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קו הבריאות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

חשבונות העמיתים מתופעלים עי ידי בנק הפועלים בע"מ, וההשקעות מנוהלות על ידי בית ההשקעות "פסגות".
הכל, בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי דירקטוריון החברה, הממונה על ידי נציגי הסתדרות האחים והאחיות, ובליווי אנשי 

מקצוע מנוסים.
להלן מספר פרטים משווים  אודות ביצועי "המסלול הכללי" של הקופה ביחס לכלל הקופות מאותו סוג:

קו הבריאות הינה קופת גמל ענפית, מיסודה של הסתדרות האחים והאחיות, הפתוחה 
לקבלת הפקדות עבור ציבור האחים והאחיות בישראל, והפועלת ללא כוונת רווח.

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

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

הפרסום לעיל מטרתו למסור מידע 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 יעוץ/שיווק פנסיוני צריך להינתן על פי ניתוח צרכיו הספציפיים של האדם לו ניתן הייעוץ.

כמו כן, אין במידע על תשואות שהציגה הקופה בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה על ידה בעתיד.

gemelnet.mof.gov.il  יובהר, כי הנתונים אינם מתייחסים ל"מסלול ללא מניות" של הקופה. הנתונים המובאים - בהתאם לפרסום אתר האינטרנט
התשואות מוצגות במונחים נומינאליים ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול. מתייחס לתקופה 02/10-02/11.

שם הקופה

כלל הקופות
מאותו סוג

קו 
הבריאות

תקופת הדיווח

מ-1.1.2000
עד 31.12.2010

מ-1.1.2000
עד 31.12.2010

9.45% 125.30%6.23%6.82%0.25%

9.79%5.06%6.23%0.95% 115.80%

תשואה מצטברת
לשנת פרסום אחרונה

תשואה מצטברת 
לתקופה

תשואה ממוצעת
ב-3 שנים אחרונות

תשואה ממוצעת
ב-5 שנים אחרונות

שיעור דמי ניהול
בשנת 2010

מדד הסיכון - שארפ, ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים )בנקודות האחוז( - 0.67.

חשוב מאוד:
כפי שפורסם אף בעבר - הוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר מחייבות את חתימתו של כל עמית )לרבות עמיתים ותיקים( 
על הסכמתו להמשך כיסויו הביטוחי במסגרת ביטוח החיים הקבוצתי של הקופה )ובהתאם לכך - המשך גביית תשלומי פרמיית 

הביטוח מחשבונו(. 
עמית שטרם עשה כן, מתבקש למלא טופס מתאים, לחתום עליו ולהעבירו אל משרדי החברה, וזאת - עד ולא יאוחר מיום 30.6.11.
עמית, אשר לא ינהג כאמור - לא יוכל להמשיך ולהיות מבוטח במסגרת ביטוח החיים הקבוצתי של הקופה - וכיסויו הביטוחי יופסק.
את הטפסים ניתן להוריד מאתר הקופה, ו/או לקבלם ממחלקת כ"א בבית החולים, ו/או באמצעות פניה למחלקת העמיתים )לפי 

הפרטים להלן(.

בהתאם לחוזר האוצר - "סוכנים ויועצים בנושא הסכמים למתן שירותים" )עדכון  מיום 14.3.11( מעתה יכול עמית לפנות לסניפי 
בנק הפועלים, בבקשה למשיכת כספים  מחשבונו בקופה, בסכומים שלא יעלו על 50,000 ₪. 

ניתן  )אותו  כספים"  למשיכת  בקשה  "טופס  למלא  מוזמן   ,₪ מ-50,000  הגבוהים  סכומים,  מחשבונו  למשוך  המעוניין  עמית, 
למצוא באתר הקופה(, לצרף אליו את המסמכים הנדרשים )כפי הפירוט בטופס( ולפנות למחלקת העמיתים באחת מן הדרכים 

המצוינות בטופס.

בהתאם ל'הוראות שעה' אשר פורסמה ואושרה כחלק מתיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, )תיקון מס' 5 
- עמית, המפריש  )קרי  במעמד "עמית-עצמאי" בקופה  נכון ליום 18.11.2010 היה  והוראת שעה(, התשע"א-2010, עמית, אשר 
כספים לחשבונו בקופה באופן עצמאי, ללא הפרשה מקבילה של מעביד(, ובנוסף - מלאו לו 60 שנים לפחות ביום 31.12.2007 
זכאי לבקש החזר כספים, שהופקדו על ידו לאחר 1.1.2008, ולקבלם כסכום חד-פעמי  )כאשר ניתן לבקש החזר אף של חלק 

מכספים אלה(.
 ד בקריטריונים לעיל והמעוניין בהחזר הכספים, כאמור, מוזמן למלא "טופס משיכה בהתאם להוראת שעה" )אותו ניתן למצוא 
למחלקת  או  הפועלים  בנק  לסניפי  אלו  כל  עם  ולפנות  הטופס(,  בתחתית  )כנדרש  המסמכים  את  אליו  לצרף  הקופה(,  באתר 

העמיתים )במקרה של בקשת משיכה בקשר לסכום, העולה על 50,000 ₪( - כל זאת, עד ולא יאוחר, מיום 31.12.11.
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תרגום האינדקס לאנגלית: ד"ר מיכל יצחקי

בשער: פריחת אביב. צילמה חנה שצמן

הוצאה לאור ושיווק מודעות: טלמדיה ביטאונים בע"מ

מנהלת טלמדיה: ליאורה הראל

מנהל שיווק: מיכאל הראל

www.telemedia-in.net
טל: 03-9610117 פקס: 03-9510166

עריכה לשונית: דפנה אורנשטיין

חברי מערכת ביטאון האחות בישראל:

הסתדרות האחיות והאחים בישראל
הוועד הפועל של ההסתדרות

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

אסתר סיני: 03-6921314 קבלת קהל א',ג',ד' 8:30-15:00
אגודה לקידום מקצועי של בתי החולים

03-6920200/202 פקס: 03-6099100

אנא יידעו את חבריכם - האחים והאחיות, שעדיין אינם מקבלים
את ביטאון האחות בישראל, להתקשר למזכירת העיתון הגב' רחל 
ורשבסקי טל: 03-6921379, על מנת להצטרף לרשימת המנויים.

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות כל הזכויות שמורות להוצאה לאור

8 תכנון מרחב הכנת תרופות במחלקה לכירורגיה כללית בהתאם לעקרונות הנדסת אנוש
Human factor principles determine design of hospital medication rooms

אהובה טל, שולה בקל, רחל גזאל, קרולין מועלם ודר'  אורנה  בלונדהיים
Tal A, Bakal S, Gazael R, Moalem C, Azriel M &  Blondhaim O.

16 היווצרות עיוותי גולגולת  אצל תינוקות כתוצאה ממנח שכיבה ודרכים למניעה
Positional   Plagiocephaly among infants as a result of sleeping position

רחל גודינגר, רמה זילבר- סואן וענת פלס-בורץ
Godinger R, Zilber R, Peles Bortz A

32 תרומת המנחות הקליניות לקידום למידה בשדה והדרכים להעצמתן. חלק ב'
The contribution of clinical preceptors to promote leaing

.Zelker Rרויטל זלקר

45 הצהרת השליחות של אחיות הדסה והרעיון של האחות מרכזת הטיפול מהלכה למעשה
Nursing mission of Hadassah's nurses and the Idea of the Nurse Care Coordinator from theory to practice

נורית פורת, פיקר אורלי, עמליה שניידר, אפרת וינגרט-אימרל, עופרה וקנין,  אורלי תורן,  גלית דיין, נירה ברטל ורויטל זלקר
Porat N, Picker O, Shneider A, Weingart – Eimerl E, Vaknin O, Toren O, Dayan G, Bartal N, Zelker R

6 משולחן העורכת חנה שצמן
הנחיות לכתיבת מאמרים

4דברי היו"ר אילנה כהן

24הצדעה לאחיות מלר"ד - כוחות גדולים על ציר הסיפוק-תסכול

Silner Dדינה סילנר, יו"ר איגוד מנהלות הסיעוד בבתי-החולים

26 לידה מודעת - תרומתו של קורס הכנה ללידה

.levy Rרוני לוי-שדה

Conscious birth

40 הגשמה עצמית כמניע לשינוי

אירית הרפז, ורד מוזס, ליז מינץ, ניצה זילברמן ומיכל יצחקי
Harpaz E, Mozes V, Zilberman N, Itzhaki M

Self-fulfillment as a motive to change, from Hi tech to Nursing
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הגורמים  בפני  והאחיות  האחים  הסתדרות  ומתריעה  חוזרת  שנים  במשך 
המוסמכים על המצוקה האדירה במחלקות הפנימיות, על תנאים בלתי נסבלים 
ועל מחסור משווע בכוח אדם. מצב זה, המגיע לכדי סיכון ממשי של אוכלוסיית 
מדינת ישראל, מציב בפני האחיות העובדות במחלקות הפנימיות בבתי-החולים, 

סיכונים מקצועיים ופליליים בלתי מתקבלים על הדעת.

כמות המונשמים  יותר,  למורכבים  הופכים החולים המאושפזים במחלקות הפנימיות  ככל שנוקפות השנים, 
רק בחודשי  לא  גולשת,  התפוסה במחלקות אלה  זאת  כל  יחד עם  עולה.  וגילם של המאושפזים  נוסקת, 
החורף אלא נפרשת עתה על פני כל השנה. בשעתם הקשה ביותר מוטלים החולים המאושפזים במיטות 
ותוך  המוצבות במסדרונות ובמעברים - לעיני כל, תוך פגיעה קשה ביכולת האחיות להעניק טיפול ראוי 

רמיסת זכותם הבסיסית של החולים כבני אדם לטיפול סיעודי ורפואי  בכבוד.

לטיפול  מוגברות  יחידות  הרי שהנהלות בתי-החולים פתחו במחלקות הפנימיות עשרות  בכך,  די  לא  אם 
בחולים המונשמים, זאת מבלי לתגבר את כוח האדם המקצועי ומבלי לתת בידיו את האמצעים ההכרחיים 
לטיפול נאות בחולים מורכבים וקריטיים אלו. במצב דברים זה לא ניתן לצפות מהאחיות או לדרוש מהן 

להעניק טיפול הולם ובטוח.

בחודש ינואר 2011 החליטו האחיות במחלקות הפנימיות לצאת כאיש אחד - וקבעו - לא עוד! הגיעה העת לחדול 
ובכל  השירותים  חדרי  לצד  האוכל,  בחדרי  בפרוזדורים,  החולים  אשפוזם של  ולמנוע  מהסיוט המתמשך 

מקום אחר שלא יועד לכך ואינו הולם את הסטנדרט המקובל. 

במסגרת זו הודיעה הסתדרות האחיות לכל מקבלי ההחלטות, כי האחיות דורשות מתן פתרון מיידי וממשי למצוקה 
החמורה שנוצרה במחלקות הפנימיות ובמחלקות של החולים המונשמים, על מנת שיובטח לכל המטופלים, כלל 
תושבי הארץ הבאים בשערי המחלקות הפנימיות בבתי-החולים, טיפול  אמיתי ובטוח, על-ידי הקצאת כוח האדם 

ויצירת התנאים הפיזיים המתאימים והראויים. 

כאן המקום לציין את האחיות בכל המחלקות הפנימיות, אשר נרתמו למאבק הצודק וסגרו את שערי המחלקות 
הפנימיות, בכל עת שנתבקשו לקבל חולים מעבר למספר המיטות המורשות לקבל טיפול בהתאם לרישיון משרד 

הבריאות, וזאת עד לגיבוש הסכמה ביחס לפתרון הסוגיה.

משרדי  קיבלו  נציגיהן,  ושל  הפנימיות  במחלקות  האחיות  כלל  של  ומוצלחת  נחושה  פעולה  לאחר  ואכן, 
הבריאות והאוצר את עמדת הסתדרות האחיות ודרישותיה, ולפיהן לא תתאפשר חריגה בשיעור התפוסה 
לא   2012 שנת  של  הראשון  מהרבעון  והחל  לתקן,  ביחס   120% על  העולה  הפנימיות,  במחלקות  היומית 
תתאפשר חריגה העולה על 115%. עוד סוכם, כי במהלך שנת 2012 יתקיים דיון מקצועי לבחינת הדרכים 
להפחתה בשיעורי התפוסה ל-110%.   במקביל הוסכם על תוספת של שני תקנים מלאים לכל מחלקה 
פנימית בבתי-החולים  לטיפול בחולים המונשמים, ובסך-הכל תוספת של 190 תקנים נוספים למחלקות 
הפנימיות. כעת מתבקשות האחיות לעמוד על המשמר להבטחת יישום הסכם זה תוך הבטחת מלוא תקינת 

כוח האדם במחלקות.

במעמד זה אנו חייבים להביע את מלא הערכתנו לכל האחיות במחלקות הפנימיות, אשר נרתמו ונערכו כפי 
הנדרש להצלחת המאבק, כמו גם את הערכתנו לוועדי העובדים בבתי-החולים ולעומדים בראשם. 

תוצאות המאבק והשלכותיו אינן נעצרות בדלת הכניסה למחלקה הפנימית, אלא יש לו השלכות רחבות 
ביותר: הן במישור הכלל סיעודי, והן בהקשר הכלל חברתי.

אחים ואחיות יקרים,

אילנה כהן, יו"ר הסתדרות 
האחים והאחיות בישראל

דברי היו"ר



תוספת  כל  שתינתן  מבלי  משימות,  ועוד  מטלות  עוד  ולספוג  לבצע  האחיות  הסכימו  שנים  במשך  כי  ונזכיר, 
משאבים וכוח אדם. המסר ממאבק הפנימיות ברור ומצביע על תמורה מהותית: האחיות אינן מוכנות לעבוד בכל 

תנאי, והן תעמודנה על זכותן לסביבת עבודה תקינה והולמת. 

בנוסף לתובנה הברורה, אליה הגיעו המעסיקים והמיניסטריון, הצלחנו, דרך מאבק הפנימיות, למצב במרכז 
ולנטוע בלב דעת הקהל הישראלית את המצוקה הקשה שבה שרויה מערכת הבריאות  היום הציבורי  סדר 

במדינת ישראל. 

מטרת המאבק הייתה לכאורה שיפור תנאי עבודתן של האחיות במחלקות הפנימיות, אך מדובר במאבק חברתי לשיפור 
פניה של החברה הישראלית בעתיד, וניסיון להגן על זכותו של כל אזרח לקבל טיפול רפואי נאות במערכת הבריאות 

הציבורית; במסגרת היותנו אחיות. זהו חלק אינטגראלי של תפקידנו.

בנימה אופטימית זו,
שלוחה לכם ולכל בני ביתכם

ברכת חג אביב שמח

שלכם,
אילנה כהן

יו"ר הסתדרות האחים והאחיות

מחלקות עמוסות בבית חולים

פורסם בידיעות אחרונות ב-16.02.2011

פורסם: ב-Ynet ב-19.01.11. צילום: הילה ספאק ורועי עידן
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חנה שצמן

משולחן העורכת

חג אביב שמח 
חנה שצמן

האירועים  המתדפקים  לפתחנו  הן מבית הן מחוץ מעוררים בכולנו  תחושת תסכול, אי שקט ואי נחת. מחד גיסא 
במערכת הבריאות אנו חווים מצוקת אשפוז קשה ביותר עם מחסור גובר והולך בכוח אדם סיעודי איכותי, מאידך 
גיסא אנו עדים לנעשה במדינות השכנות לנו ותוהים מה ילד יום.  הפרשנים טוענים שאת ההפיכות המתרחשות 
נגד עינינו אי אפשר היה לצפות,  כמו גם את אסון הטבע שחווה יפן ואולי הם צודקים. אבל בכל הקשור למערכת 

הבריאות ולמחסור באחיות הכתובת היתה על הקיר זה זמן רב.

ובינתיים, עולם כמנהגו נוהג, ופרט לדיבורים עדיין לא חל כל שינוי.  וכבר אמר מי שאמר כי שינוי הוא דרך חיים. 
אלה המביטים לָעָבר  או בהווה בלבד, בטוח שיפסידו את העתיד.

מתוך צפייה לעתיד טוב יותר, אנו מציעים לכם את  הגיליון החדש של ביטאון האחות בישראל  ובו אסופה של 
מאמרים מרתקים:הצהרת שליחות של אחיות הדסה; תכנון מרחב הכנת תרופות כדרך לשפר העשייה ולהקטנת 
טעויות; עיוותי גולגולת אצל תינוקות עקב מנח שכיבה ודרכים למניעה; לידה מודעת כדרך לשיפור שביעות רצון 
של יולדות, קידום למידה באמצעות טיפוח וקידום מדריכים קליניים;  הגשמה עצמית כמניע לשינוי; בגיליון הפעם  
גם נייר עמדה של איגוד אחיות בתי חולים בנושא דוח המלר"ד. כפי שאת רואים כמעט כל המאמרים עוסקים 

הפעם בתכנון לעתיד, ובתקווה לשינוי ושיפור.. 

אני שמחה לציין כי הרבה מאמרים ממתינים  בסבלנות ומפאת חוסר מקום לא הצלחנו להכניסם לגיליון הנוכחי.  
בגיליון שיבוא עלינו לטובה  נלמד  בין השאר על ההתמודדות עם סיבוכי פירסינג, כיצד להקטין מצוקה נפשית 

של חולים מאושפזים והתמודדות מניעה וטיפול  עם רגל סוכרתית – ועוד היד נטויה.

לנו לא נותר אלא לקוות שעם בוא האביב והתחדשות הפריחה תשוב השלווה לאזורנו ולעולם בתוכו אנו חיים, 
ונצליח להתמודד ביתר הצלחה גם  עם מצוקות היום-יום של מערכת הבריאות.

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

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

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

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

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

כל אחד ממחברי המאמר חייב להיות שותף משמעותי, לקבל אחריות מלאה על תכני 
המאמר, ולעמוד באמות מידה המפורטות להלן:

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

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

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

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

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

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

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

שולחת תדפיסים למחברים. 
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תכנון מרחב הכנת תרופות במחלקה לכירורגיה כללית
בהתאם לעקרונות הנדסת אנוש

תקציר
טעויות בתרופות והסיבות הגורמות להן, 
מעסיקות את מערכות הבריאות. קיימות 
הטעויות:  את  המסבירות  גישות,  שתי 
והשנייה  באדם,  מתמקדת  האחת 
מתמקדת במערכת. הכנת התרופות הינה 
המורכבות,  הסיעודיות  מהפעולות  אחת 
הטיפול  ניהול  מתהליך  חלק  ומהווה 
סף  שומר  משמשת  האחות  התרופתי. 
ולכן  התרופה,  ובמתן  בתהליך  אחרון 
האחות  בהם  התנאים  את  לשפר  חשוב 
תינתן  שהיא  כדי  התרופה,  את  מכינה 

למטופל באופן בטוח..

בבית-החולים  כירורגיות  מחלקות  מעבר 
ומנוף  התהליך  לבדיקת  הזדמנות  היווה 
לשינוי. הוקם צוות רב-מקצועי, שבראשו 
סיעודי,  צוות  בו:  ונכללו  אחות  עמדה 
רוקחת, מהנדסים, ואנשי טכניון מהמרכז 
אנוש.  גורמי  והנדסת  בעבודה  לבטיחות 
הצוות  בדק את הכשלים הפוטנציאליים 
לתרופה  ההוראה  מתן  מרגע  בתהליך, 
ראיונות  באמצעות  למטופל,  המתן  עד 
ותצפיות במחלקות שונות בבית-החולים 
פתוח  מרחב  כללו:  הכשלים  לו.  ומחוצה 
מצומצם  עבודה  שטח  להפרעות,  שגרם 
מספקת,  בלתי  תאורה  אוורור,  וחסר 

וקושי באיתור התרופות בארון.

תרופות  חדר  כללו  שיושמו,  הפתרונות 
קידוד,  באמצעות  אליו  שהכניסה  נפרד, 
בלבד;  תרופות  המחלקים  צוות  לאנשי 
אור  המחקה  תאורה  עם  מאוורר  חדר 
יצר  אשר  לנפחו,  המותאם  ארון  יום; 
לעבודת  מתאים  שגובהו  עבודה,  משטח 
מעוצבות  ותוויות  עין-יד,  של  מאומצת 
לאבחון חזותי. חדר תרופות, הבנוי על-פי 
עקרונות הנדסת אנוש, שיפר את שביעות 
הבטוחה  העבודה  מסביבת  האחיות  רצון 
להכנת תרופות, והעלה אל פני השטח את 

סכנות.  בחובו  הטומן  התהליך,  חשיבות 
בתי-חולים  על-ידי  אומצו  העקרונות 
בטוח  טיפול  להעניק  מנת  על  נוספים 

בתנאים נוחים.   

מבוא 
סיכון  בעלת  משימה  הינה  תרופות  מתן 
גבוה, הטומנת בחובה פוטנציאל לטעויות 
תרופות  במתן  טעויות  שונים.  מסוגים 
בעיה  להוות  ממשיכות  בבתי-חולים 
 Anderson למרות מאמצים רבים למניעתן
 & Webster, 2001;) Elganzouri, Standish &
Androwich, 2009(.  ההערכה היא, שטעות 
חלה  באחת מכל חמש תרופות שמגיעות 
 McBride-Henry & Foureur,( למטופל 
חיי  גבוה  מבחינת  כך  2007(. המחיר על 
הנדרש  הכספי  הפיצוי  ומבחינת  אדם 
ממערכת הבריאות. ב-1999 פורסם דו"ח 
 Institute of-על-ידי ה "To Err is Human"
ניתן  על-פיו  בארצות-הברית,   Medicine
לטעויות  מוות  מקרי  כ-7,000  עד  ליחס 
את  שבדקו  חוקרים,   תרופות.  במתן 
בקרב  תרופות  במתן  טעויות  של  עלותן 
העלות  כי  העריכו  מאושפזים,  חולים 
של  תפוסה   בעל  לבית-חולים  לשנה 
700 מיטות היא 8.4 מיליון דולר בקירוב. 
 Bates, Spell & Cullen, 1997, Elganzouri(
et) .(al.,2009(  חוקרים מאנגליה וארצות-
מהמטופלים   10% כי  מעריכים,  ברית 
אחד  כי  ומעריכים  אשפוזם,  בעת  ניזוקו 
 Brennen( מכל 300 מקרים מסתיים במוות
 & Leape, 1991; Kreckler, Catchpole,
 Bottomley, Handa, McCulloch ,2008;
 Sari, Sheldon, Cracknell, 2007; Vincent,
על-פי   .)Neale, Woloshynowch,2001
וטעות  תרופה  במתן  סיבוך  המחקרים, 
במספר  השלישית  הסיבה  הם  בתרופה 
בבתי-חולים.    למטופלים  נזק  לגרימת 
 Institute-ה על-ידי  שפורסם  מהדו"ח, 
ניתן  כי  עולה,  ב-2006,   of Medication

למנוע  כ-1.5 מיליון טעויות של רוקחים,  
רופאים ואחיות בניהול הטיפול התרופתי 

 .)Elganzouri et al., 2009(

סקירת ספרות
ישנה חשיבות רבה להבנת הסיבות מדוע 
הטעויות מתרחשות. שתי גישות עיקריות 
הממוקדת  הגישה  זאת:  להסביר  עשויות 
והגישה   )person approach( באדם 
 system approach) במערכת  הממוקדת 
באדם  הממוקדת  בגישה   .)Brown,2001
כתוצאה  מתרחשת  שטעות  היא,  הטענה 
ישירה של טיפול מתוך  אדישות, שכחה 
והזנחה. הגישה המערכתית, לעומת זאת, 
אנושי"  זה  ש"לטעות  בעובדה  מכירה 
דגש  שמה  ולכן   ,  )Kohn et( )al., 2000(
להביא  שעלולים  הגורמים  איתור  על 
למניעתם  צעדים  נקיטת  ועל  לטעות 
 Anderson & Webster,2001;Biron et al.,(
Brown, 2001, 2009(.  ב-2001 פורסם דו"ח 
המזהיר,   ,Institute of Medicine-ה של 
העבודה  בסביבת  תנאים  קיימים  כי 
הטיפולית בבית-החולים, שעלולים להוות 
את  ומדגיש  בטוחה  לעבודה  מכשולים 
למצוא  הבריאות  ארגוני  של  האחריות 

פתרונות להפחתת מכשולים אלו.  
לאחות יש חלק משמעותי בניהול הטיפול 
מתן  תהליך  כי  היא,  הטענה  התרופתי. 
בעלת  הסיעודית  הפעולה  הוא  תרופה 
הסיכון הגבוה ביותר, ועל האחות להבטיח 
בטיחותי  באופן  מתבצע  שהתהליך 
Anderson & Webster,2001; McBride-(

בתרופה   טעות   .)Henry & Foureur,2007
בתהליך,   שלב  בכל  להתרחש   עלולה 
מהטעויות  שכשליש  נמצא  זאת,  עם 
הגורמות לנזק למטופל, מתרחשות בשלב 
 Biron, Loiselle,( Lavoie התרופה  מתן 
זהו  Tremblay, 2009(. מההיבט הבטיחותי, 
בתהליך  השלבים  משאר  השונה  שלב, 
האחות  גיסא,  מחד  סיבות:  משתי 
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# איכות התאורה בחדר תרופות תורמת 
באמצעות  תרופות,  של  בטוחה  להכנה 
ושיפור  פחות  מאומצת  עיניים  עבודת 
 Brown,2001;Cesario,( הראייה  חדות 
 2009; Eagle,2008; McBride-Henry &

  .)Foureur, 2007
# תוויות ברורות של תרופות מאפשרות 
ובין  השונות  התרופות  בין  להבדיל 
Mayo, 2003; McBride-( שונים  המינונים 
 .)Henry & Foureur,2007; Schneider, 2002

בטיחות בשימוש בתרופות היא למעשה 
שילוב בין טכנולוגיה לבין פעילות אנושית 
)McBride-Henry, 2006(. בהיבט של הגורם 
האנושי יש להתחשב בתנאי  העבודה של 
האחות, בגורמים המשפיעים על עייפותה 
 Biron( ועל  הריכוז שלה ובשביעות רצונה
.)et al., 2009; Cesario, 2009; Stichler, 2007

במגמה לשפר את תהליך  הכנת התרופות 
לעיל,  שצוינו  בגורמים  התחשבות  תוך 
מסביבת  הנובעים  ליקויים,  למנוע  וכדי 
בתי-החולים  כיום  מקדמים  העבודה, 
במחקרים  זה.  בתחום  שונות  פעילויות 
לניהול  בטוחה  עבודה  סביבת  בניית  על 
לתרבות  ובהקשר  התרופתי  הטיפול 
בניית   של  החשיבות  עלתה   ארגונית 
מקצוע  אנשי  הכולל  רב-מקצועי,  צוות 
מהנדסת  אנוש, מהנדסים,  ארכיטקטים, 
 Cesario, 2009; Dreger,( ואחיות  רוקחים 
 .)2007; Schneider, 2002; Stichler,2007
היא  כזה  לצוות  האחות  של  תרומתה 
בתהליך  הבטיחות  לשיפור  מהותית 
של  הייחודית  תרומתה   התרופות.,  מתן 
תהליכים  לזהות  ביכולת  אחת מתבטאת 
Mcbride –( כוללנית  לראייה  הקשורים 

האחות   .)Henry, 2007; Stichler, 2007
כישורי  הרב-מקצועי  לצוות  מביאה  גם 
ניהול ויכולת פתרון בעיות יצירתית. לכן 
המוקדמים  בשלבים  כבר  לשלבה  חשוב 
בבית- עבודה  סביבת  בניית  פרויקט  של 

החולים )Cesario,2009( . הסביבה הפיזית 
של השירותים הרפואיים גם מהווה גורם 
למערכת.  חדשות  אחיות  בגיוס  חשוב 
סביבה כזו משדרת דאגה לצורכי האחות 
ולתנאי עבודתה, והבנת חשיבות שיתופה 
בגיבוש תנאי עבודה הולמים. לכך השפעה 
על תחושת הצוות וקליטת אחיות חדשות 

 .)Cesario 2009( ולתוצאות הטיפול

בשנת 4200  עברו המחלקות הכירורגיות 
במרכז רפואי העמק למבנה חדש.  שינוי 
חדר  ולבניית  לתכנון  הזדמנות  הווה  זה 

תרופות מותאם.

מטרות המאמר
1. להציג  תהליך עבודה בין מקצועי של 

פיתוח והקמת חדר התרופות החדש.
2. לסקור את הליקויים העיקריים שנתגלו 
בניתוח  סביבת העבודה של חדרי תרופות 

הישנים. 
בחדר  שיושמו  הפתרונות  את  לתאר   .3
האחיות  תגובת  ואת  החדשים  התרופות 

כלפיהם. 

תהליך העבודה
תהליך  בבסיס  שעמד  המרכזי  העיקרון 
את  לעומק  ללמוד  הצורך  היה  העבודה 
התהליך  ניתוח  התרופות,  הכנת  תהליך 
וזיהוי הכשלים הפוטנציאלים תוך איתור 
את  נציג  להלן  להתמודדות.  דרכים 

הפעולות שבוצעו.
ממחלקות  עבודה  קבוצת  הוקמה   #
השיקול  ופנימיות.  ילדים  הכירורגיות, 
בסגנון  השונות  על  נתמך  לבחירתן 
הדמיון  ועל  התרופות  חלוקת  תהליך 
מדלפק  המופרד  התרופות  חדר  במיקום 
האחיות. הקבוצה כללה:  אחיות אחראיות 
הנבחרות, מפקחות מחטיבה  מהמחלקות 
צוות  ואנשי  רוקחת  וילדים,  הכירורגית 
ממרכז המחקר לבטיחות בעבודה והנדסת 

גורמי אנוש בטכניון.
מעמיק  וניתוח  אפיון  ערכה  הקבוצה   #
של כל השלבים בתהליך  הכנת התרופות, 
ועד  לתרופה,  הרופא  הוראת  ממתן  החל 
ההכנה  כולל  לפועל,  ההוראה  להוצאת 

בחדר תרופות. 
שמכינות  לאחיות  ראיונות  נערכו   #
החלוקה  בעת  תצפיות  ונערכו  תרופות 
בוקר  במשמרות  הנבדקות,   במחלקות 
וערב.  הראיון כלל שאלות פתוחות כגון: 
הכנת  בעת  לך  שמפריעים  הדברים  מה 
אתם  איך  לתרופות,  נגישות  תרופות, 
כמה  התרופות?  את  פיזית  מחלקים 
אחיות מכינות תרופות בו זמנית? בנוסף, 
נשאלו האחיות על השפעת היבטים שונים 
תאורה,  כמו  אנוש  להנדסת  הקשורים  

רעש, נוחות מרחב הכנת התרופות ועוד. 
לטעויות  העיקרים  הגורמים  נסקרו   #
נתונים   פי  על  החולים   בבית  בתרופות 
לניהול סיכונים. בסקירה  ביחידה  קיימים 
במינונים  טעויות  של  מגמה  בלטה  הזו 
לציין  אולם  דומים,  שמות  עם  ובתרופות 
הסיבות  את  שיקפו  לא  הנתונים  כי 

הספציפיות לטעות במתן תרופות.  
במטרה  אחר  חולים  בבית  ביקור  נערך   #

הטעות  למניעת  הסף  כשומרת  משמשת 
מתברר  ואכן,  בתהליך.  לה  הקודמים  של 
מהטעויות  כ-86%  עד   מונעת   שהיא 
רוקחים  רופאים,  על-ידי  שמתבצעות 
ואחרים )Biron et al., 2009(. מאידך גיסא, 
מתן התרופה בפועל הינו השלב האחרון 
בתהליך, ולכן, לא קיים גורם נוסף שעשוי 
לשמש כשומר סף לאחות בשלב זה. לנוכח 
זאת עולה, כי ניתן להגביר את הבטיחות 
במתן תרופות  במוסדות בריאות על-ידי 
את  מכינה  האחות  בו  התהליך,   שיפור 

התרופה ונותנת אותה למטופל. 

