
יהודית שרייבר ואושר ראה עמ' 48





תוכן העניינים

האחות בישראל
ביטאון הסתדרות האחים והאחיות בישראל

חנה שצמן - יו"ר
שרה אפרתי

מוריה אשכנזי
שולה ברקן
אילנה כהן
נעמי כספי
נורית פורת

אנה רוט
ד"ר מיכל רסין

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

3האחות בישראל אפריל 2011

מהנעשה בשטח - יום עיון של לשכת האתיקה - אומץ מוסרי בסיעוד
כנס בנושא סיעוד מבוסס ראיות

14

דורית רובינשטיין ונורית וגנר
מרי עזריאל

Rubinstein D, Vagner N
Azriel M

40 עתיד החינוך לסיעוד
Cultural Competence in Nursing

Ben Natan M, Sharon I, Shatzman Cמירב בן נתן, אירה שרון וחנה שצמן

16 הרגליים שלהם בידיים שלנו
Their legs in our hands   an hospital Diabetics Project

Fridman R, Dabhi S, Eizenberg Lרוחמה פרידמן, שרי דרחי ולימור איזנברג

32 תובנות הפירסינג
Pirsing Insights

Rasin Mמיכל רסין

8 סיעוד רב תרבותי כמקדם איכות הטיפול
Cultural Competence in Nursing

.Nisim Sשרה ניסים

48 לעבוד בשביל לחיות או לחיות בשביל לעבוד?
Living to work or working to live

.Bretsler Rרחלי ברצלר

6 משולחן העורכת חנה שצמן
הנחיות לכתיבת מאמרים

4דברי היו"ר אילנה כהן

28 התמודדויות חדשות בתהליך הטמעת גיליון רפואי ממוחשב

.Israel Sישראל סימה

New challenges in the implementation of a computerized medical record

22 נפש מאושפז

מלכה בן-בסט, מרינה לאוננקו, ריקי זטלנד, לילי פרלמן, מיכל פנצ'קי, מרסל ויגלמן, סאמיה חאג' יחיא, 
מירה מרם, אשר אלחינאי ואילן קוץ

Ben-Basat M, Leunenko M, Zatlend R, Perelman L, Fanchky M, Vigelman M, Hadge S, Alhinay A, Kotz I

Patient soul

44 פרוטוקול מתן נוזלים דרך הוריד למטופלים הנמצאים בצום לקראת ניתוח

ולריה ז'דנוב, ד"ר מוחמד קדרי, ד"ר סמיון מלניקוב, סיגל וקנין, איגור בלייבר, מינה ברילוביץ, 
 ד"ר אהרון צ'צ'יק, ד"ר חיים בירקנשטט, ד"ר שושי גולדברג.

Zhdanov V,  Cadri M, Melnikov S,  Vaknin S, Blayber I, Brilovich M,  Chechik A, Berkenstadt H,  Goldberg S.

Intravenous Fluid Management Protocol Before Orthopedic Surgery

יהודית ו"אושר". צילום חנה שצמן.



האחות בישראל אפריל 2011 4

הישראלית  החברה  נחשפה  אליהן  השינוי  רוחות  בעוצמה  לנשוב  החלו  בטרם  עוד 
- כבר היה  - באמצעות הסתדרות האחיות  2011, ציבור האחיות  בקיץ האחרון של 
נאותים  בעיצומו של שינוי תודעתי ביחס לזכותה של האחות לעבוד בתנאי עבודה 

שיבטיחו הענקת טיפול בריאותי ראוי. 

כי הן  פירות שינוי התודעה האמורה נצפו בעת האחרונה: בין היתר, האחיות במחלקות הפנימיות הודיעו 
אינן מוכנות להמשיך ולעבוד בתפוסות מיטות בלתי סבירה ובתת תקינה חריפה; גם האחיות בבתי הספר 
סירבו להתחיל עבודתן מבלי שיובטחו תנאי שכרן וסביבת עבודתן; כמו כן, האחיות עמדו על שינויים בתחום 

ההכשרה ועוד:
האחיות למדו לומר די, וכי הן אינן מוכנות לעבוד בכל תנאי עבודה ושכר. 

ואכן, התמונה המצטיירת מבעד לעיניה של כמעט כל אחות במדינת ישראל קשה מנשוא : מחסור משווע 
ההופכים  ומטופלים  מזדקנת  אוכלוסייה  לצד  זאת  נוסקות,  ותפוסות  מטופלים  עומסי  סיעודי,  אדם  בכוח 

למורכבים יותר ויותר. 

להוראות  ומתוודעות  נוספות  מקצועיות  להנחיות  האחיות  מתעוררות  לבקרים  חדשות  בכך,  די  לא  אם 
ויותר משימות –מעמידים את  טיפוליות חדשות, אשר מכבידות על כתפינו, העמוסות ממילא. עוד מטלות 

האחיות המתוסכלות בפני גזירות שהן כבר אינן מסוגלות לעמוד בהן.

במציאות קשה ובלתי אפשרית זאת של האחות במערכת הבריאות בישראל, מובל מקצוע הסיעוד הרחק מייעודו 
האמיתי, והאחיות נסחפות בעל כורחן אל מדבר אפל של מרדף אחר הזנב של עצמן - אל עבר משימות שאינן 
מסתיימות לעולם. כל זאת עלול להוביל לתסכול ולשחיקה נפשית ופיזית במקרה הטוב, ופעמים אחרות לסחרור 

מטורף של כשלים, אלימות, טעויות ותאונות.

ניתן לומר בביטחון, כי עד היום הצלחנו להטמיע בלב כל, כי אין המדובר בבעיה של קבוצת אחיות או סוג 
מסוים של אחיות במקום כזה או אחר, כי אם במצוקה ממשית ואקוטית של המקצוע – של כלל האחיות באשר הן: 
במרפאות קופות החולים, בבתי הספר, בטיפות החלב, בבתי החולים הכלליים כמו גם בבתי החולים הפסיכיאטריים 
והגריאטריים – וכלל האחיות במדינת ישראל. תחת כל עץ רענן זעקנו וביטאנו את מצוקת האחיות המתעצמת 
מיום ליום, ועמדנו איתן על הצורך לייצר פתרון אמיתי שיבטיח סביבה ותנאי עבודה ושכר הולמים, על מנת 
ויצטרפו למקצוע   ישמחו  הניתן,  ככל  ומהצד השני רבים,  ולנטוש את המקצוע,  שאחיות תפסקנה לברוח 

שלנו – מקצוע הסיעוד.

בצומת הדרכים בה מצוי מקצוע האחות )הסיעוד?( בישראל -  לאחר שצלחנו את השלב התודעתי שאחיות אכן 
מסוגלות ומוכנות לזעוק די ולדרוש את אשר הן זכאיות, ולאחר שבעלי התפקידים מכירים בצורך ובהכרח במתן 
פתרון למקצוע האחות - עלינו להירתם כאיש אחד ולהבהיר בקול צלול ובהיר, כי ללא שינוי מהותי בתנאי העבודה 

והשכר אנחנו לא מוכנות להמשיך לעבוד.

בתקווה שהשנה הזאת תחולל את תחילתו של השינוי שכולנו מאחלים לעצמנו, ונוביל את עצמנו לחברה 
טובה יותר וצודקת יותר – כשהצדק יתחיל ברפואה ציבורית שתהא טובה ונגישה לכולם.

חג שמח ושנה הטובה!
אילנה כהן

יו"ר הסתדרות האחיות

אילנה כהן, יו"ר הסתדרות 
האחים והאחיות בישראל

אחים ואחיות יקרים,

דברי היו"ר



פרסום

עוברים לבנק
המשתלם 
בישראל!

בנק ישראל חושף שוב:

השוואת העלות החודשית הממוצעת לחשבון עו"ש למשקי בית
על-פי פרופיל פעילות אחיד, 2 רביע 1-11

26.7.11

● פטור מעמלות פקיד  ●  פטור מעמלות ערוץ ישיר 

● פטור מעמלת מינימום ● פטור מעמלת הקצאת אשראי  

● פנקסי שיקים רגילים חינם )עד 6 בשנה(

בלי כוכביות ובלי הפתעות: כל לקוחות בנק יהב
המפקידים משכורת חודשית של 5,000 � ומעלה

זכאים לחשבון ללא עמלות עו"ש!
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חנה שצמן

משולחן העורכת

בברכה חמה,
חנה שצמן

תומאס אדיסון אמר פעם כי "הרופא של העתיד לא יתבסס על מתן תרופות, אלא יטפח במטופליו אכפתיות למשמעות הקיום, 
לתזונת האדם ולמכלול הגורמים המעודדים בריאות ומונעים חולי". אין ספק, שאדיסון צדק. רק חבל שאנחנו עדיין לא שם, 
בעתיד של אדיסון, אלא ניצבים חסרי אונים מול מכלול המאבקים של עובדי מערכת הבריאות, והרופאים בראשם, להשתכרות 
הוגנת ולתנאי עבודה נאותים; עסוקים עדיין בהישרדות, מתקשים לבטא אמפתיה כלפי חולי, סבל וכאב, כאשר אין מבטאים 

אמפתיה כלפי עובדי מערכת הבריאות.

כולי תקווה, שעד שגיליון זה של "ביטאון האחות בישראל" ירקום עור וגידים ויצא לאור,  שביתת הרופאים וכל שביתה אחרת, 
שמשבשת את מרקם החיים העדין שבין עובדי בריאות ומטופלים, יגיעו לסיומן.

שני נושאים בגיליון הנוכחי של "ביטאון האחות בישראל" נוגעים לכולנו. עקרונות הסיעוד הרב-תרבותי, והצורך בהתחשבות 
בשונות ובגיוון התרבותי בבריאות, וברצון לקדם שוויון בבריאות; וההתמודדות עם מחשוב התיק הרפואי. המעבר למחשוב אמור 
היה  לתת מענה לתקלות ולטעויות רבות, הנובעות משימוש בכתב יד שאינו קריא ומתפזורת המידע בגיליונות ובארכיונים 
שונים. אך לדאבוננו, בעיות חדשות צצו ועלו, בעיות העלולות לפגוע במטופל עד כדי סכנת חיים מחד גיסא,  וזליגת מידע, 

אובדן הפרטיות ושליטת האח הגדול על סגל העובדים, מאידך גיסא.

נושאים נוספים בגיליון החדש של "האחות בישראל" עוסקים במגוון קשת העשייה הסיעודית: החינוך  לסיעוד בעידן של מחסור 
בכוח אדם; הטיפול בנפשו של חולה מאושפז; הטיפול הסיעודי ברגל סוכרתית; טיפול עיניים לחולה המונשם; התמודדות עם 

ניקוב אברי גוף )פירסינג( וסוגיות הקשורות בגיל השלישי. 

ָמִים", ומסכם: "ְוָרִאיִתי, ִּכי ֵאין טֹוב ֵמֲאֶׁשר ִיְׂשַמח ָהָאָדם  קהלת בפרק ג' פותח במשפט הבא: "ַלּכל, ְזָמן; ְוֵעת ְלָכל-ֵחֶפץ, ַּתַחת ַהּׁשָ
ַאְנִּפין את תחושותי,  ִּבְזֵעיר  ְיִביֶאּנּו ִלְראֹות, ְּבֶמה ֶׁשִּיְהֶיה ַאֲחָריו". מילים עתיקות אלה מסכמות  ִמי  ִּכי  ְּבַמֲעָׂשיו--ִּכי-הּוא, ֶחְלקֹו:  
18 שנה כמנהלת בית-הספר  האקדמי לסיעוד שיבא, פורשת כנפיים  יובל במערכת הבריאות, מתוכן  כי אני, אחרי כמעט 
למילוי מצברים ולתפקידים חדשים. אני חשה גאווה על שזכיתי לנהל את בית-הספר האקדמי לסיעוד שיבא בתקופה כה 
קריטית לעתיד הסיעוד בארץ, שמחה על כל אשר יצרתי ומלאת נחת ממה שאני מותירה מאחורי. לא נותר לי אלא להודות 
לסגל הנפלא של בית-הספר לסיעוד שיבא, לקוות שאזכה להמשיך לראות בפריחתו של בית-הספר, ולאחל הצלחה מרובה 

למנהלת העתידית, לסגל ולתלמידים. 

אמשיך, כמובן, לערוך את "ביטאון האחות בישראל", ובקרוב גם את אתר "הסתדרות האחים והאחיות", באינטרנט.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

שולחת תדפיסים למחברים. 



הסדר מיוחד לאחים ולאחיות במנורה מבטחים

* 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

מנורה מבטחים מאחלת לאחים ולאחיות שנה טובה ופוריה 

 www.menoramivt.co.il    shivuk@newmivt.co.il    *9699 :למידע ולהצטרפות

עומדת לרשותך אשת קשר לנושא מימוש ההסכם ויישומו,
 הגברת טובה צרפתי 03-7555912
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סיעוד רב-תרבותי כמקדם את איכות הטיפול

תקציר
בנושא:  הבריאות  משרד  מנכ"ל  חוזר 
ולשונית  תרבותית  והנגשה  "התאמה 
 ,7/11 מנכ"ל  )חוזר  הבריאות"  במערכת 
"ההתמודדות  כי  השאר,  בין  קובע,   )2011
עם שונות תרבותית וגיוון לשוני הינם בין 
כיום  העומדים  המשמעותיים  האתגרים 
בפני ספקי שירותי הבריאות בישראל. על 
מנת לממש קביעות אלה, נדרשת מארגוני 
של  תרבותית  בהנגשה  השקעה  הבריאות 
ידם  על  המסופקים  הבריאות  שירותי 
שונה,לשם  תרבותי  ממוצא  לאוכלוסיות 
החוזר  המדינה".  אזרחי  לכלל  מענה  מתן 
נכתב בהתאם ליעד מרכזי, שאותו מוביל 
לאחרונה משרד הבריאות במטרה לצמצם 
את אי-השוויון בבריאות בישראל, ובהתאם 
להנחיות מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.

נסקור את התפתחות המושג  זה  במאמר 
המודלים  את  נציג  רב-תרבותי",  "סיעוד 
המקובלים ואת כלי האומדן ונבדוק כיצד 
ניתן לבצע  התערבות סיעודית מותאמת 

תרבותית.

הקדמה
המושג והתפיסה של  "סיעוד רב-תרבותי" 
תיאורטי  כבסיס   )Transcultural Nursing(
על  נמצא  תרבותית  מותאמת  להתערבות 
יותר מ-50 שנה. מי  זה  סדר היום העולמי 
בשנות  עוד  לראשונה  במונח  שהשתמשה 
הייתה  הקודמת  המאה  של  הארבעים 
 Leininger,( התיאורטיקנית מדליין ליינינגר 
ו-220  ספרים   28 פרסמה  אשר   ,)2002
מחקרים  מ-400  יותר  והנחתה  מאמרים 
 .)Glittenberg, 2004( בתחום הרב-תרבותיות

לשיפור  בתרומתו  הוא  המושג  חשיבות 
מתמיד באיכות הטיפול הסיעודי, והמרכיב 
המרכזי בו הוא שביעות רצונו של המטופל 
על  מצביעים  שונים  מחקרים  מהטיפול. 

שיעור גבוה יותר של היענות לטיפול ועל 
מטופלים  של  יותר  רבה  רצון  שביעות 
מהטיפול הסיעודי, כאשר ההיבט התרבותי 
תכנית  בבניית  מרכזי  נדבך  משמש 
כי  נמצא,  לפועל.  והוצאתה  ההתערבות 
לאחיות המגיעות מתרבויות שונות, יתרון 
בעת עבודתן עם מטופלים החולקים את 
המטופלים  כי  נמצא,  עוד  תרבות.  אותה 
חשים יתר נוחות בנוכחות מטפל המשתייך 
 Nuget, Childs,(שלהם כמו  תרבות  לאותה 
 Jones, Cook, & Ravenell 2002, Nissim

.)2010, Rozmus 2001, Spence 2001

בשונות  בהתחשבות  לצורך  המודעות 
את  שמאפיין  בבריאות,  התרבותי  ובגיוון 
שוויון  לקדם  והרצון  השלישי,  המילניום 
בבריאות, מתבטא בין היתר, גם באופן בו 
 ICN  International Council of ה   החליט 
Nurses( לציין השנה, 2011, את יום האחות 
במאי(  ב-12  שנה  בכל  )שחל  הבינלאומי 
השוויון"  והגברת  פערים  "סגירת  בנושא: 

.)ICN, 2011(
בשנים האחרונות החל גם הסיעוד במדינת 
ישראל לייחס להיבטים תרבותיים חשיבות 
מינהל  ובמחקר. בשנת 2006 קבע  בחינוך 
הסיעוד כי חובה ללמד את נושא הסיעוד 
 Core( הרב-תרבותי בכל מסגרות ההכשרה
ומאז  הבריאות(,  משרד   Curriculum 2006
בארץ    לסיעוד  בתי-הספר  כל  מקיימים 
קורס העונה לשם זה, במקביל לקיום ימי 

עיון וביצוע מחקרים.

כשירות תרבותית
)Culturally Competent Nursing Care(

תרבותית,  כשירות  בנושא  הדנה  הספרות 
או Cultural Competence מייחסת ליכולת 
של  התרבות  ב/הערכת  "ידיעת/שימוש  זו 
זו  ספרות  בעיות".  בפתרון  בסיוע  האחר 
המותאמת  ההתערבות  את  מגדירה  גם 
של  מורכבת  כ"אינטגרציה  תרבותית 

אומדן,  )כולל  ומיומנויות  ידע  עמדות 
קבלת החלטות, שיפוט, חשיבה ביקורתית 
והערכה(, שיאפשרו לאחות להעניק טיפול 
שמות  למיומנות  תרבותית".  "רגיש  שהינו 
 Culturally Competent Nursing Care שונים: 
  Papadoupoulos, 2006(; Culturally Congruent
 Nursing Leininger, 2002;  .Cultural Safety

)Ramsden, 2002

בשנים  התחום  של  המואצת  הצמיחה 
ומאמרים  במחקרים  מתבטאת  האחרונות 
רבים שפורסמו, בפרט באחד מכתבי העת 
 Journal of Transcultural :המובילים בתחום
פי  על   .)Nursing Impact Factor: 0.95
 2003 עד   1990 משנת    ,)Zuwang 2004(
בנושא  שעסקו  מאמרים,   1,114 פורסמו 
עסקו  מתוכם   127 התרבותית,  הכשירות 

באופן שבו היא מתפתחת ונרכשת.
מצאו   )Jirwe, Gerrish  &Emami  2006  (
משותפים  מרכזיים  נושאים  ארבעה  
למודלים  או  ההתייחסות,  מסגרות  לכל 

:Cultural Competence-העוסקים ב
אדם,  בני  בין  הקיימת  לשונות  מודעות 
לא  פתיחות  אדם,  בבני  לטפל  יכולת 
ותהליך  האדם,  בני  כל  כלפי  שיפוטית 
מתמשך ארוך טווח.  לאחר סקירה של יותר 
ג'ירווי  מצאו  בתחום,  מאמרים  מ-3,000 
וחברותיה כי תשעת המודלים או מסגרות 
ההתייחסות המצוטטים ביותר בתחום הם: 

)על פי סדר אלפביתי של המחברות(:
Andrews, M. M., & Boyle, J. S. )2003(. 
Transcultural concepts in nursing care. 
Campinha-Bacote, )2003(. A Culturally 
Competent Model of Care. 
Giger, J. N., & Davidhizar, R. E. )2004(. 
Transcultural nursing: assessment & 
intervention.
Leininger, M., & McFarland, M. R. )2002(. 
Transcultural nursing: concepts, theories, 
research and practice.  

RN, PhD ,ד"ר שרה ניסים
ראש החוג לסיעוד, המכללה האקדמית צפת

Saran@Zefat.ac.il  :סופר מכותב



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 זכאי לפנות 
לסניפי בנק הפועלים, בבקשה למשיכת כספים  מחשבונו בקופה, בסכומים שלא יעלו על 50,000 ₪. 

עמית זכאי, המעוניין למשוך מחשבונו סכומים, הגבוהים מ-50,000 ₪, מוזמן למלא "טופס בקשה למשיכת כספים" )אותו ניתן 
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 
והוראת שעה(, התשע"א-2010, עמית, אשר נכון ליום 18.11.2010 היה במעמד "עמית-עצמאי" בקופה )קרי - עמית, המפריש 
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(.
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אופן התפתחות  את  המודלים המתארים 
או  מטפלים  אצל  התרבותית  הכשירות 
שונות,  מדיסציפלינות  בריאות  עובדי 
מתייחסים לכשירות זו כאל תהליך הנמשך 
לאורך זמן ואשר מורכב בעיקרון משלושה 

שלבים עיקריים:
פיתוח מודעות לתרבות העצמית 

ולתרבותו של האחר.
רכישת ידע על תרבויות שונות.

אומדן,  תקשורת,  של  מיומנויות  פיתוח 
זיהוי והתערבות מותאמת תרבותית. 

חשוב להבהיר, כי המרכיב המרכזי בתהליך 

לכשירה  הופכת  לא  אחות  הזמן.  הוא  זה 
על  משהו  שלמדה  מפני  רק  תרבותית 
תרבות מסוימת, או מפני שביצעה אומדן 
כשירות  לימודיה.  במסגרת  פעם  תרבותי 
תרבותית, כאמור, נרכשת במהלך הזמן, תוך 
השקעה מתמדת ברכישת ידע על תרבויות, 
עדות ודתות באמצעות מפגשים פנים מול 
פנים, קריאת ספרות מקצועית או עממית, 

צפייה בטקסים או אירועים וכד'.
סוכמו המודלים המרכזיים   1 בטבלה מס' 
והשמות   Cultural Competence-ה בתחום 
השונים  של כל אחד מהשלבים בתהליך, 

כפי שהוגדרו על ידי מחברי המודל.

Lipson, J. G., & Steiger, N. J. )1996(. Self-
care nursing in a multicultural context. 
Papadopoulos, I., Tilki, M., & Taylor, O. 
)1998(.Transcultural care: a guide for 
health care professionals.
Purnell, L. D., & Paulanka, B. J. )2003(. 
Transcultural healthcare: a culturally 
competent approach.
Spector, R. E. )2004(. Cultural diversity in 
health & illness. 
Wepa, D. )Ed.(. )2005(. Cultural Safety in 
Aotearoa New Zealand.

Culture,
Care Diversity 

and Universality 
Leininger )1991(

 Cultural
 Congruence

 Cultural
 Competence

 Skills and
 Encounter

 Skills
 Unconsciously

 Competent

Human
  care and caring in 

human cultures

 Sensitivity
 Knowledge

 Knowledge
 Consciously
 Competent

 Consciously
 Incompetent

 Knowledge

 Awareness  Awareness
 Awareness

Desire  Awareness

 Transcultural Skills
Development Model

Papadopoulus 
)1998( 

Cultural Competence
 Process

 Campinha –  Bacote
)2003(

Model for Cultural 
Competence

 Purnell
)2000(

Cultural 
Intelligence

 Peterson
)2004(

מודעות

מיומנויות

טבלה מס' 1

ידע

Cultural Phenomena (2004) 6 
Giger & Davidhizar's  

זהו כלי האומדן התרבותי הידוע ביותר. הכלי 
של  בטכניקות  ומתמקד   1988 בשנת  נוצר 
שימוש  על  המבוססות  והתערבות  אומדן 
כי  מאמינות  שהמחברות  תופעות,  בשש 
אך  תרבותית,  קבוצה  בכל  מתקיימות  הן 
ביטויין שונה, ועל כן השפעתן על ההתנהגות 
ביחס  לתרבות.  מתרבות  שונה  והבריאות 
מציעות  אלו,  מרכיבים  משישה  אחד  לכל 
בסופו  שיובילו  שאלות  לשאול  המחברות 
של דבר לרכישת ידע והבנה בנוגע למאפייני 

התרבות, שאליה משתייך המטופל. 
התופעות שאליהן יש להתייחס הן:

תקשורת - שפה, קול, דגשים, ביטויים לא 
מילוליים, שקט, מחוות, מגע וכד'.

מרחב - בזמן שיחה, חפצים, תנועות גוף וכד'.
ארגון חברתי - משפחה, תפקידים, עבודה 

שעות פנאי, דת, חברים וכד'.

זמן -  כיצד נמדד, כיצד מנוצל, אוריינטציה 
לעבר, הווה או עתיד וכד'.

שליטה על הסביבה -  הגדרת בריאות וחולי, 
מיקוד שליטה, אמונה בכוח עליון וכד'.

מאפיינים  עור,  צבע   - ביולוגית  שונות 
פיזיים, מחלות הקשורות לאתניות וכד'.

מציעות  התרבותי  האומדן  ביצוע  בעת 
המטופל  האם  לב,  לשים  לאחות  המחברות 
בהתנהגות  ממשיך  או  תרבותית  נטמע 
בתכנית  לשלב  ובמקביל  ייחודית,  תרבותית 

הטיפול:
ההבדלים  על  לדבר  המטופל  עידוד 

התרבותיים.
בשיטות תקשורת  בשימוש  השקעת  מאמץ 

שונות המתאימות לתרבות המטופל.
מתן כבוד לצורך של האדם במרחב.

זיהוי אדם בעל השפעה )רוחנית( בתרבותו של 
המטופל.

אומדן תרבותי
כל העוסקים בתחום הסיעוד הרב-תרבותי 
כי אחת המיומנויות הבסיסיות  מסכימים 
תרבותית,  כשירות  בפיתוח  וההכרחיות 
כבסיס להענקת טיפול מותאם תרבותית, 

הינה היכולת לבצע אומדן תרבותי.
כלים לאומדן תרבותי נוצרו על ידי מיטב 
הרב-תרבותי  הסיעוד  בתחום  המומחים 
מנהגים  לגבי  ידע  רכישת  היא  ומטרתם 
השפעה  שלהם  תרבותיות,  והתנהגויות 
על הבריאות, וזאת לשם יצירת בסיס ידע  
תרבותית.  מותאמת  התערבות  לתכנון 
המרכיבים  אחד  הינה  כאמור,  בתורה,  זו 
המרכזיים בטיפול איכותי. אומדן תרבותי 
הוא גם כלי חשוב כבסיס לקבלת החלטות 
לייחודו  ומותאמות  מושכלות  סיעודיות 
שלושה  כאן  להציג  בחרתי  המטופל.  של 
כלי אומדן, המוכרים והידועים יותר, אשר 

נמצאים בשימוש נפוץ יחסית.



בכאב לטיפול יחודיות טכנולוגיות

שלילי לחץ של בטכנולוגיה ריפוי קשה בפצע לטיפול שירות

הטיפול איכות על לשמירה לאחות מוצרים

37
5-A

ug
-20

11
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שימור בריאות

מניעת מחלות

ריפוי מחלות

רוחנינפשי / ריגשיפיזי

הברית. האומדן בנוי מ-24 שאלות הכוללות 
שאלות על מצבו האישי של האדם, נתונים 
הגירתו  לפני  מגורים  צורת  חברתיים, 
ולאחריה, קשרים עם קרובים ובני משפחה, 
מאכלים ופעילויות והשתתפות בארגונים 

של תרבות המוצא. 
על  המצביעות  הנקודות  ספקטור,  פי  על 

חיבור גבוה למורשת התרבותית הן:
ילדותו של אדם עברה עליו בארץ המוצא 
או בשכונה שבה האנשים הם מאותו מוצא.

המשפחה המורחבת משתתפת בפעילויות 
תרבותיות או דתיות.

או  המוצא  בארץ  לבקר  מרבה  היחיד 
בשכונת המוצא.

המשפחה  עם  קבועים  קשרים  קיימים 
המורחבת.

בתוך  מתגוררת  המורחבת  המשפחה 
קהילת ההשתייכות.

המערכת  אל  מתייחס  השני  המושג 
של  רווחתו  להשבת  הפועלת  המסורתית 

אדם, כאשר זו נפגעת. 

 Andrews& Boyle's Cultural 
Assestment (2007)

כלי אומדן זה מבקש להכיר את תרבותו של 
האדם, מתוך רצון להבין היבטים הקשורים 
מימדים  ל-10  התייחסות  תוך  לבריאותו, 
הם,  באשר  האדם  בני  בחיי  המתקיימים 
יש  המחברות,  לפי  לתרבותם.  קשר  ללא 
לאופן שבו  כיוון  הנותנות  לשאול שאלות 

מימדים אלו משפיעים על הבריאות.
קשרים  מבנה,   – משפחתית  מערכת 
ותפקידים: מי גר איתך? מה תפקידו? מי 

הוא מקור התמיכה? וכד'.
חיים חברתיים – רוטינה יומית, השתייכות 

חברתית, זמן פנוי וכד'.
עם  לבית,  מחוץ  בבית,  מדוברת   – שפה 

קרובים, עם אחרים וכד'.
מרחב  מילולית,  לא  תקשורת   – מסורות 

אישי, יחסים בין מגדרים, טקסים וכד'.

או  היחיד משתתף בפעילויות תרבותיות 
דתיות.

בפעילויות  חברתית  מחויבות  קיימת 
המערבות אנשים מאותו רקע תרבותי.

ושל  המקור  שפת  של  אישי  ידע  קיים 
המנהגים התרבותיים.

על  עמוקה  פנימית  גאווה  בולטת 
ההשתייכות התרבותית.

השם הפרטי לא הוחלף בשם מערבי.
בחינוך  מעורבת  המורחבת  המשפחה 

הילדים.
 

ספקטור בנתה כלי אומדן נוסף, שמטרתו 
אנשים מתרבויות  האופן שבו  לאמוד את 

שונות מתייחסים למצבי בריאות וחולי. 

הכלי מיוצג  בטבלה מס' 2.

