשים. 
יצרה  זמן,  ולאורך  קטנה  בקבוצה  העבודה 
סביבה אינטימית ומוגנת, שהובילה לאותנטיות 
ואפשרה בניית אמון בין חברי הקבוצה ובינם 
לבין המנחה. אמון זה הוא תנאי הכרחי לעבודה 
עמוקה, המבוססת על הסתכלות אמיצה של כל 
אחד ואחד על עצמו, על המניעים להתנהגותנו 
הסתכלות  אותו.  הסובבים  על  ההשלכות  ועל 
שבעקבותיה  חדשה,  מבט  נקודת  יוצרת  כזו 

מתחיל שינוי.
התחומים בהם התמקדה הסדנה:

על  בנו  המתעוררים  הרגשות  	 השפעת 
וכלפי  הצוות  כלפי  במחלקה,  התנהגותנו 

העמיתים.
נשמר  כיצד   - המניע  הפנימי  	 הגורם 

מוטיבציה פנימית בקרב הצוות.
למתן  דרכים   - אותי'  'קדם  'אותי',  	 הערך 

משוב מקדם ולביצוע הערכה אפקטיבית.
השפעת   - העבודה  בסביבת  וצדק  	 הוגנות 
והתנהגות  מוטיבציה  על  צדק  אי  תחושת 

אנטי אזרחית.
פיתוח  אני?  מנהל  איזה   - ניהול  	 סגנונות 

מנהיגות מעצבת. 
פתרון   - פעולה  לשיתוף  	 מקונפליקט 

קונפליקטים בדרכים מעצבות.

כל מפגש נחלק לשני חלקים. בחלקו הראשון 
הועבר חומר תיאורטי ונלמדו הכלים, ובחלקו 
השני, התבצע תרגול על סיטואציות רלוונטיות 
התקדמות  עם  העבודה.  מסביבת  הלקוחות 
את  בעצמם  המשתתפים  ניתחו  הסדנה, 
לפתרון.  שונות  דרכים  והציעו  הסיטואציות 
סיטואציות  על  כולה  התבססה  הסדנה 
המשתתפים  איתם  שהביאו  אותנטיות, 

מעבודתם היומיומית במחלקות. 

הערכת התוכנית
א. הערכת מידת תרומתה של הסדנה להיבטים 
סגנית האחות האחראית,  שונים של תפקיד 
היא  ההערכה  המיקוד.  בקבוצות  שעלו  כפי 
סובייקטיבית באמצעות שאלון בן 16 היגדים 
שחולק בסיום הסדנה. הנתונים מסודרים בסדר 
יורד על-פי מידת תרומת הסדנה לתחום הנדון.
מתוך הנתונים עולה כי המשתתפים מעריכים 
הסדנה  כי  הסדנה(  סיום  של  הזמן  )בנקודת 
תרמה לתחומים השונים, בין "במידה רבה" ובין 

"במידה רבה מאוד" . 

ב. "הערכה חופשית" של המשתתפים.
מה  לציין  המשתתפים  התבקשו  זה  בחלק 
הסדנה  של  ביותר  הרבה  התרומה  הייתה 
על-פי  התשובות  ארגון  במחלקה.  לתפקודם 

קטגוריות מתכנס למקבצים הבאים: 

הכי  אישית  לי  תרמה  הסדנה  בהן  נקודות 
הרבה:

	 פתרון סיטואציות קשות במסגרת התפקיד.
	 להגיב נכון בסיטואציות שונות.

	 לזהות בעיות ולהציג דרכים לפתרון.
	 נתנה כלים מעשיים לניתוח הסיטואציות.

	 אפשרה ניתוח סיטואציות.
ואת  הניהולית  השיטה  את  מאוד  	 חיזקה 
מנהל  להיות  בניהול  שלי  האישית  האמונה 

טוב יותר.
	 לימוד יתרונות וחסרונות של שיטות הניהול 

השונות.
	 חיזוק מעמדנו כסגניות.

	 חיזקה את הביטחון העצמי שלי.
את  ולתפוס  הצוות  מול  סמכות  	 להפגין 

עצמי כמנהיגה.
	 להפגין אסרטיביות מול אנשי הצוות.

	 חזקה את ה"אני מאמין שלי".
	 נתנה לי ביטחון עצמי.

	 לא חייבים להיות נגד הצוות ולנסות תמיד 
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להפגין כוח.
ובמה  אישי  באופן  הצוות  באנשי  	 להתמקד 

שעובר עליהם.
	 מתן כלים לניהול עם רגשות.

