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עלינו לזקוף קומה ולהיות גאות! 
2012 – תוספת שכר משמעותית לבסיס  המטרה שעמדה בבסיס מאבקנו בשנת 
השכר - הושגה במסגרת ההסכם "לתוספת השכר הייחודית לאחיות", וזאת לאחר 
שהשכלנו, להתגבר בנחישות ובתבונה על כל הקשיים והמהמורות הרבות שניצבו 

בדרכנו אל המטרה הנכספת והמוצדקת.

טרם נפרוט את פרטי ההסכם של "תוספת השכר הייחודית לאחיות", חובה לציין כי מעבר 
לתוצאה המרשימה של ההסכם במישור הכספי – הישג העומד בפני עצמו –  הרי שקיימת 
חשיבות מכרעת לדרך בה התנהלו האחיות במאבקן ולאופן בו ניבטו האחיות בשיח הציבורי - תחת כל אמצעי תקשורת 
כמקצוע  החלטות,  מקבלי  ובקרב  הציבור  בעיני  המקצוע,  במיצוב  להמשיך  הצלחנו  באמצעותם   – ישראל  במדינת 
משמעותי ומרכזי במערכת הרפואה הציבורית, ובד בבד הבהרנו כי העוסקות במקצוע האחות לא מהססות לעמוד על 

זכותן לקבל שכר על עמלן ועל זכותם של המטופלים הבאים בשערינו.

ההסכם  לתוספת שכר ייחודי לאחיות

ראשית האחיות תקבלנה "תוספת שכר ייחודית" חודשית בגובה של 1,400 ₪ לבסיס השכר והמשרה– בשורה ייחודית ועצמאית 
בתלוש השכר - בהתאם לעקרונות הבאים:

•  "תוספת השכר הייחודית לאחיות" היא לערך השעה
   בהתאם, יעלו השכר כתוצאה מעליית ערכם של כל רכיבי השכר הנגזרים מערך השעה, כדוגמת כוננויות, תורניות,

   משמרות, שעות נוספות, שעות נוספות גלובליות, וכד'.
   המשמעות: ברוב המקרים, תוספת שכר חודשית גבוהה יותר מ-1,400 ₪. 

•  "תוספת השכר הייחודית לאחיות" היא לכל דבר ועניין
   התוספת תילקח בחשבון לצורך התנאים הסוציאליים והתשלומים השנתיים כדלהלן: פנסיה, קרן השתלמות, ימי

   חופשה, ימי מחלה, חישוב מענק יובל, חישוב מענק משמרות, חישוב התמריץ, וכד'.
   המשמעות: עלייה משמעותית בשכר לצד הגדלת הביטחון הסוציאלי.

•  "תוספת השכר הייחודית לאחיות" היא בנוסף ומעבר להסכמים הכלליים העתידיים במגזר הציבורי
    בנוסף ומעבר ל"תוספת השכר הייחודית לאחיות", האחיות תהיינה זכאיות  גם לכל תוספות השכר העתידיות שיסוכמו

   בין ההסתדרות למעסיקים, ביחס לעובדים בשירות הציבורי.  כמו כן, בנוסף ל"תוספת השכר הייחודית לאחיות"
   האחיות ימשיכו ליהנות מעליית השכר הנובעת מההתקדמות בוותק המקצועי.

   המשמעות: עליית השכר בתקופה הקרובה תהיה מעבר לתוספת השכר הייחודית לאחיות, ויהיו עוד תוספות לשכר. 

אחיות ואחים יקרים,

אילנה כהן, יו"ר הסתדרות 
האחים והאחיות בישראל

האחות בישראל ינואר ≤±∞≥¥
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•  "תוספת השכר הייחודית לאחיות" תוענק לכל האחיות
   כל האחיות, תקבלנה את תוספת השכר הייחודית, על פי שיעור והיקף משרתן - ללא קשר לתפקידן, לדרגתן

   ולויתקן.
   המשמעות: כולן זוכות בעליה משמעותית בשכר

•  "תוספת השכר הייחודית לאחיות" לא באה לחישוב שכר מינימום
   "תוספת השכר הייחודית לאחיות" לא תקוזז מההשלמה לשכר המינימום.
   המשמעות: מניעת שחיקה של התוספת למקבלי השלמה לשכר מינימום

•  "תוספת השכר הייחודית לאחיות" תינתן בארבע פעימות בשלוש שנים
    "תוספת השכר הייחודית לאחיות" תתעדכן כדלהלן:

תשלום חודשי לבסיס השכר בגובה 654 ₪ החל מיום 01.07.2013       פעימה 1  
תשלום חודשי לבסיס השכר בגובה 993 ₪ החל מיום 01.01.2014       פעימה 2  

תשלום חודשי לבסיס השכר בגובה 1,192 ₪ החל מיום 01.01.2015      פעימה 3  
תשלום חודשי לבסיס השכר בגובה 1,400 ₪ החל מיום 01.01.2016      פעימה 4  

    המשמעות: תוספת ייחודית של 1,000 ₪ לבסיס השכר החודשי בתוך שנה; 
                   תוספת ייחודית של 1,400 ₪ לבסיס השכר החודשי בתוך שלוש שנים; 

כמו כן, הושגו מספר הישגים משמעותיים נוספים -
•  הגדלת מחיר תוספת מנהל / כוננות מנהלית בכ- 50%

   המשמעות: כל יחידה של תוספת מינהל תעלה ב-45 ₪
•  תוספת קרינה בחדרי הניתוח

   המשמעות: אחיות המוצבות בחדרי ניתוח ויעמדו בתנאים המצוינים בהסכם יהיו זכאיות לתוספת של 10 ימי חופשה
   נוספים בשנה.

•  תוספת תקנים לבתי החולים הפסיכיאטרים
   המשמעות: הגדלת מקדם התקינה של מחלקות מבוגרים ממושך ומבוגרים פעיל שמשמעותה תוספת של 144 תקני

   אחיות נוספים בבתי החולים הפסיכיאטריים.

כל ההישגים המפורטים מצטרפים להישגים מחודש מרץ האחרון 
•  בחינת השלמת ואיוש משרות באמצעות אחיות המועסקות במשרה חלקית או באמצעות "משמרות מיוחדות" בקהילה

   ובבריאות הציבור
   המשמעות: איוש משרות פנויות וחסרות, והכל על מנת להקטין את העומסים המונחים על כתפי האחיות שם בעבודתן,

   במקביל אפשרות להגדלת שכר.
•  הקצאת "משמרות מיוחדות" בתעריף שכר גבוה למחלקות שהוגדרו בהסכם ]בבתי החולים הכלליים, הפסיכיאטריים

   והגריאטריים[. 
   המשמעות: תוספת כוח אדם מקצועי אפקטיבי למשמרת מסוימת במחלקות שהוגדרו.

•  פתיחתן של מיטות פנימיות בבתי החולים הכלליים והסבה ותוספת של מיטות גריאטריות במוסדות שונים
   המשמעות: סיוע בהפחתה של העומסים בבתי החולים ובקהילה בהעדרן של חלופות ראויות לטיפול בקשישים

   וחולים פנימיים.



הטבות ייחודיות לאחים ולאחיות 
במנורה מבטחים

לקביעת פגישה לתכנון פנסיוני חינם במקום עבודתך:

הסכם הטבות ייחודי ומשודרג לחברי הסתדרות האחים והאחיות, 
העמיתים ב“מבטחים החדשה“, מעניק לך חיסכון גבוה יותר ומהווה 

תרומה משמעותית להגדלת פנסיית הפרישה שלך!

shivuk@newmivt.co.il

האמור אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.    
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. הטבות לבני משפחה מקרבה ראשונה בתנאי שאין הסדר הטבות עם המעסיק.

והיציבה בישראל עם נתח שוק של 37%: מבטחים החדשה, קרן הפנסיה הגדולה 
   כ- 900,000 מבוטחים    כ- 25,000 חברות ועסקים   הון צבור של כ- 45 מיליארד ₪ 
   סניפי שירות בפרישה ארצית       אתר אינטרנט מתקדם       מרכז קשרי לקוחות
 www.menoramivt.co.il    shivuk@newmivt.co.il    *9699 :למידע ולהצטרפות

אתם דואגים לבריאות שלנו,
אנחנו נדאג לפנסיה שלכם.

הידעת?
הטבות גם לבני המשפחה 

מנורה מבטחים)קרובי משפחתך מדרגה ראשונה( 
מומחים שאפשר לסמוך עליהם

•  הקצאה של למעלה ממאה תקני אחיות להפחתת העומסים בחדרי המיון בתי החולים הכלליים
   המשמעות: הפחתת עומס על האחיות באחד מצווארי הבקבוק של מערכת הבריאות

•  השתתפות בשכר דירה בגובה של 1,500 ₪ לחודש, בדרום ובמחלקות הפנימיות והמיון בבתי החולים 
   המשמעות: תמרוץ האחיות לעבוד באמצעות סיוע כספי 

•  הגדלת מספר מקומות הלימוד בבתי הספר לסיעוד
   המשמעות:  ב-180 כבר השנה, ובתוך שנתיים יתווספו 300 מקומות לימוד חדשים ללימודי הסיעוד.

•  מלגות לסטודנטים ללימודי בסיעוד
  [.B.A[ 50% מגובה שכר הלימוד לסטודנטים לקראת תואר ראשון בסיעוד   

   50% מגובה שכר הלימוד לתלמידים הלומדים לקראת הסמכה לסיעוד
   80% מגובה שכר הלימוד יוענקו לתלמידים הלומדים לקראת הסבה לסיעוד

   המשמעות:  תמרוץ צעירים ללמוד המקצוע.

לכל אלה חייבים להוסיף את ההישג העצום לו זכינו מספר חודשים קודם:
•  הסכמה הגבלה הדרגתית של תפוסות המטופלים במחלקות הפנימיות
   המשמעות: שיפור הטיפול למטופלים והפחתת העומס על האחות 

•  תוספת של כמאתיים תקנים למחלקות הפנימיות לטיפול בחולים המונשמים
   המשמעות: שיפור הטיפול למטופלים והפחתת העומס על האחות

ותוספת שכר  אין ספק, כי הצלחנו - בכוחות משותפים, בנחישות ובמשמעת ארגונית ראויים לציון - להטביע שינוים 
משמעותית לבסיס  השכר, במטרה להפוך את מקצוע האחות לאטרקטיבי, ובאמצעות כך לגרום ליותר כוח אדם ואיכותי 

לעסוק בשליחות הגלומה במקצוע האחות ובמקביל לאפשר לעוסקות במקצוע האחות להמשיך ולהתמיד בו.

במעמד זה, ברצוני להודות מקרב לב למר עופר עיני – יו"ר ההסתדרות - אשר סייע רבות בכל עת ובכל מצב שנדרשנו 
לו, לעו"ד אבי ניסנקורן – יו"ר האגף לאיגוד מקצועי – אשר עשה לילות כימים בהשתתפות ערה ומשמעותית לאורך כל 
המשא ומתן, לעו"ד אורי פליישמן – מנכ"ל הסתדרות האחיות שסייע לי לנצח על המאבק הכביר הזה, וכמובן  תודתי 
שלוחה לכל אנשי המקצוע שסייעו במלאכה: משרד יחסי הציבור של אייקון תקשורת – מקבוצת רונן צור, משרד עו"ד 

נעמי לנדאו והיועצים הכלכליים שלנו.

כמו כן, תודה מיוחדת לכל ראשי החטיבות בהסתדרות האחיות  שעמלו ותרמו ללא ליאות: שאול סקיף, נעמי כספי, מוריה 
אשכנזי ושרלה אפרתי, לראשי וחברי הוועדים בבתי החולים, בקהילה, בבריאות הציבור ובחינוך שפעלו כאיש אחד להצלחתנו, 

ולבסוף לאחיות אשר הפגינו מאבק לתפארת המקצוע והעובדים בו.

חיזקו ואימצו!
אילנה כהן
יו"ר הסתדרות האחיות

האחות בישראל ינואר ≤±∞≥∂



הטבות ייחודיות לאחים ולאחיות 
במנורה מבטחים

לקביעת פגישה לתכנון פנסיוני חינם במקום עבודתך:

הסכם הטבות ייחודי ומשודרג לחברי הסתדרות האחים והאחיות, 
העמיתים ב“מבטחים החדשה“, מעניק לך חיסכון גבוה יותר ומהווה 

תרומה משמעותית להגדלת פנסיית הפרישה שלך!

shivuk@newmivt.co.il

האמור אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.    
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. הטבות לבני משפחה מקרבה ראשונה בתנאי שאין הסדר הטבות עם המעסיק.

והיציבה בישראל עם נתח שוק של 37%: מבטחים החדשה, קרן הפנסיה הגדולה 
   כ- 900,000 מבוטחים    כ- 25,000 חברות ועסקים   הון צבור של כ- 45 מיליארד ₪ 
   סניפי שירות בפרישה ארצית       אתר אינטרנט מתקדם       מרכז קשרי לקוחות
 www.menoramivt.co.il    shivuk@newmivt.co.il    *9699 :למידע ולהצטרפות

אתם דואגים לבריאות שלנו,
אנחנו נדאג לפנסיה שלכם.

הידעת?
הטבות גם לבני המשפחה 

מנורה מבטחים)קרובי משפחתך מדרגה ראשונה( 
מומחים שאפשר לסמוך עליהם
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חנה שצמן

משולחן העורכת
אחרי שרבים וטובים סיכמו את שנת 2012, נדלג קלילות לשנת 2013, הממתינה לנו בדריכות.

בצד הסיכונים הבטחוניים, האורבים לנו ברחבי המזרח התיכון רווי המהפכות, ההפיכות והמהומות, מצפה לנו שנה 
לא קלה - כך, לפחות, מבטיחים החוזים והמנבאים למיניהם.

הממשלה החדשה, שתקום אחרי הבחירות, תצטרך להתמודד עם הבעיות שהותירה מאחוריה שנת 2012 בתחום 
הבריאות, החינוך והביטחון האישי, בצד המחסור הגובר והולך בסגל סיעודי מיומן ומוכשר. למזלנו, יו"ר הסתדרות 

האחים והאחיות השכילה לסיים את המאבק המר לשיפור ולקידום מקצוע האחות,  ויצאנו כשידינו על העליונה.

האחים והאחיות בישראל ממשיכים להביט קדימה ולחשוב על דרכים יצירתיות לשפר את איכות הטיפול הסיעודי 
ולטייב את כוח האדם הנמצא במערכת. 

הנפש:  בריאות  העוסקים באספקטים של  שני מאמרים מרתקים,  בישראל"  ב"ביטאון האחות  נמצא הפעם  וכך 
ביחידה  מטופלים  של  סיעודית  והערכה  באומדן   - והשני  דחופה,  לרפואה  ביחידה  נפשי  בטיפול  עוסק  האחד 
לפסיכיאטריה משפטית. חולים מונשמים מהווים אתגר מקצועי לסגל - כיצד להבטיח את בריאותם? וכיצד גומלים 
אותם מהנשמה? על כך בנייר העמדה של "העמותה לקידום הסיעוד הקרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל". עוד נקרא 
על גישה מרעננת לגיוס כוחות צעירים מאוד לחשוב על סיעוד ועל פיתוח גישה ללמידה בהנאה של  מיומנויות 

מורכבות במחלקת ילדים.

שני מאמרים עוסקים במתן סיוע לאחרים: האחד - של לשכת האתיקה - מציג אתגרים ודילמות  שבטיפול במהגרי 
עבודה בבתי-החולים ובקהילה, השני - מרחיק לכת לסיירה לאונה ומספר על הקמת יחידת דיאליזה. אין ספק, 

שממתין לכם גיליון עשיר ומגוון.

לד"ר אסנת גלברט בוגרת  הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון שבנגב.
הגישה עבודה בנושא: "התפתחות השירותים לטיפול בחולי הנפש בישוב היהודי

בארץ ישראל בתקופת השלטון הבריטי בשנים 1917-1948."

ד"ר אסנת גלברט  RN, Ph.D עובדת כיום כמרכזת בכירה  בבית הספר האקדמי לסיעוד
ע"ש זיוה טל, תל השומר ומרצה באוניברסיטת תל אביב בחוג לסיעוד.

לד"ר סיגלית ורשבסקי בוגרת  הפקולטה למדעי הבריאות-אוניברסיטת בן גוריון שבנגב
הגישה עבודה בנושא: "הסיעוד כשותף בצוותים רב מקצועיים בבית חולים כללי -

מציאות או מיתוס?"

ד"ר סיגלית ורשבסקי RN, Ph.D עובדת כיום כראש חטיבת סיעוד הילד והמתבגר, וכמרכזת מסלול 
אקדמי שנה ג' בבית הספר האקדמי לסיעוד על שם שינברון, תל אביב.

ברכות חמות לקבלת הדוקטורט

האחות בישראל ינואר ≤±∞≥∏



(BA( תואר ראשון*
 בניהול במערכות בריאות 

מתכונת לימודים המאפשרת עבודה במקביל 

צוות מרצים מוביל מהתחום

ממוצע בגרות 80, לא נדרש ציון פסיכומטרי

מה לומדים כדי להתקדם במערכת הבריאות?

52275 87, רמת גן  *הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוההפנחס רוטנברג 

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות חייגו 03-6719993

מה לומדים כדי להתקדם במערכת הבריאות?

ושני במנהל מערכות בריאות כבר  לומדים לתואר ראשון 
בפברואר 2013 וחוסכים שנת לימודים

(MA( תואר שני
במנהל מערכות בריאות 

יום לימודים בשבוע

מרצים בכירים ומנוסים מהתחום

 ומעלה  ומעלה נדרש תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה 

להתקדם לתפקיד ניהולי במערכת הבריאות

משרדינו יעניק הטבות מיוחדות לחברי הסתדרות האחים והאחיות.
נשמח שתצטרפו לקהל לקוחותינו.

    הסכמי מכר ורכישה של דירות מגורים.
    עריכת צוואות, הסכמי ממון וירושות.

    תביעות עובדים בדיני עבודה.
    תביעות נזיקין.

    תביעות ייצוגיות.

לצורך בירורים ניתן לפנות לעו"ד אלעד וסטשניידר
eladwest@netvision.net.il :טל 03-5750555,  פקס: 03-5750552, דוא"ל

הארבעה 10, תל אביב

הראל וסטשניידר ושות'
עורכי דין ונוטריונים

משרדנו מתמחה בתחום האזרחי-מסחרי, ובפרט:
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אומדן והערכה סיעודית של מטופלים
בסטאטוס צו הסתכלות ביחידה לפסיכיאטריה משפטית

 תקציר
צווי  של  וההערכה  האומדן  של  הנושא 
הסיעודי  הצוות  ידי  על  הסתכלות 
שזכה  ומשמעותי¨  מורכב  נושא  הוא 
 Æהאחרונות בשנים  רבה  להתייחסות 
מהצוות  חלק  הוא  הסיעודי  הצוות 
בהערכה  משתתף  אשר  הרב≠מקצועי¨ 
בצווי  נבדקים  של  הפסיכיאטרית 
היממה  במהלך  הערכה  תוך  הסתכלות 
בנבדק  צופה  הסיעודי  הצוות   Æכולה
ומעריך  איתו  משוחח  שעות¨   ≤¥ במשך 
אותו על פי הקריטריונים הרלוונטיים של 
הניסיון¨  סמך  ועל  המקצועית  הספרות 
שנרכש במהלך העבודה עם אוכלוסיית 
להערכה∫  הממדים  בין   Æהזו המטופלים 
ובסיטואציה  במקום  בזמן¨  התמצאות 
מנוחה  תפקודית∫  הערכה   ªהיום במהלך 
 ªשמירה על היגיינה ªאכילה ושתייה ªושינה
 Æתפקוד יומיומי ויצירת קשר עם הסביבה
 ªבנוסף¨ יצירת קשר עם המשפחה וטיבו
וטיפול  הגופניות  למחלות  מודעות 
כן¨  כמו   Æהיום וכן פעילות במשך   ªעצמי
ביזאריים¨  לזיהוי סימנים  ישנה חשיבות 
 Æועוד שווא  מחשבות  קולות¨  שמיעת 
ביו≠פסיכוסוציאלית¨  היא  ההערכה 
ובלתי≠נפרד  משמעותי  חלק  המהווה 
הנבדקים  של  הרב≠מקצועית  מההערכה 
בצווי הסתכלות ומקבלת ההחלטה לגבי 

 Æכשירות משפטית

צווי  של  וההערכה  האומדן  של  הנושא 
הסיעודי  הצוות  ידי  על  הסתכלות 
שזכה  ומשמעותי¨  מורכב  נושא  הוא 
עם   Æהאחרונות בשנים  רבה  להתייחסות 
לעולם  המשפט  מערכת  של  כניסתה 
המודעות  עליית  ועם  הפסיכיאטריה 

לכך¨ שכל מטופל המגיע לאישפוז זכאי 
לעורך≠דין מטעם המדינה¨ גדלים ממדי 
התופעה¨ שרבים מהאזרחים¨ אשר ביצעו 
המשפטית  וכשירותם  פלילית¨  עבירה 
להסתכלות  מגיעים  בספק¨  מוטלת 
אובחנו  האם  קשר  ללא  פסיכיאטרית 

 Æכחולי נפש בעבר¨ או לא
צו הסתכלות כסטאטוס משפטי מופיע 
בחוק לטיפול בחולי נפש ©±ππ±® ומטרתו 
לבחון¨ האם הנאשם מסוגל לעמוד לדין¨ 
משפטיים¨  תהליכים  מבין  הוא  דהיינו¨ 
והאם הנאשם ביצע את העבירה כשהיה 
במצב פסיכוטי ולא היה מסוגל להבדיל 
ההסתכלות  צו  מטרת   Æלרע טוב  בין 
המשפטיות  השאלות  על  לענות  היא 
ואחריות  לדין  לעמוד  מסוגלות  של 
המחוזי  בבית≠המשפט  השופט   Æפלילית
הוא זה שמחליט על הצורך בהסתכלות 

 Æפסיכיאטרית
ליחידה לפסיכיאטריה משפטית מגיעים 
ביצעו  אשר  נבדקים¨  כ≠∞∞±  שנה  מדי 
סמים¨  עבירות  שביניהן  שונות¨  עבירות 
וגניבות  פריצות  במשפחה¨  אלימות 
הנבדקים  עם  התמודדות  כאמור¨   Æורצח
ומשמעותית  שכיחה  סוגיה  מהווה  אלה 

 Æמאוד ביחידה הזו
  Salzmann≠Erikson & Eriksson 
של  החשיבות  את  מציינים   ®®≤∞±±
הרב≠ממדית¨  הסיעודית  ההערכה 
של  התפקודית  ההערכה  את  הכוללת 
לדבריהם¨   Æהיממה במהלך  הנבדק 
מהווה אחת מאבני  הסיעודית  ההערכה 
לגבי  השלמה  התמונה  לקבלת  הדרך 

 Æתפקודו של הנבדק
 Browne¨ Knott¨ Dakis¨ Fielding¨ 
את  מתארים   ®Lyle & Daniel  ®≤∞±±

יום  לטיפול  ומרכז  במרפאה  הניסיון 
סיעודי  אומדן  פותח  שם  באוסטרליה¨ 
 Æלמרכז המגיעים  פסיכיאטרים¨  לחולים 
כתוצאה מההערכה¨ שנמשכה שעות¨ תוך 
התחשבות במאפיינים התפקודיים ותוך 
בעיות  זוהו  ומשפחתו¨  הנבדק  שיתוף 
להפרעה¨  גרמו  אשר  וגופניות¨  נפשיות 
כך   Æפסיכיאטרית הפרעה  שחיקתה 
ופגיעה  אלימות  אירועי  למנוע  הצליחו 
טיפול  קיבלו  מהנבדקים  ורבים  עצמית¨ 

 Æוהופנו למומחים
שנמשכת  ההסתכלות¨  תקופת  במהלך 
מספר  עד  ימים  ממספר  בדרך≠כלל 
חודשים¨  אף  נדירות  ולעתים  שבועות 
אחרי  מתמיד  במעקב  נמצא  הנבדק 
עימו  נערכות  שעות¨   ≤¥ במשך  תפקודו 
ומתבצעת  מצבו¨  להערכת  רבות  שיחות 
הערכה האם הוא נמצא במצב פסיכוטי¨ 
מסוכן לסובבים או לעצמו¨ מבין תהליכים 
 Æמשפטיים ואת מטרת שהייתו במחלקה
פסיכולוגיים¨  מבחנים  נערכים  כן¨  כמו 

 Æהערכה קרימינולוגית ועוד
במחלקה  הסיעודי  הצוות  תפקיד 
אדם  של  כשירותו  באומדן  משפטית 
תפקיד  הוא  משפטיים  בהליכים  לעמוד 
ואינטגראליÆ הצוות הסיעודי הוא  מרכזי 
היחיד שנוכח במחלקה ¥≥ שעות ביממה¨ 
ולזהות  להבחין  ויכול  הנבדק  את  רואה 
התנהגות  ולחילופין¨  חריגה¨  התנהגות 
סימנים   נטול  מצב  על  המצביעה 
עם  הניסיון  שנות  במהלך   Æפסיכוטיים
בהסתכלות  נמצאים  אשר  מטופלים¨ 
במעקב  הצורך  ובעקבות  במחלקה¨ 
קריטריונים  פותחו  שעות¨   ≤¥ במהלך 
לקבלת  האלה  המטופלים  להערכת 

 Æהתמונה המלאה לגביהם

;RN, MA יעל יארוביצקי
היחידה לפסיכיאטריה משפטית מחלקה משפטית ≥ בית חולים ¢שער מנשה¢

yb7495@gmail.com         ∫סופר מכותב



±± האחות בישראל ספטמבר ≥±∞≥



האחות בישראל ינואר ≤±∞≥≥±

רב≠ממדית  היא  הסיעודית  ההסתכלות 
ההסתכלות  פי  על  הנבדק  את  ובוחנת 
הביו≠פסיכוסוציאלית¨ תוך ניסיון לזהות 
כמה שיותר מאפיינים של הגישה הביו≠

 Æפסיכוסוציאלית
התפקודי¨  הממד  הוא  הראשון  הממד 

הכולל בתוכו מספר פרמטרים∫
ובסיטואציה¨  במקום  בזמן¨  התמצאות 
 Æאשר מהווה ממד חשוב באומדנים רבים
עם  נמצאים  הסיעוד  שאנשי  מכיוון 
ניתן  היממה¨  שעות  כל  במשך  הנבדק 
שונות  בסיטואציות  התמצאות  לבדוק 
ולזהות שינויים במהלך היממהª שינויים¨ 
גופניות¨  שעשויים להצביע על הפרעות 
הגיע  שבעקבותיהם  לתסמינים¨  שגרמו 
המטופל למחלקה¨ על גמילה מחומרים 
הופעה   Æועוד התחזות  על  ממכרים¨ 
אישית  היגיינה  על  ושמירה  חיצונית 
בתפקוד  נוסף  גורם  מהווה  וסביבתית 
היומיומי¨ אשר נבדק באומדן ≠ עד כמה 
הנבדק מסוגל לשמור על היגיינהÆ רמת 
להשקיע  הרצון  ורמת  שלו  האכפתיות 
שונות¨  נפשיות  הפרעות  על  מצביעות 
מסוגים  פסיכוטיים  מצבים  שביניהן 
 Æועוד דיכאון  שליליים¨  סימנים  שונים¨ 
מנוחה ושינה מהוות גורם נוסף¨ שאותו 
הוא  שנבדק  מה  כאשר  להעריך¨  חשוב 
היכולת לישון באופן סדיר¨ היכולת לשבת 
יקיצה  להירדם¨  היכולת  אחד¨  במקום 
מוקדמת ונדודי שינה¨ או לחילופין¨ שנת 
יתרÆ הפרעות בשינה מהוות סימן חשוב 
מאוד בהערכה נפשית¨ ויכולות להצביע 
דיכאון¨  שביניהן  שונות¨  הפרעות  על 
גמילה מחומרים  מאניה¨ מצב פסיכוטי¨ 
ממכרים או שימוש בהם¨ הפרעה גופנית 
נוסף  ממד  הן  ושתייה  אכילה   Æועוד
בתחום  נבדקים  גורמים  מספר   Æשנבדק
זה∫ האם הנבדק אוכל וכמה¨ תוך ניסיון 
למשל¨   Æלהתנהגותו הסיבות  מה  לברר 
מהי  לברר  חשוב  אוכל¨  שאינו  מטופל 
הסיבה לכך∫ האם הוא אינו אוכל¨ מכיוון 
האוכל¨  את  שמרעילים  חושש  שהוא 
�הסיבה  עליו  אוסר  שמישהו  מאמין  או 
הראשונה תכוון אותנו למסקנה¨ שמדובר 
תיאבון  חוסר  לעומת  פסיכוטי¨  במצב 
של  מצב  על  להצביע  שעשוי  קיצוני¨ 
 Æכלשהי גופנית  הפרעה  על  או  דיכאון 
חשוב לבדוק¨ אם המטופל צריך לשמור 

דיאטה  על  למשל  מסוימת¨  תזונה  על 
דלת סוכר לחולי סוכרת¨ האם הוא עושה 
 Æזאת¨ והאם מבין את משמעות הדיאטה
נוסף  מרכיב  מהווה  חברתי  תפקוד 
בהערכה של נבדק בצו הסתכלותÆ יצירת 
במחלקה  אחרים  מטופלים  עם  קשר 
ונבדקת  להערכה¨  חשוב  גורם  מהווה 
הסיעודי  הצוות  כאשר  היום¨  במהלך 
שנמצא בקרבת המטופל¨ מסוגל לראות 
ולעקוב אחרי מרכיב זהÆ הדבר לא נקבע 
שלעתים  המטופל¨  דיווח  לפי  ורק  אך 
ההפרעה  עקב  סובייקטיבי  להיות  עלול 
הצוות   Æסובל הוא  שממנה  הנפשית 
הסיעודי בודק האם הנבדק יוצר קשרים 
ועם  במחלקה  אחרים  מטופלים  עם 
אנשי צוות¨ או שהוא מתבודד ואינו יוצר 
קשריםÆ חשוב ביותר להבין מהן הסיבות¨ 
שמהן נובעת צורת התנהגות כזוÆ בנוסף¨ 
בודק הצוות הסיעודי מה הנבדק עושה 
ולא  מתבודד  הוא  האם  הפנאי¨  בשעות 
טלוויזיה¨  רואה  הוא  האם  בדבר¨  עוסק 
קורא עיתון ומשוחח עם האחרים¨ האם 
הוא משוחח בטלפוןÆ כל הדברים האלה 
שיש  מובן¨   Æבהערכה להיכלל  חייבים 
מדווח  לעצמו¨  מדבר  הנבדק  אם  לציין 
על שמיעת קולות וכן התנהגויות מוזרות 
עם  בירר  שהצוות  לאחר  זאת¨  אחרות¨ 