שבו  האופן  לגבי  הבנה   – העולם  תפיסת 
ומקום  החיים  משמעות  מתנהל,  העולם 

האדם בעולם.
ערכים – מה הם הדברים החשובים ביותר 

בעיניו של האדם.
נורמות תרבותיות – עמדות כלפי מזון, זמן, 

עבודה, פנאי וכד'.
רוחניות הקשורות בטקסים  – אמונות  דת 

סביב החיים, הבריאות, החולי והמוות.
אמונות בריאותיות – מה גורם למחלה, מה 

עוזר לבריאות וכד'.
מרפאים  מסורתית,  ברפואה  שימוש 

מסורתיים וכד'.

הכשירות  בתחום  המודלים  לגבי  סקירה 
התרבותיים  האומדן  וכלי  התרבותית 
המוכרים ביותר ניתן למצוא במאמרה של 

.)Zuwang  )2004
חשוב להבהיר מספר כללים:

היפה בכלים הללו, שהם ניתנים להתאמה 
כלי  בכל  לאמוד.  רוצים  שאותה  לתרבות 
רלוונטיות  שאינן  שאלות  ישנן  אומדן 

אומדן התנהגויות הקשורות באמונה רוחנית, 
היכולות להשפיע על רווחת האדם.

מתן כבוד ליחס לזמן ולערכים. 
שמירה על פרטיות בהתאם לצרכים האישיים 

והמצב הבריאותי.
הקשורות  תרבותיות  להתנהגויות  לב  שימת 

בבריאות.
זיהוי ועידוד של התנהגויות מקדמות בריאות.

המפריעות  התנהגויות  להפסקת  עידוד 
לבריאות.

Spector's Heritage Consistency 
Assestment Tool (2004( 
כלי האומדן התרבותי שנוצר על ידי רחל 
חיבורו  מידת  את  לבחון  אמור  ספקטור, 
של האדם למורשת התרבותית שלו. הכלי 
יצרה  והמחברת  בארצות-הברית,  חובר 
כדי שישמש את קבוצות המהגרים  אותו 
ארצות- אוכלוסיית  את  הבונות  השונות 

המלצתה של ספקטור היא ליצור מערכת 
של שאלות המותאמות לתרבותו של האדם 
והבוחנות את האופן שבו נשמרת הבריאות 
פיזית,  מבחינה  אדם  אותו  של  בתרבותו 
בין   גם מבחינה  ורוחנית. ספקטור  רגשית 
בריאות,  העדר  של  מצב  שוהא   ,Illness
נפשי.  או  פיזי  לבריאות,  ההפוך  מצב  או 
לעומת ILLNESS   שלתפיסתה הוא מצב 
של חוסר איזון שהוא לא רק פיזי כי אם 
גם נפשי ורוחני. כאשר האדם נמצא במצב 
 .HEALTH  של חוסר איזון הוא שואף ל
גם כאן ספקטור מבחינה בין שני מושגים: 
Health   כההגדרה  המקובלת של המילה, 
באמצעים  המושגת  בריאות  של  במובן 
קונבנציונליים, לעומת  HEALTH  במובן 
של רווחה הכוללת בתוכה גם את האמונה 
קבעה  לכך,  בדומה  והרוחנית.   הדתית 
שהם  נוספים  מושגים  שני  ספקטור 
מתייחס  הראשון   Healing. ו-    Curing
העכשווית,  המודרנית  הבריאות  למערכת 
המשתמשת בכל הטכנולוגיות והאמצעים 
ןאילו  האדם,  את  לרפא  כדי  המקובלים 

טבלה מס' 2
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ביבליוגרפיה

נספח

חוזר מנכ"ל משרד הבריאות, מס, 7/11 ,  3 לפברואר 2011 בנושא: "התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות" משרד הבריאות, ירושלים.

העדה האתיופית(.
אם   ,  Cultural Care Accomodation 
בהתנהגות התרבותית יש סכנה לבריאות, 
התרבותית  במסורת  מושרשת  היא  אבל 
להתקיים,  תמשיך  שהיא  ספק  שאין  עד 
יש ליצור דו-שיח ומשא ומתן כדי להמשיך 
אבל  התרבותית,  ההתנהגות  את  לקיים 
בבריאות.  פחות  הכי  שיפגעו  בתנאים 
)לדוגמא: - מריחת כוחל בעיני הרך הנולד 

בתרבות הבדווית(.
אם   ,Cultural Care Re-Pattering 
לבריאות  מסוכנת  התרבותית  ההתנהגות 
ככל  לעשות  יש  האדם,  של  לחייו  ואף 
האפשר, תוך עירוב אנשי מפתח בתרבות, 
)לדוגמא:  ולהפסקתה.  ההתנהגות  לשינוי 

מילת נשים בשבטים הבדווים בסיני(.

ליישום  ניתנים  אלו  התערבות  עקרונות 
בכל  בפרט  בסיעוד,  העשייה  תחומי  בכל 
כאשר  למשל,  הבריאות.   קידום  תחומי 
אחות מזהה, כי קבוצת ילדים בני עשרה, 
במגזר הבדווי בנגב מעשנים באופן קבוע, 
ואחת הסיבות העיקריות לכך הינה תפיסת 
העישון כפעולה גברית, תוכל אותה אחות  
לבנות תכנית על פי עקרונות ההתערבות 
לשאת  האחות  תוכל  שבה  ליינינגר,  של 
כמו  בתרבות,  המפתח  דמויות  עם  ולתת 
אנשי דת או מנהיגים, ולנסות לשנות את 
לעשן  להתחיל  למשל:  הזאת,  ההתנהגות 

רק אחרי גיל 18, או אחרי נישואין.
מתרגם  של  נוכחותו  היא:  נוספת  דוגמה 
רבות  לסייע  יכולה  הבריאות  במוסדות 

בביצוע התערבות מותאמת תרבותית תוך 
)חוזר  החולה  זכויות  חוק  קיום  הבטחת 
איכות  להעלאת  במקביל   )2011 מנכ"ל 

הטיפול ושביעות רצון המטופל מהטיפול.

סיכום
כשירות תרבותית כמקדמת איכות הטיפול 
הנגשתה  תוך  הבריאות,  במערכת  ושוויון 
עלתה  ולשוניים,  תרבותיים  למיעוטים 
נחרץ  והלאומי באופן  היום העולמי  לסדר 
הכלל  הדמוגרפיים  מהשינויים  כתוצאה 
הפליטים  ההגירה,  תופעת  עולמיים: 
גם  הוכיח  הסיעוד  הזרים.  והעובדים 
בהובלת  החנית  חוד  הוא  כי  זה  במקרה 
שינויים מקצועיים, כמו גם חברתיים. עדיין 
ארוכה הדרך, ורבות ניתן עוד לעשות, אבל 
ככל  ארוך  מסע,  שכל  הוא,  ידוע  פתגם 
שיהיה, מתחיל בצעד אחד. וכפי שמציעה 
אחות  כל   ,)Camphina-Bacote )2003
צריכה לקום מדי בוקר ולשאול את עצמה 

את השאלות האלה:
האם אני מודעת לדעות הקדומות שיש לי 

כלפי תרבויות שונות?
האם אני שולטת במיומנויות לביצוע אומדן 

תרבותי? 
האם יש לי ידע על מחלות קשורות תרבות, 
או ידע לגבי השקפת העולם של המטופל 

שלי?
כמה מפגשים פנים מול פנים עם מטופלים 

מתרבויות שונות חוויתי?
כשירות  של  מיומנות  לרכוש  ברצוני  האם 

תרבותית? 

אומדן  בביצוע  למשל,  מסוימת.  לתרבות 
באחד  המתגורר  המוסלמית,  הדת  לבן 
עלית  מתי  כגון:  שאלות  הגליל,  מכפרי 
שעלית  לפני  התגוררת  מי  עם  או  לארץ, 
כשעלית  שמך  את  שינו  האם  או  לארץ, 
לארץ, הן לא רלוונטיות. לעומת זאת,  ניתן 
לשאול שאלות כמו: כמה דורות מתגוררים 
לכמה  נישאת,  גיל  באיזה  או  בית,  באותו 

נשים אתה נשוי וכד'.
רצוי להתייעץ עם בן אותה תרבות כאשר 
רוצים לשנות שאלות או להוסיף שאלות. 
 ,Key Informants-אנשים אלו מוגדרים כ
שלהם,  לתרבות  במפתח  המחזיקים  אלו 
והם אלו שיוכלו לומר האם שאלה מסוימת 

אינה פוגענית, או רלוונטית לתרבות.

התערבות סיעודית מותאמת תרבותית
מקדם  ונכון,  מקיף  תרבותי  אומדן  ביצוע 
המותאמת  ההתערבות  יכולת  את 
  )2001( ליינינגר  האחות.  של  תרבותית 
מעודדת תפיסה זו על ידי הצעה לשימוש 
מותאמת  התערבות  עקרונות  ב-3 
שלה,  העולה  השמש  במודל  תרבותית. 
מציינת ליינינגר כי על האחות לבחון את 
ביחס  האדם  של  התרבותית  ההתנהגות 
פי  על  בריאותו.  על  השפעתה  לאופן 
הבחנה זו, על האחות לנקוט אחת הדרכים 

האלה:
אם   ,  Cultural Care Preservation 
ההתנהגות התרבותית היא טובה ומקדמת 
את הבריאות, יש לשמר אותה ואף לקדם 
בני  אצל  אינג'רה  אכילת  )דוגמא:  אותה. 
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מה נעשה בשטח

יום עיון של לשכת האתיקה
- אומץ מוסרי בסיעוד

EBP - כנס בנושא סיעוד מבוסס ראיות

השישה  העיון  יום  התקיים   2011 במרס 
במספר של לשכת האתיקה של הסתדרות 
האחיות והאחים בישראל. יום זה נערך כמדי 
ויועד  ברמת-גן  כפר-המכביה  במלון  שנה 
השנה  שנבחר  הנושא  בכיר.  סיעוד  לסגל 
הכוח   )Moral Courage( מוסרי  אומץ  היה  
המניע את האחים והאחיות לפעול על בסיס 
עלולים  הם  לעיתים  הערכים שרכשו.  עולם 
לשלם מחיר אישי, חברתי, מקצועי או כלכלי 

כתוצאה משמירה על ערכיהם. 
יום  העיון קיבץ מגוון של מרצים שכל אחד 
גב'  הכנס,  יו"ר  בנושא.  שונה  פן  מהם חשף 
נפתית  מפקחת  אחות  וסטרמן,  ליאורה 
בנאום  התייחסה  השרון,  הבריאות  לשכת 
בהקשר  המוסרי  האומץ  לנושא  הפתיחה 
שעבר  הקליטה  ולתהליך  לארץ  לעלייתה 
כהן,  אילנה  גב'  משפחתה.  בני  ועל  עליה 

בתחילת יוני התקיים במרכז רפואי "העמק" 
 Evidence( כנס בנושא סיעוד מבוסס ראיות
צוותים  השתתפו  שבו   ,)Based Practice
לו  ומחוצה  מבית-החולים  רב-מקצועיים 
ונציגי האקדמיה. ד"ר רבקה חזן הציגה את 
  ,EBP  - ראיות  מבוסס  סיעוד  של  הקונספט 
הסיעוד  מנהלת  עזריאל,  מרי  שהגב'  בעוד 
הדרכים  את  הציגה  "העמק",  רפואי  במרכז 
למימושו. הכנס סיכם סדנא מתמשכת של 
מבית- בכירות  אחיות  של  ראשונה  קבוצה 

החולים בהנחיית ד"ר רבקה חזן.

בישראל,  והאחיות  האחים  הסתדרות  יו"ר 
האחיות  של  למאבקן  דבריה  את  ייחדה 
להילחם  ולחובתן  האשפוז   מצב  לשיפור 
זכויותיהם  ועל  המטופלים  של  כבודם  על 
ההרצאות  סדרת  את  נאות.  טיפול  לקבלת 
פתחה ד"ר נורית וגנר, יו"ר לשכת האתיקה 
שהציגה  והאחיות,  האחים  הסתדרות  של 
את הסיבה לבחירת הנושא העיקרי של יום 
דורית  ד"ר  בסיעוד.  המוסרי  האומץ  העיון: 
רובינשטיין, מרצה במכללה האקדמית צפת 
הסתדרות  של  האתיקה  בלשכת  וחברה 
מקצת  חשפה  בישראל,  והאחיות  האחים 
עמדות  בידע,  שהתמקד  מחקר,  מממצאי 
ואחיות בטיפול  וכוונת התנהגות של אחים 
באסיר כשהוא אזוק. פרופ' מרים הירשפלד, 
יזרעאל,  עמק  במכללת  לסיעוד  החוג  ראש 
לפוליטיקה  אתיקה  בין  הקשר  את  בחנה 

בכנס הוצגו מספר עבודות  המבוססות על 
עיקרון "סיעוד מבוסס ראיות":

שאיבה  לעומת  צורך  לפי  קנה  שאיבת   5
במועד קבוע בקרב פגים מונשמים.

5 שימוש בסרגל החייאה )ברסלאו( בילדים 

עם השמנת יתר.
בדיקה  לפני  מטופל  של  יעילה  הכנה   5

אופטלמולוגיה.
5 מה חיוני במדידת סימנים חיוניים בילדים?

לעולם  צוהר  הכנס פתח בפני המשתתפים 

שושנה  ד"ר  ביניהן.  הדו-כיווניים  והקשרים 
מינהל  ראש  ארצית,  ראשית  אחות  ריב"א, 
הסיעוד, דנה במחיר הוויתור על אומץ מוסרי; 
פרופ'  גבי בן-נון התמקד בסוגיה של אתיקה 
סופרת  מגן,  מירה  גב'  כלכליים;  ושיקולים 
כיום ואחות במשרה מלאה בעבר, התמקדה 
בסיפורה האישי כאדם בוגר ובאומץ מוסרי 
וחילון,  מעבר  איסורים  התרת  בהקשר של 
החילוני,  לעולם  הדתי  מהעולם  שיזמה 
את  שהדגישו  מרצים,  שני  סיימו  היום  את 
והביטוי  הדיבור  לחופש  הקשורות  הסוגיות 
העצמי. המשפטן רועי פלד, מנכ"ל העמותה 
לחופש המידע, התמקד באומץ לשתף את 
לבני, ראש  נעמי  גב'  רפואי.  הציבור במידע 
הבריאות,  במשרד  ובטיחות  איכות  אגף 
השקיפות  הכוחות:  מקבילית  את  הציגה 

כערך מול החיסיון כצורך.

את  הדגיש  הראיות,   מבוססת  העשייה 
פעולות  לגבי  שאלות  העלאת  חשיבות 
בדיקת  חשיבות  את  שמבוצעות,  שגרתיות 
הספרות באופן שיטתי ובהתבסס על גישה 
שגרת  לגבי  מקצועי  שיח  וניהול  מובנית 
העבודה  חשיבות  הודגשה   בכנס  העשייה. 
המאפשרת  עבודה  מסוים,  בנושא  בקבוצה 
תוך  מקצועית,  וצמיחה  הדדית  הפריה 
האקדמי  העולם  בין  הדוק  פעולה  שיתוף 
והשדה הקליני. אין ספק, שניתן ליישם מודל 

עשייה זה גם במקומות אחרים.

;RN, PhD 1ד"ר נורית וגנר ;RN, PhD 2ד"ר דורית רובינשטיין

מרי עזריאל RN, MA, מנהלת הסיעוד מרכז רפואי העמק

1יו"ר לשכת האתיקה של אחיות ואחים בישראל, הסתדרות האחיות;
2המכללה האקדמית צפת, לשכת האתיקה;

nwagner@012.net.il   :סופר מכותב

mary_a@clalit.org.il :סופר מכותב

mira_lazri@meuhedet.co.il  :קו"ח להעביר למייל

אחיות מוסמכות בפריסה ארצית לעבודה במשרה מלאה/חלקית
עדיפות לאחיות אקדמאיות.

אחיות מוסמכות לתחנות טיפת חלב בפריסה ארצית, 
בוגרות קורס על בסיסי בבריאות הציבור,  רצוי ניסיון 

בעבודה בטיפת חלב, עדיפות לאקדמאיות.

אחיות אחראיות לתחנות טיפת חלב בפריסה ארצית, 
בעלות השכלה אקדמאית, קורס על בסיסי בבריאות 

הציבור, ניסיון בעבודה בטיפת חלב, עדיפות לניסיון ניהולי.
תנאים טובים למתאימים

 לקופת חולים מאוחדת דרושים/דרושות:

המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד



mira_lazri@meuhedet.co.il  :קו"ח להעביר למייל

אחיות מוסמכות בפריסה ארצית לעבודה במשרה מלאה/חלקית
עדיפות לאחיות אקדמאיות.

אחיות מוסמכות לתחנות טיפת חלב בפריסה ארצית, 
בוגרות קורס על בסיסי בבריאות הציבור,  רצוי ניסיון 

בעבודה בטיפת חלב, עדיפות לאקדמאיות.

אחיות אחראיות לתחנות טיפת חלב בפריסה ארצית, 
בעלות השכלה אקדמאית, קורס על בסיסי בבריאות 

הציבור, ניסיון בעבודה בטיפת חלב, עדיפות לניסיון ניהולי.
תנאים טובים למתאימים

 לקופת חולים מאוחדת דרושים/דרושות:

המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד

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

התואר מוכר לצורכי מעמד ושכר לדירוג האחים והאחיות

נמשכת ההרשמה ללימודי תואר שני
בתוכנית ללימודים מתקדמים בביואתיקה

הפקולטה למדעי הרוח
המחלקה לפילוסופיה כללית

הרשמה לשנת הלימודים תשע"ב עד 27.9.2011
 https://dory.os.biu.ac.il/Toar2Web/ להרשמה

http://philosophy.biu.ac.il/he/node/361 - מידע נוסף באתר המחלקה
טלפון: 03-5318256,

General-Philosophy.Dept@mail.biu.ac.il 

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

קבלה על סמך ציוני תואר ראשון וראיון אישי

שני מסלולי לימוד: עם תזה ובלי תזה.
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RN, MA 3לימור איזנברג ; RN, MA 2שרי דבחי ;RN, MA 1רוחמה פרידמן
1מרכזת תחום פצעים וחבישות ומפקחת קלינית בית-החולים השיקומי;

2תאמת תחום סוכרת; 3מרכזת תחום הנחיות מקצועיות ופיתוח קליני, הנהלת הסיעוד;

המרכז הרפואי המשולב ע"ש שיבא, תל-השומר

ruhamafr@sheba.health.gov.il   :סופר מכותב

הרגליים שלהם בידיים שלנו
פרויקט הכשרה, יישום והטמעת אומדן כף רגל סוכרתית

על-ידי אחות מוסמכת בבית-החולים

תקציר
קיימת עלייה בהיארעות מקרי הסוכרת בארץ 
הגורם  תהיה  זו  מחלה  כי  ומנבאים  ובעולם, 
ההערכה  בעתיד.  ולתמותה  לתחלואה  המוביל 
היא  כי בשנת 2025 יגיע מספר חולי הסוכרת 
ל-300 מיליון. הסיבה העיקרית לקטיעת גפיים 
ובקרב  הסוכרת,  מחלת  היא  המערבי  בעולם 
סוכרתי  כיב  לקטיעה  קדם  מהחולים  כ-85% 
והדרכת  חינוך  בעזרת  למנעו  היה  שניתן 

המטופל לטיפול עצמי יומי  בכף הרגל. 
מניעה אקטיבית של סיבוכי כף רגל סוכרתית 
הנתונה  הכרחית,  ואף  אפשרית  משימה  הינה 
בחולי  המטפל  והסיעודי,  הרפואי  הצוות  בידי 
בבית- אשפוזם  ובמהלך  בקהילה  סוכרת 
החולים. מניעה זו כוללת ביצוע אומדן שיטתי, 
בקבלת  מוסמכת  אחות  על-ידי  ומובנה  עקבי 
זה  אומדן  ביצוע  אשפוזו.  ובמהלך  המטופל 
יסייע בזיהוי ואיתור מוקדם של סיבוכי כף רגל 
תתבצע  האומדן  לממצאי  ובהתאם  סוכרתית 

תוכנית התערבות.

מבוא:
הולכת  בישראל  הסוכרת  מחלת  שכיחות 
כיום  המטופל.  גיל  עם  עולה  ואף  ומתגברת 
עם  מהאוכלוסייה.   8%-10% במחלה  חולים 
עליית היארעות מקרי הסוכרת בעולם, מנבאים 
לתחלואה  המוביל  הגורם  תהיה  זו  מחלה  כי 
ידוע על כ-230 מיליון  כיום  ולתמותה בעתיד. 
חולי סוכרת, אך מספר החולים  עולה מדי יום,  
יעמוד מספרם  כי בשנת 2025  היא  וההערכה 

 .)Powers, 2008( על 400 מיליון ואף יותר
עם התקדמות המחלה עוברת הרגל הסוכרתית 
יפתחו  הסוכרת  חולי  מכלל   15% שינויים. 
שנרפאים  מהכיבים   70% כיב.  חייהם  במהלך 
בקרב  התמותה  שנים.   5 תוך  ונשנים  חוזרים 
מאשר  שניים  פי  גבוהה  כיבים  עם  חולים 
בחולים ללא כיבים, וגבוהה פי ארבעה בחולים 

לאחר קטיעה )הרמן, 2007(.

בעולם  גפיים  לקטיעת  העיקרית  הסיבה 
כ-85%  ובקרב  הסוכרת,  מחלת  היא  המערבי 
מהחולים קדם לקטיעה כיב סוכרתי שניתן היה 
למנעו בעזרת חינוך והדרכת המטופל לטיפול 

 . ))Pinzur, 2009 עצמי יומי בכף הרגל
יש לזכור, כי מניעת התפתחות סיבוכי כף רגל 
סוכרתית והפחתה בקטיעות גפיים בקרב חולי 
הכרחית,  ואף  אפשרית  משימה  הנה  סוכרת, 
הנתונה בידי הצוות הרפואי והסיעודי, המטפל 
בחולי סוכרת בקהילה ובמהלך אשפוזם בבית-
בכף  לטיפול  הנכונה  ההתייחסות  החולים.  
המניעה.  בשלבי  כבר  מתחילה  סוכרתית  רגל 
מניעה אקטיבית של סיבוכי כף רגל סוכרתית 
כוללת ביצוע אומדן שיטתי, עקבי ומובנה על-
לבית- המטופל  בקבלת  מוסמכת  אחות  ידי 
החולים ובמהלך אשפוזו. ביצוע אומדן זה יסייע 
סוכרתית  רגל  כף  סיבוכי  של  מוקדם  בזיהוי 
ובאיתורם, ובהתאם לממצאי האומדן תתבצע 
תכלול  ההתערבות  תוכנית  התערבות.  תוכנית 
שני נתיבים: נתיב מניעתי ונתיב טיפולי. אומדן 
שיטתי והדרכת המטופל ובני משפחתו לטיפול 
להבטיח  עשוי  סוכרתית  רגל  בכף  נכון  עצמי 
הפחתת כיבים בכף הרגל וקטיעות של גפיים 
מחייבות  הסיעוד  מינהל  הנחיות  תחתונות. 
ותוכנית ההתערבות כחלק בלתי נפרד  אומדן 
במהלך  הסיעודית  העשייה  משגרת  והכרחי 

הטיפול בחולי הסוכרת בקהילה ובאשפוז. 

פרויקט הכשרה, יישום והטמעת אומדן כף רגל 
סוכרתית על-ידי אחות מוסמכת בבית-החולים 
בתחום.  ידע  והעמקת  עיונית  הכשרה  דורש 
איתור,  מיומנויות  בפיתוח  צורך  יש  בנוסף 
לביצוע  הסיעודי  הצוות  של  ויכולת  אומדן 
הערכה וסקולארית, עצבית ואורטופדית של כף 
הרגל. הכשרה זו מהווה בסיס לשמירת רווחת 

דגש  מתן  תוך  האשפוז,  במהלך  סוכרת  חולי 
להדרכת המטופל ובני משפחתו לזיהוי ואיתור 
מניעתית  להתערבות  סיכון,  גורמי  של  מוקדם 
יומי  עצמי  וטיפול  ולבדיקה  ועקבית,  מוקדמת 
לרבות הנעלה נכונה, שמירה על היגיינה וטיפול 

נכון בציפורניים ובעור כף הרגל הסוכרתית. 
המאוחרים  הסיבוכים  מכל  כי  לזכור,  חשוב 
סוכרתית  רגל  כף  סיבוכי  הסוכרת,  מחלת  של 
הצוות  מודעות  .העלאת  למניעה.  ניתנים 
כלים   למטופל  תקנה  והתערבותו  המטפל 
יומיומי בכף  למניעת סיבוכים  ולטיפול עצמי 
המטפל  את  תעצים  זו  תרומה  סוכרתית.  רגל 
והמטופל כאחד ותגביר את שיתוף הפעולה הן 
מבחינת מחויבות המטפל והן מבחינת אחריותו 

האישית של המטופל. 

סקירת ספרות  
אפידמיולוגיה: 

הולכת  בישראל  הסוכרת  מחלת  שכיחות 
כיום  המטופל.  גיל  עם  עולה  ואף  ומתגברת 
בגילים  מהאוכלוסייה.  במחלה 10%-8%  חולים 
בקרב  מתבטאת  המחלה  שכיחות  ואילך   65

20%-15% מהאוכלוסייה )הרמן, 2007(.  

כף רגל סוכרתית
הגדרת "רגל סוכרתית" על-פי ארגון הבריאות 
העולמי WHO: זיהום, כיב ו/או הרס של רקמות 
ולדרגות  עצבית  לפגיעה  הקשורים  הרגל,  כף 
מרבית  היקפיים.  דם  כלי  מחלת  של  שונות 
הקטיעות כתוצאה מכיבים אלו ניתנות למניעה. 
מכאן נובע, כי יש להבין את מנגנוני התפתחות 
והטיפול  המניעה  דרכי  את  מהם  ולגזור  הכיב 

המיטביים )הרמן, 2007 (.

בעולם  גפיים  לקטיעת  העיקרית  הסיבה 
כ-85%  ובקרב  הסוכרת,  מחלת  היא  המערבי 
שניתן  סוכרתי,  כיב  לקטיעה  קדם  מהחולים 
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סובלים  הסוכרת  מחולי   50% מ-  יותר 
סנסורית-מוטורית,  או  סנסורית  מנוירופתיה 
מאוד  גדול  סוכרתית  רגל  לפתח  הסיכון  ולכן 
בקרב אוכלוסיה זו. הירידה בתחושת כאב ולחץ 
בחולי סוכרת ממסכת את הסימפטומים, ולכן 
ותחושות  תלונות  על  רק  להסתמך  ניתן  לא 
)הרמן,  סוכרתית  רגל  לאבחן  כדי  המטופל 

.)2007

פיתוח אומדן כף רגל
סוכרתית בתיק מטופל ממוחשב 
סוכרתית  רגל  סיבוכי  התפתחות  מניעת 
סוכרת  חולי  בקרב  גפיים  בקטיעות  והפחתה 
הנתונה  והכרחית,  אפשרית  משימה  הנה 
בחולי  המטפל  והסיעודי.  הרפואי  הצוות  בידי 
בבית- אשפוזם  ובמהלך  בקהילה  סוכרת 
החולים. ההתייחסות הנכונה לטיפול בכף רגל 
הכוללים  המניעה,  בשלבי  מתחילה  סוכרתית 
על-ידי  ומובנה  עקבי  שיטתי,  אומדן  ביצוע 
אחות מוסמכת בקבלת המטופל לבית-החולים 
והדרכת  שיטתי  אומדן  אשפוזו.  ובמהלך 
נכון  עצמי  לטיפול  משפחתו  ובני  המטופל 
הפחתת  להבטיח  עשוי  סוכרתית  רגל  בכף 
כיבים בכף הרגל וקטיעות של גפיים תחתונות. 
ביצוע אומדן והערכת כף רגל סוכרתית מצריך 
לימוד ופיתוח מיומנויות מיוחדות של האחות 
סיבוכים  ואבחון  בדיקה  לאיתור,  המוסמכת 
הרגל.  כף  ואורטופדיים של  וסולריים, עצביים 
הספרות מציינת, כי בדיקת הסיקור והערכת כף 
חייבת להתבצע לפחות  בריאה  סוכרתית  רגל 
והסיעודי  הרפואי  הצוות  על-ידי  לשנה  אחת 
מחייבת  מאובחנת  סוכרתית  רגל  המטפל. 
בדיקה בכל פגישה עם הצוות הרפואי/הסיעודי. 
לאיתור  מכוונת  להיות  צריכה  הסיקור  בדיקת 
ואוטונומית,  מוטורית  סנסורית,  נוירופתיה 
ביו- והפרעה  הדם  בזרימת  הפרעה  לאיתור 

מכאנית )הרמן,2002(. 

על-ידי  הנחייה  פורסמה   2009 שנת  בשלהי 
רגל  כף  בדיקת  המחייבת  הסיעוד,  מינהל 
בהתאם  מוסמכת.  אחות  על-ידי  סוכרתית 
סוכרתית  רגל  כף  והערכת  אומדן  להנחיה, 
יתבצעו בקבלת מטופל סוכרתי לאשפוז ותוך 
24 שעות מקבלתו. אומדן חוזר יבוצע לפחות 
וכן בכל שינוי  אחת לחודש במהלך האשפוז,  

במצב המטופל. 