שתרומתה  העריכו  המשתתפים  כי  מורגש 
הרבה ביותר של הסדנא הייתה בתחומים: 

	 יכולות ניהול.
	 הבנת סיטואציות ומציאת דרכים לפתרון.

ביטחון עצמי ואסרטיביות במסגרת התפקיד.	 
	 פיתוח אינטליגנציה רגשית בתפקיד.

	 חיזוק מעמד הסגנית.
ג. חודש לאחר סיום הסדנה. 

פגישה  נערכה  הסדנה  סיום  לאחר  	 חודש 
להעריך  במטרה  המשתתפים,  עם  נוספת 
את מידת תרומת הסדנה לתפקיד הסגנית 
לאורך זמן. כל אחד בתורו סיפר את שעבר 
וציין אם הוא  עליו במהלך החודש האחרון 

חש בשינוי כלשהו. להלן חלק מהדוגמאות:
	 "כיום אני שמה יותר דגש על נושא הוגנות 
מה  בכל  למשל,  העבודה...  במסגרת  וצדק 
שקשור לסידור העבודה. הייתה לי סיטואציה 
שהתאמצתי באופן מיוחד להתחשב באחת 
האחיות... אחר כך, כשביקשתי ממנה לשנות 

משהו בסידור היא הסכימה מיד".
תקין...  לא  באופן  פעלה  העזר  מכוחות  	 "אחת 

הפעם  בכעס.  יותר  מגיבה  הייתי  כלל  בדרך 
ושאלתי  במסדרון,  לא  הצידה,  אותה  לקחתי 
אמרתי  לעשות'?...  לך  הסבירו  'איך  אותה 
שאשמח לענות לה על כל שאלה, כך נמנע ביחד 

טעויות... הרגשתי הרבה יותר שיתוף פעולה".
יש  צועקת...  פחות  שאני  לי  אמר  	 "הצוות 
נוח  יותר  חשים  והם  רגועה  יותר  אווירה 

לפנות אלי".
ואמרו  בכעס  בערב  הביתה  אלי  	 "התקשרו 
שעשיתי טעות בהחלטה מי תהיה אחראית 
המשמרת באותו הערב, ויש כבר כעס גדול 
לתרץ...  צורך  הרגשתי  לא  הצוות.  בקרב 
התנצלתי על הטעות ושיניתי את ההפקדה, 
במהלך  מתח  שיהיה  רציתי  שלא  מאחר 

המשמרת".
אותה  והשפיל  אחות  על  התפרץ  	 "מטופל 
אבל  מייד,  להתערב  רציתי  כולם.  ליד 
שטויות,  'עזבי  אמרו,  הוותיקות  האחיות 
אל תשימי לב, ככה זה...'. אמרתי להן שלא 
ופניתי  לצוות  יתייחסו  שכך  עלי  מקובל 
לטפל בנושא... בסיום האחות מאוד הודתה 
לי. יכולתי לראות בבירור כיצד המוטיבציה 

שלה עלתה..." 
מאחר  דברים  ליישם  קושי  חשה  אני   ..." 	
התהליך  את  עברה  לא  שלי  שהאחראית 

לחשוב  הזמן  כל  צריכה  ואני  עברתי  שאני 
איך לערב אותה".

	 "בגלל החופש היה סידור מאוד בעייתי והרבה 
אנשים לא קיבלו את מה שהם ביקשו. תמיד 
בלגן...  מתחיל  הסידור  של  הפרסום  אחרי 
זה  את  לעשות  האחראית  לאחות  הצעתי 
שלחנו  הסידור  את  שהוצאנו  לפני  אחרת. 
לכולם הודעה דרך המחשב. התנצלנו שיש לנו 
סידור מאוד עמוס והסברנו מה הבעיה. אמרנו 
כך  על  אותם  לפצות  שנוכל  מקוות  שאנחנו 
בהמשך... לאחר הפרסום אף אחד לא התלונן, 
גם לא אלו שתמיד מתלוננים... זה ממש הפתיע 

אותי. הרגשתי מאוד טוב עם עצמי..."
האינסטינקט  על  להתגבר  זה  קשה  	 "הכי 
הזמן  כל  צריך  מהבטן...  ישר  מייד,  להגיב 

לשמור על רמה של מודעות".
הבקשות  ולאור  התוכנית  הצלחת  בעקבות 
הרבות להמשיך במפגשים שוטפים, מפותחת 
ב"שיבא" תוכנית המשך. התוכנית  בימים אלו 
הינה במתכונת של "כיתות אימון" והיא מיועדת 

לבוגרי הסדנאות. 
והאחיות הנהדרים שלקחו  לכל האחים  תודה 
חלק בתוכנית. אתם מהווים את ההשראה יום 
אלו  אתם  אחרת.  שאפשר  שעה,  ושעה  יום 

