


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

עמיתים יקרים, שלום,

בשנים עברו נשלח אליכם טופס "בקשת הצטרפות לקופת גמל", אשר על כל עמית בקופת גמל 
חלה החובה למלאו, תוך ציון פרטים אישיים עדכניים, שקילת מינוי מוטבים וכו'.

באם טרם מילאת טופס זה - הינך מתבקש לעשות כן, תוך הקפדה על ציון מלוא הפרטים 
המבוקשים בטופס, ולשלחו למשרדי החברה - בצירוף תצלום תעודת זהות, לפי הכתובת המופיעה 

מטה.

יודגש- כי אם מילאת בשנים האחרונות טופס דומה - אינו צריך למלאו שוב.

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

חשוב לציין, כי מילוי הטופס הינו חשוב לעדכון פרטיך ולטובתך, וכי אין במילוי הטופס ושליחתו 
משום שינוי במועד ההצטרפות המקורי ו/או פגיעה כלשהי במעמדך, בוותק או בכל זכות שהיא 

בקופת הגמל.

חשוב מאוד!

משיכת כספים מחשבון בקופת גמל )כולם או חלקם( טרם מועד הזכאות למשיכה - כרוכה 
 בתשלום מס גבוה.

בנוסף, טרם החלטה על העברת כספים מקופת גמל אחת לאחרת - מומלץ לערוך בדיקות 
 השוואתיות לעניין דמי ניהול ותשואות לאורך שנים בין הקופות השונות.

יצוין, כי 'קו הבריאות', המתנהלת כקופת גמל ללא מטרות רווח, גובה דמי ניהול בהתאם 
להוצאות החברה המנהלת, ובכל מקרה - אינה גובה דמי ניהול מהפקדות עמיתים.

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

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

כתובת: 'בית האחות', ויצמן 14, ת"א
www.kavhabriut.co.il :לפרטים רבים נוספים, ולהורדת הטפסים השונים, מוצע להיכנס לאתר הקופה בכתובת
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מערכת הבריאות ועובדיה עוקבים אחר הוועדה לחיזוק הרפואה הציבורית, ואחר ההמלצות המתגבשות על ידה. אין 
ספק, כי חברי הוועדה הנכבדה בראשות שרת הבריאות נדרשים להחלטה אמיצה, שתאפשר להשיב עטרת מערכת 
הבריאות הישראלית ליושנה ולשוב ולייצבה כאחת המובילות בעולם - כל החלטה אחרת תפקיר למעשה את מערכת 

הבריאות לאבדון ותהווה בכייה לדורות.

לנו, עובדי מערכת הבריאות, ולאחיות בראשן, אין את הפריבילגיה של שקידה על השמרים והמתנה  לפתרונות פלא. 
על כתפינו החובה המוסרית והמקצועית לטפל, כאן ועכשיו, בכל מטופל הבא בשערי מערכת הבריאות הציבורית. 
כנגזרת מכך, נדרשת גם הסתדרות האחיות לתת פתרונות לכשלים ולבעיות המתעוררות במערכת הבריאות, על 

מנת לאפשר לאחיות להמשיך ולבצע את  עבודתן השוטפת לפני הופעתו של פתרון הקסם, ככל שיהיה.

אם בכשלי מערכת הבריאות עסקינן, עליי לציין בגאון את המאבק בהדסה, שהיווה את אחד המאבקים החשובים 
והמשמעותיים שהתנהלו בעת האחרונה, בארץ. במסגרתו עמדנו - ההסתדרות החדשה, הסתדרות האחיות, וועד 
האחיות בהדסה כמו גם ועדי העובדים -  כאיש אחד על זכותו הבסיסית של כל עובד, באשר הוא, לקבל את שכרו 

ובזמן.
 

חשובה לא פחות הייתה קריאתנו הברורה במאבק הדסה שלפיה, לא נשלים בשום פנים ואופן עם חוסר הוודאות 
הבלתי נסבל שבה היו שרויים כל עובדי הדסה, במשך חודשים ארוכים, ביחס לתשלום שכרם – שעה שלא ידעו מתי 

ישולם שכרם, ואם בכלל. 

המאבק בהדסה היה רחוק מלהיות קל, האחיות נתקלו בצעדים קשים, בין היתר, בדמות של הפחתה חד-צדדית 
בשכרן, ועדיין חוות תקופה קשה, המאופיינת באיום מתמשך של פירוק בית-החולים הדסה -  ביתן השני.

בתוך כל אלה - במתח שבין פרנסת משפחתן לבין עתידו של ביתן השני ומטה לחמן - היה עלינו לשנס מותניים 
ולהתאחד תוך שימוש בצעדים אמיצים מצד האחיות, עד לכדי ירידה מהמחלקות, והכל על מנת להרחיק את הגורמים 

השונים מהתנהלות כוחנית וחד-צדדית, ובתוך כך להשיב את מערכת יחסי העבודה אל דרך ההידברות והדיון.

אני חייבת לציין את העבודה הנחושה והמושכלת של ועד האחיות בבית-החולים הדסה, בראשות גב' צילה גרא, 
שהיוותה דוגמא והעמידה על נס את מאבק העובדים על זכותם לקבל את שכרם, ובמקביל האחיות בהדסה היטיבו 
לשקף שוב את מקומה וייחודה של האחות במערך הרפואה; כן אבקש להדגיש את פועלה של ההסתדרות החדשה, 
בהובלת עו"ד אבי ניסנקורן, ביחד עם מרחב ירושלים בהסתדרות וכן את  ועד מנהל ומשק בהדסה, אשר העבירו 
יחדיו מסר חד ואיתן להנהלת הדסה ולמשרד האוצר והבריאות, כמו גם לכלל המעסיקים: יהיה המשבר עמוק ככל 
שיהיה, לא העובדים הם אלה הראשונים אשר צריכים לשאת על כתפיהם ולשלם מכיסם את כשלי מערכת הבריאות 

ואת טעויות ההנהלה במקום עבודתם - בכל הכבוד, העובדים אינם הכספומט של מקומות העבודה והממשלה.

העלול  מסוכן,  תקדים  הדסה  עובדי  כלפי  בהתנהלות  ראתה  מלכתחילה  האחיות  הסתדרות  כי  לציין,  המקום  כאן 
להתפשט כאש בשדה קוצים, ועל כן נרתמנו בכל רמ"ח איברינו למנוע את הפרץ, עשינו לילות כימים מסביב לשעון. 
בהקשר זה ברצוני להודות למנכ"ל הסתדרות האחיות, עו"ד אורי פליישמן, על ההתגייסות הבלתי מתפשרת, שוב, 



לטובת הצלחת משימה קריטית זאת.

במעבר חד, ובאותה נשימה ובהתייחס לתחילת דבריי, כחלק מהדיון על מערכת הבריאות בישראל, נדרשת מחשבה 
מחודשת גם ביחס למקצוע האחות בישראל. 

האחיות בישראל קורסות תחת הנטל, ובדרכן לטיפול מוערמים בפניהן יותר ויותר כשלים, דרישות ומטלות, מבלי שיש 
בנמצא די כוח אדם מקצועי לטפל במטופלים. הגיעה העת לחדול מהאלתורים ומכיבוי השריפות שאפיינו את מערך 
הסיעוד במדינת ישראל במשך שנים ארוכות, ויש לטכס עצה ולקבוע מדיניות להבניית כוח האדם הסיעודי העתידי. 
ולאופי ההכשרות במקצוע האחות, למארג הסמכויות של כל הגורמים במקצוע האחות,  מן הראוי להתייחס להיקף 
ולקביעת יחסי הגומלין והמדרג בין כל אחד מהדרגים בסיעוד )בין האחיות לבין עצמן וכן בין האחות לבין המקצועות 

והעיסוקים שעימם יש לה אינטראקציה וממשקי עבודה(. 

בעוד האש בוערת בשדות הדסה  הצלחנו להגיע להישגים נכבדים בתחומים רבים:
ייעודיות לחודשי החורף בכל חדרי המיון בבתי-החולים הכלליים, על מנת  מיוחדות  • הוסכם על הפעלת משמרות 
לעבות את כמות כוח האדם המטפל בחדרי המיון וכך להקל על עבודת האחיות ולהיטיב הטיפול לפונים לחדרי המיון.
• סוכם על הארכת הסכם המשמרות המיוחדות באותן המחלקות שבהן הופעל ההסכם בשנתיים האחרונות )מחלקות 

פנימיות, כירורגיה, מיון, אורתופדיה, ילדים וכד'(.
בקהילה  פנויות  משרות  ומילוי  והגריאטריים  הפסיכיאטריים  לבתי-החולים  מיוחדות  משמרות  הקצאת  על  סוכם   •

ובבריאות הציבור באמצעותן.
ובקהילה, בהתאם למתווה הקיים  • סוכם על המשך המדיניות בדבר מילוי תקני האחיות הריקים בבריאות הציבור 
בהסכם המשמרות המיוחדות, שבמסגרתו נוספו עד היום עשרות רבות של תקנים במרפאות קופת-חולים, בלשכות 

ובטיפות החלב. 
• הוארך הסיוע בשכר דירה לאחיות חדשות מאזור אשקלון ודרומה, העובדות במחלקות הפנימיות ובחדרי המיון בבתי-

החולים הכלליים בכל רחבי הארץ.

כבר  והופעלה  לתוקף  נכנסה   2013 האחיות  תוספת  השנייה של  הפעימה  כי  לעובדה,  ערניות  להיות  נדרשות  הנכן 
במשכורת חודש ינואר 2014, כאשר עוד שתי פעימות לפנינו.

גם בהיבט הביטחון הפנסיוני של רבות מן האחיות טיפלנו לאחרונה, ולאחר משא ומתן ממושך, הגענו להסכם עם קרן 
הפנסיה מבטחים בדבר הנחה של 85% בדמי הניהול הנגזרים מההפרשות החודשיות לקרן הפנסיה, ולהעמיד את דמי 
הניהול על שיעור של 0.90% )פחות מ-1%( מההפרשות החודשיות, במקום דמי הניהול של 2.00% שהיו בעבר, בעוד 

השיעור המקסימאלי עומד על 6.00%. 

כמו כן, תינתן הנחה של 62% במרכיב דמי הניהול של הכספים הצבורים בקרן, ובכך יעמדו דמי הניהול על הכספים 
הצבורים על שיעור של 0.19% מהצבירה במקום 0.20% מהצבירה שהיו בעבר, בעוד השיעור המקסימאלי עומד על 

0.50% מהצבירה. 

במסגרת העברת הניהול הטכני מבנק יהב לבנק הבינלאומי של קרן ההשתלמות ביצענו שינוי מיטבי: ראשית, בשיפור 
השירות, באמצעות הרחבת המענה האנושי יחד עם הטבת התנאים לקבלת הלוואות מהקרן, ושנית השגנו הפחתה 
בעלויות התפעול של הקרן, ובסך הכול חיסכון נוסף של מאות אלפי שקלים.  אבקש להדגיש, כי השינוי של המפעיל 
הטכני לבנק הבינלאומי אינו משנה את מבנה הקרן ואת הרציונל העומד בבסיס הפעלתה – קרן מפעלית של האחיות 

למען האחיות, על כל המשתמע מכך ביחס לעלויות הפעלה ודמי ניהול מינימאליים.

ידינו מלאות בפעילות להטבת העבודה היומיומית והתמורה לאחיות, אך מבטנו מופנה אל עבר העתיד, במטרה ומתוך 
דאגה ליצור את סביבת העבודה, הטובה והצודקת ביותר לאחיות ולמטופלים.

דווקא בימים עמוסים אלו, המאופיינים בתקווה לשינויים ולתמורות, אני מבקשת לאחל לכולנו להמשיך במגמה המבורכת 
של אחיות האחראיות לגורלן והמעצבות את עתידן, כמובילות במערך הרפואה.

שלכן, אילנה כהן
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מנת  על  המיון בבתי-החולים הכלליים,  בכל חדרי  לחודשי החורף  ייעודיות  מיוחדות  על הפעלת משמרות  הוסכם 
לעבות את כמות כוח האדם המטפל בחדרי המיון וכך להקל על עבודת האחיות ולהיטיב הטיפול לפונים לחדרי המיון.
סוכם על הארכת הסכם המשמרות המיוחדות באותן המחלקות שבהן הופעל ההסכם בשנתיים האחרונות )מחלקות 

פנימיות, כירורגיה, מיון, אורתופדיה, ילדים וכד'(.
בקהילה  פנויות  משרות  ומילוי  והגריאטריים  הפסיכיאטריים  לבתי-החולים  מיוחדות  משמרות  הקצאת  על  סוכם 

ובבריאות הציבור באמצעותן.
ובקהילה, בהתאם למתווה הקיים  מילוי תקני האחיות הריקים בבריאות הציבור  סוכם על המשך המדיניות בדבר 
בהסכם המשמרות המיוחדות, שבמסגרתו נוספו עד היום עשרות רבות של תקנים במרפאות קופת-חולים, בלשכות 

ובטיפות החלב. 
הוארך הסיוע בשכר דירה לאחיות חדשות מאזור אשקלון ודרומה, העובדות במחלקות הפנימיות ובחדרי המיון בבתי-

החולים הכלליים בכל רחבי הארץ.
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משולחן העורכת
מרק טווין אמר פעם, כי "הרגל הוא לא משהו שאפשר להשליך החוצה דרך החלון; ניתן רק לשדל אותו מטה צעד 
אחר צעד". נדמה לי, שמשפט זה נכון במיוחד בימינו אנו, כאשר פוליטיקאים וכלכלנים מנסים לשכנע אותנו, כי הדרך 
הטובה ביותר להתמודד עם מצוקה כלכלית של ארגון היא ייעול הארגון באמצעות פיטורים של העובדים הזוטרים,  

וכי ניתן לשפר את  מצב העוני במדינה על ידי הגדרה מחודשת של מהו עוני )"הארץ", 18.02.2014(. 

למי שלא שם לב, הנה העובדות: שנת 2013 הייתה שנת שיא בהתארגנות עובדים. מתחילת 2013 התאגדו בהסתדרות 
ואולי  זו עלייה של עשרות אחוזים בהשוואה לשנים האחרונות,  עובדים.  יותר מ-26 אלף  גופים, המקיפים  כ-100 
הכלכלי  עתידם  ועל  עבודתם  מקום  על  להגן  יוכלו  ביחד  רק  כי  העובדים,  של  והכרה  תפיסה  שינוי  על  מצביעה 

והחברתי. איזה מזל שיש לנו הסתדרות אחים ואחיות  חזקה ואכפתית.

ומהכללי אל העיתון המרתק שלפנינו. גם הפעם יש לנו טעימות מכל קצווי הקשת הטיפולית: נדון בסוגיה המכאיבה 
של התמודדות עם פצעים קשיי ריפוי; נציץ לעולמם הקשה של צעירים נפגעי חוט שדרה וההתמודדות שלהם עם 
מיניות; נבחן את עולמן של אימהות ועמדתן כלפי חיסון נגד נגיף הפפילומה; נציג מערך סיוע למאושפזים במחלקה 
סגורה באמצעות התערבות קבוצתית פסיכו-חינוכית קצרת מועד, נבחן סוגיות של התמודדות עם דילמות אתיות; 
נטפס לצפון הארץ ונשמע על חוויות של אחיות המתמודדות עם פצועי מלחמת האזרחים בסוריה ונצדיע לבית-

הספר לסיעוד מאיר על קבלת פרס המצוינות של שירותי בריאות כללית.

כולנו חשים לאחרונה בהתייקרויות ובעליות מחירים בכל תחומי החיים. נקווה שמה שעולה גם ירד בסופו של דבר 
ונוכל לחזור לעיתון שופע מאמרים מרתקים.

ולכל המתכננים לשלוח מאמרים ל"ביטאון האחות בישראל" – שימו לב לשינויים בהנחיות למשלוח מאמרים. קראו את 
ההנחיות בעיון, לפני שאתם שולחים מאמרים ל"ביטאון האחות".

הנחיות לכתיבת מאמרים
בית  והאחיות,  האחים  הסתדרות  בישראל",  "האחות  בטאון  למערכת  לשלוח  יש  היד  כתב  את 
 4A ההסתדרות, בניין ב', רח' ארלוזורוב 93, תל אביב 62098, בארבעה עותקים מודפסים על דף
כן יש לשלוח גרסה זהה בדואר אלקטרוני לעורכת  ברווח כפול, בשוליים של 3 ס"מ בכל צד. 
נפרד  בדף  עמוד השער  את  למאמר  לצרף  יש   .Blue_or@yahoo.com חנה שצמן:  העיתון, 
ולציין בו את שם המאמר, שמות המחברים, תפקידם את התואר האקדמי וההשתייכות המוסדית 
טלפון  ומספרי  אלקטרוני  דואר  כתובת  כתובת,  ובנוסף  ובאנגלית.  בעברית  הכותבים  של 

להתקשרות.
המאמר ייכתב בגופן דויד בגודל 12 ואורכו לא יעלה על 3,000 מילים.  כולל התקציר. המאמר 

ייכתב לפי כללי כתיבה מקובלים.

לוחות, תמונות ותרשימים 
ניתן לצרף תמונות  רלבנטיות לנושא המאמר. )לא יותר משלוש( על התמונות להיות באיכות 
ולא  ניתן לצרף טבלאות ושרטוטים, על רקע לבן, רק אם הם מוסיפים להבנת הכתוב,  גבוהה. 

 Jpeg חוזרים על מידע שפורט בטקסט.  את הטבלאות והתצלומים יש לצרף בנפרד בפורמט

מראי מקום  
על מנת להקל על הכותבים הוחלט לשנות את שיטת רישום מראי המקום ואלה יצוינו  במספרים 
סידוריים ברצף במאמר. )לפי סגנון Vancouver(. ברשימת מראי המקום בסוף המאמר יופיעו 
הפריטים לפי סדר הופעתם במאמר ויכילו את המידע בסדר הבא: שמם של כל המחברים, שנת 
ההוצאה, אם הציטוט הוא מסקירה, ממכתב או מתקציר, יש לציין זאת בסוגריים רבועים. אם 
הציטוט נלקח מספר, יש לציין את שמות מחברי הפרק הרלוונטי, את  שמות עורכי הספר,  שם 

העיר, שם המוציא לאור, מספרי עמודים. 

יש לנהוג חסכנות במספר המקורות שבהם נעשה שימוש )מומלץ לא יותר מעשרים( ולהקפיד על 
התאמה מלאה בין האזכורים של המקורות בטקסט לבין הופעתם ברשימת המקורות. 

יפורסם  48 שעות,  תוך  תגובה  לא תתקבל  להגהה אחרונה. אם  יישלח המאמר  לפני הפרסום 
המאמר בגרסה כפי שנשלחה להגהת המחבר.

שלמי תודות - אם יש, יובאו בסוף המאמר. 

כללים אתיים: 
שמירה על כללי אתיקה בפרסום מהווה נדבך חשוב לקידום מקצוענות.

כל אחד ממחברי המאמר חייב להיות שותף משמעותי, לקבל אחריות מלאה על תכני המאמר, 

ולעמוד באמות מידה המפורטות להלן:
ומשמעותי  ותכנן את העבודה שהובילה למאמר או השתתף באופן פעיל  הגה את הרעיון   •

בפירוש הממצאים או שניהם. 
• השתתף בכתיבה או תרם באופן משמעותי לדיון בספרות ובממצאים, ולעריכה של המאמר.

• אישר את הגרסה הסופית. 

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

המחקר/הפרסום המדעי הייתה הרבה ביותר והמכרעת בערכה הסגולי. 

שהשתתפתי  מאשר  "הנני  כדלקמן:  בנוסח  לעורך  מכתב  בצירוף  לפרסום  יישלח  המאמר 
בחיבורו של המאמר ובהסמכתי הוא נשלח לפרסום. הנני מצהיר, כי נשמרו כללי האתיקה לשם 
הבטחת אמון הקהילייה המקצועית והציבור במחקר ובפרסום בסיעוד". כל המחברים יחתמו על 

המכתב בשם ובחתימה אישית תוך ציון תאריך. ללא אישור הנ"ל המאמר לא יפורסם. 

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

וכו'

תהליך השיפוט והפרסום: 
בתהליך ההחלטה על פרסום כתב היד מסתייעת המערכת בחוות דעת של קוראים מעריכים 
ומקפידה על שיפוט אובייקטיבי-אנונימי. יתכן כי המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי 
חוות הדעת ובהתאם להנחיות העורך הראשי שיצורפו אליהן. המאמרים יעברו במערכת עריכה 

מדעית ועריכת לשון. 

המערכת אינה אחראית לכל שיבוש, טעות דפוס או טעות אחרת בנוסח המאמר שיפורסם. 
המערכת אינה אחראית לשמירת טיוטות או גרסאות קודמות של המאמר, בין שהוא מודפס ובין 
שהוא במדיה דיגיטאלית. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה שולחת תדפיסים למחברים. 

בברכת אביב שקט ופורח,
חנה שצמן

הטבות ייחודיות לאחים ולאחיות 
במנורה מבטחים

לקביעת פגישה לתכנון פנסיוני חינם במקום עבודתך:

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

משמעותית להגדלת פנסיית הפרישה שלך!

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- 950,000 מבוטחים    כ- 26,000 חברות ועסקים   הון צבור של כ- 50 מיליארד ₪ 
   סניפי שירות בפרישה ארצית       אתר אינטרנט מתקדם       מרכז קשרי לקוחות
 www.menoramivt.co.il    mmp@menoramivt.co.il    *9699 :למידע ולהצטרפות

אתם דואגים לבריאות שלנו,
אנחנו נדאג לפנסיה שלכם.

גם בני משפחה מדרגה ראשונההידעת?
ראשונה, זכאים להטבה

Ttova@menoramivt טובה צרפתי 03-7555912  |   .co. i l



הטבות ייחודיות לאחים ולאחיות 
במנורה מבטחים

לקביעת פגישה לתכנון פנסיוני חינם במקום עבודתך:

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

משמעותית להגדלת פנסיית הפרישה שלך!

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- 950,000 מבוטחים    כ- 26,000 חברות ועסקים   הון צבור של כ- 50 מיליארד ₪ 
   סניפי שירות בפרישה ארצית       אתר אינטרנט מתקדם       מרכז קשרי לקוחות
 www.menoramivt.co.il    mmp@menoramivt.co.il    *9699 :למידע ולהצטרפות

אתם דואגים לבריאות שלנו,
אנחנו נדאג לפנסיה שלכם.

גם בני משפחה מדרגה ראשונההידעת?
ראשונה, זכאים להטבה
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מודעה מגליון קודם!
אין חדשה?
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עמדת אימהות לבנות בגילאים 9-17
)HPV( כלפי חיסון נגד נגיף הפפילומה

 תקציר
רקע: ההדבקה בנגיף הפפילומה באדם 
הגורמת  נפוצה,  מין  מחלת  היא   )HPV(
צוואר  לסרטן  בינהם  שונים,  לנגעים 
הבריאות  ארגון  נתוני  פי  על  הרחם. 
 300 שנה  בכל  בנגיף  נדבקים  העולמי, 
פיתוח  ונשים.  גברים  אדם,  בני  מיליון 
נגיף  נגד  הפרופילקטיים  החיסונים 
הפפילומה נתפס כפריצת דרך רפואית. 
עצום  פוטנציאל  ישנו  אלה  לחיסונים 
בסרטן  התחלואה  היארעות  להפחתת 
טרום-ממאירים  נגעים  הרחם,  צוואר 

ויבלות גניטליות. 