מובנה  אומדן  הינו  סוכרתית  רגל  כף  אומדן 

ושיטתי, המתייחס למספר היבטים ותחומים:
קרי  בתחושה,  הפרעות  סנסורית:  נוירופתיה 
נימול וכאבים, ירידה בתחושה וליקוי בתחושת 
באמצעות  האומדן  במהלך  יאותרו  וקור  חום 
הרפואית  מהאנמנזה  כחלק  מכוונות  שאלות 
ייבדקו  וכן  סוכרתי,  חולה  בקבלת  והסיעודית 
באמצעות בדיקת תחושה. תחושת לחץ תיבדק 
מונופילמנט  המכונה  בסיב  שימוש  באמצעות 
)Semmes – Wenstein Monofilament(. היעדר 
תחושת לחץ בארבע מתוך עשר נקודות נבדקות 
באזורים שונים בכף הרגל מנבא התפתחות רגל 

סוכרתית בעתיד )הרמן , 2007(. 
הרגל,  בכף  עיוותים  מוטורית:  נוירופתיה 
הראשים  של  בליטה  פטיש,  אצבעות  כגון 
מוגזמת  קשת  עם  רגל  כף  המטטרסליים, 
מוגדרים  וכו'  קאלוס  קיום  הפוכה,  קשת  או 
כדפורמציות המחייבות הסתכלות ואבחון. שלב 
והתאמתה,  הנעלה  בדיקת  מחייב  באומדן  זה 
כיוון שסימני לחץ ושחיקה יכולים להוות סיכון 
להתפתחות כיב בכף הרגל,  או אף להעיד על 

עיוות והפרעה מוטורית קיימים  )הרמן, 2007(.
העור  מצב  הערכת  אוטונומית:  נוירופתיה 
היעדר  סדקים,  יבש,  עור  ובחינת  הרגל  בכף 
או  ורידים  התרחבות  נפיחות,  חמה,  רגל  זיעה, 
Charcot Foot. תופעה זו הינה ביטוי לנוירופתיה 
שאנטים  לפתיחת  גורמת  אשר  אוטונומית, 
התוצאה  העצם.  להרס  ובכך  עורקיים-ורידיים 
אף  ולעיתים  נפוחה  אדומה,  חמה,  רגל  היא 
מזוהמת  מרגל  זה  מצב  להבדיל  יש  כואבת. 

)הרמן, 2007(. 
מתבצעת  זו  הערכה  וסקולרית:  הערכה 
 Dorsalis( באמצעות מישוש דפקים פריפריים 
בהם  במצבים   .)Tibialis Posterior-ו  Pedis
יש להפנות לביצוע בדיקת  נמוש,  הדופק אינו 
)הרמן,  היקפית  דם  כלי  לאבחון מחלת  דופלר 

.)2007
הערכה ביו-מכאנית: מדידות והתאמות להקטנת 
אזורי הלחץ והשחיקה בין כף הרגל למדרס, וכן 
התאמת הנעלה והפנייה לגורמי מקצוע בתחום.  
חשיבות ההנעלה המותאמת היא רבה. נעליים 
ללחץ  רבות  פעמים  גורמות  מתאימות  שאינן 
 Larsen, Kronenberg,( כיבים  ולהתפתחות 

.)Melmed, & Polonsky,2003

לכל  רגל סוכרתית תבוצע  כף  והערכת  אומדן 
חולה המאובחן כסוכרתי בקבלתו לאשפוז על-
אומדן  לביצוע  שהוכשרה  מוסמכת,  אחות  ידי 
זה. בתום ביצוע האומדן תינתן תוכנית הדרכה 

המטופל  והדרכת  חינוך  בעזרת  למנעו  היה 
 .))Pinzur, 2009 לטיפול עצמי יומי בכף הרגל
הסיכון לקטיעת גפה בחולי סוכרת גבוה פי 15 
 McCulloch &( סוכרת  ללא  באנשים  מאשר 

 .)Robertson,,2004

סוכרתית  רגל  כף  סיבוכי  עם  חולים  אשפוז 
ממושך יותר מאשפוז הנובע מסיבוכים אחרים 
העיקרית  הסיבה  את  ומהווה  המחלה,  של 
היבטים  לקטיעה  תחתונות.  גפיים  לקטיעת 
בנוגע  הן  וחברתיים  כלכליים  נפשיים,  פיזיים, 
לפרט והן בנוגע לחברה. קטיעת גפיים משליכה 
על היבטים נפשיים כגון דיכאון, פגיעה בדימוי 
עצמי, קושי רב בתפקוד הבסיסי, תלות ונטל על 
הסביבה. כמו כן יש לקחת בחשבון את המחיר 
הכבד  הנטל  ואת  החולה  משפחת  שמשלמת 
לחברה, המתבטא בעלייה בהוצאות הרפואיות, 
אלו  מטופלים  נזקקים  שלו  הממושך  בשיקום 

ובאובדן ימי עבודה ופרנסה )הרמן, 2007(.

סיבוכי כף רגל סוכרתית
רגל  כף  של  ביותר  הבולטים  הסיבוכים  אחד 
תופעה  סוכרתית.  נוירופתיה  הוא  סוכרתית 
בתחושה  מתקדמת  בירידה  מאופיינת  זו 
ההיקפית, תחילה בגפיים התחתונות ובהמשך 
הפגיעה  בשל  וזאת  העליונות,  בגפיים 
ביותר  באקסונים התחושתיים. הביטוי השכיח 
פולינוירופתיה,  הינו  סוכרתית  נוירופתיה  של 
שיכולה להיות דיסטלית, סימטרית, תחושתית 
מתקדמת,  הסוכרת  שמחלת  ככל  ומוטורית. 
להופיע  יכולה  מחמיר,  הנוירופתיה  ומצב 
פגיעה מוטורית, שמתבטאת בחולשה היקפית 
בבדיקה   .Drop Foot הופעת   כגון:  מוטורית 
הנוירולוגית של כף הרגל קיימת ירידה בתחושה 
מהחולים   10%-18% "כפפות–גרביים".  בצורת 
סובלים מנזק עצבי בזמן אבחונם כחולי סוכרת 

)הרמן, 2007(.
נובעת  סוכרתית  רגל  של  פתופיזיולוגיה 
יותר  או  אחד  וכוללת  רבים  מגורמים 

מהתהליכים הבאים:
נוירופתיה סנסורית היקפית  
נוירופתיה מוטורית היקפית 

נוירופתיה אוטונומית 
התכייבות 

מחלת כלי דם היקפית 
חוסר איזון מטבולי 

עישון: מגביר את הסיכון לפתח מחלת כלי דם 
ובאופן משני,  מגביר את הסיכון לקטיעה.
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החשיבות העצומה להשרשת תחום זה. 

שלבי בניית מערך ההכשרה והטמעת הפרויקט 
כללו התמקדות בתחומים המפורטים להלן 

ייעודית   E. Learning לומדת  ופיתוח  בנייה 
בנושא כף רגל סוכרתית

ידע תיאורטי נרחב בנושא כף  הלומדה מקנה 
אומדן  ביצוע  שלבי  וסיבוכיה,  סוכרתית  רגל 
תהליכי  ופירוט  הרגל  כף  להערכת  שיטתי 
ההתערבות למניעה וטיפול. הלומדה ממחישה  
תיאור  את  ותרשימים  תמונות  באמצעות 
הבעיה ותהליכי ההתערבות  במצבים מייצגים, 
הקשורים בטיפול בכף רגל סוכרתית. הלומדה 
ידע  המקנה  ונגיש,  זמין  יישומי,  כלי  מהווה 
עדכני ונרחב בתחום לאחיות מוסמכות בבית-
החולים. הצלחה במבחן המסכם בתום הלומדה 
מחייבות  בדרישות  לעמידה  הסמכה  יהווה 
על-ידי  שהוגדרו  מקצועיים,  ובסטנדרטים 

הנהלת הסיעוד. 

רגל  ובדיקת כף  ייעודי להערכה  בניית אומדן 
סוכרתית הכולל את התחומים הבאים

מבנה כף הרגל ותקינות הציפורניים
טמפרטורה ודפקים פריפריים  

מצב וצבע העור בגפיים 
תחושה 

התאמת פרטי הנעלה 
תלונות המטופל 

האומדן סווג  לשלוש רמות סיכון להתפתחות 
כיב סוכרתי: רמת סיכון נמוכה, בינונית וגבוהה. 
בכל רמת סיכון מוגדר נתיב להתערבות האחות, 
הכולל תוכנית הדרכה מובנית בהתאם לשלבי 
טיפולית  התערבות  וכן  המחלה,  התקדמות 
מקצוע  לשותפי  הפנייה  לרבות  ייחודית 

רלוונטיים נוספים.
האומדן הוטמע בתיק רפואי ממוחשב ומחייב 
לאשפוז  סוכרתי  מטופל  קבלת  בעת  ביצוע 
של  אשפוזו  במהלך  לחודש  אחת  ולפחות 
המטופל, וזאת בהתאם להנחיית מינהל הסיעוד 

)חוזר מס' 80 מיום 20.10.2009(. 

מיפוי נאמני תחום מכלל מחלקות בית-החולים
אותרו כ-45 יחידות ומחלקות אשפוז, המהוות 
שדות קליניים רלוונטיים לטיפול בחולי סוכרת. 
כל מחלקה נתבקשה למנות לפחות נאמן אחד 
לתחום פצעים וסוכרת לצורך הובלת התהליך 

והטמעתו בקרב צוות המחלקה. נאמני התחום 
של  מקיפה  ומעשית  עיונית  הכשרה  עברו 
הפרויקט, אשר  מרכזות  על-ידי  כ-8-10 שעות 
בסיומה יידרשו ללמד את התכנים ולהטמיע את 

התהליך בקרב הצוות הסיעודי במחלקה. 

בניית מערך הכשרה עיוני ומעשי
מערך הכשרת נאמני התחום שהוכשרו תחילה, 
בהמשך  שהוכשרו  המוסמכות,  והאחיות 
התהליך, התמקד בשני היבטים עיקריים: היבט 
עיוני, שכלל העמקת תחום הידע בנושא כף רגל 
ואופן  האומדן  כלי  הכרת  וסיבוכיה,  סוכרתית 
כיב  להתפתחות  הסיכון  רמות  סיווג  ביצועו, 
סוכרתי וההתערבות הנדרשת בכל אחת מרמות 
התערבות,  מערך  בניית  גם  כלל  הוא  הסיכון. 
מניעה  לדרכי  סטנדרטים  הגדרת  על  המבוסס 
מהדרכה  החל  סוכרתית,  רגל  בכף  וטיפול 
בטיפול  וכלה  רמות המנע  בכל שלוש  למניעה 
נוספים  לגורמים  הפנייה  לרבות  הרגל  בכף 
בניית  כלל  המעשי  ההיבט  בטיפול.  רלוונטיים 
ביצוע  מיומנויות  לרכישת  התנסויות  מערך 
רגל  כף  סיבוכי  ואבחון  אומדן  איתור,  תהליכי 
סוכרתית, הן באמצעות עזרי הדרכה לסימולציה 
בחולי  וטיפול  קליניות  התנסויות  במהלך  והן 
למטרות  ייעודיים  קליניים  בשדות  סוכרת 
הכללי  למערך  והכשרה  עיון  ימי  הוגדרו  אלו. 
הכשרות  הועברו  בבית-החולים.  והשיקומי 
התחום  נאמני  של  מעשית  והכשרה  עיוניות 
באופן פרטני בשדות הקליניים הייעודיים על-
ידי מרכזות התחום. במהלך ההכשרה המעשית 
מוגדרות   במיומנויות  התחום  נאמנת  התנסתה 
בהמשך  סוכרתית.  רגל  בכף  וטיפול  באבחון 
הסיעודיים  הצוותים  לכלל  ההכשרה  הועברה 
התחום,  נאמנות  של  באמצעותן  במחלקות 
בליווי צמוד ובפיקוח מרכזות הפרויקט. מרכזות 
התחום מקיימות ביקורים יזומים ותהליכי בקרה 
לצורך הערכת  ביצועיהן של אחיות מוסמכות, 
בכל הקשור  נאמנות התחום  על-ידי  שהוכשרו 
לאופן ביצוע האומדן, סיווג רמות הסיכון ודרכי 
ההתערבות בכף רגל סוכרתית וסיבוכיה במהלך 

האשפוז. 

הרחבת תחומי הפעילות והאחריות של האחות 
בטיפול בכף רגל סוכרתית וסיבוכיה

האחות  של  והאחריות  הפעילות  תחומי 
גדלו  ובסיבוכיה  סוכרתית  רגל  בכף  בטיפול 

להתפתחות  הסיכון  לרמת  בהתאם  מפורטת 
כיב סוכרתי תוך התייחסות לגורמי הסיכון. 

תוכנית ההתערבות ומהלכה
מטרות התוכנית

בבית- סוכרת  בחולי  הטיפול  איכות  שיפור 
הפעילות  תחומי  הרחבת  באמצעות  החולים 
באיתור  המוסמכת  האחות  של  והאחריות 
במהלך  סוכרתית  רגל  כף  סיבוכי  ואבחון 

האשפוז ובטיפול בהם. 
 בנייה ופיתוח מערך הכשרה ליישום והטמעה 
והתערבות  סוכרתית  רגל  כף  אומדן  של 
בחולי  האומדן  לממצאי  בהתאם  מתאימה 

סוכרת במהלך אשפוזם בבית-החולים. 

תוכנית התערבות
ארגון,  וחוצה  היקף  רחב  הוא  זה  פרויקט 
ומתבצע באופן תהליכי ומדורג בקרב הצוותים 
תחום  נאמני  הוכשרו  תחילה  הסיעודיים. 
בית-החולים  מחלקות  מכלל  וסוכרת  פצעים 
ויחידותיו, וזאת לאחר מיפוי השדות הקליניים 
כלל  יוכשרו  הפרויקט  בהמשך  הרלוונטיים. 
התחום  נאמני  על-ידי  המוסמכות  האחיות 
מינויים  בבית-החולים.  התחום  מרכזות  בליווי 
של נאמני התחום והפיכתם לשגרירי התהליך 
ומובילי ההכשרה של אחיות מוסמכות ממגוון 
את  העצים  ויחידותיו,  בית-החולים  מחלקות 
תפקידם ותחומי אחריותם בתהליך ומינף את 
פיתוח הפרויקט ותרומתו לקידום בריאות חולי 

הסוכרת בבית-החולים.  

נרחב  ידע  העמקת  כוללת  העיונית  ההכשרה 
הצוותים  ולימוד  וסיבוכיה  סוכרתית  רגל  בכף 
באמצעות לומדת E. Learning ייעודית בנושא. 
ההכשרה המעשית, מטרתה להקנות מיומנויות 
לביצוע אומדן ואבחון גורמי סיכון להתפתחות 

כיב בכף רגל סוכרתית. 
העלאת  הינו  זה  בפרויקט  ומהותי  עיקרי  פן 
מודעות הנושא וחשיבותו בקרב הצוות הסיעודי 
המטפל, וזאת באמצעות הקניית מערך הדרכה 
רמות  בשלוש  סוכרתית  רגל  בכף  והתערבות 
המנע. בהשוואה לקהילה, הדגש באשפוז הוא 
ושלישונית.  שניונית  מנע  רמות  על  בעיקר 
בכף  והטיפול  המניעה  לתחום  ההתייחסות 
רגל סוכרתית בבית-החולים פחותה הן ברמת 
מודעות אנשי הצוות והן ברמת הביצוע, ומכאן 
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ביבליוגרפיה

בבית-החולים  האשפוז  במחלקות  המוסמכות 
האומדן  ביצוע  שיעורי  ויימדדו  בקרה,  תבוצע 
האשפוז  ובמהלך  בקבלה  הסוכרת  חולי  לכלל 
בהתאם לסטנדרטים ולהנחיות מינהל הסיעוד. 
מסד  באמצעות  תתבצע  הנתונים  מדידת 
אמת  בזמן  נתונים  השואב  ממוחשב,  נתונים 
יסייע  הנתונים  ניתוח  ממוחשב.  חולה  מגיליון 
בבחינת דרכי הטיפול והתערבות האחות בכל 
מממצאי  שינותח  כפי  הסיכון,  מרמות  אחת 

ביצוע האומדן. 

סיכום 
סוכרת מהווה סיכון מוגבר לפתח כיבים, פצעים 
קשי ריפוי וקטיעות, אך מניעתם היא מחויבות 
רפואית וסיעודית מהמעלה הראשונה. הטיפול 
ברגל סוכרתית הוא טיפול רב-מקצועי, הדורש 
ומשפחתו,  המטופל  בין  הדוק  פעולה  שיתוף 
מקצוע  ואנשי  והסיעודי  הרפואי  הצוות  לבין 
נוספים כמו רופא שיקום, אורתופד, פודיאטור 

וכירורג כלי דם. 

מחויבותנו  את  רואים  בכיר,  סיעודי  צוות  אנו, 
רגל  בכף  והטיפול  המניעה  תחום  בקידום 
הכפפה"  את  ו"מרימים  באשפוז,  סוכרתית 

העיקרית  המטרה  זה.  רוחבי  מערך  להובלת 
הינה שיפור איכות הטיפול בחולי סוכרת בבית-
הפעילות  תחומי  הרחבת  באמצעות  החולים 
והאחריות של האחות המוסמכת באיתור ואבחון 
האשפוז  במהלך  סוכרתית  רגל  כף  סיבוכי 
בקרב  הנושא  חשיבות  העלאת  בהם.  ובטיפול 
הצוותים הרפואיים והסיעודיים כאחד, הטמעת 
ומובנה להערכת  בביצוע אומדן שיטתי  הצורך 
התערבות  מערך  והטמעת  סוכרתית  רגל  כף 
בהתאם לרמות הסיכון להתפתחות כיב סוכרתי 

מהוות תרומה ניכרת לקידום התחום ופיתוחו. 

משמעותית  דרך  פריצת  מהווה  זה  פרויקט 
בתחום כף רגל סוכרתית וסיבוכיה, הכולל זיהוי 
הצוות  על-ידי  וטיפול  מניעה  אבחון,  מוקדם, 
הסיעודי בבית-החולים. מערך הכשרה זה דורש 
יכולת מקצועית גבוהה, פיתוח מיומנויות בדיקה 
ואבחון, העמקת ידע והרחבת תחומי הפעילות 
בניהול  המוסמכת  האחות  של  והאחריות 
הינם  אלו  תהליכים  הסוכרת.  בחולי  הטיפול 
בעלי חשיבות עליונה ומכרעת בקידום בריאות 
הפחתת  להבטיח  ועשויים  סיבוכים  ובמניעת 

כיבים בכף הרגל וקטיעות גפיים תחתונות. 

לנוכח העלייה הניכרת במספר חולי  והתרחבו 
הסוכרת בארץ ובעולם. תחומי אחריות האחות 
סיכון  גורמי  של  מוקדם  וזיהוי  איתור  כוללים 
מיומנויות  פיתוח  סוכרתי,  כיב  להתפתחות 
שיטתי  אומדן  כלי  באמצעות  ואבחון  אומדן 
והתערבות  טיפול  מניעה,  דרכי  לרבות  ועקבי 
הרגל  בכף  כיבים  הפחתת  להבטיח  במטרה 

וקטיעות של גפיים תחתונות

לבדיקת  ייעודי  ציוד  מלאי  לרכישת  היערכות 
כף רגל סוכרתית לכלל מחלקות בית-החולים 

ציוד  נרכש  והטמעתו  התהליך  יישום  לצורך 
ייעודי לביצוע האומדן, הכולל סיב מונופילמנט 
לצורך  סוכרתית.  רגל  בכף  תחושה  לבדיקת 
של   ואיכותם  טיבם  נבחנו  זה  פריט  רכישת 
סוגי  מונופילמנטים  מחברות ומספקים שונים. 
בערכת  מונופילמנט  סיב  קיבלה  מחלקה  כל 
פריט  ולתרגולם.  הצוותים  ללימוד  ההדרכה 
זה נרכש על-ידי המחלקות כפריט מדף )בעל 
מק"ט ייעודי( ממחסן ציוד רפואי בבית-החולים. 

מדידת אומדן כף רגל סוכרתית כאומדן חובה 
בקבלת חולה סוכרתי לאשפוז

בתום תהליך הכשרה מדורג של כלל האחיות 
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נפש מאושפז - מי ידע

תקציר
סימפטומים  של  מכלול  היא  נפשית  מצוקה 
סמויים.  וחלקם  לעין  בולטים  שחלקם  רבים, 
להחמיר  עלול  נפשית  למצוקה  מענה  העדר 
המצוקה  חווה  את  לסכן  ואף  המצב  את 
מהווים  רבים  וחולי  בריאות  מצבי  וסביבתו. 
ואת  החולה  את  המביאים  הגורמים  את 
קרובות  לעיתים  נפשית.  למצוקה  המשפחה 
בעת שינוי במצב הבריאות, בזמן גילוי מחלה 
החולים  טראומה  בעת  או  הידרדרותה,  או 
התמקצעות  אלה  במצבים  מתאשפזים. 
עשויה  נפשית"  "מצוקה  בנושא  האחיות 
לתרום לזיהוי מוקדם של התסמינים המעידים 
על המצוקה, לקידום ההתערבות המקצועית, 
ובסופו של דבר לקידום הרווחה הנפשית של 

המטופל ומשפחתו. 

תיאור מקרה ראשון 
שנפגעה  רגל  הולכת   ,67 בת  מד"א:  דיווח 
ידי  על  ונדרסה  החליקה  דרכים,  בתאונת 
אוטובוס בשולי הכביש. מועברת לבית-חולים 

במצב בינוני. עיקר הפגיעה ברגליה.
דיווח מלר"ד: המטופלת נזקקה לטיפול בחדר 
)הבעל(. הבעל הראה  הלם. אותרה המשפחה 

סימני מצוקה, זקוק לתמיכה.
המטופלת  במחלקה:  סוציאלית  אנמנזה 
בביתה.  וחי  מוגבל  מילדיה  אחד   .+2 נשואה 
ואינו פנוי לעזור להוריו.  ל-5  הילד השני אב 
למטפל  להפוך  נאלץ  המטופלת  של  בעלה 

העיקרי בבנו ובאשתו ולנהל את הבית. 
מראה  המטופלת  של  בעלה  סיעודי:   דיווח 
מתאר  לבכות,  מפסיק  אינו  מצוקה,  סימני 
מוטלת  אשתו  של  ונשנית  חוזרת  תמונה 
כי  עולה,  אחות  עם  בשיחה  הכביש.  על 

הנפשית  המצוקה  רמת  הבעל,  להערכת 
האחות  ביוזמת   .)10( מקסימאלית  שלו 
לאחר  ופסיכיאטר.  סוציאלית  עובדת  הוזמנו 
במצבו  שיפור  על  דיווח  הבעל  ההתערבות 
ובנו  באשתו  לתמוך  ובמסוגלותו  הרגשי 

ולהמשיך לתפקד.

תיאור מקרה שני  
עקב  לבירור  התקבל   ,51 בן  רפואית:  קבלה 

ערכי סוכר גבוהים. 
מנהל   ,+2 נשוי  המטופל  סוציאלית:  אנמנזה 

עסק עצמאי.
במחלקה,  האחות  לדעת  סיעודי:  דיווח 
המטופל הראה סימני מצוקה נפשית. הוזמנה 
הערכתה  לאחר  מצוקה.  נושא  נאמנת  אחות 
)המצוקה  נפשית  מצוקה  אומדן  וביצוע 
הוזמנה  המטופל(  ידי  על  הנתפסת  הנפשית 
רופא  גם  נקרא  ובהמשך  סוציאלית  עובדת 
רמת  תרופתי.  בטיפול  הוחל  פסיכיאטר. 
ידי המטופל  על  המצוקה הנפשית הנתפסת 

ירדה מ-10 )הרמה המקסימאלית( ל-4. 

סקירת ספרות
סובייקטיבית  תחושה  הינה  נפשית  מצוקה 
העיקריים  רבים.  בסימפטומים  המתבטאת 
שביניהם הינם: דיכאון, דמורליזציה, אובדנות, 
 .)McKnight-Eily et al., 2009( התמכרות ועוד
אם אין מזהים את המצוקה בשלביה המוקדמים 
את  להאריך  עלולים  מענה,  לה  נותנים  ולא 
תקופת המצוקה, להגביר את הסיכון להופעת 
טראומה  של  מצב  ולהתפתחות  הסיבוכים 
כרונית, לכל זה יש השלכה על איכות החיים 
 McGuire,( והסביבה  משפחתו  המטופל,  של 
 Strine, Vachirasudlekha, Anderson, Berry

 & Mokdad 2009; McKnight-Eily et al.,
 2009 ; Fan, Strine, Jiles, Berry & Mokdad
2009(. הספרות המקצועית מדווחת, כי מצבי 
בריאות וחולי רבים עלולים להביא את החווים 
אותם למצוקה נפשית.  מחלות  אלה כוללות: 
מטבוליות,  מחלות  דם,  וכלי  לב  מחלות 
ממאירות,  מחלות  היריון,  ראומטיות,  מחלות 
 Fan et al., 2009; McGuire( ועוד  טראומות  
 .) et al., 2009; Williams, & Kristjanson, 2008
המצוקה הנפשית עלולה להופיע מיד עם גילוי 
המחלה או הטראומה, לאחר הגילוי ו/או בעת 
 Fan et al., 2009;( החולה  במצב  הידרדרות 
 McKnight-Eily et al., 2009; Williams, &
Kristjanson, 2008 (. הביטויים החיצוניים של 
המצוקה הנפשית משתנים ממטופל למטופל 
וממצב למצב. בנוסף למטופל עצמו,  המצוקה 
המשפחה.  בקרב  להופיע  עלולה  הנפשית 
בדומה למטופל עצמו שחווה מצוקה נפשית, 
קיים טווח רחב של ביטויי מצוקה נפשית גם 
אצל המשפחה. לכן, התייחסות למצב הנפשי 

חיונית הן בקרב המטופלים והן במשפחות.

של  החיצוניים  הביטויים  מהמקרים  בחלק 
נמצא  האדם  לעין:  בולטים  נפשית  מצוקה 
שמחת  את  מאבד  לאכול,  מסרב  בחרדה, 
הגורמים  עם  פעולה  משתף  ואינו  החיים 
המטפלים. האבחון במצב זה הינו מהיר יחסית, 
והנזקקים זוכים להתייחסות מקצועית מהירה 
מצד עובדי מערכת הבריאות.  יחד עם זאת, 
לעיתים קרובות המצוקה הנפשית המתעוררת 
בעקבות שינוי במצב הבריאות של האדם עצמו 
ו/או של בן המשפחה הינה סמויה. מצבים אלו, 
בהיותם עמומים וקשים לזיהוי, עלולים להוביל 
הנזקקים  משפחה,  בני  או  שמטופלים  לכך 

;RN, MA 3לילי פרלמן ;RN, MA 1ריקי זטלנד ;RN, MA 2מרינה לאוננקו ;RN, MHA 1מלכה בן-בסט
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מטופלים או משפחות, הנזקקים להתערבות 
בהיבט הנפשי. 

הפעלת מערך נאמנות "מצוקה נפשית" בכל 
במרכז  והיחידות  המאשפזות  המחלקות 

הרפואי.
הקשורים  בנושאים  ועמדות   ידע  קידום 
"מצוקה  נאמנות  בקרב  נפשית  למצוקה 
ועובדות  המוסמכות  האחיות  כלל  נפשית", 
לסיוע  השתלמות  באמצעות  סוציאליות  

לנפגעי דחק נפשי וטראומה.

תהליך העבודה 
הנושא  לקידום  אסטרטגית  החלטה  קבלת 

בכל המחלקות והיחידות בבית-החולים.
בניית מערך אנשי צוות בעלי יכולת לאיתור 
זה  נושא  לקדם  שתפקידם  ראשוני,  וטיפול 

במחלקותיהם. ההתערבות כללה:
לתפקיד  המתאימות  מוסמכות  אחיות  גיוס 

נאמנת "מצוקה נפשית". 
של  עבודה  תהליך  והגדרת  תפקיד  הגדרת 
הקניית  במחלקה:  נפשית  מצוקה"  "נאמנת 
ידע ומיומנות לזיהוי מצוקה נפשית לנאמנות 
לזימון  לנאמנות  סמכות  מתן  הנושא, 
ותיעודו,   קריאה  תהליך  הבניית  פסיכיאטר, 
צוות  כלל  של  ידע  קידום  תהליך  הבניית 

הסיעוד המחלקתי.
פיתוח כלי ייעודי לאבחון רמת מצוקה נפשית 
)כולל  ולתיעודה  ומשפחות  מטופלים  בקרב 

תיעוד ההתערבות(.
ומיומנויות צוות  ידע  בניית תוכנית להקניית 
הסיעוד והעובדים הסוציאליים לזיהוי וטיפול 

ראשוני במצבי מצוקה נפשית.
וכלים  ידע  להקניית  השתלמות  העברת 
מוסמכות  אחיות  של   נבחרת  לקבוצה 

ולעובדים הסוציאליים. 

הכולל  נפשית"  מצוקה  "נאמני  פורום  הקמת 
מפגשים סדירים מדי 6 שבועות.

בקרה על הטמעת התהליך במחלקות.

