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בימים אלו, כאשר עדיין מהדהדים קולות הטילים שנורו על כל חלקי הארץ ולאחר שאוכלוסיית ישראל התגוננה תחת 
מטר של איומים ביטחוניים, שהפכו לסיכון בגוף ובנפש, שוב אותגר חוסנו של העורף הישראלי, אשר נשען על אמון 

הציבור במערכות השלטון, וביניהן מערכת הבריאות.

היכולת של מערכת הבריאות לעמוד בעת משבר ובעיתות מצוקה נבנית בתקופות ההפוגה והרגיעה, גם אם היא 
יחסית, ומתבססת על הבניית הכוח לאורך שנים, ובהקשר זה "ועדת גרמן" יכולה להיות הניצן הראשון במגמה של 

מיצוב נושא הבריאות במקום משמעותי בשיח הציבורי הישראלי, ומשם – מותווית הדרך לשיפור המערכת.

מכל מקום, הקמתה של "הוועדה המייעצת לחיזוק מערכת הבריאות הציבורית", או כפי שהיא שגורה בפי כל - "ועדת גרמן" 
- לכשעצמה היא בעלת חשיבות מיוחדת, וזאת, משלושה טעמים עיקריים: האחד, ההכרה בחשיבותה ובמרכזיותה 
של מערכת הבריאות בחיי הציבור בישראל; השני, הודאה בקיומן של בעיות יסוד מבניות במערכת הבריאות בישראל, 
הדורשות ליבון ציבורי וטיפול של הממסד הפוליטי; והשלישי, הצורך של ממשלת ישראל בגיבוש מדיניות ארוכת טווח 

בתחום הבריאות.

עוד באותו עניין נזכיר, כי מטרתה המוצהרת של ועדת גרמן הייתה " ... להבטיח ]במערכת הבריאות - הערה שלי א.כ.[ 
את קיומם היציב לאורך זמן של עקרונות השוויון, הצדק והעזרה ההדדית". הגדרת המטרה כאמור לכשעצמה הינה אמירה 
משמעותית וחשובה, גם אם יש שיטענו כי חזון זה כלל לא מוצה בעבודת הוועדה, ואף לא קיבל את הביטוי הראוי 
במסקנותיה. מכל מקום, ניתן לראות בכך אור בקצה המנהרה לגבי מיצוב ערך השוויון במערכת הבריאות, הבסיס 

הערכי של התפיסה המיניסטריאלית של משרד הבריאות וקריאת כיוון לשנים הקרובות.

בטרם נכנסים לגוף ההמלצות, בחינת האשכולות וראשי הפרקים של "ועדת גרמן" מתגלה כי הוועדה ניסתה להגדיר 
האיתנות  האחד,  מישורים:  חלוקתם לחמישה  תוך  ותחלואיה,  כשלי מערכת הבריאות  הכובד של  מרכזי  ליבת  את 
הפיננסית של קופות-החולים; השני, העדר משאבים של בתי-החולים הציבוריים והסטת תקציבים ציבוריים למגזר 
תיירות  הסדרת  העדר  הרביעי,  רפואיים;  ביטוחים  על  הציבור  של  מושכל  בלתי  ותשלום  שימוש  השלישי,  הפרטי; 

המרפא; החמישי, פגמים בתפקוד משרד הבריאות כרגולטור.

בכל אחת מהגזרות האמורות "ועדת גרמן" וחבריה תרו אחר פתרונות - פעמים מעמיקים יותר ופעמים ברורים פחות. 
ואולם, ברור, ואין כל ספק, כי הבראת מערכת הבריאות בישראל אפשרית רק אם תתקבל החלטה אסטרטגית לחדול 
הבריאות  את  הממקמת  מדיניות  לאמץ  זאת  ותחת  הציבורית,  הבריאות  מערכת  של  המובנה  תת-התקצוב  ממדיניות 
לשנה  שקלים  מיליארדי  של  בשיעור  משמעותיים  תקציבים  והזרמת  הלאומי  העדיפויות  סדר  במרכז  הציבורית 

למערכת הבריאות הציבורית.