אחד הפרמטרים להצלחה של כל חיסון 
הוא אחוז המתחסנים בו, ומאחר שמדובר 
להיענות  ומתבגרים,  ילדים  בחיסון 
ההורים יש תפקיד מכריע בעניין. להבנת 
הגורמים המשפיעים על היענות ההורים 
לחסן את ילדיהם ישנה חשיבות רבה על 
לבנות תוכנית התערבות מתאימה  מנת 
והפחתת  לשם העלאת רמת המחוסנים 

היארעות התחלואה. 
הגורמים  בדיקת  המחקר:  מטרת 
לבנות  אימהות  היענות  על  המשפיעים 
בנותיהן  לחסן את  9-17 שנים  בגילאים 
בסיס  לבנות  מנת  על   ,HPV נגד  בחיסון 
התערבות  תוכנית  לבניית  נתונים 

מתאימה.
סוג המחקר: מחקר חתך

אמהות  כ-113  המחקר:  אוכלוסיית 
את  נתנו  אשר  שנים,   9-17 לבנות   
ולמלא  במחקר  להשתתף  הסכמתן 
התבצעה  הדגימה  המחקר.  שאלון  את 
בחירה  באמצעות  שכבות"  ב"מדגם 
באזור  בתי-ספר  מספר  של  אקראית 
שנבחרו,  בתי-הספר  מתוך  הארץ.  צפון 

נבחרו באופן אקראי מספר כיתות מכל 
שכבת גיל. 

ממצאים: נמצא קשר מובהק סטטיסטי 
בין ההיענות של האימהות למתן החיסון 
לבנותיהן לבין קבלת המלצה על החיסון 
)רופא,  הבריאות  בתחום  מקצוע  מאיש 

.χ2=21.895 ,p=0.000 )אחות
יותר  גבוהה  השכלה  בעלות  לאימהות 
את  לחסן  יותר  גבוהה  היענות  הייתה 
לאימהות  בהשוואה   HPV נגד  בנותיהן 

בעלות השכלה נמוכה יותר
.χ2 = 9.15 ,p =0.029 

סטטיסטי  מובהק  הפוך  קשר  נמצא 
לבין  האימהות  של  הדתיות  מידת  בין 

HPV ההיענות לחסן את בנותיהן נגד
.χ2 = 16.706 ,p =0.000

 הקדמה
לכל  מעבר  התברר  שנים  מספר  לפני 
צוואר-הרחם  לסרטן  הגורם  כי  ספק, 
באדם  הפפילומה  נגיף  הוא  בנשים 
מין  מחלת  היא  בנגיף  ההדבקה   .)HPV(
הבריאות  ארגון  נתוני  פי  ועל  נפוצה, 
העולמי, נדבקים בה בכל שנה 300 מיליון 
שיעורי  את  ונשים.  גברים  אדם,  בני 
באוכלוסייה  גם  למצוא  ניתן  ההדבקה 
צעירות  ובנשים  במתבגרות  הצעירה, 
 Munoz, Castellsague,( .פעילות מינית
עד   )Berrington & Gissmann, 2006
של  שונים  זנים  מ-120  יותר  זוהו  כה 
קשורים  אשר  באדם,  הפפילומה  נגיף 
לתחלואה ואף לתמותה בקרב הנדבקים. 
המחלה  הוא  הרחם  צוואר  סרטן 
להדבקה  הקשורה  ביותר  המשמעותית 
והשכיחה  היחידה  אינה  היא  אך  בנגיף, 
יכולים  הנגיף  הזנים השונים של  ביותר. 
כגון:  תחלואה  של  רחב  למגוון  לגרום 

ממאירים  טרום  נגעים  גניטליות,  יבלות 
 Parkin, Bray, Ferlay & Pisani, ועוד 

  .))2005

הנגיף,  נגד  ספציפי  טיפול  שאין  מאחר 
והטיפול  המעקב  המוקדם,  הגילוי  הפכו 
להפחתת  במאבק  היסוד  לאבני  במחלה 
התחלואה במחלות הנגיף בכלל ובסרטן 
צוואר הרחם בפרט והתמותה מהן. למרות 
ההצלחה בביצוע סקירה על ידי משטחי 
זו  לשיטה   ,)Pap smear( הרחם  צוואר 
וחסרונה  בולטים,  חסרונות  מספר  ישנם 
מונעת  בכך שאינה  השיטה,  של  העיקרי 
הנגעים      והתפתחות   HPV ידי  על  זיהום 

.)Munoz et al  2006 (

הפרופילקטיים  החיסונים  פיתוח 
נגיף  של  ביותר  השכיחים  הזנים  נגד 
הפפילומה נתפס כפריצת דרך רפואית. 
עצום  פוטנציאל  ישנו  אלה  לחיסונים 
בסרטן  התחלואה  היארעות  להפחית 
טרום-ממאירים  נגעים  הרחם,  צוואר 
את  להפחית  כן,  כמו  גניטליות.  ויבלות 
הצורך בביצוע קולפוסקופיה ופרוצדורות 
המבוצעות  אחרות,  רבות  ניתוחיות 
כך,  ובעקבות  הנגעים,  גילוי  לאחר 
להוריד גם את רמות החרדה והתחלואה 
 2001( לכך  המתלוות  הפסיכוסוציאלית 
 Lazcano-Ponce, Rivera, Arillo & et

)al
על מנת למצות את מלוא הפוטנציאל של 
החיסונים האלה, יש לחסן לפני התחלת 
ילדים  לחסן  כלומר,  מין,  יחסי  קיום 
שהחיסונים  כיוון  צעירים.  ומתבגרים 
מדובר  בלבד,  לבנות  זה  בשלב  אושרו 
 Zimet,( ומתבגרות  ילדות  בחיסון 
2005(. אחד הפרמטרים להצלחה של כל 

;MpH 3נסרה אדלבי ;BA 2יונאש מרים ;MpH 1נטלי איצקוביץ
1אחות במחלקת נשים 2אחות אחראית מחלקת נשים 3מתאמת מחקרי הסיעוד

ביה"ח לגליל מערבי נהריה

Nasra.idilbi@naharia.health.gov.il   :מחבר מכותב
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ומאחר  בו,  הוא אחוז המתחסנים  חיסון 
ומתבגרים,  ילדים  בחיסון  שמדובר 
מכריע  תפקיד  יש  ההורים  להיענות 
היענות  בדיקת   .)Zimet, 2005(בעניין
מדובר  כאשר  במיוחד,  חשובה  ההורים 
בחיסון בנותיהם נגד מחלת מין בגילים 
צעירים. עקב קיום עדויות, המעידות על 
החזקה  ההשפעה  ישנה  שלאימהות  כך 
לבחור  הוחלט  ילדיהן,  חיסון  על  ביותר 
ולברר  המחקר  כאוכלוסיית  באימהות 
על  המשפיעים  הגורמים  מהם  אצלן 
להבנת  בנותיהן.  את  לחסן  החלטתן  
הגורמים המשפיעים על היענות ההורים 
ישנה חשיבות רבה על מנת לבנות תוכנית 
רמת  העלאת  לשם  מתאימה  התערבות 
המחוסנים והפחתת היארעות התחלואה. 

הגורמים  את  לבדוק  המחקר:  יעד 
לבנות  אימהות  היענות  על  המשפיעים 
בנותיהן  את  לחסן  שנים   9-17 בגילים 
לבנות  מנת  על   ,HPV נגד  בחיסון 
התערבות  תוכנית  לבניית  נתונים  בסיס 

מתאימה.
cross-( חתך  מחקר  נבחר  המחקר:  סוג 

 .)sectional study
תיקוף  שעבר  שאלון   המחקר:  כלי 

ומהימנות.
לבנות  אימהות  המחקר:  אוכלוסיית 
את  נתנו  אשר  שנים,   9-17 בגילים 
הדגימה  במחקר.  להשתתפות  הסכמתן 
באמצעות  שכבות"  ב"מדגם  התבצעה 
בתי-ספר  מספר  של  אקראית  בחירה 
בתי-הספר  מתוך  הארץ.  צפון  באזור 
מספר  אקראי  באופן  נבחרו  שנבחרו, 

כיתות מכל שכבת גיל. 

 ממצאים 
השתתפו  במחקר  דמוגרפיים:  נתונים 
113 נשים, ממוצע גילן הוא 5.9±   40.6 
שנים. רוב הנשים )78.9%( נשואות, 44.2% 

מהנשים הן בעלות השכלה גבוהה.
ממצאים נוספים:

• נצפתה רמת ידע ממוצעת של 19.1 ± 
60 )בסקאלה של 0 עד 100(.

• בקרב 50% מהמשיבות נצפתה היענות 
גבוהה למתן החיסון.

בין  סטטיסטי  מובהק  קשר  נמצא   •
החיסון  למתן  האימהות  של  ההיענות 
לבנותיהן לבין קבלת המלצה על החיסון 

)רופא,  הבריאות  בתחום  מקצוע  מאיש 
χ2 =21.895 ,p=0.000 )אחות

• לאימהות בעלות השכלה גבוהה הייתה 
בנותיהן  את  לחסן  יותר  גבוהה  היענות 
בעלות  לאימהות  בהשוואה   HPV נגד  

χ2 = 9.15 ,p =0.029 השכלה נמוכה
סטטיסטי  מובהק  הפוך  קשר  נמצא   •
לבין  האימהות  של  הדתיות  מידת  בין 

HPV ההיענות לחסן את בנותיהן נגד
χ2 = 16.706 ,p =0.000

• לא נמצא קשר בין גיל האימהות ומצבן 
את  לחסן  ההיענות  לבין  המשפחתי 

 HPV בנותיהן נגד
)x2=3.209, p=0.059(, )t=0.852, p=0.198(

בהתאמה.
• לא נמצא קשר בין רמת הידע  והמודעות 
לבין  הפפילומה  נגיף  על  האימהות  של 

ההיענות למתן החיסון   
  )x2=1.662, p=0.331(, )t=0.963, p=0.169(

בהתאמה.
קיבלו המלצה  לא  כ-74% מהאימהות   •
)רופא,  הבריאות  בתחום  מקצוע  מאיש 

 .HPV אחות( לחסן את בנותיהן נגד

 דיון
היא   )HPV( הפפילומה  בנגיף  הדבקה 
הימצאות  שיעורי  נפוצה.  מין  מחלת 
ההדבקה מגיעים עד 82% בקרב צעירים 
פעילים מינית. כמעט כל הגברים והנשים 
הפעילים מינית נמצאים בסיכון להידבק 
הקשורות  במחלות  ולחלות   HPV-ב
כאשר   .)Parkin et al, 2005( זה  לנגיף 
המתבגרים,  באוכלוסיית  מתמקדים 
אחרי  עקב  אשר  שבמחקר  נראה 
 ,HPV-ל שליליים  שנמצאו  מתבגרים 
נדבקו  מתבגרים  מאותם  ש-55%  נמצא 
המעקב  שנות  שלוש  במהלך  זה  בנגיף 

.)Moscicki, 2005(
הפרופילקטיים  החיסונים  פיתוח 
נגיף  של  ביותר  השכיחים  הזנים  נגד 
הבנות  את  לחסן  מאפשר  הפפילומה 
לפני התחלת קיום יחסי מין ובכך למנוע 
הקשורות  המחלות  ופיתוח  הדבקה 
במחלה  מדובר  כאשר  בייחוד  לנגיף, 
הרחם  צוואר  סרטן  כגון  קטלנית 

 .) Harper, Paavonen, 2008(

הצלחה של תוכנית התערבות, שמטרתה 
העלאת אחוז ההיענות לקבלת חיסונים 

נגד זני HPV בקרב בנות ומתבגרות תלויה 
ברובה ברצון האימהות לחסן את בנותיהן 
המחקר  תוצאות  לפי   .)Zimet, 2005(
נגיף  על  שלנו, 75.4% מהאימהות שמעו 
את  חיסנו   7% רק  אך   ,HPV הפפילומה 
המחקר  במהלך  הנגיף.  נגד  בנותיהן 
נעשה ניסיון לגלות מהם הגורמים אשר 
ביכולתם להשפיע על היענות האימהות. 

אחד הפרמטרים החזקים ביותר שנמצאו 
משפיעים, היא המלצה של איש מקצוע 
מובהק  קשר  נמצא  הבריאות.  מתחום 
למתן  האימהות  היענות  בין  סטטיסטי 
החיסון לבנותיהן לבין קבלת המלצה על 
הבריאות  בתחום  מקצוע  מאיש  החיסון 
גם  נתמך  זה  קשר  אחות(.  )רופא, 
בנושא  במחקרים אחרים, אשר התבצעו 
B  מתן החיסונים כגון: שפעת והפטיטיס
 Lyn-Cook, Halm & Wisnivesky,(.
נמצא,   .)2006, Moscicki, 2005
שביכולתם של אנשי בריאות להשפיע על 
אחוז היענות לחיסון על ידי ייזום שיחה 
אי-הבנות  הבהרת  שמטרתה  בנושא, 
לקבלת  המלצה  ומתן  בנושא  דאגות  או 
נמצא,  המחקרים  לפי  כן,  כמו  החיסון. 
איש  המלצת  את  מעריכים  שההורים 
ואחיות  רופאים  של  זו  בייחוד  המקצוע, 
בהקשר של מתן החיסונים. ביכולתם של 
אנשי בריאות לעודד ולהעלות את אחוז 
הטבעי  הרצון  חיזוק  ידי  על  ההיענות 
 Brewer( ילדיהם  על  להגן  ההורים  של 
אנשי  השפעת   .)& Fazekas, 2007
מקצוע על היענות המטופלים הוכחה גם 
בתחומים נוספים. מחקרים רבים הוכיחו, 
כי לאחות ולרופא ישנה השפעה חיובית 
על היענות חולי סוכרת לטיפול ולתוכנית 
להם  יש  כך  ומתוך  מתאימה,  תזונה 
השפעה חיובית על איזון המחלה )2009 
שלנו,  המחקר  תוצאות  לפי   .)Piscopo,
המלצה  קיבלו  לא  מהאימהות   73.9%
)רופא,  הבריאות  בתחום  מקצוע  מאיש 
יש   .HPV נגד  בנותיהן  את  לחסן  אחות( 
תוכנית  בניית  בעת  זה  בנתון  להתחשב 

התערבות להעלאת אחוז ההיענות.

בין  הקשר  הוא  נוסף,  חשוב  ממצא 
למידת   HPV זני  נגד  לחיסון  ההיענות 
קשר  נמצא  האימהות.  של  הדתיות 
מובהק סטטיסטי בין מידת הדתיות של 
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האימהות לבין היענות נמוכה לחסן את 
גם  נתמך  זה  קשר   .HPV נגד  בנותיהן 
בעלי  שהורים  נמצא,  אחרים.  במחקרים 
לחסן  פחות  נוטים  חזקה,  דתית  אמונה 
לקיום  התנגדותם  עקב  בנותיהן  את 
כאשר  בייחוד  הנישואין,  לפני  מין  יחסי 
אשר  צעירות,  ובנערות  בילדות  מדובר 
עלולות לנקוט התנהגות מינית מתירנית 

.)Marlow et al, 2009(
שלפיה  ההתחלתית,  להשערתנו  בניגוד 
יותר,  גבוהה  השכלתם  אשר  ההורים 
נוטים יותר לפקפק בבטיחות החיסונים 

מאשר הורים בעלי השכלה נמוכה יותר, 
יורדת,  לחסן  היענותם  כך  ובעקבות 
האם  השכלת  בין  חיובי  קשר  מצאנו 
ככל  כלומר,  לחיסון.  ההיענות  למידת 
גבוהה  השכלה  בעלת  הייתה  שהאם 
יותר, הייתה היענות גבוהה יותר לחיסון 
בעלות  לאימהות  בהשוואה   ,HPV נגד 

השכלה נמוכה יותר.

 מסקנות
החשיבות  את  מראים  המחקר  ממצאי 
על  והמלצה  הדרכה  קבלת  של  הרבה 

ומהצוות  הסיעודי  מהצוות  החיסון 
הרפואי להעלאת היענות  האוכלוסייה 
)HPV(. יש  לחיסון נגד נגיף הפפילומה 
תתאים  אשר  הדרכה,  תוכנית  לבנות 
לפי   9-17 בנות  לילדות  לאימהות  

צורכיהן ובהתאם לתוצאות המחקר.
יש להמשיך ולחקור על מנת לגלות איך 
ניתן להעלות את אחוז ההיענות לחיסון 
בקרב    )HPV( הפפילומה  נגיף  נגד 
הדבקה  למנוע  ובכך  האוכלוסייה  כלל 

ופיתוח המחלות הקשורות לנגיף.

ביבליוגרפיה

נספחים

-Bigham M, Remple V.P, Pielak K, Mcintyre, C, White R & Wu W. (2006). Uptake and behavioural and attitudinal determinants of immunization in a expanded routine infant hepatitis B
 vaccination program in British Columbia. Canadian Journal of Public Health; 97(2): 90-95.
-Brewer N.T & Fazekas K.I. (2007). Predictors of HPV vaccine acceptability: A theory-informed, systematic review. Preventive Medicine; 45: 107-114.
-Davey Smith G, Bracha Y, Svendsen K.H, Neaton J.D, Haffner S.M, Kuller L.H. (2005). Multiple risk factor intervention Trial Research Group. Incidence of type 2 diabetes in the
 randomized multiple risk factor intervention trial. Ann Intern Med; 142: 313-322.
-Harper DM, Paavonen J. (2008). Age for HPV vaccination. Vaccine; 26S: A7-A11.
-Lazcano-Ponce E, Rivera L, Arillo-Santillán E & et al. (2001). Acceptability of a Human Papillomavirus (HPV) Trial Vaccine among Mothers of Adolescents in Cuernavaca, Mexico. Archives
 of Medical Research; 32: 243-47.
-Lyn-Cook R, Halm E.A & Wisnivesky, J.P. (2007). Determinants of adherence to influenza vaccination among inner-city adults with persistent asthma. Primary Care Respiratory Journal;
 16(4): 229-235.
-Marlow L, Wardle J, Forster A.S & Waller J. (2009). Ethnic differences in HPV awareness and vaccine acceptability. Journal of Epidemiology and Community Health; 63(12): 1010-1015. 
-Moscicki A. (2005). Impact of HPV infection in adolescent populations. Journal of Adolescent Health; 37: S3-S9.
-Munoz N, Castellsague X, Berrington A & Gissmann L. (2006). Chapter 1: HPV in the etiology of human cancer. Vaccine; 24S3: S3/1-S3/10.
-Parkin DM, Bray F, Ferlay J & Pisani P. (2005). Global cancer statistics. CA cancer Journal Clinics; 55: 74-108.
-Piscopo S. (2009). The Mediterranean diet as a nutrition education, health promotion and disease prevention tool. Pub Health Nutr; 12(9A): 1648-1655.
-Zimet GD. (2005). Improving adolescent health: Focus on HPV vaccine acceptance. Journal of Adolescent Health; 37: S17-S23.

איור מספר 2: המצב המשפחתי של אוכלוסיית המחקר.איור מספר 1: נתוני השכלת אוכלוסיית המחקר.

איור מספר 3: מידת הדתיות של אוכלוסיית המחקר.



מזכירות החוג לסיעוד - 03-6409654, 03-6409660
ייעוץ אקדמי, בתיאום מראש - 03-6407157

*מסיימי תכנית הדיפלומה נדרשים להשלמות
טרם השתלבותם בתכנית הבוגר ועמידה בדרישות הקבלה.

התכנית תרחיב את הכשרתך לרמה אקדמית

תשמש בסיס למגוון תפקידים מקצועיים, ניהוליים וללימודים לקראת תארים אקדמיים מתקדמים

הלימודים נמשכים שנתיים, 2 ימי לימוד בשבוע*

אחים ואחיות מוסמכים
בואו ללמוד ולהתקדם לתואר ראשון בסיעוד 

באוניברסיטת תל-אביב

פרטים בנושא רישום וקבלה לאוניברסיטה
go.tau.ac.il באתר

ובמוקד כל האוניברסיטת”א
03-6405550

52104_12x17.indd   1 3/17/14   11:48 AM



בן  סורי  פצוע  מוחמד,  הרמדאן,  חג  ערב 
זה  הפנימית  במחלקה  אצלנו  מאושפז   ,21
פונה  למיטתו,  מרותק  מוחמד  ימים.  מספר 
שנחשבת  בישראל,  רפואי  טיפול  לקבלת 
עבורו מדינת אויב מהיום שבו נולד. ישראל 
למודת המלחמות והטיפול בפצועים, נקלעה 
ולא  לה  הורגלה  שלא  חדשה,  למציאות 
צפתה אותה מראש: טיפול בפצועים סורים, 
המעורבים במלחמת אחים, מלחמה עקובה 
מדם וסבל, מלחמה שבה ההרג והאובדן נוגע 

כמעט בכל אזרח ומשפחה במדינה. 

בברכת  פותחת  אני  הבוקר  משמרת  את 
"בוקר טוב" בערבית הדלה שאותה למדתי. 
מוחמד, שמתקשה להתעורר, ממצמץ בעיניו 
ומעלה חיוך רגעי על שפתיו. כבר למד להכיר 
את הצוות המטפל בו בפנימית, למד לקרוא 
לכל אחד ואחת מאיתנו בשמו ומסתכל בנו 

במבטים שואלים, שאין להם מענה. 

הביאה  התיכון  במזרח  הסבוכה  המציאות 
היה  אם  שספק  למפגש,  ואותנו  אותו 
ובדידותו  הרפואי  מצבו  פעם.  אי  מתקיים 
קשרו בינינו קשר עמוק, שאין שני לו. קשר 
של חיבה וחמלה, של רצון להושיע, קשר של 

טיפול מסור ונתינה.

ערבית,  דוברת  המחלקה,  אחראית  האחות 
ולשפר  פצעיו  את  לאמוד  לחדרו  נכנסה 
אחות  מתלווה  אליה  בהם.  הטיפול  את 
נוספת, גם היא דוברת ערבית, ובין השלושה 
לביתו  הגעגועים  על  שיחה  מתפתחת 
פניו  על  מצבו.  ועל  משפחתו  על  בסוריה, 
עצוב,  מבט  מתפשט  הצעיר  הפצוע  של 
מצבו הבריאותי אינו מעודד, והריחוק מבני 
משפחתו, שמצבם אינו ידוע לו, רק מוסיף 
לתחושת הייאוש והלאות. "יהיה טוב, בעזרת 
השם", מנסה האחות האחראית לעודד, אבל 
אולי  היום,  הרמדאן  "ערב  שותק.  מוחמד 

תרצה משהו מיוחד לאכול?" מוחמד, שיודע 
שהחג רחוק ממנו כשנות אור, מחייך ומבקש: 
"אורז, אורז עם חלב". זהו מאכל, שבסעודת 
הסועדים.  לצלחות  מוגש  הרמדאן  ערב 
למוחמד  הוגשה  יותר  מספר שעות מאוחר 
צלחת אורז עם חלב, מעשה ידיה של אחות 
המחלקה, בדיוק כפי שביקש, טעמו של החג, 

טעם של בית. 