 Æהנבדק מה פשר התנהגותו

הוא  לקבל  מנסים  שאנחנו  נוסף¨  מידע 
מה טיב הקשר עם משפחת הנבדקÆ האם 
או  משפחה¨  בן  עם  בקשר  נמצא  הוא 
שניתק עימה קשרים ואם כן ≠ מתיª מי 
ועל  עבורו במשפחה  ביותר  המשמעותי 
מי הוא סומךª עם מי הוא גר כשהוא נמצא 
שהצוות  לציין¨  יש   Æלבית≠החולים מחוץ 
הסתכלות¨  בצו  במטופלים  המטפל 
ונעשה  המשפחות¨  עם  פגישות  מקיים 
שניתן¨  כמה  עד  רב  מידע  לקבל  ניסיון 
והשינויים  האדם  של  אישיותו  לגבי∫ 
שהתרחשו בתקופה האחרונה בתפקודו¨ 
אם היו כאלהª סוג הקשר עם המשפחה 
האם  ודואג¨  תומך  הוא  הקשר  האם   ≠
זהו קשר סימביוטי¨ קשר מנותק ומנוכר¨ 
 ≠ ובאיומים  אלים  בדיבור  המלווה  קשר 
כל אלה חייבים להיכלל במהלך ההערכה 

 Æואומדן מצבו

מסוכנות  לנושא  להתייחס  מאוד  חשוב 
מסוכנות   Æולעצמו לסובבים  המטופל 
מעשי  לבצע  הפוטנציאל  את  מייצגת 
המבקשת  חברה   Æעבריינות או  אלימות¨ 
להבטיח את ביטחונם של הפרטים החיים 
בה¨ מפקחת על הסדר הציבורי ומשגיחה 
על המועדים לבצע מעשים אלוÆ מטרות 
חיי  על  שמירה  הן∫  המסוכנות  הערכת 
המטופל והאחר ≠ מניעת פגיעות חמורות 
©פציעות קשות¨ נכות¨ רצח®ª שיפור הליכי 
שלום  על  הגנה   ≠ החברה  על  ההגנה 
הציבורª סיוע למקבלי ההחלטות בקבלת 
להפחתת  תרומה   ªאפקטיביות החלטות 
האלימותª פיתוח תוכניות טיפולª שיפור 
כספיות  הוצאות  מניעת   ªהטיפול איכות 
פגיעה  מניעת   ªמשפטיות תביעות  עקב 

 Æבמוניטין של המקצוע

קביעת המסוכנות מהווה כלי מרכזי של 
ומלמד¨  בירגר  ©באואר¨  מערכת המשפט 

 Æ®≤∞∞π
להסתכלות  שהגיע  מי  בדרך≠כלל¨ 
אירוע  לאחר  אליה  הגיע  פסיכיאטרית¨ 
קיימת  בעברו  ולכן  כלשהו¨  אלים  פלילי 
ביותר  חשוב   Æאלימות של  היסטוריה 
בתוך  באלימות  התנהג  האם  להעריך¨ 
המחלקה∫ הן באלימות פיזית והן באלימות 
מילולית¨ האם היו התפרצויות פיזיות או 
מילוליות¨ והאם נזקק להגבלהª האם היו 
או  למות  כוונות  או  אובדניות  מחשבות 
שהותו  במהלך  בעצמו  לפגוע  ניסיונות 
אומדן  מתבצע  נבדק  לכל   Æבמחלקה
בפסיכיאטריה  שפותח  מסוכנות¨  רמת 

 Æמשפטית על סמך הספרות המחקרית
ההתייחסות  הוא  נוסף  חשוב  נושא 
 Æהאשפוז וסטאטוס  במחלקה  למעמדו 
חשוב לבדוק¨ האם הוא מבין מהי הסיבה 
מבין  הוא  והאם  במחלקה¨  להימצאותו 
הסיבה  ואת  המשפטיים  ההליכים  את 

 Æשלשמה הגיע לבית≠החולים
הוא  לקבל  חשוב  שאותו  נוסף  מידע 
פרטים על מצבו הגופני של הנבדקÆ האם 
הוא סובל ממחלות גופניות כלשהן¨ האם 
מודע  הוא  והאם  בתרופות  מטופל  הוא 
הנדרש  החיים  ולאורח  המחלות  לקיום 
בשל כךÆ הצוות הסיעודי עורך מעקב גופני 
מעקב  המטופל¨  של  מצבו  אחרי  רציף 
הכולל ניטור סימנים חיוניים¨ מעקב סוכר 



מעוניינ/ת להתחדש מקצועית ואישית? מחפש/ת קריירה חדשה בתחום הבריאות? 
בואי ללמוד במסלול ההכשרה של MEDICOACH לאחיות מטפלים ומאמנים:

קורס אימון
 לבריאות ואיכות חיים

¢בקורס נחשפתי למיומנויות קליניות המניעות לשינוי וללקיחת אחריות של
 המטופל לבריאות שלוÆ לדעתי זה קורס חובה לאחיותÆ" הדר ביכמן, אחות, עפולה                          

ניתן להזמין ימי עיון והשתלמות פנים ארגונית לצוות האחיות והמטפלים. הסמכה מלאה באימון לבריאות מחייבת המשך לימודים וסופרויז'ן.

בפברואר 2013 נפתחים מחזורים חדשים ברחובות, פתח תקווה-בילינסון וחיפה

נושאים עיקריים:
הבנת תהליך השינוי האנושי    התגברות על התנגדות לשינוי    הדרכת מטופלים משתפת

הגברת מוטיבציה לשינוי     העצמת המטפל והמטופל     מיומנויות תקשורת והשפעה  
 אימון לתזונה, פעילות גופנית  וניהול סטרס    מניעת שחיקה של המטפל  

טלפון משרד: 03-7313939
נייד:  052-7331929

meirav@medicoach.co.il
www.medicoach.co.il :אתר

לפרטים נוספים, סילבוס והרשמה

אחים ואחיות
מוסמכים

נרשמים ללימודי השלמה לתואר 
ראשון )BSN( בסיעוד כבר בפברואר 

2013 וחוסכים שנת לימודים

התוכנית המושלמת לאחים ואחיות מוסמכים

יום לימודים בשבוע

צוות מרצים מוביל מתחום  הסיעוד

מועמדים מעל גיל 40 פטורים מבחינת הפסיכומטרי

תפנו מקום
בסידור העבודה

2013 דור פברואר  סי

בסידור העבודה

לפגישת ייעוץ ללא התחייבות חייגו 03-6719993

פנחס רוטנברג 87, רמת גן 52275

אחים ואחיותאחים ואחיות
מוסמכים

בסידור העבודהבסידור העבודה



±¥

טיפול נפשי במחלקה לרפואה דחופה
סוגיות, ואתגרים*

 תקציר
בעשור האחרון קיימת עליה מתמדת במספר 
המטופלים הפונים למחלקה לרפואה דחופה 
הסיבות  אחת   Æנפשית מצוקה  בשל  ©מלרßßד® 
הטיפול  מדיניות  בשינוי  נעוצה  העיקריות 
הגורסת  האחרונים¨  בעשורים  הנפש  בחולי 
ולא   בקהילה  הנפש  חולי  את  לשלב  שיש 
נתוני  לפי   Æממושכות לתקופות  לאשפזם 
משרד הבריאות  ומבקר המדינה כרבע מיליון  
 Æהנפש בריאות  לשירותי  כיום  זקוקים   איש 
יחד עם זאת יש לזכור  שחולי הנפש בקהילה 
סובלים גם ממגוון מחלות פיזיות¨  מתופעות 
ומהפרעות  תרופתי¨  טיפול  של  לוואי 
למטופלים   Æסיכון אחרים וגורמי  נוירולוגיות 
אלה צרכים טיפוליים מרובים ורב מערכתיים 

Æשלא תמיד נענים על ידי שירותי הקהילה

לשיפור  התערבות  תוכנית  תוצג  במאמר 
איכות הטיפול לחולי הנפש הפונים למלרßßד¨  
להפחתת  וכלים  מידע  מתן  באמצעות 
הצוות  של  בינאישיים  ומחסומים  תחושות 
לקבלת  שיטתי  תהליך  ויצירת  במלרßßד 
 Æדßßלמלר נפשית  בעיה  עם  הפונה   מטופל 
מציעה   הנידון   בתחום  הרחבה  הספרות 
מגוון דרכים לניהול הטיפול¨ להתמודדות עם 
הסטיגמה¨ ועם התחושות השליליות והקושי 
 Æד לקבלת סיוע נפשיßßבטיפול בפונים למלר
מודל העבודה שבחרנו  בבי¢ח העמק התבסס 
המחלקה  צוות  של  המעורבות  חשיבות  על 
ובהקניית  המדיניות  בגיבוש  הפסיכיאטרית 
גובש  המודל   Æהמלר¢ד לצוות  וכלים  ידע 
בית  של  האופרטיביות  במגבלות  בהתחשב 

 Æהחולים

הצוות  במודעות  לפיתוח  תרומה   לפרויקט 
של  לצרכיהם  במלר¢ד  העובד  צוותי  הרב 
 Æנפשיות בעיות  עם  הפונים  מטופלים 
ההתערבות כללה מתן מידע וכלים הנדרשים 
מטופל  עם  והתמודדות  למיומנות  לצוות 
למפגש  והביאה  נפשית  מבעיה  הסובל  

  Æדßßלמלר הפונה  למטופל  מטפל  בין  איכותי 
לאמץ  מומלץ  הפרויקט  הצלחת  לאור 
לרפואה  במחלקות  וליישומו  הפרויקט 

Æדחופה אחרות בארץ

 מבוא
רבים מהסובלים ממצוקה נפשית פונים כיום 
בתי  של  ©מלרßßד®  דחופה  לרפואה  למחלקה 
העיקריות  מהסיבות  אחת   Æכלליים חולים 
נעוצה בשינוי מדיניות הטיפול בחולי הנפש 
לשלבם  שיש  הגורסת  האחרונים¨  בעשורים 
 Wand &© לאשפזם  ולא  הקהילה  בחיי 

Æ®Happell¨ ≤∞∞±
מצוקה  כולל  הבריאותי  מצבם  לעיתים 
של  לוואי  תופעות  פיזיות¨  ומחלות  נפשית 
וגורמי  נוירולוגיות  הפרעות  תרופתי¨  טיפול 
מרובים  טיפוליים  צרכים  אחרים¨  סיכון 
ידי  על  נענים  תמיד  שלא  מערכתיים¨  ורב 
 Robson & Haddad© בקהילה   השירותים 
אלה  בחולים  הטיפול  במדיניות  ≥±∞≥¨®שינוי 
ואת  התפיסות  את  לשנות  גם  אמור  היה 
הסטיגמה  את  להקטין  כלפיהם¨  העמדות 
המתלווה למחלה ולשפר את איכות הטיפול 
 Druss¨≤∞∞∑ª Happell¨Summers&© בהם 
בין  פער  שקיים  אלא   ¨®Pinikahana¨≤∞∞≥
האידיאולוגיה לבין המציאות בפועלÆ השינוי 
בקהילה¨  אלו  במטופלים  הטיפול  במדיניות 
להתמודדות  המלרßßד  צוות  את  הכין  לא 
לקבלת  למלרßßד  הפונים  מטופלים  עם 
המלרßßד  צוות  קרובות  ולעיתים  נפשי  סיוע 
עובדה  אלו¨  מטופלים  עם  מהמפגש  נמנע 
 Van© בהם  הטיפול  באיכות  לפגוע  שעלולה 
בשיחות   Æ®der Kluit & Groossens¨ ≤∞±±
רבות  כי  התברר¨  מלרßßד  אחיות  עם  שנערכו 
מהן חשות שמטופל עם מצוקה נפשית אינו 
מטופלים  של  לזו  דומה  להתייחסות  זוכה 
ההמתנה  משך  כי  דיווחו  האחיות   Æאחרים
וכי  ארוך מזה של מטופלים אחרים  שלהם  
לעיתים מפנים אותם להמתין מחוץ למלרßßד 
להגעת   עד  שיטתי  ראשוני  אומדן  ללא 

שאין  דווחו   במלר¢ד  האחיות   Æהפסיכיאטר
בפונים  טיפול  עם  להתמודד  כדי  כלים  להן 
הסובלים ממצוקה נפשית וכי חסרה מדיניות 

 Æטיפול ברורה ומוגדרת לגביהם

עם  מראיונות  גם  התקבלה  דומה   תמונה 
מנהלי המלר¢ד והמחלקה הפסיכיאטרית של 
אחראיות  אחיות  עם  משיחות   Æהחולים בית 
כי  עלה   Æבארץ חולים  אחרים  בבתי  מלרßßד  
חשוב לקבוע נהלים לטיפול הסיעודי והרפואי 
כלי  לפתח  צורך  יש  וכי  אלה  במטופלים  
ייעודי לאומדן וקבלת מטופלÆ יש ללמד את 

Æ הצוות הסיעודי להשתמש בו ולהטמיעו

איכות  לשיפור  תוכנית  נבנתה  זאת¨  לאור 
הפונים  נפשית  במצוקה  בלוקים  הטיפול 
להציג  היא  הנוכחי  המאמר  מטרת   Æדßßלמלר
לפיתוח  והרציונל  המניעים  הרקע¨  את 
התוכנית¨ את  התוכנית שגובשה ואת תוצאות 

Æהטמעתה בקרב הצוות הסיעודי

 סקירת ספרות
כלפי  המלרßßד  צוות  בעמדות  הבעייתיות 

מטופלים  עם מצוקה נפשית
אנשים  הסוציאליזציה¨  תהליך  במהלך 
שונות¨  לקבוצות  החברה  יחס  את  מפנימים 
והדחייה  השליליות  התפיסות  את  זה  ובכלל 
 Liggins©Æ כלפי אנשים החולים במחלה נפשית

®& Hatcher ¨≤∞∞µ
מטופל  מגיע  שכאשר  קורה  לעיתים  לפיכך¨ 
הצוות  אנשי  החולים¨  לבית  בנפשו  הלוקה 
מתפיסה  להימנע  מצליחים  תמיד  לא 
סטריאוטיפית¨ ומהסטיגמה המתלווה למחלה 

Æ®Van der Kluit¨ & Groossens¨≤∞±±©
הפסיכיאטריים  החולים  לגבי  הסטיגמה 
גורמת  להם פחד ובושה וכתוצאה מכך חוסר 
גורמת  היא  למטפלים   Æטיפול ותת  הענות 
להימנעות מהגשת סיוע וטיפול מלא ©פרידמן 

 Æ®≤∞∞≤
 ¥∞∞≥® Andal® מתארת את המורכבות במתן 
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™ראשיתה של העבודה במסגרת לימודים לתואר מוסמך בסיעוד¨ החוג לסיעוד אוניברסיטת תל אביב בהנחייתה של דßßר טובה הנדל

האחות בישראל ינואר ≤±∞≥

נוספות¨  ובדיקות   ÆגÆקÆא סוכרת¨  לחולי 
 Æהנדרשות בהתאם למצבו של הנבדק

מקרים  שני  נציג  האומדן  להמחשת 
ביחידה¨  הסתכלות  שעברו  נבדקים¨  של 
כאשר אחד מהם נמצא כשיר לעמוד לדין¨ 
ואילו השני נמצא סובל ממצב פסיכוטי 
היו  סיעודית  והערכה  אומדן   Æואושפז

 Æחלק חשוב מקביעת האבחנה
רצח  לאחר  למחלקה  הגיע   ¥∞ בן   Æג
אשתוÆ הוא הגיע תחת השגחה של שני 
שוטרים¨ כבול בידיו וברגליים¨ וכך שהה 
בימים   Æההסתכלות כל  במשך  במחלקה 
קולות  ששמע  טען¨  הוא  הראשונים 
יצר  לא  לו¨  שמציקים  ציפורים¨  של 
וחזר  ושתייה  באכילה  מיעט  עין¨  קשר 
פעמים רבות על כך¨ שהוא חולה וזקוק 
עבר  הנבדק   Æולאשפוז תרופתי  לטיפול 
רפואית¨  הערכה  רב≠מקצועית∫  הערכה 
הערכה  קרובות¨  לעתים  שיחות  שכללה 
 Æופסיכולוגית סוציאלית  קרימינולוגית¨ 
נצפו  הסיעודית  ההערכה  במסגרת 
בזמן¨  התמצא  הנבדק  הבאים∫  הדברים 
להימצאותו  הסיבה  מה  ידע  במקום¨ 
הכיר  הוא  ימים  לאחר מספר   Æבמחלקה
את המטופלים במחלקה ושהה בקרבתם 
 Æהטלוויזיה וחדר  העישון  חדר  במסגרת 
לעברו¨  הסתכלו  לא  הצוות  כשאנשי 
חופשי  באופן  שיחות  ניהל  אז  דווקא 
משיחות  בשונה  וזאת  עין¨  קשר  ויצר 
ישירות עם הצוות המטפל¨ שם לא יצר 
היגיינה  על  שמר  הוא   Æוגמגם עין  קשר 

 Æלעצמו ודאג  בגדים  החליף  אישית¨ 
לאחר מספר ימי אשפוז התחיל לאכול 
ולשתותÆ בלילות ישן טוב¨ למרות שטען 
שלא מסוגל לישון ושומע קולות בלילה¨ 
 Æשמציקים לו ומטרידים אותו ללא הרף
הנבדק לא היה בקשר עם בני משפחתו 
עקב הגבלות החוק¨ אבל היה בקשר עם 
עורך≠דינו וזכה לביקורים ממנוÆ האומדן 
היום  במשך  במטופל  והצפייה  הסיעודי 
הבדלי  שהיו  מכיוון  מאוד¨  חשובים  היו 
עם  השיחות  בין  קיצוניים  התנהגות 
הרופאים לבין מה שהשתקף בהתנהגותו¨ 
ובמבחנים  הסיעודית  בהערכה 
הפסיכולוגייםÆ על סמך שכלול הנתונים¨ 
וכשיר  פסיכוטי  אינו  הנבדק  כי  נמצא 

 Æלעמוד לדין באשמת רצח אשתו

דוגמא נוספת∫ 
להסתכלות  למחלקה  הגיע   ≥∞ בן   Æמ
ביתו  את  ששרף  לאחר  פסיכיאטרית¨ 
של השכןÆ בכניסתו למחלקה נראה גבר 
ארוך  זקן  בעל  בהופעתו¨  מאוד  מוזנח 
בההערכה  כבר   Æבלויים בגדים  ולבוש 
סירב  הגופנית  ובבדיקה  ראשונית 
לשמור  ורצה  להתקלח  מזקנו¨  להיפרד 
בהם  היה  שלדבריו  מכיוון  בגדיו¨  את 
 Æקסם מיוחד¨ שהפך אותו לאדם מיוחד
בגלל  האויבים  אצל  שנלכד  טען¨  הוא 
כוחותיו המיוחדים¨ ולאורך כל הדרך טען 
שהוא אדם בריא ויש לשחררו כדי שיוכל 
ההסתכלות¨  במהלך   Æברשעים להילחם 
שנמשכה כשבועיים¨ היה בפעילות יתר¨ 

דיבר בקול רם¨ לעתים נראה היה שהוא 
מדבר אל דמויות בלתי נראות לעין¨ הוא 
באכילה  מיעט  בלילות¨  לישון  התקשה 
בטענה שמכניסים לו לאוכל חומרים כדי 
על  לא שמר  הנבדק   Æכוחותיו את  לגנוב 
כן¨ כמה  כמו   Æוסביבתית היגיינה אישית 
כלפי  אלימה  בצורה  התפרץ  פעמים 
כוחותיו  את  שגונבים  בטענה  הסובבים¨ 
קשר  יצר  שלא  כמעט  הוא   Æהמיוחדים
עם מטופלים אחרים במהלך כל היממה 
 Æמשפחתו מבני  ביקורים  לקבל  וסירב 
היממה  במהלך  ההסתכלות  לנוכח 
הרב≠ הצוות  כל  של  הבדיקות  ושכלול 
מקצועי¨ נקבע שמÆ מצוי במצב פסיכוטי¨ 
ואינו כשיר לעמוד  אינו אחראי למעשיו 

 Æלדין

בצו  לנבדקים  הסיעודי  האומדן  כאמור¨ 
הביו≠ הגישה  פי  על  נערך  הסתכלות 
חשוב  מידע  ומהווה  פסיכוסוציאלית 
של  לדין  העמידה  יכולת  לקביעת 
 ≤¥ במהלך  היומיומי  המעקב   Æהנבדק
שעות ביממה מספק מידע חשוב ואמין 
הרב≠ בהערכה  אינטגראלי  חלק  ומהווה 
מקצועית של כל נבדק¨ שמגיע למחלקה 
פסיכיאטריתÆ פעמים רבות¨ כפי שנראה 
חשיבות  ישנה  שהוצגו¨  המקרים  בשני 
רבה למעקב שוטף¨ ¥≥ שעות ביממה¨ תוך 
היומיומי  התפקוד  של  הפרטים  בדיקת 
של המטופל על פרטיו הקטנים¨ במיוחד 
גורל   את  שקובעים  המורכבים¨  במקרים 

 Æהמטופל ומשפחתו למשך כל חייו
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טיפול נפשי במחלקה לרפואה דחופה
סוגיות, ואתגרים*

 תקציר
בעשור האחרון קיימת עליה מתמדת במספר 
המטופלים הפונים למחלקה לרפואה דחופה 
הסיבות  אחת   Æנפשית מצוקה  בשל  ©מלרßßד® 
הטיפול  מדיניות  בשינוי  נעוצה  העיקריות 
הגורסת  האחרונים¨  בעשורים  הנפש  בחולי 
ולא   בקהילה  הנפש  חולי  את  לשלב  שיש 
נתוני  לפי   Æממושכות לתקופות  לאשפזם 
משרד הבריאות  ומבקר המדינה כרבע מיליון  
 Æהנפש בריאות  לשירותי  כיום  זקוקים   איש 
יחד עם זאת יש לזכור  שחולי הנפש בקהילה 
סובלים גם ממגוון מחלות פיזיות¨  מתופעות 
ומהפרעות  תרופתי¨  טיפול  של  לוואי 
למטופלים   Æסיכון אחרים וגורמי  נוירולוגיות 
אלה צרכים טיפוליים מרובים ורב מערכתיים 

Æשלא תמיד נענים על ידי שירותי הקהילה

לשיפור  התערבות  תוכנית  תוצג  במאמר 
איכות הטיפול לחולי הנפש הפונים למלרßßד¨  
להפחתת  וכלים  מידע  מתן  באמצעות 
הצוות  של  בינאישיים  ומחסומים  תחושות 
לקבלת  שיטתי  תהליך  ויצירת  במלרßßד 
 Æדßßלמלר נפשית  בעיה  עם  הפונה   מטופל 
מציעה   הנידון   בתחום  הרחבה  הספרות 
מגוון דרכים לניהול הטיפול¨ להתמודדות עם 
הסטיגמה¨ ועם התחושות השליליות והקושי 
 Æד לקבלת סיוע נפשיßßבטיפול בפונים למלר
מודל העבודה שבחרנו  בבי¢ח העמק התבסס 
המחלקה  צוות  של  המעורבות  חשיבות  על 
ובהקניית  המדיניות  בגיבוש  הפסיכיאטרית 
גובש  המודל   Æהמלר¢ד לצוות  וכלים  ידע 
בית  של  האופרטיביות  במגבלות  בהתחשב 

 Æהחולים

הצוות  במודעות  לפיתוח  תרומה   לפרויקט 
של  לצרכיהם  במלר¢ד  העובד  צוותי  הרב 
 Æנפשיות בעיות  עם  הפונים  מטופלים 
ההתערבות כללה מתן מידע וכלים הנדרשים 
מטופל  עם  והתמודדות  למיומנות  לצוות 
למפגש  והביאה  נפשית  מבעיה  הסובל  

  Æדßßלמלר הפונה  למטופל  מטפל  בין  איכותי 
לאמץ  מומלץ  הפרויקט  הצלחת  לאור 
לרפואה  במחלקות  וליישומו  הפרויקט 

Æדחופה אחרות בארץ

 מבוא
רבים מהסובלים ממצוקה נפשית פונים כיום 
בתי  של  ©מלרßßד®  דחופה  לרפואה  למחלקה 
העיקריות  מהסיבות  אחת   Æכלליים חולים 
נעוצה בשינוי מדיניות הטיפול בחולי הנפש 
לשלבם  שיש  הגורסת  האחרונים¨  בעשורים 
 Wand &© לאשפזם  ולא  הקהילה  בחיי 

Æ®Happell¨ ≤∞∞±
מצוקה  כולל  הבריאותי  מצבם  לעיתים 
של  לוואי  תופעות  פיזיות¨  ומחלות  נפשית 
וגורמי  נוירולוגיות  הפרעות  תרופתי¨  טיפול 
מרובים  טיפוליים  צרכים  אחרים¨  סיכון 
ידי  על  נענים  תמיד  שלא  מערכתיים¨  ורב 
 Robson & Haddad© בקהילה   השירותים 
אלה  בחולים  הטיפול  במדיניות  ≥±∞≥¨®שינוי 
ואת  התפיסות  את  לשנות  גם  אמור  היה 
הסטיגמה  את  להקטין  כלפיהם¨  העמדות 
המתלווה למחלה ולשפר את איכות הטיפול 
 Druss¨≤∞∞∑ª Happell¨Summers&© בהם 
בין  פער  שקיים  אלא   ¨®Pinikahana¨≤∞∞≥
האידיאולוגיה לבין המציאות בפועלÆ השינוי 
בקהילה¨  אלו  במטופלים  הטיפול  במדיניות 
להתמודדות  המלרßßד  צוות  את  הכין  לא 
לקבלת  למלרßßד  הפונים  מטופלים  עם 
המלרßßד  צוות  קרובות  ולעיתים  נפשי  סיוע 
עובדה  אלו¨  מטופלים  עם  מהמפגש  נמנע 
 Van© בהם  הטיפול  באיכות  לפגוע  שעלולה 
בשיחות   Æ®der Kluit & Groossens¨ ≤∞±±
רבות  כי  התברר¨  מלרßßד  אחיות  עם  שנערכו 
מהן חשות שמטופל עם מצוקה נפשית אינו 
מטופלים  של  לזו  דומה  להתייחסות  זוכה 
ההמתנה  משך  כי  דיווחו  האחיות   Æאחרים
וכי  ארוך מזה של מטופלים אחרים  שלהם  
לעיתים מפנים אותם להמתין מחוץ למלרßßד 
להגעת   עד  שיטתי  ראשוני  אומדן  ללא 

שאין  דווחו   במלר¢ד  האחיות   Æהפסיכיאטר
בפונים  טיפול  עם  להתמודד  כדי  כלים  להן 
הסובלים ממצוקה נפשית וכי חסרה מדיניות 

 Æטיפול ברורה ומוגדרת לגביהם

עם  מראיונות  גם  התקבלה  דומה   תמונה 
מנהלי המלר¢ד והמחלקה הפסיכיאטרית של 
אחראיות  אחיות  עם  משיחות   Æהחולים בית 
כי  עלה   Æבארץ חולים  אחרים  בבתי  מלרßßד  
חשוב לקבוע נהלים לטיפול הסיעודי והרפואי 
כלי  לפתח  צורך  יש  וכי  אלה  במטופלים  
ייעודי לאומדן וקבלת מטופלÆ יש ללמד את 

Æ הצוות הסיעודי להשתמש בו ולהטמיעו

איכות  לשיפור  תוכנית  נבנתה  זאת¨  לאור 
הפונים  נפשית  במצוקה  בלוקים  הטיפול 
להציג  היא  הנוכחי  המאמר  מטרת   Æדßßלמלר
לפיתוח  והרציונל  המניעים  הרקע¨  את 
התוכנית¨ את  התוכנית שגובשה ואת תוצאות 

Æהטמעתה בקרב הצוות הסיעודי

 סקירת ספרות
כלפי  המלרßßד  צוות  בעמדות  הבעייתיות 

מטופלים  עם מצוקה נפשית
אנשים  הסוציאליזציה¨  תהליך  במהלך 
שונות¨  לקבוצות  החברה  יחס  את  מפנימים 
והדחייה  השליליות  התפיסות  את  זה  ובכלל 
 Liggins©Æ כלפי אנשים החולים במחלה נפשית
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מטופל  מגיע  שכאשר  קורה  לעיתים  לפיכך¨ 
הצוות  אנשי  החולים¨  לבית  בנפשו  הלוקה 
מתפיסה  להימנע  מצליחים  תמיד  לא 
סטריאוטיפית¨ ומהסטיגמה המתלווה למחלה 

Æ®Van der Kluit¨ & Groossens¨≤∞±±©
הפסיכיאטריים  החולים  לגבי  הסטיגמה 
גורמת  להם פחד ובושה וכתוצאה מכך חוסר 
גורמת  היא  למטפלים   Æטיפול ותת  הענות 
להימנעות מהגשת סיוע וטיפול מלא ©פרידמן 
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האחות בישראל ינואר ≤±∞≥∂±