העבודה  במרחב  הסביבתיים  התנאים 
ובחדר  התרופות  הכנת  בעת  האחות  של 
הסיכון  את  להגביר  עלולים  התרופות 
כי  מתברר,   .)Schneider, 2002( לטעות 
שגיאה  הן:  ביותר  הנפוצות  הטעויות 
ברור,  לא  יד  כתב  ובהעתקה,  ברישום 
נכון  לא  חישוב  המטופל,  בזיהוי  כשל 
אי-מתן  התרופה,  אי-זמינות  מינון,  של 
בנוסף  נכונה.  לא  תרופה  מתן  תרופה, 
טעות  מסודר,  לא  תרופות  ארון  לכך, 
ותרופות שאינן נמצאות  ברישום תוויות, 
להיארעות  תורמים  הנכונים,  במקומות 
 Lisby, Nielsen & Mainz, 2005;( טעויות 
לטענתם   .)Schaubhut & Jones,2000
מספר   )Schaubhut  & Jones 2000( של  
גורמים ביחד עלולים להגביר את הסיכון 
אחיות.  בידי  תרופות  במתן  לטעויות 
מתברר, כי כאשר תחנת ניפוק התרופות 
ממוקמת בשטח פתוח, האחיות מדווחות 
על הפרעות והסחת תשומת הלב. קריאות 
ומיקום  טלפונים  צלצולי  משפחה,  של 
רועש של  מרחב הכנת  התרופות פוגע 
הכנת  בזמן  האחות  של  הריכוז  ביכולת 
תרופות, מוריד את ביצועיה ומשפיע על  
הטיפול במטופל, ולכן יש לייחד תשומת 
לב לנושא הרעש הסביבתי והאקוסטיקה  
 Biron et al., 2009; Cesario, (2009;)
 Kreckler et al.,2008; McBride-Henry &

 .Foureur,2007 ;Stichler, 2007
להכנת  במרחב  הארגונומיים  התנאים 
יעילות  על  להשפיע  עלולים  תרופות 
הכנת  בעת  ובטיחותה  האחות  עבודת 

תרופות.
# הימצאות ציוד להכנת התרופות, שהוא 
לאחסון  מספיק  מרחב  יד,  ובהישג  נגיש 
ומשטח עבודה נוח  יכולים להפחית את 
ולאפשר  ואי-הנוחות,  העייפות  תחושת 
את  המפחיתות  רצופות,  תנועות  לאחות 
 Cesario, 2009; Stichler,( הצוואר  כאבי 

.)2007





האחות בישראל אפריל 2011 12

הסדר מיוחד לאחים ולאחיות במנורה מבטחים

מנורה מבטחים
מומחים שאפשר לסמוך עליהם.

לפרטים נוספים ולהצטרפות
*9699

shivuk@newmivt.co.il

בכדי ליהנות מההטבות שמציעה לך קרן הפנסיה, מבטחים החדשה, 
התקשרי עוד היום למומחי הפנסיה של מנורה מבטחים בטלפון 9699*.

* האמור אינו מהווה תחליף לייעוץ או חוות דעת באשר לכדאיות ההשקעה או החיסכון הפנסיוני. * האמור לעיל בלשון נקבה מתייחס גם ללשון זכר. * 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.

הסכם הטבות ייחודי ומשודרג לחברי אגוד האחים והאחיות, העמיתים 
ב”מבטחים החדשה”, מעניק לך חיסכון גבוה יותר ומהווה תרומה משמעותית 

להגדלת פנסיית הפרישה שלך!

כשמדובר בחיסכון הפנסיוני שלך, טוב שיש על מי לסמוך!

הידעת?

)קרובי משפחתך מדרגה ראשונה( הטבות גם לבני המשפחה 

מומחים שאפשר לסמוך עליהםמנורה מבטחים

ולא  מפוזר  בו  הציוד  מצומצם,  תרופות 
מאורגן באופן יעיל לשימוש.                          

תנאים פיזיים בחדר התרופות. 
מלווה  מאוורר,  אינו  התרופות  חדר 
מספקת.  אינה  התאורה  מחנק,  בתחושת 
נעשה שימוש בנורות פלורוסנט , הצורכות 
מעט חשמל מחד, מאידך  אינן מספקות 
תאורה לעבודה הדורשת ראיה מאומצת. 
גובה משטח העבודה אינו מתאים לגובה 
עדינה  ולעבודה  ממוצעת"  "אחות  של 
ומדויקת ומפריע בעבודה של קשר עין יד.

הפתרונות שהושמו
בחדרי התרופות

הפתרונות שנבחרו התבססו על הליקויים 
התרופות  חדרי  ותכנון  לעיל  שהוצגו 
החדשים נבנו על פי עקרונות בטיחותיים 

כפי שמפורט להלן:

המרחב להכנת התרופות. 
מבודד,  כחלל  תוכננו  התרופות  חדרי 
ונגישות.  נוחות  מעוצב לפי עקרונות של 
דלת הכניסה  לחדר הינה דלת חשמלית 
עובד  כרטיס  באמצעות  הנפתחת 
תרופות.   הכנת  למורשי  רק  המקודד 
עומק הארון הותאם לתכולתו כך שנוצר 
נוח  עבודה  ומשטח  בחדר  פנוי  שטח 
מרווח.   התרופות  וחדר  התרופות  להכנת 
במקום  מוקמו  התרופות  חלוקת  עגלות 
ייעודי בחדר, במעין "איזור חניה" שסייע 

בהרחבת האזור הפנוי לתנועה בחדר.

ארון התרופות. 
את  המסמנות  התרופות  תוויות  עיצוב 
כתיבת  באמצעות  בארון  התרופה  מיקום 
צהוב  רקע  על  בשחור  התרופה  שם 
מבליטים את המידע החשוב על התווית. 
רק את  לקרוא  היא  ונטיית האדם  מאחר 
המילה   של  הראשונות  האותיות  שלושת 
ואת היתר לנחש מתוך זיכרון, שם התרופה 
גודל האותיות  נכתב על המדבקה כאשר 
 Tall Man Letters עקרון  פי  על  משתנה 
כל  את  לקרוא  האחות  את  שמחייב  מה 
המילה. כתיבת מדבקה בצורה כזו  מקלה  
ומציאתה  בארון  התרופה  חיפוש  על 
את  מבליטה  היא  יותר.  מובחנת  בצורה 
דומה.  שם  בעלות  תרופות  בין  השונות 
הבלטת  ההבדלים בין מינוני התרופות על 
המדבקה נעשית באמצעות  ICON המנחה 
או  הנמוך  במינון  היא  האם  האחות  את 
יש  מינונים  וכמה  התרופה  של  הגבוה 

לאותה תרופה )ראה תמונה(. 

ציוד נוסף לאחסון ומתן תרופות. 
ע"י  נעשה  לתרופות  בנגישות  השיפור 
בעל  פתוח  בארון  התרופות  אחסון 
עבודת  עמדת  נמצאת  בו  אחד  מישור 
כך   השימוש   לתדירות  בהתאם  האחות  
לאחיות  ובולטות  נגישות  שהתרופות 
במידה אופטימלית. הוכנס מקרר תרופות 
את  מבחוץ  לראות  המאפשר  שקוף 

וללמוד  לבחון את מבנה חדרי התרופות 
תרופות  לחלוקת  ממוחשבת  שיטה  על 

באמצעות ברקוד.

ממצאים
בניתוח   שנתגלו  העיקריים  הליקויים 
סביבת העבודה של חדרי תרופות ישנים 

כללו:

המרחב להכנת התרופות. 
נמצא כי החדר שבו מאוחסנות התרופות 
סמוך  ממוקם  אותן  מכינה  האחות  ובו 
אדם,  הומה  איזור  זהו  האחיות.  לתחנת 
החולים ובני משפחתם פונים אל האחיות 
צלצולי  בו  נשמעים  בסביבתו,  שנמצאות 
רישום  ופעולות  שיחות  תכופים,  טלפון 
את  שמכינה  האחות  של  דעתה  וניהול. 
תכופות,  לעיתים  מוסחת  התרופות 
לה  מאפשר  שאינו  כמעט  והמיקום 
הכנת  של  האחראית  בעבודה  להתרכז 
התרופות.  כמו כן, שטח אחסון התרופות 
והשימוש  קטן  התרופות  חדר  מצומצם, 
בארון תרופות על ידי יותר מאחות אחת 
שהאחיות  מבלי  אפשרי  ואינו  כמעט 
תפרענה אחת לשניה, דבר שעלול לגרום 

להסחת הדעת.

ארון התרופות. 
קרטון,  בקופסאות  תרופות  נמצאו 
פרטי  עם  מדבקה  מודבקת  שעליהן 
מודפסות  המדבקה  לעיתים  התרופה. 
תיקונים  של  תוספות  בה  יש  ולעיתים 
התרופות   מגירות  על  התוויות  יד.  בכתב 
מקשה  אשר  ברור  לא  באופן  כתובות 
ובין  התרופות  שמות  בין  האבחנה  על 
המינונים השונים. בנוסף, נמצאו תרופות 
ותרופות  דומה  צליל  בעלות  זהות 
נצפה  זו.  ליד  זו  מונחות  שונים  במינונים 
את  בארונות  לאתר  נוחות  וחוסר  קושי 
אין קשר  לדוגמא,  התרופות המבוקשות. 
ומקומה  בתרופה  השימוש  תדירות  בין 
בארון. עוד יצוין כי הארונות עמוקים מדי, 
תופסים  ואף  לתכולתם  מתאימים  אינם 

חלל גדול של חדר התרופות. 

ציוד נוסף לאחסון ומתן תרופות. 
את  תואם  אינו  תרופות  לאחסון  מקרר 
גדול  הקפאה  תא  למשל  כמו  הצרכים 
עמוקים  התרופות  מדפי  שמושי,  ואינו 
חדר  למרכז  נפתחת  המקרר   דלת  מדי, 
בחדר  לנוע  שמפריעה  עובדה  התרופות, 
להכנת  העבודה  מרחב  בחופשיות. 
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התרופות, כי בחדר החדש, בו דלת כניסה 
הדעת   הסחות  מקרי  היו  לא  מקודדת, 
 80 נצפו  הישן   התרופות  שבחדר  בעוד 
מקרי הסחת דעת.  חלק מהסחות הדעת 
הכנת  בעת  לאחות  ישירה  בפניה  היו 
התרופות וחלקן היו הפרעות לא ישירות 
כמו צלצול בטלפון ושיחה בין אנשי צוות 

אחרים בקרבתה.   

ביעילות  השינוי  תפישת  את  בנוסף, 
המעבר  עם  התרופות  הכנת  ובבטיחות 
אחיות   20 אצל  בדקנו  החדש,  לחדר 
מצאנו  עצמי.  למילוי  שאלון  בעזרת 
רבה  רצון  שביעות  הביעו  האחיות  כי 
של  הממוצע  הציון  לדוגמא,  מהשינוי. 
בחדר  העבודה  במשטח  העבודה  נוחות 
החדש  בחדר   4.6 לעומת   2.3 היה  הישן 
)הטווח 1-5(, והציון הממוצע של התנאים 
ישן   בחדר  החיצוניות  ההפרעות  למניעת 
היה  1.5 לעומת 4.4 בחדר החדש. שביעות 
תרופות   חלוקת  לאזור  מהכניסה  הרצון 
הישן  בחדר  הכניסה  בדלת  קידוד  ללא 
היה 2 לעומת שביעות רצון האחיות אשר 
דורגה כ - 4.42 מהכניסה עם קידוד בחדר 
התרופות  תוויות  עיצוב  ובנושא   . החדש 
וקלות איתור התרופות הציון הממוצע הי 
ה  3  בחדר הישן לעומת  4.9 בחדר החדש 

עם המדבקות החדשות.  
 

 דיון ומסקנות
רבים  מעסיקות  תרופות  במתן  טעויות 
אחד  ובעולם.  בארץ  הבריאות  במערכת 
לטעויות  התורמים  המרכזיים  הגורמים 
את  מכינים  שבו  האתר  הוא  כאלה 
בעבודה   .))Schneider, 2002 התרופות 
רבה  חשיבות  קיימת  למדנו  הנוכחית 
זה  שיפור  התרופות.  חדר  תנאי  בשיפור 
התאפשר בזכות שיתוף פעולה כן ואמיתי 
צוות  שונים,  מתחומים  מקצוע  אנשי  בין 
מביה"ח  ומומחים להנדסת אנוש , ניתוח 
פתרונות  וגיבוש  הבעיות  של  משותף 
הניבו  מקצועי,   ידע  על  המבוססים 
תמיכת  לכך  תרמה  משופרות.   תוצאות 
צוות  לשיתוף  ביוזמתה  ביה"ח  הנהלת 
הנדסת אנוש כחלק מהצוות הרב מקצועי 
נוספת  תרומה  ההמלצות.  וביישום 
בשיתוף  הסיעודי  הצוות  תרם  לתהליך 
הפעולה בעת ביצוע הראיונות והתצפיות 
ובהבנת הצרכים הנדרשים להכנת תרופות 
במקום נוח,  בטוח ויעיל.  ניהול הפרויקט 
בראיה  תהליכים  לזיהוי  תרם  אחות  ע"י 
יצירתיים  פתרונות  וביצירת  כוללנית 

התואמים את צרכי האחיות בשטח. ליווי 
צמוד והשקעה של זמן, משאבים כספיים 
ע"י  השינויים  הטמעת  אפשרו  ואנושיים 

הצוותים. 

ארגון אשר משתף את הצוות בתהליכים 
הפנימית  לסביבה  משדר  אלה,  כגון 
של  הבטיחות  חשיבות  את  והחיצונית, 
הרצון  את  ומחזק  והמטופל  המטפל 
קושי  קיים  זו  בעבודה  ממנו.  חלק  להיות 
הנובעת  אמפיריות  מסקנות  בהסקת 
מספר  של  שיטתית  בדיקה  מהיעדר  
התרופות  בחדרי  התלויות  הטעויות 
הישנים מהווה  לגבי השפעת השינוי. עם 
זאת, מהתשובות לשאלוני שביעות הרצון 
החדשים  התרופות  מחדרי  האחיות  של 
את  הגבירו  התרופות  שחדרי  לנו  ברור 
שביעות הרצון של האחיות מתהליך הכנת 
התרופות, הביאו לשינוי בתפיסה כי הכנת 
תרופות הינו תהליך הטומן בחובו סכנות, 

ולשיפור באיכות הפעילות הזו.

סיכום
הרבה  מותאמים  כיום  התרופות  חדרי 
יותר למטרותיהם, והכנת התרופות נעשית 
להתרכז  אפשרות  עם  שקטה,  בצורה 
הווה  הפרויקט  בטוחה.  בצורה  במשימה 
בבית  נוספים  שיפור  לתהליכי  פתח 
ובטיחות  איכות  להבטחת  החולים 
שנצבר  הנכון  הידע  את  חלקנו  המטופל. 
במהלך הקמת חדר תרופות בטוח לצוותים 
 . בבתי החולים בשירותי  בריאות כללית 
מהעבודה הזאת למדנו כי שיתוף פעולה 
לבין  החולים  בית  של  הסיעודי  צוות  בין 
גורמי הנדסת אנוש  תורם רבות לבדיקה 
פתרונות  ולגיבוש  הקיים  המצב  ולניתוח 
הביאו  אלו  מקצועי.  ידע  על  המבוססים 

לשינויים מבניים, נוחים ובטיחותיים. 

לשאר  דגם  היוו  החדשים  התרופות  חדרי 
בעקבותיהם  החולים.  בבית  המחלקות 
במחלקות  התרופות  חדרי  מרבית  שודרגו 
את  שהנחו  לעקרונות  בהתאם  הישנות 
חדרי  רוב  כיום  החדש.  החדר  בניית 
התרופות בבית החולים הם חדרים נפרדים 
עם כניסה מקודדת לאנשים מורשים בלבד. 
נמצאות  המעוצבות  התרופות   מדבקות 
בכל מחלקות ומכוני בית החולים כולל בית 
המרקחת.  בנוסף, הדגם  ועקרונותיו הועברו 
כללית  בריאות  בשירותי   החולים  לבתי 
הרוקחות  אגף  ידי  על  אומצו  והמדבקות 

לבתי החולים של שירותי בריאות כללית. 

עבודה  עמדות  שתי  יש  בחדר  תכולתו. 
שני  בניית  ידי  על  נוצרו  ,אשר  לאחיות 
לשתי  חניה"  "מקום  המשמשים  חללים  
ורוב התרופות  מרוכזות  עגלות תרופות 
האחיות  של  )עגלות(  העמדות  שתי  בין  
את  לבצע  יכולות  ששתיהן  בצורה 
המשימה באופן בלתי תלוי, ולעבוד בו - 

זמנית ללא  הפרעה.

תנאים פיזיים בחדר התרופות. 
האחיות  לגובה  הארון   מבנה  התאמת 
מידות  בנתוני   שימוש  בעזרת  נעשה 
גוף  ממוצעות )אנתרופומטריה( לעבודה 
כגון  בעמידה  יד  עין  קשר  של   עדינה 
בגובה  הדלפק  וכתיבה.  התרופות  הכנת 
בדלפק  ס"מ   80 לעומת  אחד  מטר 
הקודם. עודכנה תאורת בחדרי התרופות 
החדשים באמצעות פלורסנט PL המפיץ  
בחדר   הריהוט  יום.  לתאורת  הדומה  אור 
תרופות הינו בהיר, והחדר מאוורר במזגן 

ללא קשר למערכת המיזוג המרכזית.

תגובת האחיות לשינוי 
החדשים  התרופות  חדרי  בניית  בסיום 
אפשרות  לבדוק  במטרה  תצפיות  נערכו 
הפרעות  וכן  התרופות  בהכנת  לטעויות 
הגדרנו  התרופות.  הכנת  בעת  לאחות 
טעות  וכמעט  נכונה,   לא  כהכנה  טעות 
כשליפת מגירה עם תרופה לא נכונה ואז 
פניה למגירה הנכונה. בתצפיות השתתפו 
בהכנת  מועט  ניסיון  בעלות  אחיות   10
תרופות  על  מועט  ידע  ובעלות  תרופות 
משימות:   שתי   להן  ניתנו   שבשימוש. 
ולהכין  את  להכין תרופות בחדר החדש 
שינוי,  עבר  שלא  בחדר  התרופות  אותן 
כך שכול אחות הכינה 20 תרופות, ובסך 
להכנה  נבחרו  תצפיות.   200 נערכו  הכל 
תרופות שנמצאו בקרבתן תרופות בעלות 
שם דומה, ותרופות בעלות מינונים שונים 
קבוצת  תרופות.  ארון  באותו  שנמצאות 
אחיות  חמש  לשתיים:   חולקה  האחיות 
תרופות   בחדר  המשימה  את  החלה 
החדש וחמש אחיות בישן, ואחר כך שתי 
התרופות.  בחדרי  התחלפו  הקבוצות 
ידי מפקחת קלינית  התצפיות בוצעו על 

ואחות מיחידת האיכות . 
מצאנו כי ב- 100 התצפיות שנערכו בחדר 
עקרונות  פי  על  הבנוי  החדש,  התרופות 
בטיחותיים,   לא הייתה אף טעות בעוד 
שב- 100 התצפיות בחדר התרופות הישן 
מהתצפית  למדנו  עוד  טעויות.   6 היו 
הכנת  בזמן  לאחות  הדעת  הסחות  על 
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היווצרות עיוותי גולגולת אצל תינוקות
כתוצאה ממנח שכיבה ודרכים למניעה

מבוא
 American Academy-בשנת 1992 פרסמה ה
of Pediatrics - AAP הנחיה להשכיב תינוקות 

ה"מוות  תופעת  למניעת  שינה  בעת  הגב  על 
ירידה  נרשמה  זו  מהנחיה  כתוצאה  בעריסה". 
ויותר במקרי המוות  כ-30%  משמעותית  של 
משמעותית  עלייה  חלה  ובמקביל  בעריסה, 
בקרב  גולגולת  עיוותי  הופעת  בשכיחות 
 Positional השכבה  ממנח  כתוצאה  תינוקות 
Deformational plagiocephaly PDP. שיעור 

שכיחות התופעה בקרב תינוקות בגיל ארבעה 
בין  כיום  מוערך  בארצות-הברית   חודשים  
19.7%  ל-48% ויותר, וניכר כי הופעת העיוות 
מתמודדים  עימה  שכיחה,  תופעה  מהווה 
בתדירות  בילדים  המטפלים  מקצוע  אנשי 
גבוהה )Robinson & Proctor, 2009(. בישראל 
אומצה הנחיה להשכיב תינוקות על הגב בעת 
שינה  בשנת 1994,  ובעקבותיה ננקטו פעולות 
הסברה והדרכה להטמעתה.  מדיווחים אותם 
פרסם מנהל הרפואה, עולה כי  משנת 2000  
בעריסה  המוות  בשיעורי  ירידה  חלה  ואילך 
 ,2000 בשנת  חי  לידות   1,000 לכל  מ-0.42 
 2004 בשנת  חי  לידות   1,000 לכל  ל-0.28 

)מנהל הרפואה, 2006(.

מקור המילה "Plagiocephaly" במילה היוונית 

ומהמילה  "אלכסוני",  שמשמעותה   "plagio"

עיוות  מתאר  המונח  "ראש".    -   "Kephale"

אסימטרי השטחתי של הגולגולת הקדמית או 

האחורית.  בעשורים שחלפו השטחה קדמית 

אחורית,  מהשטחה  יותר  שכיחה  הייתה 

בעיוות.  לקו  הבריאים  מהתינוקות  ו-10% 

האחוריים  העיוותים  של  רובם  רוב  כיום 

כוחות  מהפעלת  ונובעים  "תנוחתיים",  הינם 

או  ברחם  התינוק  גולגולת  על  חיצוניים 
מחוצה לו. העיוותים נצפים במבנה הגולגולת 
אפרכסת  שטוח,  בעורף  ומתבטאים  והפנים 
גולגולת,  עיוותי  בולט.  ומצח  קדמית/נמוכה 
הנוצרים מסיבוך של תנוחת פרקדן, מוגדרים 
 1997 בשנת  הצהירו  עליה  חדשה"  כ"מחלה 
 Joganic,( נוירו-כירורגים וכירורגים פלסטים
Lynch, Littlefield & Verrelli, 2009) הטיפול 

החומרה:  לדרגת  בהתאם  הינו  בעיוות 
ואסימטריה  עיוות  במקרי  ייעשה  ניתוח 
טיפול  יינתנו  יותר  הקלים  ובמקרים  קשים, 
ההשכבה  מנח  לשינוי  והנחיה  בפיזיותרפיה 

.McCarthy , Thorne , Wisoff  (Turk ,1996(
חלק  הינה  אחיות  על-ידי  הורים  הדרכת 
איכותית,  מקצועית  מעשיה  נפרד  בלתי 
הטמעת  בהליך  מרכזי  תפקיד  מילאה  והיא 
ההנחיה להשכבה על הגב בזמן שינה בשנות 
ה-90. עבודות רבות בחנו  גורמי סיכון ביילוד 
אולם  העיוות,  להופעת  הקשורים  ובסביבתו, 
הדרכת  בין  הקשר  את  בחן  מחקרים  מיעוט 
התמקדה  זו  עבודה  היווצרותו.  לבין  אחיות 
מידת  לגבי  ההורים  תפיסת  שבין   בקשר 
השכבת  בנושא  שקיבלו  ההדרכה  בהירות 
תינוקם, לבין הופעת עיוות גולגולתי.  נבחנו  
שתי קבוצות הורים: קבוצת הורים  לתינוקות 
וקבוצת  הגולגולתי,  העיוות  את  שפיתחו 
העיוות.  ללא  לילדים  הורים  של  ביקורת 
של  חשיבותם  את  מחזקים  העבודה  ממצאי 
ובמניעת  בטיפול  רציפים   הדרכה  תהליכי  
 Boere-Boonekamp, & Van der התופעה 
 Linden-Kuiper 2009; De Ribaupierre,

 Vernet, Rilliet,) Cavin, Kalina, & Leyuraz;

 Govaert, Michels, Colla, & Van der Hulst

 2008; McKinney, (Cunningham, Holt,

.Leroux & Jacqueline ,2008

סקירת ספרות
 1992 בשנת   AAP-ה הנחיית  אומצה  מאז 
להשכיב ילודים ותינוקות על הגב בזמן שינה, 
חלה ירידה משמעותית של עד 40% במספר 
בעריסה  ממוות  כתוצאה  שנפטרו  התינוקות 
עלייה  נרשמה  ובמקביל  בארצות-הברית,  
כלוקים  שאובחנו  והילדים  התינוקות  במקרי 
 PDP (Joganic et al., 2009; Littlefield-ב
 ).et al., 2004; Robinso & Proctor, 2009

בישראל פורסמו הנחיות זהות לאלו לראשונה 
מספר  הרפואה  מנהל  )חוזר   1994 בשנת 
משנת  הרפואה   מנהל  ומדיווחי   ,)2006/20
בשיעורי  ירידה  חלה  כי  עולה  ואילך,   2000
לידות   1,000 לכל  מ-0.42  בעריסה  המוות 
חי בשנת 2000, ל-0.28 לכל 1,000 לידות חי 

בשנת  2004 )מנהל הרפואה 2006(.

גולגולת  עיוותי  הופעת  בשיעורי  העלייה 

רחבת  תופעה  היא  השכבה  ממנח  כתוצאה 

היקף. שכיחותה של התופעה בקרב תינוקות 

לאחרונה  הוערכה  חודשים  ארבעה  גיל  עד 

המעריכים  ויש  בכ-19.7%,   בארצות-הברית  

 48%( עד  של  לשיעור  מגיעה  היא  כי  

Robinson & Proctor, 2009(.  עבודות שבחנו 

את השפעותיה ארוכות הטווח של התופעה, 

מצאו כי ילדים שפיתחו את העיוות, נמצאים 

בקבוצת סיכון לפתח בעיות התפתחות בגיל 

בית-הספר, כולל הפרעות קשב וריכוז, הישגים 

 Miller &( לימודיים נמוכים ובעיות מוטוריות

 Vimmeren, של   עבודתם   .)Clarren, 2000

 Van der Graaf, Boere-Boonekamp,

 )L'Hoire, Helders &  Engelbert (2007

העיוות  להיווצרות  הסיכון  גורמי  את  בחנה 

בקרב 380 תינוקות בריאים בטווח 48 שעות 

(Deformational Plagiocephaly)



1מרכזת  תחום נוירו-כירורגיה, מרפאה נוירו-כירורגית, מרכז שניידר לרפואת ילדים;

2פיתוח מקצועי ומחקר, הנהלת הסיעוד, מרכז שניידר לרפואת ילדים; 3רכזת מחקר, סגל אחות ראשית, הנהלת ה"כללית";
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של  ההשכבה  למנח  ביחס 
התינוק, שאלות בנוגע להדרכה 
בהירותה.  ומידת   שהתקבלה 
אנונימית  חולקו  השאלונים 
לשתי קבוצות: הורים לתינוקות  
נוירו- למרפאות  שהגיעו 
כירורגיות בשל עיוות גולגולתי 
השכבה,   ממנח  כתוצאה 
עיוות  ללא  לתינוקות  והורים 
בית- ממרפאות  גולגולתי 
השונות. ומחלקותיו   החולים 

תוצאות
מדגם

הורים   32 השתתפו  בסקר 
הורים  ו-34   ,PDP עם  לילדים 
לילדים ללא PDP. רוב הילדים 
 N=27,( זכרים  היו   PDP עם 
היו  ממחציתם  ויותר   ,)84.4%
במשפחתם  יותר  או  שני  ילד 
גיל  ממוצע   .)N=18, 56.3%(
התינוקות בעת הסקר בקבוצת 

 8SD=4.91, )חודשים  חודשים   7.46 היה   PDP
מחודש  פחות  בן  היה  אחד  תינוק   ,=Mode

בעת איסוף הנתונים(. ממוצע גיל התינוקות 
בקבוצה ללא עיוות הגולגולת היה 8.63 חודשים 
תינוקות  שני  חודשים,   SD=5.50, Mode=12(
 היו בני פחות מחודש בעת איסוף הנתונים(.
בכל  הסקר  היגדי  בין  מתאמים  נערכו 
ספירמן.  מבחן  באמצעות  מהקבוצות  אחת 
למתאמים  מתייחס  שלהלן  הדיווח 
סטטיסטית: מובהקות  בהם   שנמצאה 
PDP נמצא  1. בקבוצת ההורים לילדים ללא 
הנחיות  קבלת  בין  מובהק  סטטיסטי  קשר 
 Sr=0.36,( מבית-החולים לבין השכבה על הצד
p=0.05(. כמו כן, נמצא קשר חיובי בין השכבה על 
הבטן לבין מידת בהירות ההנחיות שהתקבלו 
)בית-חולים:  ובקהילה  בבית-החולים 
 .)Sr=0.50, p= 0.01 קהילה:   ,  Sr=0.41, p=0.0 
נמצא קשר חיובי בשתי הקבוצות בין מידת 
בהירות ההנחיות שניתנו בבית-החולים לבין 
 PD:(  מידת בהירות ההנחיות שניתנו בקהילה
 .),p= 0.01 -PD Sr = 0.66 ללא ,Sr= 0.93, p=0.01
כלומר, הורים אשר הגדירו את ההדרכה כלא 
ברורה בשחרור מבית היולדות, חזרו וציינו כי 

שניתנה  בעת  גם  ברורה  הייתה  לא  ההדרכה 
בקהילה. מכך עולה, כי ישנם הורים הנמצאים 
בסיכון רב יותר לאי-בהירות בהדרכה. כאחיות 
חשוב לנו לאתר קבוצות הורים אלו על מנת 
לתת הדרכה העונה על צורכיהם, ובכך לנסות 
 ולמנוע את התפתחות הנזק הבריאותי לתינוק.
2. לגבי הבדלים בין הקבוצות בדרכי ההשכבה 
מובהק  סטטיסטי  הבדל  נמצא  לא  האחרות 

)ראה טבלה  ב'(.