גבולות.  חוצה  בחולה  והטיפול  הסיעוד 
בישראל עומדים צוותים רפואיים וסיעודיים 
המלחמה  פצועי  לקליטת  רגע  בכל  מוכנים 
צורכיהם,  לכל  מענה  לתת  נכונים  מסוריה, 
הטיפול  מבוקשם.  כל  את  למלא  נכונים 
רוקם  הסורים  המלחמה  בפצועי  הסיעודי 
תיאר  לא  מאיתנו  שאיש  יחסים,  מערכת 
לעצמו שיחווה, קשר של נתינה נטולת ספקות 
והרבה הכרת תודה במציאות קשה ואכזרית, 

חיוך, מילה של עידוד ו... אורז עם חלב.

שרית אייזנברג RN,  PhD סגנית אחות אחראית פנימית ג', המרכז הרפואי לגליל המערבי נהריה 
וחברה בצוות evidence based practice של העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי וטיפול נמרץ בישראל

אורז עם חלב
מהנעשה בשטח

סיור "קסמים במושבה" 
הסיור בהובלתו של יוני אלאדיני, הקוסם והאומן האל חושי המכונה 
"אלאדיני הגדול", מעביר את המשתתפים חוויה יוצאת דופן במושבה 
הוא להפתיע  סיורים אלה  הגרמנית בחיפה. הרעיון העומד מאחורי 
את המשתתפים, ליצור חוויה יוצאת דופן, תוך כדי סיפור ההיסטוריה 

המקומית.
עלות  הגילאים.  לכל  מאוד  ומומלץ  המשפחה  לכל  מתאים  הסיור 
הסיור: 50 ש"ח למשתתף, ברישום מראש בלבד! משך הסיור: שעתיים 

סיור בעיר תחתית 
העיר  באזור  אלדיני  יוני  חושי  העל  והאמן  הקוסם  של  בהדרכתו 
ומזמין את המסיירים  בחיפה.   21 ומתחם  הטורקי  , השוק  התחתית 
בילוי  למרכז  והמתפתח  המתחדש  התחתית  העיר  ממתחם  להנות 

תרבות ואומנות בחיפה. 
משך הסיור: כשעתיים. מחיר: 50 ₪ לאדם.

סיטי תור: 
סיור פנורמי מודרך באוטובוס בפינות הקסם של חיפה טיילת לואי, 

סטלה מאריס המושבה הגרמנית ועוד.
משך הסיור: כ-4 שעות. מחיר: 25 ₪ לאדם.

סיור רגלי במושבה גרמנית וואדי ניסנס  
הכולל  הטמפלרים  בעקבות  הגרמנית  במושבה  מודרך  רגלי  סיור 
דרך  ומשם  בחיפה  הטמפלרים  התיישבות  וסיפור  בתים  סיפורי 
שם  מוסלמית   - הנוצרית  השכונה   – ניסנאס  וואדי  של  הסמטאות 

מתמקדים בנושא של דתות, דו קיום ואופייה המיוחד של השכונה. 
משך הסיור:  שעתיים. מחיר: 30 ₪ לאדם.

סיור רגלי במרכז הכרמל
טמפלרים  בתים  סיפורי  הכולל  הכרמל,  במרכז  היסטורי  רגלי  סיור 
 , וסיפורי ההיסטוריה של חיפה  "כרמלהיים"   – במושבה הטמפלרית 

טיילת לואי ותצפית של הגנים הבהאים. 
משך הסיור: שעתיים. הסיור בחינם.

PUB CRAWL - סיור פאבים
סיור פאבים רגלי מהכרמל לעיר מסיירים מפאב לפאב ושותים בכל 

פאב משקה או שניים. 
הבילוי  הווי  על  סיפורים  ושומעים  חינם  וצ'ייסרים  הנחות  מקבלים 

בעיר ועל מוסדות הבילוי שלה.
 ϑבנוסף לסיפורים הזויים שלא תשמעו בשום מקום אחר

משך הסיור: בין שעתיים ל3 שעות. מחיר: 35 ₪ לאדם.

סיורי אופנה 
העמותה לתיירות חיפה בשיתוף הסטיילסטית יעל תל יחלו במיזם 
בין  יעבור  הסיור  וסטיילינג.  אופנה  מודרך שכולו  סיור  בעיר,  ייחודי 
רבעי האופנה השונים הפזורים בעיר, ומטרתו להפגיש את המסיירים 
עם עולם אופנה המתפתח בעיר. לאחר פתיחתו של מתחם 21 בעיר 
הפכה חיפה למוקד משיכה למעצבים צעירים. במהלך הסיור תספר 
הסטייליסטית יעל תל, הן על המקומות הייחודיים בהם עובר הסיור 
וההיסטוריה שלהם, וכמו כן תיתן טיפים ייעודיים למשתתפות. הסיור 
אינו בהכרח מסע רכישת פריטים אבל אם במהלכו ירצו המסיירות 
בכל זאת להתחדש הן תזכנה למחירים מיוחדים ולייעוץ סטיילינג של 

תל ושל המעצב.  
הסיור מתאים לקבוצה של בין 15-10 נשים. אורך הסיור: 4-5 שעות

בנוסף מציעה עמותת תיירות חיפה יחד עם הסטייליסטית יעל תל 
סיורים נוספים:

סיור וינטאג' חיפה: לכל הנשים שאוהבות חנויות יד שנייה, חווית סיור 
מדהימה המתחילה במרכז הכרמל אל רחוב מסדה, שוק הפשפשים 

והשוק התורכי. משך הסיור כ: 3 שעות.

משך הסיור   .21 ובמתחם  אופנה בשוק התורכי  אופנה במתחם 21: 
כשעתיים.

בארוחת  מתחיל  היום  נשים.   4 לעד  מיועד  חיפאי:  אישי  סטיילינג 
בקר מפנקת, הכרות אישית ויציאה למסע קניות ברחבי העיר חיפה 

בהתאמה אישית לכל אחת ואחת. משך הסיור כ- 5-6 שעות.

ניתן  בהם  ואטרקציות,  סיורים  של  רחב  מגוון  מציעה  חיפה  לתיירות  העמותה 
לחוות את אופיה המיוחד של חיפה, הסיורים מיועדים למבוגרים ולילדים כאחד.

אטרקציות וסיורים ייחודיים ברחבי העיר חיפה

לפרטים נוספים ולהרשמה לסיורים העמותה לתיירות חיפה: שד' בן גוריון 48, חיפה. טלפון 1-800-30-50-90 
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להזמנות: 3010* או 03-6937777

חופשה בחיפה
במחירים מיוחדים

מחירים מיוחדים לחברי הסתדרות האחים והאחיות בישראל!

לאונרדו חיפה

גארדן (בוטיק)

ארט גלרי

ביי קלאב (בוטיק)

דן פנורמה

תאודור

קולוני (בוטיק)

קראון פלזה

מלון

חצי פנסיון

HB סופ"ש BB אמצ"ש

חצי פנסיון

לינה וארוחת בוקר

HB סופ"ש BB אמצ"ש

HB סופ"ש BB אמצ"ש

לינה וארוחת בוקר

לינה וארוחת בוקר

בסיס אירוח

החל מ ₪777

החל מ ₪690

החל מ ₪409

החל מ ₪700

החל מ ₪980

החל מ ₪400

החל מ ₪660

---------------

אמצ"ש

החל מ ₪1,030

החל מ ₪1,100

החל מ ₪409

החל מ ₪700

החל מ ₪980

החל מ ₪550

החל מ ₪660

החל מ ₪949

סופ"ש

*המחיר המיוחד מותנה בהצגת כרטיס זיהוי אח/אחות
*מחיר לאדם בחדר בזוגי, ע"ב מקום פנוי, תאריכים נבחרים, בלאורנדו חיפה מותנה במינימום 2 לילות. 

*תוקף המבצע לחודשים אפריל, מאי ויוני *ט.ל.ח
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 תקציר
הריפוי  שזמן  פצע  הוא  ריפוי  קשה  פצע 
שלו עולה על 6 שבועות. פצע כרוני הפוגע 
פגיעה  ולהשלכותיו  מהאוכלוסייה,  ב-1-2% 
המחקר  מטרת  החיים.  איכות  מישורי  בכל 
הסוציו-דמוגרפים,  המאפיינים  את  לתאר 
עם  מטופלים  של  והתזונתיים  הבריאותיים 

פצע קשה ריפוי.

שיטות
פצע  במרפאות  מטופלים  כלל  חתך  מחקר 
ריפוי  של מרכז רפואי אוניברסיטאי.  קשה 
מרץ-מאי,  בחדשים  נעשה  הנתונים  איסוף 
מוכרים  שאלונים  מלאו  הנחקרים   .2010
גבוהות  פסיכומטריות  תכונות  ובעלי 
כאב  תזונתי,  מצב  בריאות,  מצב  לאומדני 
ואיכות חיים. כן נעשה שימוש בנתונים מתוך 

רשומות רפואיות.

תוצאות
בגיל  במחקר  השתתפו  נבדקים   חמישים 
ממוצע של 67.28 )15.32±( שנים, 36% נשים. 
רובם בעלי משפחה ונשואים, 60% פנסיונרים. 
על פי משתניהם הסוציו דמוגרפים הם נמנו 
העבודה  שבגיל  מאלו  הביניים.  מעמד  אל 

44% מובטלים, ו-24% עבדו משרה מלאה.
ורמת  שנים,   )5.57±(  2.05 הפצע  משך 
 5.14 הפצע  באזור   VAS( )סרגל  הכאב 
הם   .)3.7±(  2.7 גוף אחרים  ובאזורי   ,)3.87±(
נטלו  ו-92%  מחלות,   )2.62±( מ-4.82  סבלו 
היה תקין.  תרופות קבועות. מצבם התזונתי 
לא  שברובה  סוכרת,  מהמטופלים  ל-60% 
הייתה מאוזנת. רובם )70%( אמנם עצמאים 
לעלות  מסוגלים  כשליש  רק  אך  בניידותם, 
היתה  החיים שלהם  איכות  ולרדת מדרגות. 

89.97 )14.79±( )על סולם 26-130(. 

מסקנות והמלצות
מכאבים  סובלים  ריפוי  קשה  פצע  מטופלי 
המשבשים את אורח חייהם,  ניידותם מוגבלת 
המסוגלים  רבים  נמוכה.  חייהם  ואיכות 
מקצועית  התערבות  עובדים.  אינם  לעבוד, 
וביכולת  כאב  בשיכוך  תעסוקתי,  במצב 

ניידות מוגבלת תהווה אתגר לשיפור איכות 
חייהם. לעוסקים בניהול הטיפול בפצע קשה 
ריפוי במרפאות, מומלץ לערוך למטופליהם 

גם אומדני כאב, תעסוקה וניידות.  

  מבוא
הוא  כיבי,  פצע  או  )פ.ק.ר(  ריפוי  פצע קשה 
פצע שזמן הריפוי שלו מתמשך מעבר לזמן 
שבועות   6 בין  כלל  בדרך  המצופה,  האיחוי 
מהאוכלוסייה   1% כי  מוערך  חדשים.  ל-3 
הפצעים,  לכל  חייו.  במהלך  פ.ק.ר.  יפתח 
ולרב בגיל המבוגר, יש פוטנציאל להיעשות 
בפצעים  בטיפול  הכרוכה  העלות  כרוניים. 

היא כ-2-4% מההוצאה לבריאות
)Schaller, & Rennekampff, 2009 Werdin, 
Tennenhaus,(.
בין  נע  בישראל,  מ-פ.ק.ר  הסובלים  מספר 
40,000 מפצע   - ל-100,000. מתוכם   70,000
על רקע של אי ספיקה של כלי דם, -20,000

52,500 על רקע סוכרת ו-25,000 מפצעי לחץ.  
כ-50% מהפצעים יישארו פתוחים מעל שנה, 

ו-20% מעל שנתיים )גלעד, 2008(. 
היא  הכרוני,  הפצע  של  נפוצה  הכי  הצורה 
פצע כיבי בגפיים התחתונות. כ-98% מכלל 
נובעים ממקור  בגפיים התחתונות  הפצעים 

.)Werdin et al., 2009( ורידי או סוכרתי
פצעים אלה גורמים לסבל פיזי, לכאב, למתח 
נפשי, לחוסר ביטחון בעבודה, לפרישה מוקדמת 

מהעבודה ומהווים מעמסה חברתית וכלכלית
)Jankūnas, Rimdeika, Jasėnas, & 
Samsanavičius, 2004;(   )Phillips, Stanton, 
Provan, & Lew, 1994;(
ופוגעים באיכות החיים של המטופל ומשפחתו
)Herber, Schnepp, & Gieger, 2007; 
Briggs, & Flemming, 2007.(
עולה, כי הלוקה ב-פ.ק.ר. כלוא בתוך שרשרת 
הפך  הפצע  שבעטיין  והתוצאות  הגורמים 
לכרוני. כך, מחלות מערכתיות בנוסף לגורמי 
וסגנון  סוציו-אקונומי,  מצב  גיל,  כמו  סיכון 
הפצע,  להופעת  הגורמים  בין  הם  חיים 
הפיזי  הסבל  מנגד,  ולהישנותו.  ריפויו,  לאי 
העייפות,  השינה,  חוסר  הכאב,  והנפשי, 
וההוצאות  החברתי  הבידוד  חיוניות,  העדר 

הפצע,  בגין  בטיפול  הכרוכות  הכלכליות 
בניידות,  לירידה  המוביל  חיים  סגנון  כופים 
אלו  למצבים   ולתת-תזונה.  משקל,  לעודף 

פגיעה קשה ומתמשכת על איכות החיים
)Jankunas, et al., 2004; Herber, Schnepp, & 
Gieger, 2007; Briggs, & Flemming, 2007(. 
תת- וגיל.  ריפוי  קשה  פצע  תת-תזונה, 
תזונתי  חסר  של  כמצב  מוגדרת  תזונה 
ניתן ליחסו לצריכה תזונתית בלתי- אשר 

מספקת, או לספיגת מזון לא תקינה
)Harris, & Haboubi, 2005(. מצבי תת-תזונה 
בקרב בעיקר  קיימים  לתת-תזונה   וסיכון 
כלומר הגבוהה,  התחלואה  ובעלי   קשישים 
ל-פ.ק.ר סיכון  בעלת  גם   .באוכלוסייה שהיא 
)Graue, Korber, Cesko, Piel, Jansen, & 
Dissemond, 2008; Harris, & Haboubi, 
2005; Senet, Meaume, Gouronnec, 
Lecoz, & Debure, 2002; Schraibman, & 
Stratton, 1985(.
תזונתית  הידרדרות  על  המצביעים  המדדים 
חלבון  ערכי  הם   ב-פ.ק.ר.  הלוקים  בקרב 
הראשון  מדד  המהווים  נמוכים,  ואלבומין 
ותת- פתאומי  משקל  איבוד  לתת-תזונה. 
לתת-תזונה,  מדד  הם  אף  מהווים  משקל 

במיוחד בקרב מטופלים מעל גיל 70
.)Senet, et al., 2002(

)  BMI - Body Mass Index( מאסת הגוף
המוגלובין  כמו  ביוכימיים  ומדדים 
של  פרוק  וחמרי  כבד  אנזימי  ולימפוציטים, 
 , )HbA1c( חלבוני השריר, המוגלובין מסוכר
של  התזונתי  מצבו  על  להעיד  יכולים  כולם, 
 Harris,( המטופל, גם אם איננו בתת-תזונה 

.)& Haboubi, 2005
רמת  את  המשקפת  בדיקה  הינה   HbA1C
חדשים   3 במשך  בדם  הממוצעת  הסוכר 
ההמוגלובין  רמת  בריא  אדם  אצל  אחרונים. 
ההמוגלובין  מכלל   3%-5% מהווה  המסוכר 
ומעלה   7% הרמה  סוכרתיים  אצל  אך  בדם, 

)פלורנטין, 2012(. 
נמצאה  מהנורמה  נמוכה  לימפוציטים  רמת 
 Kuzuya, Kandas,(  בקרב אוכלוסיית זקנים
וגם   ,)Koike, Suzuki, & Iguchi, 2005
 Anorexia( בקרב מטופלי אנורקסיה נוירוזה

;RN, MPH 3רבקה אקשטיין ;RN, PhD 2יגאל פלכט ;RN, Ph.D 1זהר ניר
1מרצה בכירה ומומחית קלינית בסיעוד גריאטרי, המחלקה לבריאות הציבור, התוכנית למוסמך בגרונטולוגיה ובסוציולוגיה של הבריאות, אוני. בן גוריון בנגב

2מנהל היחידה למחקר בסיעוד, מומחה קליני בתחום הרפואה הדחופה, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה; מרצה בחוג לסיעוד, הפקולטה למדעי הבריאות, אוני. בן גוריון בנגב. 

3מנהלת סיעוד של מרפאות חוץ, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
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מאפיינים סוציו-דמוגרפים, בריאותיים  ותזונתיים
של מטופלים עם פצע קשה ריפוי



מסלולים חדשים 2014

קורסים על בסיסיים 2014: • אונקולוגיה • סוכרת • קהילה

בית הספר לסיעוד מאיר מכשיר סטודנטים
במסלולי לימוד מגוונים לקבלת תעודת אח/ות מוסמכ/ת

מעונות במקום

במחירים נוחים לכל כיס!

עניין, אתגר, גיוון, בטחון תעסוקתי, תנאי לימודים נוחים!

רוב הסטודנטים שלנו
נקלטים לעבודה ב”מאיר”,

כבר במהלך לימודיהם
ומשתלבים במערכת
הבריאות בישראל

עד לתפקידים בכירים
בתחום הניהול, החינוך

ותכנון מדיניות

בית הספר מאיר זוקף לזכותו, לאורך השנים, אחוזי הצלחה גבוהים במיוחד בבחינות הרישוי 
להסמכה של משרד הבריאות ובבחינות הממשלתיות של הקורסים העל בסיסיים.

מסלול להסבת אקדמאים לסיעוד – מילגה בגובה 80% 
משכר הלימוד. 3 ימים בשבוע!!! מרץ ואוקטובר.

.1

.2

.3

מסלול הסמכה לתואר אחות מוסמכת )שנתיים וחצי( –
מילגות בגובה 50% משכ”ל. המילגות ישולמו מהשנה השנייה.

מרץ ואוקטובר.

לאחיות מוסמכות אקדמאיות - קורסים להשתלמויות מוכרות )על בסיסיים( על ידי מנהל הסיעוד במשרד הבריאות.
הכשרת מדריכים קליניים מקצועיים בקורסי הדרכה קלינית.

בנוסף מקיים בית הספר פעילות נרחבת של לימודי המשך לאחיות בקורסי ערב ובוקר בתחומים מגוונים ונדרשים.

מסלול להסמכה תלת שנתי )לאימהות וסטודנטים עובדים( –
ימי לימוד קצרים 8.00-13.00 וחופשות התואמות את חופשות 

משרד החינוך. אוקטובר.



האחות בישראל אפריל 182014

בכלי נע בין 0 ל-6. ציון 0 משמעו  "סיכון נמוך 
 - ומעלה   2 בינוני",  "סיכון   -  1 לתת-תזונה", 

"סיכון גבוה לתת-תזונה".  
רמת כאב נמדדה על ידי שימוש בסרגל כאב 
)VAS  ,Gift, 1989( הנע מ-0 "אין כאב כלל", 
עד 10 "כאב בלתי נסבל". רמת הכאב נמדדה 

גם באזור הפצע, וגם באזורי גוף אחרים.
איכות חיים נמדדה על ידי שאלון איכות חיים 
 Skevington, Lotfy, & O’Connell,( מקוצר
2004( הכלי כולל את תחומי הבריאות הפיזית, 
אישיים,  בין  יחסים  והמנטאלית,  הנפשית 
ומצב סביבה וניידות. הכלי מכיל 26 פריטים 
הנעים על סולם ליקרט בן 5 דרגות )5 - "נכון 
מאד", עד 1 - "בכלל לא נכון"(. טווח הציונים 
בכלי נע בין 26 ל-130. ככל שהציון גבוה, כך 

איכות החיים גבוהה.
מצב כלכלי דורג על סולם מ-1 - "רע מאד", 

עד 5 - "טוב מאד".
סכום  פי  על  נמדדו  בריאות  ומצב  תחלואה 
סוגי  על  תלונות  וסכום  המחלות  מספר 

הפרעות במערכת העיכול.
פעילויות  מספר  פי  על  נמדדה  פעילות 

גופניות במשך השבוע. 
"חסרי   - השכלה נמדדה על סולם סדר מ-1 
השכלה פורמאלית", עד 5 - "השכלה מקצועית 

מגדר )נשים( 
גיל )שנים(

מצב משפחתי )נשואים(
השכלה:

חסרי השכלה
יסודית

תיכונית
אקדמית

מקצועית גבוהה
ילידי ישראל

ילידי חו"ל - וותק בארץ )שנים(
מצב כלכלי

מצב תעסוקה:
עובד

מובטל מקבל קצבת נכות
עקרת בית

פנסיונר
מצב ניידות )עצמאי(:

עולה ויורד מדרגות
הולך בחופשיות במישור

שימוש בהליכון 
זקוק להשגחה 

מרותק
הרכב משק בית:

לבד
עם בן זוג 

עם ילדים ובן זוג 
רק עם ילדים

 מטפלת ובן זוג
רק עם מטפלת

דיור מוגן
יש ילדים

מספר מחלות
מספר אשפוזים בשנה אחרונה

משתנה

.)n=50( טבלה 1. משתנים דמוגרפים ומצב בריאות של הנבדקים

טווחממוצע )סטית תקן(שכיחות
18 )36%(

32 )64%(

4 )8%(
8 )16%(
21 )42%(
13 )26%(
4 )8%(
14 )28%(

6 )12%(
11 )22%(
3 )6%(
30 )60%(
35 )70%(
14 )28%(
21 )42%(
10 )20%(
2 )4%(
3 )6%(

9 )18%(
13 )26%(
15 )30%(
5 )10%(
3 )6%(
1 )2%(
4 )8%(
44 )88%(

67.3 )15.3(

34.7 )18.1(
2.5 )1.5(

4.8 )2.6(
1.1 )2(

25-99

8-64
1-5

0-10
0-12

גבוהה". 
עיסוק הוגדר כמשתנה דיכוטומי "עובד"\"לא 

עובד" )עקרת בית, מובטל פנסיונר(.  
על  כולן  נמדדו  מעבדה  בדיקות  תוצאות 
מעבדה  באותה  כולן  שנעשו  דם  בדיקות  פי 
ופוענחו  על פי אותם קריטריונים )פלורנטין, 

..)2012
 

לתיאור  הנתונים:  של  סטטיסטי  עיבוד 
הסוציו-דמוגרפי של המטופלים נעשה שימוש 
משתנים  תיאור  תיאורית.  בסטטיסטיקה 
אחוז  חישוב  באמצעות  נעשה  קטגוריאליים 
כמותיים  משתנים  עבור  קטגוריה.  לכל 
הקשרים  תקן.  וסטיית  ממוצע  ערכי  חושבו 
מתאמי  ידי  על  נבדקו  רציפים  משתנים  בין 
קבוצות  בשתי  התפלגויות  להשוואת  פירסון. 
של משתנים נומינאליים )2*2( נעשו באמצעות 
עבור   .)Chi-square test( בריבוע  חי  מבחני 
כל מבחן סטטיסטי, רמת p-value נמוכה או 
מובהק  קשר/הבדל  קיום  ציינה  ל-0.05  שווה 

סטטיסטי.