יום ושעה שעה בכל שדרות תחומי העשייה  יום  ביטוי לתת-התקצוב של מערכת הבריאות הישראלית אתן חשות 
של האחיות - בקהילה, בבתי-החולים ובבריאות הציבור - כוח האדם המצומצם ביחס לצרכים קורס תחת הנטל, 



בעוד שגם האמצעים החומריים העומדים לרשותנו הולכים ומתכלים. תחושותיכן מקבלות תמיכה מהנתונים הכלכליים 
ולתקציביהם  למשאביהם  המתייחס  בכל  הציבוריים  הבריאות  מוסדות  ידי  על  המועבר  מהמידע  גם  כמו  העגומים 

המתדלדלים, ובראשם בתי-החולים הציבוריים וקופות-החולים בישראל, ללא יוצא מן הכלל.
בכל אחד מהנדבכים המוחלשים במערכת הבריאות ניסתה "ועדת גרמן" ליתן מענה, אם כי לטעמם של רבים באופן 

בלתי מספק, כדלהלן:

במישור קופות-החולים המליצה הוועדה ליצור מנגנון לעדכון אוטומטי של תקציביהן, כשהוא מותאם לשיעור הגידול 
באוכלוסייה בישראל. במקביל, ממליצה הוועדה ליצור תמריצים ומסגרות, שיאפשרו הסטה של אשפוזים מבתי-החולים 
לחלופות האשפוז בקהילה, תוך שיפור התקשורת ורצף הטיפול בין בתי-החולים לבין הקהילה ובין הרפואה הראשונית 

למומחים, וזאת, בין היתר, באמצעות חיזוק הרופא הראשוני בקהילה כמנהל הטיפול.

והרופאים  האחיות  מספר  הגדלת  האחד,  מהצד  המשאבים:  הגדלת  על  גרמן"  "ועדת  המליצה  בתי-החולים  במישור 
העומדים לרשות בתי-החולים; ומהצד השני, הגדלת המשאבים החומריים ומספר מיטות האשפוז. 

במקביל, המליצה הוועדה על הרחבת זמני הטיפול אל שעות אחר הצהריים, הן במישור זמינות המומחים בשעות אחר 
הצהריים, והן בביצוע פרוצדורות וניתוחים בשעות אלו. במקביל, הרחבת אפשרות הבחירה של המטופל מבין בתי-

החולים, וקביעת יעדים באמצעות משרד הבריאות להפחתת העומסים בחדרי המיון ובמחלקות האשפוז.

במישור ביטוחי הבריאות קוראת הוועדה להגברת הפיקוח, ההאחדה ופישוט תוכניות ביטוחי הבריאות, בין היתר, באמצעות 
חלוקתן לשלושה סוגים ]המסלול העיקרי הוא בחירת מנתח[, האחדת תנאי הפוליסה של השב"ן בין כל המבטחים, 

יצירת מרכזי ידע השוואתיים בין המבטחים ועוד. 

במישור ההסדרה של תיירות המרפא קוראת הוועדה לפעול בשני ערוצים מקבילים, מחד גיסא, יצירת כלים להבטחת 
הוועדה  ממליצה  אלה,  לצד  המרפא.  לתייר  הוגן  שירות  הבטחת  גיסא,  ומאידך  הישראלי,  למטופל  הטיפול  עדיפות 
לקבוע היטלים ולהעביר חלקים מתוך הכנסות תיירות המרפא לטובת הרפואה הציבורית בישראל, שתכליתן שיפור 

תשתיות וקיצור תורים ברפואה הציבורית.

במישור חיזוק משרד הבריאות כרגולטור המליצה הוועדה להקים רשות אשפוז ממשלתית, שתבחין ותפריד בין תפקידו 
של משרד הבריאות כמפעיל בתי-החולים הממשלתיים לבין תפקידו של המשרד כמפקח. כמו כן, המליצה הוועדה על 

מספר פעולות לשיפור יכולתו של המשרד לאסוף מידע לצורך פיקוח יעיל יותר.