טיפול נפשי במחלקה לרפואה דחופה
סוגיות, ואתגרים*

 תקציר
בעשור האחרון קיימת עליה מתמדת במספר 
המטופלים הפונים למחלקה לרפואה דחופה 
הסיבות  אחת   Æנפשית מצוקה  בשל  ©מלרßßד® 
הטיפול  מדיניות  בשינוי  נעוצה  העיקריות 
הגורסת  האחרונים¨  בעשורים  הנפש  בחולי 
ולא   בקהילה  הנפש  חולי  את  לשלב  שיש 
נתוני  לפי   Æממושכות לתקופות  לאשפזם 
משרד הבריאות  ומבקר המדינה כרבע מיליון  
 Æהנפש בריאות  לשירותי  כיום  זקוקים   איש 
יחד עם זאת יש לזכור  שחולי הנפש בקהילה 
סובלים גם ממגוון מחלות פיזיות¨  מתופעות 
ומהפרעות  תרופתי¨  טיפול  של  לוואי 
למטופלים   Æסיכון אחרים וגורמי  נוירולוגיות 
אלה צרכים טיפוליים מרובים ורב מערכתיים 

Æשלא תמיד נענים על ידי שירותי הקהילה

לשיפור  התערבות  תוכנית  תוצג  במאמר 
איכות הטיפול לחולי הנפש הפונים למלרßßד¨  
להפחתת  וכלים  מידע  מתן  באמצעות 
הצוות  של  בינאישיים  ומחסומים  תחושות 
לקבלת  שיטתי  תהליך  ויצירת  במלרßßד 
 Æדßßלמלר נפשית  בעיה  עם  הפונה   מטופל 
מציעה   הנידון   בתחום  הרחבה  הספרות 
מגוון דרכים לניהול הטיפול¨ להתמודדות עם 
הסטיגמה¨ ועם התחושות השליליות והקושי 
 Æד לקבלת סיוע נפשיßßבטיפול בפונים למלר
מודל העבודה שבחרנו  בבי¢ח העמק התבסס 
המחלקה  צוות  של  המעורבות  חשיבות  על 
ובהקניית  המדיניות  בגיבוש  הפסיכיאטרית 
גובש  המודל   Æהמלר¢ד לצוות  וכלים  ידע 
בית  של  האופרטיביות  במגבלות  בהתחשב 

 Æהחולים

הצוות  במודעות  לפיתוח  תרומה   לפרויקט 
של  לצרכיהם  במלר¢ד  העובד  צוותי  הרב 
 Æנפשיות בעיות  עם  הפונים  מטופלים 
ההתערבות כללה מתן מידע וכלים הנדרשים 
מטופל  עם  והתמודדות  למיומנות  לצוות 
למפגש  והביאה  נפשית  מבעיה  הסובל  

  Æדßßלמלר הפונה  למטופל  מטפל  בין  איכותי 
לאמץ  מומלץ  הפרויקט  הצלחת  לאור 
לרפואה  במחלקות  וליישומו  הפרויקט 

Æדחופה אחרות בארץ

 מבוא
רבים מהסובלים ממצוקה נפשית פונים כיום 
בתי  של  ©מלרßßד®  דחופה  לרפואה  למחלקה 
העיקריות  מהסיבות  אחת   Æכלליים חולים 
נעוצה בשינוי מדיניות הטיפול בחולי הנפש 
לשלבם  שיש  הגורסת  האחרונים¨  בעשורים 
 Wand &© לאשפזם  ולא  הקהילה  בחיי 

Æ®Happell¨ ≤∞∞±
מצוקה  כולל  הבריאותי  מצבם  לעיתים 
של  לוואי  תופעות  פיזיות¨  ומחלות  נפשית 
וגורמי  נוירולוגיות  הפרעות  תרופתי¨  טיפול 
מרובים  טיפוליים  צרכים  אחרים¨  סיכון 
ידי  על  נענים  תמיד  שלא  מערכתיים¨  ורב 
 Robson & Haddad© בקהילה   השירותים 
אלה  בחולים  הטיפול  במדיניות  ≥±∞≥¨®שינוי 
ואת  התפיסות  את  לשנות  גם  אמור  היה 
הסטיגמה  את  להקטין  כלפיהם¨  העמדות 
המתלווה למחלה ולשפר את איכות הטיפול 
 Druss¨≤∞∞∑ª Happell¨Summers&© בהם 
בין  פער  שקיים  אלא   ¨®Pinikahana¨≤∞∞≥
האידיאולוגיה לבין המציאות בפועלÆ השינוי 
בקהילה¨  אלו  במטופלים  הטיפול  במדיניות 
להתמודדות  המלרßßד  צוות  את  הכין  לא 
לקבלת  למלרßßד  הפונים  מטופלים  עם 
המלרßßד  צוות  קרובות  ולעיתים  נפשי  סיוע 
עובדה  אלו¨  מטופלים  עם  מהמפגש  נמנע 
 Van© בהם  הטיפול  באיכות  לפגוע  שעלולה 
בשיחות   Æ®der Kluit & Groossens¨ ≤∞±±
רבות  כי  התברר¨  מלרßßד  אחיות  עם  שנערכו 
מהן חשות שמטופל עם מצוקה נפשית אינו 
מטופלים  של  לזו  דומה  להתייחסות  זוכה 
ההמתנה  משך  כי  דיווחו  האחיות   Æאחרים
וכי  ארוך מזה של מטופלים אחרים  שלהם  
לעיתים מפנים אותם להמתין מחוץ למלרßßד 
להגעת   עד  שיטתי  ראשוני  אומדן  ללא 

שאין  דווחו   במלר¢ד  האחיות   Æהפסיכיאטר
בפונים  טיפול  עם  להתמודד  כדי  כלים  להן 
הסובלים ממצוקה נפשית וכי חסרה מדיניות 

 Æטיפול ברורה ומוגדרת לגביהם

עם  מראיונות  גם  התקבלה  דומה   תמונה 
מנהלי המלר¢ד והמחלקה הפסיכיאטרית של 
אחראיות  אחיות  עם  משיחות   Æהחולים בית 
כי  עלה   Æבארץ חולים  אחרים  בבתי  מלרßßד  
חשוב לקבוע נהלים לטיפול הסיעודי והרפואי 
כלי  לפתח  צורך  יש  וכי  אלה  במטופלים  
ייעודי לאומדן וקבלת מטופלÆ יש ללמד את 

Æ הצוות הסיעודי להשתמש בו ולהטמיעו

איכות  לשיפור  תוכנית  נבנתה  זאת¨  לאור 
הפונים  נפשית  במצוקה  בלוקים  הטיפול 
להציג  היא  הנוכחי  המאמר  מטרת   Æדßßלמלר
לפיתוח  והרציונל  המניעים  הרקע¨  את 
התוכנית¨ את  התוכנית שגובשה ואת תוצאות 

Æהטמעתה בקרב הצוות הסיעודי

 סקירת ספרות
כלפי  המלרßßד  צוות  בעמדות  הבעייתיות 

מטופלים  עם מצוקה נפשית
אנשים  הסוציאליזציה¨  תהליך  במהלך 
שונות¨  לקבוצות  החברה  יחס  את  מפנימים 
והדחייה  השליליות  התפיסות  את  זה  ובכלל 
 Liggins©Æ כלפי אנשים החולים במחלה נפשית
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מטופל  מגיע  שכאשר  קורה  לעיתים  לפיכך¨ 
הצוות  אנשי  החולים¨  לבית  בנפשו  הלוקה 
מתפיסה  להימנע  מצליחים  תמיד  לא 
סטריאוטיפית¨ ומהסטיגמה המתלווה למחלה 

Æ®Van der Kluit¨ & Groossens¨≤∞±±©
הפסיכיאטריים  החולים  לגבי  הסטיגמה 
גורמת  להם פחד ובושה וכתוצאה מכך חוסר 
גורמת  היא  למטפלים   Æטיפול ותת  הענות 
להימנעות מהגשת סיוע וטיפול מלא ©פרידמן 

 Æ®≤∞∞≤
 ¥∞∞≥® Andal® מתארת את המורכבות במתן 
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;RN, MA 6נילי גבאי ;RN, MA 5זכי שויהדי ;RN, MA 4מרי עזריאל
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לצורך בירורים ניתן לפנות לעו"ד אלעד וסטשניידר
eladwest@netvision.net.il :טל 03-5750555,  פקס: 03-5750552, דוא"ל

הארבעה 10, תל אביב

הראל וסטשניידר ושות'
עורכי דין ונוטריונים

 Æכל עובד אשר נפגע בגופו תוך כדי ועקב עבודתו¨ זכאי לפיצוי ולהכרת המוסד לביטוח לאומי
כדי  והן בשל מחלה שהתפתחה תוך  הן בשל אירוע ספציפי שאירע במסגרת העבודה  יכולה להיחשב ככזאת  תאונות עבודה 

Æהעבודה¨ אשר מקשה על העובד בביצוע עבודתו

øמהי פגיעה בעבודה

תביעות למוסד לביטוח לאומי
פעילותו של המוסד לביטוח לאומי ותנאיי הזכאות¨ נקבעים על פי חוק הביטוח הלאומי ©נוסח משולב®¨ תשנ¢ה≠ Æ±ππµ על מנת 
לממש את זכויותיהם של נפגעי עבודה¨ יש לדאוג להכרת המוסד לביטוח לאומי¨ בתאונה כתאונת עבודה ©טופס ∞µ≥¨ של המוסד 
לביטוח לאומי®Æ התשלום אשר יועבר לנפגע במסגרת דמי הפגיעה יהיה לכל היותר עבור ≤ חודשי עבודהÆ בתום התקופה הנ¢ל 

 Æאו הקבועים אשר נותרו לו כתוצאה מפגיעתו בתאונהØ תבחן זכאותו של הנפגע על פי שיעור אחוזי נכותו הזמניים ו

רק לאחר הכרת המוסד לביטוח לאומי בתאונה כתאונת עבודה¨ ותשלום דמי הפגיעה¨ יש להגיש לביטוח הלאומי¨ בקשה לבדיקת 
חודשיים  תגמולים  וØאו  חד פעמי  לנפגע מענק  ישולם  פיהם  על  כתוצאה מהתאונה¨  הנכות  אחוזי  ולקביעת  הרפואית  הועדה 
©בהתאם לשיעור אחוזי הנכות הרפואית אשר קובעת הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי®Æ יוער כי ניתן להגיש ערר על החלטתה 

Æשל הוועדה הרפואית¨ וזאת במסגרת המועדים הקבועים בחוק

אירוע ספציפי¨ אשר אירע לנפגע במהלך העבודה¨ וגרם לו בשל כך היזק גופני ספציפיÆ לדוגמא∫ בעת הרמת מסע כבד¨ אירע 
לעובד פגיעה בגב תחתון¨ אשר מגבילה את העובד בעבודתו באופן מוחלט או חלקיÆ נפילה מגובה¨ התקף לב כתוצאה מלחץ 

Æßבעבודה ועוד

¢מחלת מקצוע¢ ≠ מחלה שנגרמה לנפגע עקב וכתוצאה מעבודתו¨ או בעקבות התנאים ששררו במסגרת העבודה¨ ושהיוו את 
הגורם המשמעותי להתפרצותה של המחלהÆ לאחרונה הוכרו בפסיקה תביעות בגין  נזקי מיקרוטראומה כתאונת עבודה¨ וזאת  
לגבי סוגי פגיעות  מסוימות¨ ובכללן∫ פגיעה בדרכי הנשימה¨ פגיעה בשמיעה¨ פגיעה בפרקי היד של טניסאים וקלדניות¨ פגיעה 

Æבגב כתוצאה מהרמת חולים לאורך זמן ועוד

Æ±

Æ≤

 Æנפגעי העבודה זכאים על פי מספר מקורות לממש את זכויותיהם כנפגעי עבודה
Æהמוסד לביטוח לאומי   •

Æתביעה כנגד המעביד¨ ולרוב כנגד חברת הביטוח בביטוח מעבידים   •
Æאו תאונות אישיות¨ והכל בתנאי שלנפגע קיימת פוליסה מתאימהØתביעות כנגד פוליסות ביטוח פרטיות ו   •

למשרדנו ניסיון עשיר במתן ייצוג משפטי במקרים כאמור¨ 
 Æהרוסית דוברי השפה  דין  עורכי  גם  מעסיק  כשמשרדנו 
אנו נעניק לך טיפול משפטי מקיף¨ מתחילת ההליך ועד 
סופו¨ תוך קיום קשר רציף עם מומחים רפואיים בתחומים 

Æשונים¨ וייצוגך גם במוסד לביטוח לאומי



האחות בישראל ינואר ≤±∞≥∏±

דרכים  לטיפול במטופלים הפונים  
לקבל סיוע נפשי במלר''ד

לטיפול  שונות  גישות  למצוא  ניתן  בספרות 
 Æבפונים לקבל סיוע נפשי בבתי חולים כלליים
ממצאי מחקר שבדק תוכניות התערבות בבתי 
קווים  מתן  כי  מלמדים  באוסטרליה   חולים 
הטיפול  איכות   לא משפרים   בלבד  מנחים 
לקבוע   חשיבות  קיימת   Æהאלה במטופלים 
הכוללת  תוכנית  לבנות  טיפול¨  מדיניות 
מידע  ולתת  טיפולית¨  לגישה  מנחים  נהלים 
התמודדות  ודרכי  ההתנהגות  ביטויי  אודות 
בכדי  נפשית  בעיה  עם  למלרßßד  הפונים  עם 
 Happell et© להבטיח להם סיוע הולם לפונים

 Æ®alÆ¨≤∞∞≥

חולים  בבית  הטיפול  לשיפור  הגישות  אחת 
במלר¢ד¨  פסיכיאטרית  אחות  הצבת   הינה  
בעלי  מטופלים  עם  קשר  ליצור  שתפקידה 
בעת  משפחותיהם  בני  ועם  נפשיות  בעיות 
ההמתנה לטיפולÆ האחות מספקת מידע על 
מקורות התמיכה בקהילה והתערבות במצבי 
משברÆ במחקר שבחן תוכנית זו נמצא כי •∞∂ 
מהמטופלים לא נזקקו  למעורבות פסיכיאטר 
הפסיכיאטרית  האחות  מעורבות  בעקבות 
משפחותיהם  ובני  המטופלים  וכי  במלרßßד 
 Clarke© מהטיפול  רצון  שביעות  הביעו 
 ®®et alÆ¨≤∞∞∑Æ Wand &Happell®≤∞∞±
פסיכיאטרית  אחות  בו  פרויקט   על  דיווחו 
 Æחודשים שלושה  במשך  במלרßßד  שהתה 
בפועל  טיפול  היו  שלה   הפעילות  תחומי 
ובמקביל לכך תמיכה והדרכה לצוות¨ האחות 
וכמקור  כיועצת  שימשה  במלרßßד  המתאמת 
לשיפור  והרפואי  הסיעודי  לצוות  תמיכה 
גישתם¨ למתן ידע ומיומנות קלינית ולהגברת 
תחושות הנוחות בטיפול במטופלים עם בעיה 
נפשיתÆ כמו כן¨ הייתה לאחות הפסיכיאטרית 
תרומה בהפחתת הסטיגמה הקשורה למחלות 
מהלך  בבדיקת   Æהמטפל הצוות  בקרב  נפש 
ולשמירה  לתאום  רבה  חשיבות  נמצאה  זה 
שרותי  לבין  החולים  בין  טיפולי  רצף  על 
ראותו  מנקודת  כי  נמצא  כן   Æהנפש בריאות 
של  הרצון  שביעות  כי  לימדה  המטופל  של 
פסיכיאטרית  היועצת  מהאחות  המטופלים 
והיה  התקצר  ההמתנה  זמן  גבוהה¨  הייתה 
שינוי בגישת הצוות תוך הבעת תמיכה וכבוד 
 ®Webster & Harrison®≤∞∞¥  Æלמטופל
קבוצת  פעילות  של  היעילות  את   ציינו 
הנפש  בריאות  מתחום  מקצועית  רב  קישור 
בתוך המלרßßד¨ אשר סיפקה לצוות הסיעודי 
הכשרה באמצעות מתן מידע ומיומנות ניהול 

 Æטיפול במטופלים עם בעיות נפשיות

בריאות  בתחום  המקצוע  מאנשי  אחד  לכל 
התפקיד  אך  משלו¨  תפקיד  יש  הנפש 
בחשיבה  דווקא  הוא  ביותר  המשמעותי 
בעוסקים  ובתמיכה  בדיווח  משותפת¨ 
ו ≠&   ®Sands ®≤∞∞∑ בטיפול בבעיות נפשיות
מחסומים  מתארים   ®  Secker   Hill  ®≤∞∞±
נוקשות¨  תפקיד  הגדרות  משותפת¨  לעבודה 
קונפליקטים בין סקטורים שונים¨ אי בהירות 
מקצועית  ואחריות  המטפל  תפקיד  בהגדרת 
כל  את  יחד  לכלול  יכולת  חוסר  ובעיקר 
פיתוח  לפיכך¨   Æבטיפול החשובים  המעורבים 
והקמת  עבודה  נהלי  טיפוליים¨  פרוטוקולים 
פורום רב מקצועי לדיון בנהלים ופרוטוקולים 
במטופלים  הטפול  איכות  לשיפור  הכרחיים 

Æדßßפסיכיאטרים הפונים למלר

 תמונת מצב המדיניות הנהוגה
 בתחום בריאות הנפש. 

העולמי  הבריאות  ארגון  הכריז   ≤∞∞± בשנת 
 Æעל יום המוקדש לבריאות הנפש בכל העולם
לפעילות  מנחים  עקרונות  גובשו  זה  בהקשר 
במדינות השונות WHO¨ ≤∞∞±©Æ®למרות  זאת¨ 
העולמי  הבריאות  ארגון  הביע   ≤∞∞≥ בשנת 
דאגה מכך שאנשים הסובלים מבעיה נפשית 
לצרכיהם  הולם  לטיפול  זוכים  לא  באירופה 

 Æ®≤∞∞≥ ¨כרמי©

במדינת ישראל נחקקו מספר חוקים המכירים 
הנפשי   במישור  אלה  חולים  של  בזכויותיהם 
נחקק   ±ππ∂ בשנת    Æהחברתי≠ערכי ובמישור 
בישראל חוק זכויות החולה המביא לידי  ביטוי 
את רצון החברה לשינוי ביחס לטפול הרפואי 
מבחינה ערכית וחברתיתÆ החוק מדגיש מערכת 
יחסים שוויונית בין החולה לבין מטפליוÆ  עוד 
באופן  המתייחסים  חוקים  נחקקו  כן  לפני 
 Æנפשית מבעיה  בסובלים  לטיפול  ספציפי 
בשנת ±ππ± נחקק החוק לטיפול בחולי נפש¨ 
וחירותו  כבוד האדם  יסוד   בין  איזון  המציע 
 Æלבין מניעת החולה מפגיעה בעצמו ובסביבה
בחולה  לטיפול  תקנות  פורסמו   ±ππ≤ בשנת 
מיוחדת¨  השגחה  על  דיווח  המחייבות  נפש¨ 
הסתכלות ובידודÆ בהמשך¨ בשנת ∏ππ± נחקק 
זכויות לבעלי מוגבלויות¨ במטרה  חוק שוויון 
להבטיח קבלת תנאים נאותים לבעלי צרכים 
נפשיות¨  בעיות  עם  אנשים  בכללם  מיוחדים¨ 

  Æבמסגרת שהותם במערכת טיפולית

בשנת ±∞∞≥ נחתם הסכם בין משרד הבריאות 
נפש  חולי  שילוב  בדבר  האוצר   משרד  לבין 
בקהילה במגמה לצמצם את מספר המיטות 
הפעילות  הרחבת  תוך  פסיכיאטרי¨  לאשפוז 

שירותים למטופלים הפונים למלרßßד לקבלת 
מתוך  אחת  פנייה  לדבריה¨   Æנפשי סיוע 
נפשית¨  בבעיה  מקורה  למלרßßד  פניות  שבע 
מתלוננים  האלה  הפונים  מקרב  שליש  אך 
המלרßßד¨  צוות   Æפיזיים סימפטומים  על  גם 
ומטופלים¨  פניות  של  עומס  עם  המתמודד 
לעיתים קרובות מתקשה לזהות את הצרכים 
 Æלהם ולהיענות  אלה  אנשים  של  הנפשיים 
בנוסף¨ הטיפול במי שסובל ממצוקות נפשיות 
ומתחלואה פסיכיאטרית  דורש ידע¨ מיומנות¨ 
 Clark¨© לצוות  יש  תמיד  שלא  ומומחיות¨ 
 Æ®Dusome & Hughes ≤∞∞∑ª Stefan ¨≤∞∞∂
אל  מתייחס  המטפל  הצוות  כי  הטוענים  יש 
מטופלים הפונים לקבל סיוע נפשי כאל ¢לא 
 ®Mavundla¨ ≤∞∞∞© אמיתיים¢  חולים  ממש 
ומתנהג אליהם בצורה לא מקצועית שעלולה 
סימפטומים  לגבי  אמון  בחוסר  להתבטא 
פיזיים ©שטרוך ושרשבסקי ¨∑∞∞≥®Æ במחקרים 
נמצא¨ שמטופלים הסובלים ממחלות נפש עם 
רשימת  בתחתית  דורגו  פיזיים  סימפטומים 
סדר הקדימויות לעומת  אחרים¨ לא נשמרה 
 Æפרטיותם וצרכים בסיסיים שלהם לא סופקו
עקב כך גברה חרדתם והם עזבו את המלרßßד 
 Kalacy¨�omas & King¨ ≤∞∞µª© ללא טיפול
כי הצוות במלר¢ד  נמצא  עוד    Æ®Sturis¨≤∞∞≤
שפגעו  ממטופלים  במיוחד  להתרחק   נוטה 
תחושות  מעוררים  שהם  בעצמם¨משום 
שליליותÆ תחושה זו מועברת למטופלים והם 
 Ross  ©Æאונים וחוסר  ייאוש  לתגובות  נגררים 

®& Goldner¨ ≤∞∞π

תחושת  את  להצדיק  נוטה  במלר¢ד  הצוות 
אלה  שחולים  בכך  הטיפול  וחוסר  הדחייה 
פסיכיאטריים  חולים  לבתי  לפנות  אמורים 
 Clarke¨ Brown¨© כללי  חולים  לבית  ולא 
 Hugnes & Motuek ¨≤∞∞∂ªMcAllister¨
 Creedy¨ Moyle¨ Farrugia¨ ≤∞∞≤ª Wand
המטפל  הצוות  בקרב   Æ®& Happell¨≤∞∞±
שיחה  לפתח  ניתן  שלא  אמונה  קיימת 
 Liggins© נפשית  מבעיה  הסובל  אדם  עם 
היא  הרווחת  הטענה    Æ®&Hatcher¨≤∞∞µ
העבודה  למהלך  מפריעים  אלה  שמטופלים 
יותר  שאורך  לאומדן  זקוקים  שהם  משום 
גם   Æ®Clarke et alÆ¨ ≤∞∞∂   © מהמקובל  זמן 
 Ligginsמטופלים מדווחים על אותן תחושות
הם   כאשר  דווקא  זאת   ¨®  ®&Hatcher¨≤∞∞µ
לטיפול  וזקוקים  לחץ  של  במצב  נמצאים 
העדר   Æוהפיזיים הנפשיים  בצרכיהם  מיידי 
טיפול רפואי הולם עלול להביא להתדרדרות 
ארוך  לטיפול  ולהזדקקות  הנפשי  במצבם 

Æ®≤∞∞∑¨ יותר ©שטרוך ושרשבסקי



מולי  היושבת  הנאה  האישה  כי  להאמין  קשה 
הרבה  לגמרי,  אחרת  ימים  מספר  לפני  רק  נראתה 
מציגה  שהיא  התמונות  לפי  ו”כבדה”  מלאה  יותר 
לא  אני  “גם  באילת.  האחרונה  מחופשתה  בפניי 
חנות  בעלת  עצמאית  א.ו.,  אומרת  עדיין”  תופסת 
גלויה  בהנאה  בפני  מדגימה  שהיא  תוך  צעצועים 
“יום  לובשת.  שהיא  הרפויים  הג’ינס  מכנסי  את 
האמת  אבל  כרגיל,  לעבודה  הלכתי  הטיפול  לאחר 
והעניין  השאלות  המחמאות,  עבדתי.  ממש  שלא 
מהמסלול.  אותי  הוציאו  ממש  בעבודה  שעוררתי  
בכל  ערה  הייתי  כי  קסום  תהליך  חוויתי  מבחינתי 
מהלך הטיפול, ראיתי כל מה שקורה איתי וסביבי. 
עכשיו זה נראה לי פשוט, בסגנון “איך לא חשבו על 

זה קודם” היא מתלהבת.
ה  שנות  באמצע  קודם,  הרבה  די  שחשבו.  זהו,  אז 
לניקוז   (Tumescent) “טומסנט”  שיטת  פותחה   80
שומנים מן הגוף. כיום זוהי אחת השיטות השכיחות 
ביותר בארה”ב לטיפול במצבורי שומן “עקשניים” 
שאינם נעלמים בדרכים אחרות. הרעיון פשוט- הרי 
היא  גופנו,  לעור  מתחת  הנמצאת  השומן  שכבת 
גם  דבר  של  ובסופו  הגוף  קימורי  את  המעצבת  זו 
אותה  למדוד  במקום  אז  שלך.  העצמי  הדימוי  את 
עכשיו  לך  יש  ולקטר,  אצבעותיך  בין  לפעם  מפעם 
לגוף. הטיפול  להוציא אותה מחוץ  אפשרות פשוט 
מלאה  בהרדמה  צורך  ללא  מלאה,  בהכרה  מתבצע 

או אשפוז.  
האחת והיחידה בישראל

השינוי הוא דרמטי ומהיר. בטיפול אחד בתוך 1-3 
 3 עד  לנקז  ניתן  המטופלים,  באזורים  תלוי  שעות, 
ליטר שומן מחוץ לגוף, לתמיד. את קמה כמו חדשה 
רגילה  לפעילות  לחזור  ויכולה  הטיפולים  ממיטת 

כבר למחרת. 
בהרדמה  הזו  הייחודית  השיטה  הומצאה  מאז 
הוא  מקליפורניה,  קליין  ג’פרי  דר’  ע”י  מקומית 
הנחיל אותה לעמיתיו  ברחבי העולם. אחת מהן היא 
הרפואית  האתיקה  כללי  )עקב  ה.א  הדרמטולוגית 
לא ניתן לציין את השם המלא(, אשר התמחתה בסן 
והיא  לישראל,  שעלתה   לפני  ביץ’  ומיאמי  דיאגו 
מומחיותה  אשר  בישראל  היחידה  הרופאה  כיום 
והתמקדותה הבלעדיים הן אך ורק בביצוע שאיבת 
בהרדמה  “טומסנט”  בשיטת   (liposuction) שומן 
מקומית בלבד. לאור זאת נדרש לעיתים זמן המתנה 
של ימים ולעיתים אף מספר שבועות כדי להתקבל 
אליה לאבחון. בטרם עלייתה ארצה היא אף הרצתה 
ולימדה רופאים ברחבי העולם את נפלאות השיטה. 
טיפולי  באלפי  התמחתה  אשר  הרופאה,  של  שמה 
כאש  עובר  האחרונות,  השנים   15 ב  “טומסנט” 
בשדה קוצים בקרב נשות ישראל  והיא מדווחת על 

שיעורי שביעות רצון גבוהים ונדירים בתחום.
“אחרי כשנתיים של התלבטויות, בדיקות וחיפושים, 
זה  את  עושה  שאני  להחליט  דקה  בדיוק  לי  לקח 
אומרת א’, רווקה בת 32  מירושלים. “למרות זאת, 
דיברתי גם עם 2 ממליצות שעברו את הטיפול אשר 
יצאו מגדרן ונתנו לי להבין שהחלטתי נכון. וזה כבר 
בטיפול  התחלתי  עוברת.  שאני  השלישי  הטיפול 
לירכיים שממש סבלתי מהם, ונדהמתי מהתוצאה. 

 איך תעצבי את גופך ביום 
אחד כמו שאת רוצה?

ומתרגילי  כסאח  מדיאטות  לך  נמאס  אם 
העצמי  ביטחונך  אם  סיזיפיים,  כושר 
ליד  חולפת  כשאת  פעם  בכל  מתערער 
המחמאות  תדירות  אם  מזדמנת,  מראה 
או  רצונך  את  משביעה  לא  מקבלת  שאת 
אם מזמן לא קנית לעצמך בגד מחמיא- אל 
לפני  עכשיו,  בעיקר  שוב.  לעצמך  תוותרי 
תתענייני,  תקראי,  חדשה.  שנה  תחילת 
תתייעצי או תתקשרי, ואח”כ תחליטי. ואם 
להיפרד  רוצה  באמת  שאת  למסקנה  תגיעי 
מיידית משכבות השומן המיותרות, באזורי 
להגיע לאחד מסניפי  הגוף שתבחרי, תוכלי 
“הדסה אופטימל” לאבחון והתאמה ולקוות 
הישראליות  ממאות  אחת  תהיי  את  שגם 
לחטובות  עורן  את  שהפכו  המאושרות 
ונאות. זו השיטה הבטוחה ביותר והיא אינה 
כרוכה בסבל או באשפוז. את בהכרה מלאה 

וחוזרת מיידית לשגרת פעילות מלאה.
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איזה גוף את בוחרת?
השמועה שעברה מפה לאוזן בשנה האחרונה התבררה כאמת לאמיתה  יש מקום אחד בישראל שבו את יכולה להפוך בביטחון 
לחטובה ורזה יותר בתוך מספר שעות בלבד  איך באמת מעצבים את הגוף בפעם אחת ללא דיאטות, ללא סבל, בהכרה מלאה 
ועם חיוך של מנצחים? הסיפור המופלא על הרופא מארה”ב אשר בעקבות הטיפול שהמציא הפך בשנתיים האחרונות למלאך 

המושיע של מאות נשים בישראל

כתבה פרסומית

זימן  אופיר 

שומן  לשאיבת   Tumescent בטיפולי  מומחיות 
בהרדמה מקומית  

ולפני  זמן קצר לאחר מכן המשכתי לטיפול בישבן 
עשרה ימים עשיתי לבטן. זה לא יאומן, אני פשוט 
בנאדם חדש, הביטחון העצמי שלי התחזק פלאים, 
כבר  ואני  שלי  המלתחה  את  חידשתי  עכשיו  ממש 

משתוקקת לראות את עצמי בבגד-ים”.