 תוצאות
המשתנים  את  מציגה   1 מס'  טבלה 

הדמוגרפיים והבריאותיים של הנחקרים.

nervosa( שהיו בתת-תזונה. על מתאם בינוני  
מובהק בין רמת BMI לבין רמת  לימפוציטים 
בקרב מטופלים אנורקטים מעידים במאמרם   
 .)Saito, Nomura, Hotta, & Takano, 2007(
המחקר,  נעשה  בו  בביה"ח  פ.ק.ר.  למרפאות 
חדשים.  מטופלים  כ-50  שבוע  מדי  מגיעים 
כוללני של מצבם  לאומדן  נעשה סקר  טרם 
הסוציו-דמוגרפי, הבריאותי, התזונתי ואיכות 
חייהם. ממצאי הסקר יתכן ויאפשרו להאיר 
היבטים טיפוליים שיש לתת להם משקל רב 
יותר בניהול הטיפול בקרב הלוקים ב-פ.ק.ר. 
לפיכך,  ובקהילה.  החולים  בית  במרפאות 
הסוציו- מצבם  את  לתאר  המחקר  מטרת 

דמוגרפי, הבריאותי והתזונתי של מטופלים 
הסובלים מ-פ.ק.ר.

בשתי  שהתקיים  חתך  מחקר  וכלים:  שיטה 
רפואי  מרכז  של  ריפוי  קשה  פצע  מרפאות 
ועדת הלסינקי  ידי  על  ואושר  אוניברסיטאי 

המקומית. 
מטופלים   50 נדגמו  המחקר:  אוכלוסיית 
אשר נמצאים במעקב טיפולי  )32 ממרפאת 

פלסטיקה ו-18 ממרפאת סוכרת(. 
קריטריונים להכללה:

• גיל מעל 18 שנה 
• הנחקר או בן משפחתו דוברי עברית או

רוסית ברמה שמאפשרת ראיון 
• צלולים, מצב מנטאלי תקין

ונתנו  המחקר  מטרות  על  הסבר  קיבלו   •
הסכמתם להתנדב להשתתף בו.
• משך פ.ק.ר. 5 שבועות לפחות.

• אלו שמלאו 75% ויותר מכלי המדידה. 
וקבלת  המטופלים  איתור  עם  המחקר:  הליך 
הם  במחקר,  להשתתף  להתנדב  הסכמתם 
קבלו שאלון מובנה שהכיל מספר כלים. איסוף 

הנתונים נעשה בחודשים מרץ-מאי 2010. 
מקורות מידע: רשומות ממחושבות שימשו 
שאר  ומעבדתיים.  רפואיים  פרטים  לדליית 
היו שאלונים סובייקטיביים, מובנים,  הכלים 

מהימנים ותקפים, הנמצאים בשימוש רחב. 

כלים ומשתני המחקר:
כמשקל  מוגדר  זה  מדד   BMI-גוף מאסת 
המבוטא בקילוגרמים מחולק בגובה המבוטא 
במטרים בריבוע )kg/m2(. רמה נמוכה מ-19 
משקל   20-25 בין  תת-משקל,  על  מעידה 

תקין, 26-30 עודף משקל, מעל 31 השמנה.
  Minimal nutrition assessment - MNA
הכלי    .)Guigoz, Vellas, & Garry, 1996
 65 בגיל  לאוכלוסיה  תזונתי  מצב  אומד 
ומעלה. הציון בכלי נע בין 0-14, כאשר ציון 
מעיד   8-11 נורמאלי,  מצב  על  מעיד   10-12
על סיכון לתת-תזונה, וציון 7 או פחות מעיד 
 MUST - Malnutrition תת-תזונה.  על 
 universal screening tool ) Elia, 2003
לזהות  המתאים  כלי   )www.bapen.org.uk
תת-תזונה בכל אוכלוסיות המבוגרים. הציון 



היו בממוצע כ-5 מחלות כרוניות ו-92% נטלו 
תרופות קבועות. ל-86% היו מחלות כלי דם, 
בשנה האחרונה  עברו  ו-34%  סוכרת  ל-60% 
שלבד  ציינו  מהמטופלים,   6% רק  ניתוח. 

מהפצע לא היו להם מחלות נלוות. 

אפיוני פצע, כאב ומשתנים אנתרופומטריים 
ואיכות חיים. ל-18% מן המטופלים היה יותר 
מ-פ.ק.ר אחד. לרוב המטופלים משך הפצע 
הפצע.  באזור  מכאב  סבלו  והם  ארוך  היה 
באזור  הכאב  רמת  הייתה  מקרבם  ל-68% 
הפצע 3 ומעלה, רמה המצדיקה מתן משככי 

גבוה לתת-תזונה. 
מממוצעי ציוני MNA עלה, כי המטופלים בגיל 
מתיאור  אך,  בתת-תזונה.  היו  לא  ומעלה   65
לתת- בסיכון  היו   16% כי  עלה  ההתפלגות 

הקשר  בדיקת  בתת-תזונה.  היו  ו-6%  תזונה, 
 MNA תת-תזונה  לאומדן  המדידה  כלי  בין 
ו-MUST הניבה מתאם שלילי מובהק בעצמה 

. )r=-0.49, p=0.007( בינונית
תוצאות בדיקות מעבדה: מהתבוננות בטבלה 
 ,HbA1C 3, עלה כי רמת ההמוגלובין המסוכר
 ,)n=30( רק למטופלים הסוכרתיים  שנעשתה 

משך הפצע )שנים(
רמת כאב בפצע

רמת כאב באזורי גוף אחרים
גובה )מטרים(

משקל )ק"ג(
BMI

שינוי לא רצוי במשקל )ק"ג(
משך תקופת שינוי במשקל )שנים(

MUST
MNA (n=30)

איכות חיים

משתנה

.)n=50( טבלה 2. אפיוני פצע, כאב ומשתנים אנתרופומטריים

טבלה 3. תאור תוצאות בדיקות מעבדה )ממוצעים, סטיות תקן וטווחים(.

טווחממוצע )סטית תקן(
2.1 )5.6(
5.1 )3.8(
2.7 )3.7(
1.69 )11.4(
78.2 )18.8(
27.3 )5.3(
0.96 )5.2(
2.1 )0.6(
0.32 )0.84(
9.9 )2.1(
90 )14.8(

0.2-34
0-10
0-10
1.38-1.93
45-152
14.7-43.5
-20-+10
0.5-3.5
0-5
4.5-12
58-126

באזורי  הכאב  רמת  גם   ,)38%( לחלקם  כאב. 
גוף אחרים, הייתה למעלה מ-3. לגבי שאלה 
 20% לך"?,  מפריע  הפצע  כמה  "עד  כללית 
ציינו שלא מפריע, 4% מפריע,  מהמטופלים 
אך לא נורא, 12% מפריע, 16% מאד מפריע 
ול-48% מפריע ולא נותן מנוח ביום ובלילה. 
עצמת הקשר השלילי בין איכות חיים לכאב 
החיים  תחומי  כל  כמה  עד  הראתה  בפצע 
של  המקוצר(  החיים  איכות  בכלי  )המכוסים 

. )r=-0.56, p<0.001( חולי פ.ק.ר נפגעו

מהנורמה.  גבוה  ערכים  ממוצע  על  העידה 
מתיאור ההתפלגות של HbA1C, עלה כי ל-6% 
מהמטופלים היו ערכים שהעידו על סוכרת לא 
מאוזנת )10-12.7%(. ל-12% היו ערכים שהעידו 
על סוכרת )8.5-9.5%(. ל-18% היו ערכי סוכרת 
גבולית )7-7.9%(, ול-8% היו סימנים קלים של 
ההמוגלובין  רמת  בממוצע   .)5.5-6%( סוכרת 
הייתה יחסית נמוכה, רמת חלבוני הדם נמצאה 
אנזימי  רמות  הנורמה.  של  הנמוך  הגבול  על 
בטווח  היו  הלימפוציטים  וספירת  הכבד 

הנורמאלי. 

מעיון בטבלה 1 עלה כי אוכלוסיית המדגם 
מבוגרת, 58% בגיל 65 ומעלה. בין אלו שלא 
היו נשואים, 12% היו רווקים. ניתוחי חי בריבוע 
הדגימו כי הרווקים הם אלו שעבדו במשרה 
דיברו,   )80%( המדגם  מטופלי  רוב  מלאה. 
קראו וכתבו עברית. למרות שרובם לא עבדו 
עקב היותם פנסיונרים, וכן מובטלים שקבלו 
קצבת נכות, 62% הגדירו את מצבם הכלכלי 
גרו  המטופלים  רוב  מאד".  "טוב  עד  כ"טוב" 

בביתם, והיו עצמאיים בתפקודם היומיומי. 

מצב בריאות. עולה כי לאוכלוסיית המחקר 

ממצאים אנתרופומטריים: נמצא כי ל-6% מן 
ול-16%  מ-19,  נמוך  היה   BMI-ה המטופלים 

גבוה 31.
למרות שבממוצע המטופלים דווחו על ירידה 
של כ-1 ק"ג בשנתיים האחרונות, על שינוי לא 
רצוני בירידה במשקל דווחו 24%, לעומת 16% 

שדווחו על עליה לא רצונית.  
מממוצעי ציוני MUST, עלה כי מצבם התזונתי 
של כל המטופלים היה תקין, והם ברובם היו 
בעלי סיכון נמוך לתת-תזונה. אולם, מתיאור 
התפלגות הציונים עלה כי 14% היו בעלי סיכון 
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%
mg/dL
IU/L
U/L
U/L
mg/dL
U/L
mmol/L
mg/dL
mg/dL
 x109/L

5.5 - 12.7
124-276
40-182
7-68
10-97
5.2-8.4
2.4-4.8
53-176
0.97-11.1
7.5-12
0.5-3.2

8.1 (1.6)
125.3 (51.8)
85.6 (28)
23.5 (15.3)
27.8 (17.1)
6.9 (0.7)
3.7 (0.56)
56.1 (36.4)
1.5 (2)
11.9 (2.1)
1.7 (0.67)

HbA1C
Glucose
Alkaline phosphatase
 Glutamate pyruvate transaminase (GPT)
Glutamate oxaloacetate transaminase (GOT)
Total protein
Albumin
Urea
Creatinine
Hemoglobin
Lymphocyte

טווח ערכים במדגםממוצע )סטית תקן(יחידות מדידהמשתנה

3-5
60-120
20-125
10-35
10-35
6-8
3.4-5.4
14-45
0.8-1.2
14-18            12-14
1-4

טווח ערכים תקינים

)נשים( )גברים(
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ניתוחים  ומספר  אשפוזים  מספר  על 
לגילם  ביחס  האחרונה  בשנה  גבוהים 
ולמצב תחלואיהם )הלמ"ס, 2009(.  אולם, 
ממצאים אלו כן נתמכים על ידי הספרות 
אי  דם,  כלי  מחלות  פ.ק.ר.עם  הקושרת 
 Jankunas et al.,( ספיקה וורידית וסוכרת

  .)2004
סבלו  רובם  התזונתי,  מצבם  מבחינת 
מהם  ל-18%  אולם,  קל.  משקל  מעודף 
רמת  קיצוניים.  תת-משקל  ו/או  עודף 
המטופלים  רוב  כי  העידה   HbA1C-ה
הסוכרתיים אינם מאוזנים, ולחלקם על פי 
תפקודי הכליה גם פגיעה באברי מטרה. 
לאיזון  התערבותיות  שאסטרטגיות  יתכן 
הדרכה  אינטנסיבי  מעקב  כמו  סוכרת 
עם  בשלוב  ביה"ח  במרפאות  ספציפית 
מצב  לשפר  עשוי  הקהילה   מרפאות 

סוכרתי ולמנוע פגיעה באברי מטרה.
 

המחקר  מטופלי  שרב  למרות  ניידות: 
הגדרת  פי  על  בניידותם  "עצמאיים"  היו 
הביטוח הלאומי, פחות משליש מהם היו 
ופחות  מדרגות  ולרדת  לעלות  מסוגלים 
במישור.  בחופשיות  התהלכו  ממחציתם 
מוגבלויות  נמצאו  מהמטופלים  לשליש 
רציניות בניידותם עד כדי ריתוק.  למרות 
הסיבות  נבדקו  לא  הנוכחי  שבמחקר 
למצב  המטופלים  את  שהובילו  הישירות 
על  מצביעה  הספרות  בניידות,  מוגבלות 
עודף  בצקות,  נפיחות,  כאב,  של  בעיות 
עייפות,  נלוות,  מחלות  והשמנה,  משקל 
להשתמש  וחשש  מעלית  ללא  בית 
הגורמות  כסיבות  ציבורית  בתחבורה 
ללא  לביתם.  להתרתק  פ.ק.ר  למטופלי 
ספק, סיבות אלו בנוסף למצב בריאותם 
הכללי של מטופלי המחקר מהוות עבורם 
וניכור.   חברתי  בידוד  לבעיות  פוטנציאל 
השפעה  גם  אלה  לסיבות  מזאת,  יתרה 
על  התעסוקתי,  ביטחונם  על  שלילית 
של  חייהם  איכות  ועל  האישי  דימויים 
 Briggs & Fleming,( פ.ק.ר.  מטופלי 
העור,  על מצב  יותר  תכוף  2007(. מעקב 
על עליה במשקל, איזון דיאטטי ותרופתי, 
ותחלואה  חולי  מצב  לשפר  ועשוי  יתכן 

בקרב מטופלי פ.ק.ר.

במיוחד  ומפתיע  בולט  ממצא  כאב: 
הפצע.  באזור  הגבוהה  הכאב  רמת  הוא 
הסובלים   מטופלים  כי  מדווח  בספרות 
חווים  ומעלה,  שנתיים  שמשכו  מ-פ.ק.ר 
משך  עם  מטופלים  מאשר  כאב  פחות 
 Herber et( משנתיים  נמוך  פצע  זמן 

משך  הנוכחי,  במחקר  אולם,   .  )al., 2007
הכאב  וחווית  כשנתיים  בממוצע  הפצע 
מרפה  לא  מהנבדקים  כמחצית  בקרב 
חייהם.   את  למטופלים  ומשבשת  מהם 
כ-48% טענו כי בעקבות הכאב הם סבלו 
חווית  ובלילה".  ביום  מנוחה  מ"העדר 
הייתה  במחקר  שתוארה  הכאב  עוצמת 
גבוהה מזו שנמדדה בקרב זקנים שבועיים 
הירך  עצם  שבר  של  ניתוחי  תיקון  לאחר 
מזו  גבוהה  וגם   ,)2005 מורשובסקי,  )ניר, 
של מטופלים קשישים, חודש ו-6 חדשים 

לאחר אירוע מוחי )ניר,2004(.
בטיפול  להשקיע  קוראים  הממצאים 
בכאב של מטופלי פ.ק.ר. לא פחות מאשר 
מאמץ המושקע בריפויו הפיזי של הפצע. 
הללו  המטופלים  של  החיים  איכות  שכן, 
נמוכה. נמוכה מזו של קשישים לאחר שבר 
צוואר הירך, לאחר אירוע מוחי, וכן נמוכה 
בהרבה מאיכות חייהם של מטופלי דלקת 
כבד נגיפית C, בגיל ממוצע של 44 שנים 
מוניטין,  )ניר,  תרופתי  טיפול  צלחו  שלא 

בכנר, 2013(.

למרות מגבלות המחקר, הנובעות מהיותו 
של  מצומצם  מספר  שבדק  חתך  מחקר 
מסקנותיו  אחד,  גיאוגרפי  ומאזור  חולים 
אוכלוסיית  כל  על  להכללה  ניתנות  אינן 
של  משתניה  זאת  עם  יחד  פ.ק.ר. 
לאוכלוסיות  דומים  המחקר  אוכלוסיית 

פ.ק.ר המתוארות בספרות
 Phillips et al., 1994, Briggs &(
 .)Flemming, 2007; Herber et al., 2007
להיות  עשויים  המחקר  ממצאי  לכן 
רלוונטיים ולהאיר את תובנת כל העוסקים 

בתחום הטיפול והמחקר של פ.ק.ר.  

 מסקנות והמלצות
אמנם פ.ק.ר הוא אינו מצב מאיים חיים, אך 
סגנון  על  שליליות  השפעות  להשלכותיו 

החיים ואיכות החיים של המטופלים.  

לקדם  שמטרתה  כפרופסיה  לסיעוד, 
בריאות ולשפר את איכות הטיפול, מומלץ 
לחקור את מהות הכאב והדרכים לטפל בו. 
כמו כן מומלץ לאתר קבוצות סיכון בקרב 
אלו הסובלים מפ.ק.ר. )כמו מובטלים, בעלי 
שאינם  סוכרת  מטופלי  מוגבלת,  ניידות 
בולטים,  מאוזנים, בעלי עודף\תת משקל 
אחריהם  ולעקוב  מכאב(  הסובלים  ואלו 
במבט סיעודי כוללני. לאיתור מצבי תזונה 
גיל  באוכלוסיות  מטופלים  בקרב  חריגים 
.MUST הטרוגניות מומלץ להשתמש בכלי

 דיון
מצבם  את  לתאר  הייתה  המחקר  מטרת 
הסובלים  מטופלים  של  הסוציו-דמוגרפי 
מ-פ.ק.ר. ואת מצבם הבריאותי והתזונתי. 
הסוציו-דמוגרפים  המשתנים  מניתוח 
השתייכה  המחקר  אוכלוסיית  כי  עלה 
בישראל.  החברה  של  הביניים  למעמד 
נמוך  שגילם  ישראל  ילידי  היו  כשליש, 
על  עלה  הגברים  מספר  שנים.  מ-65 
בסתירה  שעמד  ממצא  הנשים,  ממספר 
ואקראיים,  גדולים  מדגמים  לממצאי 
מ-פ.ק.ר  הסובלות  הנשים  שיעור  בהם 
 Werding et al.,( הגברים  כפול ממספר 
2007(. השכלתם נמצאה גבוהה מהשכלת 
בני גילם במדינת ישראל )הלמ"ס, 2009(. 
רובם נמצאו בקשר עם משפחה, והתגוררו 
אלמנים,  שהיו  מיעוטם  בני משפחה.  עם 
במסגרות  התגוררו  ומרותקים  עריריים 

מחוץ לביתם. 
מהעבודה  פרשו  מהמטופלים  כמחצית 
עקב גילם, והאחרים שהיו בגיל העבודה 
קצבת  שקיבלו  מובטלים  היו  עבדו  ולא 
בניידות.  מוגבלותם  רמת  עקב  נכות 
בהשוואה לשיעור המועסקים בישראל על 
פי גיל והשכלה, ממצאי המחקר מצביעים 
על נחיתות תעסוקתית של נבדקי המחקר 
שהיו עדיין בגיל העבודה )הלמ"ס, 2009(. 
נמצא, כי רוב הסיבות לכך שנפגעי פ.ק.ר 
עובדים,  לא  העבודה  בגיל  הנמצאים 
נעוצות במגבלות רפואיות שנכפו עליהם. 
הם פורשים טרם גיל הפרישה מעבודתם 
עקב חוסר יכולת לעבוד ועקב היעדרויות 

ממושכות מהעבודה בגין הפצע
) Herber et al., 2007(

ישראל,  מדינת  של  הכלכלית  במציאות 
קצבת  המובטלים שמקבלים  פ.ק.ר.  חולי 
הכנסה מהווים קבוצת סיכון להידרדרות 
מעידים  המחקר  ממצאי  עוני.  למצב 
בבחינת  הם  פ.ק.ר  נפגעי  כמה  עד 
בשוק  מקומם  את  מצאו  שלא  קורבנות 
בין  פעולה  ששיתוף  יתכן  התעסוקה. 
העוסקות  לדיסציפלינות  הסיעוד 
יאפשרו  ובשיקום,  מקצועית  בהסבה 
במשרות  העבודה,  בשוק  מחדש  שילובם 
שיקום  ולהשכלתם.  לגילם  המתאימות 
תעסוקתי מותאם יתכן ועשוי גם להפחית 
את החוויות השליליות אותן חווה מובטל 

העבודה לו מצב תחלואה כרוני.

העיד  המטופלים  של  הבריאותי  מצבם 
גבוהים  ותחלואה  כרוני  חולי  שיעורי  על 
וכן  באוכלוסיה,  וגיל  חולי  לשעורי  ביחס 
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סגל בית הספר לאחיות

מהנעשה בשטח

פרס מצוינות לביה"ס לסיעוד מאיר

בית-החולים  שליד  לסיעוד  בית-הספר 
ממוקם  הוא  ה-60,  בשנות  הוקם  מאיר 
ומהווה  מאיר  הרפואי  המרכז  במתחם 
מאז  מבית-החולים.  נפרד  בלתי  חלק 
במסגרתו  הוכשרו  היום  ועד  הקמתו 
מוסמכים,  ואחיות  אחים  אלפי 
שונים  בתפקידים  כיום  המשמשים 
של  הארי  חלק  הבריאות.  במערכת 
שנה  מדי  להצטרף  בוחר  הבוגרים 
ואכן  מאיר,  הרפואי  המרכז  למשפחת 
הניהולית  הסיעודית  השדרה  מרבית 
בבית-הספר  לימודיה  סיימה  במאיר 

המקומי.

הגישה  את  מדגיש  בית-הספר  חזון 

ועדת הפרס של ביה"ח מאיר להעניק פרס מצוינות לביה"ס לסיעוד,  אחד מבין  השנה החליטה 
חמשת מקבלי פרס הצטיינות של המרכז הרפואי לשנת 2012

העשייה  במרכז  ומעמיד  האנושית 
וצרכיו  ערכיו  אישיותו,  על  הפרט  את 
הייחודים לצד איכות הטיפול המקצועי. 
דגש  שמים  בבית-הספר  הלימודים 
מבוסס  ממוקד,  טיפול  הענקת  על 
בית- ובטוח.  איכותי  כוללני,  ראיות, 
תרבות  פיתח  מאיר  לסיעוד  הספר 
ארגונית, שמטרתה לפתח ולהעצים את 
הלומד ולהכשירו להתנהגות מקצועית, 
מוסר  אמינות,  יושר,  על  המושתתת 
וגאוות יחידה לבית-הספר, לבית-חולים 

מאיר ולשרות בריאות כללית.

סגל בית-הספר כולל אחיות מוסמכות 
במקביל  עובדות  שחלקן  אקדמיות, 

בבית-החולים ובקהילה כחלק מתפיסה 
ו"חיבור  מקצועית  הדדית  הפריה  של 
על  אמון  בית-הספר  סגל  לשטח". 
מורשת של מצוינות, יזמות והתחדשות 
ובמחקר  בעשייה  ופעיל  מתמדת, 

אקדמי.

מצוינות בית-הספר ראויה לציון מיוחד 
על רקע המחסור באחיות בארץ. בשנים 
בית- בוגרי  מספר  גדל  האחרונות 

בעבר.  ממספרם  שלושה  פי  עד  הספר 
עקבי  באופן  לזכותו  זוקף  בית-הספר 
אחוזי הצלחה מהגבוהים בארץ במבחני 

הרישום הממשלתיים.