ברור, כי במסקנות "ועדת גרמן" ישנן מספר המלצות חיוביות, אך אין בהן כדי לפתור את הבור התקציבי המובנה של 
מערכת הבריאות, והיא לא יכולה לבוא במקום ההחלטה האסטרטגית המתחייבת של מדינת ישראל לתוספת תקציבית 
משמעותית למען כל אזרחי מדינת ישראל, על מנת שאלה יוכלו ליהנות מרפואה ציבורית שוויונית באיכות טובה, כפי 

שזכינו לה בעבר, ללא צורך במיסים עקיפים בדמות ביטוחים פרטיים ומשלימים למיניהם.

מכל מקום, הסתדרות האחיות תמשיך לעקוב מקרוב אחר פעולות הממשלה ויישומי המלצות הוועדה, תוך עמידה על 
זכויותיהן של האחיות בכל שלב, וככל שיידרש. כולנו יודעים, שמדינת ישראל ידעה ועדות רבות, אשר יושמו בצורה 
שטחית, או שמצאו את דרכן אל תוך המגירות העמוסות בדוחות קודמים, ומנגד, שנים ארוכות מדי לא זכתה מערכת 

הבריאות לעשייה משמעותית ולשינוי המיוחל.

בחזרה להווה היומיומי, אני מבקשת לחזק את ידי כל האחיות במלאכתן בתקופה לא פשוטה, שעוברת על כולנו, ולאחל 
לנו, כי השקט ישוב לשכון באזורנו, ומקווה כי כל בני ובנות הארץ ישובו לביתם בשלום, בריאים ושלמים.

שלכן, אילנה כהן
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משולחן העורכת
לחיות כאילו אין מלחמה, ולהמשיך לקוות לטוב 

איני יודעת מתי יראה העיתון אור, האם השקט בארצנו ימשיך להיות מופר על ידי סירנות ואור אדום, והטילים יתעופפו 
בשמי המדינה מדרום עד צפון.? כבר היינו דקות לפני הפסקת אש, שהופרה על ידי האויב, ושוב חזרו תותחי המלחמה 

לרעום בכל עוז.

דואגים  בינתיים  זמן.  וזו רק שאלה של  ישובו לשרור בכל רחבי הארץ,  והשלווה  לקוות, שהשקט  כולנו ממשיכים 
למשפחה ולילדים וממשיכים לעשות את המיטב על מנת להעניק את כל מה שאפשר למטופלים.

העיתון הנוכחי, שתחילתו בימי השקט, מבטא אולי יותר מכל את המאמצים שאחים ואחיות בכל תחומי העשייה עושים 
על מנת לשפר ולקדם, למרות האירועים מסביב לנו ואצלנו.

ומה בעיתון הפעם? 
הוראת מבוגרים באמצעות סימולציות; חוויית הלידה האישית מנקודת מבטן של אחיות מיילדות. בתחום הסקירה 
ההיסטורית נעמוד על תהליכים מגדריים בסיעוד וכן נבחן את תופעת המחסור באחים ואחיות בישראל. נשאל את 
עצמנו, האם זמן אחות הוא מדד לאיכות; נלמד על תהליכי שיקום מלא אצל מטופלת עם קרדיומיופתיה לאחר לידה 

ונקנח בכנס מקצועי בטיפול נמרץ באוסטרליה.

ולידיעת הכותבים  הרבה מאמרים הצטברו על שולחן העורכת ממתינים לראות לאור, עדות לחשיבות שאתם רואים 
בפרסום עבודותיכם. אנא התאזרו בסבלנות, נשתדל להאיץ את הקצב. ואילו אתם הכותבים אנא הקפידו על כתיבה 

ומשלוח העבודות על פי ההנחיות.

הנחיות מעודכנות למחברים לכתיבת מאמרים
בית  והאחיות,  האחים  הסתדרות  בישראל",  "האחות  בטאון  למערכת  לשלוח  יש  היד  כתב  את 
 A4 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. 

Blue_or@yahoo.com :העיתון, חנה שצמן
המחברים,  שמות  המאמר,  שם  את  בו  ולציין  נפרד  בדף  השער  עמוד  את  למאמר  לצרף  יש 
תפקידם את התואר האקדמי וההשתייכות המוסדית של הכותבים בעברית ובאנגלית. ובנוסף 

כתובת, כתובת דואר אלקטרוני ומספרי טלפון להתקשרות.
המאמר ייכתב בגופן דויד בגודל  12, ורווח של שורה וחצי, ואורכו לא יעלה על 3,000 מילים.  