איך זה עובד?
והוא  יתר”  “הצפת  הוא  “טומסנט”  השם  פירוש 
השומן  שאיבות  לניתוחי  מהפכני  לתחליף  נחשב 
מזריקה  הטיפול  במהלך  שכיחים.  מאד  שהיו 
חומר  המכילים  נוזלים  העור  לשכבת  הרופאה 
כלי  את  המכווץ  לחומר  בנוסף  מקומית  להרדמה 
לעור,  שמתחת  השומן  ברקמת  נספג  הדם.החומר 
השומן  שכבת  תאי  בין  יותר  גדולה  להפרדה  גורם 
ובכך מאפשר לנקז אותה מחוץ לגוף דרך נקב קטן 
ניסיון  משלב  אשר  מבוקר  בתהליך  זאת  כל  בעור. 
רב בפיזור סימטרי של החומר והידוק שכבת העור. 
לראות  ויכולה  ערה,  המטופלת  הזה  התהליך  בכל 
בישראל  הטיפולים.  בחדר  שקורה  מה  כל  ולשמוע 
עדיין מקובל לעבור שאיבת שומן קלאסית הכרוכה 
בסיכון יתר, באשפוז אפשרי, בהרדמה מלאה, יותר 
ארוכה  התאוששות  ותקופת  דם,  ושטפי  כאבים 
כיום  מבוצעים  השומן  שאיבת  ניתוחי  רוב  יותר. 
רופא  נוכחות  המצריכה  כזו  או  כללית  בהרדמה 
בשיטת  מאשר  כלל  בדרך  גבוהה  ועלותן  מרדים, 

“טומסנט”.

כל אחד יכול
למרות שגיל המטופלות נע בין 18 ל 79, לא כל אחת 
מקדימות.  התאמה  בדיקות  ונערכות  מתקבלת 
אך  יציב  משקל  בעלות  נשים  הן  המטופלות  רוב 
מתוסכלות מכך שאינן יכולות “לשרוף” שומן כמו 
שיטוט  ויורדות,  עולות  מדיאטות  כוחן  ותש  בעבר 
ה”טומסנט”  שיטת  באלה.  וכיוצא  כושר  בחדרי 
גנטית  השמנה  לבעיית  גם  מצוין  מענה  נותנת 
ומה  אחרות.  בדרכים  להיפתר  יכולה  אינה  אשר 
כי  מסתבר  המבוקשים?  הטיפול  לאיברי  באשר 
הירכיים  המותניים,  הבטן,  הן  ביותר  הפופולריים 
וגם  זרועות  והישבן. אחריהן באים הסנטר הכפול, 

הקטנת צמיגי המותניים לגברים. 
לשאלתי הבלתי נמנעת בקשר לסיכונים אפשריים 
עונה הרופאה נחרצות כי מדובר בטיפול מאד בטוח 
כלשהו  קיצוני  סיבוך  על  ידוע  לא  כולו  בעולם  וכי 
עקב שימוש בשיטת “טומסנט”. לדבריה ”זהו הליך 
אלגנטי, ממש כמו לנגן על כינור. מספר דקות בלבד 
אחרי תחילת הטיפול פג החשש, המטופלת נרגעת, 
להירדם.  לעצמה  ומרשה  עיניים  עוצמת  לרוב  ואז 
מדברות  ערנות,  על  ששומרות  כאלה  גם  ישנן 

ומתעניינות במהלך הטיפול”.
מסתבר אם כך, שניקוז שומן בשיטת ה”טומסנט” 
הבטוחה  הפשוטה,  השיטה  היא  מקומית  בהרדמה 
שומן  במצבורי  לטיפול  כיום  ביותר  והמתקדמת 
הגוף.  וחיטוב  פיסול  היקפים,  להצרת  “עקשניים”, 
משך הזמן הקצר, הביטחון בתוצאות והיעדר סבל 
שמחליטה  למי  קריטי  שיקול  מהווים  וכאבים, 
את  ולהגשים  בגופה  השליטה  את  לעצמה  להחזיר 

חלומותיה.



האחות בישראל ינואר ≤±∞≥∞≥

בהם  עקיפות®¨  ©שאלות  נפשי  סיוע  לקבלת 
תשובתם  את  לדרג  נתבקשו  המרואיינים 
 µ דרגות ∫ ± ©מסכים מאוד® עד µ בסולם בעל

Æ®לא מסכים בכלל©

מניתוח   שהתקבלו  הממצאים  סיכום  להלן 
השאלונים∫ 

המשתתפים   ≥∏ סוציו≠דמוגרפיים∫  פרטים 
ו≠∞≤  גברים   ∏ מוסמכים¨  ואחים  אחיות  היו 
נשים¨ שליש  בעלי תואר ראשוןÆ הגיל הממוצע 
 ≤∏≠µµ  היה ≥¥ שנים וטווח הגילאים נע בין
שניםÆ  מספר שנות הוותק  בעבודה  נע בין 
חצי שנה ל≠µ≥ שניםÆ בבחינת גישות ועמדות 
כלפי טיפול  בפונים למלר¢ד כדי לקבל סיוע 
עבודתם  שבמהלך  השיבו  הנשאלים   נפשי¨ 
הם נחשפים  למטופלים עם בעיות נפשיות 
מטופלים  לארבעה  אחד   בין  של  בתדירות 
בהתמודדות  קושי  הביעו  כולם   Æבמשמרת
עם הטיפול בהםÆ הקשיים שתוארו הם∫ פחד¨ 
חוסר מיומנות¨ חוסר ידע¨ העדר כלים¨ חוסר 
כי  דווחו   גם  הם   Æהנחיות והעדר  מוטיבציה 
בחולי  בטיפול  לפגוע  עלולה  הסטיגמה 
נפשÆ כל הנשאלים לא הכירו נוהל המתייחס 
ידע   בהרחבת  התעניינו  כולם    Æלטיפול
ותחושת  המיומנות  לשיפור  כלים  ובקבלת  

 Æהביטחון בטיפול באוכלוסיה זו

אומדן  ביצעו   לא  כי  דווחו  הנשאלים  כל 
 Æנפשי סיוע  לקבלת  למלרßßד  שפונה  למי 
חוסר  תחושות  על  דיווחו  הנשאלים  רוב 
אונים בעת טיפול בחולה עם מצוקה נפשית 
חלק   Æנפש חולה  עם  ממגע  והימנעות 
עם  בחולה  לטפל  חשש  על  דווח   מהצוות 
סביבת  כי  ציינו  הנשאלים  כל   Æנפשית בעיה 
אינה  ומשפחותיהם  למטופלים  ההמתנה 
פסיכיאטרי  לטיפול  ההמתנה  זמן   Æהולמת
 Æאחרים בריאות  במצבי  מאשר  יותר  ארוך 
כל הנשאלים ציינו  כי המטופלים המגיעים 
זוכים למתן  למלר¢ד לקבלת סיוע נפשי לא 
מענה הולם לצרכיהםÆ לאור כל זאת¨ הוחלט 
הטיפול  איכות  לשיפור  תכנית   גיבוש  על 

Æבחולים עם מצוקה נפשית

 תוכנית ההתערבות
מקצועית  התערבות  תוכנית  בניית  לשם 
לשיפור  איכות הטיפול באנשים עם מצוקה 
נפשית הפונים למלר¢ד¨ קיבלנו את אישורם 
הנהלת  החולים¨  בבית  הסיעוד  מנהלת  של 
הפסיכיאטרית  המחלקה  והנהלת   המלרßßד 

Æבבית החולים

הצוות  בקרב  והטמעתה  התוכנית  בניית 
 Æבשלבים נעשתה  החולים  בבית  הסיעודי 

תחילה הקמנו  ועדת היגוי שכללה את מנהל 
האחראי  האח  הפסיכיאטרית¨  המחלקה 
 Æפנימאי ורופא  מהמלרßßד  אחיות  שתי   בה¨ 
ברמת  פערים  נתגלו  הועדה  דיוני  במהלך 
והמיומנות של הצוות הסיעודי במלרßßד  הידע 
מטופלים  עם  ולהתמודדות  לטיפול  ביחס 
הסכמה  הייתה   Æנפשית ממצוקה  הסובלים 
התהליך  את  להבנות  לצורך  ביחס  כללית 
הסיעודי במפגש בין האחות לבין המטופל  עם 
ברורים  כלים  לה  לתת  במלר¢ד¨  נפשית  בעיה 
היבט  הכולל  שיטתי  סיעודי  אומדן  לביצוע 
וקבלת  חיוניים  סימנים  מדידת  ונפשי¨  גופני 
אנמנזה סיעודיתÆתהליך כזה עשוי להשפיע על 
ההחלטה הטיפולית בצורך בבדיקה גופנית עßßי 
רופא לזיהוי או לשלילת בעיות אורגניות בטרם 
הפניה לפסיכיאטרÆ עלה צורך לפתח ולהטמיע 

 Æנוהל מובנה וקבוע בטפול בחולים אלה

לגיבוש  בסיס  היוו  ההיגוי  בועדת  הדיונים 
תוכנית התערבות¨ אשר עיקריה  היו∫ קביעת  
גובשה  כן¨  כמו   Æותיעודן ברורות  הנחיות  
תוכנית  למפגשים קבועים בין הצוות הסיעודי 
והנחיית המדיניות¨  במלרßßד לשם מתן מידע 
שאלון חוזר לצוות הסיעודי לבדיקת תחושות 
להערכת  ובקרה  ההתערבות  לאחר  ועמדות 
בדיקת  באמצעות  שנקבעה  המדיניות  יישום 

 Æגיליונות רפואיים

 יישום ההתערבות:
שלב זה כלל מספר צעדים∫ 

במלרßßד  הסיעודי  הצוות  אנשי  הכשרת   Æ±
במטרה להקנות ידע וכלים אשר יסייעו בידיהם 
 Æנפשית בעיה  עם  מטופל  לצרכי  מענה  לתת 
בהכשרה השתתפו  ∏≤ אחיות ההכשרה ניתנה 
ודיונים¨  פרונטאליות  הרצאות  באמצעות 
תחושות  להביע  אפשרות  לצוות  ניתנה  בהם 
לאחיות  הרצאה  התקיימה  בנוסף   Æוקשיים
 Æבסיעוד הקליניות  ולמפקחות  הכלליות 
מטופל  מאפייני  על  מידע  הועבר  במסגרתה 

Æעם בעיה נפשית ועל הטיפול בו
התקיים  האחיות  להכשרת  במקביל   Æ≤
הפסיכיאטרים  הרופאים  צוות  בין  מפגש 
המחלקה  ומנהלת  ההיגוי  ועדת  חברי  לבין 
לביצוע  הרציונל  הוצג  בו  הפסיכיאטרית¨ 
 Æשגובשה הפעילות  תוכנית  כולל  הפרויקט¨ 
וההיבט  סיכונים  ניהול  הודגש  תחום  בנוסף 
הפונה   במטופל  בטיפול  והחוקי  האתי 
במטרה  זאת¨   Æנפשית בעיה  עם  למלר¢ד 
לבדוק אפשרות לקיצור  זמן ההמתנה¨ יצירת 
אוירה חיובית  בזמן ההמתנה¨ ודאגה לסביבת 

Æהמתנה  הולמת לאוכלוסיית מטופלים זו
מנטאלי¨   ≠ סיעודי  לאומדן  כלי  בניית   Æ≥
  Æהמיועד לאמוד צרכי מטופל עם בעיה נפשית

שירותי  כי  נקבע  ב≠≤∞∞≥   Æהאמבולטורית
קופות  לאחריות  יועברו  הנפש  בריאות 
החולים¨ אלא שהמציאות בשטח מלמדת כי 
החלטות אלו  לא הגיעו לידי יישום  ©משרד 
¨∏∞∞≥®Æ עד כה לא  חוקק בישראל  הבריאות 
חוק העברת האחריות לטיפול בנפגעי הנפש 
קופות  לאחריות  הבריאות  משרד  מאחריות 
החולים¨ מצב¨ שיש הטוענים¨ פוגע בנגישות 
בקהילה  הנפש  לנפגעי  השירותים  ובזמינות 
במספר  המתמדת  לעליה  סיבה  ומהווה 
המטופלים הפונים לבתי חולים כלליים בשל 

 Æמצוקה נפשית
נתוני משרד הבריאות  ומבקר המדינה¨  לפי 
כרבע מיליון  איש זקוקים לשירותי בריאות 
הנפש והם נפגעים מהעדר שירותים זמינים 
בקהילהÆ בנוסף¨ חל פיחות כלכלי בשירותים 
בבריאות  ברפורמה  הדחייה  בשל   Æהקיימים
המדינה  נגד  לבגßßץ   עתירה  הוגשה  הנפש¨ 
להעברת האחריות על שירותי בריאות הנפש 
©גנץ¨  החולים  לקופות  הבריאות  ממשרד 

Æ®≤∞±≤

 לסיכום¨ מסקירת הספרות עולה שמתן מענה 
הולם לצרכיו של המטופל הזקוק לסיוע נפשי 
במלרßßד מחייב מדיניות הכשרת צוות ושיתוף 
Æפעולה של הצוות מהמחלקה לבריאות הנפש

הליך הפרויקט לקידום איכות הטיפול 
בפונים למלר'ד לקבלת סיוע נפשי

כדי שניתן יהיה להעניק למטופלים עם בעיות 
איכותי  טיפול  משפחותיהם   ולבני  נפשיות 
להכשיר  יש   לצרכיהם¨  הולם  שיספק מענה 
 ≤∞∞∏ בשנת   Æדßßבמלר הסיעודי   הצוות  את  
ועמדות  תחושות  בדיקת  בהליך  התחלנו 
כדי  הנßßל  במטופלים  הטיפול  כלפי  הצוות 
בהמשך¨  מתאימה  התערבות  תוכנית  לגבש 
למילוי  שאלון  באמצעות  התבצעה  הבדיקה 

 Æדßßעצמי אשר חולק ל≠∏≤ אחיות במלר

השאלון כלל שלושה חלקים∫ חלק ±∫ נתונים 
ועמדות  גישות  בירור   ∫  ≤ חלק  דמוגרפים 
האחיות כלפי אוכלוסיית המטופלים הפונים 
למלר¢ד כדי לקבל סיוע נפשיÆחלק ≤∫ שבעה 
טיפול  ודרכי  תחושות  המתארים  היגדים 
לקבלת  למלר¢ד  הפונים  אוכלוסיות  כלפי 

 Æסיוע נפשי
 ±∞ בקרב   נבדקו  השאלון  ונוחות  מהימנות 
הסיעודי  מהצוות  המידע     Æדßßמלר אחיות  
במלר¢ד נאסף באמצעות שאלות ישירות על 
אוכלוסיית המטופלים  כלפי  ועמדות  גישות 
נפשי¨  סיוע  לקבל  כדי  למלר¢ד  הפונים 
ודרכי  תחושות  המתארים  היגדים  ו≠¥±  
למלר¢ד  הפונים  אוכלוסיות  כלפי  טיפול 



המתאר  בהיגד  כי  לראות¨   ניתן  השאלונים 
הימנעות מטיפול במטופל עם בעיה נפשית 
נמנעים    שאינם   השיבו  מהנשאלים    ∑∑•
ההתערבות  לפני   ≥∞• לעומת  מטיפול  
מובא  הנושא  כי  הסכימו  מהנשאלים   ±∞∞•Æ
ציינו  מהנשאלים   π∂• צוות¨  בישיבות  לדיון 
כי מתבצע אומדן סיעודי בעת קבלת מטופל 
הפונה למלרßßד עם בעיה נפשיתÆ  רובם  חשים 
כי בעקבות תוכנית ההתערבות זמן ההמתנה 
הצוות  רוב  ההתערבות¨   למרות   Æהתקצר
נפשית  בעיה  עם  במטופל  הטיפול  כי   ציין 

Æלפעמים ירוד בהשוואה למטופל אחר

בעזרת  נבדקו   ≠ לטיפול  הקשורות  תחושות 
∑ היגדים המתארים תחושות העולות בקרב 
הצוות המטפל במהלך הטיפול כלפי מטופל 
 Æהפונה לקבלת סיוע נפשי לאחר ההתערבות
ßßאני   ¨ßßבטיפול סלידה  מרגיש  ßßאני  למשל¨ 
התבקשו  הנבדקים    Æßßאונים חוסר  מרגיש 
לתת ציון לרגשות המוצגים באמצעות סולם 
שכלל µ דרגות ∫ ± ©מסכים מאוד® עד µ ©לא 
בתרשים  מוצגים  הממצאים   Æ®בכלל מסכים 

Æ ± ßמס
תוכנית  לאחר  כי  עולה  בתרשים  מעיון 
התחושות  בעוצמת  ירידה  חלה  ההתערבות  
במלרßßד¨  הסיעודי  הצוות  אצל  השליליות 
האונים  חוסר  איום¨  בתחושות  במיוחד 
והסלידה במפגש עם מטופל הפונה לקבלת 
סיוע נפשיÆ עוד עולה שלפני ואחרי ההתערבות 
רוב הצוות לא הסכים עם ההיגדים המתארים 
תחושת כעס או התנגדות  לטיפול במטופל 

 Æעם בעיה נפשית

 בדיקת יישום התהליך באמצעות
 בקרת גיליונות רפואיים 

באמצעות  נבדקה  התהליך  יישום  בדיקת 
שלושה  לאחר  רפואיים  גיליונות   µ∞ בקרת 
גיליון   בכל   Æמההתערבות חודשים  וששה 
נבדקו מדידת סימנים חיוניים וביצוע אומדן 
נפשית  בעיה  עם  למטופל  המכוון  סיעודי 
של  החיצוני  מראהו  על  הסתכלות  הכולל 
מתאים  לבוש  הכרה¨  מצב  כגון  המטופל 
 ßוכו יציבה  נקיון¨  הרישול¨  מידת  לעונה¨ 
הפיזי  מצבו  את  לאמוד  המכוונות  ושאלות 
והנפשי  כגון∫ סיבת הגעה¨ אומדן כאב¨ ¨ עם 
מי מתגורר¨ האם הגיע בלווי  וכוß הממצאים 
מוצגים בטבלה מסÆ± ß מהממצאים עולה כי 
לתוכנית ההתערבות הייתה תרומה  חיובית 
אוכלוסיה  כלפי  הצוות  ועמדות  לתחושות 
תהליך  על  ובכך  נפשי  סיוע  לקבלת  הפונה 
אשר  למהלכים  ער  הצוות   Æבמטופל הטיפול 
הפונה  אוכלוסיה  כלפי  במלרßßד  התבצעו 
ההתערבות  תוכנית   Æנפשי סיוע  לקבלת 

הוטמעה בקרב הצוותÆ עßßפ דווח הצוות¨ עצם 
סימנים  במדידת  האחות  של  התערבותה 
חיוניים וביצוע האנמנזה הסיעודית המכוונת 
לזיהוי צרכי המטופל עם בעיה נפשית  תורמת 
על  משפיעה  יותר¨  ובטוח  איכותי  לטיפול 
סדר קביעת עדיפויות בטיפול ובכך מקצרת 
Æדßßלעיתים את זמן שהותו של המטופל במלר

 דיון  ומסקנות 
המטופלים  במספר  מתמדת  עליה  קיימת 
מצוקה  בשל  כלליים  חולים  לבתי  הפונים 
העדר  היא  לכך  הסיבות  אחת   Æנפשית
הנפש  לנפגעי  השירותים  וזמינות  נגישות 
בקהילה±∞∞≥¨Wand& ªHappell®¨משרד 
הבריאות¨∏∞∞≥©≥±∞≥ ¨Æ  ªWHOהמאמר הנוכחי 
של  בינאישיים  ומחסומים  תחושות  חושף 
הצוות הסיעודי במלרßßד כלפי הפונים למלרßßד 
 Van© לספרות  בדומה   Æנפשי סיוע  לקבלת 
 der Kkuit & Goossens¨ ≤∞±±ªLiggins
גם   ®&Hatcher ¨≤∞∞µª Mavundla¨ ≤∞∞∞
אצלנו עלה כי  הצוות הסיעודי במלרßßד חש 
פחד¨  נפשיות  בעיות  עם  מטופלים  כלפי 
תחושות   Æאונים וחוסר  וודאות  חוסר  אשמה¨ 
השלילית  הסטיגמה  מן  היתר  בין  הנובעות 
 Clark et alÆ¨©השירות נותני  בקרב  הקיימת 
מצאנו   Æ  Æ®≤∞∞∑ªStefan¨≤∞∞∂ªAndalo¨≤∞∞¥
גם  גורמים נוספים המקשים על הטיפול כגון 
עומס בעבודה¨ חוסר ידע ומיומנות והעדר כלים 
לטיפולÆ עוד ראינו בהשוואה לנאמר בספרות 
העשרת  הכוללת  הכשרה   תוכנית  חסרה  כי 
ותמיכה  מיומנויות  לשיפור  כלים  מתן  ידע¨ 
לצוות המטפל במטרה להעניק טיפול איכותי 
כמענה הולם לצרכי מטופלים אלהÆ מבדיקה 
בשטח עלה כי לא קיים תהליך שיטתי ומובנה 
לטיפול הכולל אומדן בעת קבלת מטופל עם 
בעיה נפשיתÆ הספרות מציעה  מגוון דרכים 
הסטיגמה  עם  בהתמודדות  הטיפול  לניהול 
בטיפול  והקושי  השליליות  התחושות  ועם 
 Clark© נפשי  סיוע  לקבלת  למלרßßד  בפונים 
העבודה  ∂∞∞≥ Æ®etÆ al¨ ≤∞∞∑ªStefanמודל 
עקרונות  על  התבסס  העמק  בבי¢ח  שבחרנו  
בספרות¨   ושהופיעו  השונים  במודלים  שעלו 
צוות המחלקה  כולל חשיבות המעורבות של 
ובהקניית  המדיניות  בגיבוש  הפסיכיאטרית 

 Æידע וכלים לצוות המלר¢ד

תוכנית  מתאר  הנוכחי  המאמר  לסיכום¨ 
התערבות לשיפור איכות הטיפול לחולי הנפש 
הפונים למלרßßד¨  באמצעות מתן מידע וכלים 
להפחתת תחושות ומחסומים בינאישיים של 
מצוקות  לזיהוי  מידע  ומתן  במלרßßד  הצוות 
לקבלת  שיטתי  תהליך  יצרנו   Æזו באוכלוסיה 
 Æנפשית בעיה  עם  למלרßßד  הפונה  מטופל 

הכלי נבנה על ידי אחות מהמלרßßד  שהייתה 
במחלקה  האחראי  והאח  בוועדה  נציגה  
הפסיכיאטרית והתבסס על מודל מהספרות 
Æ®≤∞∞≥ ונוימן¨   ¨ מונוף¨   ¨ טואונו¨  ©אליצור¨ 
הכלי מאפשר לבצע אומדן יעיל ומהיר והוא 
 Æדßßמתאים לדפוסי העבודה של האחות במלר
בהטמעתו  קושי  היה  זאת¨  למרות  ואולם¨ 
מגיליון  כחלק  הוכנסה  מצומצמת  וגרסה 
פרקטי  שיהיה  כלי  ליצור  במטרה  המלרßßד 
ייתן  זמנית  ובו  המטפל  הצוות  עבור  ויעיל 

 Æמענה לאיתור וזיהוי מצב המטופל
בנוהל  הנחיות עבודה  המתועדות  ¥Æ פיתוח 
והמנחות את  הצוות לתהליך  שיטתי  לקבלת 
מטופל הפונה למלר¢ד לסיוע נפשיÆ הנחיות 
הסיעודי  הצוות  נציגי  עßßי  נכתבו  העבודה 
 Æהפסיכיאטרית ומהמחלקה  מהמלרßßד 
הנעשות  הפעולות  את  מפרטות  ההנחיות  
בעת קבלת  המטופל  הפונה למלרßßד לקבלת 
סיוע נפשי ומגדיר את אופן קליטתו על ידי 

 Æאנשי הצוות הרפואי והסיעודי

 הערכת ההתערבות
והשפעתה  ההתערבות  יישום  הערכת 

התבצעה במספר היבטים∫ 
±Æ בדיקת תחושות ועמדות הצוות באמצעות 
לשאלון  זהה  עצמי  למילוי  מובנה  שאלון 
אשר חולק טרם ההתערבותÆ השאלון  חולק 

  Æכשלושה חודשים לאחר ההתערבות
בקרת  באמצעות  התהליך  יישום  בדיקת   Æ≤
הפונים  מטופלים  של  רפואיים  גיליונות 

Æד לקבלת סיוע נפשיßßלמלר

במטופל  הטיפול  כלפי  ועמדות  תחושות 
לאחר   ≠ נפשי  סיוע  לקבלת  הפונה 
ההתערבות¨ נבדקו באמצעות שאלות ישירות 
והיגדים אשר בחנו עמדות כלפי אוכלוסיית 
 ∑±Æ∏•  Æהמטופלים הפונים לקבלת סיוע נפשי
ציינו כי  אינם חשים קושי לטפל במטופל עם 

Æבעיה נפשית
לשאלה האם קיימת סטיגמה כלפי אוכלוסיה 
זו ≠ •∞∞± ענו  שקיימת סטיגמה המושפעת 
אלו  מטופלים  הכללית∫  החברה  מדעות 
חכמים   פחות  אלימים¨  כמסוכנים  נתפסים 

Æומסכנים
על  משפיעה  אינה  שהסטיגמה  ציינו   ∂∂•
הטיפול במטופל הפונה למלרßßד לקבלת סיוע 

Æנפשי

 ∑ בעזרת  נבדקו   ≠ הטיפול  כלפי  עמדות 
מידת  לציין  התבקשו  הנבדקים   Æהיגדים
הטיפול   מרמת  עמדותיהם  כלפי  הסכמתם 
©מסכים   ±  ∫ דרגות   µ בן  סולם  באמצעות 
מניתוח   Æ®בכלל מסכים  ©לא   µ עד  מאוד® 

≤± האחות בישראל ינואר ≤±∞≥



האחות בישראל ינואר ≤±∞≥≥≥

נספחים

מטופל  לכל  חיוניים  סימנים  מכוונת¨בודק  
הצורך  במידת  וממשיך  נפשית  בעיה  עם 
במקרים   Æאורגניות בעיות  לזיהוי  בטיפול 
סדרי  על  משפיע   הסיעודי  הצוות  דחופים 
עדיפויות בטיפול הנפשי וקיצור זמן המתנה 
לרופא פסיכיאטרÆ  זוהי תרומתה  המכרעת 
הירידה   Æשננקטה ההתערבות  תוכנית  של 
קשר  ליצירת  והפתיחות  החששות  בעוצמת 
ומודעות  הרגישות  רמת  את  מעלה  טיפולי 
המטופל  מצוקות  לזיהוי  המטפל  הצוות 
ובטיחות  איכות  את  מקדמת  יוצא  וכפועל 
נפשי  סיוע  לקבלת  הפונה  במטופל  הטיפול 

    Æדßßבמלר

 המלצות ליישום
הגישה   לשיפור  דרכים  לקבוע  מקום  יש 
 Æהטיפולית לפונים למלר¢ד עם בעיות נפשיות
בתי  בין  גומלין  קשרי  לקדם  יש  כן¨  כמו 
החולים לקהילהÆ חשוב להרחיב את ההכשרה 
לכל המחלקות בביה¢ח לקידום נושא אומדן 
לבתי  הפונה  למטופל  מנטאלי  סטאטוס 
חולים כלליים עם בעיה נפשית ולהעלות את 
והרופאים  האחיות  של  הרפואית  המודעות 
 Æד לנושאים הקשורים בבריאות הנפשßßבמלר

הסיעודי  האומדן  את  גם  להרחיב  מומלץ 
בעיות  עם  למטופלים  המכוונת   והאנמנזה 

Æמשולבות∫ נפשיות ופיזיות

פרויקט זה מהווה מודל חיובי ללמידה ורכישת 
בעיה  עם  במטופל  לטיפול  יעילים   כלים 
חדשות  ואחיות  לסיעוד  לסטודנטים  נפשית 
עתידיים  במחקרים  רב  צורך  קיים   Æבמלר¢ד
אשר יגבירו את ההבנה באספקטים הנפשיים 
ולפתח  להמשיך  בכדי  אלה  מטופלים  בקרב 
הטיפול  איכות  לשיפור  התערבות  תוכניות 
ההתערבות  השפעת  את  לבחון  רצוי    Æבהם
תהליך  שיפור  בעקבות  בעלויות  חיסכון  על 
קבלה וטיפול בחולה הסובל ממצוקה נפשית 
חוזרים  אשפוזים  של  מההיבט  במלרßßד 
את  לאמץ  מומלץ   Æמטופלים והתדרדרות  
הפרויקט וליישמו במחלקות לרפואה דחופה 

Æאחרות ארץ

 תודות
הירשפלד  מרים   ßופרופ בנטור  נטע   ßלפרופ
מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל ולקבוצת 
האחיות של מרכז רפואי העמק עבור הסיוע 

Æבכתיבת המאמר

לשיתוף  הודות  התאפשר  התוכנית  יישום 
רפואי  במרכז  השותפים  כל  מצד  פעולה 
ניתן  התוכנית   יישום  ממצאי  לאור   Æהעמק
לסכם¨ כי להתערבות תרומה  להעשרת ידע 
חומרת  על  המעידים  סימפטומים  לזיהוי 
חולים  אצל  הגופנית  או  הנפשית  הבעיה 
הזקוקים לסיוע נפשי¨ הפחתת תחושות של 
ליצור  ויכולת  ותסכול  פחד  ודאות¨  חוסר 
קשר עם מטופל הסובל מבעיה נפשיתÆ קיום 
תהליך  ע¢פ  הסיעודי  לצוות  עבודה  הנחיות 
מובנה  ושיטתי תורם לדברי הצוות¨ להגברת 
הטיפול  איכות  לשיפור  הביטחון¨  תחושת 
שהייתו  משך  ולקיצור  הפסיכיאטרי  בחולה 

Æבמלר¢ד

הצוות  מודעות  להעלאת  תרומה   לפרויקט 
של  לצרכיהם  במלר¢ד  המולטידיסיפלינרי 
 Æמטופלים הפונים למלר¢ד עם בעיות נפשיות
התערבות מסוג זה הכוללת מתן מידע וכלים 
עם  והתמודדות  למיומנות  לצוות  נדרשים 
יצרו  מפגש  נפשית  מטופל הסובל  מבעיה 
למטופל  מטפל  בין  איכותי  ואנושי  מקצועי 
את  מזהה  הסיעודי  הצוות    Æדßßלמלר הפונה 
סיעודית  אנמנזה  באמצעות   המטופל  צרכי 