נעמי אלדור RN,  MA – מנהלת ביה"ס לסיעוד מאיר
naomiel@clalit.org.il    :סופר מכותב



עמיתים יקרים,

יהב, לסיים את שירותי התפעול לכלל קופות הגמל וקרנות  כפי שהודענו לכם בעבר, בחר בנק 

ההשתלמות שתופעלו בסניפיו. הנהלת קרן ההשתלמות של האחים והאחיות, ביחד עם קופות 

אחרות בחרו בבנק הבינלאומי לספק את שירותי התפעול לקרן ולעמיתיה. ההסכם שהושג, צפוי 

לשפר את איכות השירות לעמית. יתר על כן, קרן ההשתלמות של האחים והאחיות, כקופת גמל 

הפועלת על בסיס הוצאות בפועל - היינו, שלא למטרות רווח – גובה דמי ניהול לצורך הוצאות בפועל 

בלבד, ולכן ההסכם שהושג עם הבנק הבינלאומי צפוי להפחית את עלויות התפעול המשולמות 

ע"י כלל העמיתים, וממילא גם את דמי הניהול הנגבים.

חשוב להדגיש, כי זכויותיך בקרן נשמרות והועברו באופן מיטבי בין הבנקים.

בנוסף להנחה בעלויות התפעול, הצליחה הנהלת הקרן להשיג בבנק הבינלאומי תנאים מיטיבים עבור 

עמיתי הקרן ובכלל זה מתן הלוואות מנכסי הבנק לעמיתי הקרן, בתנאים מועדפים כמפורט להלן:

הלוואות לעמיתי קרנות ההשתלמות בסכום של עד 100,000 ש"ח ולא יותר מ-70% מיתרת הברוטו למשיכה 

של העמית. להלן תנאי ההלוואות:

)P( – "ריבית בסיסית" הנקבעת על ידי הבנק והמשתנה מעת לעת. נכון ל- 24.12.13 שיעור ריבית הפריים הינו 2.5% לשנה. מתן ההלוואה  פריים 
יתאפשר בסניפי הבנק הבינלאומי בלבד . הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע המוצע או להפסיק להציעו בכל עת..אין לראות בפרסום זה משום 

הסכמה או התחייבות למתן המוצרים ולמתן אשראי כלשהו.  אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת בטחונות לשביעות רצונו. .ט.ל.ח.

עד 36 חודשים
עד 48 חודשים
עד 60 חודשים
עד 72 חודשים

P-0.2%
P-0.05%
P-0.5%
P-0.45%

לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למוקד הטלפוני בטלפון 03-7706086
או למשרדי הקרן 03-6914941/2, פקס 03-6910696

k-aht.co.il כמו כן ניתן לקבל פרטים באתר הקרן
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יחד ולא לחוד – ניהול דיון בדילמות אתיות
בפורום אזורי רב-תחומי ורב-מקצועי

;RN, MA 2סופי דומבה ;RN, PhD 1רות קפלן
1מנהלת ביה"ס האקדמי לסיעוד אסף הרופא ויו"ר לשכת האתיקה בסיעוד

2אחות בפגיה באסף הרופא, מרכזת קורס טיפול נמרץ פגים בביה"ס  האקדמי לאחיות שיינברון

RuthK@asaf.health.gov.il  :סופר מכותב

הגיעו  דקות  מספר  כעבור  מביתו.  הבכיר 
ההורים נסערים ומבוהלים ולמשמע האבחנה 
באמבולנס  מיד  בנם  את  להעביר  דרשו 
בפגיעות  בטיפול  המתמחה  רפואי  למרכז 
כי  להורים,  הודיע  המטפל  הצוות  ראש. 
לקבל  בסמכותם  אין  בגיר,  שבנם  מאחר 
מתיר  אינו  ובית-החולים  לגביו,  החלטות 

להם להעביר את יקירם לבית-חולים אחר.

אירוע זה ממחיש את הדילמה, שאנשי סגל 
יום.  וסיעודי מתמודדים עימה מדי   רפואי 
מצד אחד, ההורים מייצגים את טובת בנם, 
ומצד שני, הסגל הרפואי מצוי בקונפליקט 
מצוינות  לאיכות,  החתירה  בין  ארגוני 
ועשיית הטוב עבור המטופל, לבין המחסור 
במשאבים, שאינו מאפשר מתן מענה מיטבי 

ומיידי למצבי בריאות שונים. 

 תיאור מקרה  2
בשעת לילה מאוחרת הובא אל חדר המיון 
מאי- סובל  כשהוא  תשעים,  בן  מטופל 
ספיקת לב קשה, אולם מצוי בהכרה מלאה, 
ודעתו צלולה. בתום הבדיקה הרופא התורן 
ראשוני  טיפול  קבלת  לאחר  כי  לו,  הסביר 
החולה  גריאטרי.  במרכז  לאשפוז  יפונה 
בפני  התחננה  ומשפחתו  לבכות,  החל 
ולהמשיך  בבית-החולים  להשאירו  האחות 
בטיפול מקצועי ונמרץ ככל הנדרש ולהימנע 

מהעברתו למוסד המדגיש טיפול תומך.

בדילמות אתיות כגון אלו נתקלים מדי יום 
ביומו צוותים רפואיים וסיעודיים, המטפלים 
מורכבת  תחלואה  עם  אוכלוסיות  במגוון 

ומגוונת.

ההתפתחויות בתחום הרפואה, הטכנולוגיה 
חדשה,  טיפולית  סביבה  יצרו  והחברה 
מצילות  מקצועיות  התערבויות  המאפשרת 

עוברת  הבריאות  מערכת  בבד  בד  חיים. 
הדרישה  בעקבות  מערכתיים  שינויים 
במשאבים.  בקיצוץ  המתבטאת  להתייעלות, 
האשפוז,  משך  קיצור  מחייבת  זו  מדיניות 
קיצוץ במצבת כוח האדם ובאיכותו ושימוש 
חד- לשימוש  המיועדות  בטכנולוגיות  חוזר 

לדרישה  בסתירה  עומדים  אלו  כל  פעמי. 
תוך  ובטיחותו  הטיפול  איכות  להעלאת 
שימוש בכלי אומדן מתקדמים, זיהוי בעיות 
פוטנציאליות ובניית תוכנית טיפול להעצמת 
הרצף  את  שתבטיח  ומשפחתו,  המטופל 

הטיפולי. 

ארגונים  חוצה  החדשה  הקלינית  המציאות 
ותחומים רפואיים, והיא מקור לקונפליקטים 
ולדילמות אתיות בין המחויבות שלנו לייצוג 
המטופל, צרכיו הבריאותיים והבטחת איכות 
והבטחת  לארגון  הנאמנות  לבין  הטיפול, 
עמידתו באילוצים הכלכליים ושימור יוקרתו 
המקצועית הן בקרב הקהילה המקצועית, הן 

בקרב הציבור הרחב. 

בעבר  האתיים  הקונפליקטים  מרבית 
בשנים  קליניות.  בסוגיות  התמקדו 
יותר  מתמקדים  הקונפליקטים  האחרונות 
של  במחקרם  ארגוניים.  בהיבטים  ויותר 
 Gaudine, LeFort, Lamb & Thorne
ואחיות  רופאים  של  עמדות  נבדקו   ))2011
כלפי קונפליקטים אתיים בארגון. נמצא, כי 
הן רופאים והן אחיות חשים, שקיימת פחות 
וגם  רופאים  גם  השירות.  למספקי  הערכה 
אחיות ציינו תחושות של היעדר כבוד לאנשי 
חוסר  של  לתחושה  שהביא  דבר  מקצוע, 

שייכות לארגון. 
התנהלות  על  המשפיעות  נוספות  סוגיות 

העבודה והטיפול בחולה:  
מדיניות  עם  הצוות  של  הסכמה  היעדר   •
הארגון וציפיית ההנהלה לנקוט דרכים שיעלו 

 הקדמה
כיושבת ראש לשכת האתיקה אחת הסוגיות 
המעסיקות אותי ואת עמיתותיי בלשכה דנה 
בסוגיה של הידוק הקשר בין לשכת האתיקה 
מחד  הקליני  בשדה  והאחיות  האחים  לבין 
בארגוני  האתי  השיח  חיזוק  ושל  גיסא, 

הבריאות השונים, מאידך גיסא.

ע"י  עבודה  מודל  נבנה  וחצי  כשנה  לפני 
תשתית  להוות  שיכול  המאמר,  מחברות 
תשמש  אשר  אזורית,  אתית  ועדה  להקמת 
משאב למתן מענה לסוגיות אתיות מקומיות 
ואזוריות ולהרחבת השיח. על בסיס המודל 
אזורי,  אתיקה  פורום  להקים  הרעיון  עלה 
שבו ישתתפו נציגים מכל ארגוני הבריאות 
מצבי  במגוון  בטיפול  העוסקים  באזור, 
בריאות  וקידום  ממניעה  וחולי-  בריאות 
הפורום  ושיקום.  כרוני  חריף/  אשפוז  ועד 
האזורי כולל בתי-חולים כלליים, גריאטריים 
המבטחות.  הקופות  ואת  ופסיכיאטריים 
הגופים  נציגי  לכל  לאפשר  הפורום  מטרת 
החברים בו להעלות לדיון סוגיות  מקצועיות 
ודילמות אתיות, להתחבט, לזהות אפשרויות 
המתאימה  בהתערבות  ולבחור  לפעולה 

ביותר לארגון.

החדש  המודל  את  נציג  שלפניכם  במאמר 
בין  הפעולה  שיתוף  מתקיים  כיצד  ונדגים 

הארגונים. 

 תיאור מקרה  1
בשעת אחר הצהריים הובהל אל חדר המיון 
באחד מבתי-החולים הקרובים למרכז הארץ 
צעיר בן שמונה-עשרה מחוסר הכרה, לאחר 
בבדיקה  ונחבל קשות בראשו.  שנפל מסוס 
בחדר המיון אובחן דימום סאב ארכנואידלי, 
מהירה.  נוירוכירורגית  התערבות  שדרש 
הרופא התורן במיון הזעיק את הנוירוכירורג 



בתחום בריאות הנפש ועוד. פורומים אלו לא 
שרדו לאורך זמן, ועלתה השאלה כיצד לבנות 
מודל שייתן מענה למגוון הסוגיות האתיות, 
איתן  מתמודד  והסיעודי  הרפואי  שהצוות 

ברצף החיים. 
אתיקה  פורום  להקים  הרעיון  עלה  לפיכך 
ארגוני  מכל  נציגים  ישתתפו  שבו  אזורי, 
במגוון  בטיפול  העוסקים  באזור,  הבריאות 
וקידום  ממניעה   - וחולי  בריאות  מצבי 
ושיקום.  חריף/כרוני  אשפוז  ועד  בריאות 
בתי-החולים  את  יכלול  האזורי  הפורום 
הכלליים, הגריאטריים והפסיכיאטריים ואת 
הקופות המבטחות. מטרת הפורום לאפשר 
להעלות  בו  החברים  הגופים  נציגי  לכל 
אתיות,  ודילמות  מקצועיות  סוגיות  לדיון 
להתחבט, לזהות אפשרויות לפעולה ולבחור 

בהתערבות המתאימה ביותר לארגון. 

 מודל הפורום האזורי:
ייחודו של הפורום האזורי:

• ייצוג כל נותני השירותים במרחב.
• איגום משאבים בין אשפוז לקהילה. 

• העשרה והפריה הדדית.
• זמינות ונגישות לדיון אתי רב-תחומי.
• העצמת המטפלים בארגונים השונים.

• מיסוד משאב לדיון מובנה בסוגיות אתיות. 
• חוליה מקשרת בין לשכת האתיקה הארצית 

לבין השטח. 

שיתוף  מאפשר  החדש  הפעולה  מודל 
ולמידה הדדיים של התחומים הקליניים תוך 
מתן הזדמנות לנתח סוגיות אתיות ממגוון 
זוויות ראייה. הדיון שנערך בקרב הצוות הרב-
תחומי מעשיר ומפרה ומקנה כלים לניתוח 
הדילמות ולקבלת החלטות מובנית על סמך 
המודל לניתוח דילמות אתיות שפיתח ד"ר 
משאב  להיות  הפך  הפורום   .)2009( וגנר 
מקצועי זמין לייעוץ עבור מסגרות הטיפול 
ואחריות  מחויבות  חשים  חבריו  לסוגיהן. 
העולות  הדילמות  את  לדיון  להביא  רבה 
במקום עבודתם  ולערב את הצוותים בדיון 

ובפתרונות שהוצעו. 
 

האתיקה  לשכת  בין  הקשר  את  לחזק  כדי 
כל  האזורית,  האתיקה  ועדת  לבין  הארצית 
מפגש נפתח בעדכון קצר על הסוגיות שעלו 
וזיקתן  הארצית  האתיקה  בלשכת  לדיון 
לעשייה המקצועית. חברי הוועדה משמשים 
הארצית  האתיקה  לשכת  של  שגרירים 

ומרחיבים את השיח האתי בארגון.
 Gaudine, Lamb,  LeFort & במחקרם של 

Thorne )2011( נבדקו בקרב רופאים ואחיות 
הגורמים  בקנדה  בתי-חולים  בארבעה 
המעודדים פנייה ללשכת האתיקה וגורמים 

המעכבים פנייה זו. 

לפורום  פנייה  המעודדים  הגורמים  מהם 
האתיקה?

בתוך  לו  ומודעות  האתי  בשיח  תמיכה   •
היחידה או בבית-החולים. 

• מינוי מנהל ייעודי לנושא, או צוות טיפולי 
בעל גישה חברתית תרבותית. 

של  והימצאותו  למטופל  כוח  בא  מינוי   •
נאמן/מומחה לאתיקה במחלקה.

• מידע זמין בארגון בנוגע לקיום ועדה אתית 
ולדרכי התקשורת עימה.

• היכרות אישית עם חברי הוועדה.
תרבותית  חברתית  תודעה  ויצירת  חינוך   •
לחשיבות הדיון בהיבטים האתיים ותרומתם 
של יועצים ומומחים בנושא לקבלת החלטות 

אתיות.

לפורום  פנייה  המעכבים  הגורמים  מהם 
האתיקה?

חוסר ידע על תפקידי הוועדה ועל אמות   •
המידה לפנייה אליה ולהתייעצות עימה.

• חוסר ניסיון בהתמודדות עם סוגיות אתיות 
ובפנייה לוועדה.

• חוסר היכרות עם המומחים החברים 
בוועדה.

• חשש מתגובת אחרים בארגון וחוסר תמיכה 
בנושא הפנייה לייעוץ אתי.

למעורבות  תוביל  לוועדה  שהפנייה  חשש   •
אחרים בטיפול.

• חוסר ניסיון וידע בנושאים אתיים;  אי-זיהוי 
המצב כדילמה אתית.

לפתור  באחריותו  כי  המטפל  של  אמונה   •
לבד את הסוגיה שלפניו.

• היעדר זמן במהלך העבודה לפנות לוועדה 
האתית.

הדורשים  לנושאים  הוועדה  זמינות  חוסר   •
קבלת החלטות מהירה.

כמו כן, אחיות שהשתתפו במחקר, ציינו שיש 
למנות אחיות בעלות ידע ומיומנויות לטיפול 

בסוגיות אתיות לחברות בוועדת אתיקה. 

מאחות  או  מאח  הנדרשים  הכישורים  מהם 
המשתתפים בוועדות אתיקה?

Cusveller )2012( ראיין 52 אחיות החברות 
עלו  אלו  ומראיונות  אתיות,  בוועדות 
מהאחיות  הנדרשים  והתכונות  הכישורים 

את יוקרת המוסד, לעתים על חשבון פגיעה 
למטופל  להציע  שאפשר  הטיפול,  באיכות 

במרכזי בריאות אחרים. 
לצוות  ידועות  היו  אשר  קליניות,  סוגיות   •
המנהלי, אולם הוא התעלם ממתן פתרונות 

מתוך כוונה לעמוד באילוצי התקציב. 
• היעדר שקיפות ופתיחות של הארגון בדבר 
אחיות  אדם:  כוח  במשאבי  לצמצם  הצורך 
ורופאים נדרשו לעבוד בחלקיות משרה, או 
פוטרו  אף  ולעתים  אחרת  ליחידה  לעבור 

מעבודתם בארגון. 
לבין מתן  מניעה  בין פעולות  איזון  חוסר   •
בחולים  לטפל  העדפה  לדוגמה,  טיפול. 
כרוניים מורכבים על פני השקעת משאבים 

באורח חיים בריא. 

התמודדות עם הדילמות: הסוגיות האתיות 
משגרת  המנותק  כנושא  לעתים  נתפסות 
המטפל.  הצוות  של  השוטפת  העבודה 
השאיפה  ובהן  לכך,  רבות  סיבות  תיתכנה 
זמן,  חוסר  המוסד,  של  היוקרה  להעלאת 
ראיית הנושא כ"משפטי" ותחושת אי-נוחות 
לה  שאין  ערכית,  דילמה  עם  מהתמודדות 
מענה אחד ברור. חשוב ללמוד להתמודד עם 
וכך לקבל החלטה  ולא להדחיקן,  הדילמות 
תחושה  סמך  על  ולא  ערכי  שיקול  מתוך 

רגעית או ניסיון במצבים דומים.  

יצוין, כי קיימים ממשקים בין משפט, מוסר 
ואתיקה: ההבדלים ויחסי הגומלין בין משפט, 
מוסר ואתיקה, הם מורכבים ולעתים קרובות 
קשים להבנה. הרצון לפתרון מיידי ומוחלט 
כללים  לכיוון  האתי  הדיון  להסטת  גורם 
משפטיים, שנתפסים כהנחיות ברורות וחד-
מערכת  רבים  במצבים  למעשה,  משמעיות. 
הרפואי  הצוות  לאיש  מאפשרת  המשפט 
להפעיל שיקול דעת, בתנאי שהוא מבוסס 
ואדר,  )ריטר  אתיים  עקרונות  על   ומושתת 

2013(, או על הקוד האתי המקצועי.
דילמות אתיות  כיצד אפשר להתמודד עם 

בארגון?

ועדת  להקים  מומלץ  המקצועית  בספרות 
 .))Cesta, 2011 הארגון  ברמת  אתיקה 
ואילך  האלפיים  שנות  מראשית  בישראל 
הוקמו פורומים מקומיים לאתיקה במוסדות 
לדון  במטרה  גדולים  ובבתי-חולים  בריאות 
ועדות   .)2011 ווגנר,  )גורן  אתיות  בדילמות 
אלו התמקדו בסוגיות של בית-החולים ולא 
טיפול  להמשך  הקשורות  בשאלות  עסקו 
בקהילה, לשיקום, להתמודדות עם דילמות 
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כגון: אוטונומיה, הבאת תועלת, מניעת נזק, 
צדק וזכויות אדם.

לאירועים  ונהלים  מדיניות  ופיתוח  דיון   •
דומים.

המודל של אונסקו משנת 2008 )רובינשטיין 
נוסף, שמרחיב את  וטבק, 2013( הוא מודל 
תהליך קבלת ההחלטות ומתבסס על כישורי 
גישור כהליך לקידום הקונפליקטים וצמצום 
באמצעות  בדילמה  המעורבים  בין  הפער 
צד.  כל  נשען  שעליהם  הערכים,  הבהרת 
חקירת  ובהם  צעדים,  כמה  הזה  במודל 
העובדות, זיהוי הערכים והבעיות המוסריות, 
בחירת האפשרות הטובה ביותר והטמעתה 

בפרקטיקה המקצועית. 
 

אילו 

סוגיות נדונו בפורום האתיקה 
האזורי?

במפגשי הפורום הובאו לדיון דילמות אתיות 
מגוונות מעולמות עשייה שונים:

ללא  אנטיביוטיקה  לעצמו  שרושם  רופא   •
אותה.  לו  לתת  מהאחות  ומבקש  אבחנה 
את  לבצע  האחות  על  האם  השאלה,  עולה 

ההוראה?

לקראת  ילד  להרגעת  הוראה  נותן  רופא   •
השימוש  כאשר  הפה,  דרך  בתרופה  בדיקה 

המקובל בה הוא בעירוי.
ההנחיות  את  לכבד  המתנגדת  משפחה   •
הקשישה,  המשפחה  אם  של  המקדימות 

החולה במחלה סופנית. 
הזנת חולה קשיש עם דמנציה: עקב קושי   •
להכניס  הוראה  ניתנה  הפה  דרך  להאכילו 
זונדה. הפעולה כרוכה בקשירת ידיו, ולכן בניו 
מבקשים שלא להכניס זונדה לאביהם ניצול 
להאכילו  האם  מתלבטת  האחות  השואה. 

בכוח, או להשתמש בהזנה פראנטרלית.
• עד כמה תקפה חתימת החולה על הסכמה 
חסר  פסיכוטי  במצב  הוא  כאשר  מדעת, 

שיפוט ותובנה?
אחות  של  בבית-החולים  העסקה  המשך   •

הלוקה בנפשה.
• הרכבת עירוי מרכזי לנרקומן חולה שחפת 
גם  ישמש  )אשר  בשחפת  הטיפול  לצורך 

לצריכת סמים(.

לסיכום, המודל המוצג כאן יכול לשמש אב 
טיפוס להקמת פורומים אזוריים של אתיקה 
יהיו  האלה  הפורומים  הארץ.  רחבי  בכל 
המקצועית  בעשייה  הצוותים  עבור  משאב 
בשטח  המתרחש  בין  מקשרת  וחוליה 
הוא  החזון  הארצית.  האתיקה  לשכת  לבין 
בו  ולכלול  לרב-מקצועי  הפורום  את  להפוך 
והפרא- הרפואיים  מהמקצועות  מומחים 

רפואיים, החולקים עם אנשי מקצוע הסיעוד 
בעשייה  העולות  האתיות  הדילמות  את 

המקצועית. 

האלה: 
• ידע של חוקי הבריאות, אתיקה ומוסר וידע 

מקצועי.
במצבי  גישור  ויכולת  תקשורת  כישורי   •

קונפליקט אתי.
• גישה של פתיחות וכיבוד אמונות ועמדות 

של מטופלים ושל חברי הוועדה האחרים.
• מחויבות ואחריות לקידום חשיבה 

והתנהגות אתית בארגון.
• תודעה ורגישות חברתית לדילמות אתיות.

להשתתפות  הנדרשות  התכונות  תיאור 
בפיתוח  לסייע  עשוי  אתית  בוועדה  אחות 
אנשי  של  מקצועית  להכשרה  תוכנית 
סיעוד, המעוניינים להתפתח במסלול האתי 

ולהשתלב בוועדות אתיות בארגון.

 קבלת החלטות אתיות בסיעוד
מתוארים  בסיעוד  המקצועית  בספרות 
מספר מודלים, המסייעים בקבלת החלטות 
בדילמות אתיות. יש דמיון רב בין המודלים, 
בעיות.  פתרון  של  תהליך  עומד  שבבסיסם 
פרופ' ברגמן הייתה חלוצה בפיתוח חשיבה 
ידי ד"ר  אתית. המודל שפיתחה הורחב על 
השלבים  את  וכלל   )2009 וטבק,  )וגנר  וגנר 

האלה:
• הצגת האירוע.