לגבי בהירות ההנחיות: רוב ההורים לתינוקות 
 ))N=23, 71.9% גולגולתי  עיוות  פיתחו  שלא 
דיווחו כי ההנחיות היו ברורות מאוד. לעומת 
 ,)N=1656.1%  ,( מההורים  כמחצית  רק  זאת, 
כי  דיווחו  גולגולתי,  עיוות  פיתח  שתינוקם 
מבית- שחרור  לקראת  שקיבלו  ההנחיות 
החולים היו ברורות מאוד. לגבי מידת בהירות 
דומה,  תמונה  התקבלה  בקהילה  ההדרכה 
פיתחו  שלא  לתינוקות  ההורים  רוב  לפיה  
שקיבלו  ההנחיות  כי  דיווחו  גולגולתי,  עיוות 
 .)N=26, 76.5%( מאוד  ברורות  היו  בקהילה 
פיתח  שתינוקם  מההורים  כמחצית  כן,  כמו 
שקיבלו  ההנחיות  כי  דיווחו  גולגולתי,  עיוות 

מהלידה ובגיל 7 שבועות.  מתוצאות עבודתם  
שאובחנו  תינוקות   23 מתוך   9 רק  כי  עולה, 
את  הפגינו   ,PDP-מ כסובלים  הלידה  בעת 
זאת,  ולעומת  המעקב,  בתקופת  גם  העיוות 
כסובלים  אובחנו  שלא  תינוקות   75 בקרב 
העיוות  התפתח  הלידה,  בעת  מהעיוות 
במהלך תקופת המעקב  שבין הלידה ושבעת 
גורמי  נבחנו  כאשר  שלאחריה.  השבועות 
אובחן  בהם  התינוקות,   75 בקרב  הסיכון 
שמנח  נמצא   הלידה,  בעת  שלא  העיוות 
ערות  בזמן  הבטן  על  מועטת  והשכבה  שינה 
)פחות משלושה ימים בשבוע( הם בין גורמי 
העיוות.  להתפתחות  המשמעותיים  הסיכון 
 Vlimmeren et al.  ( של  עבודתם  מסקנות 
העיוות  היווצרות  כי  בהנחה,  2007)תומכות 

חיצוניים  בגורמים  רבים  במקרים  קשורה 
נוספים  סיכון  גורמי  השכבה.  מנח  וביניהם 
בלידה,  מנח  הם:  העיוות  להופעת  הקשורים 
תאומים  האם,  גיל  ראשונה,  לידה  זכר,  מין 
או ריבוי עוברים, תנוחת הראש בעת האכלה 
נמצא,  כן  כמו  ערות.  ומספר שעות  מבקבוק 
כי התפתחות מוטורית מוקדמת מגנה מפני 
 Vlimmeren et( גולגולתי  עיוות  היווצרות 
al., 2007(. על אף ההכרה בחשיבות ההדרכה 

למניעת היווצרות העיוות, קיים מחסור בולט 
בין  הקשר  בבחינת  המתמקדות  בעבודות 
הדרכה לבין צמצום שכיחות הופעת העיוות 
  Persinge, Hector Swason & Kattwinkel, (
2003(.  עבודה זו תתאר תוצאות סקר שבחן 

להורים  שניתנה  ההדרכה  איכות  בין  קשרים 
תפסו  בו  והאופן  ההשכבה,  מנח  בנושא 
גולגולתי  עיוות  נוכחות  לבין  ההדרכה,  את 
קבוצות  שתי  בקרב  נערך  הסקר  בתינוקות. 
שפיתחו  לתינוקות  הורים   - האחת  הורים: 
את העיוות, והשנייה - הורים לתינוקות ללא 

העיוות.

הליך ושיטות
איסוף  חתך.  מחקר  הוא  שנערך  המחקר 
הנתונים התבצע באמצעות שאלונים מובנים 
סגורים.  בסוף השאלון הוצגו שאלות פתוחות, 
שני  כללו  השאלונים  להערות.  מקום  וניתן 
סוציו- מידע  כלל  הראשון  החלק  חלקים: 
דמוגראפי, והחלק השני כלל שאלות סגורות 
ההורים  התנהגות  תחומים:  למספר  בנוגע 

תמונה של תינוקת בריאה



נכון שחינכו אותנו בגן על ברכי המוטו של מה שיוצא 
אני מרוצה, אך ביננו, מי מאיתנו לא היה רוצה 

לתכנן כבר מראש את מין הילוד? עיד פאיז מכפר 
עילבון שבגליל, נושא עמו סוד מוצלח המתבסס על 
נוסחאות מתמטיות סודיות המסייעות בקביעת מין 

הילוד עוד בטרם נכנסה האישה להריון. עם ניסיון 
מוכח של מעל ל- 40 שנה, מאפשרים לנו פאיז 

וריאד בנו, הצצה לתוך הממלכה.

איך זה עובד?
עיד פאיז מקבל את לקוחותיו ומבקש מהם נתונים 
יבשים המזכירים לנשים שביננו ביקור שיגרתי אצל 

הגיניקולוג שלהן.
השיטה מתבססת על נוסחאות מתמטיות סודיות 

אליהן מוכנסים הנתונים שבעזרתם מגלים את 
הימים האפקטיביים להפריית ביצית לקבלת בן או 

בת.
לכל אישה שבוע הריון משלה. המועד המדוייק 

משתנה מאישה אחת לשניה וממוקם בטווח שבין 
קבלת המחזור החודשי ועד קבלתו בפעם הבאה.

לפי התכנית של עיד פאיד, ישנה חשיבות לכך 
שההתעברות תתבצע ביום שבו הביוץ חזק ביותר 

ותואם לימים אותם קובע פאיז כאלו המתאימים 
להריון בן או בת.

את האינפורמציה המדוייקת על יום הביוץ החזק 
ביותר, ניתן לקבל על-ידי שימוש בערכת ביוץ או 

על- ידי עריכת בדיקת אולטרא סאונד.
בתום הייעוץ, ניתנים מועדים מדויקים בהם יש 

לקיים יחסי מין לקבלת התוצאה הרצויה.

הצלחות רבות בארץ ובחו"ל
בשיטה המיוחדת מטופלים זוגות רבים בארץ 

וגם בחו"ל.
הטיפול המיוחד הוא לתכנון בנים ובנות. כך, זוג 

שהגיע לקבל טיפול אחרי ארבע הפריות שהניבו 
בנות, קיבל הוראות מדוייקות מתי בדיוק לבצע את 
ההפריה וההריון החמישי, הסתיים כשבן זכר הגיח 

לאוויר העולם.
בן אחרי שמונה בנות הביא אושר גדול למשפחה, 
כך גם שני בנים זכרים שהגיעו לעולם אחרי תשע 

בנות, כשהוריהם עקבו בדיוק רב אחר ההוראות 
הקפדניות.

איך יודעים מתי בדיוק התבצעה ההפריה?
זוגות טריים ואוהבים המקיימים יחסי מין לעיתים 

תכופות, יאלצו להיכנס למשטר המזכיר יותר 
את ימי הרווקות העליזים, בהם נאלצו להשתמש 

באמצעי מניעה.
בכדי לוודא שההפריה מתרחשת אך ורק במועד 

המדויק, יקיימו בני הזוג יחסי מין מוגנים בכל שאר 
הימים באותו החודש.

 
אם לא נכנסים להריון בפעם הראשונה?

לכל חודש חישובים חדשים משלו. תוצאות הנוסחא 
מהחודש הקודם, יהיו שונות מתוצאותיה בחודש 

הבא אחריו. 
אם החלטתם להשקיע, עשו זאת כהלכה. כנסו 
לפרוייקט ברצינות ותתמסרו לידי הקסם של בני 

משפחת עיד העילבונית.
חשוב לציין כי המועדים מתייחסים לאותה האישה 

בלבד ואינם תקפים לחברתה.
פתרון גם למי שנכשל בהפריה מלאכותית

זוגות שנכשלו בניסיונותיהם להביא ילד בהפריות 
מלאכותיות, הצליחו להגשים משאלתם לאחר 

הביקור אצל עיד פאיז.
התכנית אינה מתייחסת לאכילת מזונות מסויימים 

ולא מצריכה התערבות רופא.
כל הסוד טמון בחישובי תאריכי המחזור והביוץ של 

האישה.

העברת השרביט
לאחר שנים רבות שגדל על ברכי הסודות הכמוסים, 

קיבל עיד ריאד את השרביט להמשך המסורת 
המוצלחת. ריאד ליווה את אביו בעבודתו, היה 

עד להצלחות הרבות וספג את כל רזי המקצוע 
הנדרשים. היום, עם ניסיון נצבר וידע נרחב ממשיך 

ריאד את הממלכה הסודית שהקים אביו.
לקוחותיהם של משפחת עיד, מגיעים מכל קצוות 

הארץ ומחוצה לה, כדי לקבל את התכנית האישית.

אם גם אתם לא מאוהבי ההפתעות ומתחשק לכם 
לשלוט בעץ המשפחתי פרי יצירתכם האישית, 

הדלת של עיד ריאד פתוחה ומזמינה אתכם לתכנן 
ביחד את הנצר העתידי לקן המשפחתי. 

עיד ריאד
עילבון

04-6785464
050-3805038

http://www.babyish.biz

*המלצות מגיניקולוגים באתר.

הנוסחא שתקבע את מין הילוד שלכם

בן או בת?
תקבעו בעצמכם

מגזין חורף חם 46

מדור פרסומי
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 Warren,  ( כתוצאה ממנח השכבה  תינוקות 
 2008 & Schenk , Gardner, Hillman
אחות  על-ידי  להדרכה  דהיינו,    .)  ,Price
ובאפשרות  טווח,  רחבת  השפעה  יכולת  יש 
וחולי. בריאות  במדדי  שינוי  לחולל   האחות 

הממצא המשמעותי שעולה מהסקר הנוכחי, 
מתייחס לתפיסת ההורים את מידת הבהירות 
במנחים  תינוקות  להשכיב  ההדרכה  של 
בין  ולקשר  הגב,  על  השכבה  מלבד  אחרים 
מידת בהירות זו להימצאות העיוות. ממצאי 
ההדרכה  בהירות  מידת  כי  מעידים,  הסקר 
בקרב  יותר  נמוכה  הייתה  ההשכבה  למנחי 
מהעיוות,  הסובלים  לילדים  ההורים  קבוצת 
ללא  לילדים  ההורים  לקבוצת  בהשוואה 
כי  הסקר,  מתוצאות  עולה  כן  כמו  העיוות. 
קיימת עקביות במידת הבהירות בקרב הורים. 
מאוד  הייתה  לא  שההדרכה  הורים  כלומר, 
ברורה להם בשחרור מבית היולדות, המשיכו 
להם  שניתנה  ההדרכה  לגבי  גם  כך  לחוש 
בהמשך בקהילה )ראה טבלה א'(. איתור אי-
בהירות בקרב הורים לגבי הדרכה באמצעות 
באיתור  יעיל  להיות  עשוי  מתאים,  אומדן 
 אוכלוסיות הזקוקות להדרכה נוספת או שונה. 
רצף  שיבטיחו  אמצעים  לפתח  חשוב 
היילודים  ממחלקות  מידע  והעברת  טיפולי 
ולמרכזים  המשפחה  לבריאות  לתחנות 
הטיפולי  הרצף  חיזוק  הילד.  לבריאות 
בעלי  הדרכה  תהליכי  ביסוס  יאפשר 
השכבה  מנחי  בתחום  זהה  בריאותי  מסר 
 מומלצים ומניעת התפתחות עיוותי גולגולת.
גם בניתוח הערותיהם המילוליות של  ההורים 
לאי-בהירות  עדות  ניכרת  בסקר  שהשתתפו 
בהדרכה: "זה מאוד מבלבל, הצוות לא 'סגור' 
באיזו תנוחה צריך להשכיב את התינוק, שמענו 
הוראות סותרות", "חשוב מאוד להבהיר לצוות 
המשפחה  ובבריאות  בבית-החולים  האחיות 
שינה  בעת  התינוק  את  להשכיב  אפשרי  כי 
על אחד הצדדים". מנגד, הורים שהעידו על 
בנוגע  ההנחיות  של  גבוהה  בהירות  מידת 
למנח ההשכבה, אפשרו לילדם מגוון תנוחות 
זוהה  ההורים  בהתנהגות  זה  דפוס  השכבה. 
הגב  על  ההשכבה  זמן  למשך  בנוגע  גם 
כאשר  גולגולתי.  עיוות  להתפתחות  והקשר 

ברורה  הייתה  המטפל  הגורם  של  ההנחיה 
לפיה.  ולנהוג  אותה  לאמץ  נטו  ההורים   להם, 
של  ממצאיהם  את  מחזקים  אלו  ממצאים 
מחקרים רבים, אשר זיהו גורמים התנהגותיים 
העיוות,  להופעת  הקשורים  וסביבתיים 
וביניהם מנח השכבה, ככאלו המהווים גורמי 
 Joganic( להיווצרותו  משמעותיים  סיכון 
 .)et al., 2009; Vlimmeren et al., 2007

שהיווצרות  בכך  גם  תומכים  הממצאים 
המציאות.  כורח  אינה  גולגולתי  עיוות 
וצריכות  יכולות  אחיות  כי  לזכור,  יש  לפיכך 
ומניעתה.  התופעה  צמצום  על   להשפיע 

סיכום והמלצות
הדרכת הורים להשכבה על הגב למניעת מוות 
בעריסה היא תחום מורכב בעל היבטים רבים. 
היה  שחלפו  העשורים  בשני  העיקרי  המיקוד  
בצמצום שיעורי מקרי מוות בעריסה. לאור מגמה 
ופיזיולוגיים,  התפתחותיים  שינויים  נוצרו  זו 
וביניהם היווצרות עיוותי גולגולת. כפי שהדרכת 
אחיות סייעה בהפחתת שיעורי מוות בעריסה, 
בהדרכת  תהליכים  להוביל  יכולה  היא  כך 
של  התופעה  שיעורי  להפחתת  שיגרמו  הורים 
הדעת  את  לתת  חשוב  לכן  הגולגולת.  עיוותי 
על הקניית ידע רחב לאחיות העוסקות בתחום 
ולצמצמה.  התופעה  את  למנוע  מנת  על  זה, 
בקהילה  שגורמים  לכך  חשיבות  ישנה  בנוסף 
ידע  ישקלו הבניית תוכנית שתכלול בקרה על 
והבנת ההורים.  בבניית התוכנית יש להתחשב 
בעובדה כי הדרכת ההורים מתבצעת לראשונה 
בעת השחרור ממחלקת יולדות,  שלב בו ההורה 
נתון לשינויים פיזיולוגיים-נפשיים ומשפחתיים 
ללידה,  הנלווית  הרגשות  עוצמת  משמעותיים. 
למוות  מחשש  הנולד  הרך  על  להגן  והרצון 
ההדרכה  פירוש  על  להשפיע  עשויה  בעריסה, 
גבי  במנח  השכבה  של  קיצוני  לאימוץ  ולגרום 
ההורים  של  הרגשי  למצבם  מודעות  בלבד. 
חיוניים  ובקרה  הדרכה  תהליכי  רצף  והבטחת 
מומלץ  זאת,  לאור  ההדרכה.  תוכנית  להצלחת 
להמשיך ולבדוק תהליכי תיאום תוכניות הדרכה 
בין  יולדות  ממחלקת  שחרור  בזמן  להורים 
הגורמים המטפלים בבתי-חולים לבין הגורמים 

בקהילה ובבריאות המשפחה.

 .)N=1856.3%  ,( מאוד  ברורות  היו   בקהילה 
במבחן  הקבוצות:  בשתי  השכבה  מנחי  לגבי 
הבדל  נמצא   Mann-Whitney א-פרמטרי 
סטטיסטי מובהק בין הקבוצות. כלומר, משך 
הזמן הממוצע של השכבה על הגב בקבוצת 
משך  מממוצע  יותר  ממושך  היה   PDP-ה
 PDP ללא  הקבוצה  אצל  הגב  על  ההשכבה 
P=.002(. בנוסף נמצא קשר סטטיסטי מובהק 

 PDP )X2= 14.45, לבין  בין השכבה על הבטן 
הילדים  עיון בטבלה מלמד שבקרב   .)p=.001
עם העיוות קיים אחוז גדול יותר של מיעוט 
קטן  אחוז  לעומת   ,)43.8%( הבטן  על  שכיבה 
בקרב  הבטן  על  שכיבה  מיעוט  של  יותר 
הבדלים  לגבי   .)12.5%( העיוות  ללא  הילדים 
לא  האחרות  ההשכבה  בדרכי  הקבוצות  בין 
 נמצא הבדל סטטיסטי מובהק )ראה טבלה ב'(.  
נמצא  הגב:  על  ההשכבה  למשך  בהתייחס 
הקבוצות  שתי  בין  מובהק  סטטיסטי  הבדל 
 .)p<0.01( הגב  על  ההשכבה  תקופת  במשך 
גולגולתי,  עיוות  שפיתחו  תינוקות  בקרב 
השכבה  של  הממוצע  הזמן  משך  כי  נמצא 
 M=4.52,( יותר  ארוך  היה  בחודשים  הגב  על 
פיתחה  שלא  לקבוצה  בהשוואה   )SD=2.95

עיוות זה )M=2.67, SD=2.31 ) )ראה טבלה ג'(.

דיון ומסקנות
הדרכת מטופלים היא תחום עשייה מקצועי 
ומשמעותי בסיעוד.  להדרכה השפעה ישירה 
אמונות  וביניהם  רחב של תחומים  מגוון  על 
ותוצאות  עצמי  טיפול  גישות  בריאות, 
ובילדים נדרש  טיפול. כאשר מדובר בהורים 
הדרכה  במיומנויות  להשתמש  מהאחות 
ייחודיות, ובגישה שתהיה ממוקדת במשפחה 
 McCarthy, Herbert, Brimacombe,( ובילד
Hansen, Wong & Zelman 2002(.  מחקרים 
לבין  אחיות  הדרכת  בין  הקשר  את  שבחנו 
מוות  שיעורי  וצמצום  השכבה  מנח  שינוי 
בעריסה, מעידים כי ההדרכה הובילה לשינוי 
מוות  שיעורי  ולצמצום  ההורים  בהתנהגות 
ידע  מיעוט  כי  ידוע  זאת,  לעומת  בעריסה. 
לא  להדרכה  לגרום  עלול  אחיות  בקרב 
רב  סיכון  עם  מזוהות  שתוצאותיה  ברורה, 
בקרב  גולגולתיים  עיוותים  להיווצרות  יותר 
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נספחים

טבלה א: מידת בהירות ההנחיות שקיבלו ההורים בבית-החולים ובקהילה בנושא השכבת הילד

טבלה ב':  אופן ההשכבה בשתי הקבוצות

טבלה ג':  משך השכבת התינוק על הגב בחודשים

הנחיות ביה"ח

השכבה על הגב

השכבה על הגב בהשגחה

השכבה על הצדדים

השכבה על הבטן

הנחיות הקהילה

ברור מאוד

מעט מאוד

טווח

16  )51.6%(
23  )71.9%(

5 )15.6%(
5 )14.7%(

14  )43.8%(
4  )12.5%(

8 )25.8%(
4 )12.5%(

5  )15.6%(
19 )59.4%(

3 )9.7%(
1 )3.1%(

15 )46.9%(
11 )32.4%(

12 )37.5%(
18 )52.9%(

12 )38.7%(
18 )52.9%(

11 )34.4%(
17 )53.1%(

13 )40.6%(
9  )28.1%(

9  )28.1%(
6  )18.8%(

2 )6.3%(
2 )5.9%(

3  )9.7%(
7 )20.6%(

4.52

2.67

2.95

2.31

1-13

1-8

4 )12.9%(
4 )12.5%(

5 )15.6%(
1  )2.9%(

18  )56.3%(
26  )76.5%(

16  )51.6%(
9  )26.5%(

12  )37.5%(
9  )28.1%(

7 )21.9%(
5 )14.7%(

ברור

חלק מהזמן

סטיית תקן

ברור חלקית

רוב הזמן

ממוצע

לא ברור

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

ללא

(N=32) PDP

PDP

PDP

(N=32) PDP

(N=34) PDP

(N=34) PDP

(N=32) PDP

(N=31) PDP

PDP

PDP

(N=32) PDP

(N=31) PDP

(N=32) PDP

(N=32) PDP
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כוחות גדולים על ציר הסיפוק-תסכול
דינה סילנר, יו"ר איגוד מנהלות הסיעוד בבתי-החולים

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

מה הרגישו האחיות במלר"ד 
למקרא הכתבה שהתפרסמה 
ב-2.2.11: "הארץ"  בעיתון 

"דו"ח משרד הבריאות:
אינן  המיון  בחדרי  אחיות 
עושות את עבודתן כנדרש", 

מאת העיתונאי דן אבן?
.www.haaretz.co.il/hasite

משרד  דו"ח  צוטט  בכתבה 
הבריאות, שבדק את 27 חדרי 
המיון בבתי-החולים הכלליים 
"האחיות בישראל  שבישראל: 
טיפולים  מבצעות  אינן 
המיון  בחדרי  רפואיים 
בעקבות  אחריותן".  שבתחום 
במשרד  הוחלט  הדו"ח  
מחדש,  ארגון  על  הבריאות 
חלק  יבוטלו  שבמסגרתו 
לביצוע  המורשות  מהפעולות 

שושנה  ד"ר  נדירותן.  עקב  אחיות  על-ידי 
ריב"א, האחות הארצית הראשית וראש מנהל 
"יש  שאומרת:  כמי  בכתבה  צוטטה  הסיעוד, 
בתי-חולים שבהם הרופאים מבצעים פעולות 
בתי- ויש  אחיות,  על-ידי  לביצוע  שמורשות 
לבצע  רוצות  אינן  האחיות  שבהם  חולים 
דווקא  מהן.  דורשים  ולא  מסוימות,  פעולות 
בתנאי המצוקה הקיימים של מחסור במיטות 
אשפוז ובכוח אדם, הרחבת פעולות האחיות 

הייתה מייעלת את העבודה". 
ואנו שואלות, האמנם?? 

השנים  במהלך  גבר  במלר"ד  העבודה  עומס 
עומד  שהמצב  נראה  ולא  האחרונות, 
פניות   על   מלמדים   הנתונים  להשתפר. 
רבות יותר למיון בהשוואה לשנים הקודמות, 
יותר*.  וקשה  מורכב  המטופלים  ותמהיל 
המטופל  בין  הטווח  קצרת  האינטראקציה 

ונפשית  מקצועית  עוצמה  מצריכה  לאחות 
על מנת לטפל במגוון האדיר  של  המצבים 
ברחבת  אישה  יילוד  בקיצוניות:  המשתנים 
המלר"ד, טיפול בחולה הנוטה למות, החייאת 
בנפגעי  מינית,  בנפגעת אלימות  ילד, טיפול 
היריעה  ותקצר  דרכים,  ותאונות  טראומה 

מלמנות את  כל המצבים. 

הטיפול.  בחזית  נמצאות  המלר"ד  אחיות 
בו  לטפל  החולה,  את  לראות  הראשונות  הן 
שאומדות  אלו  הן  ובמשפחתו.  בו  ולתמוך 
מחדירות  הכאב;  על  מקלות  מצבו:  את 
תרופות  נותנות  בדיקות;  עורכות  צנתרים; 
פצעים;  חובשות  עירויים;  מחברות  וחמצן; 
שולחות  ומשפחתו;  החולה  את  מדריכות 
לבדיקות; מתאמות אשפוז וממלאות תפקיד 
ופגיעות  טראומה  החייאה,  במצבי  מרכזי 
בכבוד,  בחמלה,  מטפלות  הן  רב-מערכתיות. 
ויעילות,  זריזות  הן  ובאיכפתיות.  בסבלנות 

יוכלו  כיצד  כן,  לא  שאם 
לטפל במספר הולך וגובר של 

מטופלים?

תהליכי  את  לייעל  מנת  על 
את  ולקדם  במלר"ד  העבודה 
יש  בחולה,  הטיפול  איכות 
התנאים,  את  להן  לאפשר 
האדם  וכוח  האמצעים 
התהליך,  של  להצלחתו 
בעבודתן  דופי  להטיל  ולא 

המסורה.

המצב שתואר קשה, ולמרות 
אחות  להיות  מאתגר  הכול, 
ברגעים  שם  להיות  במלר"ד: 
הידיעה,  באמת;  החשובים 
וידע  יכולת  להן  שיש 
המאפשרים הצלת חיי אדם, 

גורמת תחושת סיפוק אדירה.
את  המלר"ד  לאחיות  נותנים  אלה  כל 
משמרת,  לעוד  ולהגיע  להמשיך  הכוחות 
שסביר להניח שתהיה לחוצה, אבל באותה 

מידה תהיה גם מספקת.

אז כן, חברותינו היקרות, רק רצינו שתדעו, 
שותפות  בבתי-החולים  הסיעוד  שמנהלות 
הצדק  וחוסר  הכעס  לתחושות  מלאות 
בכלל  האחיות  לציבור  הכתבה  שגרמה 
תמונה  בהציגה  בפרט,  המלר"ד  ולאחיות 
אור  שנות  שרחוקה  ומגמתית,  חלקית 
מהאמת.  הבענו דעתנו כלפי נושאי המבדק, 
אך לא נענינו.  אחרי שהנזק נגרם, לא נותר 
לנו אלא להביע עמדתנו קֳבָל עַם וְעֵדָה: אנו, 
את  ומעריכות  מוקירות  הסיעוד,  מנהלות 
אתכן  אוהבות  המלר"ד,  אחיות  עבודתכן, 

ומצדיעות לכן.

*בשנת 2007 הגיעו למחלקות לרפואה דחופה  כ-2.5 מיליון מבקרים וזאת בהשוואה ל-1.4 מיליון בשנת 2003.
.)www.health.gov.il( על פי דוחות משרד הבריאות המפורסמים באתר משרד הבריאות(  

חדר מיון עמוס. צילום אילוסטרציה.



למה זכאי מי שפציעתו או מחלתו הוכרה בתאונת עבודה?

דמי פגיעה – מי שפציעתו או מחלתו הוכרו כתאונת עבודה, זכאי לדמי פגיעה, שהם תגמול כספי, בשיעור 75% משכר הברוטו שלו, בגין 3 חודשי ההיעדרות 
הראשונים עקב הפגיעה/מחלה. למשל, אחות שנפגעה בתאונה, ושכר הברוטו שלה )כולל תוספות, משמרות, שעות נוספות וכו'( היה ₪8,000 תקבל 6,000 ₪ 

בגין כל חודש היעדרות ב- 3 החודשים הראשונים, או חלק יחסי מסכום זה – בהתאם לתקופת ההיעדרות. 
מענק/קצבת נכות – לאחר תום 3 החודשים הראשונים – תקבע ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי אם נותרה נכות בגין המחלה/הפציעה. בהתאם לשיעור 
הנכות – ישולם פיצוי כספי. דרגת נכות בין 9 ל- 19 אחוזים – מזכה במענק חד פעמי. דרגת נכות של 20 אחוזים ומעלה מזכה בקצבה חודשית לכל החיים. 

הזכאות למענק או לקצבה – קמה גם במקרה בו העובד מוסיף לעבוד במקום העבודה ואף אם שכרו כלל לא נפגע ואפילו אם שכרו עלה מאז התאונה. 

פגימות ייחודיות לאחים ואחיות
כל אדם ובכלל זה אחים ואחיות, עלול להיפגע בתאונות עבודה "רגילות" שאינן מיוחדות לסקטור זה או אחר, כמו למשל – תאונת דרכים בדרך לעבודה או 

ממנה, נפילה או חבלה. אולם מעבר לכך ישנן פגיעות מיוחדות בהן ניתן להכיר לאחים ואחיות בנסיבות תנאי עבודתם המיוחדים:

הכרה בפגיעה של אחים ואחיות כתאונת עבודה
מאת עו"ד ליאור טומשין *

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

מדור פרסומי

* מבעלי משרד עו"ד מרקמן-טומשין העוסק בתחום נזקי גוף )תביעות ביטוח לאומי, משרד הבטחון, תאונות דרכים, חבויות וביטוח(

חשוב מכל – שכולנו נהיה בריאים, אולם במקרה של פציעה או מחלה, במקביל להתמקדות בהליך הריפוי וההבראה, יש לבחון מימוש הזכויות הכספיות 
והסוציאליות מול המוסד לביטוח לאומי וכן ממבטחים שונים, הכל לפי הענין.

גב תחתון – פגיעות כתוצאה מעבודה הכרוכה באירוע של מאמץ חריג של הרמת חולה, דחיפת מיטה או פריט כבד אחר, או תוצאות של עבודה חוזרת 
ונשנית – בתנוחה לא פיסיולוגית של הגב.

 כפות ידיים – תופעה של תסמונת התעלה הקרדלית )C.T.S( – שעשויה להיגרם עקב עבודה רוטינית עם כלים רוטטים או עבודה עם לחץ על שורש כפות 
הידיים )דחיפה, הרמה( או עבודה רוטינית אחרת בה מעורבות תנועות סיבוביות של שורש כף היד.

פגיעת כתפיים – לעובדים שעבודתם כרוכה בדחיפה/משיכה קבועה של מיטות או אביזרים אחרים, או במקרים של דחיפה ומשיכה חד פעמית משמעותית 
שהסבה פגיעה בכתף.

מחלות ורידים וכלי דם – מחלות שעשויות להיגרם מעבודה הכרוכה בשעות של עמידה על הרגליים.
מחלות שעלולות להיגרם עקב הידבקות - ישנן מחלות שעשויות להתפתח עקב מגע עם נוזלים נגועים או עקב קרבה לחולים במחלות מידבקות, בכלל זה 

ניתן לציין מחלות כבד, מחלות ריאה-שחפת, מחלות פרקים – שעשויות להתפתח כסיבוך של דלקות גרון, איידס ועוד.
התקף לב או אירוע מוחי – פגיעות אלה יהיו מוכרות במקרה של אירוע חריג נפשי או פיזי – שאירע סמוך לקרות האוטם. אירועים כאלה כוללים התרגשות 
או התרגזות יוצאי דופן, ויכוח חריג, מאמץ גופני חריג ועוד. עבודת האחים והאחיות – עשויה להיקלע לאירועים חריגים מעין אלה – במהלך טיפול במקרים 

חריגים, קשים או מרגשים של חולים או בני משפחותיהם. 
פסוריאזיס, סכרת או פגיעה נפשית – פגימות אלה עלולות להיות מוכרות אם פרצו לאחר אירועים של סטרס נפשי. אחים ואחיות – נתקלים מעת לעת 
בסיפורים דרמטיים וטראומתיים הכרוכים בסוגיות של חיים או מוות. סטרס נפשי משמעותי בעבודה – עלול להיות מוכר כגורם לפריצת מחלות כמו 

פסוריאזיס, סכרת )בעיקר מסוג 1( או מחלת נפש.
מחלות ותסמונות עקב חשיפה לחומרים – מחלות שונות ותסמונות נוירולוגיות עלולות להתפרץ עקב חשיפה לחומרים שונים. במקרים אלה – אם למחלה 

עשויים להיות מספר גורמים אפשריים – שאחד מהם הוא חשיפה לחומרים- ניתן להכיר בקשר בין חשיפה זו לבין המחלה ולהכיר בכך כתאונות עבודה.

בישראל  האחרים  העובדים  ככל  ואחיות  אחים 
ולפיצויים  להכרה  עבודה  תאונות  של  במקרה  זכאים 
עובדי  את  שמייצג  כמי  לאומי.  לביטוח  מהמוסד 
העובדים,  ועד  באמצעות  המאורגנים   – קפלן  בי"ח 
בכל פגיעות גוף בהן לקו וכמי שמייצג אחים ואחיות 
ועד  ע"י  מאורגן  שאינו  )באופן  אחרים  חולים  מבתי 
של  זכויותיהם  את  זו  ברשימה  אפרט  העובדים(, 
עובדים שפגיעתם או מחלתם הוכרה כתאונה עבודה 
וכן פגימות ייחודיות לאחים ואחיות בבתי חולים, בהן 

ניתן להכיר בשל אופיה הייחודי של עבודתם. 
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RN, BA רוני לוי-שדה
אחות ליווי הריון

מרפאת רקתי טבריה - שירותי בריאות כללית

לידה מודעת
תרומתו של קורס הכנה ללידה

תקציר
ללידה  הכנה  קורס  של  תרומתו  נבדקה 
לחוויות הלידה, לתחושת הביטחון במהלכה 
רקע  על  במיוחד  זאת  ההורות.  ולראשית 
קורס ההכנה  יעילות  כי  דיווחים מהספרות, 
ללידה מוטלת בספק. נמצא, כי הידע הנרכש 
חיובי  באופן  משפיע  ללידה,  הכנה  בקורס 
הביטחון  לתחושת  תורם  הלידה,  חוויית  על 
למושגים,  ולחשיפתן  המשתתפות  של 
הקשורים בלידה. עם זאת, יכולתו של הקורס 
לתרום בנושאים, הקשורים לראשית ההורות 

וההנקה, הינה מוגבלת. 