טבלה מסß ± ≠ ממצאי בדיקת יישום התהליך באמצעות בקרת גיליונות רפואיים 
Æד לקבלת סיוע נפשיßßשל מטופלים הפונים למלר
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הנחיות לכתיבת מאמרים
את כתב היד יש לשלוח למערכת בטאון ¢האחות בישראל¢¨ הסתדרות האחים והאחיות¨ 
בית ההסתדרות¨ בניין בß¨ רחß ארלוזורוב ≤π¨ תל אביב ∏π∞≥∂¨ בארבעה עותקים מודפסים 
על דף ¥A ברווח כפול¨ בשוליים של ≤ ס¢מ בכל צדÆ 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   Æובאנגלית האקדמי וההשתייכות המוסדית של הכותבים בעברית 

Æדואר אלקטרוני ומספרי טלפון להתקשרות
 Æכולל התקציר Æהמאמר ייכתב בגופן דויד בגודל ≥± ואורכו לא יעלה על ∞∞∞¨≤ מילים
הפסיכולוגים  אגודת  של  הפרסום  במדריך  המפורטים  הכללים  לפי  ייכתב  המאמר 

 ÆAPA ≠ האמריקנית
לוחות¨ תמונות ותרשימים∫ מומלץ לצרף תמונות רלבנטיות לנושא המאמרÆ על התמונות 
להיות באיכות גבוההÆ ניתן לצרף טבלאות ושרטוטים¨ על רקע לבן¨ רק אם הם מוסיפים 
להבנת הכתוב¨ ולא חוזרים על מידע שפורט בטקסטÆ את הטבלאות והתצלומים יש לצרף 

ÆPPT או בפורמט Jpeg בנפרד בפורמט
ÆAPA יש  רשימת מקורות∫ רשימת המקורות תיכתב לפי הכללים המפורטים במדריך 
לנהוג חסכנות במספר המקורות שבהם נעשה שימוש ולהקפיד על התאמה מלאה בין 
הופעתם ברשימת המקורותÆ רשימת המקורות  לבין  האזכורים של המקורות בטקסט 

 Æ®בסוף המאמר תסודר לפי א¢ב של שמות המחברים ©עברית לפני לועזית
Æכללים 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∫

± Æ פעיל באופן  השתתף  או  למאמר  שהובילה  העבודה  את  ותכנן  הרעיון  את  הגה 
 Æומשמעותי בפירוש הממצאים או שניהם

≤ Æ ולעריכה ובממצאים¨  בספרות  לדיון  משמעותי  באופן  תרם  או  בכתיבה  השתתף 
Æשל המאמר

≥ Æ Æאישר את הגרסה הסופית
עמדה ניהולית¨ גיוס נבדקים¨ איסוף נתונים או ניתוחים סטטיסטיים¨ חשובים ככל שיהיו¨ 
לציין  ניתן   Æהמאמר 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 המאמרÆ מקובל 

 Æהפרסום המדעי הייתה הרבה ביותר והמכרעת בערכה הסגוליØשתרומתו לקיום המחקר
המאמר יישלח לפרסום בצירוף מכתב לעורך בנוסח כדלקמן∫ ¢הנני מאשר שהשתתפתי 
כללי  נשמרו  כי  מצהיר¨  הנני   Æלפרסום נשלח  הוא  ובהסמכתי  המאמר  של  בחיבורו 
 Æ¢האתיקה לשם הבטחת אמון הקהילייה המקצועית והציבור במחקר ובפרסום בסיעוד
כל המחברים יחתמו על המכתב בשם ובחתימה אישית תוך ציון תאריךÆ ללא אישור 

 Æהנ¢ל המאמר לא יפורסם
נמסר  המאמר  אם   Æבעברית לפרסום  נמסר  שטרם  מאמר  לעיון  תקבל  המערכת 
בבטאון  אור  ראו  כךÆ 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 בישראלÆ מומלץ להימנע מניסוח 
מגדרי בטקסט ©העדיפו ¢ראו לוח ±¢ על פני ¢ראה לוח ± או במקום היא או הוא¨ ניתן 

ßוכו ÆÆÆהחולים ªלהשתמש בלשון רבים∫ המטופלים
תהליך השיפוט והפרסום∫ בתהליך ההחלטה על פרסום כתב היד מסתייעת המערכת 
בחוות דעת של קוראים מעריכים ומקפידה על שיפוט אובייקטיבי≠אנונימיÆ יתכן כי 
המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי חוות הדעת ובהתאם להנחיות העורך הראשי 

 Æהמאמרים יעברו במערכת עריכה מדעית ועריכת לשון Æשיצורפו אליהן
המאמר  בנוסח  אחרת  טעות  או  דפוס  טעות  שיבוש¨  לכל  אחראית  אינה  המערכת 
שיפורסםÆ המערכת אינה אחראית לשמירת טיוטות או גרסאות קודמות של המאמר¨ 
בין שהוא מודפס ובין שהוא במדיה דיגיטאליתÆ המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה 

 Æשולחת תדפיסים למחברים

≤≥ האחות בישראל ינואר ≤±∞≥
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 תקציר
קשה  החלטה  היא  גפה  קטיעת  על  ההחלטה 
כל  על  השלכות  לה  ויש  הפיכה  בלתי  מאוד¨ 
תחומי החייםÆ היא מוצגת לחולה כמוצא אחרון¨ 
זה  הוא  והחולה  הטיפולים¨  כל  לאחר שכשלו 

 Æשנדרש להחלטה¨ האם להסכים לקטיעה

מטרת המחקר הייתה להגיע להבנה מעמיקה¨ 
על  ככל האפשר¨ של תהליך קבלת ההחלטה 
 Æהחולים של  הראות  מנקודת  גפה  קטיעת 
המינים¨  משני  מטופלים   ≥∞ היו  המשתתפים 
נערך  המחקר   Æתחתונה גפה  קטיעת  שעברו 
באמצעות  נאסף  המידע   Æהאיכותנית בשיטה 
הנתונים   Æ®in≠deep interview© עומק  ראיון 
חיפוש  שכלל  תוכן¨  ניתוח  באמצעות  נותחו 
דפוסים  ובעלי  חשובים  בולטים¨  מרכיבים 
סדר   Æכקטגוריות שזוהו  עצמם¨  על  החוזרים 
הופעתן הכרונולוגי של הקטגוריות היה∫ ¢מסע 
גפה¢¨  קטיעת  על  להחלטה  שקדם  הייסורים 
¢נקודת המפנה ≠ קבלת ההחלטה¢¨ ¢כאב וסבל 
 ≠ ¢אין ברירה  יותר¢¨  יכולתי לסבול  ≠ כבר לא 
אנחנו בוחרים בחיים ולא רוצים למות¢Æ בשלות 
נפשית רבה יותר לקבלת החלטה אפיינה את 
יותר  ארוך  היה  שלהם  הייסורים  שמסע  אלו¨ 
ניתן  לאחור  במבט   Æרב ובכאב  בסבל  ולווה 
ללמוד על כך¨ שרוב המשתתפים לא התחרטו 
 Æעל ההחלטה שקיבלו¨ ואף מצאו בה יתרונות
שקיבלו  ההחלטה  כי  מורים¨  המחקר  ממצאי 
הבנת  של  תערובת  הכילה  המשתתפים¨ 
עם  בשילוב  הרופאים¨  להם  שמסרו  המידע 
ערכי המטופלים¨ כשערך החיים גובר על ערך 
בבני  התחשבות  תוך  זאת  וכל  הגוף¨  שלמות 
שהמשתתפים  להסיק¨  ניתן  מכאן   Æמשפחתם
התייחסו לתהליך קבלת ההחלטה על קטיעה 
גפה כאל השגת הסכמה בין המטופל¨ הרופא 
ומשפחתו של המטופלÆ בהתבסס על ממצאי 
תיחשב  לא  שהקטיעה  ביותר  חיוני  המחקר¨ 
תוצאה של כישלון של הטיפול הרפואי¨ אלא 
כאמצעי האפקטיבי ביותר להקלת הכאב של 

של  ההחלטה  את  לקדם  כדי   Æוסבלו החולה 
החולה¨ יש לאמוד את ערכיו ולעזור לו להבין 
 Æההחלטה בקבלת  המתנגשים  הערכים  מהם 
שהם  ירגישו  ומשפחתו  שהמטופל  חשוב 
את  ומבינים  לניתוח¨  ופיזית  נפשית  מוכנים 

Æנחיצות הקטיעה ואת השלכותיה לעתיד

 רקע 
לקבל  בצורך  יום  מדי  כמעט  מלווים  החיים 
קלות  החלטות  מהן  שונים¨  מסוגים  החלטות 
הנובע  שהסיכון  ככל   Æיותר קשות   ≠ ואחרות 
קבלת  תהליך  הופך  יותר¨  גדול  מההחלטה 
מההחלטות  חלק   Æיותר למורכב  ההחלטה 
על  ההחלטה  כמו  ואחרות¨  לשינוי¨  ניתנות 
בלתי  החלטה  היא  וביצועה¨  גפה  קטיעת 
 Dunn¨ Nowrangi¨ Palmer¨ Jeste &© הפיכה
 Saks¨ ≤∞∞∂ª Larkin¨ Marco & Abbott¨ ≤∞∞±ª

Æ ®Schonfeld & Galich¨ ≤∞∞π

קטיעת גפה היא הפעולה הכירורגית הקדומה 
 Æהרפואה של  בהיסטוריה  שדווחה  ביותר¨ 
מחלות  עקב  הן  הגפיים  מקטיעות   ∏µ•
הגורם  היא  וסוכרת  הדם¨  בכלי  חסימתיות 
 Æהעיקרי לזיהומים ולכיבים המובילים לקטיעה
בישראל מבוצעות מדי שנה כ≠∞∞¥¨± קטיעות 
גפייםÆ ההחלטה לבצע קטיעה היא קשה מאוד 
ומתקבלת כפתרון אחרון¨ רק כאשר רגלו של 
המטופל נמצאת בשלב של איסכמיה קריטית¨ 
 Johannesson© שאינה מגיבה לכל טיפול אחר
 et al¨ ≤∞∞πª NLLIC¨ ≤∞∞∂ª  Pinzur¨ ≤∞∞πª

Æ®Yusof¨ Sulaiman & Muslim¨ ≤∞∞∑

מנסה  הוא  לקטיעה  המטופל  הסכמת  לפני 
טיפולים שונים¨ פונה לחוות דעת של מומחים¨ 
עד  ומנסה  וחברים  משפחה  בני  עם  מתייעץ 
 Æההחלטה קבלת  את  לדחות  שאפשר  כמה 
החלטתו  מתקבלת  התהליך  בסוף  ואולם¨ 
 Gibson האישית¨ והוא זה שיישא בתוצאותיה ̈©
 ≤∞∞±ªDonohue¨ ±ππ∑ª Schonfeld & Galich¨

 Æ®ª≤∞∞πª Sekimoto¨ et al¨ ≤∞∞¥

החולה  אוטונומיית  החולה¨  זכויות  חוק  בעידן 
המפתח  היא  טיפול  לקבלת  מדעת  והסכמתו 
מורכב   להסכמה¨  שקודם  השלב   Æעשייה לכל 
 Benbassat¨ Pilpel© מתהליך של קבלת החלטות
 & Tidhar¨ ±ππ∏ª Larkin¨ Marco & Abbott¨
החולים  מקבלים  שבה  הדרך  בדיקת   Æ®≤∞∞±
החלטות¨ עשויה לספק מידע חיוני עבור הצוות 
המטפל¨ שכן היא מהווה שלב שקודם להסכמה 
מדעת¨ או לאי≠הסכמהÆ למרות חשיבות הנושא¨ 
קבלת  בתחום  שנערכו  המחקרים  מועטים 
שידיעתנו  כמה  ועד  חולים¨  ידי  על  החלטות 
מגעת¨ אין מחקרים שבמסגרתם נבדק תהליך 
מנקודת  גפה  קטיעת  על  ההחלטה  קבלת 
הראות של המטופליםÆ  על סמך הנאמר¨ מטרת 
ככל  מעמיקה¨  להבנה  להגיע  הייתה  המחקר 
האפשר¨ של תהליך קבלת ההחלטה על קטיעת 

Æגפה מנקודת הראות של המטופלים

 שיטה
המבוססת  האיכותנית¨  בשיטה  נערך  המחקר 
האדם  בני  של  חייהם  תופעות  כי  ההנחה¨  על 
בדרך  ביותר  הטוב  באופן  יוצגו  והתנסותם 
מילולית¨ המאפשרת להבין לעומק את החוויה 
האנושית¨ ולשמוע את הסיפורים¨ המסתתרים 
 Æ®Berg¨ ±ππ∏© והמספרים  המדידות  מאחורי 
אנשים מטבעם הם מספרי סיפורים¨ כי הסדר 
כאשר   Æעליהם אהוב  העובדות  של  הפשוט 
החלטה  קבלת  כמו  מורכבת  בתופעה  מדובר 
על קטיעת גפה¨ עשויה גישה זו להציג באופן 
אישי יותר את התנסותם של הנבדקים ומערכת 

Æפעולותיהם באמצעות מילים וסיפורים

מוועדת  המחקר  לביצוע  אישור  קבלת  לאחר 
הלסינקי¨ הסכימו ∞≤ מטופלים¨ שעברו קטיעת 
גפה תחתונה¨ להשתתף במחקרÆ הקריטריונים 
גידול  של  רקע  על  קטיעה  היו  לאי≠הכללה 
הממוצע  גילם   Æמטראומה כתוצאה  או  סרטני¨ 

;RN, BA 1שמרית הראל ;RN, MA 1עינת מלול ;RN, BA 1ולריה צבלין
.RN, PhD 2מיכל רסין ;RN, BA 1הדר שחר

±מחלקת כלי דם ≥מרכזת תחום מחקר בסיעוד

 המרכז הרפואי אסף הרופא

N????@???.org.il   ∫סופר מכותב

קבלת החלטה על קטיעת גפה
- נקודת הראות של החולה
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ברגליים¨  ומכאבים  מכיבים  סבלתי  ומתמיד 
במיוחד ברגל הימניתÆ בשנים שלפני הקטיעה 
המצב הלך והחמיר¨ ועברתי אין≠ספור ניתוחים 
אותי  סוגיםÆ אם תשאלי  מיני  מכל  ומעקפים 
שאני  לך  אגיד  עברתי¨  כאלה  ניתוחים  כמה 
באמת כבר לא זוכר¨ כי היו כל כך הרבהÆ בכל 
פעם הניתוח או הצנתור היו עוזרים ומשפרים 
היה  הכול  ואז  חודשים  למספר  המצב  את 

ÆÆÆÆמתדרדר מחדש
מפצע  התחיל  הכול   ®∑∞ בת  ©אישה   5
שהתפתח באצבע הגדולה בכף הרגלÆ הלכתי 
מיני  לכל  אותי  שלח  והוא  המשפחה  לרופא 
בדיקותÆ התחילו לטפל בפצע¨ אבל הפצע הפך 
והתפשט ברגל עד שהגיע  גרוע¨  ויותר  ליותר 
לאמצע השוקÆ הרגל באזור הייתה שחורהÆ עד 
כולל  טיפולים¨  נמקÆ עברתי מספר  שהתפתח 
ברגל¨  הדם  כלי  את  להרחיב  ניסיונות  צנתור¨ 
מהרגל  שנלקחו  חדשים  דם  כלי  השתלת 
הבריאהÆ אבל שום דבר לא הצליחÆ כמובן שגם 

Æסבלתי מכאבים שאי אפשר לתאר במילים
נקודת המפנה ≠ קבלת ההחלטה

לאחר שהמשתתפים נוכחו לדעת¨ שהניסיונות 
להציל את הגפה כשלו¨ הופיעה אצלם נקודת 
היא  הגפה  שקטיעת  הבינו  הם  שבה  מפנה¨ 

 Æבלתי נמנעת
עשיתי¨  השני  הניתוח  את  גם   ®¥∑ בן  ©גבר   5

אבל התוצאה לא הייתה מוצלחת¨ ואז ניצבה 
בפניי העובדה שאין דרך אחרת אלא לקטוע 
את הרגלÆ באותו שלב כבר הייתי בנקודה כזו¨ 
שלקחתי בחשבון שיכול להיות שזה מה שיקרה¨ 

  Æולכן הייתי די מוכן לזה מבחינה נפשית
5 ©אישה¨ בת ∏¥® עשו לי מעקף שנחשב למאוד 
ימים  מספר  שכבתי  הניתוח  אחרי   Æמסובך
בטיפול נמרץ ואחר כך חזרתי למחלקהÆ כמה 
ימים אחרי שחזרתי למחלקה המעקף שעשו 
 Æלי נסגר¨ ושוב לא הייתה זרימה של דם ברגל
סבלתי מכאבים איומיםÆ כשכבר עלתה המילה 
¢קטיעה¢ הייתי מוכנה לזה באיזה שהוא אופן 

Æוזה לא היה בגדר הפתעה עבורי

כאב וסבל ≠ ¢כבר לא יכולתי לסבול יותר¢
ההחלטה  קבלה  את  זירז  הנבדקים  רוב  אצל 

כאב שהפך לבלתי נסבל∫
יכולה  יד על הלב אני  ©אישה בת ∞¥®  עם   5

הקטיעה  את  רציתי  שאני  היום¨  לך  להגיד 
איכפת  היה  שלא  סבלתי¨  כך  כל  כי  הזאת¨ 
הפכתי   Æשלו ההשלכות  ומה  הפתרון  מה  לי 
לנרקומנית של משככי כאבים¨ וכל מה שרציתי 

Æזה לעבור את היום בלי כאבים
פשוט¨  נהיה  הכול  פתאום  ככה   ®∂µ ©גבר¨   5

מהם  לכאבים  סוף  תביא  הרגל  של  קטיעה 
ההטריות  לכל  שעברו¨  בחודשים  סבלתי 
והטיפולים בפצעים שהיו כל כך מכאיבים שלא 
יכולתי לסבול את זה יותרÆ ביום שהייתי צריך 
לעבור קטיעה לא הייתי מבולבל¨ הייתי בהכרה 
 Æלעשות הולך  אני  מה  והבנתי  ידעתי  מלאה¨ 
חתמתי על ההסכמה לניתוח ללא ייסורי מצפון 
את  להפסיק  כבר  רציתי   Æספק של  צל  וללא 

ÆÆÆהסבל
שהמטופל  שככל  עולה¨  המשתתפים  מדברי 
מיצה את מכסת הסבל והייסורים¨ כך הוא בשל 

Æיותר לקבל את ההחלטה על קטיעת גפה

אין ברירה ≠ ¢אנחנו בוחרים בחיים
ולא רוצים למות¢

©גבר בן ≥∂® אני זה שקיבלתי את ההחלטה   5
הסופית¨ כי פתאום הבנתי שאני מאוד מפחד 
ממוותÆ אני רוצה לחיות בכל מחיר¨ אני לא רוצה 

Æלמות
הרבה  חושבת שיש  לא  אני  בת ∞¥®  ©אישה   5

לפניי  מקום לשיקול דעת של החולה שעומד 
יכול לחשוב אלף  כזה  בן אדם במצב   Æקטיעה
דבר  של  בסופו  אבל  הדברים¨  על  פעמים 
בוחרים  אנחנו  כי  נמנעת¨  בלתי  היא  הקטיעה 

Æבחיים ולא רוצים למות
 Æלהחליט אחר  משהו  היה  לא   ®∑µ בן  ©גבר   5

או החיים  הרגל  או  ¢זה  לי  כשהרופאים אמרו 
לך  אין  לעשות¨  יכול  אדם  בן  כבר  מה  שלך¢ 

Æברירה אלא להסכים איתם
מדברי רוב המשתתפים עלה¨ שלא הייתה להם 
אפשרות בחירהÆ אם כי בפועל מסתבר¨ שעמדו 
בפניהם שתי אפשרויות בחירה∫ חיים או מוות¨ 
והם בחרו בחייםÆ רק אחד ממשתתפי המחקר 

התייחס במפורש לאפשרות הבחירה∫
5 ©גבר בן ≤∑® היו הרבה רגעים שחשבתי למה 
בכלל אני צריך להחליט¨ מה שיהיה יהיהÆ אולי 
עדיף למות חולה¨ אבל שלם עם רגלÆ גם זה סוג 
לא מקובל  כי  לא מקובלת¨  אולי  החלטה¨  של 
 Æבחברה לבחור במוות¨ זה נתפס כמו התאבדות

Æאבל בעיקרון יכולתי¨ והייתה לי אפשרות כזו

תפקיד הרופאים והמשפחה בקבלת ההחלטה
בקבלת  מרכזית  השפעה  בעלי  הם  הרופאים 
ההחלטה על קטיעת גפה¨ שכן הם אלו שהביאו 
את האפשרות לפתחו של המטופלÆ עם זאת¨ 
המשתתפים  נדרשו  הסופית  ההחלטה  את 

לקבל∫
5 ©גבר בן ∂µ® יום אחד בא אלי הרופא ואמר 
 Æבשבילי שוק  היה  זה   Æהחיים או  הרגל  או  לי¨ 
לאבד  נוראית¨  היא  שהמחשבה  היא¨  האמת 

של המשתתפים היה ∞∂ שנים¨ מתוכם כשני≠
היו  רובם   Æנשים  ≠ והשאר  גברים¨  שלישים 
סבלו  רובם   Æבממוצע ילדים  שני  עם  נשואים 
הייתה  וסוכרת  חסימתיות¨  דם  כלי  ממחלות 
שהובילו  ולכיבים  לזיהומים  העיקרית  הסיבה 

Æלקטיעה

טיפולית  היסטוריה  הייתה  המשתתפים  לכל 
צנתורים¨  וכללה∫  לקטיעה  שקדמה  ארוכה¨ 
בלון וניתוחי כלי דםÆ גובה הקטיעה היה אצל 
•∑µ מהנבדקים מתחת לברך¨ ואצל כל השאר 
ראיון  באמצעות  נאסף  המידע   Æהברך מעל   ≠
וחמש  ארבעים  בין  היה  הראיון  משך   Æעומק
דקות לשעה וחצי¨ והוא תומלל בכתב על ידי 
עד  הקטיעה  ממועד  שעבר  הזמן   Æהחוקרות
הראיונות   Æבממוצע וחצי  שנתיים  היה  לראיון 
שכלל  תוכן¨  לניתוח  בסיס  היוו  הכתובים 
חיפוש מרכיבים בולטים¨ חשובים ובעלי דפוס 
שחוזר על עצמו¨ שהוגדרו כקטגוריותÆ תהליך 
הניתוח כלל זיהוי התכנים הגלויים והסמויים¨ 
תוכן  קטעי  מיקום  למיון¨  קטגוריות  ניסוח 
בעלי משמעות דומה תחת קטגוריה משותפת¨ 
והגעה להיסקים ©≥∞∞≥ ¨Æ®Creswell הקטגוריות 
 Æמוקמו על פי סדר הופעתן הכרונולוגי בסיפור
 ¨®trustworthiness© אמות מידה מעוררות אמון
�peer debrie ≠ שיתופם ng בוצעו באמצעות
הנתונים¨  ניתוח  בהליך  עמיתי מחקר  שני  של 
 ®rapport© וגם באמצעות יחסי האמון והקרבה
שיצרו החוקרות עם הנבדקים¨ שעזרו בהשגת 

Æ®Berg¨±ππ∏© דיווחים אמיתיים ואותנטיים

 הממצאים
ההחלטה  התקבלה  שבו  האופן  בבדיקת 
המשפיעים  הגורמים  הגפה¨  קטיעת  על 
זוהו  להם¨  ייחסו  שהמשתתפים  והמשמעות 
מספר קטגוריותÆ הן יוצגו על פי סדר הופעתן 

הכרונולוגי∫

מסע הייסורים שקדם להחלטה
על קטיעת הגפה

על  סיפור  מופיע  המשתתפים  כל  אצל 
לשנים¨  חודשים  בין  שנמשך  ייסורים¨  מסע 
 Æשבסופו התקבלה ההחלטה על קטיעת הגפה
שונים  טיפולים  חוזרים¨  אשפוזים  כלל  הוא 
בפצעים¨ צנתורים וניתוחי מעקפיםÆ אצל חלק 
קטיעות  הגפה¨  לקטיעת  קדמו  מהנבדקים 

 Æ¢נמוכות יותר¨ המכונות ¢שיטת הסלמי
בערך  עברתי  הקטיעה  את   ®∂∑ בן  ©גבר   5

וממחלת  מסוכרת  סובל  אני   Æשנה חצי  לפני 
ברגר קרוב לשלושים שנהÆ בגלל המחלה מאז 

האחות בישראל ינואר ≤±∞≥





האחות בישראל ינואר ≤±∞≥∏≥

הייתי   Æיותר מוקדם  בשלב  קטיעה  ¢דרשתי¢ 
חוסך סבל גם למשפחתיÆ לכן בפעם השנייה¨ 
כאשר התחיל סיפור דומה עם הרגל השנייה¨ 
 Æעמדתי על רצוני לקטוע את הרגל בכל תוקף
לא  ההחלטה¨  לגבי  לרגע  אפילו  היססתי  לא 

Æרציתי להרגיש שוב כמו שפן ניסיונות
5 ©אישה בת ∑¥® לפני מספר שנים גילו אצלי 
טרשת עורקים המחלה הזו הצטרפה לסוכרת¨ 
שממנה אני סובלת כבר מנעורייÆ את הקטיעה 
של רגלי השמאלית עברתי לפני כשש שנים¨ 
ניתוחי מעקפים  לאחר שעברתי שבעה  וזאת 
שבאמת  ככה  אז   Æהרגל את  להציל  בניסיון 
והגעתי  הרגל  על  לשמור  כדי  הכול  עשיתי 
ל¢תחנה האחרונה¢¨ שהיא הקטיעה כשאני כבר 
לומר  יכולה  אני   Æהתהליך מכול  מאוד  עייפה 
לעצמי¨ שאומנם נשארתי בלי רגל¨ אבל ניסיתי 
ככה  לעשות¨  ביכולתי  שהיה  מה  כול  ועשיתי 

¢ÆÆÆשאני שלמה עם המצב ומקבלת אותו
 

 דיון 
שקיבל  ההחלטות  כל  של  תוצאה  הוא  אדם 
יכול  הוא  בדיעבד  רק   Æנתון לרגע  עד  בחייו 
או  נכונה¨  הייתה  ההחלטה  האם  להעריך¨ 
שהוא מצטער עליהÆ מרבית האנשים מקבלים 
החלטות בשיטה של להימנע מהפסד אפשרי¨ 
בשיטה של ¢מה יותר טוב לי¢¨ ¢על מה אצטער 
להימנע¢  לי  כדאי  ¢ממה  ולכן  כך¢  אחר 
משתתפי  רוב   Æ®Schonfeld & Galich¨ ≤∞∞π©
המחקר העריכו בהסתכלות אחורה¨ שההחלטה 
שקיבלו הייתה נכונהÆ הקטיעה מספקת בריחה 
מחיי כאב וסבל¨ ומעל לכל היא מאפשרת חיים 

Æואפילו איכות חיים במשך שנים רבות

היה להתרשם¨  ניתן  ניתוח הראיונות  על סמך 
אחת  אפשרות  בגדר  הייתה  גפה  שקטיעת 
ויחידה עבורם¨ וזאת לאחר שהניסיונות להציל 
את הגפה לא עלו יפה¨ וכאשר לא יכלו לשאת 
יותר את הכאב והסבלÆ עם זאת¨ עיון מעמיק 
בדבריהם חושף כי בפועל עמדו בפניהם שתי 
בחרו  הם   Æמוות או  חיים  בחירה∫  אפשרויות 
החלטות  מקבלים  חולים  כללי¨  באופן   Æבחיים
בנוגע לטיפולים¨ כשהם מושפעים מאיסורים 
 Sekimoto et© ודתיים  תרבותיים  ומהיתרים 
מוקירות  והדתות  התרבויות  רוב   Æ®al¨ ≤∞∞¥
חונכו  זה  לערך  ובהתאם  החיים¨  קדושת  את 
מרבית בני האדם ©∑Æ®Donobue¨ ±ππ  ההחלטה 
שהתקבלה על ידי משתתפי המחקר¨ מלמדת 
עם   Æהגוף שלמות  ערך  על  גבר  החיים  שערך 
זאת¨ אין היא מייצגת את כל החוליםÆ בספרות 
שסירבו  מטופלים  מתוארים  ובעולם  בארץ 

גם  להיות תלוי באחרים¨ אבל  את העצמאות 
בין  היא  הבחירה   Æנוראית מחשבה  זה  למות 
לחיות¨  רוצה  אני  לעצמי¨  ומוותÆ אמרתי  חיים 

Æלכן בחרתי חיים Æאני רוצה לחיות
אני  שאם  לי¨  אמרו  הרופאים   ®∏µ בן  ©גבר   5

רוצה לחיות¨ אני חייב לעבור קטיעהÆ אם אני 
רוצה לגמור את החיים שלי¨ אז יש לי אפשרות 
יכול  שאני  גם  לי  הסבירו  הם   Æלהסכים לא 
לנסות לבצע ניתוח מעקפים נוסף¨ אבל הסיכוי 

 Æשלי לשרוד ולהציל את הרגל הוא קלוש
בקבלת  משמעותי  גורם  מהווה  המשפחה 
מחליטה  אינה  היא  המקרים  ברוב   Æההחלטה
שהיא  והעזרה  התמיכה  אולם  החולה¨  עבור 
 Æמספקת¨ נותנת לחולה כוח לקבל את ההחלטה
5 ©גבר בן π∑® קראתי לכל הילדים שלי ולאשתי 
וביקשתי מהם שיחליטו עבוריÆ הם סרבו ואמרו¨ 
שהרגל היא שלי ולא של אף אחד מהם¨ לכן 
אותי  שהניע  מה   Æלהחליט שצריך  זה  אני  רק 
לא  שאני  העובדה  היא  ההחלטה¨  את  לקבל 
לבד בעולם הזה¨ יש לי משפחה מאוד עוזרת 
 Æותומכת¨ אני לא אשאר לבד עם הצרות שלי