תוצאות
בבית-החולים,  שהועברו  בהשתלמויות 
)אחיות  צוות  אנשי  כ-100  השתתפו 
כלל  הקורס  סוציאליות(.  ועובדות  מוסמכות 
בתהליכים  שימוש  עם  מלאים,  לימוד  ימי   6
מטופלים  עם  שיחות  אינטראקטיביים: 
דיונים  הדמיה,  תרגולי  מתנדבים,  ומשפחות 

ועוד.  תכני הקורס העיקריים הינם:  
טראומה נפשית חריפה וכרונית 

אובדנות 
מצוקת החולה המאושפז 

ומקור  לתמיכה  כמקור  החולה  משפחת 
למצוקה
דיכאון  

אבל ותהליכי אובדן
יחסי מטפל מטופל,

הפרעות שינה 
תסמונת פוסט-טראומטית

הקניית מיומנויות למדידת מצוקה נפשית 
יכולת דיבוב

התערבויות בסיסיות להפחתת מצוקה 
לפני הפעלת ההשתלמות ובסיומה בוצע סקר 
שבחן את עמדות המשתתפים לגבי היבטים 
הקשורים למצוקה נפשית. את  תוצאות הסקר 
ניתן לראות בטבלה מס' 1. מהתוצאות עולה, כי 
לאחר ההשתלמות חל שיפור בידע בנושאים 
הבאים: תסמונת פוסט-טראומטית, אובדנות, 
כמו  נפשית.  ממצוקה  הסובל  מטופל  וזיהוי 
כן, חל  שיפור בתפיסת  היכולת לתת מענה  
למטופל הסובל  ובהבנה של גבולות האחריות. 
מצוקה  רמת  לאומדן  ייעודי  כלי  פותח 

להתערבות בהיבט הנפשי, לא מקבלים  אותה 
במהירות מספקת או שכלל לא זוכים לטיפול.

או  גילוי  של  בתקופות  קרובות  לעיתים 
התלקחות המחלה, או בעת הידרדרות המצב 
המטופלים  טראומה  לאחר  או  הבריאותי, 
להוות  עלול  עצמו  האשפוז  מתאשפזים. 
לציין,  יש  נפשית.  מצוקה  של  להצפה  זרז 
מכיר  אינו  המטפל  הצוות  המקרים  שברוב 
את המטופל או את משפחתו לפני האשפוז. 
גבוהה  למיומנות  הצוות  את  מחייב  הדבר 
יותר בזיהוי סימני המצוקה הנפשית.  חשוב 
לציין, כי האחות הנמצאת רוב הזמן ליד מיטת 
של  הראשון  המזהה  להיות  עשויה  המטופל, 
של  נפשית  מצוקה  על  המעידים  תסמינים 

המטופל או משפחתו. 

על רקע זה, בשנת 2005, הוחלט ביוזמת מנהל  
היחידה הפסיכיאטרית והנהלת הסיעוד לשפר 
מאושפזים  של  נפשית  למצוקה  המענה  את 
ומשפחותיהם, ולפתח מערך מובנה, המבוסס 
מטופלים  לאיתור  הסיעודי,   הצוות  על 
ולהתערבות  לעזרה  הזקוקים  ומשפחות, 
האשפוז   במהלך  נפשית  במצוקה  מקצועית 

בבית-חולים כללי.

מטרת התוכנית
לכל  הניתן  הטיפול,  איכות  את  לשפר 
ממצוקה  הסובלים  והמשפחות,  המטופלים 

נפשית בבית-החולים.

יעדים
הבניית מערך אחיות  נאמנות "מצוקה נפשית",  
לאיתור,  מקצועית  ויכולת  סמכות  בעלות 
טיפול ראשוני והפניה לייעוץ פסיכיאטרי של 

טבלה מס' 1. שאלון ידע ועמדות הצוות: הבדלים לפני ואחרי הקורס

אחרי ההשתלמות  P Valueלפני ההשתלמות

2.79

2.62

2.98

2.95

3.26

2.31

3.56

2.27

2.19

1.14

3.61

3.42

2.42

1.64

3.86

3.89

0.002

0.00

0.00

0.009

0.00

0.002

0.012

0.00

לפעמים קשה לי ההתמודדות עם המצוקה הנפשית של המטופל

איני יודע מה הם גבולות האחריות שלי במתן עזרה למצוקה הנפשית של המאושפזים

אני יודע לזהות מטופל שסובל ממצוקה נפשית

אני מרגיש שאני יכול לעזור למטופל הסובל ממצוקה נפשית

חסר לי ידע כיצד לטפל במצוקה הנפשית של המאושפזים

כשאני נתקל במצוקה נפשית, אני מרגיש חוסר אונים

הקשר בין מצוקה נפשית לחוסן גופני הוא משמעותי

)PTSD( אני יודע מהי תסמונת פוסט-טראומטית



נפתחה ההרשמה
2011-2012לקורסים לשנת 

שעות 204–בהדרכה קלינית  מודולה•
.ת בעלי תאור אקדמי/מוסמכ ות/אח: אוכלוסיית יעד

2011נובמבר : מועד פתיחה

.שעות 112 -רפואה אינטגרטיבית•
הרחבת הידע בתחום הרפואה המשלימה
.  ורכישת מיומנויות טיפול הדרכה וייעוץ

ת  /מוסמכ ות/אח: אוכלוסיית יעד  
2011נובמבר : מועד פתיחה  
מספר המקומות מוגבל  

.שעות 112 -ניהול הטיפול בפצעים •
חשיפה  . הקניית ידע קליני תיאורטי לצד תרגול מעשי

.לגישות רב תחומיות לטיפול בחולה הסובל מפצע
.שנתיים ותק מקצועי, ת/מוסמכ ות/אח: אוכלוסיית יעד  
2011באוקטובר :  מועד פתיחה  
המקומות מוגבל' מס  

.שעות 140 –בריאות נשים בפוקוס •
הכשרה המקנה ידע בפרקים נבחרים בבריאות האישה  

(.פרט להריון ולידה)
ת/מוסמכ ות/אח: אוכלוסיית יעד

2011ספטמבר : מועד פתיחה  

שעות 140 –סיכון -טיפול בנשים בהריון בר•
רכישת מיומנויות טיפול הדרכה וייעוץ לאישה ההרה

.ההריוןוהמשפחה במצבים משתנים בהתאם לשלבי 
ת מתחום בריאות האישה  /מוסמכ ות/אח: אוכלוסיית יעד

.באשפוז ובמרפאות בקהילה
2011נובמבר : מועד פתיחה

שעות 112 –פרמקולוגיה קלינית •
.הקניית ידע קליני תיאורטי לצד תרגול חיפוש מידע

ת/מוסמכ ות/אח: אוכלוסיית היעד  
2011דצמבר : מועד פתיחה  

.  שעות 84–הומור בשירות הבריאות •
.קורס ייחודי וחווייתי

.מטפלים במקצועות הבריאות: אוכלוסיית יעד
  2012פברואר : מועד פתיחה

מספר המקומות מוגבל

שעות56– קונג י'צ•
מטפלים במקצועות הבריאות: אוכלוסיית יעד

2012מאי :  מועד פתיחה

.שעות 56 –דמיון מודרך •
ת/מוסמכ ות/אח: אוכלוסיית יעד

2011נובמבר : מועד פתיחה

שעות 112–( חדש)שינה בתינוקות ופעוטות •
.בשיתוף עם בייבי לינק

.ומעשי בהתמודדות עם קשיי שינה תיאורתיקורס ייחודי להקניית ידע 
ת/מוסמכ ות/אח: אוכלוסיית יעד

2011דצמבר : מועד פתיחה

שעות 112 –פרמקולוגיה וסוגיות אתיות ומשפטיות בסיעוד •
בשיתוף עם הסתדרות האחיות

ות/מועשי יות/אח: אוכלוסיית יעד
2011נובמבר : מועד פתיחה

שעות 112 –מחלות עור פצעים וזיהומים•
.פצעים וזיהומים. הקניית ידע במגוון מחלות עור

ות/מעשי יות/אח: אוכלוסיית יעד
2011דצמבר : מועד פתיחה

שעות 112 –רפואה אינטגרטיבית •
.הרחבת הידע בתחום מרפואה משלימה לרפואה שלימה

ת/מעשי ות/אח: אוכלוסיית יעד
2012פברואר : מועד פתיחה

03-6973549ס בטלפון "לקבלת מידע ולרישום ניתן לפנות למזכירות ביה
leahl@tasmc.health.gov.il/ rivkaf@tasmc.health.gov.ilל "או בדוא
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הכלי  נספח(.  )ראה  מטופלים  בקרב  נפשית 
על  הסובייקטיבית  המצוקה  הערכת  משלב 
טווח  )האחות(.  הבודק  ידי  ועל  המטופל  ידי 
רמת המצוקה בכלי זה נע  מ-0 )אין מצוקה 
נפשית( ועד 10 )הרמה  הגבוהה של המצוקה(.  
הכלי מאפשר לאחות להעריך את המצב של 
המטופל, לעקוב אחריו במשך האשפוז ומכוון 
אותה להפנות את המטופל לגורמים מטפלים 
בית- הטיפול  רצף  את  לשפר  ובכך  בקהילה 

חולים - קהילה. 

הפרויקט מופעל ברצף כחמש שנים. ההנהלה 
בידע  הכירה  הרפואי  המרכז  של  הרפואית 
בתחום  הסיעודי  הצוות  ידי  על  שנרכש 

והרחיבה את סמכות האחיות נאמנות הנושא 
החלטתן.  פי  על  פסיכיאטרי  יועץ  להזמין 
כתוצאה מכך, במהלך השנים במחלקות בית-

מאתרות,  נפשית"  מצוקה  "נאמנות  החולים 
המידע  את  מעבירות  ראשוני,  מענה  נותנות 
לייעוץ  ומפנות  במחלקה  מטפלים  לרופאים 
והמשפחות,  המטופלים  את  פסיכיאטרי 

הנזקקים להתערבות בהיבט הנפשי.  

הפורום  של  סדירות  פגישות  מתקיימות 
להעשרה, עדכון והצגת מקרים.  בנוסף, הוקם 
בית-החולים,  של  הממוחשבת  ברשת  אתר 
המאפשר נגישות לחומר מקצועי  ותקשורת

online  בין חברי הפורום. 

מסקנות
המקרים, שתוארו לעיל, ממחישים את יכולת 
הצוות הסיעודי לאתר מטופלים או משפחות, 
שונים.  במצבים  נפשית  לתמיכה  הזקוקים 
במצוקה  הממוקד  והטיפול  המוקדם  הזיהוי 
מהווים  ומשפחות  מטופלים  של  הנפשית 
חלק בלתי נפרד מתוכנית הטיפול הסיעודית 
והופכים את הטיפול לטיפול  במרכז הרפואי 
הוליסטי בגוף ונפש כאחד.   בנוסף, הפרויקט 
"נאמנות  האחיות  של  תפקידן  את  מעצים 
מצוקה נפשית" ומעניק להן סמכויות טיפוליות 
ותפעוליות.  העצמה זו תורמת לשביעות רצון 
מביאה  גיסא,  ומאידך  גיסא,  מחד  הצוות 

לעלייה בשביעות רצון המטופלים.

Fan, A., Strine, T., Jiles, R., Berry, J., & Mokdad, A. )2009(. 
Psychological distress, use of  rehabilitation services, and 
disability status among noninstitutionalized US adults aged 
35 years and older, who have cardiovascular conditions, 2007. 
Internal Journal of  Public Health, 54, 100-105.

McGuire, L., Strine, T., Vachirasudlekha, S., Anderson, L., 
Berry, J., & Mokdad, A. )2009(.  Modifiable characteristics 
of a healthy lifestyle and chronic health conditions in older 
adults with or without serious psychological distress, 2007 
Behavioral Risk Factor  Surveillance System. Internal Journal 
of Public Health, 54, 84-93.

McKnight-Eily, L., Elam-Evans, L., Strine, T., Zack, M., 
Perry, G., Presley-Cantrell, L., …Croft, J. B. )2009(. 
Activity limitation, chronic disease, and comorbid serious 
psychological distress in US adults – BRFSS 2007. Internal 
Journal of Public Health, 54, 111-119.

Williams, A., & Kristjanson, L. )2008(. Emotional care 
experienced by hospitalized patients: development and 
testing of a measurement instrument. Journal of Clinical 
Nursing, 17, 1069-1077.

ביבליוגרפיה נספח
הקוצמ ןדמוא ספוט - חפסנ

_______________ : ס'וע/תו/חאה םש  ____________:הקלחמ
    ______:ליג ________________ :ספוטה יולימ ךיראת
    ג / א / נ / ר :יתחפשמ בצמ
___________:םיאליג    ______:םידלי 'סמ   אל ] [  ןכ ] [ :םידלי
_________________________________________ :הקוסעת

_______________________________________________________ :זופשאה תביס
:הקוצמ ינמיס
ρ הנישב תוערפהρ הדרחו דחפ ייוליג
ρ ןובאית רסוחρ תוינדבוא תובשחמ
ρ הבוגת טועימ ,םלה  ,תוהק - םיביטאיצוסיד םינמיסρ תודירטמ תובשחמ / תונומת
ρ החכש ,תואצמתה רסוח ,לובלבρ תונפקות ייוליג
ρ ירוטומוכיספ טקש יאρ רחא____________________
ρ ךודכד ,בצעρ רחא____________________

 :םימדוק םייטמוארט םיעוריא
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
:הכימת ימרוג
ρ גוז תב / ןבρ הקוסעת / הדובע םוקמρ תיביטרופס תוליעפ
ρ םידליρ םיביבחתρ רחא_____________
ρ םירחא החפשמ ינב_____ ρ םירבח

 :)לגרס( הקוצמה תכרעה
10-----9-----8-----7-----6-----5-----4-----3-----2-----1-----0                     :לפוטמה
10-----9-----8-----7-----6-----5-----4-----3-----2-----1-----0                        :קדובה

 : תויוברעתה
ρ הקוצמ תונמאנ םע החישρ ס"וע ןומיזρ רטאיכיספ ןומיז
ρ הקלחמב אפור עודיρ אפור תארוה י"פע הפורת ןתמρ החפשמ ינב םע החיש
ρ רחא__________________________

אל ] [   ןכ ] [   :ץועייה ןמזב תוחכונ   :רטאיכיספ ןומיזב
ירטאיכיספ ח"יבב זופשא ρ       תופורת ρ     תדחוימ הרימש ρ   :רטאיכיספה תוצלמה

  :זופשא םויס
ρ תפסונ תוברעתה התיה אל 
ρ הקוצמ תנמאנ םע תופסונ תו/החיש
ρ אל ] [   ןכ ] [  :הליהקב םרוגל היינפה

____________________המיתח

טופס אומדן מצוקה
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התמודדויות בתהליך הטמעת
גיליון רפואי ממוחשב

עובדה  הפך  ממוחשב  מטופל  גיליון 
המעבר  בארץ.  בתי-החולים  ברוב  קיימת 
לתקלות  מענה  לתת  אמור  למחשוב 
ולטעויות רבות, הנובעות מכתב יד שאינו 
רפואיים  בגיליונות  מידע  ומפיזור  קריא 
השימוש  בעקבות  שונים.  ובארכיונים 
בעיות  ועלו  צצו  הממוחשבים  בגיליונות 
חדשות, העלולות לפגוע במטופל עד כדי 

סכנת חיים.

בבית-החולים  החולה  גיליון  מחשוב 
מהווה קפיצת מדרגה בעשייה הרפואית 
איכות  על  הבקרה  וביכולת  והסיעודית 
ייעודית  ממוחשבת  מערכת  העשייה. 
שיפור  מאפשרת  בחולה  הטיפול  לניהול 
ובתיעוד  ההוראות  ברישום  משמעותי 
רבות.  טעויות  ומונעת  והסיעודי  הרפואי 
כרוך  ממוחשב  מטופל  לגיליון  המעבר 
העבודה.  בהתנהלות  משמעותי  בשינוי 
אומנם נקודת המוצא בתכנון תוכנה,  היא 
השגורה  העבודה  דרך  של  מרבי  חיקוי 
בבית-החולים, במטרה לצמצם את קשיי 
יחד  ההטמעה.  על  ולהקל  ההסתגלות 
עם זאת, אין אפשרות להעתיק לחלוטין 
השינוי  והנייר.  העט  עם  העבודה  את 
במקום  )הקלדה  הטכנית  בהתנהלות 
תמיד  כזה  ולמהלך  מהותי,  הוא  כתיבה( 
לידי  הבאים  רבים,  שינויים  נוספים 
בעיקר  ונובעים  העבודה,  בתהליכי  ביטוי 
עשייה  על  לשמור  וההזדמנות  מהצורך 
נכונה ותואמת נהלי עבודה. תהליך שינוי 
ותסכול,  במכשולים  לעתים  מלווה  זה 
בחובם  ונושאים  ההטמעה  על  המקשים 
סכנה לתקלות ולטעויות רבות. שינוי כזה 
חוצה ארגון ומחייב "ארגון מחדש" ויישום 
שינויים מרחיקי לכת בהתנהלות היומית 
מול  ואל  המטופל  מול  אל  המטפל  של 

הרשומה הרפואית. 

פוטנציאליות  ותקלות  לטעויות  מודעות 
תקדים  אשר  ראויה,  מוכנות  מחייבת 

הכנה  במניעתן.  ותסייע  למכה  רפואה 
הרצון  שביעות  להגברת  תוביל  נכונה 
ולהבנת  השונים,  המשתמשים  בקרב 
חשיבות מחשוב גיליון המטופל ותועלתו. 

פרויקט  כ"מרכזת  תפקידי  במסגרת 
הסיעוד"  של  רפואי(  )מחשוב  המח"ר 
אני  הדסה,  מדיצינית  בהסתדרות 
ומשמשת  הדרישות   להגדרת  אחראית 
התוכנה  בניית  תהליך  של  צמודה  מלווה 
זה  בתפקידי  הצוות.  בקרב  והטמעתה 
התקלות  הקשיים,  לכל  מקרוב  נחשפתי 
ולעוד  לעיל,  שהוזכרו  וההתמודדויות 
בתיאור  עוסק  זה  מאמר  אחרים.  רבים 
הנושאים  האפשריות.  מהתקלות  חלק 
חולקו לשתי קטגוריות: קשיי המשתמש, 
טכנולוגיה  עם   מהתמודדות  הנובעים 
חדשה, וקשיים הנובעים מהתמודדות עם 

שינוי בתפיסה ובתהליך העבודה.

קשיים הנובעים
מהתמודדות עם שינויים

טכניים וטכנולוגיה חדשה:
רקע: שינויים כלל ארגוניים מלווים תמיד 
רגשות  לעיתים  המעוררים  בקשיים, 
ממוחשבת  לעבודה  המעבר  שליליים. 
תהליך  של  הראשונים  בשלבים  בעיקר 
ההטמעה, מאט ומגדיל  את נפח העבודה 
של כל המשתמשים, מחד גיסא, ומאידך 
מיידית  לזהות  ניתן  תמיד  לא  גיסא, 
 Campbell, Sittig, ,Ash,( היתרונות,  את  

.)Guappone & Dykstra, 2006

נפרד  בלתי  חלק   הינו  טכנולוגי  פיתוח 
גם  זאת,  עם  והסיעוד.  הרפואה  מעולם 
בהם  עשורים,  מ-3  יותר  לאחר  היום 
"פלש" המחשב לתוך חיינו בקצב מסחרר, 
מכל  יותר  זה,  מעבר   כי  נראה  עדיין 
ומעורר  טכנולוגיה חדשה אחרת, מרתיע 
גיליון  עם  לעבודה  המעבר  התנגדות. 
ממוחשב מתבטא בשינוי בשני מישורים: 

בשטח  והביצוע  החשיבה  בתהליכי  שינוי 
ובשינויים בהתנהלות הטכנית. 

מצב זה קשה למשתמש בעיקר למבוגרים, 
מחשב,  עם  בעבודה  מורגלים  שאינם 
גם  לכך,  בהתאם  ההתנגדות.  את  ומגביר 
וההטמעה   לשינוי  ההסתגלות  תהליך 
ארוכים ומלווים בהתמודדות עם התנגדות 
עקרונית ותפיסתית. למרות זאת, נראה כי, 
ובגישה  בחיוב  מגיבים  רבים  משתמשים 
פתוחה, וכי  רגשות שליליים דועכים עם 
קל  יותר  הרבה  נהיה  זה  "עכשיו  הזמן:  

.)Campbell et al., 2006( "ומוצלח

תקלות טכניות
לעיתים  "סובל"  טכני,  ככלי  המחשב 
מתקלות )באגים( ומעיכובים עד השבתה 
ושילוב  חדשה  תוכנה  הטמעת  מלאה. 
פיתוח  מחייבים  מתקדמות  טכנולוגיות 
ושיפורים  שינויים  של  פוסק  בלתי 
יזום  באופן  המחשב  השבתת  )שושי"ם(. 
או אקראי הינה מקור להאטה ולעיכובים 
עיכובים  העבודה,  בקצב  נוספים 
מחייבים  ולעיתים  הלחץ  את  המגבירים 
עבודה כפולה )רישום זמני בנייר והעברתו 
למחשב(. תוך כדי תהליך הטמעה והכרת 
זרם  גובר  והיכולות הביצועיים,  היתרונות 
הדרישות לשינויים ולנגישות קלה למידע. 
עבודה במערכת ממוחשבת אמורה לחסוך 
הצלבה  ליצור  נתונים,  של  כפולה  הזנה 
אחד  ממסך  נתונים  ולהעביר  נתונים  בין 
לא  אלו  מהלכים  אחר.  רלוונטי  למסך 
התוכנה  עליית  עם  כבר  מוכנים  תמיד 
זורמות  המשתמש  ודרישות  לאוויר, 
הפיתוח.  צוות  לעבר  וגואה  שוצף  כנהר 
פיתוחים ושיפורים אלו, התלויים בתקציב 
ובכוח אדם, מתבצעים לרוב בקצב איטי, 
שאינו מתאים לצורכי המשתמשים. מצב 
מנוע  ל"תיקון  הדומה  תחושה,  יוצר  זה 
הרגשות  מכלול  עם  טיסה"  בזמן  מטוס 
 .)Campbell et al., 2006( לכך  הנלווים 

ישראל סימה, מרכזת פרויקט מחשוב בסיעוד

"האומנות של הקידמה היא לשמור על הסדר בתוך השינויים,
ועל השינויים בתוך הסדר" )אלפרד נורת ויטהד(

מרכז רפואי הדסה 91120

Simais@hadassah.org.il     :סופר מכותב



 טעויות הקלדה והקלקה: 
לטעויות  לגרום  עלולה  במחשב  הקלדה 
מזן חדש. כמה קל לטעות ולרשום מינון 
של 100 מ"ג במקום 10 מ"ג, לבחור מתוך 
תפריט של רשימת דרכי מתן I.V  במקום 
חולה  של  מסך  לפתוח  אפילו  או   ,P.O
אלו  טעויות  החולים.  רשימת  מתוך  אחר 
עד  גורליות  להיות  עלולות  להן  ודומות 
לסיכון חיי אדם. חלק ניכר מהמשתמשים 
"עיוור".  באופן  להקליד  מסוגלים  אינם 
צופה  הכותב  בה  ידנית,  לכתיבה  בניגוד 
אין  בהקלדה  עבודה,  כדי  תוך  בנרשם 
כל בקרה, אלא אם היא מתבצעת באופן 
מחייב  זה  מסוג  בטעויות  הסיכון  יזום. 
זהירות וערנות הן של המשתמש המקליד 
והן של המבצע, וכל הוראה "חשודה" יש 
לבדוק עם כותב ההוראה ולדאוג לתיקונה 

המיידי.

תלות המשתמש
במידע הממוחשב: 

עלול  במחשב  העבודה  של  בסיסי  יתרון 
מידע  המידע,  ריכוז  בעוכרינו.  להיות 
אוטומטית  המתבצעים  ותהליכים  רב 
אינטראקציה  מפני  התראה  )לדוגמא: 
להדרכה(  הנחיות  רשימת  תרופות,  בין 
מוחלטת  לתלות  המשתמש  את  מנתבים 
דעת.  שיקול  בהפעלת  וירידה  במחשב 
ידע  שוכח  המשתמש  טבעי  באופן 
מתוך  ותמיכה  למענה  ומצפה  שרכש, 
תהליך  במחשב.  האפשריות  הפונקציות 
זה עלול להיות מסוכן בעיקר בעת תקלה 
ו/או  במידע  חוסר  כשיש  או  במערכת, 
מידע לא מעודכן המוזן למחשב. הישענות 
מוחלטת על המידע במחשב, על התרעות, 
שאמורות להזהיר מפני כתיבת הוראה לא 
או  פעולה  לביצוע  הכוונה  על  מתאימה, 
מטלה ספציפית בשעה מסויימת, עלולה 
בהחלט להוביל לאי ביצוע/ או ביצוע שגוי.

שינוי בתפיסה
ובתהליך העבודה

השינוי  חדשה:  תצוגה  עם  התמודדות 
מטופל  לגיליון  במעבר  המיידי  הדרמטי 
מתחושת  הנובע  הקושי  הוא  ממוחשב 
המידע  על  המטפל  של  שליטה"  "אובדן 
האיטית  ההסתגלות  במטופל.  והטיפול 
לתצוגה  חדשה של מסך העבודה והצורך 
המיידי בזיהוי נתונים על המטופל )למרות 
גורמים  יותר(  ומסודר  קריא  שהחומר 
מה  יודע  "איני  של  להרגשה  למשתמש 
עשיתי ומה עלי עוד לעשות". קיים קושי 
ולכן  אחד,  במסך  הנתונים  כל  בהצגת 

מסך.  ובגלילת  מסכים  במספר  צורך  יש 
לדלות  האחות  יכלה  אחד  חטוף  במבט 
הקרדקס  מתוך  המידע שחיפשה  כל  את 
מיידי  באופן  זיהתה  היא  המוכר.  הידני 
התרופות  את  התפקודי,  הסטאטוס  את 
והנוזלים שמקבל המטופל, וכן האם קיבל 
או לא קיבל אותם. בהצצה קלה בטפסים 
שעל מיטתו, ידעה האחות  לדווח על ערך 
אכל,  ומה  כמה  על  החיוניים,  הסימנים 
בדרכים  הדגישה  משמרת  בסיכום  ועוד. 
הדגשה  להבנתה  מה שמצריך  את  שונות 
בבניית  אדום(.   עט  )מרקר/  מיוחדת 
רבה  לב  תשומת  ניתנת  ממוחשב   גיליון 
את  ומבליטה  וקריאה,  ברורה  לתצוגה 
תהליך  זאת,  למרות  הקריטי.  המידע 
תהליך  הוא  החדשה  לתצוגה  ההסתגלות 
ארוך. המעבר בין המסכים והחיפוש אחר 
קבועה  לתחושה   גורם  הספציפי  המידע 
של חסר, שכחה ואי ביצוע של כל העבודה 
שהיה עליה לעשות, עד כדי תחושת "חוסר 

שליטה" על הטיפול במטופל שלה.

חדשים:  עבודה  לתהליכי  הסתגלות 
בבסיס החשיבה והתפיסה בבניית תוכנה 
קיים  ממוחשב  וסיעודי  רפואי  גיליון  של 
אלא,  בשטח.  העבודה  את  לחקות  הצורך 
לבצע  אפשרות  כל  אין  מעשי  שבאופן 
זאת באופן מלא. שינויים רבים  הינם כורח 
המשתמשים  את  להכין  ויש  המציאות, 
אף  ולפעמים  אחרים  עבודה  לתהליכי 
בית- הנהלת  אחרת.  בדרך  לחשיבה 

הזדמנות  למחשוב  במעבר  רואה  החולים 
לעבודה  ולכוון   העשייה  את  לשדרג  פז 
מוסדיות.  ולהנחיות  לנהלים  בהתאם 
מובנה  באופן  העבודה  תהליכי  הגדרת 
לחשוב  המשתמש  את  מחייבת  ומסודר 
ולהתנהל אחרת; לעבוד לפי תהליך אחיד, 
עולמו  לתפיסת  מתאים  תמיד  שלא 
 Husting & Cintron,( ולהרגליו של המטפל
המפותחת  המח"ר,  בתוכנת   .)2003
במוסדנו, מנהלת האחות את ההתערבות 
הטיפולית שלה בהתאם לתוכניות טיפול 
מובנות. על האחות המטפלת לשייך לכל 
מטופל את התוכניות הרלוונטיות למצבו 
שלו.  והסיעודיות  הרפואיות  ולאבחנות 
לעבודה בהתאם לתוכניות טיפול יתרונות 

וחשיבות רבים:
של  ועדכני  מלא  נכון,  בביצוע  תומכת 

העשייה הסיעודית.
מכוונת את הטיפול באופן אינדיבידואלי 

על-פי הצרכים הספציפיים של המטופל.
והמשכיות טיפול  מבטיחה העברת מידע 

בין אנשי הצוות המתחלפים.

הצרכנים,  זו מגבירה את תסכול  איטיות 
המצפים למימוש ולניצול מיידי של פלאי 

הטכנולוגיה.

עבודה על פי נהלים:
גיליון ממוחשב מציג ומשקף באופן ברור, 
החולה.  של  מצבו  את  יותר  ומלא  טוב 
הכתיב ברור וקריא, הגיליון מרוכז, הגישה 
וניתן  בהקלקה,  מתבצעת  המידע  לכל 
מחקר,  למטרת  נתונים  לאחזר  בקלות 
סטטיסטיקה והצלבת מידע. עם זאת, על 
פניו, נראה כי למשתמשים נוספה עבודה 
 .)Campbell et al.,  2006( נתונים  בהזנת 
רשימה  מתוך  מקודדת  אבחנה  בחירת 
החובה  חופשי(,  בטקסט  כתיבה  )במקום 
לנוזלים,  הוראה  של  יומית  מלאה  להזנה 
החובה לדווח על מטלות שבעבר הועברו 
על  מקשים  בעל-פה,  הצוות   אנשי  בין 
מערכת,  המשתמש.  של  העבודה  רצף 
וחייו של  בריאותו  על  העוסקת בשמירה 
הלקוח, מחויבת להישען על נהלים, חוקי 
ונוהלי  הנחיות  פי  על  התנהלות  מחיבת 
איטי  בעירוי  לתרופות  הוראה  עבודה. 
ללא  לעתים  ונייר,  בעט  כיום  נכתבת 
של  סופית  וקביעה  המיהול  תמיסת  סוג 
לנוהל  מנוגדת  זו  כתיבה  צורת  הקצב. 
ועלולה לגרום לטעות. מערכת ממוחשבת 
כזו,  הוראה  על  לחתום  מאפשרת  אינה 
וכדין.  כדת  הפרטים  כל  מולאו  אם  אלא 
את  מחנכים  אלו  ש"מעצורים"  ספק,  אין 
אליו,   רגיל  שאינו  לתהליך  המשתמש 
ובפועל "מכבידים" על העבודה השוטפת 
עלולים  אלו  קשיים  אותה.  ו"מעכבים" 
עוקפות  דרכים  לחפש  למשתמש  לגרום 
והעדר  עקיפה  אפשרות  יותר.  וקלות 
ולדיווח  לכתיבה  להוביל  עלולים  אכיפה 
של הוראה באופן שגוי, ולגרום לתוצאות 

מסוכנות בהתאם.