מבוא
בשליש  לרוב  מועבר  ללידה  הכנה  קורס 
עד  המונה  בקבוצה  ההיריון  של  האחרון 
מוסמכת  מדריכה  על-ידי  זוגות,  כ-10 
בדרך- מיילדת.  על-ידי  או  ללידה  להכנה 
הבאים:  הנושאים  את  כולל  הקורס  כלל 
ההיריון;  בסוף  לבריאות  וחינוך  חיים  אורח 
ואופן  כאב  הלידה;  של  פיזיולוגי  מהלך 
ההתמודדות עימו; דרכים להרפיה )נשימות, 
תנוחות, תנועתיות(; חשיבות התמיכה בלידה 
והדרכת המלווים; אינדיקציות להתערבויות 
הנקה;  בלידה;  סיבוכים  והשפעתן;  רפואיות 
טיפול בתינוק בראשית ההורות; משכב לידה 
וזוגיות לאחר לידה. כמו כן, הקורס מאפשר 
במהלך  המשתתפים.   בין  ותקשורת  דיון 
עבודתי כאחות ליווי הריון במרפאה בטבריה 
הכנה  קורסי  האחרונות  בשנתיים  העברתי 
של המלצותיה  את  שתואם  באופן  ללידה 

 .Lothian (2008(

למקצוע  עמיתות  ושל  נשים  של  מתגובות 
של  ויעילותו  נחיצותו  לגבי  השאלה  עולה 
הביעו  מהנשים  חלק  ללידה.  ההכנה  קורס 
שאינן  לידע  אותן  יחשוף  שהקורס  חשש, 
חפצות בו, או שלא יתרום להן. אחרות קיוו, 
שהקורס יכשיר אותן ללדת ויביא להגשמתה 
של "לידת החלומות". לא כל אנשי המקצוע 
נשים  ומעודדים  עניין  מראים  בקהילה 
אני  מיילדות  מעמיתות  לקורס.  להצטרף 

בקורסים,  המשתתפות  הנשים  כי  שומעת, 
מגיעות עם מוכנות מסוימת ללידה, למרות 

שהן מתקשות להגדיר את רמת המוכנות.

אינו  בארץ  ללידה  בחינוך  העיסוק  היקף 
אם  בישראל,  מחקרים  מאוד  ומעט  ידוע, 
בכלל, נערכו בתחום של חינוך ללידה. ארגוני 
הבריאות הגדולים בישראל מספקים קורסי 
הכנה ללידה כחלק מהשירות, כמו גם  בתי-

החולים וגופים פרטיים.

סקירת ספרות 
ללידה  חינוך  של  ערכו  לגבי  ספקות  ישנם 
התחלת  ועל  הלידה  תוצאות  על  והשפעתו 
לאורך   .)Paz-pascual et al, 2008( ההנקה 
ה-19  למאה  ועד  האנושית  ההיסטוריה 
ומיילדות.  חברות  האם,  בעזרת  ילדו  נשים 
המיילדות הראשונות כבר מופיעות במקרא, 
שמות א' ט"ו-י"ז )שפרה ופועה(. הידע לגבי 
ומיילדות הוכשרו  הלידה הועבר מאם לבת, 
התעשייתית  המהפכה  מאז  מסורתי.  באופן 
הלידות  הוכנסו  המואצים  העיור  ותהליכי 
לבתי-החולים ועברו תהליך של מדיקליזציה. 
בתחילת המאה ה-20  ביקשו נשים להשיב את 
שליטת האישה על גופה לידי הנשים עצמן, 
ה-60  בשנות  ללידה.  הנשים  חינוך  על-ידי 
וה-70 התחזקו תנועות ונוסדו זרמים שונים 
לאור   .)Nolan, 1996( ללידה  החינוך  בתחום 
זאת, טוענת )Nolan )1996, כי מטרת החינוך 
ללידה היא להביא את הנשים למרכז הטיפול 
של עצמן ולאפשר להן לקבל החלטות ולנהל 
את הלידות שלהן, את בריאותן ואת בריאות 
כיום  נכשל  ללידה  החינוך  לטענתה,  ילדיהן. 
במשימה זו, כיוון שהפך לכלי נוסף, המשרת 

את המדיקליזציה של הלידה.
 Walker & Erdman, 1984 מציינות, כי מטרת 
לזוגות,  ידע  לספק  הינה  ללידה  החינוך 
ומתוך כך להביאם לרכישת ביטחון ביכולתם 
חוויית הלידה. מחקרן הראה,  להתמודד עם 
כי הקורסים משפרים את הידע של הזוגות, 
שלהן  הביטחון  רמת  את  מדרגות  ונשים 
ולפני הלידה.  יותר לאחר הקורסים  כגבוהה 

יחד עם זאת, לאחר הלידה, הן מדרגות את 
בדרגה  הקורס,  להן  שסיפק  הביטחון,  רמת 
שחשו  הביטחון,  לרמת  כמעט  הזהה  נמוכה, 
הידע  כי  סבורות,  החוקרות  הקורס.  לפני 
החרדה  להפחתת  מביא  הנשים,  שרכשו 
נראה,  אך  הביטחון,  תחושת  את  ומעלה 
שהמפגש עם חוויית הלידה עצמה מוריד את 

תחושת הביטחון, עליה מדווחות לאחר מכן.

של  עקבית  לא  השפעה  מראים  מחקרים 
קליניות  תוצאות  על  ללידה  ההכנה  קורסי 
ללידה  לחינוך  תוכניות  כי  נראה,  לידות.  של 
תוצאות  על  משפיעות  אינן  שונים  מסוגים 
ההריון  של  ואובייקטיביות  סובייקטיביות 
ההתמודדות  שיפור  על  גם  ביניהן  והלידה, 
להורות  והכנה  הלידה  בזמן  ולחץ  כאב  עם 

  .)Jaddoe, 2009( לאחריה
ללידה  הכנה  קורסי  בין  השווה  אחר  מחקר 
הכנה  של  סטנדרטיים  לקורסים  "טבעית" 
שמים  "טבעית"  ללידה  הכנה  קורסי  ללידה. 
דגש על תרגול של תנוחות, הרגעה, נשימות 
ללא  כאב  עם  פסיכולוגית  והתמודדות 
אמצעים רפואיים. המחקר לא מצא הבדלים 
והן  החרדה  ברמת  הן  השונות  הקבוצות  בין 
הניתוחים  )מספר  המיילדותיות  בתוצאות 
מספר  כאבים,  במשככי  שימוש  הקיסריים, 
נמצאו  לא  כן,  כמו  הרגילות(.  הלידות 
לשביעות  באשר  הקבוצות  בין  הבדלים 
הרצון מחוויית הלידה, או בהתמודדות לאחר 
הלידה )Bainbridge, 2009(, מה שמטיל ספק 

ביעילות של הטכניקות הנ"ל.
יחד עם זאת, קורסי ההכנה ללידה מקובלים 
ברוב העולם המערבי, ונראה שהם מסייעים, 
בין השאר, בהרחבת רשת התמיכה החברתית 
והיכרות  אחרות  ליולדות  ובחשיפה  לנשים 
עימן. במחקר בשוודיה, למשל, מצאו, שנשים 
שהשתתפו בקורסים שנמשכו יותר מחמישה 
משתתפת  עם  קשר  על  שמרו  מפגשים, 
 Fabian, Radestad( אחרת בקורס לאחר שנה

 .(and Waldentrom, 2004
של  נוספים  יתרונות  מציגים  המחקרים 
נשים   - קטנים  באחוזים  אם  גם  הקורסים 

racelci@clalit.org.il :סופר מכותב



אילן הורוביץ C.A. מוותיקי המרצים לרפואה סינית בישראל. את ניסיונו הקליני רכש כחבר 
בהשפעת  קפלן  בבי"ח  במחקר  השתתף  בבוסטון.  כרוני  בכאב  לטיפול  במחלקה  צוות 
שנות  במשך  הנושא.  בהדרכת  עוסק   1983 משנת  יציבה.  לב  תעוקה  על  דיקור  טיפולי 
עבודתו הכשיר אילן מאות רבות של מטפלים, חלקם מדריכים במסגרות של בתי ספר 

שונים לרפואה סינית. ספריו נמצאים בשימוש נרחב בקרב מטפלים.

ואמצעי  והיכולת למתן טיפולים ברפואה סינית הוא לא רק מקצוע  הידיעה 
מחיה. זו יכולת לעזרה עצמית, זו הרגשת סיפוק שעזרנו לזולת, תחושה של 

שחרור מהתלות לפנות לטיפולים יקרים. 

הקורס הוא מקצועי לכל דבר. מסיימי הקורס יקבלו תעודה מטעם ביה"ס הירושלמי לרפואה סינית.

• קורס דיקור
• השתלמות בכוסות רוח 

• השתלמות בטיפולי מוקסה
• השתלמות בטכניקות שיאצו

04.05.11
 11.08.11
04.09.11

03.05.11
31.05.11
16.08.11
21.06.11

יום ד'
יום ה'
יום א'

קורס דיקור
קורס דיקור
קורס דיקור

יום ג'
יום ג'
יום ג'
יום ג'

10:00-13:00
17:00-20:00
16:00-19:00

16:00-20:00
11:00-15:00
16:00-20:00
16:00-20:00

מרכז י.ד.שלוס ת"א
מרכז י.ד.שלוס ת"א

בית אבא חושי, חיפה

ירושלים
מרכז י.ד.שלוס ת"א
מרכז י.ד.שלוס ת"א
מרכז י.ד.שלוס ת"א

כוסות רוח
כוסות רוח
כוסות רוח

שיאצו למטפלים

7,200 ש"ח
7,200 ש"ח
7,200 ש"ח

300 ש"ח
300 ש"ח
300 ש"ח
950 ש"ח

קורסים

השתלמות ברפואה סינית

סינית.  רפואה  בשיטות  מאבחנים  כיצד  תלמדו  ותכליתי.  ענייני  הוא  הקורס 
תלמדו מקום נקודות אנרגיה חשובות והשפעתן על הגוף. בסיום הקורס תדעו 
כיצד להשתמש בשיטות הריפוי הללו וכיצד להקל על תחום נרחב של כאבים 
ובעיות נוספות כגון: הקלה על בעיות נשימה , צניחת רחם, ויסות דימום וגינלי, 

עליית אחוזי הצלחה בטיפולי פוריות ועוד.

הקורסים מתנהלים בתל אביב, חיפה, ירושלים ורמת הגולן
נשמח לארח אתכן לביקור בכיתות קיימות

בית הספר הירושלמי לרפואה סינית
תל-אביב, חיפה, ירושלים, רמת הגולן

למידע נוסף הכנסו לאתר של בית הספר הירושלמי לרפואה סינית:

במשרד: 04-6600390  אילן: 054-4722977  כוכב: 054-8157808
www.acuisrael.com

אחיות לומדות ומשתלמות בשיטות הרפואה הסינית
C.A. עם אילן הורוביץ
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כללו:  הקורסים  כללית.  בריאות  שירותי  של 
ארבעה מפגשים עיוניים, מפגש תרגול אחד 
ומפגש סיור בחדר לידה. בקורסים השתתפו 
זוגות, כולם עם עובר יחיד  זוגות ל-8  בין 4 
)למעט משתתפת אחת(. בסך-הכול התחילו 
את הקורס 81 משתתפים, מתוכם 42 נשים. 
זוגן.  את הקורס  , רוב הנשים הגיעו עם בן 
 3( נשים.   39 מתוכם   77 משתתפים,  סיימו 

נשים לא סיימו את הקורס(.

ממצאים

שאלונים.   40 נאספו  דמוגראפיים:  נתונים 
לשבוע  ה-26  השבוע  בין  היו  המשתתפות 
ה-34 להריונן. טווח גילאי הנשים נע בין 22 
כולן  ראשונה,  לידה  זו  הייתה  לכולן  ל-33. 
רובן  חילוני,  היהודי  מהמגזר  רובן  נשואות. 
הפריפריה  מישובי  מיעוטן  טבריה,  מהעיר 
הבינוני, בעלות  בנות המעמד  כולן  בסביבה, 
רוב  ויותר.  לימוד  שנות   12 של  השכלה 
רובן  נמוך.  בסיכון  בהריון  היו  המשתתפות 
אלה  על  נוספים  קריאה  בחומרי  השתמשו 

שניתנו בקורס,  בספרים או באינטרנט. 

הציפיות  שאלון  מניתוח  מהקורס:  ציפיות 
למוכנות  ציפייה  עיקריים:  נושאים   4 עולים 
של  התיאוריה  ללמידת  ציפייה  ללידה, 
הלידה, ציפייה להפחתת חרדה לגבי היכולת 
ידע  לרכישת  ציפייה  הלידה,  עם  להתמודד 

בנושא ההורות וההנקה. 

ממצאי המשובים 
כאחד,  וגברים  מנשים  משובים   45 נתקבלו 
כי  העריכו  המשתתפים  רוב  כי  עלה  מהם 
החרדה  רמת  מאוד.  רבה  במידה  ידע  רכשו 
בסיומו.  וגם  הקורס  לפני  כגבוהה  הוערכה 
את  המשתתפים  ציינו  הפתוחות  בשאלות 
השיתוף  ההקשבה,  שקיבלו,  האישי  היחס 
היבטים  לגבי  בשאלה  בקבוצה.  והאווירה 
בתרגול  צורך  יש  כי  צוין  שיפור,  הדורשים 
נוסף, וכן יש מקום לשפר את החלק הארגוני 

של הקורס כגון: מיקום, שעות וכיבוד. 

תוצאות שאלוני הידע והעמדות לפני הקורס 
ולאחריו

נאספו 64 שאלוני ידע ועמדות לפני הקורס 
ובסיומו. בולט השינוי בעמדות ועלייה ברמת 
הידע לאחר הקורס. לפני הקורס ענו נכון על 
 81% ולאחריו  מהנשאלים,  כ-56%  השאלות 
עמדותיהם  שינו  מהמשתתפים   20% מהם. 

בעקבות הקורס . 

תוצאות השאלונים לאחר לידה
 4 בין  שהיו  מנשים,  שאלונים   23 נאספו 

חודשים ל-22 חודשים לאחר לידה. 
רגילה,  בלידה  ילדו   )17(   74% הלידה:  סוג 
13% )3( לידות מכשירניות, 13% )3(  ניתוחים 
 )16(  69% לבית-החולים:  פנייה  קיסריים. 
ירידת מים 26%. השאר  פנו בגלל צירים או 
הופנו על-ידי המרפאה בגלל הריון עודף או 

מסיבות אחרות.  
היה  מהלידות   )18( ב-80%  התערבויות: 
שימוש במשככי כאבים בעיקר באפידוראל. 
ב-50% )11( מהלידות נעשה שימוש בפיטוצין 

לזירוז לידה. 
ממצאי שאלות ההערכה לגבי הידע והכלים 
כי  העובדה,  את  שיקפו  בקורס,  שנרכשו 
נושאים הקשורים לידע לגבי הלידה ותרומתו 
את  קיבלו  בלידה  להתנסות  הזה  הידע  של 
נושאים  זאת,  לעומת  ביותר.  הגבוה  הדירוג 
הקשורים לידע לגבי הנקה וראשית ההורות 
קיבלו את הדירוג הנמוך ביותר. ניתן לראות, 
כי קיים פער גדול בין הציפייה לקבלת ידע 
הידע  לבין  יעילותו  והערכת  הנקה  בנושא 

בנושא הלידה.

דיון 
הקורס  לפני  הידע  ברמת  שיפור  נמצא 
של  העצמית  ההערכה  גם  ובסיומו. 
בקורס,  הידע שרכשו  המשתתפים את רמת 
מרמת  נובעת  שזו  ייתכן  גבוהה.  היתה 
מהקורס.  הגבוהה  הכללית  הרצון  שביעות 
גם  היא  המבדק  שעורכת  נציין,  כביקורת 
ולעתים  הנשים,  של  ללידה  ההכנה  מדריכת 
ההרות.  הנשים  של  המלווה  האחות  גם 
ייתכן, שהקשר האישי בין הנחקרות לחוקרת 
מהמשובים,  עולה  עוד  ההערכה.  על  השפיע 
ידע,  רכישת  המאפשרת  המסגרת,  עצם  כי 
הנמצאים  אחרים  ושיתוף  שאלות  שאלת 
על  ועונה  למשתתפים  חשובה  דומה,  במצב 
הלידה  לאחר  גם  זו.  בתקופה  שלהם  צורך 
ציינו נשים כי הקשרים שנוצרו בקורס, נמשכו 
התמיכה  מעגל  את  והרחיבו  הלידה  לאחר 

שלהן כאימהות צעירות.

הורות  בנושאי  הלידה  לפני  לידע  השאיפה 
והנקה נמוכה יחסית. למרות שלאחר הקורס 
והנקה  הורות  בנושא  הידע  רכישת  הוערכה 
לאחר  בכ-50%  צנח  זה  דירוג  גבוה,  בדירוג 
לידתן  שזו  בנשים,  מהתבוננות  הלידה. 
לראות  הקושי  את  רואה  אני  הראשונה, 
"מעבר ללידה". הן אינן מביעות דרישה לידע 
הלידה  לאחר  לחיים  הקשורים  בנושאים 

הלידה  את  חוו  בקורסים,  שהשתתפו 
 Salmon and( כמלחיצה פחות ומספקת יותר
שנשים  הראה,  אחר  מחקר   .)Drewt, 1992
את  דרגו  ללידה,  הכנה  בקורסי  שהשתתפו 
יותר והשתמשו בפחות  הכאב ברמה נמוכה 
 Nicholas & Smith( הלידה  במהלך  תרופות 

 .)Humenick, 1988

הרושם,  מתקבל  הספרותית  הסקירה  מתוך 
את  למקד  נכונה  הערכה  על-ידי  ניתן  כי 
רב  לדיוק  ללידה  ההכנה  תוכניות  מטרות 
יותר, ובתוך כך לעודד את המדריכות לשינוי 

התוכן ולהתאמתו לצורכי המשתתפות.
מודל  את  מציעה  אף   O'Meara, 1995
על- לבדיקה  כמתאים  הסיעודי  ההערכה 
נתונים, הכנת תוכנית התערבות,  ידי איסוף 

ביצוע התערבות והערכה.    

עניינו  שהעברתי,  קורסים  כשבעה  לאחר 
הכנה  קורס  האם  הבאות:  השאלות  אותי 
הנשים  של  הידע  רמת  את  משפר  ללידה 
הלידה?  תהליך  לקראת  זוגן  ובני  ההרות 
השתמשו  בקורס,  שהשתתפו  הנשים,  והאם 
בידע ובכלים שרכשו במהלך הלידה ובימים 

שלאחריה?
שהשתתפו  הנשים  בקרב  כי  היו,  ההשערות 

בקורס:
הלידה  בתחום  הידע  ברמת  שיפור  יהיה 

ההנקה וראשית ההורות. 
תעלה תחושת השליטה של האישה במהלך 

הלידה. 
בתהליך  האישה  על  מיטיבה  השפעה  תהיה 

הלידה 
תהיה השפעה מוגבלת של הקורס על ההנקה 

וראשית ההורות. 

שיטה
ורטרוספקטיבי.  ניסויי  חצי  הערכתי  מבדק 
הראשון  החלק  חלקים:  שני  כלל  המבדק 
לפני  ידע  רכישת  של  המשתנה  את  בדק 
קורס הכנה ללידה ולאחריו באמצעות שאלון 
מובנה וסגור. הקורס עצמו שימש כסוג של 
לאחר  סקר,  נערך  השני  בחלקו  התערבות. 
חוויית  על  הקורס  לבדיקת השפעת  הלידה, 
בנוסף  בקורס.  המשתתפות  של  הלידה 
ציפיות  תיאום  משאלון  גם  נתונים  נאספו 
הקורס  בתחילת  שחולק  אישיים,  ופרטים 

ומהמשובים שהתקבלו בתום הקורס.

2009 התקיימו שבעה  ליוני   2008 ינואר  בין 
קורסי הכנה ללידה במרפאת רקתי בטבריה 



תמונות  על  בחיוך  מסתכלת  ב.  אילנה 
ומתקשה  כחודש  מלפני  עצמה  שלה 

להאמין.
אומרת.  היא  מאמינה“  לא  עדיין  ”אני 
ניסיתי?  לא  מה  הייתי?  לא  ”איפה 
דיאטות, התעמלות, עברתי כמעט הכל! 
רק עכשיו, אחרי כל כך הרבה תסכולים 
המראה  את  קיבלתי  סוף  סוף  ואכזבות 
באזורים  מחוטבת  שרציתי,  החתיכי 
שטוחה  יותר  נעשתה  הבטן  הנכונים. 
תוך חודש ימים, בלי להתאמץ. מדהים, 

לא?“
הארבעים  בשנות  בשלה  אישה  אילנה, 
במוסד  בכיר  תפקיד  ובעלת  לחייה 
אלפי  מכמה  אחת  היא  גדול,  ציבורי 
את  בהצלחה  ניסו  אשר  בישראל  נשים 
”בלה קונטור“-שיטה מהפכנית להצרת 
אשר  הצלוליט,  בבעיית  וטיפול  היקפים 
כבר  למדוד  ניתן  אותן  תוצאות  מראה 

אחרי 40 דקות שימוש.
אשר  מתחרים,  ללא  בלעדי  פתרון  זהו 
הצלוליט  לבעיית  ייחודי  מענה  נותן 
ואשר  מהנשים,  כ-90%  בקרב  הקיימת 
המחמירים  האישורים  כל  את  קיבל 
הבריאות  ממשרד  החל  בעולם  ביותר 
וכלה   (CE) האירופאי  התקן  הישראלי, 
(מנהל   FDA-ה של  הנכסף  באישור 
בחברת  האמריקאי).  והמזון  התרופות 
”קונטור אפקט“ בעלת הזיכיון להפצת 
המוצר בישראל מדווחים על 90%  אחוזי 
ולכן  לטיפול  המתאימים  מבין  הצלחה 
אם  מלא  כספי  החזר  מבטיחה  גם  היא 

אין תוצאות. 
 

גם לדוגמניות
אפקט“  ”קונטור  מבעלי  לוינברג,  יורם 
רפואיות  במערכות  רב  ניסיון  ובעל 
כבר  שהבשורה  מעדכן  מתקדמות, 
עוברת מפה לאוזן כשכל לקוחה מרוצה 
מרגישה שהיא פשוט חייבת ”לגלות את 
הדוגמנית  אפילו  לחברותיה.  גם  הסוד“ 
נשבתה  קילצ‘ינסקי  סמדר  והשחקנית 

בקסמי הפלא הרפואי.
אני  כי  סקפטית  מאד  ”האמת-הייתי 
מכירה טוב מאד את התחום הזה. כולם 
הרבה.  קורה  לא  בפועל  אבל  מבטיחים 
שנים שאני מנסה להצר קצת במותניים 
בעקבות הלידה האחרונה, ולא מצליחה. 
לקחתי  אז  ניסיון  טיפולי  שני  לי  הציעו 
הטיפול  אחרי  כבר  נדהמתי:  ופשוט 
שינוי.  ראיתי  דקות,   40 רק  הראשון, 
ס“מ  עוד  הפחתתי  השני  הטיפול  אחרי 
ואז הבנתי שזה באמת עובד. אם על גוף 

צורך  עוד  אין  לכספך,  התמורה  במיוחד  חשובה  בהם  אלה  בימים 
להתלבט כי עם ”בלה קונטור“ רואים תוצאות של ממש, או מקבלים 
רק  יכולה  את  זה  על  תסתכלי  שלא  צד  מאיזה  מלא.  כספי  החזר 
עכשיו  יכולה  את  לך,  חשוב  באמת  החיצוני  המראה  אם  להרוויח. 
ליהנות ממבצע מיוחד לשנה החדשה: טיפול התנסות ב99 ₪ בלבד 
בגופך  שחל  השינוי  את  למדוד  את  גם  כנראה  תוכלי  בסופו  אשר 

בייחוד אחרי ”נזקי“ תקופת החגים הארוכה...
עם ”בלה קונטור“ תגלי את כל אשר חיפשת במשך שנים- גוף חטוב 
התשלום  כאב.  וללא  בביטחון  במהירות,  בקלות,  היקפים  והצרת 
אחריות-בלעדית  ותעודת  בכתב  התחייבות  עם  בתוצאות,  מותנה 

בישראל!

למה נשים ממליצות על בלה קונטור?
רואים ומאמינים - בבלה קונטור רואים את התוצאות כבר מהטיפול הראשון  •
ללא חשש - אין סיכונים ואין תופעות לוואי, ללא כאב, לא חודרני ולא פולשני  •

הבעיה את  פותרים  לא  ודיאטה  גופנית  שפעילות  היכן   - בעייתיים  באזורים  התמקדות   •
בתהליך מובנה  כחלק  מתועד  ותצלומים-  מדידות  שקילות,   - הטיפול  מהלך  כל   - תיעוד   •
במשקל עליה  שאין  בהנחה  משמרים  בטיפולים  צורך  אין   - זמן  לאורך  נשמרות  התוצאות   •
ס"מ   4 לפחות  של  היקפים  הצרת  מבטיחה  טיפולים   10 בת  סדרה    - לתוצאה  התחייבות   •
במכנסיים מידות   2 ב  שינוי  היה  גם  בהם  מקרים  מוכיחה  המציאות  מלא.  כספי  החזר  או 

בלבד?  ₪  99 רואים תוצאות ב איך 

עדי זינגר     //  צילומים: נח שחר

איך נעלמה הבטן?

איך מוכרים ישבן חטוב לברזילאיות?
הד“ר צ‘רלס ימאגוצ‘י, נשיא האגודה הברזילאית לניתוחים פלסטיים בלייזר, הוא בעליה של אחת 

הקליניקות הראשונות בברזיל שרכשו את  מכשירי ”בלה קונטור“.
במכתב נרגש מחודש מאי 2006 מציין הד“ר ימאגוצ‘י את הברזילאים כצרכנים גדולים של ניתוחים 
עובד  אשר  המכשיר  של  יתרונותיו  את  מונה  הוא  יחסית.  גבוהות  ודרישות  ידע  בעלי  קוסמטיים, 
וביניהם היכולת לענות על ציפיות המטופלים (כ90% הצלחה!),  6 ימים בשבוע בתעסוקה מלאה, 
ביצועים יוצאי דופן יחסית למתקנים אחרים וגם על השימוש בו כתחליף לניתוחים פלסטיים. כיום 
4 יבשות ברחבי העולם במדינות כגון ארה“ב, ברזיל,  יש כבר מאות מכשירי ”בלה קונטור“ על פני 

אנגליה, גרמניה, איטליה, ספרד, יוון, רוסיה ואפילו באוסטרליה יש כבר  20 מכשירים. 

”בלה קונטור“ פוטר אותך
מכל מחשבה על טיפולים 

פולשניים למיניהם הכרוכים 
בהרדמה מקומית, באשפוז, 

סבל, כאב וסיכון מיותרים. 
השיטה המדהימה הזו נותנת 

תוצאות הרבה יותר טובות, 
בפרק זמן קצר הרבה יותר 

וברבע(!) המחיר.
לעיתים קרובות כבר 

לאחר טיפול ראשון של 
40 דקות ניתן לראות ממש 

תוצאות, אפילו 4 ס“מ בטיפול 
אחד! עוד חידוש מרענן: 

התחייבות בכתב להחזר כספי 
מלא במידה ואין תוצאות. 

והעלות? ממש אינה גבוהה, 
רק אל תשכחי לקחת בחשבון 

את ההוצאה על מלתחה 
חדשה...

שמאפשר  החגים“  ”ארוחות  בנזקי  בטיפול  ומהיר  קל  פיתרון  יש 
≠ לפחות  פריצת דרך עולמית של  אף לרדת מידה אחת פחות 
הרוצות  רבות  נשים  של  חלומן  על  עונה  ישראלי¨  אפ  סטארט 
ולהיראות חטובות במקומות הנכונים¨ במהירות  להיפטר מצלוליט 
 øשטוחה בטן  ניתוחי   או  פולשני  תהליך  כל  ללא  וזאת  ובקלות 
מותניים צרותø ישבן חטובø ירכיים מוצקותø עכשיו זה אפשרי¨ עם 
”בלה קונטור“¨ פיתוח מהפכני בשיטת האולטרא סאונד המופץ מזה 
µ שנים למאות קליניקות ב≠≤µ מדינות ברחבי העולם  סוף סוף 
נמצא פתרון המבטיח תוצאות מהירות בתוך ≥±≠∂ פגישות ≠ ללא 
שוטפים  ”תחזוקה“  בטיפולי  צורך  או  ניתוח  ללא  סיכון¨  ללא  כאב¨ 
עומד   נשמע טוב מדי מכדי להיות אמיתיø שימו לב∫ המכשיר 
האמריקאי   FDA≠ה אישור  כולל  המחמירים¨  התקנים  בכל 
ומשרד הבריאות הישראליÆ אתן מוזמנות לקרוא ולהתפעל בעצמכן 

 ועוד יתרון ≠ כשתרצו לנסות¨ תשלמו רק לפי התוצאות 

מהיקף  להוריד  רציתי  האחרונה  הלידה  "מאז 
הבטן. ב-2 טיפולים עם "בלה קונטור" הצלחתי 
מה שלא עשיתי ב-7 שנים. אם זה עבד אצלי - 

זה בטח יצליח לכל אחת"
(סמדר קילצ‘ינסקי דוגמנית ושחקנית)

אחת  שכל  כנראה  משפיע,  זה  שלי  כמו 
יכולה. לכן, כשפנו אליי לייצג את השיטה 
להזדהות  לי  חשוב  כי  מייד  הסכמתי 

ולהאמין בכל מה שאני קשורה אליו“.

פשוט ובטוח- זה לא ניתוח
הקיימות  השיטות  מרבית  עם  הבעייה 
אינן  שהן  היא  היקפים  להצרת 
מצריכות  הן   - זמן  לאורך  אפקטיביות 
את  לשמר  מנת  על  חוזרים  טיפולים 
אינן  הן  בנוסף,  הטיפול.  תוצאות 
הבטחה  או  מדידה  תיעוד,  כל  מספקות 
והן  תוצאות   לפי  לתמורה  ממשית 
משרד  או   FDA אישורי  ללא  פועלות 
מתפרסמות  אף  לאחרונה  הבריאות. 
טיפול  המשלבות  חדשניות  שיטות 
איברים  ניקוב  באמצעות  פולשני  לייזר 
והרדמה מקומית אשר לא רק שיש בהן 
שתוצאותיהן  אלא  וכאב,  סבל  סיכון, 
בניגוד  חודשיים.  לאחר  רק  מתגבשות 
תוך  רואים  קונטור“  ב“בלה  אלה,  לכל 
זמן קצר תוצאות בעיניים, והן איתנו כדי 
להישאר. זוהי שיטת טיפול בטכנולוגיה 
סאונד  אולטרה  גלי  ע“י  מתקדמת 
בבדיקת  הקיימת  לזו  דומה  (בעוצמה 
הריון שגרתית) המבוססת על תהליכים 
המתרחשים בגוף באופן טבעי. המכשיר 
אשר  מתמטית  באנליזה  שימוש  עושה 
הקול  גלי  ועוצמת  תדירות  את  מכוונת 
עומק  עובי,  של  לפרמטרים  בהתאם 
המשתנים  השומנית,  הרקמה  וצפיפות 
מאדם לאדם. יכולת ההתאמה האישית 
מדהימים  הצלחה  לאחוזי  מביאה 
המתבטאות  לעין  הנראות  ולתוצאות 
בחיטוב הגוף, בהצרת היקפים ממוקדת, 
במראה  ניכר  ושיפור  הצלוליט  העלמת 

ומרקם העור.
גם אורנה ר., מדריכת ספינינג השואפת 
פתרונות  מיני  כל  ניסתה  לשלמות, 
שהכזיבו עד שהתנסתה לאחרונה ב“בלה 
קונטור“. גם היא לא האמינה כמה מהר 
וללא מאמץ אפשר לקבל תוצאות כל כך 

נראות לעין.
”שתרגילי  אומרת,  היא  להבין“  ”צריך 
ספורט ודיאטות שנעשות על מנת לשפר 
יכולים למקד את  את מבנה הגוף אינם 
יוסר  מהם  בגוף  האזורים  על  ההשפעה 
יאבדו  מכך,  כתוצאה  העודף.  השומן 
רקמת שומן דווקא מאזורים לא רצויים, 
הדרך  הצלוליט.  שכבת  תישאר  ועדיין 
היחידה שקיימת כיום להפחתת רקמות 
באמצעים  היא  רצויים  מאזורים  שומן 

פיזיולוגיים“.
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שזו  זוגן,  ובני  הנשים  אותו.  לקלוט  ויכולת 
להם הולדת הילד הראשון, מרוכזים בלידה, 
בחשש מהבלתי צפוי ובכאב. הלידה נתפסת 
כ"ראש ההר", והזוגות מתקשים לתפוס את 
שלמים  חיים  יש  הלידה  שאחרי  העובדה 
והתמודדויות רבות. בגלל הקושי הזה לקבל 
את הידע בהנקה ובמיומנויות שלאחר הלידה, 
זוגן מוצאים עצמם מתמודדים  ובני  הנשים 
עם תפקיד חדש שלתחושתם לא הוכנו אליו 
הלידה,  בנושא  ידע  רכישת  בצורה מספקת. 
לעומת זאת, שומרת על ציונים גבוהים למדי 
ידע  לרכוש  נשים מצפות  הלידה.  לאחר  גם 
רכשו  אכן  הנתונים  ולפי  בקורס,  הלידה  על 

אותו.  