• הגדרת הדילמה.
• הבהרת האמונות: אמונה אישית ותפיסות 

מקצועיות על פי הקוד האתי. 
• הצגת מגוון אפשרויות לפעולה.

• בחירת האפשרות הטובה ביותר לפעולה.
• ביסוס ההחלטה על עקרונות אתיים מנחים 
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מערך סיוע למאושפזים במחלקה סגורה
באמצעות התערבות קבוצתית פסיכו-חינוכית קצרת מועד*

 תקציר
מחלות נפש הן אחת הבעיות המורכבות, 
איתן.  מתמודדת  המודרנית  שהחברה 
במרבית  לליקויים  גורמות  אלו  מחלות 
פוגעות  הן  החולה,  של  חייו  תחומי 
וגם  בין-אישיים  תוך-אישיים,  ברבדים 
חברתיים  משפחתיים,  תפקוד  בתחומי 
רפורמה  של  בעידן  היום,  ומקצועיים. 
יושמה  שטרם  הנפש,  בריאות  בתחום 
בפועל, שפירושה אשפוזים קצרים בעת 
הטיפול  מוקד  והעברת  אקוטי  משבר 
לקהילה, הולכים וגוברים הלחצים לצמצם 
הוצאות ובשל כך לקצר את ימי האשפוז 
עוד  להשתחרר  שעלולים  חולים,  של 
בטרם חל שיפור במצבם. אי לכך, גדלה 
המטופל  ושיתוף  למעורבות  המודעות 
התערבות  לספק  מנת  על  בטיפול. 
מקצועית ולעמוד בסטנדרטים של עשייה 
על  בפסיכיאטריה,  מתקדמת  סיעודית 
האחות בבריאות הנפש לחפש פתרונות 

יצירתיים כדי לשפר את איכות הטיפול.

ידע  הקניית  היא  הפרויקט  מטרת 
המחלה  עם  התמודדות  ומיומנויות 
סגורה  במחלקה  המאושפזים  לחולים 
ידי הקמת מערך סיוע  פסיכיאטרית על 
פסיכו- קבוצתית  התערבות  באמצעות 

הנאמר  סמך  על  מועד.  קצרת  חינוכית 
מפגשים   7 בת  סדנה  נבנתה  לעיל, 
התוכנית,  את  שריכז  אח,  בהנחיית 
רב- צוות  אנשי  מספר  ובהשתתפות 

תרם  מהמשתתפים  אחד  כל  מקצועי. 
עיסוקו  תחום  של  ומהידע  מניסיונו 
ידע  במיומנויות  המטופלים  להכשרת 
המנחה  הצוות  מחלתם.  עם  והתמודדות 
רופא  המחלקה,  פסיכולוג  את  כלל 
המתמחה בפסיכיאטריה, עובד סוציאלי 
ו-3 אחים/יות. התוכנית בוצעה במחלקה 

פסיכיאטרית סגורה בבית-חולים "גהה". 
בסדנה השתתפו מספר מטופלים. 5 מהם 
התוכנית  במהלך  קבוע  באופן  השתתפו 
ומילאו את גיליון ההערכה, שחולק להם 
את  להעריך  מנת  על  מפגש  כל  לאחר 
צורכי  המטופלים,  של  רצונם  שביעות 
אופן  הידע,  ברמת  ההישגים  הלמידה, 
והעמידה  התוכנית  יעילות  ההדרכה, 

במטרותיה. 

שהתקבלו,  לממצאים  בהתייחסות 
השפעה  הייתה  לסדנה  כי  להסיק,  ניתן 
שהשתתפו  למטופלים,  שתרמה  חיובית 
בה. התוכנית הקנתה להם את המודעות 
נפש,  מחלות  כמו:  בנושאים  והידע 
ועוד.  קהילתיים  חוק, משאבים  תרופות, 
הסיעוד  סקטור  של  תרומתו  גם  חשובה 
במתן טיפול כוללני באמצעות התערבות 

קבוצתית.
הפרויקט הנוכחי היה כפיילוט לתוכניות 
של  שנתית  לתוכנית  והוכנס  הבאות 
המחלקה שבה הוא בוצע. מומלץ לאמץ 
או  אחרות  במחלקות  גם  התוכנית  את 
התורם  טיפולי,  ככלי  שונות  במסגרות 
הנפש  נפגעי  של  ולרווחה  לבריאות 

ולבחון את יעילותה ברמה מחקרית.

 סקירת ספרות
ולאחר  הנפש  בבריאות  הרפורמה  לאור 
שמדינות המערב האחרות התחילו לפעול 
בתוכניות דומות, ישראל פועלת להעברת 
רוב שירותי בריאות הנפש מבתי-החולים 
ההכרה,  לנוכח  זאת,  בקהילה.  למסגרות 
לחולים,  טיפולי  פתרון  הוא  שהאשפוז 
או  התרופתי,  לטיפול  מגיבים  שאינם 
של  אקוטי  בשלב  המצויים  לחולים 
המחלה, ועם סיום הטיפול בשלב זה, יש 
לסייע להם לשוב לשגרה, עד כמה שניתן, 

ושיקומיים  טיפוליים  מענים  להם  ולתת 
למדיניות  בהתאם   .)  2010 )לוי,  בקהילה 
משרד הבריאות, התקן של מספר מיטות 
במגמת  בישראל  הנפש  בריאות  אשפוז 
ירידה מתחילת שנות ה-80. משנת 1978 
מיטות  מספר  קטן   2008 לשנת  ועד 
ב-60%,  בישראל  הנפש  בריאות  אשפוז 
ובעשור האחרון לבדו קטן מספרן ב-45%. 
הירידה במספר מיטות האשפוז במקביל 
לירידה  הובילה  באוכלוסייה  לגידול 
ובשנת  נפש,  ל-1,000  מיטות  בשיעור 
מיטה  כ-0.5  היה  בישראל  השיעור   2008

ל-1,000 נפש.  
הנפש  בריאות  אשפוז  במיטות  הצמצום 
המיטות  בתמהיל  בשינוי  גם  התבטא 
המיטות  שיעור  למחלקות.  בחלוקה 
במחלקות  כגון  פעילות,  במחלקות 
סגורות, לא השתנה בהרבה, וגרם לביקוש 
מוגבר לטיפול וכתוצאה מכך, לעומס רב 
של מספר מאושפזים במחלקות סגורות.

כל מטפל מלווה מספר רב של מטופלים 
די  מהם  אחד  לכל  להקדיש  יכול  ואינו 
טיפולי.  במפגש  או  אישית  בשיחה  זמן 
מתארך,  האשפוז  זמן  מכך,  כתוצאה 
אשפוזים  של  סבירות  קיימת  ובהמשך 
 ,)2009( הבריאות  משרד  לפי  חוזרים. 
 90 נמשכת  באשפוז  ממוצעת  שהייה 
הקבלות  של  מ-75%  יותר  כן,  כמו  ימים. 
חוסר  חוזרות.  קבלות  הן  מלא  לאשפוז 
לקראת  המטופל  של  מספקת  הכנה 
לפגוע  עלול  הטבעית  לסביבתו  חזרתו 
בקהילה.  ולהשתקם  להסתגל  ביכולתו 
בחיי  המתעוררים  ומגבלות,  קשיים 
החולה  את  להכשיל  יכולים  היומיום, 
נוספים,  משברים  וליצור  שחרורו  לאחר 

המובילים לאשפוז חוזר.
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כלים  מוצעים  הנפש  בריאות  במערך 
יכולות  ולחיזוק  להקלה  מגוונים 
ההתמודדות של חולי נפש עם מחלתם. 
אחד הכלים המשמעותיים הוא הקבוצה. 
לקבוצה השפעות רבות על משתתפיה הן 
ברמות התנהגותיות והן ברמה הדינמית-

מלווה  בקבוצה  ההשתתפות  רגשית. 
ופיתוח  חיזוק  תמיכה,  מידע,  בקבלת 
רגשות,  אוורור  בין-אישיות,  מיומנויות 
למידה, שיתוף בקשיים וההקלה הנפשית 
שבהם  מהתחומים,  חלק  זאת.  בעקבות 
ערכים,  עמדות,  הם  הקבוצה  משפיעה 
הסתגלות ותפקוד, רווחה נפשית ורגשית  

)Benson, 1987(.

שלב  מהווה  טיפוליות  קבוצות  הנחיית 
של  המקצועי  מעמדה  בקידום  חשוב 
המודרנית.  העבודה  בסביבת  האחות 
קבוצות  הנחיית  במיומנות  שליטה 
האחות  של  עצמאותה  להגברת  תורמת 
שלה.  המקצועי  הדימוי  ולהעצמת 
מתמשכת  השקעה  מחייב  זה  תהליך 
בהתנסות  והן  תיאורטיים  בלימודים  הן 
)גון- הדרכה מקצועית  ובקבלת  בהנחיה 

אוסישקין, לויה-זוהר וקגן, 2004(.

 קבוצה קצרת מועד
קבוצה,  זו  מועד  קצרת  טיפולית  קבוצה 
המאופיינת במספר קטן של משתתפים 
עם קונפליקטים שונים זה מזה, המנסים 
אלו  קונפליקטים  לחשוף  ליחיד  לעזור 
ולסייע לו לפתור אותם. המוקד בקבוצה 
טיפולית הוא אישי, והאחרים לומדים דרך 
הפרט. הקבוצה הינה אמצעי, כלי טיפולי, 
תוך-אישיות  לתובנות  להגיע  העוזר 
מאדם  השונות  אישיות  מטרות  למילוי 
לסייע  הן  הקבוצה  של  מטרותיה  לאדם. 
תובנות  להגביר  ו/או  לרכוש  לחבריה 
בסיטואציות  לתפקודם  ביחס  אישיות 
מכוונת  ובכך  הסוגים,  מכל  בין-אישיות 
כמו  מצוקות.  בהקלת  לסייע  הקבוצה 
עמוקות  עמדות  לשנות  מנסה  היא  כן, 
דרכי  שינוי  על  דגש  ושמה  ומרכזיות 

התנהגות )שקד, 2004(.

בבית-חולים  מידע  קבוצות  הפעלת 
הזמן,  למצוקת  הפתרונות  אחד  היא 
מידע  מסירת  בנושא  חווים  שצוותים 
הקבוצה  בה.  הטיפול  ודרכי  המחלה  על 
פרק  באותו  מידע  מסירת  מאפשרת 
בערך  ומשתמשת  אנשים  למספר  זמן 

בכך  לנושא,  מוסיפה  המוסף, שהקבוצה 
ומובנה  רחב  שכל משתתף מקבל מידע 
במערך  החברתי.  מהתהליך  כתוצאה 
מאמצים  מושקעים  הנפש  בריאות 
חולי  של  ההתמודדות  יכולות  לשיפור 
כי  מלמד,  הניסיון  מחלתם.  עם  נפש 
אחד  לכל  מקנה  בקבוצה  התמודדות 
לשיפור  אפשרות  מהמשתתפים 
והקלה בתחושת  מיומנויותיו החברתיות 
של  כלקט  מוגדרת  קבוצה  הבדידות. 
שלושה אנשים או יותר, היכולה להתגבש 
באופן ספונטני או מתוכנן. אופי היחסים 
לבין  בינם  מבדיל  בקבוצה  הפרטים  בין 
מרחב  נוצרים  בקבוצה  אחרים.  אנשים 
הדדי,  פנימי  וייצוג  משותף  תפיסתי 
קשרים   , הדדית  תלות  נלווים  שאליהם 
רגשיים ופעילויות גומלין. חברי הקבוצה 
מטרות  להשגת  בשאיפתם  מאוחדים 

משותפות ) רוזונסור, 1997(.
מטפל  ידי  על  מונחה  הקבוצתי  הטיפול 
הנוכחית  התוכנית  שניים.  או  אחד 
כאשר  בקו,  הנחייה  בשיטת  התנהלה 
בכל  פעיל  שותף  היה  התוכנית  מרכז 

המפגשים יחד עם מנחה נוסף. 

 הנחייה על ידי שני מומחים
מנחים,  שני  ידי  על  נעשית  בקו  הנחייה 
אנשי מקצוע, העובדים יחד עם הקבוצה, 
כינון  על  האחריות  את  יחד  וחולקים 
והפעלתו.  ניהולו  הקבוצתי,  התהליך 
זו נובעת מהגישה,  הנחייה על פי שיטה 
המנחים  שני  את  לראות   יש  שלפיה 
ישנה  כזה  במודל  כהורים,  מתפקדים 
בין  היחסים  למרחב  רבה  חשיבות 
המנחים. הנחייה בקו מאפשרת להדגים 
אנשים.  שני  בין  חיובית  תקשורת  מודל 
התיאום ביניהם, הכבוד ההדדי, ההקשבה 
הקבוצה  לחברי  מאפשרים  והסובלנות 
דומים  מצבים  של  חווייתית  למידה 
ומנצור,  )גרינברג  האישיים  בחייהם 
2002(. תמיכה של מנחה נוסף מפחיתה 
את לחצי ההתמודדות עם אינטראקציות 
קבוצתיות קשות ומורכבות. נוכחותו של 
נוסף משמעותה, שלכל מנחה יש  מנחה 
בעל ברית, שיסייע לו, אם האינטראקציה 
מדי  הרסנית  תהפוך  הקבוצתית 

 .)Maclennan, 1965(

 התערבות פסיכו-חינוכית
בקבוצה טיפולית הפועלת על פי הגישה 
על  לומדים  המטופלים  הקוגניטיבית, 

מקבלים  התרופתי,  הטיפול  על  מחלתם, 
ועוד.  הנפש  בריאות  שירותי  על  מידע 
הקשור  בכל  להדרכה  זקוקים  נפש  חולי 
לבעיותיהם, להמלצות הרפואיות ולדרכי 
של  בדרך  הן  המחלה,  עם  התמודדות 
צייתנות והן בדרך של שותפות רציונאלית 
לדרכי הטיפול. הדרכה זו, המכונה הדרכה 
פסיכו-חינוכית, מכוונת בעיקר להפרעות 
כגון  והמתמשכות,  הקשות  הנפשיות 
הדרכה  בכל  יסודי  מרכיב  סכיזופרניה. 
למטופל  ההסבר  מרכיב  הוא  שכזאת 
ועל  ממנה,  סובל  שהוא  ההפרעה,  על 
גם  כוללת  ההדרכה  בה.  הטיפול  שיטות 
פיתוח מיומנויות התמודדות אצל החולה 
הכוללת, בין השאר, יכולת פתרון בעיות, 
ניהול זמן, ויסות כעס, מיומנויות חברתיות 

  )Goldman, 1988( ועוד
שהסבר  טוענים   ,)2004( ורודניק  דויד 
בעיבודו  וסיוע  מידע  מסירת  כולל 
המידע  מקבל  אצל  הידע  ביסוס  לשם 
)המטופל(. מקובל לבצע גם הסבר פרטני 
בכתב  ו/או  בשיחה  קבוצתי  הסבר  וגם 
הנמסר  דפי מידע. המידע  או באמצעות 
נסוב על התסמינים והסימנים, המופיעים 
על  השונות,  פסיכיאטריות  בהפרעות 
הטיפולים  ועל  ומהלכן  ההפרעות  גורמי 
שיחה  שלהם.  הלוואי  ותופעות  השונים 
ודיון מסייעים בעיבוד המידע, ובמהלכם 
של  המצטבר  בניסיון  שימוש  נעשה 
המטופלים כדי לקרב את המידע הרפואי 
לחווייתם וכדי להפחית, ככל האפשר, את 

האיום הקשור בו.

הנפש  חולי  אצל  הקשות  הבעיות  אחת 
כי  תרופתי,  לטיפול  היענות  חוסר  היא 
שלהם  ההחלטות  קבלת  כושר  לעיתים 
להיות  המטפל  הצוות  על  לפיכך,  פגום. 
לצידו ולעזור לו על ידי מתן מידע ותמיכה, 
אם יבחר להיענות לטיפול, או להיות עימו 
כשיצטרך "לשלם" את המחיר, אם יסרב 
הדנה  המקצועית  הספרות  לו.  להיענות 
בנושא היענות המטופל, תומכת בתפישה, 
שחינוך יגביר את היענותם של מטופלים, 
ידע  העברת  כרוניות.  במחלות  החולים 
בלבד, אין בה די להגברת היענות. נמצא, 
פשוטה  בצורה  מועבר  שהמידע  שככל 
ובטכניקות  בשינון  שימוש  ידי  על  יותר, 
קוגניטיביות נוספות, תהיה ההיענות רבה 
תורם  המידע  של  הרגשי  העיבוד  יותר. 

רבות להיענות.
כדי להשיג את היענות המטופלים לטיפול 
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מסלול מועדף לאחים ואחיות שכירים
הבנק הבינלאומי מתכבד להציע לאוכלוסיית האחים ואחיות בישראל מסלול אטרקטיבי במיוחד לניהול חשבון.

כבנק המתמחה בפעילות בשווקי ההון והכספים, גיבש הבנק הבינלאומי מסלול ייחודי, המותאם לצורכי האחים והאחיות השכירים. 
המסלול מקנה מעטפת שירות אישית ומקצועית ברמה הגבוהה ביותר, ומגוון רחב של הטבות. להלן פירוט תנאי החשבון המוצעים:

הטבות גיוס ללקוחות חדשים
עמלות - פטור מלא מעמלות עו"ש )כולל עמלת מינימום( לתקופה של 3 שנים

עמלות פעולה ע"י פקיד:
• פטור מעמלת הפקדת מזומן
• פטור מעמלת משיכת מזומן

• פטור מעמלת הפקה ומסירת תדפיס לבקשת הלקוח
• פטור מעמלת העברה או הפקדה לחשבון אחר

• פטור מעמלת פדיון שיק
• פטור מעמלת הפקדת שיק
• פטור מעמלת תשלום שובר

עמלות פעולה ערוץ ישיר:
• פטור מעמלת זיכוי חשבון באמצעות מסלקה

• פטור מעמלת חיוב בכרטיס אשראי
• פטור מעמלת משיכת מזומן במכשיר אוטומטי
• פטור מעמלת העברה או הפקדה לחשבון אחר

• פטור מעמלת תשלום שובר
• פטור מעמלת שאילתת מידע בכל נושא.

• פטור מעמלת משיכת שיק
• פטור מעמלת הפקדת שיק

• פטור מעמלת חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע

משיכת יתר - משיכת יתר ללא ריבית בגובה משכורת עד 10,000 ₪ לתקופה של שנה.

הטבות מסלול הניתנות ללקוחות חדשים וללקוחות קיימים:
שירותי ייעוץ ייחודיים ופעילות בני"ע

• ייעוץ השקעות 
  "יועץ השקעות עד אליך" – שירות מיוחד של הבנק הבינלאומי לאחים ואחיות עסוקים: היועצים המומחים של הבנק יגיעו לפגישת

  ייעוץ בביתו או במקום עבודתו של הלקוח, לנוחיותו.
  שירות Second Opinion – חוות דעת נוספת על תיק ההשקעות הכולל של הלקוח, ללא כל התחייבות.

• צ'ק-אפ פנסיוני - פגישה שנתית עם יועץ פנסיוני מומחה

• פעילות ני"ע "הכל-כלול!" - חדשני ובלעדי לבנק הבינלאומי, עמלת "הכל-כלול" של 0.195% לרבעון בפעילות בניירות ערך, כולל 
עמלות קניה/מכירה, דמי משמרת ועמלות מינימום לפעילות בני"ע ישראלים

• פעילות בני"ע בתעריפים נמוכים במיוחד על פי גובה התיק

קנייה/ מכירה ני"ע ישראלים
קנייה/ מכירה בחו"ל
קנייה / מכירה מק"מ

דה"פ ני"ע בארץ ובחו"ל
עמלות העברת תיק ני"ע

אי ביצוע
הזמנה בהנפקה

0.25%
0.25%
0.05%
0.20%
פטור
פטור
פטור

0.15%
0.20%
0.05%
0.10%
פטור
פטור
פטור

0.175%
0.22%
0.05%
0.12%
פטור
פטור
פטור

500 אלף ₪ ומעלה150-500 אלף 50-150₪ אלף ₪גובה התיק



הלוואות בתנאים מועדפים
חבילת אשראי אשראי בריבית מועדפת למגוון מטרות, בסכום של 151,111 לתקופה של עד 5 שנים:

• הלוואות מיוחדות צרכים שונים:
• הלוואות לחופשה

• הלוואות לכל מטרה

משכנתאות בתנאים בלעדיים
• תשלום משכנתא על חשבון הבנק - הצעה מיוחדת לאחים והאחיות ולבני משפחתם, תשלום משכנתא ראשון על חשבון הבנק 

עד 3,000 ₪ )בכפוף לתנאי המבצע(.
• ריביות מועדפות ובניית תמהילי משכנתא מותאמים אישית, לרבות היכולת לקבוע את גובה ההחזר החודשי 

• פתיחת תיק - הנחה של 75%

מסגרת אשראי אטרקטיבית - מסגרת אשראי של עד פי 3 מהמשכורת, בריבית של P+ 1.50% בלבד

כרטיס אשראי אקסקלוסיבי - כרטיס אשראי Private Banking המקנה כניסות חינם לטרקלין האירוח בנתב"ג והטבות נוספות 
בבתי-עסק, עם פטור מדמי כרטיס למשך 3 שנים )כתלות במחזור מינימלי של 3,000 ₪ לחודש(

פעילות מט"ח בתנאים מיוחדים
• פטור מעמלת חליפין

• פטור מעמלת רכישת המחאות נוסעים
• פטור מהעברות מט"ח

• הנחת הפרשי שערי המרה - 5 פרומיל

פקדונות בריבית משופרת

הלוואות רכב - אשראי נוסף לרכישת רכבים בתנאים מועדפים

בנוסף, מציע הבינלאומי הלוואות לעמיתי קרנות ההשתלמות וקופות הגמל בסכום של עד 100,000 ש"ח ולא יותר מ-70% 
מיתרת הברוטו למשיכה של העמית. להלן תנאי ההלוואות:

הערות

כל ההטבות )למעט הלוואות כנגד קרן ההשתלמות( תקפות לתקופת המבצע בלבד )3 שנים( ומותנות בהעברת משכורת 
בגובה מינימלי של 5,000 ₪ או תיק השקעות בגובה מינימלי של 75,000 ₪.

הטבת הגיוס ניתנת למימוש תוך חצי שנה ממועד פתיחת החשבון.
ההטבות במטח, במשכנתאות ובני"ע הינן בכפוף לתשלום עמלת מינימום ובהתאם לתעריפון הבנק.

העמידה בתבחיני המסלול ייבחנו באופן חודשי - מסגרת האשראי תשתנה בהתאם אחת לשנה.

*הבנק רשאי לשנות את תנאי המבצע המוצע או להפסיק להציעו בכל עת. *אין כפל מבצעים ואין מעבר ממבצע למבצע. *אין כפל הטבות, וההטבות ניתנות לניצול פעם אחת. 
*ההצטרפות למבצע כפופה לשיקול דעת הבנק. *הסדרת הזכאות לקבלת הטבות הינה באחריות הלקוח. *אין לראות בפרסום זה משום הסכמה או התחייבות למתן המוצרים 

ולמתן אשראי כלשהו. *אשראי יוענק בכפוף לשיקול דעת הבנק ולהמצאת ביטחונות לשביעות רצונו, ובמקרה של משכנתא גם בהתאם לנהלים למתן הלוואות לדיור.