תסמונת האח הגדול:
אחזור  למטרת  מידע  ושמירת  ריכוז 
עם  לעבודה  נוסף  בולט  יתרון  מהווים 
וביצוע  הצפייה  יכולת  ממוחשב.  גיליון 
עזר  כלי  הינם  ודיווח  רישום  על  בקרה 
כי  להניח  סביר  הדרגות.  בכל  למנהלים 
מתבצעת  כי  היודע  הקבוע  המשתמש 
את  משפר  עבודתו  על  רציפה  בקרה 
והדיווח(  )לפחות ברמת הרישום  עבודתו 
יחד עם זאת  העבודה תחת עינו הפקוחה 
של האח הגדול מלווה לעיתים באי נוחות 
במקרים  ועלולה  ביטחון,  חוסר  ותחושת 
כדי  רק   כוזב  לדיווח  להוביל  קיצוניים 

לרצות את מבצעי הבקרה.
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לתרופה(.  והוראה  רגישות  )לדוגמא: 
שפה  יצירת  מאפשרת  במחשב  העבודה 
אלא  משותפת,  וטרמינולוגיה  אחידה 
בה.   להשתמש  ללמוד  המשתמשים  שעל 
שאינך  אחידה,  שפה  של  למידה  תהליך 
ומייגע  ארוך  להיות  עלול  בה,  מורגל 
ולגרום לעיתים אף לתחושה של טרחנות 

יתר.
תקשורת: שינוי דרמטי, קריטי ומשמעותי 
עם  מתרחש  הבין-אישית  בתקשורת 
דפוס  ממוחשבת.  לעבודה  המעבר 
המעורבים,  כל  בין  נוצר  חדש  תקשורת 
בין המטפלים למטופלים ובין המטפלים 
ניצב   המחשב  עצמם.  לבין  השונים 
למטופל  המטפל  בין  פיזי  כמחסום 
זה  למחסום  עין.  קשר  ליצירת  ומפריע 
והיחס  הקרבה  תחושת  על  השלכות 
וכמובן הוא פוגם בביצוע אומדן  האישי, 
על-פי מראהו של המטופל. תלונה חוזרת 
ונשנית בפי המטופלים היא כי, "הרופא/

במקום  המחשב  עם  מתעסק/ת  האחות  
אינו  זה  מצב  עלי".  ולהסתכל  להקשיב 
שהוא  ספק,  ואין  הצדדים,  לשני  נוח 
של  וניכור  ריחוק  לתחושת  רבות  תורם 

המטופלים.
השפעה נוספת קיימת גם על התקשורת 
כמו  עצמם.  לבין  השונים  המטפלים  בין 
האלקטרוני   הדואר  בהם  היומיום,   בחיי 
העיקרי,  התקשורת  ערוץ  ונהיה  הולך 
ולעיתים  האוויר   דואר  על  המשתלט 
אף על הטלפון, כך הפך המחשב מכשיר 
המטפלים  בין  דו-שיח  לניהול  עיקרי 
"חוסך"  במחשב  המרוכז  המידע  השונים. 
דיונים  בעל-פה.  המידע  העברת  את 
ואף  מתמעטים,  משותפות  והתייעצויות 
יחד  ואחיות  רופאים  של  החולים  ביקור 
המוחלט.  לביטולו  עד  ומצטמצם  הולך 
כל  של  רוחם  למורת  הינו  זה  חדש  מצב 
מצביעים  ועבודות  מחקרים  המעורבים.  
המטפלים  רצון  אי-שביעות  הבעת  על  
והדו- המילולית  התקשורת  מאובדן 

גורם  זה  אובדן  לדעתם,  המשותף.  שיח 

לטעויות, לעיכוב בהזנת הוראות ולמיעוט 
חשיבה יצירתית משותפת עם מטפל אחר 

)כמו התייעצויות בעל-פה(.  

סיכום 
מחשוב התיק הרפואי הינו עובדה קיימת. 
להשמת תהליך המחשוב היו שתי מטרות 
עיקריות: מזעור טעויות, הנובעות מכתיבה 
ביד )כתב בלתי קריא, העתקה שגויה ועוד( 
המטופל.  אודות  מידע  של  מרבי  וריכוז 
השגת מטרות אלו מאפשרת מתן  טיפול 
 - ובהתאם  נזקים  צמצום  אופטימאלי, 

 .)Saba, 2001( הפחתת עלויות טיפול

הושגו  ועקיף  ישיר  ורווח  רבים  יתרונות 
הארוכה  הדרך  למרות  בעקבות המחשוב. 
אותה עברנו, מחשוב גליון המטופל עדיין 
הינו  וההטמעה  הבנייה  תהליך  בחיתוליו. 
תקופת  כי  נראה,  פניו  ועל  ארוך,  תהליך 
המעבר נפרשת על פני דור שלם. מעבר זה 
ותקלות, אשר חלקן  בעיות  עימו  "הוליד" 
כבר צפו ועלו, וסביר להניח, כי יש כאלה 
אלו  תקלות  אליהן.  נחשפנו  לא  שעדיין 
עלולות לגרום לפגיעה במטופל ובאיכות 

הטיפול בו, ובכך שכרנו יצא בהפסדנו.

ומוכנות  לסכנות  מוקדמת  מודעות 
עימן  ולהתמודדות  למניעתן  מתאימה 
יסייעו בהקדמת רפואה למכה, בהגברת 
בחשיבות  והכרה  הרצון  שביעות 
ובתועלתו.  המטופל  גליון  מחשוב 
מעורבות  מחייבת  כזה  תהליך  הטמעת 
כל  לאורך  בית-החולים  הנהלת  של 
בשריקת  המתחילה  מעורבות,  הדרך, 
הטמעה   ליישום,  עד  ונמשכת  הזינוק 
וביצועם.  השינויים  פיתוח  והמשך 
ליצירת  אחראית  בית-החולים  הנהלת 
כך,  לשם  החדשה.  הארגונית  התרבות 
עליה לפעול בכל דרך אפשרית להכנה 
המשתמשים,  של  נכונה  ולהטמעה 
עם  כבר  בקרה  תהליכי  לבניית  ולדאוג 

היציאה לדרך.

מספקת הכוונה לגבי התכנים שיש למלא 
בהערכה בדיווח הסיעודי היומי.

מאפשרת תיעוד חוקי ומלא של הפעילות 
הסיעודית.

ניתן להניח, שגם היום בעבודה  השוטפת 
מהמטלות  נכבד  חלק  מבצעת  האחות 
ומּונעת  מּוכְוונת  עבודה  לבצע.   שעליה 
לוודא  אמורה  טיפול  לתוכנית  בהתאם 
כל  של  ואחיד  מקיף  מלא,  ביצוע 
ובהתאם,  הסיעודיות,  ההתערבויות 
שוטף.  באופן  ובקרה  מעקב  מאפשרת 
חשיבותם,  הבנת  למרות  אלו,  שינויים 
גורמים לקשיי הסתגלות למשתמש. כמו 
על  רבות  לתלונות  גם  גורמים  הם  כן, 
כי  ההרגשה  את  ומחזקים  יתר"  "דיווח 
"זמן  מחשב" גוזל מהאחיות "זמן מטופל".
או  מצב  וטרמינולוגיה:  אחידה  שפה 
לתאר  ניתן  וסיעודית  רפואית  אבחנה 
 Husting &( שונים  ובשפה  באופן 
גבוה  דם  לחץ  לתיאור   .)Cintron, 2003
 Hypertension, High-ב להשתמש  ניתן 
blood pressure ,HTN, יתר לחץ דם.  נתון 
בשל  בארץ,  בתי-חולים  יותר  מאפיין  זה 
ובעברית,  באנגלית  במונחים  שימוש 
לחולה.  הוראות  ובמתן  מצב  בתיאור 
אחידה  בטרמינולוגיה  השימוש  יתרונות 
ידועים ומתבטאים בתקשורת טובה יותר 
הדיווח  איכות  של  משמעותי  ובשיפור 
 Bjorvell,( במעקב היומי ובמכתבי השחרור
Werdling & Thorell 2002,(. המינוח האחיד, 
"טיפול בצנתר לכיס השתן", מגדיר באופן 
לעומת  ועקבי את הפעולה.  ברור  מדויק, 
שגור  מינוח  הינו  בקטטר"  "טיפול  זאת,  
ונפוץ יותר בקרב הצוות, אך בהחלט ניתן 
להתבלבל בגללו, שכן הכוונה יכולה להיות 
לכל סוג של צנתר ובכל מקום בגוף. יתרון 
נוסף לשימוש בשפה אחידה הוא היכולת 
מושגים  קידוד  בעזרת  נתונים.  לאסוף 
ושמות ניתן לנצל באופן  מרבי את אחזור 
וכמובן  מחקר  דו"חות,  לצורך  המידע 
התרעות  מערכת  לבניית  המידע  הצלבת 
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תובנות הפירסינג

תקציר
הגוף(,  )ניקובי  הפירסינג  תופעת  כאשר 
וצעירים  נוער  בני  בקרב  לשכיחה  הופכת 
ועם ריבוי ושונות מקומות הניקוב בגוף, יותר 
טיפול  לקבלת  פונים  פירסינג  עם  אנשים 
השונות.   ובמחלקות  מיון,  בחדרי  במרפאות, 
כתוצאה  סיבוכים  מגוון  עם  מגיעים  הם 
ובעיות  מחלות  עם  וגם  עצמו,  מהניקוב 
מטרת  בניקוב.  קשורות  שאינן  רפואיות 
של  עדכנית  תמונה  להציג  היא  הסקירה 
בהם  והטיפול  סיבוכיה  הגוף,  ניקובי  תופעה 
להדריך  לייעץ,  בבואם  לאחיות  לסייע  ובכך 

ולטפל בבעלי הפירסינג. 

מבוא 
הפירסינג  תופעת  הפכה  האחרון  בעשור 
בעולם  ופופולארית  לשכיחה  הגוף(,  )ניקובי 
המערבי וגם בישראל. על פי סקרים היארעות 
בין  היא  וצעירים  נוער  בני  אצל  הניקובים 
 Halliday,  2007 ולוין,  בקר  )צדיק,   20%-50%
 2005 McGuinness, 2006 Armstrong, 2005

 )Hayward & Tindale, 2008
להחדיר  כדי  בגוף  איבר  כחירור  מוגדר  ניקוב 
אלחוש  ללא  נעשה  הניקוב  דרכו.  תכשיט 
 ,)16G-14G( מאוד  עבה  מחט  באמצעות  מקומי 
המוחדרת לכל עובי הרקמה ואחריה מושחל 
מפלסטיק  שרוול  באמצעות  התכשיט 
 Armstrong, Ecmark & Brooks, 1995;(
 Hayward & Tindale, 2008; Stadiniski,
 Faveri, Hayacibara, Filho & Hayacibara,
2009(. מחירו של הפירסינג הפשוט )באוזן או 
והוא הרבה  בטבור(, נע בין 100-200 שקלים 

יותר זול מקעקוע.
אוזן  הם:  הגוף  לניקוב  השכיחים  האזורים 
פיטמה  גבה,  שפתיים,  לשון,  טבור,  עליונה, 
מדרגה  עליית  ניכרת  כיום  המין.  איברי  וגם 
שהוא  "בסופרסים",  שמתבטאת  בפירסינג 
ו\או  רחב  שטח  בעל  ומורכב,  כבד  פירסינג 
עומק, שנעשה באזורים בהם לא היה מקובל 
לנקב בעבר כמו: גב, עורף, עצם הבריח, מפרקי 
 DeBoer, Fishman,( הלחיים  וחירור  הידיים 

 .)Chwals, Straus, Amundson, 2007
חפה  אינה  היא  התופעה  שכיחות  למרות 
מסיכונים, חלקם בלתי הפיכים ומקצתם אף 
מסכני חיים. הסכנות העיקריים כוללות זיהום, 
 DeBoer,( לרקמת  וקרע  טראומה  דימום, 

 Fishman, Chwals, Straus, Amundson,
 2007; Hayward & Tindale, 2008; Marcer,
אלרגית  תגובה   ,);Finlay & Jordan, 2006
למתכות התכשיט, דרמטיטיס וצלקות היפר 
 Copeland, DeBey & Hutchison,(  טרופיות
 2007; McGuinness, 2006; Smidt &
זיהומיות  מחלות  וגם   ,)Laumann, 2008
והרפס  איידס  צהבת,  כמו  הארוך,  בטווח 
סיבוכים   .)Marcer, Finlay & Jordan, 2006(
בריאותיים מתפתחים בשליש מניקובי הגוף 
לאשפוז  מוביל  ניקובים   100 מכל  ואחד 
 Bone, Ncube, Nichols &( חולים   בבית 
 Noah, 2008; Stead, Williams, Williams &

.)Robinson, 2006

לשכיחה  הופכת  הגוף  ניקובי  כשתופעת 
ושונות  ריבוי  ועם  הכללית,  באוכלוסייה 
פירסינג  עם  אנשים  יותר  הניקוב,  מקומות 
מיון,  בחדרי  במרפאות,  טיפול  לקבלת  פונים 
מגוון  עם  מגיעים  הם  השונות.   ובמחלקות 
עם  וגם  עצמו,  מהניקוב  כתוצאה  סיבוכים 
קשורות  שאינן  רפואיות  ובעיות  מחלות 
שמורים,  דיווחים  מובאים  בספרות  בניקוב. 
כי רוב עובדי מערכת הבריאות הם חסרי ידע 
לטווח הרחב של  מודעים  ולא  לגבי התופעה 
המקומות בגוף בהם נעשה הניקוב ומשמעותו 
התרבותית והחברתית. חלקם אוחזים בדעות 

קדומות ולכן הטיפול עלול ללקות בשיפוטיות, 
 Halliday, 2005;( חברתית  רגישות  והעדר 

 .)Hayward & Tindale, 2008
כיוון שציבור האחיות עשוי להיתקל בתופעה, 
והטיפול  סיבוכיה  את  אותה,  שיכיר  מתבקש 
להציג  היא  הסקירה  מטרת  לפיכך,  בהם. 
תמונה עדכנית של תופעה ניקובי הגוף ובכך 
לסייע לעובדי מערכת הבריאות בבואם לייעץ, 

להדריך ולטפל. 

סקירת ספרות
הפירסינג הוא בעל מורשת היסטורית עתיקה, 
קדמונים.  קיר  ובציורי  בפסלים  המתועדת 
לקישוט  מקובלת  דרך  הניקוב  שימש  בעבר 
הגוף, כסמל למעמד חברתי או כחלק מטקס 
דתי. ביהדות אין איסור על עשיית ניקוב לשם 
נוי, וזאת בניגוד לקעקוע האסור במפורש על 
פי ההלכה. לכן כבר בתקופת התנ"ך עדיי האוזן 
וסימן  כתכשיט  מאוד  מקובלים  היו  והאף 
הופיע  בראשית  בספר  גבוה.  ומעמד  לעושר 
שאליעזר  מסופר  ובו  לראשונה,  הפירסינג 
כלה  לחפש  נשלח  אבינו,  אברהם  של  עבדו 
נזם על  "ואשם  נזם זהב:  ונתן לרבקה  ליצחק 
אפה והצמידים על ידיה" )בראשית כ"א מ"ז(. 
נהוג  שהיה  האף  נזם  מוזכר  יחזקאל  בספר 
אפך  על  נזם  "ואתן  בלבד  הנשים  בין  בארץ 
בראשך"  תפארת  ועטרת  אוזניך  על  ועגילים 
)יחזקאל ט"ז י"ג(. בהודו נזם הזהב באף מקובל 
כאמצעי  אלא  כתכשיט,  רק  לא  כיום,  גם 
הלידה,  תהליך  על  והקלה  הפריון  להגברת 
עצמם  את  שמנקבים  בהודו  שבטים  וישנם 
במצרים  גבוהה.  רוחנית  לרמה  להגיע  כדי 
העתיקה, רק בני משפחת המלוכה יכלו לחורר 
למעמדם  כסמל  תכשיט  ולשים  הטבור  את 
נעשה  בחזה  נקב  האינדיאנים  אצל  עליונה. 
לגבר.  מנער  סטטוס  שינוי  המסמן  כריטואל 
בחברה האפריקאית, נשים היו מרחיבות את 
שפתם התחתונה ותנוכי האוזניים כדי לשים 
לפתות  במטרה  זהב  תכשיט  או  עגול,  מגש 
עגיל  ענידת   .)McGuinness, 2006(. גברים 
הייתה  והאצטקים,  המאיה  בני  אצל  בלשון 
ובחברה האסקימוסית  סמל להתקרבות לאל 
עד לסוף המאה ה- 19 היווה פירסינג בלשון 
 Halliday,(  אמצעי לסימון מעמדות חברתיים
היו  הקיסר  חיילי  הרומאים  בתקופת   .)2005
עונדים עגיל בפיטמה כסמל של גבריות, ואצל 
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225 בני נוער שגילם הממוצע היה 16 שנים 
המין  איבר  את  תפסו  מהם  ש-10%  מורה 
 Gold, Schorzman,( לניקוב  ראוי  כמקום 
באיברי  חלק  שאין  מתברר   .)Murray, 2005
מדובר  המנקב.  יד  הגיעה  לא  שאליו  המין 
בעטרה, בעורלה, בפין עצמו, בשק האשכים, 
אזורי  בנשים  הטבעת.  ובפי  החיץ  באזור 
והשפתיים  הדגדגן  הם  הפופולרים  הניקוב 
יחיד  להיות  יכול  הניקוב  והקטנות.  הגדולות 
או רב, לאורך, לרוחב או באלכסון, באמצעות 
מטבעות, עגילים ומטילים זעירים של מתכת 

)רבינרסון והורביץ, 2005(. 
ניקוב הגוף הוא תופעה לא מזיקה  לכאורה, 

עניינו  והיא  החיצוני  המראה  על  המשפיעה 
בפועל  הניקוב.  על  המחליט  האדם  של 
לגרום  שעלולה  באופנה  שמדובר  מסתבר 
במבצע  הקשורים  רבים  בריאות  לסיבוכי 
מתבצעת,  היא  בו  המקום  ניסיונו,  הפעולה, 
החומר  הניקוב,  נעשה  בו  הגוף  אזור  הציוד, 
הניקיון  על  ושמירה  התכשיט,  עשוי  ממנו 
 Hayward & Tindale, 2008;( במהלך החלמה
שנערך  סקר   .)King & Vidourek, 2007
נוער  בני  מ-10,000  למעלה  בקרב  בבריטניה 
מורה, כי סיבוכים מתפתחים ב-30% מניקובי 
הגוף, 15% פנו לקבלת עזרה מקצועית ואחד 
מכל 100 ניקובים אושפז בבית חולים.  עוד 
נמצא כי בני 16 הם בעלי הסיכון הגבוה ביותר 
שעשו  אלו  כל  וכמעט  מסיבוכים,  לסבול 
פירסינג בלשון דיווחו על סיבוכים בעקבותיו 
 Bone, Ncube, Nichols & Noah, 2008;(
 Stead, Williams, Williams & Robinson,

.)2006
רוב מבצעי פעולת הניקוב אינם אנשי רפואה 
הפעולה  מבוצעת  בו  והמקום  בהכשרתם, 
מתאים.  רפואי  ציוד  עם  מרפאה  איננו 
נמצא  צעירים,   536 בקרב  שנערך  במחקר 
הפירסינג  לעשיית  ביותר  השכיח  שהמקום 
היה סלון קעקועים או סטודיו )87%(, 5% עשו 
 6% ו-  חבר  ידי  על  נוקבו   2% בעצמם,  זאת 

 King & Vidourek,(אחר במקום  זאת  עשו 
בוחרים  האנשים  שמרבית  למרות   .  )2007
לבצע פירסינג במכון או בסטודיו לקעקועים, 
המבצע גם ניקובים, חלקם פועלים ללא רישיון 
והסמכה  הכשרה  חסרי  אמנים  ומעסיקים 
פורמאלית שידיעותיהם באנטומיה מוגבלות, 
ולרובם אין הכשרה רשמית בבקרת זיהומים, 
אף שהם מבצעים פעולה פולשנית לכל דבר 
 Bone, Ncube, Nichols & Noah, 2008;(
 Halliday, 2005; Laumann & Derick, 2006;
למשל,  בישראל   .)King & Vidourek, 2007
אין כל תקן או הסמכה לביצוע פירסינג בגוף. 
 1992 בשנת  החיל  הבריאות  למרות שמשרד 
תקנה בנושא תנאי התברואה הנאותים 
לטיפול  רפואיים  שאינם  לעסקים 
בגוף האדם, הכוללים הגדרות, שיטות 
בזמן  ביישום  החייבים  עבודה  וכלי 
אינה  התקנה  לעגילים,  אוזניים  ניקוב 
בקר  )צדיק,  כראוי  ונאכפת  מבוקרת 

ולוין, 2007; רבינרסון והורביץ, 2005(. 
 27%-61% שרק  דווח  באוסטרליה 
שולטים  והניקוב  הקעקוע  מאומני 
הנדרשות  והעיקור  החיטוי  בשיטות 
 Hellard, Aitken,( לעבודתם 
 Mackintosh, 2003; Oberdorfer,
 wiggers, Bowman & Lecathelinais,
2003;(. מחקר שנערך בקרב 22 אומני פירסינג 
ידע  בלבד  אחד  אומן  שרק  כך,  על  מצביע 
שסיבוך של פירסינג בלשון הוא אנדוקרדיטיס 
 Stead, Williams, Williams &( בקטריאלית
Robinson, 2006(. סכנות הניקוב טמונות גם 
בדיקה  עבר  לא  לפירסינג  שהמועמד  בכך, 
יסודית לפני ביצוע הפעולה, לא נבדקה נטייתו 
האם  וידאו  לא  דחק,  במצבי  להתעלפות 
נוגדי  נוטל  או  קרישה  בהפרעות  לוקה  הוא 
החיטוי  לחומרי  רגישותו  נבדקה  לא  קרישה, 
)רבינרסון  התכשיט  של  המתכת  ולחומרי 
והורביץ, 2005(. יתר על כן, תרמילאים צעירים 
במהלך מסעותיהם בעולם, לא תמיד מודעים 
בהם  במקומות  פירסינג  שבעשיית  לסכנות 
לא מקפידים על סטריליות והחלפת מחטים, 
ולכן עלולים להידבק במחלות זיהומיות כמו 

.)Grieve, 2009( צהבת, איידס והרפס

הוא  הניקובים  ברוב  ביותר  השכיח  הסיבוך 
זיהום מקומי. החירור פוגע בשלמות הרקמות 
עלולים  העור  פני  על  הנמצאים  וחיידקים 
מקומי  זיהום  שם.  ולהתרבות  לרקמה  לחדור 
יכול לגרום לעיוות האזור המנוקב וצלקת על 
פני העור. במקרים נדירים מזהמים את העור 
חיידקים אלימים במיוחד, ואלה יכולים לחדור 

הימאים היו שמים עגיל מזהב באוזן, לא רק 
אפשר  טבע  והימאי  במקרה  אלא  לקישוט 
היה למכור את העגיל כדי לערוך לו קבורה. 
תכשיט,  ענידת  למטרות  המין  איברי  ניקוב 
מוזכר במפורש בספר ההדרכה המיני ההודי 
המפורסם "הקמה סוטרא"- ומשם הוא פעפע 
לתרבות המערבית. הנסיך אלברט בן המאה 
ה-19 שהיה בעלה של המלכה ויקטוריה, הוא 
המין,  איבר  ניקוב  עם  ביותר  הידוע  האדם 
אלברט"  הנסיך  "פירסינג  נקרא  שמו  ועל 
 Hayward & Tindale, 2008; McGuinness,(
 2006; Armstrong, Caliendo & Roberts,

 .)2006
מעמד  מייצג  אינו  הפירסינג  כיום 
חברתי אלא אופנה. מחקרים מלמדים 
כי הסיבות העיקריות לעשייתו אצל בני 
נוער, הן כסמן יופי, דרך לביטוי עצמי, 
הטבעת  חברתית,  קבלה  זהות,  הגדרת 
למרוד  וכשיטה  בחיים  חשוב  אירוע 
בני  המאפיינת  ובציפיותיהם  בהורים 
 Halliday, 2005;( אלו  בגילאים  נוער 
 Hayward & Tindale, 2008; Marcer,
 Finlay & Jordan, 2006; King &

.)Vidourek, 2007

נמצא,  סטודנטים   536 שכלל  במחקר 
שגיל הניקוב הראשון היה 16 שנים בממוצע 
 Marcer, Finlay( ונע בטווח שבין 11-24 שנים
Jordan, 2006 &(. בנוסף מסתבר שבהשוואה 
ואלו שעושים  ויורד  הולך  הניקוב  גיל  לעבר, 
ו-  אחד,  בניקוב  רק  מסתפקים  לא  פירסינג 
ניקובים  שלושה  לפחות  על  מדווחים   20%
 Deschesnes, Demers & Fines,( בגוף 
רבי  בסקרים   .)2006; McGuinness, 2006
משתתפים תוארו המקומות השכיחים ביותר 
והטבור,  האוזן  ובראשם  פירסינג,  לעשיית 
במקום שני הלשון, ואחריה הגבה והאף. עוד 
ובטבור  באף  פירסינג  עשו  נשים  כי  נמצא 
וגברים  מגברים,  יותר  משמעותי  באופן 
ובאברי  בפטמה  בגבה,  בלשון,  פירסינג  עשו 
 King( מנשים  יותר  משמעותי  באופן  המין 
שנערך  מחקר  מנתוני   .)& Vidourek, 2007
שניקוב  עלה,  חיילים   389 בקרב  בישראל 
מניקוב  יותר  נפוץ  היה  והשפה  הפה  בחלל 
בשאר חלקי הגוף או מקעקוע, והלשון הייתה 
אזור הניקוב השכיח ביותר )צדיק, בקר ולוין, 
שכיחות  עולה  האחרונות  בשנים   .)2007
בישראל.  נוער  בני  אצל  המין  באברי  הניקוב 
במובן  וההצהרתי  הקישוטי  להיבט  מעבר 
ניקוב  נקשר  אישית,  ייחודיות  הפגנת  של 
המיני  העונג  הגברת  למטרות  המין   איברי 
)רבינרסון והורביץ, 2005(. סקר שנערך בקרב 



בוגרים וסטודנטים ממליצים:
עליזה אידן, אחות. סטודנטית במגמה לרפואה סינית שנה ג' בקולג' לרפואה 
משלימה: "מערכת השעות מאוד נוחה ומתאימה לסידור העבודה, המרצים 
מעולים והסביבה מאוד נעימה. הידע הרחב והפרקטיקה שאני מקבלת בקולג' 

תורמים לי מאוד ומשתלבים בד בבד עם תחומי הרפואה הקונבנציונאלית" 
לרפואה  בקולג'  סינית  לרפואה  המגמה  בוגרת  אחות.  יאיר,  בן  אביטל 
משלימה: "השילוב של הרפואה הסינית עם הרפואה המערבית עוזר לי מאוד 
בבית  וגם  פרטי  באופן  גם  אלי  שמגיעים  המטופלים  את  טוב  יותר  לאבחן 
ההוראה  רמת  למקום,  הנגישות  הגמישה,  השעות  מערכת  בזכות  החולים. 
ולהפוך  בהצלחה  הלימודים  את  לסיים  לי  התאפשר  שעברתי  והסטאז' 

למטפלת מקצועית"

.(ND-CA) המגמה לרפואה סינית מסורתית בקולג' לרפואה משלימה. ראש המגמה: ד"ר גיל וינבאום
SHANDONG UNIVERSITY OF TCM , CHINA - בשיתוף עם אוניברסיטת שאנדונג, סין

אם הייעוד שלכם הוא לטפל באנשים ואתם מעוניינים להיות מטפלים מעולים ברפואה סינית – 
הגעתם למקום הנכון!

500 שעות  לימודי הרפואה סינית כוללים סטאז' קליני בהיקף של מעל 
והוותיקים  הטובים  המרצים  עם  החולים  ובבתי  המכללה  בקליניקות 
אבחוניים  כלים  סינית,  ברפואה  תיאוריות  כוללים:  הלימודים  בישראל. 
תזונה  סינים,  מרפא  צמחי  אקופונקטורה,  ועוד),   HARA דופק,  (לשון, 
סינית, שיאצו/טווינא, טכניקות דיקור מתקדמות, פרקטיקה קלינית, ועוד.

מה חשוב שתדעו על מסלול רפואה סינית בקולג' לרפואה משלימה:
0 תוכנית הלימודים מוכרת על ידי האגודה הישראלית לרפואה סינית מסורתית

0 מערכת השעות מאפשרת לשלב לימודים ועבודה
0 השלמה לתואר ראשון B.A מוכר

0 כיתות אינטימיות עד 25 סטודנטים
0 מרצים מהשורה הראשונה – בעלי ניסיון רב שנים כמרצים ומטפלים בכירים

0 שכר הלימוד במחיר מיוחד לאחים ואחיות
0 מערכי השיעור ניתנים להורדה באינטרנט

0 קמפוס ירוק וחניה ללא תשלום

רוצים להיות מטפלים מצטיינים ברפואה סינית?