גם לאחר הלידה הנשים העריכו במידה רבה 
את הידע שרכשו בקורס בנושא הלידה. בכל 
הקשור לחוויות בחדר הלידה עולה, כי הידע 
חשו,  נשים  מועיל.  והיה  שימוש  לידי  בא 
ושהן  להן,  מוכרת  הלידה  בחדר  שהחוויה 
מכירות את המושגים המדוברים. נתון מעניין 
הוא, שהכלים שתורגלו בקורס, קיבלו הערכה 
בינונית על-ידי הנשים. זאת, למרות, שלפני 
הקורס הציפייה לקבל כלים מעשיים הייתה 
דירוג  קיבל  התרגול   - ובמשובים  נמוכה, 
גבוה, אם כי רבים ציינו כי יש צורך בתרגול 
רב יותר. למרות שכל מפגש בקורס מתחיל 
ושיעור שלם מוקדש לתרגול של  בנשימות, 
תנועות ועיסויים, כמדריכה אני חווה שיתוף 
פעולה נמוך ביותר של הנשים ובני זוגן, בין 

השאר בגלל מבוכה רבה למשל לנשום בקול 
או להתאמן על תנוחות לידה. 

מאוד.  מורכבת  בלידה  השליטה  שאלת 
תחושת שליטה בלידה נובעת מגורמים רבים, 
התערבויות  הלידה,  משך  הלידה,  אופן  כמו 
של  וחברתיים  אישיותיים  מגורמים  וכן 
מסוג  במבדק  לבודד  שקשה  יולדת,  כל 
קשה  המבדק,  נושא  זה  שאין  למרות,  זה.  
הלידות.  תוצאות  של  מהנתונים  להתעלם 
באפידוראל,  נעזרו   )18( כ-78%  זה  במדגם 
בזירוז.  שימוש  היה  מהלידות   )12( וב-52%  
שניים  )פי  למדי  גבוהים  אחוזים  הם  אלה 
בישראל.  הארצי  לממוצע  בהשוואה  ויותר( 
בהשוואה  פחות  בוצעו  קיסריים  ניתוחים 
חלקו  מה  לדעת  ניתן  לא  הארצי.  לממוצע 
של הקורס בנתונים אלה. ייתכן, שיש לפנות 
מדובר  זו.  בשאלה  המדגם  לאוכלוסיית 
גיל,  שכבת  מבחינת  הומוגנית  באוכלוסייה 
ייתכן,  סוציו-אקונומי.  ומעמד  מגורים  אזור 
מסוימת  גישה  על  מעידים  שהנתונים 
שמאפיינת  רפואיות,  ולהתערבויות  ללידה 
המחקר  זה,  בהקשר  המעמד.  או  האזור  את 
הנוכחי מתיישב עם סקירת הספרות, ממנה 
הכנה  לקורסי  מוכחת  השפעה  שאין  עלה, 

ללידה באשר לתוצאים מיילדותיים. 

מסקנות והמלצות
המבדק תומך בהשערה, כי נשים אכן רוכשות 
הלידה  בתחום  ללידה  הכנה  בקורס  ידע 

בוודאי, וגם בתחום ההנקה וראשית ההורות, 
אם כי במידה מועטה יותר. יש מקום לבדוק 
את השאלה של פניות הנשים והזוגות בלידה 
לאחר  לחיים  שנוגע  ידע,  לקלוט  ראשונה 
בחשיבה  הצורך  על  מעיד  זה  נתון  הלידה. 
ובקרב  ללידה  הכנה  בקורס  מדריכות  בקרב 
כל העוסקים בחינוך ללידה, לגבי אופן הגשת 
החומר בנושאים של הורות והנקה. ייתכן, כי 
הדרך הנכונה היא לאפשר חינוך פוסט-נטלי 
רצופה  בצורה  הנשים  עבור  לידה(  )לאחר 
ונגישה. נושא נוסף, הטעון שיפור בקורס, הוא 
נושא התרגול והכלים המעשיים. דרך הגשת 
ולנשימה  לתנועתיות  החינוך  ואופן  הכלים 
נכונה בלידה דורשת חשיבה מחודשת, באופן 
שנשים יחוו את הכלים כמועילים ושימושיים 

בלידה. 

הידע  כי  ההשערה,  את  מאשש  המבדק 
ושימושי  מועיל  היה  הלידה,  בנושא  שנרכש 
בעבור הנשים, הן חוו את חדר הלידה כסביבה 
המתרחש  את  להבין  מסוגלות  והיו  מוכרת, 
סביבן. כמו כן, המבדק מאשש את ההשערה 
על  הקורס  של  המוגבלת  ההשפעה  בדבר 
עולה  עוד  ההורות.  ראשית  ועל  ההנקה 
מהידע  גדול  מהקורס  הרווח  כי  מהמבדק, 
הנלמד בו ומהכלים שהוא אמור לספק. קורס 
קבוצת  מפגש,  מקום  מאפשר  ללידה  הכנה 
תמיכה, עזרה והכוונה מקצועית, אוזן קשבת 
ואפשרות להגדיל את מעגל התמיכה החברתי 
של נשים וזוגות לקראת הולדת ילדם הראשון.
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תרומת המנחות הקליניות
לקידום למידה ודרכים להעצמתן 2,1

1 המאמר מנוסח בלשון נקבה, אך נוגע כמובן באותה מידה גם למנחים גברים. בכל מקום בו מצוין מנחה קלינית, הכוונה היא למדריכה קלינית.

2 בגיליון הקודם  הוצג חלקו הראשון  של המאמר, שכלל את פרק המבוא מטרות המחקר וסקירת ספרות בנושא הנחיה קלינית - האתגר וההתמודדות,

  וכן סקירה המתייחסת לחקירה בגישת מחקר פעולה.
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חלק ב*

תקציר
ייחודית,  בגישה  מחקר  מציג  המאמר 
המתאר כיצד מתבצעת ההנחיה הקלינית 
ניתן  וכיצד  השוטפת,  העשייה  במסגרת 
הגברת  לצורך  המנחות  את  להעצים 
הלמידה בשדה הקליני. בגיליון זה מובא 
שהוצגו  לאחר  המאמר,  של  השני  חלקו 
והסקירה  המבוא  פרקי  הקודם  בגיליון 
שילב  המחקר  והמושגית.  הספרותית 
איסוף נתונים איכותני באמצעות קבוצת 
סקרים  עם  אישיים  וראיונות  מיקוד 
מנחות  שונים:  מידע  ממקורות  כמותיים 
בית- נציגי  ראשיות,  אחיות  קליניות, 
המחקר  ממצאי  הסיעוד.  והנהלת  הספר 
הראו, שהמנחה הקלינית פועלת בסביבת 
המושפעת  ודינאמית,  מורכבת  למידה 
מקצועיים  גורמים  של  מעמדותיהם 
בסביבה  ביניהם.  הכוחות  ומיחסי  שונים 
למגוון  הקלינית  המנחה  נדרשת  זו 
התנהגויות ותכונות לצורך קידום הלמידה 
בשדה כולל מתן תמיכה רגשית ללומדים. 
בין  ציפיות  פערי  במחקר  נמצאו  עוד 
המנחות לבין בית-הספר לסיעוד והאחיות 
הראשיות. המחקר מעלה את הצורך במתן 
ובהשקעה  למנחות  ורוחני  חומרי  גמול 
הצורך  עולה  כן,  כמו  המקצועי.  בפיתוחן 
לחשיבות  הצוות  מודעות  בהעלאת 
ההנחיה הקלינית, בשיפור התקשורת עם 
הציפיות  ובהבהרת  לסיעוד  בית-הספר 

מהתפקיד. 

שיטת המחקר 
הרפואי  במרכז  התבצע  הנוכחי  המחקר 
השלישוני "הדסה עין-כרם" ושילב איסוף 
נתונים איכותני וכמותי באמצעות קבוצת 
עמדות  וסקרי  אישיים  ראיונות  מיקוד, 

כמותיים. המחקר נערך מאוקטובר 2006  
עד פברואר 2008, והוגדר כמחקר איכותני 

יישומי בגישת מחקר פעולה. 
 

א. איסוף הנתונים האיכותניים: 
המיקוד  בקבוצת  מיקוד:  קבוצת   .1
השתתפו מנחות קליניות, חברות "פורום 
מנחות קליניות" ממחלקות שונות במרכז 
נע  מספרן  עין–כרם".   "הדסה  הרפואי 
השונים.  במפגשים  מנחות   13-20 בין 
מורות  שלוש  היו  נוספות  משתתפות 
נציגות  ושתי  לסיעוד  מבית-הספר 
החוקרת(.  מהן  )אחת  הסיעוד  מהנהלת 
במסגרת תפקידה כמנחת הפורום הנחתה 
המיקוד.  בקבוצת  הדיונים  את  החוקרת 
מובנה,  חצי  ראיון  על  התבססו  הדיונים 
שכלל 18 שאלות פתוחות. מטרת הראיון 
המנחות  תופשות  כיצד  לבדוק  הייתה 
קיימים  האם  עבודתן,  את  הקליניות 
ההתמודדות,  דרכי  ומהן  נלווים  קשיים 
הראשית  האחות  תפקיד  את  לתאר  וכן 
לסיעוד  בית-הספר  ציפיות  ואת  בהנחיה 
הקלינית.  מההנחיה  הסיעוד  והנהלת 
מפגשים.    8 התקיימו  המחקר  במסגרת 
הדיונים הוקלטו בהסכמת כל המשתתפים 

ותומללו על-ידי החוקרת.  
המחקר  במסגרת  אישיים:  ראיונות   .2
התקיימו ראיונות אישיים חצי מובנים עם 
אחיות ראשיות. שתי אחיות ראשיות נבחרו 
על-ידי החוקרת, שזיהתה שהן מעוניינות 
מטרת  במחלקתן.  קלינית  הנחיה  לקדם 
תפישותיהן  את  לבדוק  הייתה  הראיונות 
של האחיות הראשיות )אחיות אחראיות(  
בנוגע להנחיה הקלינית במחלקתן ולבחון 
ואת  רואות את תפקיד המנחה  הן  כיצד 
מהם  וכן  ההנחיה,  בתהליך  תפקידן 

הראיון  ההתמודדות.  ודרכי  הקשיים 
פתוחות.  שאלות  שמונה   8 על  התבסס 
הראיונות  דקות.  כ-45  ארך  ראיון  כל 
בהסכמת  החוקרת  על-ידי  בכתב  תועדו 

המרואיינות.

ב. איסוף הנתונים הכמותיים: 
רצון  שביעות  לבדיקת  עמדות  שאלון   .1
כמנחות:  מעבודתן  הקליניות  המנחות 
פותח שאלון אנונימי למילוי עצמי לצורכי 
על  בהתבסס  מוסדיים  ובקרה  מעקב 
 15 כלל  השאלון  מקיפה.  ספרות  סקירת 
פתוחות,  שאלות  ו-2  כמותיות  שאלות 
והתייחס למידת הרצון האישי והמחויבות 
קלינית,  הנחיה  לביצוע  המנחה  של 
התמיכה  לבדיקת  חשיבותה,  לתפישת 
הקשורים  שונים  מגורמים  הנתפשת 
ודרכי  הקשיים  ולבדיקת  בהנחיה 
פרטים  כללו  השאלונים  ההתמודדות. 
של  והשכלה  הכשרה  פרטי  דמוגראפיים, 

המנחות. 
האחיות  עמדות  לבדיקת  שאלון   .2
לצורך  קלינית:  הנחיה  כלפי  הראשיות 
 27 בן  אנונימי  שאלון  פותח  המחקר 
על  נבנה  השאלון  עצמי.  למילוי  פריטים 
משותף  ודיאלוג  ספרות  סקירת  סמך 
נבדקו  בשאלון  הסיעוד.  מנהלות  עם 
לגבי  הראשיות  האחיות  של  השקפותיהן 
חשיבות  תפישת  קלינית,  בהנחיה  הצורך 
של  האחריות  תחומי  הקלינית,  ההנחיה 
גורמים  עם  פעולה  שיתוף  התפקיד, 
שונים, קשיים נלווים ודרכי ההתמודדות. 

ניתוח הנתונים 
לצורך עיבוד המידע האיכותני נבנה קובץ  
נתונים טקסטואלי, אשר כלל את תמלול 
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באחריותן,  שנמצא  הלומד  לגבי  הצוות 
וברמזים  במידע  משתמשות  הן  וכי 
התקדמותו  על  יותר  לדעת  כדי  מהצוות 
בלמידה. כמה מהמנחות סיפרו, שהכנסת 
אחות חדשה יכולה להיעשות על-ידי כל 
אחות בצוות, במיוחד במחלקה עם ערכת 
אווירה  המנחות  תיארו  בבד  בד  קליטה. 
במחלקה, העלולה להתפרש כמאיימת או 
ביקורתית מדי בעיני הסטודנט או האחות 

החדשה, לדוגמא: 
נכנס  הוא  האריות.  לגוב  מגיע  "הבוגר 
למחלקה והוא לא יודע מי נמצא שם, מי 
מאוד  הרבה  יש  שלו.  האבא  ומי  האימא 
צוות. והוא מרגיש שיש עוד אלף עיניים 
למחלקה,  שמגיעה  חדשה  אחות  עליו. 
בוחנים אותה על איך שהיא נראית ואיך 

היא מדברת ואיך שהיא מגיעה". 
נוהגות  שהן  דיווחו,   מהמנחות  חלק 
שנוצרו  הלומדים,  של  מתחים  להפיג 
הצוות  לבין  בינם  הדיאלוג  בעקבות 

הוותיק, לדוגמא: 
אומרים  להבין שאנשים  צריכים  גם  "הם 
אליהם.  מתכוונים  תמיד  שלא  דברים 
והצלחתי להוריד להם את המתח בעניין. 
כי זה קרה וזה יקרה וצריך לתת על זה את 

הדעת ולדעת גם איך להתייחס". 
הסיעוד  הנהלת  עם  ציפיות  "תיאום   .3
קבוצת  מדיוני   - התפקיד"  בתפישת 
של  התפקיד  שתפישת  עלה,  המיקוד 
מההנהלה,  מהן  למצופה  המנחות תאמה 
בהיבטים של קליטה והערכה של אחיות 
ולמידה  המקצוע  ערכי  הקניית  חדשות, 
במסגרת  המתאפשרת  העיניים,  בגובה 
תיארו  בנוסף  בשדה.  הקלינית  ההנחיה 
המנחות מגוון תכונות נוספות, הנדרשות 
בהדרכה,  ידע  כגון:  התפקיד  לביצוע 
מחויבות  יעילה,  תקשורת  מיומנויות 
מתמדת,  התעדכנות  ומוטיבציה,  אישית 
הקשבה פעילה ויכולת להכיל את הלומד. 
4. "פער ציפיות בין המנחה לבית הספר" 
המנחות  הצביעו  הקבוצתיות  בשיחות   -
עם  הדיאלוג  חשיבות  על  הקליניות  
בית-הספר לסיעוד.  יחד עם זאת, נראה 
בתדירות  מתקיים  אינו  זה  שדיאלוג 
על-ידי  דיו  מובן  אינו  הוא  וכי  הרצויה 
הקשורים  בנושאים  כי  ניכר,  המנחות. 
ישנו  מידע  ולחיפוש  בסטודנט  לתמיכה 
לבית-הספר,  המנחה  בין  עמדות  תיאום 
בית- ציפיות  בנושא  פער  קיים  אולם 

הספר לסיעוד מההתנסות הקלינית. זאת, 
של  תחושה  על  העידו  שהמנחות  היות 

חוסר ודאות לגבי יעדי ההתנסות. 
לעבודה  הנחיה  בין  "קונפליקט   .5

עומס  תיארו  המנחות  רוב    - השוטפת" 
במפגשים  וראו  בתפקידן  הכרוך  רב 
הקבוצתיים הזדמנות להביע  את מצוקתן, 

לדוגמא:
תשובות  דורשים  הזמן  כל  "הסטודנטים 
לשאלות, למנחה יש עוד תפקיד במחלקה" 

המון  החדשים(  )לעובדים  להם  "לוקח 
צריכים  הסיעוד  ושירותי  להיכנס.  זמן 
לדעת את זה. ללמד אותם מההתחלה את 
עשרה  עוד   עם  גם  המון  דורש  זה  הכול 
ההפקדה  בשיטת  מהתחלה  והכול  חולים 
והיא צריכה לדעת לנהל את הטיפול. פה 

הקושי". 
6. "מעורבות חלקית בבנייה ועדכון ערכת 
קליטה מחלקתית" - המנחות היו חלוקות 
בערכת  השימוש  יעילות  לגבי  בדעתן 
אחות  הכנסת  לצורך  מחלקתית  קליטה 
של  קלינית  התנסות  לצורך  או  חדשה, 
סטודנטים. חלק מהמנחות סברו, שערכת 
יתרונות,  בעלת  היא  מחלקתית  קליטה 
ומטרות  זמנים  לוח  בהצבת  הנעוצים 
וביצירת  למחלקה  להתנסות/הכנסה 
עם  יחד  ההכשרה.  לתקופת  כללי  מתווה 
זאת, חלקן טענו, שערכת הקליטה עלולה 
רכישת  לתהליך של  ההנחיה  את  להגביל 
לחץ  אווירת  ליצור  ואף  בלבד  מיומנויות 

כלפי המודרך: 
למצב  להגיע  רוצה  לא  אני  "לפעמים 
אלא  הקטטר,  את  תכניס  אחות  שאותה 
ולא  ושמחה  רגועה  למחלקה  שתגיע  רק 
אפיק  לא  אני  אחרת  כי  מבוהלת,  כך  כל 
ממנה שום דבר. כל המרוץ הזה לסמן את 
שעשינו  הקליטה(   )ערכת  בחוברת  ה-וי 

את זה ואת זה". 
עלה,  הקבוצתיים  מהדיונים  בנוסף, 
ועדכון  בבנייה  המנחות  של  שמעורבותן 
ערכת הקליטה המחלקתית, אינה גבוהה. 
בבניית  שותפות  שהן  ציין,  מיעוטן 
ובעדכונה,  במחלקה  המובנית  התוכנית 
של  האחריות  כתחום  זאת  ציינו  הרוב 

האחות  הראשית.  

 - הלומד"  עם  "האינטראקציה  ב. 
שתי  כללה  השנייה  המרכזית  הקטגוריה 

קטגוריות משנה, להלן:  
1. "העצמת הלומד" - המנחות הקליניות 
הן  בהן  אמצעים  מספר  על  הצביעו 
את  ולחזק  להעצים  בכדי  משתמשות 
מתן  צוינו:  היתר  בין  בשדה.  הלומדים 
עצמאית  ללמידה  ועידוד  רגשית  תמיכה 
יחס  וכן   ידע,  למקורות  הפניה  על-ידי 
באמצעות  טעויות,  כלפי  מאיים  בלתי 

קבוצות המיקוד והראיונות האישיים. יש 
לציין, שחלק מהמידע המוקלט אבד עקב 
בהשמעה.  ואי-בהירות  הקלטה  שיבושי 
קריאה  עבר  המילוליים  הנתונים  קובץ 
חוזרת על-ידי החוקרת ועובד לקטגוריות 
הנתונים  משנה.   וקטגוריות  מרכזיות 
המחקר,  במסגרת  שנאספו  הכמותיים, 
להתפלגויות   Excel בתוכנת  עובדו 
להשוואה  הטקסט  ניתוח  בעת  ושימשו 

והצלבת מידע תואם.   

אישור אתי ומינהלי
מנהלת  של  אישורה  את  קיבל  המחקר 
אגף  וראש  עין-כרם"  "הדסה  הסיעוד 
הדסה.  מדיצינית  בהסתדרות  הסיעוד 
לפני איסוף הנתונים קיבלו כל משתתפי 
המחקר הסבר על מטרת המחקר ומהלכו, 
ועל כך שהדיונים הקבוצתיים והראיונות 
המידע.   עיבוד  לצורך  ויתומללו  יוקלטו 
או  הפורום  חברות  שציטוט  הודגש 
באמצעות  ייעשה  הראשיות  האחיות 
יישמר.  שמותיהן  וחיסיון  בדויים,  שמות 
הסכמה  הביעו  המחקר  משתתפי  כל 

ועניין להשתתף במחקר. 

ממצאים  
קטגוריות  שלוש  המיקוד:  קבוצות 
מרכזיות נוצרו מעיבוד הנתונים: "סביבת 
"האינטראקציה  הקליני",  בשדה  הלמידה 

עם הלומד" ו"העצמת המנחות". 

 - הקליני"  בשדה  הלמידה  "סביבת  א. 
קטגוריות  משש  הורכבה  זו  קטגוריה 

משנה, להלן: 
1. "גישת האחות הראשית כלפי ההנחיה 
הקלינית - מעודדת או מעכבת?" היבטים 
מעודדים, שתוארו על-ידי המנחות, כללו 
האחות  על-ידי  לוגיסטית  תמיכה  מתן 
העבודה  בסידור  הקלות  כגון  הראשית, 
בניתוב  או  המטופלים,  ובבחירת  למנחה 
דיווחו,  מהמנחות  חלק  העבודה.  עומסי 
הראשית  האחות  מבצעת  שבמחלקתן 
ה"אני  מוצג  בה  לסטודנט,  פנים  קבלת 
והתאמת  בירור  ומתבצע  שלה  מאמין" 
בעיני  המעכבים  ההיבטים  אחד  ציפיות. 
הראשית  האחות  דימוי  היה  המנחות 
כמאיים  להיתפש  העלול  הלומד,  בעיני 
של  התמודדותה  צוינה  וכן,  כמרוחק.  או 
העבודה  עומסי  עם  הראשית  האחות 
במחלקה, היוצרת סדר עדיפות נמוך יותר 

להנחיה הקלינית.
מאיימת?   או  תומכת   - הצוות  גישת   .2
המנחות דיווחו, שהן נוהגות להתייעץ עם 

33האחות בישראל אפריל 2011



שכללו:  נוספות  קטגוריות  מספר  עובדו 
"תמיכת  הקלינית",  המנחה  "תפקיד 
בחלוקת  ו"קשיים  הראשית",   האחות 

העבודה במחלקה". 

המנחה  הקלינית"-   המנחה  "תפקיד  א. 
זוהתה כמרכזת תחום ההדרכה  הקלינית 
פנים  קבלת  כולל  זה  תפקיד  במחלקה. 
לאנשי צוות חדשים ולסטודנטים, הוראת 
ונהליה,  המחלקתיים  העבודה  סדרי 
הלמידה.  על  ופיקוח  הערכה  ותהליכי 
למידתן  על  והפיקוח  ההערכה  תהליכי 
בשיתוף  מתבצעים  חדשות  אחיות  של 
נוספים,  צוות  וחברי  הראשית  האחות 
אך האחריות לתפקודן העצמאי הוגדרה 
בנוסף  המנחה.  של  האחריות  בתחום 
שהמנחות  הראשיות,  האחיות  דיווחו 
מעבירות למודרכים מסרים ערכיים, כגון: 
התפישה  וחיזוק  למטופל  אנושי  יחס 
על  ומשפיעות  העצמית,  המקצועית 
הקבלה החברתית במחלקה. כמו כן, ציינו, 
יישום  של  תפקיד  הקלינית  שלמנחה 
הוותיק.  הצוות   בקרב  חדשים  נהלים 
ובקרה.  מעקב  הדרכה,  דורש  זה  תפקיד 
מילוי  לצורך  למנחה  הנדרשות  התכונות 
לחשיבות  גבוהה  מודעות  הן   תפקידה 
וכישורים  הדרכה  יכולת  ההדרכה, 
לצורך  בפרטים  דקדקנות  אקדמיים, 
הדגמה, רמת מעודכנות גבוהה וניסיון של 

מספר שנים בעבודה במחלקה. 

בלומדים"-   הראשית  "תמיכת האחות  ב. 
שלאחיות  ללמוד,  ניתן  מהראיונות 
רגשית  תמיכה  במתן  תפקיד  הראשיות 
שתי  החדשים.   ולעובדים  לסטודנטים 
שיחות  את  תיארו  הראשיות  האחיות 
בירור  ובמהלכן  עורכות,  שהן  הפתיחה 
לסיעוד  סטודנטים  עם  וסיכום  ציפיות 
הן  מתעניינות  בשיחות  ואחיות חדשות. 
ליישום  ופוטנציאליים  חדשים  ברעיונות 
במחלקה, ובמקביל הן דואגות להתעדכן 
אם  שלהם.  וההערכה  ההכנסה  בתהליכי 
האחות הראשית זיהתה שהלומד מתקשה 
במחלקה,  והחיברות  הלמידה  בתהליכי 
המנחה  עם  בשנית  אותו  תחבר  היא 
הקלינית, או תהווה בעצמה כתובת ואוזן 

קשבת.  
עם  פרקטית  יותר  שהמנחה  מצב  "נוצר 
– אני  יותר על הצד האנושי  ואני  החומר 
הם  איך  ובודקת  האנשים  עם  יושבת 
תקשורת  יותר   – נתקעו.   אם  מרגישים, 

והצד הנפשי".

ג. "קשיים בחלוקת העבודה במחלקה"  - 
האחיות הראשיות תיארו קשיים בהנחיה 
בעומס  ביטוי  לידי  באים  אשר  הקלינית, 
מכך,  נובע  זה  עומס  המנחה.  על  ניכר 
שהמנחה מהווה חלק אינטגראלי מהצוות 
הינו  הקושי  לדבריהן,  העבודה.  בחלוקת 
לעומת  חדש  עובד  בהכנסת  יותר  רב 
הדרכת סטודנטים. זאת, היות שבהדרכת 
סטודנטים, המנחה תופרד מסידור העבודה 
המנחה  לעיתים,  כשבועיים.  של  לתקופה 
המשמרת,  אחראית  גם  היא  הקלינית 
בכדי  בעומס.  נוספת  הכבדה  תורגש  ואז 
האחיות  נותנות  העומסים,  על  להתגבר 
הראשיות למנחות הקלות בבחירת חדרים, 
"קלים".  מטופלים  לבחור  אפשרות  או 
יוצרים קשיים בקרב  אולם פתרונות אלו 
נדרש  שהצוות  היות  הצוות,  חברי  יתר 
עם  המורכבים  המטופלים  עם  לעבודה 
פחות אנשי צוות מיומנים. הפרדת המנחה 
מתאפשרת  אינה  לרוב  העבודה  מסידור 
בפועל, בשל העול שהיא מציבה בפני יתר 

חברי הצוות. 
איש  הוא  הוא שהמנחה  האמיתי  "הקושי 
צוות, ואני רוצה אותו  כאיש צוות אבל אין 

לי מספיק אנשים".

וכדי  העבודה  מסידור  חלק  היא  "המנחה 
להקנות מיומנויות בזמן שאתה אחראי על 
חולים וחייב לבצע את העבודה שלך כמו 
שצריך, זה כמעט בלתי אפשרי בהתחלה. 
בעיה נוספת היא כשאתה אחראי קשה לך 

"לרדת" לענייני הנחיה" 

האחיות  על-ידי  תואר  אשר  נוסף,  קושי   
הראשיות, הוא העדר קשר רציף עם בית-

ההנחיה  ימי  תכנון  לצורך  לסיעוד  הספר 
לציין,  יש  זאת,  עם  יחד  העבודה.  וסידור 
שהאחיות הראשיות טענו, שעל אף הקושי 
מהווים  עדיין  העומס,  במצבי  הכרוך 
עבור  לימודית  סיטואציה  אלו  מצבים 

האחות החדשה או הסטודנט.  

ממצאים עיקריים
מהסקרים הכמותיים 

קליניות  מנחות   17  - קליניות  מנחות   .1
מתוך 42 מחלקות במרכז הרפואי "הדסה 
עין-כרם", אשר השתתפו ב"פורום מנחות 
קליניות", השיבו על השאלון הכמותי. 15 
מהן עברו הכשרה ייעודית בהנחיה קלינית, 
לפחות.  ראשון  תואר  בעלות  מהן  ו-15 
טווח הגילאים נע בין 28-50, החציון עומד 

על 41.5 שנים.

שפת הגוף וטון הדיבור. לנושא זה ניתנה 
חשיבות, היות שאופי היחס יכריע בנושא 
עולה  עוד  בעתיד.  טעויות  על  דיווח 
הקלינית  שההנחיה  המנחות,  מתיאורי 
למודרך  להנחיל  הזדמנות  עבורן  מהווה 
ילוו  אשר  מקצועיים,  ועקרונות  ערכים 

אותו בהמשך.
מדיוני   - הלומד"  בהערכת  "האתגר   .2
קבוצת המיקוד עלה, שהמנחות הקליניות 
חוות קושי בתהליכי ההערכה. נראה, שכלי 
למנחות  נגישים  אינם  ישימים  הערכה 
נשען  הערכה  ביצוע  ולכן  הקליני,  בשדה 
סובייקטיבית  התרשמות  על  אחת  לא 

ובלתי מובנית. לדוגמא: 
למשל  באישיות.  גם  שהם  דברים  "יש 
מתקשה  שהחולה  שראתה  סטודנטית 
תעזור,  לא  היא  אז  מהמיטה.  לקום 
כששאלתי אותה למה, היא אמרה לי : לא 

זה לא החדר שלי..." 

קושי נוסף תואר במתן הערכה  שלילית 
מתחושה  לעיתים  נבע  הקושי  לסטודנט. 
אינו  בית-הספר  של  ההערכה  שטופס 
משקף את המציאות, ולעתים עקב קושי 

רגשי להכשיל סטודנט. 
לדוגמא: 

"לפעמים הטופס הזה דוחק אותנו לפינה. 
למשל, על התנהגות מקצועית, או אנושית 
אם אני נותנת פחות מ-70 אז הסטודנט 
שאתה  כזו  תחושה  יש  לפעמים  נכשל. 