Æהם תמיד יהיו לצידי
5 ©אישה בת ¥∂® הרופאים רצו לחכות עוד עם 
הקטיעה¨ אבל אז בעלי עזר לי להבין שהחיים 
החלטתי  בעצמי  אני  זה  אחרי   Æנגמרים לא 

Æשצריך לחזור לחיים

מבט לאחור על קבלת ההחלטה
 ©גבר בן ∏∏® אני חייב להודות¨ שלשנייה אני לא 
 Æאני לא סובל עכשיו Æמתחרט על ההחלטה שלי
השיקום  שתהליך  יודע¨  אני   Æהכול מבין  אני 
וההחלמה הוא ארוך¨ אבל אני מוכן לעבור את 

 Æזה
בטוחה¨  אני  הקושי  כל  עם   ®∑∞ בת  ©אישה   5
מאשר  חוץ  אחרת¨  ברירה  עבורי  הייתה  שלא 
לא  שאם  יודעת¨  גם  אני   Æהרגל את  לקטוע 
להיות  מאוד  יכול  הקטיעה¨  את  עושה  הייתי 
שהייתי מתהÆ היום אני כבר במצב אחר לגמרי¨ 
והפרוטזה היא הרגל שליÆ אני משתמשת בה 
כאילו היא חלק ממני¨ ובזכותה חזרתי להיות 
הניתוחÆ למרות שאני עדיין  לפני  מה שהייתי 
זקוקה לעזרה מהילדים שלי¨ בסך הכול חזרתי 

Æלהיות עצמאית בשטח
ההחלטה  על  מצטער  לא  אני   ®∑≥ בן  ©גבר   5
 ÆÆÆאין לי יותר על מה להתחרט Æאני חי Æשעשיתי
בעצם אני מתחרט על דבר אחד בלבד¨ על זה 
כך   Æיותר מוקדם  הקטיעה  את  עשיתי  שלא 
הייתי חוסך סבל נפשי וגופני¨ והייתי מתאושש 
מהר יותרÆ אני מתחרט גם על זה שכשהבנתי 
שכל הטיפולים נכשלו¨ לא עמדתי על שלי ולא 

שהדבר  לידיעתם  שהובא  למרות  לקטיעה¨ 
יגרום למותםÆ הם בחרו להישאר עם כל איברי 
עם  החיים  אופציית  פני  על  המוות  עד  גופם 
 Appelbaum¨ ≤∞∞∑ª Schonfeld© קטועה  רגל 

 Æ®& Galich¨ ≤∞∞π

¢החיים  של  הטבע  את  בחשבון  כשלוקחים 
להתעלם  ניתן  לא  ההחלטה¨  של  המוות¢  מול 
 Æמהשפעתם הרבה של הרופאים על המטופל
לקבל  חוק  פי  על  מחויבים  שרופאים  כיוון 
למטופל  מסרו  הם  לקטיעה¨  מדעת  הסכמה 
 Æאת המידע¨ שיאפשר לו לקבל החלטה מודעת
כדי לחדד את הבנת המטופל בנוגע להשלכות 
דבר  של  בסופו  אותה  מיצו  הם  בחירתו¨ 
Æ®Appelbaum¨ ≤∞∞∑© להחלטה בין חיים למוות
במחקר שבדק תהליכי קבלת החלטות בקרב 
¥≤± מטופלים¨ נמצא שככל שהמחלה חמורה 
של  הצורך  עולה  יותר¨  קשה  וההחלטה  יותר 
המטופלים בקבלת מידע רב יותר מהרופאים¨ 
בכל  נחקרים  מ≠•∞∑  שיותר  היא¨  והראייה 
קבוצת מחלה בחרו לכבד את המלצות הרופא¨ 
נקודה   Æהאישית העדפתם  את  שנגדו  למרות 
הייעוץ  בתהליך  רופאים  שגם  היא¨  למחשבה 
לחולה נתונים תחת אילוצים של מחסור בזמן¨ 
אילוצים שעלולים להוביל אותם להפעיל עליו 

Æ®Kirsch¨ ≤∞∞∂© לחץ רב יותר לקבל החלטה

בקבלת  מרכזי  תפקיד  נודע  למשפחה  גם 
קבלת  תהליכי  שבדק  במחקר   Æההחלטה
נמצא  סרטן¨  חולי  מטופלים  בקרב  החלטות 
בןØבת  של  מעורבות  רצו  מהנחקרים   ∏∞• כי 
במעורבות  רצו  ממחצית  ויותר  שלהם¨  זוג 
יותר¨  קשה  הייתה  שהמחלה  ככל   Æילדיהם
 Æיותר גדול  היה  המשפחה  למעורבות  הרצון 
רוצים  רבים  שמטופלים  שלמרות  נמצא¨  עוד 
קבלת  בתהליך  מעורבת  תהיה  שהמשפחה 
החלטות¨ רק מעטים מוכנים שהיא תקבל את 
המטופלים  מרבית   Æעבורם הסופית  ההחלטה 
מעדיפים שבני המשפחה יעזרו להם להבין את 
המידע¨ לבחון את האפשרויות ובעיקר לתמוך 
בקבלת ההחלטה שלהם¨ יותר מאשר שיקבלו 
 ÆSekimoto¨ et al¨ ≤∞∞¥©© את ההחלטה עבורם
מחקרים  וממצאי  הנוכחי  המחקר  ממצאי 
מתממשות  אלו  שציפיות  מורים¨  נוספים 
במרבית המקרים¨ והמשפחות רואות את עיקר 
שלא  בוחרות  הן   Æבחולה בתמיכה  תפקידן 
לקבל את ההחלטה עבור בן משפחתן¨ בעיקר 
כיוון שהן לא רוצות להיות אחראיות להחלטה 
הן  זאת¨  עם   Æחייו איכות  לשנות את  שעלולה 
בהחלט מביעות את דעתן¨ שהמשך קיומו וחייו 
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ביבליוגרפיה

השגת הסכמה בין המטופל¨ הרופא ומשפחתו 
 Æשל המטופל

הנוכחי  במחקר  הנבדקים  המחקר∫  מגבלות 
בבית≠ גפה  קטיעת  שעברו  מטופלים¨  היו 
מטופלים  במחקר  השתתפו  לא   Æאחד חולים 
לא  כן¨  כמו   Æהקטיעה נגד  שהחליטו  כאלו 
מין¨  כמו∫  משתנים  השפעת  במחקר  נבדקה 
גיל¨ מוצא ומצב משפחתי על קבלת ההחלטה 
מחלות  כמו  קליניים  משתנים  השפעת  וגם 
נובעים  יתרונות המחקר   Æוגובה הקטיעה רקע 
מהיותו מעמיק¨ אותנטי ומייצג את קולם של 
משתתפיו¨ שניתן להניח שאינם שונים בהרבה 
מזה של מטופלים אחרים שעברו קטיעת גפה 

Æבארץ ובעולם
ההמלצות בהתבסס על ממצאי המחקר הן∫

5 יש לתקשר בפתיחות עם המטופל  ולאפשר 
Æלו לדבר על פחדיו

 Schonfeld & Galich ©̈© מאוד  להן  חשובים 
Æ≤∞∞π

ברור¨  לא  לעיתים  ההחלטה  קבלת  בתהליך 
הוא  הנחקרים  של  הוודאות  חוסר  האם 
לחיות עם  כיצד  או  איזו החלטה לקבל¨  לגבי 
מורים  לכך¨  בהקשר   Æ®Hill¨ ≤∞∞¥© ההחלטה 
עד  שעבר  שהזמן  שככל  המחקר¨  ממצאי 
יותר  רב  היה  הקטיעה  על  ההחלטה  לקבלת 
נפשית  מוכנות  הושגה  כך  וסבל¨  בכאב  ולווה 

Æרבה יותר לקטיעה
 ממצאי המחקר מלמדים¨ שתכולת ההחלטה 
הבנת  של  תערובת  כללה  המשתתפים  של 
עם  בשילוב  הרופאים¨  להם  שמסרו  המידע 
ערכיהם¨ כשערך החיים גובר על ערך שלמות 
 Æהגוף¨ וכל זאת תוך התחשבות בבני משפחתם
התייחסו  שהמשתתפים  להסיק¨  ניתן  מכאן 
לתהליך קבלת ההחלטה על קטיעת גפה כאל 

שהם  ירגישו  ומשפחתו  שהמטופל  חשוב¨   5

את  ומבינים  לניתוח¨  ופיזית  נפשית  מוכנים 
Æנחיצות הקטיעה והשלכותיה לעתיד

חיוני ביותר¨ שהקטיעה לא תיחשב תוצאה   5

כאמצעי  אלא  רפואי¨  טיפול  כישלון  של 
של  והסבל  הכאב  להקלת  ביותר  האפקטיבי 

Æהחולה במשך שנים
יש  החולה¨  של  ההחלטה  את  לקדם  כדי   5

מהם  להבין  לו  ולעזור  ערכיו¨  את  לאמוד 
Æהערכים המתנגשים בקבלת ההחלטה

מניסיון  כללי  באופן  למטופל  לתאר  ניתן   5

קיבלו  אחרים  חולים  ומדוע  כיצד  הצוות 
Æהחלטות כאלו ואחרות

להחלטה  שהובילה  הסיבה  מהי  משנה  לא   5

בני  של  לתמיכתם  זקוק  החולה  הקטיעה¨  על 
משפחתו ושל חברי הצוות המטפל¨ שיסייעו לו 

Æ במהלך תקופה קשה זו
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גמילה מהנשמה
נייר עמדה של העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל

נייר העמדה של  אחיות טיפול נמרץ מקבוצת 
המחקר ¢עשייה מבוססת ראיות¢
 Evidence Base Nursing ®EBN©

של העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפול 
של  עמדה  נייר  על  מבוסס   Æ̈בישראל נמרץ 
נמרץ  טיפול  אחיות  של  האירופאי  איגוד 

ÆEFCCNA

הטיפול  באיכות  שיפור  נמצא  בספרות 
בחולה המונשם בטיפול נמרץ כאשר הגמילה 
מהנשמה  נעשית על פי  פרוטוקול לגמילה 
אחיות   שכאשר  נמצא¨   Æמכאנית מהנשמה 
לגמילה  המתאים  העיתוי   את  מזהות 
מהנשמה מכאנית השיפור מתבטא בהפחתת 

ימי הנשמה¨ ימי אשפוז בטיפול נמרץ ובתהליך 
 Blackwood¨ Alderdice ©̈  Æבטיחותי גמילה 
 Burns¨ CardwelÆ̈  Lavery ¨ & OßHalloran¨
 ≤∞±±ª Rose¨ Blackwood¨ Burns¨ Frazier¨

Æ®Egerod¨ ≤∞±±

 סקירת ספרות
הראיות המעודכנות ביותר בנושא  פרוטוקול 
של  בסקירה  פורסמו  מהנשמה  לגמילה 
כל  את  כוללת  הסקירה   Æ̈Blackwood et al
שימוש  שהשוו   ≤∞±∞ עד  בנושא  המחקרים 
גמילה  שיטות  מול  לגמילה  בפרוטוקול 
מחקרים¨   ±± נמצאו   Æאחרות מקובלות 
במצב  מבוגרים  חולים   ±π∑± כלל   המדגם 

חריףÆ הסקירה לא  הראתה הבדלים בין שתי 
הקבוצות בזמן הנשמה אך  עם הפחתה של 
השימוש   בקבוצת  הגמילה  מזמן   ≤µ כ≠• 
שימוש   Æמהנשמה גמילה  בפרוטוקול 
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 השימוש בפרוטוקול אחיד לגמילה מהנשמה:
Æ5 יאפשר לאחיות ליזום גמילה מההנשמה המכאנית בצורה בטיחותית
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Æ 5 מושפע משוני תרבותי¨ ממערכת הבריאות והמבנים הארגוניים

5 יאפשר תזמון  תחילת הגמילה ממכונת  ההנשמה 

 פרוטוקול גמילה בנוי ממספר שלבים בסיסיים
5 תנאים מתאימים לגמילה 

5 זמן  תחילת  הגמילה 

5 הורדה מדורגת  בתמיכה הנשימתית ממכונת ההנשמה וחזרה לתמיכה על פי מדדים  אובייקטיבים ©כישלון הגמילה®  

5 הערכת הליך הגמילה מהנשמה  
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האחות בישראל ינואר ≤±∞≥≥≤

 סיכום
וההמלצות  הספרות  סקירת  בעקבות 
ה≠EFCCNA  וקבוצת המחקר  EBN השימוש 
בפרוטוקול גמילה מהנשמה יסייע לגמילה 
מהירה מהנשמה מכאנית¨ וכך יפחית את 
ביחידה  השהייה  ומשך  ההנשמה  משך 

Æלטיפול נמרץ
יאפשר  סטנדרטי  בפרוטוקול  השימוש 
מכאנית  מהנשמה  גמילה  ליזום  לאחיות 

Æבצורה בטיחותית
מערכת  הארגונית¨  בתרבות  להתחשב  יש 
אלה  כי  הארגוניים¨  והמבנים  הבריאות 

הערכת מוכנות החולה לגמילה מהנשמה

עשויים להשפיע על השימוש בפרוטוקולים 
Æלגמילה

לפיתוח  הכשרה  תכנית  בניית  על  מומלץ 
את  לבצע  כדי  נדרשות  ומיומנויות  ידע 
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תביעת אחים ואחיות בגין פגיעה בעבודה
מאת עו"ד ליאור טומשין *

ניתן להתקשר עם משרדנו בטלפון 08-9393100, רח' פקריס 3 רחובות
*הכותב הוא עו"ד המייצג נפגעי עבודה ובכלל זה באופן מאורגן את עובדי בי"ח קפלן, וכתב את הספר – "תאונות עבודה ומחלת מקצוע, הוצאת נבו".

אחים  לאוכלוסיות  המיוחדות  בעבודה  בפגימות  עסקנו  קודמות  בכתבות 
העבודה  לתאונות  בנוסף  זאת  עבודה,  כתאונות  להכיר  ניתן  בהן  ואחיות, 
הרגילות, כמו למשל,  פגיעות בעמוד השדרה )גב תחתון וצוואר(, פגיעות 
בכתפיים, פגיעות בשורשי כפות ידיים )CTS( , בכלי דם ברגליים )דליות 
שחפת,  כבד,  )מחלות  בהדבקה  שמקורן  ורידים(מחלות  ספיקת  ואי 
בסטרס  שמקורן  מחלות  ועוד(,  גרון  בדלקות  שמקורן  פרקים  דלקות 
נפשי או טראומה )התקף לב, אירוע מוחי, סכרת, פסוריאזיס ועוד( וחלק 

מהמחלות הסרטניות שמקורן בחשיפות שונות.

הוכרו  מחלתו  או  שתאונתו  מי  זכאי  לו  הפיצוי  בחישוב  נעסוק  זו  בכתבה 
פעמי  חד  כספי-  לפיצוי  הזכות  לדעת-  חשוב  ראשית  בעבודה.  כפגיעות 
גם מי שנותר  נפגע חדל לעבוד.  או חודשי, אינה תלויה בשאלה אם אותו 
בעבודתו ואפילו לא הפסיד יום עבודה אחד ומשכורתו מעולם לא נפגעה- 

יהיה זכאי לפיצוי כספי חד פעמי או חודשי, במקביל להמשך עבודתו.
ומחלת  עבודה  )תאונת  בעבודה  כפגיעה  הוכרו  פגיעתו  או  שמחלתו  מי 
היעדרות  תקופת  בשל  כספי  לפיצוי  זכאי  הפיצוי(  לעניין  זהות  הן  מקצוע 

מעבודה, אם נעדר ובשל שיעור הנכות )זמנית או צמיתה( שנותרה לו. 
שכיר,  אצל  קובע,  שכר  התגמולים.  כל  לחישוב  הבסיס  הוא  הקובע  השכר 

הוא ממוצע שכרו בשלושת החודשים שקדמו לאירוע התאונה או לתחילת הפגיעה. אצל שכיר שעובד במספר עבודות או משלב עבודה שכירה 
ועצמאי, יש לקחת את סך ההשתכרות מכל מקומות העבודה ולחברה ולעשות את הממוצע בשלושת החודשים האמורים. מדובר בשכר ברוטו, כולל 

כל התוספות. ממוצע זה הוא השכר הקובע מעתה והלאה.

תגמול בגין היעדרות מעבודה - מי שעקב פגיעתו נעדר מהעבודה, לתקופה של עד 91 ימים, זכאי לדמי פגיעה, בגובה של 75% מהשכר הקובע בעבור 
כל חודש או חלקי חודש בהם נעדר. כלומר מי ששכרו הקובע 10000 ₪ ונעדר חודשיים, יהיה זכאי ל- פעמיים 7500 ₪. מרבית המעסיקים הגדולים 
במשק הגיעו לסידור עם ביטוח לאומי, לפיו בתקופת היעדרות של עד 91 ימים, הם ישלמו לעובד משכורת רגילה ואת התגמול בתקופה זו יעביר 

המוסד לביטוח לאומי אליהם. מי שעובד ביותר מעבודה אחת- זכאי להפרשים אליו- ובלי פניה לביטוח הלאומי- לא יקבל זאת.

היעדרות מעל 91 ימים  - אינה מזכה אוטומטית לפיצוי כספי- במקרה זה- יש להגיש טופס תביעה לועדה רפואית- זו תקבע נכות זמנית בתקופה 
זו- וניתן לקבל בעד כל התקופה של ההיעדרות פיצוי מלא מביטוח לאומי )בהליך שנקרא- נכה נזקק- היינו מי שנעדר מעבודתו מעבר לשלושה 

חודשים(. רבים לא יודעים על אפשרות זו. התגמול בתקופה זו לא עובר למעסיק אלא לעובד.

תגמול בגין נכות  - ועדה רפואית של הביטוח הלאומי קובעת את דרגת הנכות שנותרה עקב הפגימה. הביטוי נכות נראה זר ומפחיד רבים, אולם 
20 אחוזים, אי ספיקת  10 אחוזי נכות, הגבלה בינונית בגב תחתון-  מדובר ב"תעריף" שיש בצידה של כל פגימה. למשל- צלקת מכערת- מקנה 
ורידים ברגליים- 20 או 40 אחוזים לפי החומרה ועוד. בהתאם לדרגת הנכות ולשכר הקובע- ייקבע הפיצוי לנפגע. יצויין מי שהוכר כנפגע בעבודה- 

לא יוזמן אוטומטית לועדה זו בביטוח לאומי, אלא רק אם יגיש בקשה נפרדת לכך מיוזמתו.

מענק חד פעמי   - דרגת נכות של עד 8% אינה מקנה כל תגמול. נכות שנעה בין 9 ל-19 אחוזים מקנה מענק כספי חד פעמי. גובה המענק תלוי בדרגת 
הנכות ובשכר הקובע. למשל מי שדרגת נכותו 10% יקבל מענק בשיעור פי 3.2 משכרו הקובע. אם שכרו הקובע 10000 ₪- יקבל מענק בגובה של 
כ- 32000 ₪. מענקים ותגמולים חודשיים הם פטורים ממס. מי שנכותו 19% לדוגמא- יקבל מענק חד פעמי בגובה פי 6.3 משכרו הקובע, כלומר 

כ- 63000 ₪ במקרה כמו בדוגמא.

ששכרו  עובד  אצל  ואפילו  לעבוד  שממשיך  עובד  אצל  גם  לאומי,  מביטוח  חודשית  בקצבה  מזכה  ומעלה   20% בשיעור  נכות   - חודשית  קצבה 
בחודש   ₪  1500 יקבל   20% ונכותו   ₪  10000 הקובע  ששכרו  מי  למשל,  הנכות.  דרגת  כפול  רבע,  בניכוי  הקובע  השכר  הוא  הגמלה  חישוב  עלה. 
עובד  החיים.  לכל  ולעתיד  )רטרואקטיבית(  רפואית  לועדה  התביעה  הגשת  מים  לאחור  שנה  עד  לעבר-  משולמת  הקצבה   .)20%*0.75*10000(
שמגיע לגיל קצבת זקנה- יהיה זכאי לבחור בין קצבת נכות לבין קצבת זקנה ויקבל רק אחת מהן. אם יבחר בקצבת זקנה- תקום לו זכות לקבל עוד 
מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות נכות. כלומר אם קיבל קצבת נכות בגובה 1500 ₪, יוכל להתחיל לקבל קצבת זקנה ועוד מענק חד פעמי בגובה 

.)₪ 1500*36( ₪ 54000
הגשת התביעה באיחור- היינו לאחר חלוף שנה ממועד התאונה או ממועד תחילת הפגיעה- תפגע בזכויות אלה. במקרים כאלה, הביטוח הלאומי 
עדיים יטפל בתביעה, אולם במקרה של מענק חד פעמי- הוא מפחית חלק מהמענק בגין כל תקופת איחור. במקרה של תגמול חודשי- תשלום ניתן 
לעבר רק לשנה ממועד הגשת התביעה )תגמול עתיד לא ייפגע(, כלומר מי שנפגע למשל בחודש ינו' 2010 והגיש תביעה בחודש ינו' 2013 ויימצא 
כי הוא זכאי לקצבה חודשית- יקבל קצבאות לעבר רק החל מחודש ינו' 2012 )שנה לעבר מיום הגשת התביעה( והוא הפסיד, בדוגמא זו- תגמולים 

בעבור השנתיים הראשונות ממועד פגיעתו.
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להתחבר לילד שבי
למידה תוך כדי משחק במחלקת ילדים

 תקציר
ילדים  נמרץ  טיפול  במחלקת  הדרכה 
מהעשייה  חלק  הינה  בתל≠השומר 
הסיעודי  הצוות   Æהיומיומית הסיעודית 
מתמיד∫  באופן  מודרך  השונים¨  גווניו  על 
סטאזßרים¨  שונות¨  במסגרות  סטודנטים 
והצוות  קליטה  בתהליך  חדשות  אחיות 
ייחודיות  מיומנויות   Æבמחלקה הסיעודי 
קליני  טיפול בשדה  למתן  נדרשות  רבות 
זה¨ ואלו מהוות אתגר עבור המודרךÆ סוגיה 
של ¢הדרכה מוצלחת¢ שתאפשר∫ למידה 
הבנת   ªידע והטמעת  זיכרון   ªעניין תוך 
הנדרשות¨  במיומנויות  ושליטה  הנלמד 
טובות  תוצאות  להשגת  ביותר  חיונית 

 Æבמתן טיפול סיעודי

הגישה  המקצועית¨  לספרות  בהתייחס 
עדיין  היא  ברפואה  בהוראה  המקובלת 
 Æרגש ונטולות  יבשות  לעובדות  התייחסות 
לא  ובשיטות  במשאבים  שימוש  לכן¨ 
 Æשגרתיות מהווה אנטיתזה ללמידה הרגילה
במידה שהמחנך יכול להפעיל את דמיונו 
המערבות  מגוונות¨  בטכניקות  ולהשתמש 
יימנע  החניך  שונים¨  ורגשות  חושים 
 Æהלימודי יותר בתהליך  ויצליח  מהשחיקה 
בנוסף לכך¨ תוצאות למידה שכזאת תהיינה 
גבוהות מהרגילÆ כמו כן¨ הוכח מחקרית¨ כי 
על ההנהלה להעדיף לפתח ולאתגר צוות 
 ¨®Zurmehly¨ ≤∞∞∏© דווקא במקום העבודה
ויתרה מזאת¨ שימוש במספר שיטות לימוד 
ביצועים  משמעותית  משפר  זמנית  בו 
ומפחית  הסיעודית  בעשייה  אחיות  של 
נמרץ  לטיפול  ביחידות   ®°°µ≥•≠ב© תמותה 

 Æ® Johnson¨ ≤∞∞π©

בשנת ∞±∞≥¨ במחלקה לטיפול נמרץ ילדים 
בבית≠החולים לילדים ע¢ש אדמונד ולילי 
ספרא¨ הוחלט לשנות את שיטת ההדרכה 
באופן מהפכניÆ מנקודת זמן זו¨ יצירתיות 
ומקוריות מהוות חלק נכבד מדרך הלמידה 
העיקריתÆ הפרויקט כולל משחקי למידה¨ 
המבוססים על תכנים מקצועייםª חוברת 
 ªהילדים לחוברות  בדומה  הבנויה  למידה¨ 
סרטוני הדרכה במגוון נושאיםª סימולציות 

Æשל מצבי קיצון ועוד

לסיכום¨ במטרה לשפר למידה קבוצתית 
ולהעלות את המוטיבציה ללמידה עצמית¨ 
הידע  רמת  להעלאת  שתגרום  בדרך 
שיטות  הוכנסו  הטיפול¨  איכות  ולקידום 
הדרכה חדשניות¨ המיועדות להעניק ידע 
למידה  דרך   Æביותר הפשוט  באופן  רב 
למידה  לסגנון  אותנו  זו מחברת  ייחודית 
מאיים¨  ולא  נעים  אינטואיטיבי¨  פשוט¨ 
המאפשר הטמעת ידע יעילה¨ המשאירה 
לנו ¢טעם של עוד¢ בדומה לחוויית הלמידה 

Æבילדות¨ הנרכשת תוך כדי משחק
 

ספק¨  ללא  מהווה  ילדים  נמרץ  טיפול   ¨
שדה קליני ייחודיÆ בנוסף¨ מוסכם שהמחיר 
ביותר  יקר  הוא  ירודה  טיפול  איכות  של 
ובלתי ניתן לפיצויÆ  לכן¨ הצלחה בתהליך 
ובהמשך  חדשות  אחיות  של  קליטה 
אימונו והעשרתו של הצוות¨ שהרי רפואה 
מתעדכנת באופן קבוע¨ היא חיונית ביותר 
כך¨  לשם   Æהדרכה לצוותי  אתגר  ומהווה 
מערכת  בפיתוח  והכרחי  חיוני  צורך  יש 
יעילה של לימודי המשך בשטח העבודה 
 American© Association of Colleges

∞±∞≥ Æ® ¨of Nursing קיימות שיטות רבות 
של לימודי המשך והעשרה∫ כנסים¨ סיורים¨ 
כיתה¢  ¢לימודי  עצמי¨  לימוד  הרצאות¨ 
©פגישות¨ סדנאות¨ קורסים®Æ כל אלה כבר 
הפכו למסורת בקרב נותני שירות במערכת 
מידע  כמספקים  הוכחו  רובם   Æהבריאות
עדויות  מאוד  מעט  יש  אך  וחדיש¨  חדש 
העבודה  בשטח  למעשה  הלכה  לשינוי 
 American Association of Colleges of©

 Æ®Nursing¨ ≤∞±∞

ובכן¨ איזו מהשיטות הינה מועדפתø במה 
תוצאות  לקבל  מנת  על  להשתמש  כדאי 
מגבלת  ועם  קצר¨  זמן  תוך  מרביות¨ 
 øמקום ובכל  תמיד  שקיימת  המשאבים 
תשובה  שחיפשו  החוקרים  הם  רבים 
לשאלה זו¨ עד שהסתבר כי¨ רק שילוב של 
מספר שיטות למידה באמת עוזר להרחיב 
העובדים  של  הלמידה  פוטנציאל  את 
את  משמעותית  לשפר   ¨®Henry¨ ±ππ∑©
הביצועים של אחיות בשטח ואף להפחית 
 ≤∞∞π© נמרץ  לטיפול  ביחידות  תמותה 
Æ®¨Johnson הכוונה לשילוב של התיאוריה 
שיטות  של  שילוב  בשטח¨  העשייה  עם 
הלמידה  שיטות  עם  הקלאסיות  הלמידה 
אלמנטים  של  שילוב  ואפילו  החדשניות¨ 

 Æמתוך תהליכי למידה בבגרות ובילדות
הרי העובדה כי ילדים לומדים להכיר את 
העולם תוך כדי משחק¨ ידועה וברורהÆ גם 
העובדה כי ילדים מצליחים לקלוט כמויות 
אינה  מרבית  במהירות  מידע  של  גדולות 
מפתיעה אף אחדÆ מכאן עולה ההשערה¨ 
¢למידה  אותה  את  להשיג  מנת  על  כי 
מיטבית¢ עלינו להשתחרר מהלחץ המיותר¨ 

האחות בישראל ינואר ≤±∞≥
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ולהזדהות  הטבעית  הסקרנות  את  לקדם 
לא  מדוע  כן¨  אם   Æשבתוכנו הילד  עם 
לשלב את העובדות הטריוויאליות האלה 
למידה  לקבל  מנת  על  הלמידה  בתהליך 
אידיאלית ≠ נטולת לחץ¨ מבוססת ביטחון 
הלמידה  מתהליך  הנאה  ושופעת  עצמי 

øעצמו

בספרות המקצועית הרצאות סטנדרטיות 
מוצגות כלא כל כך יעילות ¨ יחד עם זאת¨ 
 Æהסטודנטים על  מאיימות  פחות  הכי  הן 
על כן¨ הגישה המקובלת בהוראה ברפואה 
הקונבנציונלית¨  הגישה  עדיין  היא 
ונטולות  יבשות  לעובדות  המתייחסת 
שכבר  למרות   ¨®Blakely etcÆ¨≤∞±∞© רגש 
בשנות ה≠∞∏ של המאה העשרים¨ הוכח כי 
שימוש בשיטות ובמשאבים לא שגרתיים 
 Barber¨ מהווה אנטיתזה ללמידה הרגילה
מזאת¨  יתרה   Æ±π∏π© & ®Norman
את  להפעיל  יכול  המחנך  אם  כי  נמצא 
מגוונות¨  בטכניקות  ולהשתמש  דמיונו 
בקרב  שונים¨  ורגשות  חושים  המערבות 
החניך תפחת השחיקה¨ והוא יצליח יותר 
תוצאותיה   Æהלימודי בתהליך  מהמצופה 
של למידה כזאת תהיינה גבוהות מהרגיל 