תוכנית לימודים המותאמת במיוחד לכם
מסלול הלימודים שלנו מאפשר לכם לשלב עבודה ולימודים

תוכנית הלימודים מאושרת על ידי האגודה הישראלית לרפואה סינית מסורתית.
ימי הלימוד קבועים לאורך כל המסלול.

שכ"ל במחיר מיוחד 
לאחים ואחיות!

הלימודים יתקיימו בקמפוס רמת אפעל: היסמין 1, סמינר אפעל, רמת אפעל
www.mashlima.co.il           1-700-700-267 לפרטים

מכללת ברק
אין לי
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האפרכסת  סחוס  באזור  זיהומים  חודשים(. 
הם לרוב מסוג הפסדומונאס וסטפילוקוקוס 
ודורשים אשפוז בבית  "לאלימים"  שהופכים 
חולים )McGuinness, 2006(. בשל זמן החלמה 
ארוך נותרת לעיתים פגיעה קוסמטית בלתי 
פעמים  משתנה.   וצורתו  בסחוס  הפיכה 
בעקבות  שלם  לחתך  הופך  החור  אחרות 
תנוך  היא  התוצאה  ואז  המקומית  הדלקת 
פירסינג  מעשיית  הסכנות  שסוע.  אוזן 
בגדים  עם  בחיכוך  מהיותו  נובעות  בטבור, 
החלמה  זמן  כאן  גם  לכלוך.  לצבור  ונטייתו 
הסכנות  חודשים,   9 כ-  להימשך  ויכול  ארוך 
כתוצאה  לרקמות  וקרע  זיהום  הן  המרכזיות 
 DeBoer, Fishman,( התכשיט  מתלישת 
ניקוב   .)Chwals, Straus, Amundson, 2007
הפטמה כרוך גם הוא בסכנת זיהום ותלישת 
התכשיט כתוצאה מחיכוך עם בגדים. בפנים 
שכיח הפירסינג בגבה, שפרט לסכנת הזיהום, 
מצוי  שהוא  כיוון  להיתלש  עלול  התכשיט 
את  חושף  האף  באזור  ניקוב  בולט.  באזור 
התכשיט.  של  אספירציה  לסכנת  המנוקב 
האף  במחיצת  פירסינג  עשיית  כן,  על  יתר 
להסתיים  עלול  במיוחד,  כואב  היותו  מלבד 
 Marcer, Finlay &( האף  מחיצת  של  בנמק 
עלול  המין  באיברי  פירסינג   .)Jordan, 2006
כדי  עד  קשים  זיהום  בסיבוכי  כרוך  להיות 
ולדופן  לאגן  למפשעות,  שמתפשט  נמק 
בממוצע,  חודשיים  הוא  ההחלמה  זמן  הבטן. 
למשל  חודשים,  לתשעה  להגיע  עלול  אך 
כזה  במקרה  הפין.  עטרת  של  רוחבי  בניקוב 
ההיגיינה  להתעורר קשיים בשמירת  עלולים 
של איברי המין, קושי בהשתנה, קושי בקיום 
אלרגיות  תגובות  צלקות,  הופעת  מין,  יחסי 

לתכשיט וקרע ברקמת העור. קיים גם חשש 
לאלו  מין  מחלות  של  מוגברת  להעברה 
שהאזור  מכיוון  המין,  באיברי  ניקוב  שעברו 
הנגיף,  לחדירת  מוקד  להיות  עלול  המנוקב 
השותף  את  לפצוע  עלול  שהתכשיט  או 
 Armstrong, Caliendo & Roberts,( המיני 
Meltzer, 2005 ;2006(. בנוסף, התכשיט עלול 
אמצעי  של  או  קונדום,  של  לקריעה  להביא 
חציצה אחר כמו דיאפרגמה ולגרום להדבקה 
זיהומית, או להריון לא רצוי. כמו כן הוא עלול 
לגרום חבלה לואגינה, או לפי הטבעת לשותף 
או לשותפה בזמן משגל, חנק בזמן מין אורלי 
התכשיט  של  צפויה  לא  מבליעה  כתוצאה 
אקראית  מלעיסה  כתוצאה  שבורות  ושיניים 
השותפ\ה  שיניי  הסתבכות  או  התכשיט,  של 

בתכשיט )רבינסון והורוביץ, 2005(.

נוער  לבני  שאירעו  רפואיים  נזקים  בעקבות 
על  להגן  ובמטרה  פירסינג,  שעשו  בישראל 
החלטות  מפני  יחסית  צעיר  בגיל  קטינים 
המתקבלות בעקבות לחץ חברתי וללא שקילה 
ראויה של השלכות הפעולה, אישרה הכנסת 
עסקים  רישוי  לחוק  תיקון   2004 באוגוסט 
מקום  חלקו  או  כולו  שהוא  "בעסק  נאמר  בו 
ענידת תכשיטים,  לצורך  בגוף  חורים  לניקוב 
שטרם  קטין  של  בגופו  חור  אדם  ינקב  לא 
האוזניים,  בתנוכי  שלא  שנים,   16 לו  מלאו 
של  בכתב  והסכמה  מראש  בהסכמה  אלא 
אחד מהורי הקטין, או אפוטרופוס )צדיק, בקר 
והורוביץ, 2005(. אף על  ולוין, 2007; רבינסון 
בני הנוער לא תמיד מספרים להורים  כן,  פי 
מהורים  ואישורים  לעשות  עומדים  הם  מה 

ניתן בקלות לזייף. 

סיכום ומסקנות
ולאחיות  בכלל  הבריאות  מקצועות  לעובדי 
בפרט, תפקיד מרכזי בחינוך הצעירים אודות 
הטמונות  הבריאותיות  והסכנות  הגוף  ניקובי 
מודעת  תהיה  שיקבלו  שההחלטה  כדי  בהם, 
אימפולסיבית  החלטה  ותמנע  ובטוחה, 
שהחינוך  נחוץ  אלו.  גילאים  המאפיינת 
יותאם  קדומות,  דעות  ללא  יהיה  לבריאות 
צפויות.  סכנות  וימזער  הצעירים  של  לרוחם 
לעשות  בדעתם  נחושים  הנוער  ובני  במידה 
המקום  את  לבדוק  אותם  לכוון  יש  פירסינג, 
הניקיון  רמת  את  הפירסינג,  מבוצע  בו 
והסטריליות ואת ניסיונו והכשרתו של האדם 
נתון  יהיה  שהמקום  חשוב  אותו.  המבצע 
לפיקוח משרד הבריאות וכי ימצא בו מכשיר 
חד  שאינו  ציוד  לחיטוי  אוטוקלאב  עיקור 

פעמי. המנקב חייב להשתמש 

מבעד לפצע למחזור הדם ומשם אפילו למוח 
 .)Hayward & Tindale, 2008(

סיבוכים נוספים של הניקוב קשורים ישירות 
לאזור בגוף בו הוא נעשה. לדוגמא, שכיחות 
גבוהה  ניקוב בחלל הפה  הסיבוכים בעקבות 
בעקבות  הסיבוכים  משכיחות  שיעור  לאין 
הוא  הפה  חלל  בגוף.  אחרים  באזורים  ניקוב 
מאוד  בהרבה  ומיושב  דם  בכלי  עתיר  איזור 
ולכן  לחטא  ניתן  לא  בפה  פצעים  חיידקים. 
ולגרום  הדם  למחזור  להיכנס  יכול  זיהום 
כמו  נוספים,  באברים  וזיהומים  לדלקות 
ועוד.  במוח  בריאות,  אבצס  אנדוקרדיטיס, 
הוא  הפה  בחלל  ביותר  הנפוץ  הניקוב  אתר 
והעליונה,  התחתונה  השפה  ואחריה  הלשון, 
והלחיים.  הענבל  הפה,  רצפת  הוובטיבולום, 
מגוון הסיבוכים המיידים העלולים להתרחש 
כאב,  כוללים:  בפה  הניקוב  פעולת  בעקבות 
נפיחות, דימום, התכייבות, שינוי זמני בהגייה, 
בלעיסה  הפרעות  הרוק,  בהפרשת  עלייה 
בתחושה,  והפרעה  בעצב  פגיעה  ובבליעה, 
התכשיט   של  ואספירציה  בלשון  בצקת 
 Stead, Williams, Williams & Robinson,(
נתיב  חסימת  של  מקרים  מתועדים   .)2006
קשה  אלרגית  מתגובה  כתוצאה  וחנק  אויר 
עשוי  הוא  אם  בעיקר  התכשיט,  למתכת 

 .)Meltzer, 2005( מניקל

הסיבוכים בטווח הארוך יותר הם: זרם גלווני 
בשחזור  מתכת  תכשיט  של  במגע  הנוצר 
לעומק  התכשיט  של  חדירה  דנטלי,  אמלגם 
הרקמה, שבר שיניים, נסיגת חניכיים, שאיפת 
תכשיט כתוצאה מלעיסה או דיבור, שעלולה 
לפצוע את הושט, לנקב את הקיבה ולהסתיים 
 Stadiniski, Faveri,( כירורגית   בהתערבות 
 .)Hayacibara, Filho & Hayacibara, 2009
 389 שמבין  מלמד  בישראל  שנערך  מחקר 
שגרתית  שיניים  לבדיקת  שהגיעו  חיילים 
כלל  מודעים  היו  לא   58% צבאית,  במרפאה 
לסכנות שבניקוב וענידת תכשיט בחלל הפה. 
נפיחות  על  דיווחו  מהמשתתפים  כמחצית 
לשליש  הפה,  בחלל  הניקוב  לאחר  ודימום 
כרוני  גירוי  בשל  חניכיים  נסיגת  נמצאה 
שבורות  שיניים  נצפו   14% אצל  מהתכשיט, 
ודלקת של רירית החניכיים )צדיק, בקר ולוין, 

 . )2007

להבדיל מניקוב באזור הפה העשיר בכלי דם, 
ייחודיים  סיבוכים  יש  האוזן  בסחוס  לניקוב 
משופעת  שאינה  רקמה  מהיותו  שנובעים 
בכלי דם ולכן זמן ההחלמה שלה איטי )3-9 
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במחלה  להדבקם  מחשש  שנה,  במהלך  דם 
זיהומית.

בפירסינג  הקשורות  הבריאותיות  הסכנות 
וקווים  נהלים  בהגדרת  הצורך  את  מעלות 
מנחים ואכיפתם, ובמקביל בקרה ופיקוח על  
עבודתם של אמני הפירסינג. היחידה למניעת 
צריכה  הבריאות  במשרד  זיהומיות  מחלות 
להוציא הנחיות  שיתארו נורמות בפרוצדורה 

כדי למנוע זיהומים. 
לחולים  ויעיל  בטוח  טיפול  לספק  במטרה 
מעודכן,  ידע  לאחיות  דרוש  פירסינג,  בעלי 
והטיפול  הפירסינג  סיבוכי  זיהוי  שכולל 

וניתוחים,  הדמיה  לבדיקות  שליחה  בהם, 
או  ו\  טובוס  הכנסת  כמו  פרוצדורות  ביצוע 
זונדה למטופל עם ניקוב בפה או באף, ביצוע 
דפיברילציה לבעל פירסינג בפיטמה, הרכבת 
חירור  או  באף,  פירסינג  לו  שיש  למי  מסכה 
בלחי, הכנסת קטטר למטופל עם ניקוב באיבר 

המין ועוד.
ניקובי  למרות שקיים מידע רב לגבי תופעת 
לקהל  הפתוחים  האינטרנט  באתרי  הגוף 
מקצועית  ספרות  מאוד  מעט  יש  הרחב, 
זו  מסקירה  יוצא  כפועל  בנושא.  העוסקת 
מודעות  לבדיקת  מחקר  אלו  בימים  מתבצע 

המטפלים לתופעת ניקובי הגוף.

והתכשיט  ובכפפות,  פעמיות  חד  במחטים 
כסף  זהב,  כמו  אצילה  ממתכת  להיות  חייב 
או טיטניום טהורים. יש להדריך את הצעירים 
להם  להמליץ  עצמי,  פירסינג  עשיית  לאי 
בשל  בכלל,  בלשון  פירסינג  לעשות  שלא 
הסכנות הרבות הכרוכות במיקום זה. בתהליך 
היגיינה  על  לשמירה  להנחות  יש  ההחלמה 
לשמור  חשוב  הידיים,  באזור  בייחוד  גבוהה, 
על ניקיון המקום ולטפל בו, ולא "לשחק" עם 
העגיל ולסובב אותו בזמן ההחלמה. בהדרכה 
והדרכים  הזיהום  סכנות  אודות  דגש  יושם 
לזהות אותו. בנוסף יש להביא לידיעתם של 
האנשים שעשו פירסינג כי אסור להם לתרום 
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עתיד החינוך לסיעוד
לקיחת אחריות מתוך ראייה מפוכחת

תקציר
ובאחיות  באחים  וגדל  ההולך  המחסור 
חדשה  מציאות  יוצר  ובישראל,  בעולם 
מערכת  של  והתאמה  היערכות  ודורש 
נדרשת  בבד  בד  בסיעוד.  ההכשרה 
המערכת להכשיר כוח אדם אקדמי, מיומן 
השינויים  עם  להתמודד  שידע  ומקצועי, 
המתרחשים  המואצים  הטכנולוגיים 

בתחום המדע והרפואה. 
לנוכח זאת, יש צורך מיידי  בעדכון תוכנית 
והתאמתן   הלימוד  ושיטת  הלימודים 
במערכת  שחלו  ולתמורות  לשינויים 
דוגמא  בפרט.  ובסיעוד  בכלל  הבריאות 
אחת לכך היא השינוי המתרחש בתפיסה 
בדגש  הבריאות  מקצועות  של  הבסיסית 
מקצוע  חרט  דרכו  בראשית  הסיעוד.  על 
למטופל  הדאגה  את  דגלו  על  הסיעוד 
המטופל  סביב  ההתנהלות  את  וקידש 
כיום  במרכז.  תמיד  נמצא  אשר  כפרט, 
הפרט  בראיית  החדשה  התפיסה  דוגלת 
כחלק ממערכת המורכבת מפריטים רבים, 
אחרים  וצרכים  רצון  מהם  אחד  שלכל 
להתאים  צורך  קיים  זאת,  לנוכח  ושונים. 
ולשנותן,  לסטודנטים  החינוך  שיטות  את 
כך שהדור הבא של האחיות יהיה מצויד 
בכלים, אשר יסייעו לו להתמודד ולתפקד 

במציאות משתנה ומורכבת זו. 

מבוא
בוגרי  בהכשרת  צורך  מכתיבה  המציאות 
ברמת  והולכים,  גדלים  במספרים  סיעוד 
מיומנות גבוהה ובעלי כישורי עבודה, כדי 
מיידית,  בעבודה  להתחיל  יוכלו  שאלו 
סיעודי  אדם  בכוח  המחסור  את  ויפתרו 
לספק  הצורך  מול  אל   .)Oermann, 2004(
דרישות אלו, נדרשת המערכת האקדמית 
תוכניות  את  עצמה,   את  להתאים 
הלימודים, וחשוב מכך - את שיטת הלימוד, 

לידע המתחדש ולצורכי האוכלוסייה.

לסיעוד  החינוך  בעתיד  לדון  בבואנו 
המאפיינים  את  גם  בחשבון  לקחת  יש 
הייחודיים של הדור החדש המגיע ללמוד 
את המקצוע. שלא כמו הוריהם השייכים 
)הנקרא  הדור החדש  בום",  ה"בייבי  לדור 
גם דור ה-Y( רואה בעבודה אמצעי לחיות 
את החיים, ולא מטרה של החיים עצמם. 
ולמחשבים, מכיוון  נמשכים לעסקים  הם 
ביותר  הטובה  הדרך  שזו  מאמינים  שהם 
להשיג כמה שיותר, בדרך המהירה ביותר. 
הם הדור הראשון של ילדים שחלק גדול 
לבית.  מחוץ  עבדו  שלהם  מהאמהות 
הורים אלה בילו זמן רב  והוציאו אנרגיה 
"להרגיש  לילדיהם  לגרום  במאמץ  רבה 
הערכה  מביא  זה  דור  עצמם".  עם  טוב 
ונתקל  האקדמי,  לשדה  גבוהה  עצמית 
את  מבינים  שאינם  במחנכים  לעיתים 
ותופס  שלהם  הדרישות  ואת  הצרכים 
במחקר  וכמתנשאים.  כיהירים  אותם 
כוח  של  והצרכים  הערכים  את  שבדק 
חדשות  אחיות  )קרי,  החדש  העבודה 
האחרונה(  בשנה  לימודיהן  את  שסיימו 
של  לאלו  שלו  התפיסות  את  והשווה 
חוסר  כצפוי  מצא  הוותיקים,  המחנכים 
מחנכיו.  לבין  הצעיר  הדור  בין  התאמה 
הסטודנטים  כי  בטוחים  היו  המחנכים 
מחפשים מרצה מוכשר ואווירה אכפתית 
שמים  הסטודנטים  כי  והתברר  וחיובית, 
עוד עלה  ודרבון.  דווקא על תמיכה  דגש 
אינם  הצעירים  הסטודנטים  כי  מהמחקר 
מעוניינים בתמיכה רגשית-פנימית, אלא 
בפן  מוטיבציה  למימוש  בדחיפה  דווקא 
Lynn- Wieck, 2003; Milone-( החיצוני 

  .)Nuzzo & Lancaster, 2004

משתנה  הסטודנטים  אוכלוסיית  הרכב 
והתרבותית  האתנית  השונות  הוא.  גם 
בבתי-הספר  הלומדים  אוכלוסיית  של 
ויצרה  דרמטי  באופן  גדלה  לסיעוד 

לימודים.  של  עשירה  תרבותית  סביבה 
לקורסי  הבאים  אלה  בעיקר  הסטודנטים, 
לבתי-הספר  נכנסים  אקדמאים,  הסבת 
לסיעוד בגיל מבוגר יותר ומביאים עימם 
חוויות אחרות מהעבר וניסיונות ממקומות 
מועסקים  כלל  בדרך  הם  שונים.  עבודה 
משפחות.  ומגדלים  מלאה  במשרה 
לחוויות  מעצורים  יוצרת  זו  מציאות  
גמישות  ומחייבת   שלהם,  הלימודיות 
לסיעוד  בתי-הספר  שלהם.  הזמנים  בלוח 
עם  להתמודד  מסוגלים  להיות  חייבים 
 Heller, Oros, &( מכך  שנובעים  האתגרים 

.)Durney-Crowley, 2005

באופי  הן  שינוי  חל  כי  ההבנה,  בצד 
הלומדים והן בפרמטרים להגדרת הכלים 
שעימם יוצאים בוגרי הסיעוד אל השטח, 
אופן  ואת  הלימוד  שיטות  את  לבחון  יש 
ההוראה. כל זאת, כמובן, אל מול מגבלת 
להאריך  שלא  והרצון  הלימוד,  משך 
וממגבלות  כלכליות  מסיבות  זו  תקופה 
מצוקת כוח האדם. קביעת מטרות ויעדים 
נבון  שימוש  תוך  וברורים  ממוקדים 
פני  בשיפור  תסייע  הקיימים,  במשאבים 

החינוך בסיעוד.

מה צריך להשתנות? 
תוכניות הלימודים

בהרכב  הבריאות,  במערכת  השינויים 
האוכלוסייה ובמערכת הטכנולוגית בעולם 
של  שינוי  מצריכים  בפרט  ובארץ  בכלל 
 .AACN, 2007(( בסיעוד  הלימוד  תוכניות 
לרפורמה  העולמית  הקריאה  למרות 
במודל הלימוד המסורתי, לא השתנו רוב 
תוכניות הלימוד בסיעוד בצורה מהותית, 
ואלה אינן מותאמות למציאות העכשווית 
)Forbes & Hickey, 2009(. במהלך שנת 2010 
ישראל   במדינת  לסיעוד  החוגים  הוערכו 
על ידי המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( 
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באמצעות ועדה חיצונית, שבה נטלו חלק 
בין  הרחב.  מהעולם  לסיעוד  מומחים 
מסקנות המל"ג  מצאנו את ההתייחסויות 
מחדש  "לבחון  ממליצה  הוועדה  האלה: 
על  המתבססות  הלימודים  תוכניות  את 
הדרישות המחייבות של משרד הבריאות 
דרישות  את  משמעותית  בצורה  ולקצר 
לימוד  שעות  לשחרר  מנת  על  הליבה, 
של  האקדמית  החשיבה  פיתוח  לצורך 
ועדה  להקמת  תפעל  הלומדים"."המל"ג 
בתי  המל"ג   חלק  ייקחו  בה  משותפת 
הספר לסיעוד ומשרד הבריאות לשם דיון 
משרד  ידי  על  הנדרשים  הליבה  בקורסי 
הבריאות)המועצה להשכלה גבוהה, 2011( 

ב. שיטות ההוראה 
כיום  הסיעוד  בלימודי  הרווחת  התפיסה 
הפך  בכך  ידע.  בהקניית  עוסקת  עדיין 
רב  חומר  ולסקור  להספיק  ללמד,  הרצון 
עבר  ההוראה  מוקד  המרצים.  על  לנטל 
הלומדים.  על  לעול  והפך  המלמדים,  אל 
שבו  הטבעית,  הלמידה  מתהליך  בשונה 
העניין והמוטיבציה לרכישת ידע מצויים 
אצל הלומד, התפתחה תרבות המקדמת 
"האכלה בכפית", תוך ויתור על הסקרנות 
הטבעית. רוב תוכניות הלימודים עמוסות 
בחומר לשינון ולזכירה בעל פה. גם בתום 
הגמר  בחינת  בחלקה  בנויה  הלימודים 
מפריטים  שונות  בארצות  הממשלתית 
למרות  הידע,  בשולי  רובם  הנמצאים 
הצהרת משרד הבריאות להבטחת תפקוד 
עדיין  הסיעוד  תלמידי  ועוד,  זאת  בטוח. 
לומדים על פי מודל רפואי מכוון-מחלה 

.)Stokowski, 2011(

הסטודנטים  כתפי  על  המוטל  העומס 
אפשרי  בלתי  וכמעט  רב  לסיעוד 
)בהשוואה ללומדים אקדמיים אחרים(. הם 
שמתוכם  בשבוע,  ימים  חמישה  לומדים 
מתקיימים  לימוד  ימי  שלושה  לפחות 
בשני  הקלינית.  ההתנסות  במסגרת 
האתרים הנוכחות היא חובה. זאת, מבלי 
להזכיר את הצורך להגיע מוקדם לכיתה 
ולמחלקה, לעבוד בסופי שבוע על תוכניות 
לקניית  וכסף  רב  זמן  ולהקצות  טיפול, 
ולקריאתם.  ומגושמים  גדולים  ספרים 
נראה כי החינוך לסיעוד הולך ומאבד את 
הצעיר   לדור  ביחס  שלו  האטרקטיביות 
הטרוניות  את   .))Lynn- Wieck, 2003
אפשר לשמוע בהפסקות, בשיחות משוב 
www.,0,7340 האינטרנט  באתרי  ואפילו 
.ynet.co.il/home/0,7340,L-2227-14999,00.html

את  להעביר  יש  השינוי  ממגמות  כחלק 
הוראת המידע, הנגיש בספרי לימוד, אל 
ולעודד  לשוב  יש  הלימוד.  לכיתת  מחוץ 
למידה עצמאית, כזו הנשענת על ספרים 
צריכה  ההוראה  שיטת  מסודרים.  ותכנים 
יתקיים  ההוראה  שבסיס  כך,  להשתנות 
הסטודנט,  של  עצמי  לימוד  באמצעות 
לדיון  מיועדים  יהיו  בכיתה  והשיעורים 
אינטגרטיבי וביקורתי, תוך התבססות על 
רמת הידיעות הקודמת של הסטודנט. אין 
המידע  בהפנמת  נסייע  כך  רק  כי  ספק, 
גם  שישמשו  הבנה,  כישורי  ובפיתוח 
מחקרית  לחשיבה  ראשונית  כתשתית 
בקרב הסטודנטים, יקדמו למידה נוספת 
אותם  ויכשירו   )Ironside & Valiga, 2006(
שבו  לעולם  במהירות,  המשתנה  לעולם 
קצר,  זמן  תוך  ומשתנה  מתעדכן  המידע 
יהיה  לא  כבר  אתמול  נכון  שהיה  ומה 

מדויק מחר.

נדבך חשוב נוסף הוא המשך האקדמיזציה 
של  מספרן  העלאת  הסיעוד.  מקצוע  של 
עולה  בסיעוד  הראשון  התואר  בוגרות 
של  הגדלות  הציפיות  עם  אחד  בקנה 
הציבור, ששואף ליותר אחיות עם השכלה 
אקדמית חיונית בתחומים כמו: מנהיגות, 
ייעול מערכות, מחקר ומדיניות הבריאות, 
יש  הקהילה.  ובריאות  הציבור  בריאות 
להכין מאגר של מועמדים פוטנציאליים 
ותואר  שני  תואר  ללימודי  שימשיכו 
מוכיחים  מחקרים  בסיעוד.  שלישי 
בחולים  בטיפול  יותר  טובות  תוצאות 
מאושפזים בבתי-חולים, כאשר חלק גדול 
בתארים  מחזיק  הסיעודי  מהצוות  יותר 

.)Stokowski, 2011(  אקדמיים

הסטודנט,  אל  לידע  האחריות  העברת 
האקדמי  במוסד  למרצים  תאפשר 
לחשיבה.  כלים  הסטודנט  אצל  לפתח 
ובמסגרתו  יד,  בהישג  נמצא  זה  שינוי 
חדשות.  הוראה  בשיטות  להיעזר  ניתן 
מעריך  הסטודנטים  של  החדש  הדור 
מוסף.  ערך  בעלות  לימודיות  פעילויות 
לימוד  בשיטות  ללמוד  להם  חשוב 
אותם  יקדמו  אשר  ועדכניות,  מגוונות 
מבחינת הידע והמיומנויות ויכינו אותם 
בשטח.  לעבודה  ביותר  הטובה  בצורה 
מציאותיות  ציפיות  עימם  מביאים  הם 
שהחינוך,  רוצים  הם  האקדמית:  לזירה 
שלו הם זוכים, יהיה רלוונטי לעבודתם,  
 Lynn- Wieck,( ולעכשיו  לכאן  רלוונטי 

 .)2003

בסטודנט,  הממוקדים  שינויים  לצד 
טכנולוגיות  של  המהירה  לצמיחה  גם 
על  דרמטית  השפעה  יש  המידע  העברת 
אחיות.  חינוך  ועל  בריאות  שירותי  מתן 
הדיגיטאלית  בטכנולוגיה  התפתחויות 
רפואה  של  האפליקציות  את  הגבירו 
בטלפון, עובדה  שקרבה  בין נותן השירות 
הרפואי למקבלו, בלי שתהיה ביניהם קרבה 
הדרמטיים  השיפורים  ממשית.  פיזית 
בזמן  בו  הביאו  קליני  למידע  בנגישות 
ובתוצאותיו  הטיפול  בניהול  לשיפור 
 .)Heller, Oros, & Durney-Crowley, 2005(
גליון המידע הרפואי מחליף את מערכות 
המסמכים המסורתיים, אך הזמן שהושקע  
נודד בחלקו הגדול  בעבר בטיפול בחולה 

לטיפול במסמכים אלקטרוניים אלה.