רוצה להיות טוב עם הסטודנט " 

ג. "העצמת המנחות" - הדרכים להעצמת 
המנחות  על-ידי  הוצעו  אשר  המנחות, 
שימוש  כללו:  המחקר  משתתפי  ויתר 
ברפלקציה, התחלקות ושיתוף  עם מנחות 
אחרות, התייעצות עם מורה מבית-הספר 
לגבי דילמות או בעיות בהנחיה והעשרת 
של  הבין-אישית  התקשורת  מיומנויות 
להטבת  הצעות  הועלו  בנוסף  המנחות. 
תנאי העבודה וסביבתה של המנחות, בהן 
מחלקתית,   קלינית  למנחה  דרגה  מתן 
הגמול  העלאת  מצטיינת,   למנחה  פרס 
כספי  סיוע  קלינית,  הנחיה  בגין  הכספי 
ידע,  לעדכון  וקורסים  עיון  בימי  וארגוני 
מתן  העבודה,  מסידור  המנחה  הפרדת 
קטנה  מטופלים  בקבוצת  למנחה  בחירה 
הצוות  ותגבור  מורכבת  פחות  או  יותר 

באחות נוספת בימי הדרכה.

האישיים,  מהראיונות   - אישיים  ראיונות 
הראשיות,  האחיות  שתי  עם  שנערכו 
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מידע  בחיפוש  החשיבות  העצמית, 
הראשיות  האחיות  ציינו  בנוסף  ועוד. 
הקבלה  על  המנחה  של  השפעתה  את 
בדומה  במחלקה  הלומד  של  החברתית 
 .)Baltimore, 2004( בספרות  למתואר 
המנחות  תיארו  המיקוד  קבוצת  בדיוני 
לעידוד  המכוונות  פעולות  הקליניות 
מתן  מגוננת,  התנהגות  שכללו  הלמידה, 
תמיכה רגשית, הקשבה ואמפטיה ללומד. 
המנחות והנהלת הסיעוד גם יחד הגדירו 
הקלינית  ההנחיה  במסגרת  הלמידה  את 
אמצעית.  ובלתי  הדדית  ישירה,  כלמידה 
 Burns, של  מאמרם  מתאר  לכך  בדומה 
 Beauchesne, Ryan-Krause & Sawin, 2006
למידה  כמקדמת  הקלינית   המנחה  את 
ייתכן,  זאת,  עם  יחד  פורמאלית.   בלתי 
פורמאלית  הבלתי  היחסים  שמערכת 
האובייקטיבי  לשיפוט  להפריע  עלולה 
שהמנחות  העובדה  לנוכח  המנחה,  של 
של  הערכה  בביצוע  קשיים  תיארו 
הערכות  מתן  בפני  ומחסום  הלומדים 
נמוכות. קשיים דומים מדווחים בספרות 
התכונות   .)Seldomridge & Walsh, 2006(
הנדרשות מהמנחה לצורך קידום הלמידה, 
תוארו על-ידי כל מקורות המידע, שנבדקו 
במחקר. התכונות הבאות בלטו מהסקרים 
הראשיות:  ולאחיות  למנחות  הכמותיים  
ונכונות  טובים  אנוש  יחסי  קליני,  ידע 
להדריך. הנתונים האיכותניים כללו יכולת 
ניסיון  גבוהה,  עדכון  בהדרכה, רמת  וידע 
יכולת  יעילה,  תקשורת  בתחום,  קליני 

הקשבה והכלה ומחויבות אישית.  
2. מהם הגורמים המעודדים או המעכבים 

למידה בשדה הקליני? 
קלינית  למידה  סביבת  מתאר  המחקר 
מורכבת ודינאמית, המושפעת מעמדותיהם 
ומיחסי  שונים  מקצועיים  גורמים  של 
מהדיונים  שעלה  כפי  ביניהם.  הכוחות 
האישיים,  ובראיונות  המיקוד  בקבוצות 
ושל  הראשית  האחות  של  תומכת  גישה 
הצוות הסיעודי במחלקה, ותיאום ציפיות 
בתפישת התפקיד בין המנחות הקליניות 
להנהלת הסיעוד מהווים גורמים מעודדי 
הראשית  האחות  תמיכת  בשדה.  למידה 
ניהוליים,  בכלים  לשימוש  מתייחסת 
ייעודי  זמן  והקדשת  עומסים  ניתוב  כגון 
גישה  הפגנת  כוללת   גם  היא  להנחיה. 
הלומדים  כלפי  פנים  ומסבירת  חיובית 
רגשית.  ותמיכה  ייעוץ  וכן מתן  במחלקה 
עלולה  הראשית  האחות  זאת,  עם  יחד 
האחות  בעיני  מאיימת  כדמות  להיתפש 
עלולים  העבודה  עומסי  וכן,  הצעירה. 

הקלינית  להנחיה  נמוכה  עדיפות  ליצור 
בניהול המחלקה. 

הוא  המחלקה  צוות  עם  פעולה  שיתוף 
היות  הקליני,  בשדה  למידה  לצורך  חיוני 
שהמנחה הקלינית עלולה להיעדר מהשדה. 
העובדה,  את  שיקפו  והדיונים  הראיונות 
בהערכה  משמעותית  תרומה  שלצוות 
ובפיקוח על המודרך. יחד עם זאת, תוארה 
של  ושיפוטית  ביקורתית  התייחסות 
הצוות כלפי כוח עבודה חדש. התייחסות 
זו עלולה להיות בעלת השלכות שליליות 
בצוות  חדשים  אנשים  שימור  לגבי 
על  נוספות  הרסניות  אישיות  והשלכות 
 Stanley, Dulaney( והמונחה  המנחה 
קיבלו  אלו  ממצאים   .)& Martin, 2007
משנה תוקף בסקרים הכמותיים לאחיות 
לפיהם  הקליניות,  ולמנחות  הראשיות 
שיפור.  טעונה  בהנחיה  הצוות  מעורבות 
עוד הראה המחקר, שקיים תיאום ציפיות 
להנהלת  המנחות  בין  התפקיד  בתפישת 
בדיוני  שהתפתח  מהדיאלוג,  הסיעוד. 
הסכמה  שישנה  נראה  המיקוד,  קבוצת 
הסיעוד  והנהלת  המנחות  של  הדדית  
באשר ליעדי התפקיד ודרישותיו. יחד עם 
על  הכמותי  הסקר  ממצאי  מעידים  זאת, 
חוסר שביעות רצון של המנחות והאחיות 
בנושאים  ההנהלה  מתמיכת  הראשיות 

הקשורים להנחיה. 

גורמים, אשר זוהו כמעכבי למידה בשדה 
ההנחיה  בין  קונפליקט  כללו  הקליני, 
וקשיים  השוטפת  לעבודה  הקלינית 
במחלקה.  הסיעודית  העבודה  בחלוקת 
כמו כן, תוארו פערי ציפיות בין המנחות 
ולאחיות  לסיעוד  לבית-הספר  הקליניות 
הראשיות. הקושי בשילוב ההנחיה קלינית 
עם טיפול בחולים תואר על-ידי המנחות 
שילוב  הראשיות.  והאחיות  הקליניות 
הקלינית,  למנחה  ועומס  אתגר  מציב  זה 
ולאחות  האחרים  הצוות  לחברי  גם  אך 
מדיוני  עלו  אלו  ממצאים  הראשית. 
הקבוצה ומהראיונות האישיים וחוזקו גם 
בנתוני הסקרים הכמותיים. פערי הציפיות 
ליעדי  נגעו  לבית-הספר  המנחות  בין 
מועטה  ולתקשורת  הקלינית  ההתנסות 
מדווחים  דומים  פערים  בית-הספר.  עם 
 Corlett, 2000; Hautala, Saylor & בספרות
בין  הציפיות  פערי   .O’Leary-Kelley, 2007
קשורים  היו  הראשיות  לאחיות  המנחות 
לחוסר בהירות בתחומי העשייה ובגבולות 
הקלינית.  המנחה  של  המקצועיים 
האחיות  עם  האישיים  מהראיונות 

כך,  1( מעידים על  )טבלה  ממצאי הסקר 
מידת  על  מדווחות  שהמנחות  שלמרות 
ניכר  קושי  חוות  הן  גבוהה,  וסיפוק  עניין 
השוטפת  העבודה  עם  ההנחיה  בשילוב 
מספקים  ותקשורת  תמיכה  העדר  בשל 
בהנחיה.  המעורבים  השונים,  מהגורמים 
להצלחת  הקריטיות  התכונות  שלוש 
לדעת  היו  בתפקידה,  הקלינית  המנחה 
ברמה  קליני  ידע   ,)71%( המנחות  מרבית 
גבוהה, יחסי אנוש טובים ונכונות להדריך, 

בהתאמה. 
ראשיות  אחיות   25  - ראשיות  אחיות   .2
 42 מתוך  הכמותי,  השאלון  על  השיבו 
מחלקות במרכז הרפואי "הדסה עין-כרם". 
מהן   35% שנים,   51 היה  הממוצע  הגיל 
בעלות תואר ראשון, 46% בעלות תואר שני, 
ו- 19% מהן מוסמכות ללא תואר. ממצאי 
תפישה  על  מצביעים   )2 )טבלה  הסקר 
חיובית של האחיות הראשיות לגבי קיום 
שביעות  ועל  במחלקתן  קלינית  הנחיה 
רצון בינונית עד גבוהה משיתוף הפעולה 
כגון:  שונים,  בתחומים  המנחה  ומתפקוד 
מקצועי  ופיתוח  חדשות  אחיות  קליטת 
רצון  שביעות  לסיעוד.  סטודנטים  של 
נמוכה יותר נרשמה לגבי תרומת המנחה 
ותיקות.  אחיות  של  המקצועי  לפיתוח 
מרבית האחיות הראשיות)83%(  לא בחרו 
נהלים בעשייה המקצועית  ובקרת  יישום 
הקליניות.  המנחות  של  מתפקידן  כחלק 
שקיים  מרביתן,  בקרב  התפישה  למרות 
היו  הדעות  המנחה,  על  תפקידים  עומס 
חלוקות באשר לפתרון באמצעות שחרור 
לתפישתן,  כן,  כמו  חולים.  מהפקדת 
שיתוף הפעולה עם ההנהלה, בית-הספר 
וצוות המחלקה בנושא ההנחיה הקלינית 
הקריטיות  התכונות  שלוש  גבוהים.  אינם 
להצלחת המנחה הקלינית, לדעת האחיות 
גבוהה  ברמה  קליני  ידע  היו  הראשיות, 
ונכונות   )50%( טובים  אנוש  יחסי   ,)75%(

להדריך )50%(. 

דיון על-פי שאלות המחקר
מקדמות  הקליניות  המנחות  כיצד   .1
למידה במסגרת עבודתן בבית-החולים? 

והראיונות  המיקוד  קבוצות  דיוני 
המנחות  של  שתפקידן  העלו,  האישיים 
הקליניות אינו מסתכם רק בהעברת ידע 
מעשי והקניית מיומנויות, אלא הוא מכוון 
ועקרונות  ולהפנמת ערכים  חינוכי  למסר 
כגון  ועקרונות,  ערכים  צוטטו  מקצועיים. 
יחס אנושי למטופל ולמשפחתו, בטיחות 
המקצועית  התפישה  חיזוק  המטופל, 
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הנחיצות  על  מעידים  הראשיות,  לאחיות 
זה,  לתפקיד  ומורחבת  מקומית  בהגדרה 
אשר תתאים לאקלים הארגוני, לציפיות 
הגדרה  המעורבים.  הצדדים  ולצורכי 
גבולות  את  היתר,  בין  לכלול,   צריכה  זו 
ולהגדיר  הקלינית  המנחה  של  העשייה 
ועדכון  בבניית  שלה  הפעולה  חופש  את 
 Happell לפי  מחלקתית.  קליטה  ערכת 
אינו  הקלינית  המנחה  תפקיד   ,))2009
מודל  נמצא  וטרם  אחידה,  בצורה  מוגדר 
העשייה  טווח  את  ישקף  אשר  אחד 
זו מחזקת את הצורך  באופן ברור. טענה 
ומותאמת.   מקומית  הגדרה  ביצירת 
חקירה בגישת מחקר פעולה מדגישה את 
הובלת השינוי על-ידי אנשי השטח, ולפיה 
ורק אם אנשי השטח  השינוי יתקיים אך 
והם  יגדירו את הצורך בשיפור או שינוי, 
להשגתו  הקריטריונים  את  יכתיבו  אשר 

)אלפרט וכפיר, 2003(. 

הועלו  אשר  נוספות,  התמודדות   דרכי 
העבודה,  תנאי  בשיפור  עסקו  במחקר, 
 Davies, Spence( לספרות  בהתאמה 
 .)Laschinger & Andrusyszyn, 2006
מפתח  תפקיד  יש  הסיעוד  להנהלת 
בפיתוח המקצועי של המנחות הקליניות 
לחתור  ועליה  עבודתן,  תנאי  ובשיפור 
לשיפור בתחומים אלו.  ממצאי המחקר, 
נמוכה  רצון  שביעות  על  הצביעו  אשר 
הצורך  את  מעלים  ההנהלה,  מתמיכת 
המנחות  רצון  שביעות  של  רציף  בניטור 
בכלל,   קלינית  הנחיה  מנושא  הקליניות 
ומתמיכת ההנהלה בפרט. על פי הספרות, 
נמצא  המנחות  של  ורוחני  חומרי  תגמול 
המוטיבציה  רמת  עם  חיובי  במתאם 
 Usher, Nolan, Reser,(והמחויבות לתפקיד
מומלץ  ולכן   .)Owens, & Tollefson 1999
באמצעים  גמול  למתן  דרכים  לבחון 
בונוסים,  מלגות,  כגון:  ומגוונים,  שונים 

מתן דרגה, תעודות הצטיינות ועוד.  

לנוכח גישת הצוות הסיעודי במחלקה, יש 
לחשיבות  הצוות  מודעות  בהעלאת  צורך 
על  במחלקה  פעילה  הנחיה  קיום 
יתרונותיה ואתגריה.  בסוגיה זו יש משקל 
במחלקה.   הראשית  האחות  למנהיגות 
לקדם  הכלים  הראשית  האחות  בידי 
מומלץ  במחלקה.  קלינית  הנחיה  ולעודד 

פתוח  דיאלוג  תקיים  הראשית  שהאחות 
עם הצוות והמנחה הקלינית, ובו תתייחס 
לצד  ביקורתיות,  או  שיפוטיות  לעמדות 

הארת תרומת הצוות בהנחיה. 

המלצות המחקר
ומחקר עתידי

מחקר זה מעלה את הצורך לבחון דרכים 
הקלינית  ההנחיה  של  יותר  יעיל  לשילוב 
פתרונות,  השוטפת.  העשייה  במסגרת 
מהצוות  המנחה  הפרדת  את  הכוללים 
היערכות  דורשים  העבודה,  בחלוקת 
במצבת כוח האדם וכן בדיקה של יעילותם 
רצון  שביעות  כגון:  שונים,  מדדים  על-פי 
בנוסף  ואחרים.  המונחה  המנחה,  הצוות, 
עולה הצורך בחיזוק התקשורת עם נציגי 
בית-הספר ובהבהרת הציפיות מהתפקיד 
אלו  המלצות  העשייה.  גבולות  ותחום 
והערכה  פיתוח  תהליכי  הן  אף  דורשות 

במחקר המשכי. 

מגבלות המחקר 
נובעת  זה  מחקר  של  המגבלות  אחת 
המודרכים  עמדות  עם  השוואה  מהעדר 
נדרשת  זו  השוואה  הקליניים.  בשדות 
של  יותר  מעמיקה  תמונה  קבלת  לצורך 
לא  כן,  כמו  בארגון.  ההנחיה  תהליכי 
נבדקה נקודת המבט של אחיות ראשיות, 
כמעניקות  החוקרת  על-ידי  המזוהות 
הקלינית.  להנחיה  יחסית  נמוכה  עדיפות 
זה  נוספת קשורה לכך, שבמחקר  מגבלה 
מקבילים  בתפקידים  החוקרת  שימשה 
של "חוקרת" ושל נציגת הנהלה במפגשים 
כפל  הקליניות.  המנחות  עם  הקבוצתיים 
תפקידים זה עלול להוות חסם בעת איסוף 
המשתתפים  של  חשש  בשל  הנתונים 
מהבעת דעה גלויה, ובעת פירוש הנתונים 

בשל מעורבות החוקרת בעבודתה. 

תודות
הרפואי  המרכז  הסיעוד  אגף  להנהלת 
מנחות  ל"פורום  עין-כרם",  "הדסה 
אחיות  ב"פורום  לחברותי  קליניות", 
חוקרות". לעמליה שניידר, מנהלת הסיעוד 
ב"הדסה עין-כרם", לד"ר רפי הכהן  ולד"ר 
הבטחת  תחום  מרכזת  פורת,  נורית 
הליווי האישי  על  בסיעוד,  קלינית  איכות 

והתמיכה המקצועית. 

ציפייה שהמנחה  שישנה  עלה  הראשיות, 
גם  תפקידה  במסגרת  תעסוק  הקלינית 
וותיק.  צוות  ובהדרכת  נהלים  ביישום 
לאחיות  הכמותיים  הסקרים  לפי  אולם 
הראשיות, תרומתה של המנחה הקלינית 
אחיות  של  המקצועית  להתפתחות 
לתחומים  ביחס  יותר  קטנה  ותיקות 
אחרים. כמו כן, רק מספר קטן של אחיות 
ובקרת  שיישום  בסקר,  ציינו  ראשיות 
נהלים מהווה חלק אינטגראלי מתפקידה 
פיתוח  בנושא  גם  הקלינית.  המנחה  של 
ועדכון ערכת קליטה מחלקתית, ישנה אי-
מרבית  אמנם  המנחה.  בתפקיד  בהירות 
האחיות הראשיות ציינו בסקר, שהמנחה 
זה. אולם מדיוני קבוצת  בנושא  מעורבת 
על-ידי  נתפש  זה  עולה, שתחום  המיקוד 
המנחות כאחריותה של האחות הראשית. 
בתחום זה לא נמצא בספרות מידע תואם. 
3. כיצד ניתן לחזק את המנחות הקלינית 

להגברת הלמידה בשדה הקליני?
לחיזוק  דרכים  מגוון  מציע  זה  מחקר 
הוצעו  אלו  דרכים  הקליניות.  המנחות 
משתתפי  ויתר  המנחות  על-ידי  בחלקן 
מניתוח  נובעות  ובחלקן  המיקוד,  קבוצת 
ממצאי המחקר.  הצעות להתמודדות עם 
העומס בעבודה, הכרוך בהנחיה הקלינית, 
העבודה,  מסידור  המנחה  הפרדת  כללו 
המטופלים  בקבוצת  למנחה  בחירה  מתן 
הציפיות, שנמצאו  הצוות.  פערי  ותגבור 
לבית-הספר,  המנחות  בין  זה  במחקר 
ציפיות  בהבהרת  הצורך  את  מעלים 
צורך  בהנחיה.   המעורבים  הצדדים  בין 
מקצועי,  פורום  של  ערכו  את  מחזק  זה 
בית- ונציגי  הנהלה  מנחות,  המאגד 
הדדית  ציפיות  להבהרת  כבסיס  הספר 
הכמותי  הסקר  גם  פתרונות.   ולחיפוש 
תרומתו  את  חיזק  הקליניות  למנחות 
הצעות  למנחות.   המקצועי  הפורום  של 
נוספות לפתרון עסקו בשיפור התקשורת 
למנחות,  וזמינותם  בית-הספר  נציגי  עם 
 Burns בספרות  למוצע  תואמים  והם 
 & Paterson, 2005;  Davies, Spence
 .Laschinger &( )Andrusyszyn, 2006
על  המחקר  ממצאי  מצביעים  בנוסף 
על- למנחות  מקצועי  סיוע  במתן  הצורך 
ידי בית-הספר לסיעוד בתהליכי ההערכה 

ובחיזוק הידע החינוכי.
המנחות  בין  שנמצאו  הציפיות,  פערי 
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מרכזות בכירות, בית הספר האקדמי לסיעוד שיבא

הגשמה עצמית כמניע לשינוי

תקציר
אקדמאיים  להסבת  לימודים  תוכנית 
להתגברות  יעיל  פיתרון  מהווה  לסיעוד 
העכשווית  האדם  כוח  מצוקת  על 
בסיעוד. תוכנית זו מבוססת על הישגיהם 
של  חייהם  וניסיון  הקודמים  הלימודיים 
נפתחו   2009 בשנת  להסבה.  הפונים 
אקדמאיים  להסבת  לימוד  תוכניות   11
הנוכחי  המחקר  של  מטרתו  בישראל. 
הייתה לבחון את המאפיינים של הפונים 
לסיעוד,  אקדמאיים  הסבת  לתוכניות 
ותפיסותיהם  ההסבה  לביצוע  מניעיהם 
לבחון את הקשר  כן,  כמו  לגבי המקצוע. 
בין המניעים לביצוע ההסבה לבין  תפיסת 
 233 כללה  המחקר  אוכלוסיית  המקצוע. 
אקדמאיים  הסבת  מתוכניות  סטודנטים 
מחמישה בתי ספר לסיעוד במרכז הארץ, 
המחקר  ממצאי  מובנה.  שאלון  על  שענו 
כגון  פנימיים,  שמניעים  כך,  על  הצביעו 
לזולת,  ולסייע  עצמית  להגשמה  רצון 
רבה על ההחלטה לבצע  השפיעו במידה 
כן, מרבית הסטודנטים  כמו  את ההסבה. 
תפסו את מקצוע הסיעוד כמעורר גאווה 
בין תפיסה  נמצא קשר  וכבוד.  מקצועית 
חיובית של מקצוע הסיעוד לבין המניעים 
הפנימיים. על מנת לגייס למקצוע אנשים 
בעלי מוטיבציה והשכלה אקדמית, מומלץ 
בפרסום  פנימיים  במניעים  להתמקד 

ושיווק המקצוע. 

רקע
מה מניע אנשים מבוגרים באמצע החיים 
לעזוב  להם  גורם  מה  שינוי?  לעשות 
ולבחור  קבועה  ומשרה  בטוחה  משכורת 
סטודנטים  עם  בשיחות  בסיעוד?  דווקא 
נשמעו  אקדמאיים,  הסבת  מקורס 
לי  חשוב  מהכסף,  "יותר  כמו:  משפטים 
ומאמינה  אוהבת  שאני  משהו  לעשות 
בו", "סיעוד זו עבודה מגוונת ומאתגרת", 
עצמי  את  ממצה  לא  שאני  ו-"הרגשתי 
הובילו  אלו  טיעונים  הקודמת".  בעבודתי 
אותנו לבחון את המניעים של סטודנטים 

לבחור  אקדמאיים  להסבת  בתוכניות 
במקצוע הסיעוד ותפיסתם את המקצוע.

המונח הסבה מקצועית מתייחס להמרת 
מסוים  במקצוע  התמחות  או  תפקיד 
בעבר,  חדשה.  ולמידה  השקעה  הדורש 
מצומצם  היה  המקצועות  כשמספר 
מוגבלת,  הייתה  העיסוק  בתוך  והניידות 
בה  ולהתמיד  קריירה  לבחור  היה  נהוג 
העלתה  בקריירה  יציבות  אי  החיים.  לכל 
בעלת  והייתה  אישית  יציבות  לאי  חשד 
 ;1997 והס,  )הכט  שלילית  קונוטציה 
אבישר ודביר, 2003(. בעשורים האחרונים 
הסבה  של  התופעה  ומתרחבת  הולכת 
 Shamir &;  1999 )טוקטלי,  מקצועית 
Arthur, 1989;. יחסה של החברה לניידות 
חיובי  באופן  השתנה  מקצועית  ולהסבה 
נחשב  ומי שמסוגל להתמודד עם הסבה 
כושר  ללמידה,  גבוהה  יכולת  כבעל 
הסתגלות למצבים חדשים, בגרות, ניסיון 
חיים, מוטיבציה ומחויבות להשגת מטרות 
 Raines, 2011;  Kohn;1998 והס,   )הכט 
במציאות   .)& Truglio-Londrigan, 2007
בתחום  ניידות  של  התופעה  הקיימת, 
הולכת  קריירה,  שינוי  של  או  העיסוק 
(הכט, 2000). תוכניות להסבת  ומתרחבת 
בשנות  כבר  פותחו  בסיעוד  אקדמאיים 
ה-70 בארצות הברית במטרה לגייס בוגרי 
לעסוק  שונות  מדיסציפלינות  אקדמיה 
 Kohn & Truglio-Londrigan,( בסיעוד 
2007(. בארץ החלו ביישום תוכניות הסבת 
)קפלן  ה-80  שנות  באמצע  אקדמאיים 

ובינור, 2004(.

סקירת ספרות
הצורך בגיוס אקדמאיים לסיעוד

בשנים האחרונות מדווחות מדינות רבות 
בעולם על מחסור באחיות מוסמכות )פיקר 
ותורן, 2005(. על מנת להתגבר על מצוקת 
כוח האדם בסיעוד, חיפש החינוך לסיעוד 
היעד  קהל  להרחבת  הולמים  פתרונות 
הסיעוד.  מקצוע  ללימודי  הפוטנציאלי 
אקדמאיים  להסבת  הלימודים  תוכנית 

עלות  במונחי  מתאימה  נמצאה  לסיעוד 
מהיר  פתרון  של  ובמונחים  תועלת   –
מיומן,  סיעודי  אדם  כוח  להכשרת  ויעיל 
המבוססת  קצרה  תוכנית  היותה  משום 
על כישורים ויכולות אקדמאיות שנרכשו 
 .)2004 ובינור,  )קפלן  קודמים  בלימודים 
אטרקטיבית  אופציה  מהווה  זו  תוכנית 
האפשרות  משום  האקדמיה,  לבוגרי 
הישגיהם  על  שמבוססת  קריירה  לשנות 
חייהם  וניסיון  הקודמים  הלימודיים 
 .Kohn &( )Truglio-Londrigan, 2007
בבחינת  והציונים  האקדמאיים  ההישגים 
נמצאו  אלו  תוכניות  בוגרי  של  הרישוי 
גבוהים בהשוואה לציונים של הסטודנטים 
האחרות.  הלימוד  בתוכניות  הלומדים 
בנוסף לכך, בוגרים אלו מוערכים על ידי 
ואחיות  אחים  היותם  משום  מעסיקיהם 
 Shiber,(. ביותר  גבוהה  ברמה  מקצועיים 
 )2003; White, Wax & Berrey, 2000
יחד עם זאת, אוכלוסייה זו מתמודדת עם 
צרכים ייחודיים, כגון שינוי במעמד מבעל 
למתלמד,  הקודם  בעיסוק  וניסיון  ידע 
ולאזן  מחדש  ללימודים  להסתגל  קושי 
המהווה  דבר  לימודים,  לבין  פרנסה  בין 
 O'Brien,(  אתגר לצוות ההוראה הסיעודי
Keogh & Neenan, 2009; Kohn & Truglio-

 .)Londrigan, 2007

מניעים להסבה לסיעוד
גיוס אקדמאיים למקצוע הסיעוד מאפשר 
עלייה בכוח אדם איכותי, ולכן יש חשיבות 
אטרקטיבית  לימודים  תוכנית  לביסוס 
שתענה על הצרכים הייחודים של לומדים 
מקצועית  והסבה  עיסוק  בחירת  אלה. 
וחיצוניים.  פנימיים  מניעים  מתוך  נעשים 
הגורמים הפנימיים כוללים נטיות אישיות, 
ורצון  אישיים,  ערכים  בתחום,  התעניינות 
הגורמים  זאת,  לעומת  לזולת.  לסייע 
בחיי  מפתח  דמויות  כוללים  החיצוניים 
החברה  של  תרבותיים  ערכים  אדם, 
הסובבת, מצב כלכלי ואפשרויות להיקלט 
מחקרים   .)2003 ודביר,  )אבישר  בעבודה 

"שינוי הוא חוק בחיים ואלה המתבוננים רק לעבר ולא להווה - יחמיצו בוודאי את העתיד"
ג'ון פ. קנדי
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שעסקו במניעים לבחירת מקצוע הסיעוד 
שמשפיעים  העיקריים  שהגורמים  מצאו 
הנעה  גורמי  הם  המקצוע  בחירת  על 
לאנשים.  לעזור  הרצון  כגון  פנימיים, 
והתאמה  כלכליים  יתרונות  גם  זאת,  עם 
על  המשפיעות  כסיבות  נמצאו  אישית 
ובקר,  נתן  )בן  הסיעוד  מקצוע  בחירת 
 McCabe, Nowak & Mullen,   .)2009
כגון  הפנימיים,  שהמניעים  מצאו   2005
לתרום  היכולת  לזולת,  לסייע  רצון 
אתגר  שמהווה  מרגשת  עבודה  לחברה, 
משמעותי  גורם  מהווים  אינטלקטואלי, 
בסיעוד.  לעסוק  ההחלטה  על  המשפיע 
לעומת זאת, גורמים חיצוניים כגון ביטחון 
מקצועית,  וסמכות  אחריות  בעבודה, 
היכולת  עקב  גמישים  עבודה  ותנאי 
עם  עבודה  חיי  ולשלב  לעבוד במשמרות 
נמוכה  במידה  משפיעים  משפחה,  חיי 
יותר על החלטה זו. בהתייחס למניעים של 
הלומדים בתכנית הסבת אקדמאיים בסיעוד 
מצאו   Kohn & Truglio - Londrigan, 2007
שהסטודנטים בחרו במקצוע הסיעוד בעיקר 
מתוך מניעים פנימיים, שכללו הרצון לקשר 
בין אישי עם המטופל, לסייע, לקבל החלטות 

באופן עצמאי והרצון להגשמה עצמית. 

הסבת אקדמאיים לסיעוד בישראל
לחשיבות  המודעות  עלתה  בישראל  גם 
אקדמי  תואר  בעלת  אוכלוסיה  גיוס 
והוחלט לתגבר תוכניות  למקצוע הסיעוד 
ייחודיות להסבת אקדמאיים לתואר אחות 
 11 נפתחו   2009 בשנת  בסיעוד.  מוסמכת 
תוכניות לימוד להסבת אקדמאיים שכללו 
450 סטודנטים, לעומת 193 סטודנטים ב 
הסיעוד,  )מינהל   2008 בשנת  תוכניות   7
הצרכים  על  לענות  מנת  על   .)a2010
הלומדים,  אוכלוסיית  של  הייחודים 
וגיוס  שימור  על  הסיעוד  במינהל  הוחלט 
להכיר  וכן  מלגות  באמצעות  אדם  כוח 
לצורכי  הקודמים  האקדמאיים  בתארים 
 a2010 הסיעוד,  )מינהל  מקצועי  קידום 
;מינהל הסיעוד, b2010(. לאור זאת, עולה 
לתוכנית  הפונים  מיהם  לדעת  החשיבות 
לגבי  ותפיסותיהם  מניעיהם  ההסבה, 

מקצוע הסיעוד.

מטרת המחקר 
מטרת המחקר הינה לבחון מי הם הפונים 
לתוכניות הסבת אקדמאיים לסיעוד, מהם 
מניעיהם לביצוע ההסבה ומהן תפיסותיהם 
האחות.  ותפקיד  הסיעוד  מקצוע  לגבי 
בנוסף, יתמקד המחקר בבחינת קיומו של  

לבין  ההסבה  לביצוע  המניעים  בין  קשר 
תפיסת המקצוע.

שיטה 
כללה 233 סטודנטים  אוכלוסיית המחקר 
אקדמאיים  הסבת  של  שונות  בתכניות 
מחמישה בתי ספר לסיעוד במרכז הארץ. 
בשנת  לימודיהם  החלו  המשיבים  כל 
2009 וענו על השאלונים בשנת לימודיהם 

הראשונה.