.2

.3

.4

.5

עד 24 חודשים
עד 36 חודשים
עד 48 חודשים
עד 60 חודשים

P+0.5%
P+0.75%
P+1%
P+1.5%

P+1.5%
P+2%
P+2.5%
P+3%

לקוחות שאינם מעבירי משכורתלקוחות מעבירי משכורתתקופה

+ 5%
5%-4% )כולל(
4%-3% )כולל(
3%-2% )כולל(
2%-1% )כולל(

עד 1%

0.6% לשנה
0.45%
0.35%
0.25%
0.15%

ללא הטבה

שיעור ההטבה בריבית מעל ריבית הטבלהשיעור ריבית בנק ישראל

פנקסי שיקים - 5 פנקסי שיקים חינם בשנה למשך 3 שנים

.1

עד 36 חודשים
עד 48 חודשים
עד 60 חודשים
עד 72 חודשים

P+0.2%
P+0.05%
P+0.5%
P+0.45%
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התערבות  חשובה  פסיכיאטרי,  תרופתי 
קבוצת  כמו  פסיכו-חינוכית,  סיעודית 
ומותאמת  המשכית  מובנית,  הדרכה 
לטיפול  ההיענות  המטופלים.  לצורכי 
בחייו  מרכזית  סוגיה  היא  התרופתי 
יותר  מסובכת  והיא  כרוני,  חולה  כל  של 
הנובעות  בעיות  בשל  הנפש  חולה  אצל 
התרופה  המחלה.  קבלת  ומאופן  מתיוג 
לא  המאבק  ולכן  המחלה,  את  מייצגת 
עימה  להשלים  ולא  המחלה  את  לקבל 
ההיענות  על  גם  המושלך  מאבק  הוא 
לטיפול התרופתי. אין ספק, שהמטופלים 
זקוקים למקום שבו יקבלו מידע עדכני, 
למחלתם  הנוגע  בכל  ורלוונטי  מפורט 
לעבד  להם  יתאפשר  ושבו  בה,  ולטיפול 
את כל קשת הלבטים, הבעיות והרגשות 
ולנטילת  חולים  להיותם  הקשורים 

תרופות )דויד ורודניק, 2004(.   

 מטרות הפרויקט
ידע  הקניית  הפרויקט:  של  העל  מטרת 
המחלה  עם  התמודדות  ומיומנויות 
במחלקה  המאושפזים  במשבר,  לחולים 
סגורה פסיכיאטרית, על ידי הקמת מערך 
קבוצתית  התערבות  באמצעות  סיוע 

פסיכו-חינוכית קצרת מועד.
מטרות ביניים:

• פיתוח מודעות החולה למחלתו ולמצבו 
שבו הוא נמצא , סיוע בזיהוי סימני מחלה    
הטיפול התרופתי בפרט  על  ידע  מתן   •

ועל אלטרנטיבות טיפוליות בכלל
• פיתוח מודעות להיענות לטיפול

• הטיית אוזן קשבת לחוויית האשפוז
• פיתוח מודעות לאורח חיים תקין
• מתן מידע על חוק זכויות החולה

בקהילה  הקיימים  המשאבים  הכרת   •
לאחר שחרור החולה מאשפוז

• התפתחות מקצועית ועמידה 
בסטנדרטים של עשייה סיעודית 

מתקדמת בפסיכיאטריה

 תכנון הפרויקט
מאחות  אישור  הרעיון,  גיבוש  לאחר 
עם  ראיונות  המחלקה,  ומנהל  אחראית 
מהם  וחיזוק  עידוד  קבלת  צוות,  אנשי 
פסיכו- סדנא  להקמת  הנכונות  על 

הנושא  במחלקה,  למטופלים  חינוכית 
הוצגו  רב-מקצועי.  צוות  בישיבת  הוצג 
הפרויקט,  מאחורי  והרציונל  הרעיון 
במחלקה,  הביצוע  חשיבות  הוסברו 
הפוטנציאליים  היתרונות  המטרות, 

ולמנחים  למטופלים  התועלת  והפקת 
ולמחלקה  בפרט  בפרויקט  המשתתפים 
הרעיון  על  חיובי  משוב  התקבל  בכלל. 
מאנשי  מלאה  תמיכה  והושגה  והיוזמה, 
הקשורים  המקצועיים  הסקטורים  כל 
לביצוע הפרויקט במחלקה. בשלב ההכנה 
המפגשים.  ותוכן  המנחה  הצוות  גובשו 
משתתפים  עם  אישיים  ראיונות  לאחר 
מטופלים,  קבוצת  גובשה  פוטנציאליים, 
לוח  ונקבע  בפרויקט,  המשתתפים 

הזמנים של המפגשים. 
בהנחיית  סדנה  נבנתה  התכנון  לאחר   
אנשי  ובהשתתפות  התוכנית  מרכז  אח 
תרם  מהם  אחד  שכל  רב-מקצועי,  צוות 
עיסוקו  תחום  של  ומהידע  מניסיונו 
ידע  במיומנויות  המטופלים  להכשרת 

והתמודדות עם מחלתם.
 

 כלי הערכה
המטופלים  עם  שיחות/ראיונות   •
במהלך ההתערבות  בסדנה  המשתתפים 

ולאחר סיומה, קבלת משוב.
הצוות  אנשי  בין  משותפים  דיונים   •

המנחה.
משתתפים  של  נוכחות/היעדרות   •

במהלך הסדנה.
למשתתפים  שיחולק  הערכה  שאלון   •
ויבחן  מפגש,  כל  לאחר  )המטופלים( 
בעמדות,  הנרכש,  בידע  השינויים  את 
בשביעות הרצון ויעניק משוב על חשיבות 

הנושא ועל דרך העברת הנושא.
חלופות  בחנו  אלה  הערכה  כלי 
בתוכנית,  בשינויים  לצורך  המתייחסות 
טעונות  נקודות  לאתר  במטרה  זאת 

שיפור.

 ביצוע הפרויקט
פברואר  בחודש  התקיימה  הסדנה 
ל-10   7 בין  השתתפו  מפגש  בכל   .2013
קבועים,  משתתפים  מהם   5 מטופלים, 
שגילו  מטופלים  הם  המשתתפים  ושאר 
התעניינות בנושא מפגש מסוים וביקשו 
במטרה  תועד  מפגש  כל  בו.  להשתתף 
לתאר תכנים ותהליכים שליוו את הסדנה. 

תיאור הסדנה
מפגש מספר 1 

היכרות, בהנחיית אח מרכז התוכנית.
תחילה נערך סבב היכרות. מרכז התוכנית 
התכנים  ואת  הסדנה  מבנה  את  הציג 
העיקריים במהלך התוכנית ובירר מה הן 

מהמפגשים.  המשתתפים  של  הציפיות 
קבלת  חשיבות  על  דיברו  המשתתפים 
חשיבות  מחלתם,  עם  להתמודדות  כלים 
תקווה,  והביעו  רפואי,  מידע  קבלת 
שהסדנה תעזור להם להתמודד עם מצבי 

משבר.

מפגש מספר 2
חוויית האשפוז, בהנחיית פסיכולוג קליני.
ממפגש  הסדנה  את  להתחיל  הרציונל 
העומס  של  שבמציאות  מכך,  נבע  זה 
להקשיב  ניתן  תמיד  לא  במחלקה, 
האשפוז.  לגבי  החולה  של  לרגשותיו 
ערה.  הייתה  לא  זה  במפגש  הדינאמיקה 
עצמו,  הנושא  היא  לכך  שהסיבה  ייתכן, 
על  לדבר  היססו  המשתתפים  כאשר 
חוויית האשפוז, היות שטרם הכירו זה את 

זה באינטראקציה קבוצתית.

מפגש מספר 3 
חולה  וחוק  החולה  זכויות  החוק  הכרת 
המנחה  המחלקה.  אח  בהנחיית  הנפש, 
זכויות  על  המגנים  החוקים  על  סיפר 
ועל  בפסיכיאטריה  חוקים  על  החולה, 
חשיבותם  את  הסביר  אשפוז,  סוגי 
ומשמעותם של הסתכלות פסיכיאטרית, 
סוגיות  ועוד  וקשירתו  החולה  בידוד 
רבות, שעוררו עניין רב אצל המשתתפים 
שאלות,  שאלו  המשתתפים  במפגש. 
בחוויות  זה  את  וזה  המנחים  שיתפו את 
מהמפגש,  רצון  שביעות  והביעו  אישיות 
שגילה לחלקם דברים חדשים, שלא ידעו 

עליהם. 

מפגש מספר 4 
בהנחיית  אישית,  היגיינה  של  חשיבותה 
אחות המחלקה. לנושא זה ישנה חשיבות 
הפסיכיאטרים,  למאושפזים  רבה 
מתקשים  הנפשי  מצבם  עקב  שלעיתים 
להקפיד על כללי היגיינה אישית וגורמים 
המנחה  ותדמיתי.  בריאותי  נזק  לעצמם 
ההיגיינה,  של  חשיבות  את  הסבירה 
וההשלכות  שלה  הבריאותיים  היתרונות 
של אי-הקפדה על כללי היגיינה אישית. 

משוחררת  הייתה  במפגש  האווירה 
היות  הקודמים,  במפגשים  מאשר  יותר 
ומובנת.  קלילה  בצורה  הועבר  שהחומר 
יותר  טוב  הכירו  המשתתפים  כן,  כמו 
הקבוצתית  והדינאמיקה  זה,  את  זה 
יותר מאשר בתחילת  זרמה באופן קולח 

התוכנית.



מפגש מספר 5 
וההתמודדות  המחלה  סימני  זיהוי 
וניהולו  היענות לטיפול התרופתי  עימם, 
והתמודדות עם תופעות הלוואי, בהנחיית 

רופא המתמחה בפסיכיאטריה.
הסיבות  תוארו  ההרצאה  במהלך 
והחברתיות  הפסיכולוגיות  הביולוגיות, 
ודרכי  הסימפטומטי  הביטוי  למחלה, 
הכוללות  המחלה,  עם  ההתמודדות 
הלוואי  טיפול תרופתי, מטרתו, תופעות 

והדרכים להפחתת תופעות לוואי.
פעילה  בהשתתפות  אופיין  זה  מפגש 
הידע  חוסר  בלטו  בדיון.  משתתפים  של 
וחשיבה  המחלות  על  המטופלים  של 
התרופות  כלפי  וסטיגמטית  חשדנית 
שאלות  הרבה  נשאלו  הפסיכיאטריות. 
כל  של  ולטיפול  לאבחנות  הקשורות 
הוביל  הנושא  מהמשתתפים.  אחד 
רגשית,  למעורבות  המשתתפים  את 
ולהרגשה  השייכות  לתחושת  שתרמה 

שהמשתתפים חולקים בעיות דומות.

מפגש מספר 6 
נפגעי  למען  ושירותים  עמותות  הכרת 
נפש בקהילה, בהנחיית העובד הסוציאלי 

למרות  ההערכה,  לממצאי  בהתייחסות 
גודל  של  הסטטיסטית  המוגבלות 
הייתה  לסדנה  כי  להסיק,  ניתן  המדגם, 
השפעה חיובית, והיא תרמה למטופלים 
היו  הנושאים  בקבוצה.  שהשתתפו 
חשובים, הועברו בצורה מספקת ומובנת, 

וכדאי לכלול אותם בתוכניות עתידיות.
במשוב המילולי המטופלים הביעו הנאה 
במספר  להם  שתרמה  מהסדנה  רבה 
בנושאים  לידע  החשיפה  כגון:  מישורים, 
של  היחס  להם,  והרלבנטיים  החשובים 
שהתגייסו  הרב-מקצועי,  הצוות  אנשי 
שהם  ההרגשה  וכן  המשתתפים,  למען 
לא לבד בהתמודדות הקשה עם המחלה, 
שניתן  הרגשה  להם  הקנתה  ושהקבוצה 
להיעזר זה בזה.     גם בשיחות מסכמות עם 
הנהלת המחלקה והצוות המנחה, התקבל 

של המחלקה. 
עמדו  בסדנה  המשתתפים  שרוב  היות 
חשוב  מאוד  זה  נושא  שחרור,  לקראת 
הוסבר  במפגש  עבורם.  ורלוונטי 
וסל  אפוטרופסות  הם  מה  למשתתפים 
שיקום, הוצגו עמותות, אגודות ושירותים 
המשתתפים  לרשותם.  העומדים  שונים, 
תעסוקה  מוגן,  דיור  לגבי  סוגיות  העלו 

ומועדונים חברתיים.
 המשתתפים גילו התעניינות רבה בנושא, 
היות שלא כולם מכירים את השירותים 
בקהילה, שעשויים לסייע למטופל לאחר 

השחרור.

מפגש מספר 7 
פרידה, בהנחיית אח מרכז התוכנית.

סיום,  לדברי  הוקדש  האחרון  המפגש 
משוב  וקבלת  פרידה  מסקנות,  הסקת 
ניתן  המשוב  באמצעות  מהמשתתפים. 

לבחון ולהעריך את הביצוע. 

הערכת הפרויקט והמסקנות
מידת  את  המודד  תהליך,  הינה  הערכה 
והתוצאות,  היעדים  המטרות,  הגשמת 
שלב.      מכל  נפרד  בלתי  חלק  והיא 

רצונם  את  הביעו  המנחים  חיובי.  משוב 
בסדנאות  השתתפותם  את  להמשיך 
הבאות. כולם ציינו את חשיבות התוכנית 

למחלקה והביעו תקווה להמשכיותה. 
בד בבד עם היתרונות שנודעו לתוכנית, 
היו לה גם מספר חסרונות. עקב ייחודיות 
אשר  סגורה,  במחלקה  המטופלים 
המחלה,  של  האקוטי  בשלב  נמצאים 
מרבית  המשתתפים.  באיתור  קושי  היה 
עקב  לקבוצה  התאימו  לא  המאושפזים 
מצבם הנפשי, ואלו שהתאימו, לא כולם 
הקבוצה  לפיכך,  להשתתף.  הסכימו 
שבמסגרת  ייתכן  יחסית.  קטנה  הייתה 
יום, או  מחלקה פתוחה, מחלקת אשפוז 
תמשוך  התוכנית  קהילתית,  במסגרת 
לוח  הוא  נוסף  חיסרון  משתתפים.  יותר 
בהתאם  שנקבע  המפגשים,  של  הזמנים 

הערכה שוטפת נעשתה במהלך כל שלבי 
ההערכה  גם  בוצעה  ובסיומו  הפרויקט 

.)Bergman, 1978( הסופית

 הערכת הביצוע
הקבוצתית  הדינאמיקה  מבחינת 
בהתחלה הורגשה חשדנות וספקנות מצד 
המטופלים כלפי התוכנית. במיוחד כאשר 
מדובר בפורמט של קבוצה, והמשתתפים 
למפגש  ממפגש  אך  יחד.  להיות  נאלצו 
יותר  טוב  רעהו  את  אחד  הכירו  החולים 
שהפכו  בדיונים,  בזה  זה  נעזרו  ואף 
והקבוצה  ויותר,  יותר  וערים  פתוחים 

התגבשה.
 על מנת להעריך את שביעות רצונם של 
ההישגים  הלמידה,  צורכי  המטופלים, 
יעילות  ההדרכה,  אופן  הידע,  ברמת 
בסוף  במטרותיה,  והעמידה  התוכנית 
המשתתפים  לחמשת  חולקו  מפגש  כל 
מתוך  )נלקח  הערכה  גיליונות  הקבועים 
 25 נאספו  בסוף התוכנית  סלמה, 2003(. 
ל-5  המתייחסים  עצמי  דיווח  שאלוני 

שאלות:

למטופלים,  ולא  למנחים  המתאים  לזמן 
בשעה  התקיימו  לא  שהמפגשים  כך 

קבועה. 
ניתן להסיק, שהפרויקט  בסופו של דבר, 
ויתרה מזאת,,  לו,  עמד במטרות שהוצבו 
הוגדרו  שלא  נוספות,  מטרות  הושגו 
בתכנון. למשל, הסדנה התקיימה במהלך 
שבוע אחד בלבד. הפרויקט הוכיח, שניתן 
לבצע התערבות מקצועית ודינאמית תוך 
חדשים  בסטנדרטים  ולעמוד  קצר  זמן 

לאור הרפורמה המתקרבת.
כמו כן, הושגו תוצאות נלוות, המשקפות  

את תרומת  הפרויקט, כגון:
הרב- צוות  אנשי  בין  הקשר  העמקת   •

מקצועי, שכולם עמיתים לעבודה.
• שיפור באיכות הטיפול, שמביא לעליית 
מקבלי  של  והרווחה  הרצון  שביעות 

1. האם הנושא שהועבר היום חשוב לך?
2. האם הנושא היה מספק מבחינת ההיקף?

3. האם הדרך שבה הועבר הנושא הייתה מובנת?
4. האם לדעתך יש לכלול את הנושא הזה בתוכניות דומות בעתיד?

5. האם יש לך שאלות שלא קיבלת עליהן תשובה?

לא )%(כן )%(שאלה

25 )100%(
22 )88%(
25 )100%(
25 )100%(
  5 )20%(

3 )12%(

20 )80%(
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השירות.
• הרחבת כוח ההשפעה של אחים/אחיות 
בכל הנוגע למצב הבריאותי של המטופל.

• הרגשת סיפוק והנאה מהעשייה 
הסיעודית.

• פיתוח אינטלקטואלי.
הסקטור  של  ויוקרתו  מעמדו  עליית   •

הסיעודי בקרב הצוות הרב-מקצועי.

הבולטים  היתרונות  שאחד  לראות,  ניתן 
הביצוע,  ונוחות  קלות  הוא  התוכנית  של 
הכנה  נדרשת  לא  המנחה  לצוות  כאשר 
מהמנחים  אחד  כל  ומסובכת.  ארוכה 
והמטופלים  מזמנו,  שעה  עד  תורם 
בפורמת  הפגישות  מכלול  את  מקבלים 
הסדנה. כמו כן, התוכנית גמישה וניתנת 
ניתן  ותמיד  ביצוע,  כדי  תוך  לשינויים 
לדרישות  בהתאם  אותה  ולהרחיב  לגוון 

או לרצונם של המנחים או המשתתפים.

 המלצות
שניתן  כפיילוט,   היה  הנוכחי  הפרויקט 
במסגרות  וליישמו  ממנו  ללמוד 
טיפולי,  ככלי  שונות  פסיכיאטריות 
התורם לבריאות ולרווחה של נפגעי נפש. 
התערבויות  לעשיית  אחיות  לעודד  יש 
זה  דבר  מטופלים,  והדרכת  טיפוליות 
יתרום להן מבחינת פיתוח מקצועי ואישי 

במקום עבודתן.

בתחום המחקר מומלץ לחקור את יעילות 
יישום התוכנית על מספר רב של מטופלים 
תפקודם  רמת  את  לבדוק   מנת  על 
והשיפור במצבם, לעומת מטופלים שלא 
לבדוק  גם  מומלץ  בתוכנית.  השתתפו 
חיי  איכות  על  הפרויקט  השלכות  את 
אשפוזים  על  השלכות   המטופלים, 
חוזרים ועל עוצמת הסימפטומים שלהם. 
כמו כן, מומלץ לחקור את יכולת היישום 
של תוכנית דומה לא רק בתחום בריאות 

הנפש, אלא גם בתחומי רפואה אחרים.

 סיכום
מערך  הקמת  הוצגה  זו  בעבודה 
קבוצתית  התערבות  באמצעות  סיוע 
במחלקה  מועד  קצרת  פסיכו-חינוכית 
לבריאות  במרכז  סגורה  פסיכיאטרית 
מדגיש  שתואר,  הניסיון  "גהה".  הנפש 
את המשמעות של גישה פסיכו-חינוכית 
עבור המטופלים ואת מקומה של האחות 
עם  פעולה  בשיתוף  הקבוצה  בהנחיית 

אנשי צוות רב-מקצועי.
את  להכין  מטפל  כצוות  חובתנו 
את  ולהתחיל  לשחרור  המאושפזים 
שיקומם כבר בקבלתם לאשפוז, להקנות 
להתמודדות  והכלים  הידע  את  להם 
המוצלחת עם מחלתם. למרבה הצער, כיום 
לא נעשה די במישור הזה, מה שמתבטא 
באחוז גבוה של אשפוזים חוזרים, כאשר 

במסגרת  להשתקם  מצליח  אינו  החולה 
לקראת  משפחתית.  או  קהילתית 
שטרם  הנפש,  בריאות  בתחום  הרפורמה 
קיימת בפועל, שפירושה אשפוזים קצרים 
בעת משבר אקוטי והעברת מוקד הטיפול 
ישוחררו  שהחולים  מצב,  ייתכן  לקהילה, 
במצבם.  שיפור  חל  בטרם  עוד  לקהילה 
השליליות  ההשלכות  את  לדמיין  קשה 
תצטרך  שהחברה  הזאת,  המציאות  של 
הצוותים  על  לפיכך,  איתן.  להתמודד 
יצירתיים  פתרונות  לחפש  המטפלים 
על  ויעילות  אופרטיביות  טיפול  ושיטות 

מנת לשפר את איכות הטיפול.
התוכנית הנוכחית עמדה במטרות והקנתה 
למטופלים המשתתפים בה את המודעות 
כמו:  בנושאים  מחלתם,  בתחום  והידע 
ועוד.  קהילתיים  משאבים  חוק,  תרופות, 
הסיעוד  סקטור  של  תרומתו  גם  חשובה 
במתן טיפול כוללני באמצעות התערבות 

קבוצתית. 

לתוכניות  כפיילוט  הייתה  התוכנית 
את  לבחון  מומלץ  ובהמשך  הבאות, 
התוכנית  מחקרית.  ברמה  יעילותה 
יכולים  בהחלט  ואחיות  שאחים  הוכיחה, 
להוביל אחריהם את הצוות הרב-מקצועי 
עבור  הטיפול   באיכות  שיפור  לצורך 
בסטנדרטים  ולעמוד  השירות  מקבלי 
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מדור פרסומי

מרקמן את טומשין טלפון 08-9393100, רח' פקריס 3 רחובות

טיפול בתביעות נזיקין, מחלות ותאונות עבודה
מאת עו"ד ליאור טומשין *

*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".

או  רוטטים  כלים  עם  בעבודות  או  בעבודות מחשב,  רבים שעוסקים  בעובדים  נתקלנו   - היד  כף  בעיות בשורש 
עבודות שדורשות לחץ על כפות הידיים )פתיחת בקבוקים, קריעת שקיות, סחיטת מטליות, לקיחת דמים ועוד( - 

שהתלוננו על פגיעות באצבעות ובעיקר על תסמונת התעלה הקרפלית.

ואחרים שעבודתם מאופיינת  ניתוח  ואחיות חדרי  יותר אחים  בולט  ובאופן  רבים  עובדים   - ורידים  אי ספיקת 
בעמידה ממושכת, סטטית בעיקרה, התלוננו על דליות ברגליים ואי ספיקת ורידים. 

שחפת ומחלות כבד - עובדים שנחשפו בידיעתם או שלא בידיעתם לטיפול בחולים שנשאו מחלות מדבקות או 
שנדקרו במחט וכעבור זמן קצר התגלו אצלם מחלות שונות או נשאות )במקרה שחפת( שעשויות לנבוע מהדבקה. 