ולשדרג  הסטודנטים  את  לקדם  מנת  על 
בסיעוד  החינוך  חייב  ההוראה  את 
ושיפור  תרגול  על  להתבסס  ה-21  במאה 
מתקדמות.  טכנולוגיות  מיומנויות 
ממוחשבת,  הוראה  בין  לשלב  ניתן 
המעודדות  למידה  שיטות  על  המבוססת 
 Problem based כגון  קריטית  חשיבה 
בלומדות  שימוש  לבין   ,)learning )PBL
ממוחשבות  סימולציות  מהבית,  ללמידה 
וסימולציות תפקידים. על ההוראה להיות 
טיפוליים  מצבים  סקירת  תוך  ממוקדת, 
יותר  מייצגים, אשר יאפשרו הבנה רחבה 
של עקרונות פעולה בקרב הצוות הסיעודי 

 .)Stokowski, 2011 (

ג. התמקצעות והבנת תפקיד הסיעוד
השאר  בין  מתמקדים  הסיעוד  לימודי 
בפיתוח מיומנויות של יצירת יחסי גומלין 
בין האחות לחולה, ואולם למעשה, האחיות 
הכולל  פנוראמי,  מבט  לטפח  צריכות 
וגישה  ובטיחות  איכות  טיפול,  שיטות 
צוותית לפתרון בעיות. כדי לאפשר למידה 
הסובבת,  למציאות  המותאמת  מתקדמת 
עדכניות  תפיסות  בלימודים  לשלב  יש 
הרפואה  בזירת  הסיעוד  תפקיד  של 
העכשווית. יש להכין את הלומד לתפקיד 
חדש של שחקן יעיל יותר בצוות הרפואי 
ולגרום לו לפתח כושר ניווט בין מערכות 
קליניות שונות, נושא שאינו נלמד בכיתה. 
זהו מערך של חוויות והתנסויות, שחייבים 
בעתיד  ההוראה.  לשיטות  אותו  להוסיף 
רב-מקצועיים  בצוותים  לעבודה  הדרישה 
תגבר, וביניהם תידרש גם עבודה עם בעלי 
כמטפלים,  נתפסים  לא  שעדיין  תפקיד, 
שיתוף  ומשפטנים.  גנטיקה  מומחי  כגון 
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להשגת  קריטי  הוא  המקצועיות  הדעות 
באמצעות  רק  יושג  זה  מצב  זו.  מטרה 
בין-מקצועית של אחיות,  צוותית  הכשרה 
הכשרה  אחרים,  מקצוע  ואנשי  רופאים 
בעלי  כל  של  מחייבת  שותפות  הדורשת 
למקצועות  סטודנטים  השונים.  המקצוע 
בין- פעולה  בשיתוף  הלומדים  הבריאות, 
של  לתפקידיהם  אלה  חשופים  מקצועי, 
אלה ולתחומי האחריות שלהם, לתקשורת 
של  משותפים  לתהליכים  אפקטיבית, 
וכן  החלטות,  וקבלת  בעיות  פתרון 
לתלמידים אחרים דרך סימולציות ולימוד 
ברשת )האינטרנט(. אין ספק, כי יש מקום 
לשיתופי  לסיעוד  בתי-הספר  של  ליוזמה 
פעולה בין-מקצועיים בשלבים המוקדמים 
ביותר ללימודים ובאופן רציף דרך כיתות 
משותפות  והזדמנויות  משותפות  לימוד 
להכשרה קלינית. ההכשרה הבין-מקצועית 
תחילת  אחרי  גם  להתקיים  צריכה 
העבודה בשטח, באמצעות תוכניות המשך 
לשיפור היכולות בארגוני הבריאות עצמם 
)Stokowski, 2011(. בנוסף, יש לתת מענה 
לעולם המושגים של אוכלוסיות שונות של 
הרפואי- המודל  את  ולהחליף  מטופלים, 
וההליכים  המשימה  מודל  או  אבחנתי, 
להתייחס  הסטודנט  יוכל   שבו  במודל 
לעולם המושגים של אין-ספור חולים עם 
 Stokowski,( רפואיות  אבחנות  אין-ספור 

.)2011; Thorne, 2006

המעבר  עקב   מתעוררות  אלו  מגמות 
רקע  על  בקהילה  לטיפול  הצפוי 
כמה  לנהל  היכולת  השונות.  הרפורמות 
נכשלה,  ביניהם  ולתאם  בנפרד  תחומים 
והמיקוד הקליני בטיפול אקוטי אינו מכין 

את האחיות לאף אחד מהתפקידים שהן 
עשויות לקבל בסוף לימודיהן מחוץ לבית-

החולים. ולכן, אחיות בשלב הכניסה לתפקיד 
צריכות להיות מסוגלות לעבוד במגוון של 
סביבות עבודה מעשיות, בדגש על הקהילה 
)Stokowski, 2011(.  מגמות עדכניות נוספות 
לרב-תרבותיות,  בהתאמה  לראות  ניתן 
ישראל  ובמדינת  בכלל  בעולם  החיונית 
 Future of( בפרט. דו"ח שפורסם לאחרונה 
Nursing  FON( מזהה אף הוא אלמנט של 
חוסר גיוון בקרב מועמדים ללימודי סיעוד. 
על פי הדו"ח, יש לאתר סטודנטים ממוצא 
אתני מגוון ומשני המגדרים, כדי לייצר כוח 
אוכלוסייה  של  צרכים  על  שיענה  עבודה 
תרבויות  תלוי  טיפולי  מענה  וייתן  מגוונת 
 Bevill,  Cleary, Nooney, 2007;( רפואיות 

 .)Stokowski, 2011

ועיצוב  למידה  על  דגש  לשים  יש  בנוסף, 
אתיות  דילמות  עם  התמודדות  דרכי  של 
הצפויות לאורך העיסוק במקצוע. מחקרם 
Helkama  Auvien, Souminen, Leino- של 

אתיקה  לימוד  כי  הראה   ,)Kilpi &  )2004
הלימודים  תקופת  במהלך  בה  והעיסוק 
יכולת  את  ומרחיב  משפר  האקדמית, 
השנים,  שעם  לזכור,  כדאי  ההתמודדות. 
מורכבות,  תהפוכנה  האתיות  הדילמות 
בעוד שהמצבים הדיכוטומיים של שחור-

 .)Thorne, 2006( לבן, רע-טוב, ילכו ויתמעטו

בהכרה  מצוי  הוא  אף  וחשוב  נוסף  פן 
לשדה  הסיעוד  תרומת  של  ובזיהוי 
להכרת  החינוך  באמצעות  הרפואי. 
המקצוע ניתן יהיה ללמוד אודות תרומת 
האחים והאחיות לתחום הרפואה. נקודות 

מעין אלו, המהוות מוקדי תרומה מרכזיים, 
זוהו בעבר בתחומים של: איכות הטיפול, 
ההמשכי  והקשר  דיווח  הסיכונים,  ניהול 

.)Porter-O’Grady, 2001( עם המטופל

אל מול השינויים הרבים, הצפויים בתוכנית 
המועצמת  הלמידה  וחוויית  הלימודים, 
במסגרתם, ראוי להוסיף גם מוקדי הוראה 
כחלק  ההתנסות  חוויית  בעיבוד  שיעסקו 
מתהליך ההכשרה והליווי של הסטודנטים. 
כיום שילוב ההתנסות המעשית בתוכנית 
הלימודים לא זוכה לעיבוד וקישור לחוויה 
שמתבצעת  המידע  ולרכישת  האקדמית, 
ליצור  ניתן  זה  מעין  גשר  במסגרתה. 
את  כאמור,  שילוו,  קבוצתיים,  במפגשים 

.)Stokowski, 2011( הליך ההכשרה

סיכום
רק  לא  לשאוף  צריך  הסיעוד  מקצוע 
אלא  בו,  העוסקים  מספר  את  להגדיל 
שנמצאת  בריאות  ממערכת  חלק  להיות 
בתהליך של שינוי. חובה על החינוך בסיעוד 
המגיעים  הסטודנטים,  צורכי  את  לזכור 
החינוך  אנשי  על  בהם.  ולהתחשב  ללמוד, 
לסטודנטים  לעזור  דרך  למצוא  בסיעוד 
בקריירות  מוצלחת  זינוק  לנקודת  להגיע 
בלימודים.  מיותר  מעומס  ולהימנע  שלהם 
שבה  לדרך  בנוגע  ברור  חזון  לנסח  יש 
צועד מקצוע הסיעוד במאה ה-21. מסלול 
שאנשים  כך  להיבנות,  חייב  הלימודים 
הגלומות  רבות  אפשרויות  יראו  צעירים 
להחיות  הוא  והאתגר  המקצוע,  בבחירת 
כך  בסיעוד,  החינוך  את  מחדש  ולעצב 
שהצרכים, המטרות והתפיסות של החברה, 

הפקולטה והסטודנטים יהיו מתואמים. 
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יהב - קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע"מ

תשואה נומינלית ברוטו, מצטברת ללשנת 2010
במסלול כללי : 8.4%*, במסלול ללא מניות : 5.4%

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 03-6914941/2, 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 5.25%.   5 שנים 6.48%.  מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים  0.64

חשוב מאוד:
בהתאם להוראות המחוקק להלן ההנחיות לגבי אופן משיכת כספים מקרן ההשתלמות

1. בסניפי בנק יהב   - ניתן להגיש בקשת משיכה בסכומים שלא יעלו על 50,000 ₪.
2. במשרדי הקופה   - בצירוף ת.ז. ופרטי חשבון בנק.

3. באמצעות הדואר - שליחת טופס משיכה לקופה + צילום ת.ז. + המחאה ]צ'ק[ מקורית מבוטלת או מסמך בנקאי מקורי המכיל מספר חשבון + ת.ז. + שם בעל החשבון.
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פרוטוקול מתן נוזלים דרך הוריד
למטופלים הנמצאים בצום לקראת ניתוח

תקציר
נוזלים ואלקטרוליטים בגוף האדם  מאזן 
במאזן  הפרה  לקיומו.  הכרחי  תנאי  הינו 
לגרום  עלולה  ואלקטרוליטים  נוזלים 
איברי  בתפקוד  חמורות  להפרעות 
דהידרציה  למוות.  ואף  השונים  הגוף 
)התייבשות, dehydration( בקרב מטופלים 
שכיחה,  תופעה  היא  לניתוח  הממתינים 
אשר נובעת מצום ממושך, הדרוש כהכנה 
בהרגשתו  הרעה  מלבד  כללית.  להרדמה 
לאחריו,  והן  ניתוח  לפני  הן  של המטופל 
מטבוליות,  השפעות  גם  לדהידרציה 
הרדמה  לאחר  התאוששות  המעכבות 
הנהגת  האשפוז.   משך  את  והמאריכות 
משטר מתן נוזלים דרך הוריד למטופלים 
תפחית  ניתוח  לקראת  בצום  הנמצאים 
את שכיחות תופעת הדהידרציה, תתרום 
וכן  להתאוששות מהירה לאחר ההרדמה 
תקצר את משך האשפוז. פרוטוקול מתן 
המוצע  אחיות,  עבור  הוריד  דרך  נוזלים 
במאמר, יהווה כלי עזר לאחות במחלקות 

כירורגיות במניעת מצב הדהידרציה.

מבוא
דהידרציה היא מצב של מחסור בנוזלים 
כמות  כאשר  מתרחשת  דהידרציה  בגוף. 
והנוצרים  הפה,  דרך  הנקלטים  הנוזלים 
מכמות  קטנה  ממטבוליזם,  כתוצאה 
הנוזלים המופרשים מהגוף בשתן, צואה, 
 Thibodeau & Patton,( וזיעה  נשימה 
שתיים  הנמשך  ניתוח,  לפני  צום   .)2007
עשרה שעות או יותר, גורם לאיבוד כליטר 
נוזלים מגוף האדם וכמו כן, עלול להוביל 
 Holte et al.,( אלקטרוליטריות  להפרעות 
לסובלים  קשישים,  למטופלים   .)2002
הנוטלים  לאלה  וכן  ודמנציה  מסוכרת 

סטרואידים ותרופות משתנות ישנו סיכון 
מוגבר לפתח דהידרציה 

 )Williams et al., 2007(. כתוצאה ממחסור 
בנוזלים מטופל עלול לסבול מצמא, חולשה 
דהידרציה  כי  נמצא  בנוסף,  וסחרחורת. 
איטית  להתאוששות  גורמת  ניתוח  לפני 
יותר לאחר ההרדמה ואפילו מאריכה את 
משך האשפוז )Holte et al., 2002(.  צום 
אשר  אירוע,  הוא  ניתוח  לקראת  ממושך 
בצוותי  ומחסור  טכניים  מאילוצים  נובע 
מהמחלקות  בחלק  במקביל,  ניתוח.  חדר 
להחזרת  משטר  קיים  לא  הכירורגיות 
לפני  בצום  שנמצאים  למטופלים  נוזלים 
ניתוח. גורמים אלה מגבירים את הסיכון 
מטופלים.  בקרב  דהידרציה  להתפתחות 
להעלות את  היא  הנוכחי  מטרת המאמר 
תופעת  לקיום  הסיעודי  הצוות  מודעות 
הנמצאים  מטופלים  בקרב  הדהידרציה 
פרוטוקול  להציע  וכן  ניתוח  לפני  בצום 

למניעת תופעה זו. 

סקירת ספרות
נוזלים  של  הומיאוסטזיס  או  מאזן 
ואלקטרוליטים הוא מצב, בו כמות וחלוקת 
תקינות  בגוף  והאלקטרוליטים  הנוזלים 
וקבועות. על מנת לשמור על הומיאוסטזיס, 
הנכנסת  והאלקטרוליטים  הנוזלים  כמות 
לגוף צריכה להיות שווה לכמות הנוזלים 
מהגוף.  המופרשת  והאלקטרוליטים 
כאשר קיים הומיאוסטזיס כמות הנוזלים 
בחללים  התאים,  בתוך  והאלקטרוליטים 
נשארת  הדם  כלי  ובתוך  הבין-תאיים 
מחסור  או  עודף  יחסי.  באופן  קבועה 
גורמים  בגוף  אלקטרוליטים  או  בנוזלים 
עלולה  אשר  בהומיאוסטזיס,  להפרה 
להוביל להפרעות חמורות בתפקוד איברי 

 .)Thibodeau & Patton, 2007( הגוף

מנגנונים  מספר  קיימים  האדם  בגוף 
מנגנון  הנוזלים.  מאזן  את  המווסתים 
מפחית  אשר  מנגנון  הוא  האלדוסטרון 
ירידה  על  לפצות  מנת  על  שתן  הפרשת 
בצריכת הנוזלים. כאשר חלה ירידה בנפח 
קסקדת  מתרחשת  החוץ-תאי,  הנוזל 
תהליכים, אשר מובילה להפרשת ההורמון 
אלדוסטרון מהקורטקס של יותרת הכליה.  
של  מוגברת  לספיגה  גורם  אלדוסטרון 
אשר  דבר  הכליות,  ידי  על  נתרן   יוני 
מים.  של  מוגברת  לספיגה  גם  מוביל 
כתוצאה מכך, גדל נפח הנוזל החוץ-תאי 
אשר  נוסף,  מנגנון  הנוזלים.  מאזן  ונשמר 
מסייע לשמירת מאזן הנוזלים הוא מנגנון 
אנטי-דיורטי  הורמון  ידי  על  המווסת 
ירידה   .)ADH, Antidiuretic Hormone(
בנפח פלסמת הדם נקלטת על ידי בארו-

הנמצאים   )Baroreceptors( רצפטורים 
והמסר  הגדולים  ובורידים  הלב  בעליות 
מההיפותלמוס  להיפותלמוס.  מועבר 
אשר  האחורית,  להיפופיזה  עובר  המסר 
זה  הורמון  הדם.  למערכת   ADH מפרישה 
מגיע לתאי המטרה בכליות וגורם לירידה 
בהפרשת השתן ולתחושת צמא שגורמת 
הפלסמה  נפח  מכך,  כתוצאה  לשתיה. 
בעקבות  והן  השתייה  בעקבות  הן  עולה 

עיכוב הפרשת השתן. 

חשוב לציין, שבזמן צום ממושך, במהלכו 
מאזן  האדם,  לגוף  נוזלים  כניסת  אין 
המנגנונים  למרות  יישמר  לא  הנוזלים 
שתוארו לעיל, מכיוון שלא ניתן להפסיק 
לחלוטין את תהליכי ההפרשה. כל עוד בן 
אדם חי ונושם הוא ממשיך להפריש נוזלים 
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העור.  ודרך  השתן   דרכי  הריאות,  דרך 
הכרחית  היא  לגוף  הנוזלים  הכנסת  לכן, 
לשמירה על מאזן נוזלים ואלקטרוליטים 

.)Thibodeau & Patton, 2007(
הממתינים  מטופלים  בקרב  דהידרציה 
לניתוח היא תופעה שכיחה, אשר נובעת 
להרדמה  כהכנה  הדרוש  ממושך,  מצום 
כללית.  צום לפני ניתוח, הנמשך שתיים 
עשרה שעות או יותר, גורם לאיבוד כליטר 
להוביל  עלול  ולכן  האדם  מגוף  נוזלים 
של  במצב  אלקטרוליטריות.  להפרעות 
דהידרציה מטופלים מדווחים על תחושת 
 Holte et al.,( וסחרחורת  חולשה  צימאון, 
בטורגור  ירידה  תיתכן  כן,  כמו   .)2002
בדופק  והאצה  דם  בלחץ  ירידה  העור, 
במקרים  מעבדה  בבדיקות  )טכיקרדיה(. 
בהמטוקריט  עליה  יש  לעתים  אלה 
וחמצת  היפרנתרמיה  וקריאטנין, 
בנוסף   .)Rassam et al., 2005( מטאבולית 
ניתוח  לפני  דהידרציה  אלו,  לסימנים 
מהווה גורם לאשפוז ממושך והתאוששות 
דרך  נוזלים  מתן  הרדמה.  לאחר  איטית 
דהידרציה  מונע  הצום  בזמן  הוריד 
הרגשת  את  משפר  מכך  וכתוצאה 
מצימאון,  פחות  סובל  אשר  המטופל, 

)Holte et al. 2002( חולשה וסחרחורת
מטופלים שאינם מקבלים נוזלים כפיצוי 
היפוולמיה  לפתח  עלולים  הצום  במהלך 
הדם  בזרימת  ירידה  מכך,  וכתוצאה 
נוזלים  מתן  כי  נמצא  העיכול.  למערכת 
לפני ניתוח מונע בחילות והקאות לאחר 
ניתוח על ידי שיפור זרימת הדם למערכת 
שדווח  כפי   .)Chaudhary, 2006( העיכול 
על ידי Adanir, דהידרציה כתוצאה מצום 
לבחילות  סיכון  גורם  מהווה  ניתוח  לפני 
שערכו  במחקר  ניתוח.  לאחר  והקאות 
בקרב 210 מטופלים נמצא שמתן נוזלים 
ניתוח  לפני  בצום  הנמצאים  לחולים 
מפחית בצורה משמעותית את היארעות 
 Adanir et( הבחילות והקאות לאחר ניתוח

).al., 2008

לפני  ממושך  צום  לעיתים  כי  לציין,  יש 
ניתוח הינו תוצאה של זמינות ירודה של 
בארץ  חולים  מבתי  בחלק  ניתוח.  חדרי 
זמן ההמתנה לניתוח שאינו אלקטיבי הוא 
מספר ימים )מתוך דו"ח מבקר המדינה(. 
בזמן הזה המטופל צם לפני כניסה לחדר 
חדרי  של  זמינות  חוסר  עקב  אך  ניתוח, 
מקבל  המטופל  מתבטל,  הצום  ניתוח 
ארוחה ומתחיל לצום מחדש. בזמן ארוחה 

כזו המטופל לא מסוגל להחזיר את כמות 
במהלך  שאיבד  ואלקטרוליטים,  הנוזלים 
הצום ולכן נמצא בסכנה לפתח דהידרציה.

בצום  הנמצאים  למטופלים  נוזלים  מתן 
מאזן  על  לשמירה  מסייע  ניתוח  לפני 
לפרפוזיה  ותורם  ואלקטרוליטים  נוזלים 
 Shields et al., 2008;( תקינה לכל הרקמות

.)Wilson et al., 1999

בקרב  דהידרציה  למניעת  מנחים  קווים 
מטופלים הנמצאים בצום לניתוח

תלויים  והמינון  לעירוי  התמיסה  בחירת 
ובדיקות  רקע  מחלות  המטופל,  בגיל 
של  הבסיסית  הנוזלים  תצרוכת  מעבדה. 
אדם מבוגר בריא היא 35 מ"ל לקילוגרם 
משקל גוף ביממה. כמות הנתרן והאשלגן 
 2 היא  ביממה  בריא  לאדם  הדרושים 
משקל  לקילוגרם   )mmol( מילימול 
גוף  משקל  לקילוגרם  מילימול   ו-1  גוף 
 Biesalski et al., 2009; Rassam( בהתאמה 
et al., 2005(. על מנת לספק את הדרישות 
 NaCl הללו מומלץ לערות 1000 מ"ל של
יש  הדרוש  הנפח  שאר  ולהשלמת   0.9%
לערות Glucose 5%. לכל שקית של 1000 
מ"ל יש להוסיף 20 מיליאקוויולינט )מא"ק, 
תוספת   .)KCl )תמיסת  אשלגן  של   )mEq
האשלגן  רמת  כאשר  גם  מומלצת   KCl
אולם  מא"ק/ליטר(,   3.5-5.3( תקינה  בדם 
אם קיימת היפרקלמיה )רמת אשלגן מעל 
מתוספת  להימנע  יש  מא"ק/ליטר(   5.3
הינה  בדם  נתרן  של  התקינה  הרמה   .KCl
135-145 מא"ק/ליטר. במידה ורמת הנתרן 
 NaCl במקום  מא"ק/ליטר  מ-145  גבוהה 
 NaCl 0.45% )Rassam et 0.9%  יש לערות

al., 2005(. ]ראה תרשים מס' 1.[

מומלץ  לבבית  תחלואה  עם  למטופלים 
 ,NaCl 0.45%  - היפוטונית  תמיסה  לתת 
נוזלים  ועודף  נתרן  צבירת  למניעת 
הנוזלים  כמות  כן,  כמו  מכך.  כתוצאה 
ליממה צריכה להיות קטנה מזו של אדם 
 NaCl של  מ"ל   0.5-1 לערות  ניתן  בריא. 
בשעה.  גוף  משקל  לקילוגרם   0.45%
רמת  פי  על  לשקול  יש  אשלגן  תוספת 
]ראה   .)Fauci, et al., 1998( בדם  האשלגן 

תרשים מס' 2[.

כליות  מאי-ספיקת  הסובלים  במטופלים 
למנוע  היא  בנוזלים  הטיפול  מטרת 
לחץ  וירידת  אלקטרוליטריות  הפרעות 
דם. מומלץ לתת תמיסה איזוטונית ללא 

את  ולהגביל   NaCl 0.9% אשלגן–  תוספת 
לקילוגרם  מ"ל  ל-0.5-1  ההזלפה  קצב 
אחר  לעקוב  חשוב  בשעה.  גוף  משקל 
 .)Rassam et al., 2005( בדם Na-ו K רמות

]ראה תרשים מס' 2[.

למטופלים הסובלים מסוכרת לא מאוזנת 
דהידרציה  לפתח  יותר  גבוה  סיכון  יש 
בדם,  גבוהה  סוכר  רמת  הצום.  בזמן 
השומנים,  לפירוק  לגלוקוזוריה,  הגורמת 
הגורם לקטונוריה והן לקטבוליזם חלבונים 
אשר כולם מובילים לדהידרציה והפרעות 
יש  אלו  במטופלים  חומצה-בסיס.  במאזן 
היות   ,Lactated Ringer’s ממתן  להימנע 
להפוך  עלול  בתמיסה  שנמצא  ולקטט 
היא  המומלצת  התמיסה  בכבד.  לגלוקוז 
פי  על  יקבע  המינון  כאשר   ,NaCl 0.9%
תחלואה נוספת כפי שתואר לעיל. תוספת 
אשלגן - 20 מא"ק של KCl לכל 1000 מ"ל 
ולחולים  קטוזיס  במצבי  הכרחית  נוזלים 
נוזלים  שמטופלים באינסולין. בזמן עירוי 
במידה  סוכר.  רמות  אחרי  לעקוב  חשוב 
מ"גֿ  מ-200  גבוהה  תהיה  הסוכר  ורמת 
והחלפת  באינסולין  טיפול  לשקול  יש 
 Glucose 5% )Rassam et al.,-ל התמיסה 

2005(. ]ראה תרשים מס' 2[.

תיאור הליך בניית פרוטוקול למתן נוזלים 
למטופלים הנמצאים בצום לקראת ניתוח

הפרוטוקול נבנה על ידי ולריה ז'דנוב, אחות 
שיבא,  בביה"ח  ב'  אורטופדית  מחלקה 
בהנחיית  פרקטיקום  הקורס  במסגרת 
לימודים  במהלך  מלניקוב,  סמיון  ד"ר 
לתואר ראשון בסיעוד באוניברסיטת תל-

ד"ר  עם  בשיתוף  נבנה  הפרוטוקול  אביב. 
בביה"ח  ההרדמה  מהמערך  קדרי  מוחמד 
שפורסמו  הנתונים  על  ומתבסס  שיבא 
נוספים  שותפים  המדעית.  בספרות 
לבניית הפרוטוקול היו  האחות האחראית 
במחלקת כף יד מינה ברילוביץ; אח אחראי 
בלייבר  איגור  ב'  אורטופדית  מחלקה 
א'  אורטופדית  מחלקה  אחראית  ואחות 
לשימוש  אושר  הפרוטוקול  וקנין.  סיגל 
חיים  ד"ר  ההרדמה  מערך  מנהל  ידי  על 
האורטופדי  מערך  מנהל  בירקנשטט, 
סיכונים,  לניהול  מדור  צ'צ'יק,  אהרון  ד"ר 
מדור הנחיות מקצועיות, ומנהלת הסיעוד 

בביה"ח שיבא ד"ר שושי גולדברג.
בראי  "כירורגיה  בכנס  הוצג  הפרוטוקול 
שיבא  בביה"ח  נערך  אשר  הסיעוד", 

בספטמבר 2009.
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הטמעת  תהליך  החל   2010 מרץ  בחודש 
בביה"ח  האורטופדי  במערך  הפרוטוקול 
קיבלו  מוסמכים  ואחיות  אחים  שיבא. 
תכני  בפרוטוקול.  לשימוש  הדרכה 
ההדרכה כללו, בין היתר, סמכות ואחריות 
לביצוע, התוויות, אוכלוסיית יעד, הנחיות 
שעברו  לאחר  ודיווח.   תיעוד  לביצוע, 
קיבלו  בנושא,  ידע  מבדק  בהצלחה 
אישית  הרשאה  מוסמכים  ואחיות  אחים 
מרץ  מחודש  החל  הפרוטוקול.  להפעלת 
נוזלים  למתן  הפרוטוקול  מיושם   2011

במחלקה אורטופדית ב'.
מוגבל  בפרוטוקול  שימוש  כי  לציין,  יש   
ל-24 שעות של צום רצוף, מעבר לכך יש 

נוזלים דרך  צורך בהוראה רפואית למתן 
הוריד.

 
סיכום ומסקנות

אחות  של  החשובים  התפקידים  אחד 
להעלות  הוא  אורטופדית   במחלקה 
הצורך  את  המנתח  הצוות  למודעות 
ניתוח  לקראת  הצום  משך  בקיצור 
קשישים  למטופלים  במיוחד  אורטופדי, 
כרוניות.  ממחלות  הסובלים  ולמטופלים 
את  לנתח  לשאוף  המטפל  הצוות  על 
הגעתם  מרגע  שעות   48 תוך  המטופלים 
למחלקה. במצבים בהם אי אפשר להימנע 
לדאוג  יש  ניתוח,  לקראת  ממושך  מצום 

נוזלים ואלקטרוליטים הולם עבור  למאזן 
המטופל.

נוזלים  לדעתנו, שימוש בפרוטוקול למתן 
בהן  כירורגיות,  במחלקות  הוריד  דרך 
לקראת  ממושך  צום  של  תופעה  קיימת 
המטופלים  הרגשת  את  ישפר  ניתוח, 
במהלך הצום, יקצר את זמן ההתאוששות 
לאחר ההרדמה ויעלה את שביעות רצונם 
מחקר  לערוך  מומלץ  בעתיד  מהטיפול. 
במחלקות הכירורגיות, במטרה לבדוק את 
על  הפרוטוקול  לפי  נוזלים  מתן  השפעת 
ולאחר  מצבם של המטופלים בזמן הצום 

ניתוח, בהשוואה למצב הקיים כיום.

Adanir, T., Aksun, M., Altin, F. & Sencan, A. )2008(. Does preoperative hydration  affect postoperative nausea and vomiting? A randomized, controlled trial. Journal of  
laparoendoscopic & advanced surgical techniques, 18, 1-4.
Biesalski, H. K., Bischoff, S. C., Boehles, H. J. & Muehlhoefer, A. )2009(. Water, electrolytes, vitamins and trace elements – Guidelines on Parenteral Nutrition. German 
Medical Science, 7, 1-7.
Chaudhary, S., Sethi, A. K., Motiani, P. & Adatia, C. )2008(. Effect of preoperative intravenous fluid therapy with crystalloids or colloids on postoperative nausea & 
vomiting. Indian Journal of Medical Research, 127, 577-581.
Fauci, A. S., Braunwald, E., Isselbacher, K. J., Wilson, J. D., Martin, J. B., Kasper, D. L., Hauser, S. L. and Longo, D. L. )1998(. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 
New York: McGrow-Hill.
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Shields, C. J. )2008(. Towards a new standard of perioperative fluid management. Therapeutics and Clinical Risk Management, 4)2(, 569-571.
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ביבליוגרפיה
דו"ח מבקר המדינה

תרשים מס' 1:

האם המטופל סובל מ...

%mg 200 רמת סוכר בדם מעל%mg 200 רמת סוכר בדם עד

תרשים מס' 2:

מחלת לבאי ספיקת כליותסוכרת

רמת K גבוהה
mEq/1 5.3-מ

רמת K גבוהה
mEq/1 5.3-מ

דיווח לרופא וקבלת 
הוראה רפואית 

למתן נוזלים

דיווח לרופא וקבלת 
הוראה רפואית 

למתן נוזלים

דיווח לרופא וקבלת הוראה 
רפואית למתן נוזלים

Glucose 5% Saline 0.9% 1. מתן
1m1/kg/h בכמות של

1000ml לכל שקית של
KCI של mEq 20 יש להוסיף
2. מעקב אחר רמות סוכר

NaCI 0.9% מתן
0.5m1/kg/h בכמות של
500m1.5h בסה"כ עד

NaCI 0.45% מתן
0.5m1/kg/h בכמות של
1000ml לכל שקית של

mEq להוסיף

רמת K בטווח
mEq/1 3.5-5.3-מ

mEq/1 3.5-או נמוכה מ
רמת K בטווח

mEq/1 3.5-5.3-מ
mEq/1 3.5-או נמוכה מ

ראה פרוטוקול המתאים
לתחלואת המטופל

האם למטופל יש מחלות כרוניות כגון: יתר לחץ דם, מחלת לב, אי ספיקת כליות, סוכרת?