 Æ®Schoolcra� &Novotny¨ ≤∞∞∞©

מאמרים נוספים מדגישים את יתרונותיה 
להוראה  בהשוואה  במשחק  הלמידה  של 
למידה  כי  העובדה  למרות  המסורתית∫ 
במשחק אינה נחשבת עדיין ככלי למידה 
רציני¨ היא מקשרת טוב יותר את החומר 
משמרת  בשטח¨  העשייה  עם  התיאורטי 
©©∑∞∞≥ ¨Royse &Newton¨ מפתחת  ידע 
 ®Royse &Sarah¨ ≤∞∞∑ חשיבה ביקורתית
©¨ מגוונת יותר ומעניקה הזדמנות למשוב 

Æ®Henry ¨ ±ππ∑© מיידי
בנוסף¨ למידה במשחק  הוכחה כמעניקה 
של  המחקר  ממצאי  סיפוק∫  תחושת 
למידת  שבו   ¨®Saethang & Kee ®±ππ∏
בעזרת  התבצעה  ההחייאה  תרופות 
קריקטורות¨ ביטאו עלייה חדה בשביעות 

אלה   Æהלימודי מהתהליך  והנאה  הרצון 
ניתן להישאר  כי במשחק לא  הוכיחו  גם 
יותר¨  מרגשת  זו  למידה  לכן¨   Æפסיבי
ומכאן   ¨¢Critical �inking¢ מעודדת 
נובע כי היא בהכרח יעילה יותרÆ יש לציין¨ 
כי חשיבה ביקורתית יחד עם רמת הידע 
פלטפורמה  מהוות  בשטח  והאוטונומיה 
ולשימור  בכלל  במקצוע  אחיות  לשימור 
 Zurmehly אחיות במקום עבודתן בפרט ̈©

Æ®≤∞∞∏

ליתרונותיה  התייחס  נוסף  מאמר 
 Æבמשחק הלמידה  של  ולחסרונותיה 
וחרדה¨  היא מפחיתה סטרס  גיסא¨  מחד 
מונעת  רגועה¨  למידה  סביבת  מבטיחה 
תענוג¨  תחושת  ומעניקה  מונוטוניות 
למידה  גיסא¨  מאידך   Æובידור סיפוק 
יוצרת מתח  במשחק מגבירה תחרותיות¨ 
ומחייבת הכנה וחשיבה אינטגרטיבית של 
 Modi�ed fromהמדריך¨ ולכן יקרה יותר

 Æ® ®Henderson ¨ ≤∞∞µ
לנוכח העובדה¨ כי מקורות  מידע שונים 
כאסטרטגיה  במשחק  בלמידה  תומכים 
הוחלט  מבוגרים¨  בקרב  ללמידה  הנכונה 
בשנה האחרונה לשפר את שיטת ההדרכה 

 Æולשלב בה משחקי למידה
ומקוריות  יצירתיות  ואילך¨  זה  משלב 
בלמידה  חשוב  חלק  מהוות  בהדרכה 
תיאורטית  למידה  כך¨   Æהמחלקתית
הרצאות  של  באופן  רק  לא  מתקיימת 
חוברת  בעזרת  גם  אלא  פרונטאליות¨ 
לחוברות  בדומה  הבנויה  פעילויות 
חידונים¨  תשבצים¨  ©מכילה  הילדים 
נדרש  החניך  לדוגמה¨   Æ®וציורים מבוכים 
ציורים  שני  בין  הבדלים  מספר  למצוא 
מסוים®¨  לב  מום  עם  לב  מול  בריא  ©לב 
בחוברת  השאלות  כלל   Æולהדגיש לצבוע 
על  המומלצת¨  הספרות  על  מבוססות 
כאשר  במחלקה¨  מייצגים  מצבים  סמך 
לנושאים החשובים ביותר מוקדש מספר 
מנת  על  מגוונות¨  שאלות  של  יותר  גדול 
להבטיח הבנה מלאה של החומרÆ החוברת 

נבדקת על ידי מרכז הדרכה באופן קבוע 
ותיקון  חשובים  דגשים  השמת  כדי  תוך 

 Æטעויות

למידה קבוצתית¨ אף היא¨ נערכת במספר 
והן  שבשגרה  דבר  הן  הרצאות   Æדרכים
החדש  הסיעודי  הצוות  ידי  על  מועברות 
ביותר  הרלוונטיים  בנושאים  ועוסקות 
הוא  נוסף  העשרה  אמצעי   Æלמחלקה
¢משחקי למידה¢Æ לדוגמא∫ ¢חבילה עוברת¢ 
בנושא תרופות ה≠OTC¨ ¢מונופול¢ אודות 
מגוון נושאים¨ ¢אמת או חובהø¢ על מומי 
לב מולדים¨ ¢בינגו¢ בנושא הנשמה¨ משחק 
זיכרון ©בקלפים® לשינון עקרונות החייאה 

Æמתקדמת וכדומהØבסיסית
הן  יצירתית  ללמידה  נוסף  סגנון 
מכובד  מקום  שתופסות  הסימולציות¨ 
בהתאם   Æבמחלקה ההדרכה  בתהליך 
 Cooper etcÆ¨ שערכנו  ספרות  לסקירת 
®¨ המדד   ≤∞±±©¨Je�ries & Rizzolo¨ ≤∞∞∂
לחזות  ניתן  פיו  שעל  ביותר  הדומיננטי 
מסכני  במצבים  התפקוד  יעילות  את 
ככל   Æבסימולציות ההתנסות  הוא  חיים 
מצבי  של  בהדמיות  ניסיון  יותר  שקיים 
להתמודדות  יותר  מוכן  הצוות  כך  קיצון¨ 
השתתפות  לכן¨   Æשכאלה בסיטואציות 
בעשייה  הן  הוטמעה  בסימולציות  פעילה 
לצוות  הקליטה  בתוכנית  והן  היומיומית 
בחוברת  חובה  כמיומנות  חדש¨  סיעודי 
נדרש  המודרך  שאותה  המיומנויות¨ 

Æלהשלים עד תום תקופת ההדרכה
אמצעי נוסף להעשרת ידע שיש לצוות¨ הוא 
 Æסדרת סרטוני הדרכה אודות מגוון נושאים
הספרות  בסיס  על  נערכו  אלו  סרטונים 
המקצועית¨ הפרוטוקולים ודרישות סביבת 
תפקיד  בנושא  סרטון  לדוגמא∫   Æהעבודה

Æהאחות בהכנסת נקז פלאורלי
הצעיר  הצוות  יכולת  את  לשפר  במטרה 
¢מאגר  הוקם  וכשלים¨  טעויות  בזיהוי 
לפיתוח  זרז  שמהווה  אדומות¢¨  נורות 
חשיבה  וקידום  מקצועית  אינטואיציה 
אינטגרטיבית וביקורתיתÆ למעשה¨ מדובר 

האחות בישראל ינואר ≤±∞≥
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וצילומי מסך מתוך  במצגות עם תמונות 
על   Æהמטופלים של  הממוחשב  התיק 
הלומדים לציין במהירות המרבית מה היא 
השגיאה ברישומים המוצגים לפניהם¨ או 
המוצפת  מסוימת  לבעיה  פתרון  להציע 
על  בחלקו  מבוסס  זה  מאגר   Æמהמוצג

חוברת מיומנויות

למידה עצמית

דיונים קליניים

הרצאות פרונטאליות

הדרכות ע¢י מגוון צוותים

הערכות תקופתיות של החניך ע¢י המדריך

השתתפות פעילה בסימולציות

חוברת ¢שעשועי סיעוד¢

משחקי למידה

סרטוני הדרכה

מאגר ¢נורות אדומות¢

הערכות תקופתיות של תוכנית הקליטה ע¢י המודרך

נתונים אמיתיים מתוך הגיליונות וגם על 
החולה המדומה במחלקה ©תיק ממוחשב¨ 
המערכת  של  שיפור  לנסיונות  המיועד 

Æ®הממוחשבת
מוטיבציה  להעלות  במטרה  לסיכום∫ 
ללמידה עצמית¨ ובסופו של דבר¨ להגביר 

הטיפול¨  איכות  וקידום  הידע  רמת  את 
הוכנסה שיטת הדרכה חדשנית¨ המיועדת 
 Æביותר הפשוטה  בדרך  רב  ידע  להעניק 
דרך המחברת אותנו למוטיבים מילדותנו¨ 
שלובה  הייתה  הלמידה  שבהם  לזמנים 

Æבשמחה ובהנאה וברצון לדעת עוד ועוד
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ביבליוגרפיה

חדשניותמסורתיות

טבלה ±Æ שיטות הלמידה במחלקה לטיפול נמרץ ילדים
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יהב ≠ קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע¢מ

סקירה משפטית ≠ מוטב בקופת הגמל מאת עו¢ד אבנר בן חיון

במדינת ישראל דיני הירושה נקבעים בהתאם להוראות חוק הירושה¨ התשכ¢ה≠Æ±π∂µ חלוקת הרכוש בעזבון בין 
 Æיורשי המנוח¨ נקבעת בהתאם להוראות חוק הירושה

קיימים נכסים מסוימים¨ לגביהם נקבע מפורשות ע¢י המחוקק כי הם לא יכללו במסגרת העזבון ולכן לא יחולו 
 Æלגביהם הכללים שנקבעו בחוק הירושה ובכללם ≠ כספים של אדם שהיה עמית בקופת הגמל

בהתאם לסעיף ∑¥± לחוק הירושה¨ כספים המשתלמים על פי חוזה ביטוח או על פי חברות בקופת קצבה או 
 Æבקופת תגמולים¨ אינם נמנים בין הנכסים אשר אינם חלק מהעזבון

נכללות  קרנות השתלמות  הירושה  לחוק   ±¥∑ לסעיף  בנוגע  ההון  כי בהתאם לעמדת אגף שוק  נציין  זה  בענין 
Æבמסגרת הפרשנות המרחיבה לסעיף ∑¥± לחוק הירושה ולפיכך אינן נמנות על נכסי העזבון

הוראת מוטבים קודמת  גוברת על  צוואה מאוחרת  כי  ניתן להבין  ©ב® לחוק החוזים   ≥∂ בהתאם להוראת סעיף 
שניתנה לקרן על ידי העמיתÆ עם זאת¨ עולה השאלה האם הודעה על קיום צוואה שונה ומאוחרת להוראת המוטבים 
הקיימת בקופה צריכה להגיע בטרם קרות האירוע המזכה¨ היינו¨ טרם מות העמית או שמא הודעה כאמור צריכה 

Æלהגיע לקרן במהלך חייו של העמית
שאלה זו נידונה בפסיקה והדעות לגביה חלוקותÆ גישה אחת גורסת כי האמור בצוואה יגבר על כתב המוטבים 
וזאת אף אם הודעה כאמור נמסרה לאחר פטירת העמיתÆ גישה שנייה הגורסת כי האמור בצוואה יגבר על כתב 
מוטבים בכפוף לכך שהודעה נמסרה על כך לקרן לפני קרות האירוע המזכהÆ נציין כי לאחרונה ניתן פסק דין 
©תמ¢ש ∏∞Ø∞≤∞¥≤ לÆקÆ נß הפניקס חברה לביטוח בע¢מ ואחß® המאמץ את הגישה השניה¨ לפיה יש להודיע לחברת 
הביטוח בטרם מות העמית על הסדר מוטבים חדשÆ פסק דין זה העדיף את הגישה השניה לאור תכליתה שהיא 
ביסוס וודאות בפעילותה של הקרןÆ היינו¨ קביעת מדיניות משפטית המאפשרת לקרן לפעול בעולם של וודאות¨ 
כך שאם נפטר עמית ויש בידי הקרן הוראת מוטבים הרי שהיא רשאית לפעול על פיהÆ פסק הדין מאפשר לראות 
לזכויות בקרן  צוואה בה קיימת הוראה ספיציפית על קביעת מוטבים  בהודעת עמית לקרן¨ הנעשית במסגרת 

  Æהספיציפית¨ גם כהוראת מוטבים ובלבד שהיא נמסרה לקרן לפני פטירתו

יראו בצוואה שהגיעה לקופה¨  יורשים¨ לפיו¨   Ø זכויות מוטבים  אגף שוק ההון פרסם הסדר לדוגמא בקשר עם 
גם לאחר מותו של העמית כמחייבת¨ ובלבד שהדבר הובא לידיעת הקופה לפני ביצוע הוראת המוטבים שבידי 
חוזר  ואף קיבל משנה תוקף לאחרונה במסגרת טיוטת  זה אומץ בתקנוני קופות הגמל השונות  הקופהÆ הסדר 
שפרסם אגף שוק ההון ©ביום ≤±∞≥Ø±Ø≤±® בענין טיוטת תקנון תקני לקופות גמל שהוא מעין תקנון לדוגמא ולעניין 

  Æמוטבים נקבעו הוראות בדבר מינוי מוטבי¨ שינוי המוטבים וכן קביעת מוטבים באמצעות צוואה
הסדר זה מאמץ הלכה למעשה את גישת ביהמ¢ש בפסק הדין לÆקÆ לעניין קביעת עקרון הוודאות¨ בכך¨ שהקרן 
פועלת לפי כתב מינוי המוטבים האחרון שיש¨ לרבות באמצעות צוואה שנמסרה לקרן לאחר פטירתו של העמית 

 Æובלבד שנמסרה לפני מימוש הזכויות על ידי המוטבים האחרונים הרשומים בקרן

הכותב הינו שותף במשרד סטריקובסקי¨ גל¨ ברוך ושותß משרד עורכי דין והינו בעל נסיון והתמחות בדיני עבודה 
ובעל התמחות מיוחדת בתחום קרנות הפנסיה וקופות הגמל ומשמש כיועץ משפטי של קופות גמל שונות וביניהן 

 Æקרן ההשתלמות של ארגון אחים ואחיות
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לשכת האתיקה של הסתדרות האחים והאחיות בישראל 
מהגרי עבודה בבתי-החולים ובקהילה –  אתגרים ודילמות

השפופרת  את  הרמתי  צלצל¨  ¢הטלפון 
ומעבר לקו¨ בקול חלוש ומהוסס¨ בנעימה 
ושאלה∫  אישה  אליי  פנתה  מודאגת¨ 
או  לידה  בחדר  האם  ללדת¨  כורעת  אני 
יולדות  מאושפזות  היולדות  במחלקת 

ÆÆÆ¢øמקהילת מהגרי העבודה
לשכת  חברי  דנו   ≤∞±≤ תשע¢ב  בקיץ 
האתיקה של הסתדרות האחים והאחיות 
בישראל בסוגיית מהגרי העבודה על רקע 
 Æבישראל הבריאות  לשירותי  הזדקקותם 
המקצועיות  הסוגיות  את  נציג  להלן 
בעקבות  שהתעוררו  האתיות¨  והדילמות 
מהגרי  אוכלוסיית  של  התקבצותה 
העבודה בדרום תל≠אביב ופנייתה לטיפול 

Æבמרכזי בריאות באזור
וגדל מספרם של  בשנים האחרונות הלך 
מהגרים מחפשי עבודה מאפריקה¨ בעיקר 
מאריתריאה ומסודןÆ אוכלוסייה זו נכנסה 
לישראל באופן בלתי חוקי בעזרת מבריחי 
גבולÆ רוב המהגרים עברו תלאות מרובות 
ואף  חולי  רעב¨  אונס¨  התעמרות¨  בדרך∫ 
האנשים  את  חשף  המפרך  המסע   Æמוות
רגשיות  ולחוויות  מורכבת  לתחלואה 

 Æקשות ביותר
מחקרים מציינים עוד גורמים המשפיעים 
בארץ  הימצאות  המהגרים∫  בריאות  על 
נפשי  מתח  מולדתם¨  מארץ  רחוקה 
מגורים  מגירוש¨  החשש  בגלל  מתמשך 
בתנאי צפיפות קשים¨ קושי בשמירה על 
לשירותי  נגישות  חוסר  וההיגיינה¨  המזון 
עקב  עבודה  ימי  להפסד  חשש  בריאות¨ 
תעסוקתיות¨  למחלות  חשיפה  מחלה¨ 
תפיסת בריאות שונה וקשיי קליטה ©מור¨ 

Æ®≤∞±≤
כ≠∞∞∞¨∞∞±  בארץ¨  העבודה  מהגרי  רוב 

איש¨ התיישבו בדרום תל≠אביב והם חיים 
שום  ללא  חמורה¨  צפיפות  של  בתנאים 
 Æוחיסונים רפואי  טיפול  בריאותי¨  מעקב 
בכל  הישרדות  הוא  אותם  המניע  הכוח 
מחירÆ מאחר שהמהגרים סובלים מבעיות 
לשירותי  זכאים  ואינם  פעילות  בריאות 
בתי≠ עבורם  מהווים  קופות≠החולים¨ 
והן  רפואית  מבחינה  הן  משאב  החולים 
בסיסיים  לצרכים  מענה  הנותן  כמקלט¨ 

 Æלכל הפונה אליהם
נושא  ציבורי  לדיון  עלה  לאחרונה 
המהגרים הבלתי חוקיים בעקבות אשפוז 
ילדה במחלקה האונקולוגית בבית≠חולים 
עם  במגע  באה  הילדה   Æהארץ במרכז 
 Æחצבת כחולת  ואובחנה  זרים¢  ¢עובדים 
לפתוח  בית≠החולים  נדרש  כך  עקב 
מחלקה נוספת למשך ±≥ יום לצורך בידוד 
 Æלחצבת שלילית  סרולוגיה  בעלי  ילדים 
ליולדת  פגית  לידת  היה  נוסף  אירוע 
שבועיים  שהתה  התינוקת   Æאריתראית
חזרה  לביתה¨  ששולחה  ולאחר  בפגיה¨ 
ילדים  נמרץ  טיפול  במחלקת  ואושפזה 
עם תמונה סוערת של שחפת¨ ונמצא כי 
בית≠החולים   Æפעילה שחפת  לאמה  גם 
נאלץ לזמן  ∞±± איש¨ שהתעורר חשד כי 
נחשפו לפתוגן¨ ובהם המשפחות שילדיהן 
שהתינוקת  עת¨  באותה  בפגיה  אושפזו 
אושפזהÆ יצוין¨ כי מתחילת השנה אובחנו 
 ≥π הארץ  במרכז  מבתי≠החולים  באחד 
פליטים   ≤∑ מהם  ריאתית¨  שחפת  חולי 
מסודן ומאריתריאה ו≠∑ ישראלים¨ הגרים 
ירידה  חלה  בבד  בד   Æתל≠אביב בדרום 
וילדים  ויולדות  בכלל  הציבור  בפניית 

Æבפרט לבית≠החולים
במדיניות  לשינויים  הביאו  אלו  אירועים 

הבלתי  המהגרים  כלפי  בתי≠החולים 
לחדר  הפונה  כל  כי  הוחלט¨   Æחוקיים
סקר  בדיקת  יעבור  זו¨  מאוכלוסיה  מיון 
לכל   Æ®חזה ©צילום  לשחפת   screening©©
בלבד¨  אחד  מלווה  להתלוות  יוכל  פונה 
וגם עליו לעבור את בדיקת הסקרÆ מטופל 
יאושפז  בשחפת¨  לוקה  שהוא  החשוד 
בתנאי בידוד אוויר¨ ומלווה החשוד כנגוע 
לבית≠חולים  או  למלש¢ח  יופנה  בשחפת¨ 

Æשמואל הרופא � לפי חומרת הממצא
מדיניות זו עוררה תגובות בתקשורת בדבר 
אפליה של אוכלוסיית המהגרים מאפריקה 
טלטלו  שננקטו¨  הצעדים   Æבבתי≠החולים
כי  להבנה¨  וגרמו  הבריאות  מערכת  את 
מדובר בבעיה נרחבת במערכת הבריאות¨ 
בבית≠ לאשפוז  הן  השלכות  בעלת  בעיה 

לבריאות  ובעיקר  לקהילה  והן  החולים 
Æ®≤∞±≤ ¨הציבור ©גורן

בקהילה  הטיפול  של  המבט  מנקודת 
מרבית  כי  לציין¨  ראוי   ®≤∞±≤ ©אהרון¨ 
המהגרים הם חסרי אשרת שהייה ועבודה¨ 
נמנעים  והם  בריאות¨  ביטוח  להם  אין 
מלרכשו¨ מאחר שהוא יקר עבורםÆ שירותי 
בקהילה¨  למהגרים  המוענקים  הבריאות 
בהתנדבות¨  המופעלת  מרפאה  כוללים∫ 
חלב  בטיפות  מונעת  רפואה  שירותי 
©בדיקות שחפת ואיידס חינם לנשים הרות¨ 
מגיל  חינם  וחינוך  לילדים®  חינם  חיסונים 
שלוש ©גנים עירוניים®¨ שכן כ≠∞∞∞¨¥ ילדים 

  Æשל ¢עובדים זרים¢ חיים כיום בישראל
 

דילמות וסוגיות העולות מטיפול 
באוכלוסייה ייחודית זו:

אל  הפונים  לכל  איכותי  טיפול  הבטחת 
  Æבית≠החולים

האחות בישראל ינואר ≤±∞≥



הגנה על מטופלים אחרים מפני חשיפה 
Æוהדבקה

Æשוויוניות בשירותי בריאות ומניעת אפליה
 Æשקיפות במידע לכלל הציבור

למהגרים  השירותים  בהנגשת  בעייתיות 
Æעל רקע פערים תרבותיים ופערי שפה

היעדר  רקע  על  רשומה  בניהול  קושי 
מחלות  של  תיעוד  והיעדר  זיהוי  מסמכי 

Æוחיסונים בעבר
ובקידום  המשפחה  בתכנון  קשיים 
מתרבות  הנובעים  בריאותה¨ 

Æפטריארכאלית
מורכבות המעקב אחר נשים הרות על רקע 

 Æמאפייניה הייחודיים של אוכלוסייה זו
בריאות  במצבי  לטיפול  משאבים  היעדר 

Æכרוניים
ביטוחי  כיסוי  ללא  באוכלוסייה  טיפול 

Æוללא מקורות תקציביים

השאלות האתיות שעלו בדיוני הלשכה∫ 
ובין  שוויוני  טיפול  מתן  בין  לשלב  כיצד 
מניעת הדבקת המטופלים האחרים ואנשי 

øהצוות
כיצד לתת טיפול תלוי תרבות במציאות 

øשל קשיי שפה ותקשורת
מתמודדים  אחרות  מפותחות  במדינות 

לאוכלוסיות  הנוגעות  דומות  סוגיות  עם 
של מהגריםÆ במדינות שונות פותחו גישות 
ובניו≠זילנד∫  באוסטרליה   Æלפתרון שונות 
זיהומיות  למחלות  האוסטרלי  האיגוד 
מחייבות  טיפול  הנחיות  גיבש  בפליטים 
זוÆ העיקרון המנחה היה  עבור אוכלוסייה 
הבטחת בריאות כלל הציבורÆ דגש הושם 
זיהומיות  במחלות  וטיפול  איתור  על 
מקיפה  חיסונים  תוכנית  לביצוע  ודרישה 
 Æ®Murray¨ Davis & Burgner¨ ≤∞∞π©
במדינת מינסוטה שבארצות≠הברית הוקם 
תפקידו  אשר  בפליטים¨  לטיפול  אגף 
לבנות תוכניות טיפול והנחיות להתערבות 
באוכלוסיות מהגריםÆ עד כה ההתמקדות 
הייתה במניעת מחלות זיהומיות ובטיפול 
את  להרחיב  הן  ההמלצות  ואולם  בהן¨ 
הטיפול גם לאיתור מצבי בריאות כרוניים 
 Dicker¨ Stau�er¨ Mamo ולטיפול בהם ̈©
∞±∞≥ ¨Æ®Nelson & OßFallon בשווייץ¨ עקב 
המקלט  מבקשי  של  המוגברת  הדרישה 
לשירותי בריאות¨ והרצון לייעל את הטיפול 
הציבור  בריאות  רשויות  החליטו  בהם¨ 
אחיות  בידי  בהם  הטיפול  את  להפקיד 
 nurse practitionersß©© מומחיות קליניות
 ®Bodenmann¨ Althaus¨ Burnand¨

Æ®Vaucher¨ Pecoud & Genton¨ ≤∞∞∑

נמצא  בשוודיה¨  שנערך  איכותני¨  במחקר 
אחד  מטפל  עם  מתמשך  קשר  יצירת  כי 
ההיענות  ולהגברת  אמון  ליצירת  הביאה 
למשאבי  הפנייה  זאת¨  לעומת   Æלטיפול
טיפול  לחוויית  גרמה  מגוונים  טיפול 
שלילית ולחוסר אמון במערכתÆ זאת ועוד¨ 
ההתעניינות של המטפלים באורח החיים 
בריאותם  ובמצב  המהגרים  של  והתרבות 
בקרב  פרופסיונליזציה  לתחושת  תרמה 
אנשי הצוות עצמם ונתפסה כמשאב אמין 
 Razavi ©̈ ונגיש¨ הנותן טיפול ללא אפליה 

 Æ®Falk¨ Bjorn & Wilhelmsson¨ ≤∞±±
המדינות  שבכל  לראות  אפשר  לסיכום¨ 
האלה יש הסכמה בדבר הנחיצות בטיפול 
 Æהציבור בריאות  את  להבטיח  כדי  מונע 
שבארצות≠הברית  מינסוטה  במדינת  רק 
לטיפול  מסגרת  לבניית  המלצה  גובשה 

  Æבמחלות הכרוניות
של  האתיקה  לשכת  חברי   ≠ ובישראל 
בישראל  והאחיות  האחים  הסתדרות 
החליטו לקרוא למקבלי ההחלטות להעניק 
חסרי  עבודה  למהגרי  כולל  רפואי  טיפול 
מעמד¨ למרות האילוצים הכלכלייםÆ זאת 
מתוך הבנה¨ כי מניעת טיפול רפואי בכלל 
הארוך  בטווח  תביא  בפרט  מונע  וטיפול 

 Æלפגיעה בבריאות האוכלוסייה הכללית
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יוצאים לכנס הבינלאומי 
לאחיות  במלברון

וממשיכים
בטיול של החיים

נותר מספר מוגבל של מקומות
פרטים – אמירה שגיב יו"ר עמותת המורות לסיעוד

054-2329007

לחברת שר"ן

דרושים/ות
אחים/יות מוסמכים/ות לטיפולי בית

בת"א-יפו ,חולון ובת-ים
במשמרות בוקר למשרה מלאה או חלקית.

נדרשת ניידות ויכולת עבודה עצמאית.

talie@med-trix.com ל  לשלוח  ניתן  קו"ח 
או לפקס:03-5754226 עבור משאבי אנוש



מדור דרושים/ות

לבית אבות דורות בנגב בבאר שבע

קו“ח לפקס: 08-6654530  טל‘: 08-6654525
או לדוא“ל

לעבודה במשרה מלאה / חלקית

אחים/יות מוסמכים/ות
אחים/יות מעשי/יות

dorotbanegev@013net.net

דרושים/ות

לחוג לסיעוד במכללה האקדמית עמק יזרעאל

מדריכים קליניים להנחיית סדנאות
בתוכנית ייחודית לפיתוח מיומנויות בין אישיות
revitalt@yvc.ac.il :קורות חיים למייל

לפרטים נוספים: 04-6423626 

דרושים

ת"א לישכת הבריאות  לוינסקי של  למרפאת 
דרוש /ה אח /ות מוסמך/ת

למרפאה ניידת לטיפול בנשים במעגל הזנות

safesex@LBR.health.gov.il נא לשלוח קו"ח לדוא"ל:
www.safe-sex.co.il לקריאה על מרפאת לוינסקי  כנסו לאתר

תפיסת עולם חברתית, פתיחות, קבלה ונכונות לעבוד עם אוכלוסיות מוחלשות.
רקע בעבודה עם אוכלוסיות מוחלשות– יהוו יתרון.

נכונות לצאת לסיורי מרפאה ניידת ברחוב, בדירות דיסקרטיות, במכוני עיסוי ובמכוני ספא.
נכונות לעבוד בשעות הערב.

עבודה בצוות רב מקצועי.
ידיעת שפות (ערבית/רוסית) – יתרון.

תיאור התפקיד:
אחות מוסמכת המוכרת על ידי משרד הבריאות לחצי משרה.

לקיחת דם, הסברה, ניהול התחום הסיעודי של המרפאה הניידת.
השתתפות במעגל הדרכה קבוצתי וישיבות צוות אחת לשבוע.

דרישות התפקיד:

ות
ודי

לחברה פרטית העוסקת בהערכות תפק

למשרה חלקית ובשעות גמישות, לביצוע הערכות בבתים פרטיים

דרוש/ה

אח/ות מוסמך/כת

michal@noamcare.co.il :קורות חיים למייל
או לפקס: 03�5363043

Office נסיון סיעודי בגריאטריה � חובה   שליטה מלאה בכל יישומי

מתאים כמשרה נוספת
רשיון נהיגה ורכב פרטי � העבודה כרוכה בניידות

חדשנות ואתגר מקצועי בסיעוד - מעוניין/ת להצטרף?

הצטרפו לטובים ביותר!

למוקד טלפוני מקוון, ייחודי וראשון מסוגו בישראל דרושים/ות

אחים/ות מוסמכים/ות
לטיפול מרחוק בחולים במחלות כרוניות

avraham_mo@mac.org.il  :קורות חיים נא לשלוח למור אברהם בדוא“ל
או בפקס: 03-5171988

דרישות התפקיד:

בשיתוף עם מכון גרטנר

תנאי העסקה ייחודיים למתאימים/ות

רק פניות מתאימות תענינה

המתאימים/ות יעברו הכשרה מקצועית מקיפה
המשרה במשמרות בוקר וערב באזור המרכז

היקף המשרה גמיש ויתכן שילוב עם תפקידים אחרים במכבי

תואר ראשון לפחות
ניסיון בטיפול בחולים כרוניים

עדיפות לבוגרי קורס על בסיסי )טיפול נמרץ, בריאות הקהילה, 
אונקולוגיה, גריאטריה, נפרולוגיה, סוכרת(

לבית הספר לסיעוד
ע“י המרכז הרפואי שערי צדק

מדריכות קליניות
במחלקות פנימית וכירורגית

מרכזות תחום מקצועי
בבריאות הנפש, ילדים ורפואה דחופה

דרושות/ים

דרישות התפקיד:

דרישות התפקיד:

tamiglat@szmc.org.ilלפרטים טל‘: 02-6666194

הגדרת תפקיד:

אח/ות מוסמכת
בעל/ת תואר ראשון מוכר

בעל/ת תעודת “מנחה קליני מורשה“ מטעם משרד הבריאות
וותק מקצועי – שנה לפחות

אח/ות מוסמכת
בעל/ת תואר שני, אחד מהם לפחות בסיעוד

בעל/ת קורס על בסיסי בתחום ההתמחות
בעל/ת תעודה “מנחה קליני מורשה“ מטעם משרד הבריאות

ניסיון בחינוך בסיעוד: יתרון

ממונה על אבטחת איכות ההוראה העיונית והקלינית בתחום



מדור דרושים/ות

מוסמך במדעי הרפואה
סיעוד קליני מתקדם

חדש !!!