פגיעה בבסיס אגודלים - גילינו אצל מילדות ועובדים אחרים שעבודתם מתאפיינת בלחץ על  בסיס כף היד. 

פגיעות גב, צוואר וכתפיים - גילינו אצל עובדים, בעיקר במחלקות בהן הם נדרשים לסייע בשינוי תנוחה לחולים, 
נקודתיים של תנועה לא טובה,  עובדים אחרים שארעו להם אירועים  ובקרב  ומשיכה של חולה  בסיוע בהקמה 

נפילה או הרמה שהובילה לפגיעה אורתופדית באברים אלה. 

מחלות עור וריאות  - אצל עובדים שנחשפו לחומרים שונים – החל מעובדי ניקיון, עבור דרך רוקחים וכלה באחיות 
ורופאים שנחשפו לחומרים שהותירו בהם אקזמות למיניהן או פגיעה בתפקודי הריאות. 

בצד כל אלה למדנו על מקרים של התקפי לב ואירועים מוחיים דווקא יותר בקרב רופאים שסיפרו על אירועים 
דרמטיים בעבודתם, שארעו בסמוך לכך. 

בכל אלה, בצד תאונות רגילות, ניתן להכיר כתאונות עבודה ומחלות מקצוע, לפי העניין, במוסד לביטוח לאומי – 
הן לעובדים והן לגמלאים ע"מ לנסות ולקבל מענק חד פעמי או פיצוי חודשי בגין פגימות אלה.

של  הארצי  העובדים  ועד  התארגן  חודשים  מספר  לפני 
שנהווה  מנת  על  משרדנו,  אל  ופנה  כללית  חולים  קופת 
עובדי  לכל  ומוסדרים,  אחידים  בתנאים  לטיפול,  כתובת 
וגמלאי קופת חולים כללית במסגרת זו קיבלנו פניות רבות 
בעיות  של  חוזרים  דפוסים  על  למדנו  שמהן  עובדים  של 
על  שחזרו  מהבעיות  חלק  הבריאות.  שירותי  עובדי  בקרב 
כמספר  אותנו.  אפילו  הפתיעו  וחלק  צפויות  היו  עצמן 
הפניות כך מספר השאלות וחוסר הידע בדבר הזכויות של 
את  אביא  זו  רשימה  במסגרת  אלה  פגימות  בשל  עובדים 
עיקרי הבעיות, הרפואיות שחזרו על עצמן, ועיקרי המחלות 
הייחודיות בהן ניתן להכיר לעובדי שירותי הרפואה, זאת 
כמובן בצד פציעות ותאונות רגילות – בהן ניתן להכיר לכל 

עובד – בהתאם לנסיבות המקרה. 
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מודעות לנושא מיניות
בבני נוער הפגועים בחוט השדרה

;RN, BA 2רונית בילו ;RN, BA 1דנה אביזיז
1אחות במחלקת שיקום ילדים; 2מסגנית אחות אחראית במחלקת שיקום ילדים;

המרכז הרפואי המשולב שיבא תל השומר תל השומר

danaviziz@gmail.com  :סופר מכותב

 מבוא
ילדים  שיקום  במחלקת  עובדות  אנו 
תל  שיבא,  המשולב  הרפואי  במרכז 
בני  פגשנו  השנים  במהלך  השומר. 
כתוצאה  השדרה,  בחוט  שנפגעו  נוער, 
הפוגעות  ממחלות  דרכים,  מתאונות 
לשיתוק  וגורמות  העצבים  במערכת 
שרירים, ממחלות ניוון שרירים, נפילות 
מגובה, טראומה וכו'. עם השנים למדנו, 
בני  של  שונה  התייחסות  קיימת  כי 
מה  שלהם.  המיניות  נושא  אל  הנוער 
שבעבר היה נושא שהוא בבחינת טאבו, 
מדברים  ולא  בו  "נוגעים"  שלא  נושא 
עליו, פרט לנגיעות סמי-הומוריסטיות, 
באופן  וצף  שעולה  נושא,  הוא  כיום 
נוער,  בני  בעבר  אם  בוטה.  ואף  ברור 
היו  מבית-החולים,  משתחררים  שהיו 
למרפאת  השחרור  לקראת  מופנים 
מיניות )מרפאה שעוסקת שנים בתחום 
באופן  המרוחקת  לנכים,  המיניות 
היום  הרי  שלנו(,  האשפוז  מבניין  פיזי 
התעורר הצורך לתת מענה ישיר ומידי, 
ניתן  שלא  כיוון  האשפוז",  "בסוף  לא 

לדחוק את הנושא הצידה.

הנוער,  בני  עם  האינטימיים  המפגשים 
יחסית  היום  הרבה שקיימת  הפתיחות 
לעבר, הנגישות של בני הנוער למקורות 
מידע,  )מקורות  מיניות  בנושא  מידע 
כגון  ומהימנים,  מפוקחים  תמיד  שלא 
האינטרנט, חשיפה לפורנו שגוי(, קיום 
יחסית  מוקדמים  בגילים  מין  יחסי 
לשנים עברו, כל אלה גרמו לצורך לפתח 
במחלקה.  מקצועי  באורח  התחום  את 
אלא  הנוער,  בני  של  רק  אינו  זה  צורך 
להשיב  שנדע  כדי  כאחיות,  שלנו  גם 
את התשובות הנכונות, לתת את הייעוץ 
לגורמים  להפנות  הנכונים,  וההכוונה 
והמיטיבים,  המקצועיים  המתאימים, 
את  להשאיר  לא  דבר,  של  ובסופו 

הנושא פרוץ.  

בני הנוער נפגעי חוט שידרה 
והיחס לנושא המיניות

חלק  היא  הרחבה  בהגדרתה  מיניות 
הקשר  בשל  השיקום,  בתהליך  חשוב 
כגון:  מרכיבים  למכלול  שלה  ההדוק 
הערכה עצמית, תדמית גוף, קשר בין-
אישי ומוטיבציה )חרותי ואלוני, 2011(.

בני הנוער המאושפזים במחלקתנו, הינם 
בני נוער ככל בני הנוער - חווים את גיל 
וכל  השונות  טלטלותיו  על  ההתבגרות 
אלו  נוער  שלבני  אלא  מכך.  המשתמע 
לא  שבהחלט  פיזית,  נכות  "מצורפת" 
מקלה על התמודדותם עם גיל זה ועם 
מאושרים,  כבוגרים  לחברה  כניסתם 

השלמים עם עצמם. 
תסכול,  חווים  רבים  בריאים  נוער  בני 
הכוללת  מוכחת,  שליליות  של  חוויה  
שנאת גוף ודימוי גוף נמוך. בני הנוער 
נכות  בעלי  שהינם  במחלקה,  שפגשנו 
הליכון,  גלגלים,  )כיסא  לעין  גלויה 
התחושות  את  חשים  סדים(,  קביים, 
כי  מוצאות,  אנו  גבוהה.  בעוצמה  הללו 
יש לנו מקום רב בהדרכתם ובהנחייתם 
מתפשרות.  לא  חברויות  למציאת 
עצמי  ערך  על  המבוססות  כאלה,  לא 
או  תלותיים,  אותם  המשאיר  נמוך, 
ירצה  "מי  כאלה שנבנות על המחשבה 
להישאר איתי", "מישהו אחר לא ירצה 
את  אצלהם  לחזק  יש  לכן  וכד'.  אותי" 
שהבחירות  כדי  הגוף,  דימוי  תחושת 

יתבססו על דימוי מבוסס ויציב.
כי  מציינים,    ,)2011( ואלוני  חרותי 
בריאים,  לאנשים  חשוב  מיני  תפקוד 
אבל חשוב באותה מידה לבעלי נכויות, 
נכים  לתייג  נוטה  שהחברה  למרות 
כולל  רבים,  חיים  בתחומי  כמוגבלים 
פעילות מינית.  קיימים הרבה מיתוסים 
מוגבלות   עם  אנשים  של  מיניות  לגבי 

פיסית כמו:
• לנכים אין עניין במין 

• אסור לאפשר לנכים להיות הורים 
ובריאים  צעירים  לאנשים  מיועד  מין   •

בלבד 
יכולים  לא  נכים  א-מיניים,  הם  נכים   •
ליהנות ממין טוב, שכן נדרשת אורגזמה 

• לנכים אין מין ספונטני 
• מין טוב מחייב חדירה 

• הגבר צריך ליזום יחסי מין 

לאורך  שנעשו  ובסקרים,  במחקרים 
של  גבוהים  שאחוזים  נמצא  השנים, 
בפעילות  עוסקים  שידרה  חוט  נפגעי 
חיים,  איכות  בנושא  ממחקר  מינית. 
שנעשה בקרב מאות נפגעי חוט שידרה, 
נמצא, שבדירוג 12 תחומי איכות חיים, 
החמישי  במקום  דורג  המין  חיי  תחום 
מטלות  חברה,  חיי  )לפני  בחשיבותו 
דיור  תחבורה,  תעסוקה,  יומיומיות, 
ועוד(, ואולם שביעות הרצון מחיי המין 
היתה במקום האחרון בדירוג.   בין  -82

קיימו  חוט השדרה  נפגעי  מכלל    97%
יחסי מין לאחר פציעתם.

 מקום הסיעוד
בתחום  הרבה  עוסקות  אנו  כאחיות 
השדרה  בחוט  הפגיעה  עם  הסוגרים. 
קיימת פגיעה בסוגרים עד לאי-שליטה 
התרוקנות  מדריכות  אנו  בהם.  מלאה 
ומערכת  העיכול  מערכת  של  סדירה 
השתן, לעיתים עם התערבות פולשנית 
שלפוחית  של  צנתורים  )באמצעות 
השתן והחדרת נרות רקטליים(. העיסוק 
אינטימיים.  באיברים  ישיר  באופן  הוא 
עם זאת, קיים קושי של מטפלים רבים 
לעסוק בנושא המיניות, וישנה הססנות 
שקד  המטפלים.  מצד  מבוכה  והרגשת 
קורה  הצער,  למרבה  כי  מציין,   ,)1995(
בתגובות  נתקל  שהנכה  אחת,  לא 
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בנסותו  ונבוכות  מתחמקות  הססניות, 
בחלק  המיניות.  בנושא  שאלות  לברר 
כאלה  תגובות  עלולות  מהמקרים 
למנוע המשך התעניינות בקבלת עזרה 

מקצועית בנושא חשוב זה.

המתאשפזים  הנוער  בני  אוכלוסיית 
בעמוד  פגיעות  בעקבות  במחלקה 
ניסיון  חוו  כבר  חלקם  מגוונת.  השדרה 
אחרים  לעומתם,  אחר.  או  זה  מיני  
מיכולת  ומוטרדים  מינית  התנסו  טרם 
עתידית. לבני נוער אלו יש אינטראקציה 
חלקם  אחיות.  עם  אינטימית  לעיתים 
להעלות  ופתיחות  חופשיות  חשים 
אחרים  אותם.  המטרידות  הבעיות  את 
נוער   בני  ישנם  ומסוגרים.  סגורים 
עם  מין  יחסי  ישיר  באופן  המקשרים 
אהבה/ מיחסי  התעלמות  תוך  פוריות, 
אינטימיות וקשרי חברות. נראה כי אצל 
הנוער  בני  של  העיקרי  העיסוק  רובם 

במיניות הוא בהקשר פיזי בלבד. 

בין השאלות שאנו נשאלות על ידי בני 
האם  הבאות  השאלות  בולטות  הנוער 
יהיה לי חבר? אוכל להיות הורה? האם 
אי  אהנה  אני  בהיריון?  להיות  אוכל 
לי?  יעמוד  משהו?  ארגיש  אני  פעם? 

אני ארגיש אורגזמה?

האשפוז  במהלך  כי  לזכור  הראוי  מן 
במחלקה נמצאים במחלקה גם ההורים 
בטיפול  משמעותי  חלק  הלוקחים 
בהמשך   כי  מחשבה  מתוך  בנערים 
העיקריים,  המטפלים  להיות   יהפכו 
בהתעסקות  הקושי  את  שמגביר  מה 
בתפקוד  הפגיעה  המיניות.  נושא.  עם 
שבו  בגיל  רבה  במידה  תלויה  המיני 
קרובות,  לעתים  הפגיעה.  התרחשה 
השלכות  עם  מתמודד  ההורה  כאשר 
של פגיעה  בחוט השדרה, המיניות של 
להיות בסדר העדיפויות  יכולה  הנפגע 
הנמוך ביותר. ההורים נוטים  להתמקד 
בסוגיות כלכליות וחברתיות ולהתמקד  
בשאלות האם לילדם תהיה האפשרות 
ללמוד, לעסוק בספורט, להתפרנס. את 
לדחוק  ההורים  נוטים  המיניות  נושא 
מהמחשבה ומהדאגה. עם זאת, כאשר 

הנער מגיע לגיל ההתבגרות, מתעוררים 
נוער  בני  של  הוריהם  בעוד  החששות. 
לקבל  או  לחשוש  עשויים  בריאים 
בנושא  ילדיהם  של  התעניינות  בברכה 
המיניות, אין זה נדיר שנושא זה יגרום 
למבוכה בקרב ההורים, אשר בנם/ביתם 
זאת  לעומת  השדרה.   בחוט  נפגעו 
חוט  נפגעי  במבוגרים  מדובר  כאשר 
שידרה המצב הוא שונה, שכן להם יש 
הם מבססים  מינית, שעליה  היסטוריה 
את הציפיות שלהם, ואולי שותף לחיים, 
אשר חייב גם הוא להבין ולהגיב לשינוי 
מהפגיעה  כתוצאה  החיים  באורח 
.Alexander,M.S, Alexander,C.J.,2007

מטרות  לעצמנו  הצבנו  זאת  לאור 
סיעודיות ריאליות, ביניהן: 

להימנע  ולא  לנושא  מקום  לאפשר   •
מלעסוק בו; 

והעצמה  חיזוק  ביטחון,  לתת   •
למטופלים ולצוות המטפל; 

לשאלות  ענייניות  תשובות  לתת   •
)כמו  המיניות  בנושא  שמתעוררות 
להיות  שהופכים  בגוף  אזורים  למשל: 
הכתפיים  איזור  כמו  יותר  ארוגניים 

שהופך להיות רגיש יותר למגע"( 
• לתת כתובת אינטרנט וטלפונים ומידע 
על מקומות כמו "דלת פתוחה" ומרפאת 
"שקמה" שבתל השומר עם התייחסות 

לנכויות; 
חיזוק  תוך  והדרכה  חינוך  להדגיש    •
הקשר בין יחסי מין ליחסים בינאישיים, 
בין רגש ויחסי אהבה, וזאת, תוך הדגשת 
קיימת  הפגיעה  לאחר  כי  הרעיון, 
שינויים  ומופיעים  פיזית  מוגבלות 
שעוברים על הגוף. אבל הרצון לקרבה, 

לחום ולאהבה אינו משתנה! 

וכן העברת מסר ברור כי אנשים לאחר 
לחזור  יכולים  השדרה  בחוט  פגיעה 

לפעילו מינית

חרותי ואלוני )2008( מתייחסים לנשים 
נכות בקשר זוגי ומציינים, כי בקרב כל 
הזוגות אהבה ושייכות הינם המרכיבים 
שמקובל  כפי  ולא  ביותר,  החשובים 
הנכות.  של  הפיזי  המצב   - לחשוב 

והמרכזי"  "האקטיבי  התפקיד  לעומת 
נתפסים  שאלו  כפי  וזקפתו,  הגבר  של 
הנשי  הרי התפקוד  בחברה,  בצדק  ולא 
אפשרי, גם כשהוא פסיבי יחסית, ותלוי 

פחות במערכת העצבים המרכזית. 

 חינוך לעצמאות: 
במחלקת  האשפוז  במהלך  השאיפה 
הנכה  את  להביא  היא  השיקום 
ידי  על  מצוטט   Bregman לעצמאות. 
שקד )1995(,  וטוען כי נכים צעירים יותר 
גילו רמת הסתגלות מינית גבוהה יותר 
מנכים מבוגרים. נכים שהם בעלי יכולת 
גבוהה יותר של עצמאות ואי-תלות הם 
גם בעלי יכולת להסתגלות מינית טובה 

יותר מאשר נכים לא עצמאיים. 

 חיזוק הדימוי העצמי:
הנוער,  בני  עם  מתנהלות  רבות  שיחות 
החזרה  לחשיבות  מתייחסות  והן 
לעיסוקים  ללימודים,  לבית-הספר, 
גילם, עם  ולמפגשים עם בני  חברתיים 
מקבלים  במחלקה  ה"שווים".  קבוצת 
ריפוי  רגשיים,  טיפולים  המאושפזים 
ולימודים  פזיוטרפיה  טיפולי  בעיסוק, 
במרכז למידה. כיום המגמה היא חזרה 
למסגרת לימודית קודמת תוך התאמות 
כמעט  הנוער,  בני  מתאימות.  פיזיות 
לחזור  ואי-רצון  קשיים  העלו  כולם, 
שהו  הם  שבה  הלימודית  למסגרת 
שיחות  גלגלים.  לכיסא  שנזקקו  לפני 
הצוותים  עם  יחד  אחיות,  של  רבות 
הרב-מקצועיים, עם בני הנוער עוסקות 
למסגרות  לחזרה  ובתמיכה  בדרבון 
וקידום  בלימודים  לעיסוק  הקודמות, 
השכלתי. שקד, עורי, שמש ורוזין )1995(,  
יותר,  למשל מצאו  כי נשים משכילות 
שהיו רווקות, או שנישאו לאחר שנפגעו, 
וחוו  יותר  גבוהה  במידה  מרוצות  היו 
הנאה רבה יותר מחיי המין שלהן, מאשר 
נשים עם השכלה נמוכה, שהיו נשואות 

בעת שנפגעו. 

את  נותנים   )2011( ואלוני  חרותי 
לגישתם,  העמדות.  נושא  על  הדעת 
האפשרויות  מגוון  את  להרחיב  כדאי 
וללא חדירה  יחסי מין בחדירה  ולכלול 
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כאפשרויות לגיטימיות, היכולות לגרום 
הנאה, תוך רגישות לצורכיהם של שני 

בין הזוג. 

דואר )1985( מתייחס לבעיות שכיחות 
נוספות כמו: חשש מפגיעה פיזית שלא 
במתכוון על ידי בת/בן הזוג בעת פעילות 
מינית. אם בן הזוג חושש להכאיב, יש 
לפגיעה  אפשרות  כי  אותו,  להרגיע 
כמעט שאינה קיימת. פחד דוחה הנאה! 
לפעילות  עצמית  להכנה  להתייחס  יש 
הפעילות  את  לתכנן  מוטב  מינית.  
המינית לשעה שבה הנכה פחות עייף עם 
ביותר,  המועטות  ההפרעה  אפשרויות 
כשתהליך פעולת המעיים הסתיים )אנו 
ידי  על  להתרוקן  במחלקה  מלמדים 
יזום  באופן  ביום  פעם  רקטליים  נרות 
בשעה קבועה(. רגיעה והרפיה מגבירות 
האזנה  חמה,  מקלחת  מינית.  פעילות 
למוסיקה, עיסוי או שפשוף עדין. עדיף 
קורה  מה  הזוג  לבן/בת  יסביר  שהנכה 
לגוף כאשר חוט השדרה נפגע. מישוש 
גופו של בן/בת הזוג לפני שמתפשטים 
מיני,  במגע  שבאים  לפני  או  עירומים, 
כלשהי,  מההפתעה  מפחית  הוא  אף 
שבן הזוג עלול לחוש בה. מספר פעמים 
הועלה חשש של בני נוער שפנו אלינו, 
אינטימיים  רגעים  בעת  כי  גדול,  פחד 

 )1985( דואר  "פנצ'ר".  שקרוי  מה  יהיה 
מעיים  לפעולת  או  להשתנה  מתייחס 
למשותקי  קורה  זה  דבר  במיטה, 
גפיים רבים בזמן הפעילות המינית או 
ועלול להיות מביך. יש לרוקן  לאחריה, 
את שלפוחית השתן ולהימנע  משתיה 
מרובה כמה שעות לפני פעולה מינית. 
בדרך כלל ספסטיות מהווה אות אזהרה 
איברו  את  להוציא  יכול  הגבר  בנידון. 
לפני  לשתות  לא  מאוד  חשוב  בזמן, 

קיום יחסי מין.

 סיכום
מאוד  בסיטואציות  הנתונות  כאחיות 
אינטימיות עם מטופלים לאחר פגיעה 
מקום  יש  כי  מצאנו  השדרה,  בחוט 
ללמידה רחבה ועמוקה יותר של נושא 
המיניות, הגישה אליו והפנייה לגורמים 
מפעילויות  כחלק  רלוונטיים.  מטפלים 
החיים שאותן אנו מנסות לשקם לאחר 
פגיעה, זוהי פעילות חיים חשובה, שיש 
לתת עליה את הדעת, על מנת שתהליך 

השיקום יהיה שלם ומלא.
בחרנו להרחיב את הידע בנושא, למדנו 
מחנך  בקורס  פתוחה"  "דלת  במסגרת 
למיניות, וכמו כן העלינו את המודעות 
אנו  למחלקה.  עמיתינו  בקרב  לנושא 
המסר,  את  לצעירים  להעביר  מנסות 

ואוהב,  חם  רגש  כוללים  מיניות  חיי  כי 
ויחסי זוגיות שאינם תלויים בשום נכות 

פיזית.
לבריאות  מרפאות  למצוא  ניתן  כיום 
מינית כמעט בכל מרכז רפואי, שאליהן 

אפשר להפנות את המטופלים. 

כמו:  בנושא  הנוגעים  סרטים  ישנם 
לחיים"  "מחוברים  רוקד",   אני  "בפנים 
)צרפתי(, "המטפל" )צרפתי(, "מפגשים", 
שיכולים  ספרים  וכן  הביתה"  "השיבה 
להתאים כגון: "לחיות על גלגלים"/ תום 
נער  על  שמספר  נוער  לבני  ספר  סער, 
ונותר  שנפצע בעקבות קפיצה לבריכה 
עומר;  דבורה  אתגבר"/  "אני   משותק; 

ו"פתק"/ חנן פרנק.

ניתן להפנות למרפאת "שקמה" מרפאת 
השומר,  תל  החולים  בבית  מיניות 
גם  מיניות,  בנושאי  המתמחה  מרפאה 
ייעוץ   - - רעות"  "דלת פתוחה  לשירות 
וטיפול ללא תשלום )במימון של משרד 
האגודה  הבריאות,  משרד  הרווחה, 
לצעירים  ואשלים(  המשפחה  לתכנון 
ותחושתיות  פיסיות  מוגבלויות  בעלי 

.www.opendoor.co.il
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· תואר ראשון בסיעוד- יתרון
· קורס על בסיסי- יתרון משמעותי

· יוזמה
· עמידה בתנאי לחץ

· הקפדה על איכות הביצוע
קורות חיים יש לשלוח למשרה 18133 

cv@assuta.co.il :לכתובת מייל

אסותא מציעה לכם לעבוד עם אתגר מקצועי,
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אין חדשה?



האחות בישראל אוקטובר 2013 40