לאכן

רמת Na גבוהה
145mEq/1 - מ

רמת K גבוהה
mEq/1 5.3-מ

רמת K גבוהה
mEq/1 5.3-מ

דיווח לרופא וקבלת הוראה 
רפואית למתן נוזלים

דיווח לרופא וקבלת הוראה 
רפואית למתן נוזלים

Glucose 5% Saline 0.9% מתן
1m1/kg/h בכמות של

1000ml לכל שקית של
KCI של mEq 20 יש להוסיף

Glucose 5% Saline 0.45% מתן
1m1/kg/h בכמות של

1000ml לכל שקית של
KCI של mEq 20 יש להוסיף

רמת K בטווח
mEq/1 3.5-5.3-מ

mEq/1 3.5-או נמוכה מ

רמת K בטווח
mEq/1 3.5-5.3-מ

mEq/1 3.5-או נמוכה מ

mEq/ 135-145 - בטווח מ Na רמת
135mEq/1 - או נמוכה מ



לפרטים והרשמה
לפנות למזכירות בית הספר לאחיות (מירי):

04-6828031/4
Email: miri.d@ziv.health.gov.il

בוא/י ללמוד אצלנו
בבית הספר לאחיות מרכז רפואי זיו צפת

הזדמנות להתפתח אישית ומקצועית!

מיועד לאחים ואחיות מוסמכים/ות בעלי תואר ראשון 
המעוניינים להשתלב בתפקידי הדרכה במקום עבודתם.

היקף שעות הקורס:  204 שעות
(20 מפגשים, אחת לשבוע + 64 שעות התנסות מעשית).

מועד התחלת הקורס:  נובמבר 2011

מודולת הדרכה קלינית

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!
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לעבוד בשביל לחיות
או לחיות בשביל לעבוד*?

תקציר
"יציאה לפנסיה" או "כניסה אל הפנסיה": 
הפורש  האדם  אל  כיום  ההתייחסות 
ממעגל העבדה הינה כאל מישהו שאין בו 
יוצרת  מקהילה  חלק  שוב  שאינו  תועלת, 
שפרשו  אנשים  ויותר  יותר  ואולם  ופורה. 
יוצרים, ממשיכים  הם פעילים,  לגמלאות, 
ניסיון,  שנות  עשרות  על  בהסתמך  לעבוד 
המהווה  בחייהם,  חדש  לשלב  ונכנסים 
להם  והמקנה  בעבר  לפועלם  המשכיות 

בריאות נפשית ופיזית. 
מאמר זה יתאר דרך התמודדות עם מחלה 
באוניברסיטה,  בכיר  מרצה  של  כרונית 
לעבוד  ממשיך  אך  לגמלאות,  שפרש 
היתרונות  יפורטו  במאמר  בהתנדבות. 
הצגת  תוך  הזהב  בגיל  עבודה  המשך  של 
 .)Atchley1989(  תיאוריית ההמשכיות" של"
המודל  בעזרת  תסוכם  ההתמודדות  דרך 
של אגילרה ומאסיק )1985(. יוצגו המושגים 
ו"מעורבות בעבודה".  "התמכרות לעבודה" 
כי  המראים  מקצועיים  היבטים  יובאו 
בהדרכת  חשוב  מקום  יש  סיעודי  לצוות 
ומתוזמנת  בטוחה  לחזרה  באשר  חולים 

לעבודה לאחר החלמתם. 

מבוא
חייבת  המקצועית  שהקריירה  אמר  מי 
יש  לגמלאות?  הפרישה  עם  להסתיים 
הפרישה  בתקופת  שרואים  כאלה  אמנם 
הזדמנות לבלות, לטייל, לעסוק בתחביבים 
ולעשות את כל מה שלא הספיקו בשנות 
קימה   - אחרים  עבור  ואולם  עבודתם. 
לבריאות  ערובה  היא  בוקר  בכל  לעבודה 
הנפש והגוף. הם זקוקים למסגרת ורוצים 

להמשיך בחיים מלאי עניין ועשייה. 
היא  עבודה  כי  היא  כיום  הגישה הערכית 
מרכיב חשוב בבריאותו של אדם. המדיניות 
מהר  החולים  את  להחזיר  היא  המקובלת 
כמובן  העבודה,  למעגל  האפשר  ככל 
המאפשרים  הרפואיים  לתנאים  בכפוף 

זאת )לוי, משה וסילבר, 2007(.
בסיעוד,   .B.A לתואר  לימודים  במסגרת 
מפגשים  נערכו  קליני,  סמינר  בקורס 
)שם  משה  לבין  המאמר  כותבת  בין 
כמרצה  בעבודתו  הממשיך  גמלאי  בדוי(, 
באוניברסיטה בהתנדבות, גם לאחר שלקה 
היא  המאמר  מטרת  הלב.  שריר  באוטם 
לתאר דרך התמודדות של אדם, הממשיך 
בחייו המקצועיים גם בגמלאות וגם למרות 
במקום  נערכו  המפגשים  שעבר.  האירוע 
לשבועיים  אחת  באוניברסיטה,  עבודתו 

במשך כמה שבועות. 

תיאור מקרה
נשוי,  הארץ.  יליד   ,77 בן  בדוי(  )שם  משה 
אוטודידקט,  חקלאי  היה  אביו  וסב.  אב 
האדמה  אהבת  את  לו  הנחיל  אשר 
בבית-ספר  למד  התיכון  בשנות  והצומח. 
חקלאות  מדריך  היה  בצה"ל  חקלאי, 
ביולוגיה  למד  ובהמשך  נח"ל  בהיאחזויות 
שלו:                  הדוקטורט  נושא  באוניברסיטה. 
בין  תחרות  יחסי   - "פיטוסוציולוגיה" 
צמחים. משה המשיך לפוסט-דוקטורט עד 
למינוי תואר פרופסור. הוא היה כל השנים 
מרצה בכיר באוניברסיטה, יצא לשבתונים 
חדשים  בוטניים  לגנים  והוזמן  רבים 
שהוקמו בעולם. בשנת 2001 בעת שהותו 
בשבתון, בהיותו בן 67, לקה באוטם שריר 
טיפול  מקבל  במעקב,  נמצא  ומאז  הלב 
שיקומית.  במסגרת  ומשתתף  תרופתי 
למרות המחלה המשיך ללמד ולחקור. עד 
היום, בהיותו גמלאי, עדיין משמש מרצה 

בהתנדבות באוניברסיטה. 

עבודה לאחר פרישה
לגמלאות תורמת לבריאות 

 Continuity"( תיאוריית ההמשכיות  פי  על 
Theory"( של Atchley  1989, במהלך החיים 
חיים  דפוסי  לעצמם  מסגלים  אנשים 
וחיצוניים בהתאם להעדפותיהם  פנימיים 

ימשיכו  המבוגר  לגיל  בהגיעם  וליכולתם. 
וחיצוניים  פנימיים  דפוסים  אותם  את 
בהתנהלותם היומיומית: המשכיות פנימית 
לחוויות,  לרגש,  למזג,  לתחושות,  בקשר 
חיצונית  המשכיות  כן  וכמו  למיומנויות, 
שבה.  ולקשרים  בסביבה  לפעילות  בקשר 
אשר  אתגרים,  מציבה  הזקנה  תקופת 
בהתמודדות עימם נוטים הקשישים לשמר 
יעדיפו  הם  ומוכרים.  קיימים  דפוסים 
המשכיות  ועל  עבר  ניסיונות  על  להישען 
השינויים.  עם  להתמודדות  כאסטרטגיה 
הפרישה  לאחר  בקשיש  שחלים  השינויים 
בידיו  שהיו  דפוסים  משקפים  לגמלאות 
המשך  מציעה  הפרישה  ומעולם.  מאז 
כן  ועל  קודמות,  התנסויות  של  והרחבה 
חלק מהגמלאים יבחרו להמשיך בעבודתם 

 .)Atchley, 1989(
ה"גשר  בבסיס   עומדת  זו  תיאוריה 
"גשר   .)Bridge Employment( התעסוקתי" 
עבודה  כוח  של  כדפוס  מוגדר  תעסוקתי" 
הללו  הזהב.  גיל  בני  ידי  על  שמאויש 
ממשיכים לעבוד גם לאחר היציאה לפנסיה 
מגשרת  זו  עבודה  חלקי.  בהיקף  במשרות 
בהדרגה  הטרי  הגמלאי  את  ומעבירה 
מסטאטוס של עובד במשרה מלאה, אליו 
התרגל כל חייו, לסטאטוס של גמלאי בן גיל 
ה"גשר התעסוקתי" מצליח להגדיר  הזהב. 
ומאפשר  הפרישה  תקופת  את  מחדש 
שאחרי  לחיים  והסתגלות  הדרגתי  מעבר 
 .)Zhan, Wang, Liu & Shultz, 2009( הפרישה

הפורש  ההמשכיות,  לתיאוריית  בהתאם 
"גשר  עבורו  תהווה  וזו  בעבודתו,  ימשיך 
תעסוקתי" ותשמר דפוסי פעילות קודמים. 
זה  המוכר  במקום  חלקית  עבודה  המשך 
לשינויים  להסתגל  לגמלאי  תסייע  שנים, 
הכרוכים בפרישה. כמו כן, עבודה זו עוזרת 
מוכרת  וחיים  עבודה  סביבת  ביצירת 
ראה  חייו  כל  אשר  אדם  בנוסף,  ובטוחה. 
עצמו כבעל קריירה וכתוצאה מכך ההערכה 

רחלי ברצלר, תלמידת שנה ד' התוכנית הכללית לתואר בוגר בסיעוד, אוניברסיטת תל אביב

 בתמונת השער הגב' יהודית שרייבר, פסלת שהחלה ליצור לפני כ-10 שנים.
www.judithscreiber.com את עבודותיה ניתן לראות באתר

ביה"ס האקדמי לסיעוד שיבא.
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הדוקה  בצורה  קשורה  שלו  העצמית 
להישגים המקצועיים שלו, יפיק רווח עצום 
כמסגרת  התעסוקתי"  ב"גשר  מהשתתפות 
המשך. יתר על כן, טוענת התיאוריה, שעל 
כל אדם בגיל זקנה לשמר קשרים חברתיים 
בתקופות  לו  שהייתה  לזו  דומה  ברמה 
ב"גשר  המעורבות  כן  על  קודמות.  חיים 
פעילות  המשך  מאפשרת  התעסוקתי" 
עמיתים  עם  העבודה  במקום  חברתית 

.)Kim & Feldman, 2000( למקצוע

ל"גשר   Kim & Feldman 2000 לפי 
התעסוקתי" יתרונות רבים. לדוגמא, גמלאי 
אשר משתתף ב"גשר תעסוקתי" וממשיך 
חווה  לפנסיה,  היציאה  לאחר  גם  לעבוד 
סיפוק רב יותר מהחיים בכלל ומהגמלאות 
ממשיכים  שאינם  לאלו  בהשוואה  בפרט 
במחקרם  כן,  כמו  הפרישה.  לאחר  לעבוד 
כי מבוגרים  נמצא   )Zhan et al. 2009( של 
הפרישה,  לאחר  גם  לעבוד  הממשיכים 
ממוגבלויות  ממחלות,  פחות  סובלים 
תפקודיות, ובריאים יותר בנפשם ובגופם. 
מביטחון  נהנים  הם  כי  דיווחו  העובדים 
המקצועית  זהותם  את  ומשמרים  עצמי 
שיוצק  מה  היצירתיות,  תחושת  ואת 
לחייהם תוכן ותכלית ושומר על מצב רוחם 
שהמשיכו  אלו  הגופני,  במישור  המרומם. 
סוכרת,  כמו:  במחלות  פחות  חלו  לעבוד, 

סרטן, מחלות לב, יתר לחץ דם ושבץ. 

התעסוקתי"  מה"גשר  הוא  אף  נהנה  משה 
 .)1989( ההמשכיות  תיאוריית  את  ומממש 
הקבועה,  שגרתו  את  ומשמר  ממשיך  הוא 
החשובים  העקרונות  ואת  העדפותיו  את 
חינוך  בלימוד,  דגל  חייו  כל  לדבריו,  שלו. 
והעשרה, וכך הוא ממשיך גם בפנסיה. ללא 
ספק הוא נהנה מיתרונות העבודה בפנסיה. 
הוא מסופק מחייו ומעבודתו, ממשיך ליצור, 
לכתוב וללמד. כך הוא מספר: "האוניברסיטה 
מחופש  נהנה  אני  עבורי.  חיובי  מקום  היא 
אקדמי ומהעובדה  שכפרופסור בגמלאות 
יש לי חדר וסביבת עבודה נעימה ותומכת. 
אני מרגיש נהדר פה! אוהב ללמד וללמוד". 
יכול היה  ציין משה, שאם לא  בכל מקרה, 
נוטע  היה  אזי  להמשיך לשמש כפרופסור, 
"לא  המשפחתיים,  בשדות  חקלאי  מטע 

הייתי יושב בחיבוק ידיים בבית". 

החזרה לעבודה
לאחר אוטם שריר הלב

לצד התעסוקה המבורכת בגיל הזהב, אל 

הבריאותיים  הסיכונים  את  לשכוח  לנו 
חווה  משה  השלישי.  הגיל  בחובו  שטומן 
בגיל 67 אוטם בשריר הלב. הוא עבר ניתוח, 
שנמשך  שיקום,  ולאחריו  ממושך  אשפוז 
מקבל  שהוא  הטיפול  לצד  היום.  עד 
והתהליך השיקומי שהוא עובר, לא מוותר 
חייו המקצועיים. אחד המדדים  על  משה 
הוא  לבבי  אירוע  לאחר  מוצלח  לשיקום 
לעבודה  הנגישות  לעבודה.  לחזור  היכולת 
והיכולת לעבוד נחשבים מרכיבים חשובים 
ליקוי בריאותי  באיכות חייו של אדם עם 
או תפקודי. בנוסף, היכולת לעבוד קשורה 
לביטחון כלכלי, לסיפוק מהחיים, לשיפור 
קשורה  היא  כללי  ובאופן  העצמי,  הדימוי 
 Phillips, Harrison( לאיכות חיים טובה יותר

 .)& Houck, 2005
בארצות-הברית ובישראל כ-80% מהחולים 
ראשון.  לב  אוטם  לאחר  לעבודה  חוזרים 
החולים  רוב  הרפואיות,  ההמלצות  פי  על 
לחזור  יכולים  סיבוכים  ללא  באוטם  שלקו 
האוטם.  לאחר  שבועיים  כבר  לעבודתם 
חזרה  עם  ישר  ביחס  המצויים  הגורמים 
רמת  צעיר,  גיל  הם:  אוטם  לאחר  לעבודה 
גבוהה,  הכנסה  רמת  גבוהה,  השכלה 
התאמה לסביבת העבודה מבחינה נפשית, 
לחזור  החולה  של  האישית  המוטיבציה 
לעבודה, הערכת החולה לגבי מידת יכולתו 
לחזור לעבודה ועצמאות בקבלת החלטות 
בעבודה. מלבד גיל צעיר, כל הללו מתאימים 
למשה. בעיקר קיימת התאמה מבחינת רמת 
שהייתה  לעבודה,  לחזור  שלו  המוטיבציה 
גבוהה מאוד, רמת השכלתו הגבוהה ומידת 
העצמאות שלו בקבלת החלטות בעבודתו 

)לוי ואחרים, 2007(. 

תובנת החולים כי ניתן להחלים מהמחלה 
החזרה  בתוכנית  חשוב  מרכיב  מהווה 
במהלך  שעוד  סיפר  משה  לעבודה. 
הבין  המעקפים,  ניתוח  לאחר  אשפוזו, 
שהוא יחלים. למחרת הניתוח הגיעה אליו 
האחות המטפלת ועזרה לו לקום מהמיטה 
היה  זה  "תחילה  לדבריו,  ללכת.  ולהתחיל 
שכנעה  האחות  אפשרי".  בלתי  לי  נראה 
המחלקה,  במסדרון  ללכת  להתחיל  אותו 
בעודו נשען על מוט האינפוזיה. מבחינתו 
המשמעותיות  התרפיות  אחת  הייתה  זו 
והבין  ביטחון  נתמלא  הוא  שעבר.  ביותר 
הוא  ושכעת  מאחוריו  הקריטי  החלק  כי 
לאחר  שבועות  שישה  החלמה.  בשלבי 
וקרסו  פוגל  לפי  לעבודה.  חזר  האוטם 
והעיסוק  לעבודה  החזרה  עצם   )2004(

בדברים האהובים והמוכרים - הם הנותנים 
במאמצי  להמשיך  והמוטיבציה  הכוח  את 

השיקום, ופשוט להמשיך לחיות.
היותו  למרות  משה  של  לעבודה  החזרה 
כבר בגיל הפרישה מלמדת אותנו על דרך 
"התערבות  במודל  המיוחדת.  התמודדותו 
במשבר" של אגילרה ומאסיק )1985( מוצגת 
התייחסות לגורמים מאזנים של האורגניזם 
האנושי, אשר נוכחותם או היעדרותם יקבעו 
כיצד האדם יתמודד עם אירוע דחק בחייו. 
על  ישפיעו  גורמים  המודל, שלושה  פי  על 
האירוע,  את  האדם  תפיסת  ההתמודדות: 
תמיכה  ומערכות  ההתמודדות  מנגנוני 
נגישות. אם חסר אחד מהגורמים או יותר, 

אזי האדם יגיע למצב של משבר. 

אצל משה ניתן להבחין בשלושת הגורמים 
המוצגים במודל. מהמודל עולה, שלתפיסת 
על  רבה  השפעה  יש  מחלתו  את  החולה 
תהליך ההסתגלות לאירוע לב ולהשלכותיו. 
אדם לאחר אירוע לב, המאמין כי ישתקם, 
מהירה  לחזרה  באשר  אופטימיות  מבטא 
וטובה לחיי היומיום ומטפח תקוות באשר 
לעתיד, סיכוייו להשתקם היטב ובמהירות 
ונטול  פסימי  אדם  של  מאלה  גבוהים 
ואחרים, 2007(. משה  )לוי  ביכולתו  אמונה 
היה אופטימי, מציאותי, והיו לו תקווה רבה 
ההתמודדות  מנגנוני  ישתקם.  כי  ואמונה 
להתגבר  רצון  אופטימיות,  כללו  שלו 
ותפיסת  להצלחה,  שאיפה  המכשול,  על 
מערכות  פתרון.  לה  שיש  כבעיה  האירוע 
תמיכה  מערכות  כללו  משה  של  התמיכה 
תמיכה  פורמאליות.  ולא  פורמאליות 
פורמאלית קיבל מצוותי הרפואה והסיעוד 
ותמיכה  השיקומי,  ובמרכז  בבית-החולים 
לא פורמאלית זכה לקבל מאשתו, מילדיו, 
הוביל  כאמור,  זה,  כל  וממכריו.  מחבריו 
ופיזי  נפשי  לאיזון  לחזרה  הבעיה,  לפתרון 
ולהתגברות על המשבר תוך חזרה לעבודה 

ולעיסוק האהוב. 

מעורבות בעבודה
כגורם משמר בריאות

רק  העובד  עם  תיטיב  לעבודה  חזרה 
של  ברמה  איננה  בעבודה  מעורבותו  אם 
התמכרות  היא   "Workaholism" התמכרות. 
החיים  תפקידי  על  ויתור  תוך  לעבודה 
שקשה  פנימית  הנעה  מתוך  האחרים 
 )Shimazu & Schaufeli 2009( לשלוט בה. לפי

קיימים שלושה מאפיינים להתמכרות: 
אנשים אשר מבזבזים זמן ניכר בעבודה. 



כשהם  גם  העבודה  על  שחושבים  אנשים 
כלפי  אובססיביים  הם  כלומר  שם,  לא 

עבודתם. 
שמצופה  למה  מעבר  שעובדים  אנשים 

מהם. 
לעומת אנשים שמכורים לעבודתם, ישנם 
 Work" בעבודה  שמעורבים  עובדים  גם 
זוהי  בעבודה"  "מעורבות   ."Engagement
לעבודה,  ומספקת  חיובית  התייחסות 
הקרבה  נמרצות,  ידי  על  שמאופיינת 
ברמות  מאופיינת   - נמרצות  והתעמקות. 
להשקיע  נכונות  אנרגיה,  של  גבוהות 
מאמצים בעבודה והתמדה, גם כאשר ישנם 
קשיים. הקרבה - מאופיינת ברמות גבוהות 
התלהבות,  תוך  בעבודה  מעורבות  של 
 - התעמקות  והשראה.  אתגר  גאווה, 
עד  בעבודה  מלאה  בהתרכזות  מאופיינת 
כדי כך, שהזמן העובר במהירות מקשה על 

העובד להתנתק מהעבודה.

לפי המתואר, משה משתייך לקטגוריה של 
עובד  הוא  בעבודתם.  המעורבים  אנשים 
אוטם  לאחר  גם  בעבודתו  ומתמיד  נמרץ, 
הלב שעבר. הוא מאוד מתלהב מעבודתו, 
שרוצה  שסיפר  כך  כדי  עד  אותה  אוהב 
גיל  עד  אפילו  באוניברסיטה  להישאר 
כמוני  זה  את  שאוהבים  הרבה  "אין   .85
"האוניברסיטה  קורס".  להעביר  ומתנדבים 
המושגים  אותי".  ממריצה  אותי,  ממלאת 
היומיום  בשפת  משה  משתמש  שבהם 
לא  עיסוקו.  לתחום  קשורים  הם  גם  שלו 
פעם אמר לי: "יש לי קוצים ללמוד", "הורי 
השרישו בי את אהבת הצומח". לבנו הבכור 
נתן שם של שדה חרוש. כל אלו מלמדים 
במקצועו.  החיובית  מעורבותו  על  אותנו 
מניע  ידי  על  מונעים  לעבודתם  המכורים 
המעורבים  לעומת  שלילי,  אובססיבי 
בעבודה, אשר מונעים על ידי מרץ ואהבה 

פנימית למה שהם עושים. 
לפי )Shimazu & Schaufeli 2009( התמכרות 
לעבודה מזוהה עם ביצועים חלשים בעבודה 

מעורבות  ידי  על  המושגים  אלה  לעומת 
בעבודה. כלומר, המכור לעבודתו - למרות 
 - בעבודה  משקיע  שהוא  הרבות  השעות 
יותר מאלה של  לא מציג ביצועים טובים 
דיווחו  לעבודה  מכורים  בעבודה.  המעורב 
כמו  תפקודם,  על  שליליות  השפעות  על 
גם על רמות נמוכות של סיפוק מהעבודה, 
מערכות  משפחתי,   בתפקוד  הפרעה 
בין  וקונפליקט  חברים  עם  דלות  יחסים 
בעבודה  מעורבים  משפחה.  לבין  עבודה 
סיפוק  של  גבוהות  רמות  על  דיווחו 
"אם  משה:  גם  שמעיד  כפי  מהעבודה, 
זה  בעולם,  חדש  לפרויקט  אותי  מזמינים 
מסב לי אושר רב". עוד נמצא, כי מעורבות 
לתחלואה  שלילי  באופן  קשורה  בעבודה 
פיזיות(  ותלונות  פסיכולוגית  )מצוקה 
ובאופן חיובי לסיפוק מהחיים )מהעבודה 
מכאן  בעבודה.  ולביצועים  ומהמשפחה( 
בבל  פוגעת  )התמכרות(   "Workaholism"ש
 ""Work-Engagement"ש בעוד  בריאות, 

)מעורבות( משמרת בריאות. 

היבטים מקצועיים
צוותי  של  הטיפוליות  המטרות  אחת 
לאחר  שיקום  במכוני  העובדים  סיעוד, 
אוטם שריר הלב, היא להנחות את החולים 
לעבודה.  ומתוזמנת  בטוחה  לחזרה  באשר 
על הצוות לבחון אצל כל חולה את גורמי 
לעבודה  חזרה  מאפשרים  שאינם  הסיכון 
כוללים:  אלו  סיכון  גורמי  אוטם.  לאחר 
גיל מבוגר, השכלה נמוכה, פגיעה חמורה 
בתפקוד, דיכאון וחוסר רצון לחזור לעבוד. 
פרוגרסיבי  הוא  לבבי  חולי  כי  לזכור,  יש 
ייתכן  הזמן.  עם  מחודשת  הערכה  ודורש 
אשר  ואדם  ישתפר,  הלב  שתפקוד  גם 
עצמו  ימצא  העבודה  למעגל  חזר  לא 
הצוות  על  לעבודה.  לחזור  ומסוגל  מוכן 
להמליץ לקשישים להיות מעורבים ב"גשר 
לטובה  להשפיע  עשוי  אשר  תעסוקתי", 
על בריאותם. אל לצוות לשכוח להזהירם 
לפגוע  דווקא  העלולה  התמכרות,  מפני 

 .)Phillips et al., 2005( בבריאותם

עם  מזוהה  לעבודה  שהתמכרות  היות 
ומעורבות  רווחה(  )העדר   Unwell-Being
)רווחה(,   Well-Being עם  מזוהה  בעבודה 
ידי  על  ההתמכרות  במזעור  צורך  יש 
לשיפור  סדנאות  בעבודה,  התרבות  שינוי 
יעיל  לניהול  דרכים  ולמידת  האסרטיביות 
של זמן. כמו כן, יש להגביר את ה "מעורבות 
חיוביים,  משובים  מתן  ידי  על  בעבודה" 
מהמנהלים,  תמיכה  בעבודה,  אוטונומיה 
שיפור היעילות העצמית, הגברת ההערכה 
 Shimazu &( העצמית ועידוד האופטימיות 

.)Schaufeli, 2009

סיכום
הפקתי  כי  אספר  אישית  בהתייחסות 
לנגד  עמד  אדירה.  תרומה  מהמפגשים 
למדתי  ומכובד.  משכיל  איש  מחנך,  עיני 
החריצות  ומהי  ההשכלה  חשיבות  על 
ניתן  כיצד  בנוסף, הבנתי  ואהבת העבודה. 
להתגבר על תחלואה קשה בעזרת תמיכה 
תכונות  ובסיוע  משפחתית-חברתית 
המתמשכת,  הלמידה  חיוביות.  אישיות 
המחויבות האקדמית - כל אלו עמדו לנגד 
ומחלה.  משבר  ברגעי  גם  משה  של  עיניו 
מתפשרת  הבלתי  אהבתו  אותי  הדהימה 

למה שהוא עושה. 

המקרה,  סיפור  הוצג  המאמר  בתחילת 
תיאוריית  הוצגה  המאמר.  התבסס  שעליו 
כבסיס   ,)Atchley  1989( של  ההמשכיות 
מעורבים  שבו  התעסוקתי"  ה"גשר  להבנת 
הובאו  בהמשך  הזהב.  גיל  בני  גמלאים 
לאחר  לעבודה  החזרה  אודות  נתונים 
למודל  התייחסות  תוך  הלב  שריר  אוטם 
 .)1985( ומאסיק  אגילרה  של  ההתמודדות 
המושגים  בין  השוואה  נעשתה  כן,  כמו 
"מעורבות  לבין  לעבודה"  "התמכרות 
בעבודה", והוצגו ההיבטים המקצועיים עם 

המלצות לעשייה סיעודית. 
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משרה מלאה/אפשרות למשרה חלקית 
מגורים במקום- חובה

הגדרת תפקיד: הפעלת המרפאה הקיבוצית 
מתן שירותי בריאות לאוכלוסיית הקיבוץ.

 כוננות לילה בחלק מימות השבוע.

לקיבוץ יטבתה 
דרוש/ה אח/ות מוסמך/ת לקיבוץ

 052-8288167  – הררי  עירית  לפרטים: 
mp@yotvata.org :קורות חיים  לשלוח

דרושים/ות
אחיום/יות

מוסמכים/מעשיים
למשרה מלאה/חלקית 

09-8826361 טל: 
09-8626176 פקס: 

בית יפה לגיל הזהב, נתניה

דרושים/ות
אחים/יות מעשיים/ות 

מוסמכים/ות
טניה:  054-6787076
08-6795780 פנינה: 

לבית אבות בית הלפרין באשקלון

• •

info@lev-zahav.co.il 03-6512778 ’

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

כל המעוניין לפרסם בביטאון זהכל המעוניין לפרסם בביטאון זה

מיכאלניתן ליצור קשרניתן ליצור קשר 054-2272208054-2272208
מודעת דרושים/פרסום

מיכאל
מודעת דרושים/פרסום



הלוואה לכל מטרה בשעבוד נכס / מחזור משכנתא
הלוואה לכל מטרה בשעבוד נכס - מינוף הנכס הקיים בעלויות מימון נמוכות באופן 

מהותי ובפריסה לטווח ארוך. 

מחזור משכנתא - יועצי החברה יבחנו עבורך את תנאי המשכנתא הקיימים ויבנו את מסלולי 
האשראי המותאמים לצרכיך, במטרה להקטין עלויות מימון ושיפור תזרים המזומנים השוטף.

*ההלוואות המוצעות ותנאי המימון כפופים לאישור ותנאי הבנק והגוף המממן. **אין בפרסום מודעה זו המלצה לקבלת אשראי או התחייבות להענקת אשראי.

תשלומי המשכנתא מאיצים את הדופק?

נוספים 09-8919011 לפרטים 
office@ashray.co.il :פקס: 15398911089   דוא"ל

אפיקי אשראי משאבים פיננסים בע"מ בשיתוף בנקים מסחריים מציעה,
פתרונות אשראי לעובדי מערכת הבריאות.

הלוואות לכל מטרה עד 60,000 ש"ח

מימון רכב חדש ויד שנייה עד 60 תשלומים בתנאים אטרקטיבים.

אשראי לכל מטרה

התקשרו עכשיו  ויועצינו יעמדו לרשותכם למתן ייעוץ אישי ואובייקטיבי

הטלפון מהבנק מעלה לך את לחץ הדם?

תדפיס הבנק גורם לך לזיעה קרה?

ועד 48 תשלומים ללא ערבים.