מסלול ללא תזה

למידע נוסף והרשמה אנא צרו קשר:
 yalonh@hadassah.org.il  או בטלפון: 02-6777151

אונקולוגי     גרנטולוגי-גריאטרי     טיפול נמרץ
סיעוד המבוגר ב-3 מסלולים

*פתיחת מסלול מותנית במספר מועמדים מתאים 

תנאי קבלה:
תעודת הסמכה ורישיון  קבוע לעסוק בסיעוד בישראל

תואר בוגר ממוסד מוכר להשכלה גבוהה
ממוצע ציונים של 80 לפחות בלימודי הבוגר**

’פטור‘ בעברית ובאנגלית לבוגרי אוניברסיטאות בחו“ל

מדברי בוגרי התכנית:
“התכנית שנתה את חיי המקצועיים“

”נחשפתי למוסד אקדמי עם הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר”
”ממש לקחו אותנו ביד והובילו אותנו להתחלות חדשות”

”נתתם לי את הכח להאמין ביכולותי לקדם בריאות ולעבוד בחזית
  מערכת הבריאות”

**בממוצע ציונים בין 75-80 ניתן לפנות בבקשה ל‘לימודי הכנה למוסמך‘.

בית הספר לסיעוד
ע“ש הנרייטה סאלד

של הדסה והאוניברסיטה העברית
הפקולטה לרפואה, ירושלים

Manpower Care 
השמות בריאות ורפואה - 
השמה מקצועית אנושית

הני�יו� שלנו מראה שהשמה 
מצליחה רק כשהיא נכונה לשני 

הצדדי
: לעובד וללקוח, לכ� אנחנו 
 
מקפידי
 לחבר אנשי
 לאנשי

בהקשבה ותו� הקפדה על 
התאמה מרבית. 

למגוו� לקוחותינו בפרי�ה ארצית 
דרושי
/ות:

אחים/ות מוסמכים/ות
לעבודה בקהילה, בתי חולי
, חברות 
תרופות, דיור מוג�, מרפאות פרטיות, 

 מרכזי א�תטיקה ועוד...
דרישות התפקיד:

• אח/ות מו�מכ/ת – חובה	
• השכלה אקדמית - יתרו�	

03-5404430 :
לפרטי
לשליחת קו"ח והתאמת משרה:  

cv896@manpower.co.il
 

www.manpowercare-hr.co.il

e-3670 (23.11.12) 3-2  מעיני הישועה

hayag@mhmc.co.il :קו"ח למייל
טלפון לבירורים: 03-5771127

פקס: 072-2765902

מרכז רפואי
מעיני הישועה

דרושים/ות

מיילדות
לחדרי הלידה ואגף הנשים

אחים/יות 
מוסמכים/ות

לכלל המחלקות

מעיני הישועה. מקצוענים עם נשמה

hayag@mhmc.co.il :קו"ח למייל
טלפון לבירורים: 03-5771127

פקס: 072-2765902

מרכז רפואי
מעיני הישועה

דרושים/ות

מיילדות
לחדרי הלידה ואגף הנשים

אחים/יות 
מוסמכים/ות

לכלל המחלקות

מעיני הישועה. מקצוענים עם נשמה

לשירותי בריאות התלמיד 
בירושלים ובסביבותיה

דרושים/ות:
אחים ואחיות מוסמכים/ות

עבודה מקצועית ומאתגרת בשעות הבוקר. 	•
העסקה על פי הסכמים קיבוציים. 	•

אפשרות לחלקיות משרה.  	•
הטבות נוספות בהתאם לאפשרויות ההעסקה.  	•

jwww.natali.co.il | פניות מתאימות תענינה

דרישות:
תעודות הסכמה. 	•

תעודות רישום של מינהל הסיעוד במשרד הבריאות.  	•

פקס: 03-6076145 טל: 03-6076111 שלוחה 4295 
hr@natali.co.il לשליחת קורות חיים בצירוף שם המשרה:



קידום בריאות בגיל הגן 
דור העתיד של הסיעוד

חלופה ליוצרים ויצירות

לחברותיי האחיות וגם לאחים∫
קצת מצב רוח וצחוק¨ ואולי רעיונות נוספים לגיוס אחיות 

ÆÆÆÆבעתיד
 Æ¢כרמל ¢גבע  שבמושב  בגן  מתנדבת¨  סבתא  בתמונה∫ 
רוחצים  וכיצד  מתי  בכותרת∫   ÆÆÆ¢בריאות ¢קידום  הפעילות∫ 

 øידיים
הילדים צפו במצגת עשירה בתמונות תוך כדי שיחה מלווה 
בהסבר∫ שמעו על חיידקים¨ שחלקם גורמים למחלותÆ הידיים 
נושאות אותםÆ למדו מתי חובה לרחוץ ידיים וכיצד עושים 

   Æזאת
על  שוחחנו  ¢אחות¢¨  זאת   מה  הסברתי  זאת  בהזדמנות 

   Æהמדים¨ על תפקידיה במרפאה ובבית≠חולים
לשם הפחתת חרדות מ¢קופת חולים¢¨ הבאתי לגן  אביזרים¨ 
לבשתי  שאותו  הלבן¨  החלוק  לעיתים∫  פוחדים  שמהם 
כאחות¨ חסם ורידים ¢שטאונג¢¨ מזרק¨ אפליקטור¨ שלוקחים 

Æבאמצעותו משטח גרון¨ סטטוסקופ
בהמשך הייתה גם ¢התנסות¢ בפועל∫ הילדים בדקו זה את 
זה בסטטוסקופ¨ קשרו את החסם¨ שיחקו במזרקÆ על שימוש 

 ÆÆÆבאפליקטור ויתרתי¨ כנאמנת מניעת זיהומים לשעבר

וסבון¨ בכיור  נכונה¨ עם מים  ידיים  לסיום¨ התנסו ברחיצת 
המיועד לכךÆ משם פנו לארוחת הבוקר¨ כשהם נהנים מניחוח 

 Æהידיים הנקיות
 Æהילדים הקשיבו בדריכות¨ שיתפו פעולה וגילו הבנה

ÆÆÆאת   ¢Nurse helper¢ לסייעת¢¨  ה¢סדנה¢  במהלך  נזקקתי 
התפקיד מילאה במסירות נכדתי¨ רומי¨ בת ¥¨ שהעבירה את 
התמונות במצגת¨ ודגמנה � הכנת היד  לשאיבת דם לבדיקה¨ 
כפי שנראה בתמונה ©מיני ¢ מÆסÆר¢® וכן עזרה להדריך את 

Æהילדים בהדגמת רחיצת ידיים הלכה למעשה
בסופו של יום הלימודים חילקה רומי לכל ילד מתנה∫ שקית 
עם בקבוקון מלא בסבוןÆ על הבקבוק נרשם שמו¨ שקושט 

 Æבמדבקות צבעוניות
תודה לחברותיי מעמותת הסיעוד הנפרולוגי¨ שאספו עבורי 
את הבקבוקונים¨ שנשארו בחדריהן שבמלון במסגרת כנס 

ÆÆÆלא יודעת מי משתינו יותר Æהילדה ≠ מאושרת Æסופשבוע
המלצות

ומעוררת  אפקטיבית  תרומה  זו   ≠ וסבתות  סבים  הורים¨ 
 Æכל אח ואחות יכולים לעשות זאת בכל גיל Æהתרגשות רבה

בהצלחה°

תמי חיו
tchayu@gmail.com  ∫סופר מכותב

האחות בישראל ינואר ≤±∞≥≥¥



03-7771030
e s h e t - t o u r s . c om

אחים ואחיות, מגיע לכם חופשה חלומית

21.4סיציליה - מאורגן 5  ימים מלאים

כולל 5 ימי טיול ללא ימים חופשיים
ע"ב חצי פנסיון

לאדם בחדר זוגי

לאדם בחדר זוגי

גן עדן איטלקי. גם במרחק טיסה קצרה,  גם ימים מלאים, גם 
מגוון טיולים, גם שפע קניות, גם אוכל משובח, גם חיי לילה וגם 

אווירה איטלקית ים-תיכונית.

€599
צפון הודו - מאורגן

10 ימים, ע"ב חצי פנסיון

טיול קסום ומרגש המשלב תרבות מרתקת, ארמונות,
מבצרים ומקדשים מפוארים נופים עוצרי נשימה ושווקים 

ססגוניים. דלהי, פטיפור סיקרי, אגרה, המבצר האדום,
טאג' מהאל, רישיקיש, טקס הפוג'ה ועוד...

אתם מוזמנים לחוויה שאין שניה לה.

כולל טיול וואנים להימלאיה

$1599
המחיר כולל: טיסות הלוך ושוב, לינה בבתי מלון מדרגת  תיירות ראשונה, ע"ב חצי פנסיון, מלווה ישראלי מצוות אשת טורס, 
אוטובוס תיירים נוח וממוזג, מיסים והיטלים בארץ ובחו"ל, כניסות לאתרים כפי שמצויין במסלול, טיפים לנותני שירותים מקומיים.

המחיר לא כולל: ביטוחים, הוצאות אישיות, טיפ למדריך הישראלי. הודו-לא כולל ויזה.

הולכים על בטוח
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באשת!בלעדי 



הקמת מכון דיאליזה בסיירה ליאון
- רשמי מסע מקצועי

ע¢י  נשאלתי   ≤∞±≤ בפברואר¨ 
במכון  האחראית  האחות 
לנסוע  ¢מעוניינת  הנפרולוגי¨  
מחלקת  להקים  לאון  לסיירה 
ההרפתקה  החלה  כך   ¢øדיאליזה
שנותיי   ≤µ≠ב שלי  מקצועית  הכי 
כאחות מוסמכתÆ ההחלטה להשיב 
בחיוב הייתה מלווה בחששות ואי 
וודאותÆ אך הפרויקט סיקרן ואתגר 
תוך שלושה    Æבחיוב והשבתי  אותי 

Æשבועות  התארגנתי למסע

 התארגנות 
ממשרד  הגיעה  בי¢ח  להנהלת  הפניה 
החוץ¨ ביוזמה ובליווי של אשת הנשיא 
בסיירה לאון ביחד עם קונסול הכבוד 
≠  מר דוד בן בסטÆ ד¢ר שוסטק¨ מנהל 
הקטר  היה  הנפרולוגית¨  המחלקה 
ידענו   Æהפרויקט של  המניע  והכוח 
ציוד   אין  שבו   ≠ למקום  באים  שאנו 
וצריך   Æוכו חשמל  מים¨  צנרת  מכונות¨ 

לבנות הכל מהיסוד

במהלך הזמן הקצר שנותר עד הנסיעה 
חשבנו על התהליכים והפעולות שאנו 
רשמנו  ובהתאם  בדיאליזה  מבצעים 
 Æעימנו לקחת  שנצטרך  הציוד  את 
מגיעים  שאנו  הנחה  מתוך  יצאנו  
הנדרש¨  הבסיסי  הציוד  ללא  למקום 
שבדיעבד התברר כנכוןÆ בנוסף לקחנו 
עימנו את כל נהלי העבודה בדיאליזה 
ולעשות  הצוות  את   ללמד  מנת  על 
הכבודה  כל   Æהדרושות ההתאמות  את 

Æהוטסה ע¢י משרד החוץ לסיירה לאון

כמה  כי  לנו  נודע  ההכנות  במהלך 

בארץ   שהה  לכן   קודם  חודשים 
אחיות  שתי  וסיעודי≠  רפואי  צוות 
החולים  מבית  וטכנאי  רופאים  שני 
צוות  פריטאון¨  הבירה  מעיר  קינוט 
חולים  בבית  חודש  במשך  הודרך  זה 
עם  קשר  יצרנו  בדיאליזה   מאיר 
אחות המדריכה על מנת להבין באיזה 

נושאים הודרך צוות זה 

 ארץ טרופית יפה וחמימה
את  בפריטאון  התעופה  בשדה  נחתנו 
©היינו  ולח  לוהט  חום  גל  קיבל  פנינו 
האוויר  למזג  כיאה  בשכבות  עטופים 
אשת  מזכיר  ע¢י  בארץ® התקבלנו 
השעה   Æהמלון לבית  ונלקחנו  הנשיא 
מסביב  הכל  מאוחרת¨  כבר  הייתה 
נרות  הינה  הרחוב  תאורת  חשוך¨ 

Æ®דולקים ©אין חשמל ברחובות
של  לביתה  הגענו  בבוקר  למחרת 
הציוד שהוטס  רוכז  הנשיא שם  אשת 
הציוד  וכל  קצר  טקס  נערך  מהארץ¨ 
החולים  בית   Æלבי¢ח ונשלח  הועמס 
רמת   Æאך  לאוניברסיטאי  נחשב  אמנם 
לנו¨  מהמוכר   נמוך  בסטנדרט   בי¢ח 

החדר  כצפוי   Æהמעטה בלשון 
שיועד להפוך למכון דיאליזה היר 

  Æריק מכל ציוד

 תוצאות ראשוניות-חיבור
 חולה לטיפול בדיאליזה

בהכשרת   הוחל  ראשון  בשלב 
תיאורטיים   נושאים   ≠ האחיות 
לטפול  הקשור  בכל    ≠ בסיסיים 
בחולה הנפרולוגי הגורמים למחלת 
הכליה¨ הטיפול באמצעות דיאליזה∫ 
המטופל בדיאליזה¨ צרכיו¨ וכדומה 
התהליך נמשך מספר ימיםÆ לאחר 
לשלב  עברנו  התיאוריה  הטמעת 
כל  על  הרכבת  המכונה  של  המעשי 
חלקיה¨ מרכיביה¨ התרעות ¨סוגי סטים¨ 
ועודÆÆÆ הייתה  טיפול  סוגי  סלילים¨ 
שאלות¨  שאלו  ללמוד¨  מצידם  נכונות 

Æ הביעו התעניינות

בשעה  בבי¢ח  למידה  יום  התחלת 
אני  לצוותים∫  וחלוקה  בבוקר  שמונה 
שכלל   הסיעודי  הצוות  את  הדרכתי 
שלוש אחיותÆ  שני המהנדסים שנשלחו 
מהארץ הסבירו על חדר המים¨ מכונת ה 
 Æתקלות אפשריות והטיפול בהן ¨RÆO �
מניעת  נהלים¨   ≠ שהודגשו  הנושאים 
הנושאים  וכל  ידיים  היגיינת  זיהומים¨ 

 Æהקשורים בטיפול בחולה דיאליזה

עבדנו כל יום ≥± שעותÆ הקצב בסיירה 
מתנהל  הכל  לכן  ביותר¨  איטי  לאון 
הישראליÆ גם  למזג  ומנוגד  בעצלתיים 
הפועלים  ומעבדות  רנטגן  מבחינת 
שהפריע  פער  ניכר  בסיסי¨  באופן  
Æהדיאליזה עם  החיונית  לשותפות 

;RN, BA 1נירה קרת ;RN, BA 1ציפי שבתאי
±מרכזת נושא בטיחות המטופל וכאב במכון הנפרולוגי ≥אחות אחראית מכון נפרולוגי¨ מרכז רפואי העמק ≠ עפולה

nira_ke@clalit.org.il   ∫סופר מכותב

סיירה ליאון היא מדינה במערב אפריקה השוכנת על חוף האוקיינוס  האטלנטיÆ אחת המדינות העניות  והנחשלות בעולםÆ במדינה¨ מדד אי≠ השוויון 
Æהוא הגבוה בעולם¨ ותוחלת החיים מן הנמוכות

השלט≠ הסרת הלוט בטקס פתיחת הדיאליזה

האחות בישראל ינואר ≤±∞≥¥¥



¥µ

קיימת  לא   ≠ דם  כלי  כירורגיית 
מינימלי  הקיים  הציוד   Æכלל

Æבכמותו ובגיוונו
 שני מטופלים באי ספיקת כליות 
פי  על  שוסטק  דר  ידי  על  נבדקו 
תוצאות בדיקות המעבדה הוחלט 
זקוקה   ±µ≠ה בת  שמטופלת 
שם  שאין  לציין  חשוב   Æלדיאליזה
ולמרות  לתושבים  בריאות  ביטוח 
האוכל¨  לציבורי¨  נחשב  שבי¢ח 
הכל  הכביסה  הבגדים¨  המצעים¨ 
מובא מהביתÆ על כל תרופה¨ טיפול¨ 
צילום יש תעריף לתשלום לכן רק 

לאחר   Æרפואי לטיפול  זוכים  העשירים 
על  ©המורחבת®  למשפחה  שהוסבר 
הסכמתם  והתקבלה  הטיפול  חשיבות 
החדרת  על  הוחלט  טופס®  על  ©חתמו 

ÆÆצנתר לכלי דם

 Æפמורלי קטטר   החדיר   שוסטק  ד¢ר 
החולה  את  חיברו  בהדרכתנו  האחיות 
לדיאליזה הראשונהÆ הייתה התרגשות 
צוותים  הגיע  החולים  בית  ומכל  רבה 
מעקב  נערך   Æ¢הפלא את¢  לראות 
 Æשלנו הפרוטוקולים  ע¢פ  ורישום 
דיאליזות  שתי  התבצעו  בהמשך 
נוספות ע¢י הצוות המקומי בהשגחתנו  

 Æהצמודה
טקס  נערך  הדיאליזה  פתיחת  עם 
אשת  בהשתתפות  החולים  בבית 
בסט¨  בן  דוד  ומר  ופמלייתה  הנשיא 

בכניסה  השלט  מעל  הלוט  הוסר 
צולם  הטקס  כל  הדיאליזה  לחדר 
לטלוויזיה  המקומית  התקשורת  ע¢י 
ולעיתוניםÆ בסיום הטקס נערכה שיחת 
סיכום עם כל השותפים ליוזמה זו ובה 
שוחחנו ופירטנו את התנאים הדרושים 

Æלהמשכיות הפרויקט

 נימה אישית 
לאורך כל התקופה ולמרות כל הקשיים 
לא  החלטנו  בדרכנו¨  שהיו  והתקלות 
 Æלוותר¨ ליזום¨  להעביר מידע ולאלתר
ויצירתיות¨  סבלנות  אינסוף  גייסנו 
הסיפוק בסופו של התהליך היה רבÆ זו 
מדינה מאתגרת ומרתקת  בה קיימים 
ועשירים  מרודים  עניים  זה  לצד  זה 
מאחורי  בבתיהם  הנצורים  מופלגים¨ 
חומות ושומריםÆ צריך להבין שהשינוי 
 Æשהמדינה זקוקה לו¨ לא יקרה במהירות

אנו הבטחנו להם ולעצמנו שנחזור 
לשם בעת הצורךÆ וזאת כדי שלא 
תהיה זו  עוד הרפתקה באפריקה¨ 
מוכר  ולא  ¢נעלם¢  עולם  בפיסת 
Æהיוצר אתגר אישי ומקצועי כאחד

ובינתיים אצלנו בישראל¨ במחלקה 
שלנו¨ ¢הבית¢ של דרß שוסטק וציפי¨ 
שוטפים  דיווחים  מקבלים  אנו 
הערב  בשעות  בסקייפ  יומיומיים 
 Æהמקומית מהאכסניה  והלילה 
ההתרגשות וההלם ניכרים בקולם¨ 
לצד  מהבירוקרטיה  התסכול 
משימת  ביצוע  להגשמת  ההתלהבות 
לנו  דיווחו  הערבים  באחד   Æהשליחות
דיאליזה  וביצוע  קטטר  הכנסת  על 
לאחר  באופוריה…   היינו  ראשונה¨ 
יש  כי  התברר  המצב¨  בהערכת  שבוע¨ 
 Æנוסף ובציוד  ההדרכה  בהארכת  צורך 
באמצעות  הציוד  לשליחת  התארגנו 

Æהדואר הדיפלומטי של משרד החוץ

 סיכום 
אנו חשים גאוות יחידה מרוממת לנוכח 
שנפלה  המיוחדת  ההיסטורית  הזכות 
בחלקנו ליטול חלק בשותפות בפתיחת 
במרץ   Æרחוקה בארץ  דיאליזה  יחידת 
≤±∞≥ מתוכננת נסיעה של דרß שוסטק 
והאחות ציפי לסיירה לאון  להשלמת 

Æהקמה ותפעול היחידה

שמחים להזמינכם 
לכנס הייסוד של החברה להיסטוריה של הסיעוד בישראל

במסגרת יום עיון הנושא

אשר יתקיים ביום שני ה≠¥≥ ליוני ≤±∞≥¨ 
Æבביה¢ס לסיעוד ע¢ש הנריטה סאלד של הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים

nirab@hadassah.org.il פרטים נוספים והרשמה∫ נירה ברטל

ביה¢ס לסעוד ע¢ש הנריטה סאלד של הדסה
בפקולטה לרפואה ≠ האוניברסיטה העברית¨ ירושלים 

ושלוחותיו באסף הרופא ובקפלן

ההיסטוריה של הסיעוד∫ 
פרספקטיבה ישראלית ובינלאומית

הצוות הישראלי והמקומי בתמונת פרידה  

האחות בישראל ינואר ≤±∞≥



האחות בישראל ספטמבר ≥±∞≥∞¥

יהב ≠ קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע¢מ

תשואות הקרן

במהלך שלוש השנים האחרונות ממשיכה הקרן ≠ קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע¢מ להניב תשואות גבוהות 
 Æלחוסכים בה

התשואה השנתית הממוצעת בשלוש השנים האחרונות ©דצמבר ≠π∞∞≥ נובמבר ≥±∞≥®¨ במסלול ההשקעות הכללי בקרן 
 Æנומינלית ברוטו ±µÆ∞∑• היתה

תשואה זו הינה גבוהה גם במונחים יחסייםÆ חשוב לזכור כי תשואה זו הושגה תוך שמירה על מדיניות השקעות שמרנית 
וועדת ההשקעותÆ בנוסף¨ הושגה התשואה בתקופה סוערת בשווקי ההון  יחסית כפי שהוגדרה על ידי הדירקטוריון 

  Æבישראל ובעולם

שלנו  הקרן  תשואת  את  לנתח  חשוב  יחסית¨  ארוך  לטווח  חיסכון  הוא  השתלמות  קרן  באמצעות  שחיסכון  כיוון 
 Æבפרספקטיבה של מספר שנים

מראה   ®≤∞±≤ נובמבר   ≠  ≤∞∞≤ ©דצמבר  האחרונות  השנים  בעשר  בקרן  ברוטו שהצטברה  הנומינלית  התשואה  חישוב 
שתשואת הקרן היתה גבוהה∫

Æבממוצע שנתי ∑Æ±¥• במצטבר¨ שהם ππÆ≥±•
חישוב התשואה הנומינלית ברוטו שהצטברה בקרן בחמש השנים האחרונות 

Æבממוצע שנתי ¥Æ∑µ• במצטבר¨ שהם ≤∂Æ±±• ∫®≤∞±≤ דצמבר ∑∞∞≥ ≠ נובמבר©

תשואה גבוהה זו לאורך מספר כה רב של שנים בהן הכלכלה המקומית והעולמית ידעו עליות ומורדות רבים¨ הינה 
Æ≤הישג¨ בעיקר על רקע רמת סיכון נמוכה יחסית בהשקעות

חשוב לציין שדמי הניהול הנגבים מעמיתי קרן ההשתלמות לאחים ואחיות הינם נמוכים במיוחד∫ •∑≥Æ∞ בשנת ±±∞≥¨ 
לעומת ממוצע של •Æ∏µ∞ בענף הגמל ≠ לפי נתוני גמל נט

 Æמדיניות ההשקעות הכללית של הקרן נקבעת ע¢י דירקטוריון הקרן¨ בו מכהנים נציגי האחים והאחיות ונציגי המדינה
פילוסופיית הניהול העומדת בבסיס ניהול כספי החיסכון של העמיתים היא השאת תשואה מקסימלית תוך מתן דגש 
לזהירות ולאחריות  בניהול הכספיםÆ לפיכך משקיעה הקרן את רובם המוחלט של הכספים בנכסים סחירים וברורים 
ונמנעת מלהשקיע במכשירים מורכבים בהם רב הנסתר על הגלויÆ בנוסף¨ מפזרת הקרן את האחזקה המנייתית שלה בין 
נכסים בארץ לנכסים בחו¢ל על מנת להימנע מהסיכון המיוחד של השוק הישראלי ©נכון לסוף הרבעון מושקעים כ≠•∏¥ 
אחוזים מתיק המניות בנכסים בחו¢ל®Æ שיקולי ההשקעה העומדים בבסיס החלטות דירקטוריון הקרן וועדת ההשקעות 

 Æנועדים להשיא את תשואת הקרן בטווח הארוך ולצמצם ככל שניתן את הסיכונים
ועדת ההשקעות של הקרן דנה בתיק ההשקעות של הקרן אחת לשבועיים בהרכב ההשקעות¨ תוך קבלת סיוע מקצועי 

 Æמבית ההשקעות דש שהוא מנהל ההשקעות  של הקרן¨ ומיועץ השקעות חיצוני
חשוב לציין כי בנוסף למסלול הכללי קיים בקרן מסלול ללא מניותÆ רמת הסיכון במסלול זה הינה נמוכה מרמת הסיכון 
של המסלול הכלליÆ ההשקעה במסלול זה היא ללא מניותÆ מטבעו מתאים מסלול זה לעמיתים המעוניינים בסיכון 

  Æמופחת ובכלל זה לעמיתים מבוגרים המעוניינים להקטין את רמת התנודתיות של התיק

ננציין עוד שקרנות ההשתלמות משקיעות את נכסיהן בשוק ההון על פי הוראות שקבע משרד האוצרÆ כזכור¨ מאז סוף 
שנות ה≠∞∏ אין המדינה מנפיקה עבור הקרנות אגרות חוב מיועדות מבטיחות תשואה¨ ועל כן הקרנות משקיעות את 

 Æכל נכסיהן בשוק ההון
השקעות בשוק ההון הינן  תנודתיות מטבען¨ ולכן הרווחיות של הקרנות משתנה משנה לשנה¨ בהתאם להתפתחויות 

Æהכלכליות במשק ובעולם

Æהתשואות המפורסמות לעיל ולהלן הינן לפני ניכוי דמי ניהול ±

Æאין במידע על התשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על התשואות שתושגנה בעתיד ≤



¥± האחות בישראל ספטמבר ≥±∞≥

∞≥≠∂π±∞∂π∂ פקס ¨∞≥≠∂π±¥π¥±Ø≤ לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למשרדי הקרן
k-aht.co.il כמו כן ניתן לקבל פרטים באתר הקרן

נזילות הכספים

חשבון קרן השתלמות שנמשכו ממנו כספים נזילים¨ כולם או חלקם¨ נסגר להפקדות חדשותÆ משמעות הדבר הינה כי 
מרגע המשיכה כל ההפקדות החדשות של העובד יוכנסו לחשבון חדש ועל העובד יהיה להמתין שש שנים נוספות על 

Æמנת למשוך הכספים החדשים
ברי כי אי משיכה מיידית של הכספים תאפשר לעובד להמשיך ולחסוך¨ תוך שכל הפקדותיו החודשיות השוטפות 

Æמצטרפות אל החשבון הנזיל¨ ובכך מגדילות את סך נכסיו הניתנים למשיכה מיידית¨ לעת הצורך

Æהמאמר לעיל מטרתו למסור ידע כללי בלבד¨ ואינו בגדר יעוץ השקעות או המלצה לביצוע או אי ביצוע של פעולה כלשהי ™
Æיעוץ השקעות צריך להינתן על פי ניתוח צרכיו הספציפיים של האדם לו ניתן היעוץ   

טבלת השוואת תשואות



הכי משתלם בשבילך

ישראל 
בחרה יהב!

עוברים לבנק המשתלם בישראל,
מפקידים משכורת חודשית של 5,000 ₪ ומעלה ומקבלים:

‹  חשבון ללא עמלות עו"ש ‹ הלוואה עד 100,000 ₪  בריבית "פריים" + 1%, 
עד 10 שנים. אפשרות לדחיית תשלום הקרן במשך חצי השנה הראשונה.

כל האמור בפרסום זה, לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי 
ולתנאי הבנק ולאישורו. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת.

יהב
הכי טוב בשירות

הכי זול בעמלות

b
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קדנציה רביעית

גם עיתון  קבע: 
"לקוחות יהב המרוצים ביותר.

יהב מוביל בפער ניכר על כל הבנקים"

תוצאות אמת

בפעם השמינית ברציפות: 
"בנק יהב הוא הבנק הזול ביותר בפער משמעותי 

מיתר הבנקים בשירותי עו"ש נפוצים"  1.1.2013 
ועוד:

"בתעריפי עמלת דמי ניהול... קניה, מכירה 
ופדיון של ני"ע הנסחרים בארץ... 

העמלה בבנק יהב היא הנמוכה ביותר"
16.7.2012                                                                    

בנק ישראל קבע:
משתלם בבנק יהב!

קואליציה מקיר לקיר

    סקר החברות המובילות, שביעות הרצון 
מענף הבנקים 8.8.2012

"בנק יהב הכי מומלץ במערכת 
הבנקאית. שנה רביעית ברציפות!"

      6.11.2012

סקר  מגזין                       
וחברת MarketWatch קבע:

יהב הבנק הכי מומלץ!
"בנק יהב הכי מומלץ במערכת 

הבנקאית. שנה רביעית ברציפות!"
      6.11.2012