כלי המחקר כלל שאלון למילוי עצמי שכלל 
79 שאלות והורכב משלושה חלקים: החלק 
דמוגרפים  סוציו  משתנים  בדק  הראשון 
בחן  השני  החלק  מקצועיים.  ומשתנים 
מניעים לבחירת המקצוע והחלק השלישי 
התייחס  לתפיסת מקצוע הסיעוד. לאחר 
קבלת אישור מוועדת הלסינקי, פנו עורכות 
לסיעוד  הספר  בתי  למנהלות  המחקר 
לצורך קבלת אישור לביצוע המחקר בכל 
אחד מבתי הספר. עורכות המחקר הגיעו 
ללומדים  הסבירו  הספר,  לכל אחד מבתי 
כל  השאלונים.  את  וחילקו  המחקר  על 
לומד חתם על טופס הסכמה מדעת, לפני 

מילוי השאלון. 

ממצאים
את  שקיבלו  תלמידים   233 מתוך 
במלואם  עליהם  השיבו   193 השאלונים, 
)שיעור היענות של 83.1%(. הגיל הממוצע 
סטיית  )עם  שנים   36 הוא  המשיבים  של 
גילאים  טווח   ,34 חציון  שנים,   8 של  תקן 
 .)83%( נשים  ומרביתם  שנים(   24-56 בין 
 ,)66.2%( נשואים  הינם  המשיבים  מרבית 
גרושים  והיתר   ,)22.7%( רווקים  מקצתם 
שני  יש  לרובם   .)1.5%( ואלמנים   )9.6%(

 .)30.9%( אחד  ילד  או   )41.6%( ילדים 
 91.7%  .)84.7%( בעיר  מתגוררים  מרביתם 
האחרונים  החודשים  עשר  בשניים  עבדו 
 )86%( כשכירים  מרביתם  לימודיהם,  טרם 
ומקצתם כעצמאיים )9.6%(. למחצית מהם 
)47.4%( הייתה הכנסה מעל לממוצע במשק 
בדבר  הממצאים  הקודמת.  בעבודתם 
עבודתם והכנסתם של המשתתפים, בטרם 
כי  פנו לתוכניות הסבה מקצועית, מראים 
המניע הכלכלי כנראה שאינו מהווה בדרך 
הסבה.  לבצע  בהחלטה  מרכזי  שיקול  כלל 
ממצא זה מתחזק כאשר בוחנים את מניעי 

המרואיינים להסבה.

לבצע  ההחלטה  על  שהשפיעו  מניעים 
הסבה למקצוע הסיעוד

מידה  באיזו  לציין  נתבקשו  המשיבים 
מניעים שונים השפיעו על החלטתם לבצע 
הסבה מקצועית לסיעוד. נמצא כי המניעים 
הפנימיים השפיעו במידה רבה על ההחלטה 
להגשמה  רצון   :)1 )תרשים  הסבה  לבצע 
ביותר:  המשמעותי  המניע  היה  עצמית 
90.2% מהמרואיינים ציינו כי רצון להגשמה 
עצמית השפיע במידה רבה או רבה מאד, 
על ההחלטה להצטרף לתוכנית הסבה. מניע 
לסייע  הרצון  היה  שצוין  משמעותי  נוסף 
לזולת (84.1%). המניעים החיצוניים השפיעו 
לסיעוד:  הסבה  לבצע  ההחלטה  על  פחות 
אי שביעות רצון מהעיסוק הקודם )46.1%(, 
)34%(, שעות  הקודם  עניין מהעיסוק  חוסר 
עבודה לא גמישות בעיסוק הקודם )18.7%( 
 .)15.5%( הקודם  בעיסוק  הממונים  נוקשות 
החיצוניים,  המניעים  מבין  כי  לציין  חשוב 
הגורמים שהשפיעו על ההחלטה היו: מסלול 
הייחודיים  הצרכים  על  שעונה  הכשרה 
)76.4%( וסיוע במימון שכר הלימוד )52.6%(.
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תרשים 1 - באיזו מידה, אם בכלל, השפיע כל אחד מהדברים הבאים על החלטתך 
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תפיסת מקצוע הסיעוד   
מקצוע  כי  ציינו,  המשיבים  מקרב   88.4%
)במידה  מקצועית  גאווה  מעורר  הסיעוד 
כי  סבורים   86% מאד(,  רבה  עד  רבה 
וביטחון  יציבות  תחושת  מקנה  המקצוע 
כלכלי ו-  70.4% ציינו  שהמקצוע מעורר 
כבוד )תרשים 2(. כמו כן,   88.3% תפסו את 
ו  אינטלקטואלי  אתגר  כמעודד  המקצוע 
ידע  כדורש  המקצוע  את  תפסו   94.5%  –
נותן  הסיעוד  שמקצוע  ציינו,   92% רחב. 
הנאה וסיפוק. 58.3% ציינו שהמקצוע הוא 
נשי ו – 51.5% סברו שהמקצוע מתאפיין 
לתפיסת  בנוגע  נוחים.  עבודה  בתנאי 
מקצוע הסיעוד כמקנה שכר גבוה, 40.5% 
בלבד ציינו שהיבט זה מאפיין את הסיעוד.

הפנימיים  המניעים  בין  הקשר  בדיקת 
והחיצוניים לבין תפיסת מקצוע הסיעוד 

ותפקיד האחות
מדדים  שני  נבנו  המניעים,  כלל  מבין 
  :McCabe et al, 2005( על  )בהתבסס 
מדד 'מניעים פנימיים' )נבנה כממוצע של 
2 שאלות: הגשמה עצמית ועזרה לזולת( 
כממוצע  )נבנה  חיצוניים'  'מניעים  ומדד 
של 4 שאלות המתייחסות לחוסר שביעות 
רצון  שביעות  אי  הקודם:  מהעיסוק  רצון 
בעיסוק  עניין  חוסר  הקודם,  מהעיסוק 
הקודם, שעות עבודה לא גמישות בעיסוק 
בעיסוק  הממונים  של  ונוקשות  הקודם 
כי  שציינו  שמרואיינים  נמצא  הקודם(. 
'מניעים פנימיים' השפיעו במידה רבה על 

ההחלטה לבצע הסבה מקצועית נטו לציין 
 ,)322.**( כי מקצוע הסיעוד מעורר כבוד 
 ,)439.**( אינטלקטואלי  אתגר  מעורר 
נותן   ,)397.**( מקצועית  גאווה  מעורר 
רחב  ידע  ודורש   ,)435.**( וסיפוק  הנאה 
בקרב  נמצאו  לא  אלו  קשרים   .)287.**(
חיצוניים''  'מניעים  כי  שציינו  מרואיינים 
השפיעו במידה רבה על ההחלטה שלהם 
לבצע הסבה מקצועית. מעניין למצוא כי 
חיצוניים'  'מניעים  כי  שציינו  מרואיינים 
השפיעו במידה רבה על ההחלטה שלהם 
כי  לציין  נטו  מקצועית  הסבה  לבצע 
ועם   )288**( נשי  הינו  האחות  מקצוע 

תנאי עבודה נוחים )**.184(. 
כי  שציינו  מרואיינים  כי  נמצא  כן  

'מניעים פנימיים' השפיעו במידה רבה על 
ההחלטה לבצע הסבה מקצועית נטו לציין 
אנשים  כלפיי  חמלה  מפגינה  האחות  כי 
)**.253(, תורמת לתהליך הריפוי )**.243( 
 .)206.**( עצמאית  חשיבה  ומפעילה 
מרואיינים  בקרב  נמצאו  לא  אלו  קשרים 
השפיעו  חיצוניים'  'מניעים  כי  שציינו 
לבצע  שלהם  ההחלטה  על  רבה  במידה 

הסבה מקצועית.

דיון
כלל  שמתוך  הראו  המחקר  ממצאי 
הסטודנטים  את  שהובילו  המניעים 
ההסבה  לתוכנית  להצטרף  להחלטה 
בסיעוד, מניעים פנימיים דורגו כמשפיעים 

ביותר. מבין מניעים אלו הבולטים ביותר 
להנאה  כגורם  המקצוע  תפיסת  היו 
אינטלקטואלי,  אתגר  וכמעורר  וסיפוק 
לזולת.  וסיוע  עצמית  להגשמה  רצון 
השפיעו  חיצוניים  מניעים  זאת,  לעומת 
על ההחלטה במידה נמוכה יותר. ממצאים 
 Kohn  אלו דומים לממצאי המחקרים של
  McCabe  - ו    & Truglio-Londrigan, 2007
et al )2005( שמצאו, שסטודנטים שבחרו 
לבצע הסבה מקצועית לסיעוד, מושפעים 
 )Raines )2011 .בעיקר ממניעים פנימיים
הסבת  בקורס  סטודנטים   66 ראיינה 
אקדמאיים בארצות הברית במטרה לבחון 
החלטתם  על  שהשפיעו  הגורמים  מהם 
בדומה  שנייה.   כקריירה  סיעוד  ללמוד 
שהגורם  מצאה  היא  גם  הנוכחי,  למחקר 
היה  סיעוד  ללמוד  אותם  שהניע  העיקרי 
של  לרווחה  ולתרום  לאחר  לסייע  הרצון 

החברה.

תפיסה  בין  קשר  נמצא  הנוכחי  במחקר 
חיובית של מקצוע הסיעוד לבין המניעים 
הפנימיים. המרואיינים שציינו כי מניעים 
פנימיים השפיעו במידה רבה על ההחלטה 
לבצע הסבה מקצועית, דירגו את מקצוע 
דימוי  כבעלי  האחות  ותפקיד  הסיעוד 
מציינים,   Shields & Ward, 2001 גבוה. 
בבחירת  פנימיים  גורמים  בין  שקשר 
מקצוע, כמו הנאה וסיפוק מהעבודה לבין 
על  משפיעים  המקצוע,  של  חיובי  דימוי 
מוטיבציה לקידום ולהתפתחות מקצועית 

ועל הישארות במקצוע.   
שהסטודנטים  מלמדים,  המחקר  ממצאי 
בתוכנית הסבת האקדמאים פנו למקצוע 
המייצגים  פנימיים  מניעים  בשל  בעיקר 
למקצוע  הנדרשים  אישיותיים  מאפיינים 
הסיעוד, כגון אמפטיה והרצון לסייע לאחר. 
כמו כן, דירוגם את המקצוע כאטרקטיבי 
שטומן בתוכו אתגר אינטלקטואלי, השפיע 

על החלטתם בנוגע לבחירת המקצוע.

שרוב  מלמדים,  המחקר  ממצאי  בנוסף, 
ההכשרה  שמסלול  סבורים,  הסטודנטים 
להצטרף  ההחלטה  על  השפיע  הייחודי 
לתוכנית ההסבה לסיעוד. ממצא זה מחזק 
לצרכים  התוכנית  בהתאמת  הצורך  את 
בהתבסס  הסטודנטים,  של  הייחודיים 
ובהתחשב  מבוגרים  חינוך  עקרונות  על 

תרשים 2 - באיזו מידה, לדעתך, כל אחד מהמשפטים הבאים מתאר את מקצוע הסיעוד?
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יהב - קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע"מ

תשואה נומינלית ברוטו, מצטברת לתקופה של 12
החודשים האחרונים ]11/2009-10/2010[ מסלול כללי : 10.02%*

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

k-aht.co.il לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למשרדי הקרן 03-6914961 , כמו כן ניתן לקבל פרטים באתר הקרן

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

מתי ניתן למשוך כספים מקרן ההשתלמות?

מהו מועד התשלום?

עד מתי נזקפת תשואה לעמית מושך?

מה קורה בתום שש שנים?

איזה יתרון יש לחסכון בקרן השתלמות על-פני תוכניות חסכון אחרות?

מה יעשה בכספי לאחר מותי?

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;

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

וחמישי כדוגמא לעיל הינם ימי עסקים.

משיכת כספים תתבצע בתוך ארבעה ימי עסקים מהיום בו הגיע בקשת המשיכה לקופה.

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

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

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

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx ]הנתונים המוצגים לעיל נלקחו מאתר משרד האוצר ]גמל נט

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 הבריאות של 10.38%, כל שקל שמופקד בקרן השתלמות שקול, מבחינת העובד, 
ליותר משניים וחצי שקל ברוטו. בנוסף לכך, הרווח הנצבר על כספי החיסכון בקרן השתלמות )בגבולות התקרה( פטור ממס, בשונה ממרבית 

אפיקי החיסכון וההשקעה האחרים, שהרווח הראלי שהם חייב במס החל מתחילת שנת 2003.

בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא "הוראת מוטבים" שבא הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו. ואם לא מלא הוראה 
כזו יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין.

* תשואה ממוצעת:  3 שנים 5.24%.   5 שנים 6.33% . מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים  0.65



בניסיונם ההשכלתי והמקצועי הקודם.

תרומת המחקר והמלצות
ללמוד  הסטודנטים  של  מניעיהם  בחינת 
בתכניות ההכשרה של הסבת אקדמאיים 
לסיעוד, עשויה לסייע להמשך גיוסם של 
לציין,  יש  למקצוע.  נוספים  סטודנטים 
השתכרו  במחקר  מהנשאלים  שכמחצית 
דבר  הקודמת,  בעבודתם  הממוצע  מעל 
לבחור  שהחלטתם  כך,  על  המצביע 

מברירת  נבעה  לא  הסיעוד,  במקצוע 
מרצון  אלא  כלכלית,  ממצוקה  או  מחדל 
פי  על  אף  זאת,  עם  עצמית.  להגשמה 
שהממצאים מצביעים על בחירת מקצוע 
לרוב ממניעים פנימיים, אין הדבר סותר 
ותנאי  נאות  שכר  שגם  העובדה  את 
בעתיד  להשפיע  עשויים  הולמים  עבודה 
על גיוס אוכלוסיה זו והישארותה לאורך 
ולחקור  להמשיך  מומלץ  במקצוע.  זמן 
להישגיהם  הקשור  בכל  זו  אוכלוסיה 

בעשייה  והן  הממשלתיות  בבחינות  הן 
בפרסום  המקצועי.   ובקידומם  הקלינית 
במניעים  להתמקד  יש  המקצוע  ושיווק 
האינטלקטואלי  האתגר  כגון,  הפנימיים 
של  למקצוע  הצטרפות  לאחר.  והעזרה 
אנשים בעלי מוטיבציה והשכלה אקדמית 
עשויה להפיח רוח חדשה בקרב העוסקים 
כוח  לגיוס  המדיניות  וקובעי  בסיעוד 
מקצוע  ליוקרת  לתרום  ואף  ייחודי,  אדם 

הסיעוד כאופציה ראויה לבחירה.

תודות: למרים מגדל ושרהל'ה אפרתי על הסיוע הרב

Kohn, P. S., & Truglio-Londrigan, M. (2007). Second- career baccalaureate nursing students: A lived experience. Journal of 
Nursing Education, 46, 391-399. 
McCabe, R., Nowak, M., & Mullen, S. (2005). Nursing careers: What motivated nurses to choose their profession? 
Australian Bulletin of Labour, 31, 384-406. 
O'Brien, F., Keogh, B.,  &  Neenan,  K. (2009). Mature students' experience of undergraduate nurse education 
programmes: The Irish experience. Nurse Education Today, 29, 635-640. 
Raines, D. (2011). What attracts second degree students to a career in nursing? The Online Journal of Issues in Nursing, 16 (1).  
Shamir, B.,  & Arthur, M. B. (1989)/ An exploratory of perceived career change and job attitudes among job changers. 
Journal of Applied Social Psychology, 19, 701-716. 
Shiber, S. (2003)/ A nursing education model for second degree students. Nursing Education Perspectives, 24, 135-138. 
Shields, M. A., & Ward, M. (2001). Improving nurse retention in the national health services in England: The impact of job 
satisfaction on intentions to quit. Journal of Health Economics, 20, 677-701. 
White, K. R., Wax, W. A.,  & Berrey, A. L. (2000). Accelerated second degree advanced practice nurses: How do they fare in 
the job market? Nursing Outlook, 48, 218-222.

ביבליוגרפיה
אבישר, א., ודביר, נ. )2003(. הסבת אקדמאיים: מניעים להתרחבות, מאפיינים ומגמות. החינוך וסביבתו: שנתון סמינר הקיבוצים, 25, 21-33.

בן נתן, מ., ובקר, פ. )2009(. מניעים לבחירת מקצוע הסיעוד. האחות בישראל, 183, 8-14.
הכט, י. )2000(. שינויים במבנה התעסוקה בעידן טכנולוגיות המידע: האתגר לחינוך מבוגרים. גדיש, שנתון לחינוך ומבוגרים, ו, 69-82.

הכט, י., והס, ר. )1998(. משמעותה של הדרכה בארגון העסקי בעידן המידע, אקזקיוטיב, 48-52.
טוקטלי, ר. )1999(. הכשרה, השתלמות והסברה תפקודית: מבט היסטורי ועכשווי. הקתדרה העממית, 9, 11-23. 

כהן, א. )2011(. האגודה לקידום מקצועי חברתי של האחים והאחיות בבתי החולים. מידעון 15 סמינרים תשע"א.
מינהל הסיעוד. )a2010(. דו"ח 2009 יעדי 2010. מינהל הסיעוד. 

מינהל הסיעוד. )b2010(. סיכום פגישת עבודה – מינהל הסיעוד והסתדרות האחיות. 26 ביולי, 2010. 
קפלן, ר., ובינור, ד. )2004(. עוגני קריירה והתפתחות מקצועית בקרב בוגרי תכנית להסבת אקדמאיים ותכנית אקדמית לסיעוד. גוף ידע, 1, 20-28.

רותם פיקר, א., ותורן, א. )2005(. המחסור הצפוי באחיות מומסכות בישראל. האחות בישראל, 171, 12-18.

האחות בישראל אפריל 2011 44



;RN, MA 4אפרת וינגרט-אימרל ;RN, MA 3עמליה שניידר ;RN, MA 2אורלי פיקר ;RN, PhD 1נורית פורת
RN, MN 9רויטל זלקר ;RN, PhD 8נירה ברטל ;PhD 7גלית דיין ;RN, PhD 6אורלי תורן ;RN, MPA 5עופרה וקניןי

1מרכזת תחום איכות קלינית בסיעוד, המרכז הרפואי הדסה עין-כרם; 2ראש אגף הסיעוד ומנהלת משאבי אנוש, הסתדרות מדיצינית הדסה;

3מנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי הדסה עין-כרם; 4מנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים; 5מנהלת הסיעוד בחטיבה הפנימית, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים;

6סגנית ראש אגף הסיעוד למחקר ופיתוח מקצועי, הסתדרות מדיצינית הדסה; 7יועצת ארגונית;

 8חוקרת ההיסטוריה של הסיעוד, המרכז הרפואי הדסה עין-כרם; 9עוזרת אקדמית, המרכז הרפואי הדסה עין-כרם;

הצהרת השליחות של אחיות הדסה
והרעיון של האחות מרכזת הטיפול מהלכה למעשה

תקציר
הסיעוד בישראל נמצא כיום בעיצומם של 
המחייבים  ולאומיים,  גלובליים  תהליכים 
מקצועי,  אופק  לשרטט  מנהיגיו  את 
אחת  המשתנים.  לצרכים  המתאים 
בארגון  וקבוצות  פרטים  להנעת  הדרכים 
באמצעות  הינה  הנדרשים,  היעדים  לכיוון 
במאמר  וחזון.  שליחות  הצהרת  גיבוש 
הנוכחי יתואר תהליך ארגוני בבית-חולים 
כללי משלב הפיתוח הרעיוני של  הצהרת 
שליחות הסיעוד, דרך ניסוחה המוסכם ועד 

להתוויית הדרך למימושה. 

מבוא
"וולט  "בואינג",  אקספרס",  "אמריקן 
דיסני", "ג'נרל אלקטריק", "קוקה קולה" הן 
לדרגת  הגיעו  אשר  גדולות,  חברות  כולן 
המשך  את  שמבטיחה  מתמדת,  מצוינות 
עשרות  במשך  בתחומן  כמובילות  קיומן 
המשותף   .)1997 ופוראס,  )קולינס  שנים 
אותן  והמייחד  הללו,  הענק  חברות  לכל 

מחברות אחרות הוא החזון.

חזון הינו תמונה מוחשית עתידית ורצויה 
לקחת  הוא  החזון  תפקיד  הארגון.  של 
הכוונה הראשונית של הארגון מספר  את 
הוא  ההסתכלות  טווח  קדימה.  צעדים 
אותו  לתוך  קדימה,  שנים  מספר  לפחות 
הינה  לארגון  חזון  בניית  אידיאלי.  חלום 
מובילים  אנו  כי  לוודא,  הבטוחה  הדרך 
החזון  החיים.  שגרת  על-ידי  מובלים  ולא 
ומהווה  בארגון  לפעילות  משמעות  יוצק 
את  לבחור  לארגון  שמסייע  המצפן,  את 
הבחירות המתאימות לו ביותר )לוי, 2010(. 

הסיעוד בישראל נמצא כיום בעיצומם של 
המחייבים  ולאומיים,  גלובליים  תהליכים 
שנים  מספר  מדי  להציב  מנהיגיו  את 
האחות  תפקיד  מהו  כמו:  יסוד  שאלות 
ניתן  האם  משתנה?  בעידן  המוסמכת 

להישאר בהגדרות הישנות של התפקיד? 
כיצד ניתן להצביע על התרומה הייחודית 
ומהו  הבריאות?  למערכת  הסיעוד  של 
ובהסתגלות  בהכוונה  המנהל  תפקידו של 

של המערכת להשגת היעדים הנדרשים?
הצהרת שליחות וחזון עשויים לתת מענה 
הפעילות  את  ולכוון  אלו  יסוד  לשאלות 
להשגת היעדים, שנקבעו ברמה הלאומית 

והמקומית. 
גיבוש אופק מקצועי ויצירת חזון הסיעוד 
אינם בבחינת רעיון חדש ב"הדסה". ארגון 
נשים  ארגון  של  חזון  מתוך  נולד  "הדסה" 
ה-20.  המאה  בראשית  ציוני-חברתי, 
מניחי  בין  הייתה  "הדסה"  זו  בתקופה 
בישראל  הבריאות  שירותי  של  היסודות 
בכלל, ושל הסיעוד כמקצוע בפרט. ארגון 
לפעילות  סטנדרטים  הנהיג  "הדסה" 
הוראה.  ודרכי  ידע  גופי  קבע  סיעודית, 
כמה  כללה  כפרופסיה  הסיעוד  תפיסת 
ממושכת  בהכשרה  הצורך  ובהם:  רכיבים 
ורכישת מיומנות וידע, הדרושים למצוינות 
בחשיבות  הכרה  המקצועית,  בעשייה 
ולקהילה  לחברה  הסיעוד  של  התרומה 
והדגשת הצורך בשפה מקצועית ייחודית 

)ברטל, 2005(. 

ב"הדסה"  הסיעוד  בחן  השנים  במהלך 
במטרה  פעולתו  ודרכי  השקפותיו  את 
ולצרכים  המתחוללים  לשינויים  להתאימן 
ובחברה  הבריאות  במערכת  המשתנים 
אמצעי  הינו  חזון  כי  הוסכם  בישראל. 
ניתן  וכי  בארגון,  וקבוצות  פרטים  להנעת 
את  יחסית,  במהירות  באמצעותו,  להפיץ 
 Mockett,( מאחוריו  העומדים  הרעיונות 
מטרת   .)Horsfall, & O'Callaghan, 2006
המאמר הנוכחי היא לתאר תהליכים חוצי 
לגיבוש  שהובילו  בבית-החולים,  ארגון 
במרכז  הסיעוד  של  השליחות  הצהרת 
במחלקות  והטמעתה  "הדסה"  הרפואי 

בית-החולים.

סקירת ספרות
סיעודית  מקצועית  דרך  בהתוויית  הצורך 
משינויים  נובע  בריאות  בארגוני  עדכנית 
המתחוללים  ומשמעותיים,  מהירים 
 et al( בכלל  בעולם  הבריאות  במערכות 
 2005 Hader 2006; Mockett Horsfall &
ובישראל   )O'Callaghan 2006; Rutherford
בפרט. בין התהליכים והמאפיינים הבולטים 
הטכנולוגיה  את  למנות  יש  התקופה  של 
אדירות,  בעלויות  הכרוכה  המתקדמת 
הציבורית  התהודה  המידע,  התפוצצות 
למחקר המדעי, המודעות לצרכנות נבונה: 
אפידמיולוגיות  תופעות  ושירות,  איכות  
לחצים  החיים,  בתוחלת  העלייה  חדשות, 
לצד  וכלכליים.  פוליטיים  חברתיים, 
תהליכים אלו מתרחשים שינויים בצריכת 
שירותי הבריאות בישראל על רקע הגידול 
הגדולה  והעלייה  הכללית  באוכלוסיה 
האחרון  בעשור  לשעבר.  מברית-המועצות 
חלה עלייה במספר קשישים בני 75 ומעלה 
 ,)2009 לסטטיסטיקה,  המרכזית  )הלשכה 
המאושפזים  הקשישים  במספר  ועלייה 
מספרם  עלה   .)2009 הבריאות1,  )משרד 
של  הקשישים והילדים מתחת לקו העוני 
המחקר  לאומי-מנהל  לביטוח  )המוסד 
 ,)2005 הבריאות,  משרד   ,2009 והתכנון, 
ממחלות  כתוצאה  האשפוז  ימי  ושיעור 
הבריאות  )משרד  גדל  הוא  אף  ממושכות 

 .)2009 ,2

לשינויים אלו השפעה על הסיעוד, הנדרש 
ומורכבים  מבוגרים  חולים  עם  להתמודד 
)משרד  יותר  קצר  אשפוז  משך  עם  יותר, 
עם  ריבוי מטפלים,  עם   ,)2009 הבריאות1, 
ושיקולים  בריאות   מוסדות  בין  תחרות 
אתיים ומוסריים. לצד זה הולכת ומתחזקת 
הבריאות  שירותי  את  המעריכה  הגישה, 
הזיהומים  שיעור  כמו:  תוצאים,  בסיס  על 
נפילות,  שיעור  בבית-החולים,  הנרכשים 
והפחתת  זיהוי  חריגים,  אירועים  שיעור 
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מהנעשה בשטח



אחות  צוות,  אחות   - הארגון   רמות  בכל 
 Ingersoll, Witzel,( ראשית ומנהלת הסיעוד

 .)& Smith,  2005

גיבוש החזון
בשנים 2006-2005 פעלה ב"הדסה" ועדת 
היגוי, שכללה אחיות ברמות שונות בארגון, 
אחיות  במחלקות,  צוות  מאחיות  החל 
ומנהלות  חטיבה  מנהלות  ועד  ראשיות, 
והכוון  גיבוש  היו  מטרותיה  הסיעוד. 
היעדים, אליהם יתכוונן הסיעוד ב"הדסה" 
בשנים הקרובות. השלב הראשון של עבודת 
הקיים  המצב  את  לתאר  היה  הקבוצה 
ב"הדסה".  האחות  תפקידי  של  בפועל 
לבדוק את התכנים הקיימים של  כן,  כמו 
הצהרת השליחות של ארגון "הדסה" בכלל, 
ואת השקפת העולם הסיעודית של אחיות 
את  לבחון  במטרה  זאת,  בפרט.  "הדסה" 
התאמתם לצרכים העכשוויים והעתידיים 
של המטופלים ומקבלי השירותים השונים. 
תהליך גיבוש החזון והטמעתו התבסס על 
 )2006( קוטר  של  השלבים  שמונת  מודל 

הכוללים: 
שלב א': יצירת תחושה של דחיפות: בשלב 
זה נערכו דיונים בפורומים סיעודיים בכל 
רמות הארגון, שהדגישו את הצורך בשינוי 

בתפקיד אחות הצוות.
זוהו  מובילה:  קואליציה  הקמת  ב':  שלב 
השפעה  בעלי  מפתח,  בתפקידי  אנשים 
את  ולנהל  להוביל  המסוגלים  בארגון, 

הטמעת הצהרת השליחות. 
השליחות  הצהרת  פיתוח  ג':  שלב 
השליחות  הצהרת  גיבוש  ואסטרטגיה: 
מרכזי  וכציר  השינוי  להשגת  כאמצעי 
בתכנון אסטרטגי ובקביעת סדרי עדיפויות.

הצהרת  להטמעת  אופרטיביים  מרכיבים 
ג'  לשלב  נוספים  מרכיבים   – השליחות 

)דיין, 2007(:  
להטמעה באמצעות  גיבוש אסטרטגיה   .1
ופיתוח  נבחרים  במישורים  התמקדות 

תפקיד של האחות  מרכזת הטיפול.
בבסיס  העומדים  הרעיונות  התאמת   .2
הסיעודית  לעשייה  השליחות  הצהרת 
אלו  רעיונות  חיבור  באמצעות  היומיומית 
בנוסף,  בארגון.  סיעודית  פעילות  לכל 
והמעכבים  המקדמים  הגורמים  זיהוי 
ופיתוח  השליחות  הצהרת  הטמעת  את 

התשתיות הארגוניות להטמעה.
שלב ד': הפצת חזון השינוי: יציאה למסע 
חומר  כרזות,  באמצעות  בארגון  פרסום 
בנוסף,  ברשת.  בית-החולים  ואתר  כתוב 

חברי  על-ידי  השליחות  הצהרת  תקשור 
ראשית,  )אחות  מחלקה  בכל  ניהולי  צוות 
בהנחייתה  ואחרים(  קלינית  מנחה  סגנית, 

של ועדת ההיגוי.
אחיות  עידוד  עובדים:  העצמת  ה':  שלב 
הצהרת  הטמעת  בהובלת  להשתתף  צוות 
השליחות במחלקותיהן באמצעות קבוצות 
התשתיות  לבניית  העצמתן  עבודה. 

המחלקתיות הנדרשות להטמעה.
הקצר:  בטווח  הישגים  השגת  ו':  שלב 
בני השגה, שישקפו הצלחה  יעדים  הצבת 

בהטמעה בפרק זמן קצר בכל הרמות.
שינויים  וביצוע  ההישגים  גיבוש  ז':  שלב 
לטווח  השגה  בני  יעדים  הצבת  נוספים: 
ההישגים  על  המבוססים  יעדים  הארוך, 

הקודמים וקידומם בכל הרמות.
הארגונית:  בתרבות  השינוי  עיגון  ח':  שלב 
בארגון  השליחות  הצהרת  והפצת  תקשור 
עתודת  פיתוח  ומתמשך.  רציף  באופן 
שמטרתה  מנהיגות,  יכולות  בעלי  מנהלים 
השליחות  הצהרת  את  ולהטמיע  להמשיך 

בתרבות הארגונית.

ערכי הליבה של
הצהרת השליחות והרעיון 

של "אחות מרכזת הטיפול" 
הצהרת  מסמך  את  גיבשה  ההיגוי  ועדת 
מושגים  מפת  ויצרה   )1 )נספח  השליחות 

הנגזרים ממנו: 
# ערכי הליבה של הסיעוד ב"הדסה":

שוויון,  מצוינות,  מובילות,  טיפול,  איכות 
כבוד ושותפות. 