שמביאים את השינוי.
בהערכה רבה, מיכל תאני
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לתקשר באופן פתוח עם הצוות

לזהות מה הבעיות בסיטואציה ולהציג דרכים לפתרון

לזהות מה עובר על העובד שמולי ולהתנהג בהתאם

להגשים את עצמי כאדם

להגיב נכון יותר בסיטואציות שונות

לבצע את תפקידי בצורה טובה יותר

לתת משוב לאנשי צוות

לקדם נושאים שאבחר

לעורר מוטיבציה בקרב הצוות ולרתום אותם לנושא

לנהל קונפליקט בין אנשי צוות באופן מוצלח

להגשים את עצנמי במסגרת התפקיד

להביע באופן מוצלח דעה שונה מהדעה של הממונים

לתת משוב לממונים

להתמודד עם אנשי צוות שאינם מקבלים את סמכותי

להפגין אסרטיביות אל מול מנהל המחלקה

להפגין אסרטיביות אל מול האחות האחראית
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אחים/יות מוסמכים/ות
מעוניין/ת בהכנסה נוספת? גבוהה ומכובדת?
בדיקות דם בבתי הלקוחות בשעות הבוקר בתל אביב ורמת גן.

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

לפנות לאלה: 052-5461719 | פקס: 03-5030178
info@lev-zahav.co.il :מייל

לבית יולס 
בית אבות במרכז הכרמל בחיפה

דרוש/ה

אח/ות מוסמך/ת
רצוי רקע בגריאטריה

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

rachel@joles.co.il או לדוא"ל

לבית אבות 
"גן-דוד" ברחובות

אחיות/ים לעבודה במשמרות
לפרטים: אחות ראשית: 052-4219703

קו"ח לפקס:08-9491257 
gandavid@zahav.net.il :דוא"ל

להוסטלים לשיקום נפגעי נפש
בירושלים, תל אביב, חדרה, חיפה

דרושים/ות אחים/ות
מוסמך/לא מוסמך

העבודה לא במשמרות
קו"ח לשלוח לפקס: 04-8114411

לבית אבות נוה שלו בפ"ת

דרושים אחים/ות מוסמכים
ניסיון בגריאטריה - יתרון

תנאים טובים

לפרטים:
03-9323339 שלוחה 0, 052-3139696

קו"ח לפקס: 03-9088251

לקבוצת חברות בפריסה ארצית 
העוסקות בשיקום נפגעי נפש בקהילה

דרושים אחים/יות מוסמכים/ות
עם ניסיון במחלקה פנימית או מחלקה פסיכיאטרית.

קו"ח בציון שם המשרה יש להעביר 
job@shelpro.co.il :למייל

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

 שעות העבודה גמישות
 מתאים גם לפנסיונרים

לפרטים: שליט צבי 050-5380343, 08-9421650

סל שירותי סיעוד
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www opendoor org il    ippf@post com

e-mail: kiram1@post.com

לרשת בית בלב 

דרושים/ות
אחים/יות מוסמכים/ות
למחלקות האשפוז ברעננה, באילת 

ולבית החולים השיקומי בבת ים
)לאילת - ינתן סיוע בשכר דירה( 

תנאים טובים למתאימים

קורות חיים יש להעביר למייל:
jobs@bbalev.co.il

דיור מוגן אשר מנוהל ע"י הדיירים!
דירות גדולות המעוצבות ע"י הדיירים!

מסלולי תשלום גמישים לפי יכולת המועמד.
קיימת מחלקה סיעודית ברשיון משרד הבריאות

צוות מקצועי עם יחס אישי וחם
בניהול פרופ' ז'ננבלוק

ניתן להתאשפז לטווח קצר או לטווח ממושך.

רח' שחראי 24, ירושלים 96470
טל: 6751311 - 02 | פקס: 6413313 - 02

nofey_j@netvision.net.il :דוא"ל

לרשת בתי אבות

דרושות אחיות

סניף ירושלים: 050-5200901
סניף בני-ברק: 050-5256522

לרגל הרחבת הרשת ופתיחת מרכזים חדשים
דרושים/ות לכל הארץ

אחים/ות
להסרת שיער

בלייזר
	 גמישות בשעות העבודה )אפשרי כמשרה נוספת(

	 תנאים טובים
	 הכשרה תינתן ע”י החברה

הרשת המובילה
בתחומי הפלסטיקה, האסתטיקה והסרת שיער

קורות חיים יש לשלוח לשרוני:
sharonmas@clalit.org.il או בפקס: 03-5434232
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