# תפיסת תפקיד "האחות מרכזת הטיפול":
של  מרכזיותה  על  דגש  שמה  זו  תפיסה 

האחות במערך הטיפול  בחולה. 
מרכזת  "האחות  תפקיד  על  בדיונים 
אין  למעשה  כי  ההבנה,  חודדה  הטיפול" 
אלא  מוכר,  בלתי  חדשני  ברעיון  מדובר 
טיפול",  )"ריכוז  ישנים  מושגים  בראיית 
וכיוב'(,  ראשוני"  "סיעודי  טיפול",  "ניהול 

באור ארגוני חדש.
"ריכוז  המושג  את  הגדירה  ייעודית  ועדה 
אחות.  לכל  ומובן  ישים  באופן  טיפול" 
מרכזיות  בשאלות  דנו  הוועדה  במסגרת 
כמו: מהו ריכוז טיפול? מדוע הוא חשוב? 
מי יבצע ריכוז טיפול? כיצד תיבנה תוכנית 
הטיפול? כיצד תיראה העבודה במשמרת? 
וכיצד  במשמרת?  אדם  כוח  תמהיל  מהו 

יישמר הרצף הטיפולי? 
ביטוי  לידי  באו  אלו  לשאלות  תשובות 
בניסוח הגדרת התפקיד של אחות מרכזת 

רצון  ושביעות  מטופלים  הדרכת  כאב, 
 Montalvo, 2007;  Savitz, Jones( מטופלים
 & Bernard, 2005 Kane, Shamliyan, Muller,

.);Duval, , & Wilt, 2007
תמורות  חלו  האחרונות  בשנים  בנוסף, 
הנוגעות  בישראל,  הסיעוד  במקצוע 
התמחויות  המקצוע,  של  לאקדמיזציה 
שונות של הכשרה  רמות  בסיעוד, קביעת 
אחיות  תמהיל  קביעת  בסיעוד,  ותפקוד 
של  והיצע  ביקוש  למטופל,  מוסמכות 
של  החוקי  המעמד  וקביעת  אחיות 
ביטוי  לידי  באות  אלו  תמורות  המקצוע. 
כי  שקבע  הסיעוד,  מנהל  בהחלטות 
בישראל  הסיעוד  למקצוע  כניסה  רמת 
וצמצם  אקדמאית  מוסמכת  אחות  היא 
מסגרות להכשרת אחיות מעשיות )משרד 
כן,  כמו   .)2003 הסיעוד,  הבריאות-מנהל 
ביעדי הפיתוח המקצועי של מנהל הסיעוד 
בולטת מגמה להרחבת  בשנים האחרונות 
בסיעוד  הייחודיים  התפקידים  קשת 
 ,2006 הסיעוד1,2  הבריאות-מנהל  )משרד 
של  סמכויותיה  קובעו  בהמשך   .)2007
האחות המוסמכת לטיפול עצמאי ומוסדה 
בתחום  בסיעוד  הראשונה  המומחיות 
הבריאות-מנהל  )משרד  התומך  הטיפול 

הסיעוד, 2010(. 

הספרות העוסקת בגיבוש חזון ותהליכים 
להנעתו בסיעוד אינה רבה, ולפיה הצהרת 
דיאלוג  מצריכה  ארגון  של  שליחות 
מעמיק, שיתקיים בכל רמות הארגון. היא 
מנהיגי  של  פיתוחם  פרי  להיות  נועדה 
המנהלים  של  מחויבות  ונחוצה  הארגון, 
התאמה  ליישומה.  כאחד  הצוות  ואנשי 
בין הצהרת השליחות לערכים של הצוות 
להצלחה  יותר  טוב  סיכוי  עמה  נושאת 
)Hader, 2006(. בגיבוש החזון יש להתייחס 
הארגון,  בסביבת  ספציפיים  למאפיינים 
שכן, עליו להתאים לצורכי הארגון ולצורכי 
בארגון  חזון  הנעת  תהליכי  לקוחותיו. 
קשורים לתכנון עסקי עתידי שלו ולהערכת 
איכות הפעילויות המתבצעות בתוכו. קשר 
ויסודות  האמונות  שהערכים,  מבטיח  זה 
נוספים עקרוניים יבואו לידי ביטוי בעשייה 
יצירת  בתהליך  האחיות.  של  היומיומית 
לבין  השליחות  והצהרת  החזון  בין  הקשר 
המתבצעות  הפעילויות,  איכות  הערכת 
בארגון, יש לאתר מושגים המגדירים את 
ומהארגון  מהפרטים  התפקיד  ציפיות 
את  לנסח  ממליצה  הספרות  כאחד. 
הסיעודי  התפקיד  להערכת  הקריטריונים 
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על  התבססה  התפקיד  הגדרת  הטיפול. 
בתפקידה  העוסקת  ספרות,  סקירת 
הספרות  ה-21.  במאה  הצוות  אחות  של 
של  שתפקידה  מדגישה,  המקצועית 
כיום  דורש  החולה  מיטת  ליד  האחות 
חשיבה  מנהיגות,  כגון:  גבוהים  כישורים 
פתרון  החלטות,  קבלת  יכולת  ביקורתית, 
להאציל  ויכולת  פעולה  שיתוף  בעיות, 
 Krugman & Smith, 2003;( סמכויות 
 Needleman & Hassmiller, 2009; Williams,
1998(. ועדת ההיגוי הסכימה עם ההגדרות 
המקובלות בספרות לגבי הציפיות מאחות 
בפועל  כי  הייתה  התחושה  אך  הצוות, 
למצוא  ויש  רחוקה מהמציאות,  זו  תמונה 
האחיות  ייעוד  את  לממש  הדרכים  את 

הלכה למעשה.

האחות  ההיגוי,  ועדת  הגדרת  לפי 
סמכות  בעלת  אחות  הינה  המרכזת 
ו/ למטופל  כוללני  טיפול  למתן  ואחריות 
או לקבוצת מטופלים במשמרתה, ומהווה 
ואחרים  המטופל  בין  מקשרת  חוליה 
הטיפול  שותפי  ובין  עבורו  המשמעותיים 
מרכזת  האחות  ובקהילה.  בבית-החולים 
אישית  טיפול  תוכנית  תפתח  הטיפול 
צרכיו  על-פי  אותה  ותעדכן  מטופל  לכל 
ועל  והסוציאליים  המנטאליים  הפיזיים, 
בסיס תוכניות טיפול מובנות וממוחשבות. 
הצוות  לחברי  תפקיד  דגם  תשמש  היא 
האחרים על-ידי קבלת החלטות עצמאיות 
ידע מקצועי עדכני. מרכזת  מבוססות על 
לצורך  קליניים  דיונים  תיזום  הטיפול 
הצוות  חברי  בשיתוף  החלטות  קבלת 
הסיעודי והרב-מקצועי בתוך בית-החולים 
שחרור  את  תתאם  היא  בנוסף,  ובקהילה. 
מבית-החולים  המורכבים  המטופלים 
של  נוספים  חיוניים  תפקידים  לקהילה. 
מרכזת הטיפול כוללים הדרכת מטופלים, 
המטופל  של  העצמי  הטיפול  שיכולת  כך 
את  תנחה  הטיפול  מרכזת  מרבית.  תהיה 
כוחות  )סטודנטים,  העובדים שבאחריותה 
עזר, אחיות חדשות ואחיות שאינן מרכזות 
טיפול( ותפקח על איכות עבודתם במהלך 
המשמרת. מרכזת הטיפול תהיה מעורבת 
ברמה  ובטיחות  איכות  הבטחת  בקידום 

התוך-מחלקתית וברמה הבין-מחלקתית. 
הוסכם, כי העצמת האחות בדרך זו, תסייע 
ערכי  את  תחזק  בסיעוד,  מנהיגות  לפתח 
לשותפות  תתרום  הסיעוד,  של  הליבה 
הרצף  לשמירת  הרב-מקצועי,  הצוות  עם 

הטיפולי ולבטיחות המטופלים. 

עקרונות להובלת
הצהרת השליחות

תפקיד  מוביל:  כגוף  הסיעוד  הנהלות   #

ההנהלות היה לקבוע את המדיניות, לאשר 
על  ולהחליט  השליחות  הצהרת  תכני  את 
העבודה  תהליך  והיישום.  הפעולה  דרכי 
כל  ובהנעת  מערכתיים  בנושאים  התמקד 
החזיתות והדרכים להשגת היעדים. נקבעו 
ליישום  הקשורים  חדשים  שנתיים  יעדים 
בתהליך  נוטרו  אשר  השליחות,  הצהרת 
תוכנן  השינוי.  הצלחת  הערכת  לצורך 
יושג  השליחות  הצהרת  הטמעת  שתהליך 
בטווח של 5 שנים. מסגרת זמן זו נקבעה 
התהליך,  של  הדינאמי  טבעו  בסיס  על 
היעדים  את  מחדש  להגדיר  הצורך  כולל 
והאסטרטגיה על-פי המצב בשדה הקליני.

מעורבות צוותית: שיתוף קבוצה רחבה   #

רעיון  לגיבוש  שונים  מדרגים  אחיות  של 
הצהרת השליחות והטמעתה.

בשלב  ומבוקרת:  הדרגתית  הטמעה   #

ראשון רעיון הצהרת השליחות הוצג לכלל 
האחיות הראשיות במרכז הרפואי "הדסה". 
הטמעת  של  היעד  נבחר  השני  בשלב 
מרכזת  אחות  של  התפקיד  תפיסת 
התוכנית  פיילוט.  מחלקות  בשש  הטיפול 
השליחות  הצהרת  את  להטמיע  הייתה 
על  בהתבסס  בית-החולים  מחלקות  בכל 

הניסיון שנרכש במחלקות הפיילוט.
# גמישות ניהולית: השינוי הצפוי בתפישת 

תפקיד אחות הצוות כאחות מרכזת טיפול, 
כוח  תמהיל  הגדרת  סוגיית  את  העלה 
להתאימו  הצורך  ואת  המחלקתי  האדם 
לשינויים, שיחולו בדרך תפקוד המחלקה. 
של  תפקידיה  מחדש  הוגדרו  זה  באופן 
האחות הראשית, במיוחד חוזק הדגש על 
תפקידה כמנהיגה המובילה את מחלקתה 
להשגת היעדים האסטרטגיים של הארגון 
תפקידיהן  הוגדרו  בנוסף,  והמחלקה. 
ושותפי  המשמרת,  אחראית  אחות  של 
האחות )כגון: כוחות עזר בלתי מקצועיים, 

סטודנטים(. 
# ייעוץ ארגוני:  תהליך הובלת החזון ברמה 

ארגונית.   יועצת  על-ידי  לווה  הארגונית 
ומתודולוגיה  כלים  סיפקה  היא  בנוסף, 
ליצירת תשתית לעשייה עתידית עצמאית, 
ניתן  ועדה  בכל  חיצוני.  ביועץ  צורך  ללא 
זה  ייעוץ  הארגונית.  היועצת  על-ידי  ייעוץ 
שנדרש  מי  לכל  האישית,  ברמה  גם  ניתן 
להציג את הנושא, או להוביל שינוי. מטרת 
הייתה  שניתן,  האישי  המקצועי  הסיוע 
לקדם הצלחה ולבסס אמון לקראת הצלחה. 

קידום החזון
במישורים נבחרים

במטרה לקדם את רעיון הצהרת השליחות 
במטרה  ועדות  כמה   2007 בשנת  הוקמו 
מישורים  במספר  ארגונית  פעילות  ליצור 
לנושא  קישורם  תוך  מקבילים,  מקצועיים 
של  מקצועי  פיתוח  והם:  הטיפול"  "ריכוז 
תוכניות  איכות  הטיפול,  מרכזת  האחות 
טיפול סיעודיות ממוחשבות וחיזוק הקשר 

עם הקהילה.

פיתוח מקצועי של האחות מרכזת הטיפול
להטמעת  דרכים  גיבשה  ייעודית  ועדה 
במחלקות.  הטיפול"  "ריכוז  של  הנושא 
כמרכזות  האחיות   שהכשרת  הוחלט, 
הטיפול תיעשה ברמת המחלקה באמצעות 
זו  הכשרה  עבודה.  וקבוצות  צוות  ישיבות 
עם  חדשות  אחיות  בקרב  גם   מיושמת 
בכל  פותחו  כך,  לצורך  במחלקה.  קליטתן 
של  לפעילותה  מנחים  קווים  מחלקה 
לשחרור  הנחיות  )כגון  הטיפול  מרכזת 
השתתפות  לקהילה,  מורכבים  מטופלים 
צוות  ובישיבות  רופאים  בביקור  פעילה 
תחת  העובדים  על  פיקוח  רב-מקצועי, 
פרוטוקולים  פותחו  בנוסף,  אחריותה(. 
סמכותה  את  שמרחיבים  מקצועיים, 
הוצאת  על  עצמאית  החלטה  )לדוגמא: 
הפנימיות,  במחלקות  השתן  מכיס  צנתר 

טיפול בפצע ואיזון סוכרת(. 
הוועדה המליצה להכשיר אחיות ראשיות, 
ריכוז  בנושא  קליניות  ומנחות  סגניות 
השינוי.  את  המוביל  חץ  כראש  הטיפול, 
משמעות  להבנת  כלים  ניתנו  בהכשרה 
וההשלכות  הטיפול"  "ריכוז  של  התפקיד 
התפקוד  במסגרת  בכך  הכרוכות 
בנושא  לומדה  נערכה  כן,  כמו  המחלקתי. 
"ריכוז טיפול" ככלי עזר לפיתוח התפקיד 

במחלקה.

קיבלו  השונות  בחטיבות  הסיעוד  מנהלות 
באחיות  תמיכה  לצורך  ניהוליים  כלים 
תמיכה  נערכו מפגשי  במקביל  הראשיות. 
עסקו  אשר  הראשיות,  לאחיות  וייעוץ 
של  ומעשיים  תפיסתיים  בהיבטים 

השינויים שתוארו.

טיפול  תוכניות  וקידום  טיפול  איכות 
סיעודיות ממוחשבות

לכתיבת  מודל  לגבש  היו  הוועדה  מטרות 
ממוחשבות  סיעודיות  טיפול  תוכניות 
התוכניות,  איכות  לבקרת  וקריטריונים 
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בשלב  שכללה  לצוות,  השליחות  הצהרת 
בנוכחות  חגיגית  צוות  ישיבת  הראשון 
חלוקת  כלל  הסיעוד. השלב השני  הנהלת 
הצוות הסיעודי במחלקה לקבוצות עבודה, 
התשתיות,  את  להכין  היה  שתפקידן 
השליחות  הצהרת  ליישום  הנדרשות 
להעשרת  תוכניות  כללו:  אלו  במחלקה. 
תשתיות  הסיעודי,  הצוות  ומיומנויות  ידע 
מנחים  קווים  וקביעת  הדרכה מחלקתיות 
בנוסף,  הטיפול.  מרכזת  תפקיד  ליישום 
נערכה פעילות הסברתית למנהל המחלקה 
והפרא-רפואי  הרפואי  ולצוות  הרפואי 
בתפקידי  המצופה  השינוי  הבהרת  לצורך 

האחות. 
שינויים  נערכו  בהם  לתחומים,  דוגמאות 

בעבודה הסיעודית במחלקה:
הרב- הצוות  בקרב  האחות  העצמת   #

מקצועי: לפני תהליך ההטמעה האחיות לא 
בביקור  ומתואם  מוסדר  באופן  השתתפו 
הרב-מקצועי,  הצוות  ובישיבות  הרופאים 
הנוגעות למטופלים שבאחריותן. בעקבות 
נקבע  האחות,  תפקיד  בתפיסת  השינוי 
כי כל אחות מרכזת טיפול תהיה שותפה 
הרב- הצוות  ובישיבות  הרופאים  בביקורי 

נערכה  זה,  לצורך  שגרתי.  באופן  מקצועי 
תוכנית הכנה לאחיות מרכזות הטיפול, בה 
הודגשו תפקידיה של האחות בצוות הרב-

ויוזמת  פעילה  שותפה  והיותה  מקצועי, 
בקבלת ההחלטות הטיפוליות.

# הוגדלה מכסת כוח האדם הלא מקצועי 

האחות  את  לשחרר  במטרה  במחלקות 
התפנה  זה,  באופן  ניהוליות.  למטלות 
להתמקד  הטיפול  מרכזת  לאחות  זמן 
ובביצועה,  בתכנון תוכנית טיפול כוללנית 
יותר בהדרכת מטופלים  רב  זמן  להשקיע 
בקרה  מנגנוני  וליישם  משפחותיהם  ובני 

והבטחת איכות בתהליך הטיפול. 
# שחרור מטופל מאשפוז לקהילה: בעבר 

המטופל,  שחרור  תהליך  כי  מקובל  היה 
בתחום  הינו  המורכב,  המטופל  בעיקר 
אחריותה של האחות הראשית. השינוי כלל 
של  אחריותה  לתחום  זה  תפקיד  העברת 
הכינה  כך  לצורך  הטיפול.  מרכזת  האחות 
קבוצת עבודה מחלקתית תוכנית העשרת 
ידע בתחומים רלבנטיים לאחיות מרכזות 
הטיפול, מחד גיסא, ונעשה תיאום ציפיות 
ואחיות הקשר  בקרב הצוות הרב-מקצועי 

בקהילה, מאידך גיסא. 

לקחים מתהליך הטמעת הצהרת השליחות
הצוות  אחות  של  תפקידיה  העצמת 

בתהליך  המרכזיים  מהפירות  אחד  הינו 
התהליך,  את  שליוו  בסקרים  ההטמעה. 
נמצאה שביעות רצון גבוהה בקרב האחיות 
האחיות  תפקידן.  בתפיסת  מהשינוי 
רעיון  יישום  בעקבות  כי  תחושה,  הביעו 
ריכוז הטיפול, חל תהליך של התמקצעות, 
הסיעודי  הצוות  בקרב  להערכה  זכה  אשר 
נתפס  הטיפול  ריכוז  התפקיד.  ושותפי 
יותר  רב  איכות  זמן  השקעת  כמאפשר 
כגון:  בהיבטים  בחולה  הישיר  בטיפול 
הדרכת מטופלים, תמיכה רגשית ושמירה 
על רצף הטיפול עם הקהילה. מעבר לכך, 
העובדה שפעילויות שונות, שהיו מרוכזות 
על-ידי האחות הראשית, נעשות כעת על-

ידי אחיות הצוות בשילוב עם תוספת של 
כוח אדם לא מקצועי, הביאו לתחושה של 

התייעלות בעבודה הסיעודית.

בקשיים  לווה  החזון  הטמעת  תהליך 
ובהתנגדויות מצד חברי צוות שונים. הכנסת 
בקרב  נתפסה  מקצועיים  לא  עזר  כוחות 
לחסוך  שמטרתו  כצעד,  מהאחיות  חלק 
בכוח אדם סיעודי מקצועי. בקרב הצוותים 
החדשים  הרעיונות  התקבלו  הרפואיים 
בתחילת התהליך בציניות ובספקנות. יחד 
מול  שנעשתה  ההכנה  עבודת  זאת,  עם 
המרכזית  ההנהלה  ובתמיכת  הצוותים  כל 
חיוביות  לתובנות  דבר,  בסופו של  הביאה, 
לאורך  בשינוי.  הטמונה  התועלת  ולראיית 
האחיות  של  תרומתן  בלטה  התהליך  כל 
בתפיסת  השינוי  להובלת  הראשיות 
זה  לתהליך  התגייסותן  וניכרה  התפקיד, 
המעשי  הניסיון  כן,  כמו  יומיומי.  באופן 
הצהרת  בהטמעת  במחלקה  האחיות  של 
השליחות תרם לתרגום הצהרת השליחות 

לעשייה היומיומית מהלכה למעשה. 

סיכום
הצהרת  רעיון  כיצד  תואר  זה  במאמר 
שליחות הסיעוד בבית-חולים כללי קרם עור 
הרעיונית,  התפתחותו  שלבי  כולל  וגידים 
להתוויית הדרך  ועד  ניסוחו המוסכם  דרך 
של  שהיכולת  לדעת,  נוכחנו  למימושו. 
הראשיות  והאחיות  הסיעוד  הנהלות 
לתקשר את מסרי הצהרת השליחות תלויה 
את  הסיעודיים  לצוותים  לשקף  ביכולתן 
בשדה  היומיום  פעילויות  שבין  הקשר 
ולשכנע  השליחות  הצהרת  לבין  הקליני 

אותם בנחיצות התהליך.

האחות  של  להתערבותה  משמעותי  ככלי 
אחיות  השתתפו  בוועדה  הטיפול.  מרכזת 
תחומי  על-פי  שצורפו  תחום,  מומחיות 
העניין של תוכניות הטיפול. ככלל, תוכנית 
של  יוצא  פועל  הינה  הראשונית  הטיפול 
קבלתו  בעת  המטופל  של  כוללני  אומדן 
הטיפול  תוכנית  כי  נקבע,  לבית-החולים. 
מקצועי  ידע  על  מבוססת  להיות  חייבת 
מקובלים.  וסטנדרטים  נהלים  עדכני, 
עשייה  רק  מפרטת  הטיפול  תוכנית 
ואחריות  סמכות  יש  שלאחות  סיעודית 
מתעדכנת  והיא  ליזום,  ו/או  לבצע  לרכז, 
המטופל.  של  המשתנים  לצרכים  בהתאם 
"אבחנות  רשימת  כוללת  הטיפול  תוכנית 
מהם  שונים",  רפואיים  ומצבים  סיעודיות 
האומדן  מדדי  הטיפול,  יעדי  נגזרים 
ההתערבות,  ותוכנית  הבעיה  להערכת 

המעוגנת בלוח זמנים. 

חיזוק הקשר עם הקהילה 
מטרות הוועדה היו לגבש דרכים להבטחת 
לקהילה,  מבית-החולים  הטיפול  רצף 
לתקשורת  דו-צדדיים  ערוצים  ליצירת 
ולהעברת מידע. במסגרת פעילות הוועדה 
אוכלוסיית  קריטריונים,  על-פי  הוגדרה, 
טיפול  להמשך  הזקוקים  המטופלים 
מהידוק  ליהנות  יכולים  ואשר  בקהילה, 
בקהילה.  הבריאות  שירותי  עם  הקשר 
על- המטופלים  מצב  הגדרת  כי  הוחלט, 
תוך  תתבצע  הטיפול,  מרכזת  אחות  ידי 
72 שעות מהקבלה לאשפוז. זאת, במטרה 
שחרורם,  עם  הזקוקים  מטופלים,  לאתר 
בקהילה.  מטפלים  גורמים  להתערבות 
הטיפול  מרכזת  אחות  של  תפקידיה 
בהקשר זה, הם לאמוד את צורכי המטופל, 
שעות   72 תוך  שחרור  תוכנית  להכין 
מקבלתו בשיתוף עם הגורמים הרלבנטיים, 
בעת  אלו  גורמים  בין  בפועל  ולתאם 

שחרורו של המטופל מבית-החולים. 

תהליך הטמעת החזון
הדרגתי  באופן  נעשתה  החזון  הטמעת 
האחות  השתתפו  מחלקה  בכל  ומבוקר. 
נוספות  צוות  אחיות  ושתי  הראשית 
צוות  שהיוו  הקלינית(,  והמנחה  )הסגנית 
ניהולי מוביל של התהליך. המחלקות קיבלו 
ליווי והדרכה לאורך תהליך ההטמעה על-
הארגונית.  והיועצת  הסיעוד  הנהלת  ידי 
לפרטי  לרדת  היה  המוביל  הצוות  תפקיד 
הפרטים של הנעת התהליך בשדה הקליני. 
רעיונות  להעברת  הטמעה  תוכנית  גובשה 
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הצהרת השליחות של הסיעוד בהדסה
ייעוד

ערכים

חזון

שתקבע  טיפול  לתכנית  בהתאם  הטיפול  ריכוז  ידי  על  המטופל  בריאות  את  ולשמר  לקדם  הוא  בהדסה  והאחים  האחיות  יעוד 
בשיתופו.

התוכנית תיקבע תוך גיוס ותאום כל הגורמים המטפלים בחולה ובאחרים המשמעותיים עבורו. כל זאת בשילוב התערבות סיעודית 
ישירה תוך שמירה על אנושיות, מקצועיות וראיה הוליסטית של  המטופל.

#  לרכז ולהוביל תוכנית טיפול רב תחומית ולהעניק טיפול סיעודי איכותי.

#  לפתח ולהוביל איכות מקצועית ולהיות מחויבים אליה.

#  להבטיח שיתוף וכבוד בין המטופלים לצוות הסיעודי המבוסס על יחסי אמון.

#  להיבחר כמקום עבודה מועדף לאחים ואחיות ולהוות שדה קליני נבחר לסטודנטים לסיעוד.

#  להיות מעורבים ומחויבים לקידום הבריאות בחברה.

האחיות והאחים בהדסה מאמינים בערכים הבאים הסוללים דרך להגשמת חזונם:

איכות הטיפול

מובילות

הצטיינות

שוויון

כבוד

שותפות

טיפוח תרבות של איכות ובטיחות ושיפור מתמיד של הטיפול הניתן למטופלים

חדשנות, יצירתיות ועידוד יוזמה

הצבת סטנדרטים גבוהים בקבלה לעבודה ובעשייה הקלינית.

לימוד והתעדכנות מתמידים, לרבות פיתוח וביצוע מחקר סיעודי, תוך שאיפה למצוינות

מתן טיפול סיעודי ללא אפליה וללא משוא פנים

שמירה על כבוד הדדי ועל הוגנות כלפי המטופלים ובין אנשי הצוות

קיום עבודת צוות עם עמיתים, עם צוות רב תחומי ועם ההנהלה. שיתוף המטופל בקבלת החלטות
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לשר"ן השירות הרפואי הנייד

דרושים/ות
אחים/יות מוסמכים/ות בכל הארץ,

ללקיחת דגימות דם, בשעות הבוקר המוקדמות.
נדרשת ניידות ברכב או אופנוע, נדרש נסיון רלוונטי.

אחים/יות מוסמכים/ות באזור ת"א, חולון, בת ים
לבדיקות דם וטיפולי בית בחולים מרותקים,

גמישות למשרה חלקית עד מלאה,
נדרש נסיון רלוונטי.

פקס: 03-5754226 talie@med-trix.com

האגודה הישראלית לתכנון המשפחה
 רח' רמב"ם 9 תל-אביב, 65601   

www.opendoor.org.il    ippf@post.com 

"מחנך למיניות"
תעודת הסמכה כמנחה קבוצות במיניות האדם

חטיבה עיונית:
לימודים תאורטיים הניתנים ב-3 תחומים:

היבטים ביולוגיים פיזיולוגיים של המיניות, 56 שעות.
היבטים פסיכולוגיים חברתיים של המיניות, 56 שעות.

הכשרת מנחים לקבוצות בחינוך מיני, 112 שעות.

חטיבה מעשית:
סופרוויז'ן ופרקטיקום.

תעודה: בסיום התוכנית תוענק תעודת הסמכה: מחנך למיניות 
למשתתף שעמד בכל דרישות התוכנית.

גמול השתלמות:
התוכנית מוכרת לקבלת גמול השתלמות למורים, ליועצים חינוכיים, 

לאחיות ולעובדים סוציאליים.

חוברת המפרטת את התוכנית תישלח לכל דורש.

התוכנית תתקיים בתל-אביב, חיפה ובאר-שבע בשעות אחר הצהריים.

להרשמה ולפרטים נוספים:

טל. 03-5101511    פקס. 03-5102589
e-mail: kiram1@post.com

הזדמנות לשדרוג מקצועי ומקור פרנסה נוסף!

דרושים/ות
אחים/אחיות

מוסמכות/מעשיות משרה מלאה/חלקית

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

למשרה מלאה
לקבוצת "נאותים" רשת בתי אבות

רופאים/רופאות
לרשת בית גלבוע גבעתיים/רמת גן

מעשיים/ות מוסמכים/ות
נסיון בגריאטריה - יתרון

תנאים טובים

דרושים אחים/אחיות

לפרטים: סופי 054-7806869
קו"ח לפקס: 03-7325559



למרכז רפואי להחלמה וסעוד - ארבל בפ"ת

דרוש רופא/ה

דרושים אחים/יות

למשרה מלאה/חלקית - לפנות לד"ר שפרלינג

למשרה מלאה/חלקית -  לפנות לרותי

נא להתקשר לטלפון 03-9321477

דרושים/ות לקליטה מיידית
אחים ואחיות בוגרי קורס חדר ניתוח

ומיילדות בוגרות קורס מיילדות
לפרטים נוספים

נא לפנות לאסתר כהן, מנהלת סיעוד
טלפון: 04-6304229

למרכז הרפואי הלל יפה

דרושים/ות
אחים/יות מוסמכים/ות

לשלושת  המשרות דרושים: תואר ראשון לפחות, ניסיון 
בתחום בתי חולים/מרכזים גריאטריים, ניסיון ניהולי וארגוני

לתפקידים הבאים:
1. פיקוח על מעונות לקשישים - משרה חלקית, מגורים באזור המרכז.

2. אחראי/ת  מחלקה / אגף  במרכז גריאטרי משולב, מגורים באזור חדרה.
3. לבית אבות בחיפה, דרושים/ות  אח/ות ראשי/ת  ואחו/ת אחראי/ת

    )אפשרי למעשי/ת( זאב - 052-6937771 / 04-8121875

תיגבור - חברה ארצית לשרותי כח-אדם וסיעוד
לפנות לפנינה נקש

טל': 03-5762103 פקס:03-5762111
siud@tigbur.co.il :קו"ח למייל

שמינית
נאות השרון

לבית אבות

מעשיים/ות מוסמכים/ות
לכל סוגי המשרות

דרושים אחים/אחיות

קו"ח נא לשלוח לפקס: 03-6717610
p8444441@walla.com :או למייל

דרושים/ות
אחים/יות מוסמכים/ות מיילדות
לעבודה במיגוון תחומי הקליניקה

ובמחלקות האישפוז הכלליות ובחדר לידה
למתאימים ינתן סיוע בשכר דירה,

הכשרה על בסיסית בתחומים רלוונטים,
וכן השתלבות במשימות מינהליות סיעודיות.

המרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון

לשליחת קורות חיים ותאום פגישה, נא לפנות להנהלת הסיעוד

טל': 03-5028338 פקס: 03-5028335
dalia@wolfson.health.gov.il :מייל



חדש: ארומה בי"ח מאיר רח' טשרניחובסקי 57 כפר סבא )בכניסה הראשית לבית החולים(  |  שעות פתיחה 07:00-23:00 בכל ימות השבוע  |  טלפון: 09-7719796  |  פקס: 09-7727837 

ארומה אסף הרופא מתחם אסף סנטר  |  שעות פתיחה א-ה 6:00-22:00, שישי 6:00-14:00, שבת סגור  |  טלפון: 08-9243091  |  פקס: 08-9244913  |  כשר

ארומה ביילינסון מרכז רפואי רבין, פתח תקווה  |  שעות פתיחה א-ה 7:00-22:00, שישי 7:00-14:00, שבת סגור  |  טלפון: 03-9193030  |  פקס: 03-9193020  |  כשר

ארומה רמב"ם רח' העלייה השנייה 6, בית חולים רמב"ם  |  שעות פתיחה 24 שעות ביממה, שישי עד 14:00, שבת סגור  |  טלפון: 04-8516161  |  פקס: 04-8521164  |  כשר

ארומה עין כרם בית החולים הדסה עין כרם  |  שעות פתיחה א-ה 6:30-21:00, שישי 7:30-15:00, שבת סגור  |  טלפון: 02-6410222  |  פקס: 02-6410333  |  כשר 

ארומה הר הצופים בניין גולדשמיט, האוניברסיטה העברית, הר הצופים  |  שעות פתיחה א-ה: 07:00-23:00, שישי 7:00-16:00, שבת 7:00-23:00  |  טלפון: 02-5324785  |  פקס: 02-5810572

ארומה תל השומר בית חולים תל השומר  |  שעות פתיחה א-ה 07:00-23:00, שישי עד שעה לפני כניסת השבת, שבת סגור  |  טלפון: 03-7362220  |  פקס: 03-7362221  |  כשר

תזונה נבונה 
בארומה ישראל