כולל התקציר. ורשימת מראי מקום  המאמר ייכתב לפי כללי כתיבה מקובלים.

לוחות, תמונות ותרשימים: 
באיכות  להיות  התמונות  על  יותר משלוש(  )לא  המאמר.  לנושא  רלבנטיות  תמונות  לצרף  ניתן 
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. 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 
יש  נלקח מספר,  הציטוט  רבועים. אם  בסוגריים  זאת  לציין  יש  או מתקציר,  מסקירה, ממכתב 
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:
• הגה את הרעיון ותכנן את העבודה שהובילה למאמר או השתתף באופן פעיל ומשמעותי

   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. 

נקווה לשקט
חנה שצמן



הטבות ייחודיות לאחים ולאחיות 
במנורה מבטחים

לפרטים נוספים והצטרפות, אשת הקשר שלך במנורה מבטחים:
mmp@menoramivt.co.il  |  054-6669298 הגב' טובה צרפתי

הסכם הטבות ייחודי ומשודרג לחברי הסתדרות האחים והאחיות, 
העמיתים 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 לבן משפחה מקרבה ראשונה בתנאי שלא חל עליו הסדר הטבות אחר עם מעסיק במנורה 

מבטחים פנסיה ובכפוף לחתימה על טופס הטבות.

 menoramivt.co.il    mmp@newmivt.co.il    *9699 :למידע ולהצטרפות

הידעת?
הטבות גם לבני המשפחה 

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

אתם דואגים לבריאות שלנו,
אנחנו נדאג לפנסיה שלכם.
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הוראת מבוגרים באמצעות סימולציות
בביה"ס לסיעוד מאיר

 מבוא
משפט   – מתנדבים.."  שני  מבקש  "אני 
סטודנטים,  על  במיוחד  אהוב  שאינו  זה, 
ביצוע  תחילת  לפני  כלל  בדרך  מושמע 
סימולציה על ידי המנחה. בתגובה לבקשה 
הסטודנטים משפילים  המקרים,  ברוב  זו, 
בחלל  בוהים  או  מבטם,  את  מיידית 
הכיתה. העיקר שלא לפגוש את המבט של 

המנחה...
ושיטת  למידה  כלי  היא  הסימולציה 
הדרכה, שהפכה בשנים האחרונות נפוצה 
לאחר שנבדקה ונמצאה יעילה ביותר. היא 
של  השונים  במסלולים  בשימוש  נמצאת 
 Waxman,( לסיעוד  סטודנטים  הכשרת 

.)2010

מצבים  על  ומבוססת  נבנית  הסימולציה 
מציאותיים, והסטודנט מתרגל באמצעותה 
מצבי התמודדות עתידיים: מצבים קליניים 
והתנהגותיים מגוונים וכן התמודדות עם 
והסקת  חשיבה  ודרכי  תקשורת  נושאי 
למידה  מאפשרת  הסימולציה  מסקנות. 
ותרגול בתנאים בטוחים וכך מקטינה את 
אי-הוודאות וחוסר הביטחון של הסטודנט 

בבואו לבצע את הפעולה בפועל.
הסטודנט  כאשר  זו,  חווייתית  למידה 
במרכז, מאפשרת לימוד אפקטיבי, מובנה 
ובטוח, תוך כדי תיעוד, תחקור ומתן משוב 
מיותר  סיכון  ללא  למתאמנים,  מיידי 
לחולים.  כך ניתן לתרום לקידום איכויות 
אנוש  טעויות  הפחתת  ידי  על  הטיפול 
 Shefet(2007( ,ושמירה על בטיחות החולה

.,et al
שורשי הסימולציה מקורם בתיאוריות של 

למידת מבוגרים, והיא נתמכת בתיאוריות 
החברתית  הקוגניטיבית,  הלמידה 
Rutherford-( והקונסטרוקטיביסטית 

.)Hemming, 2012
לסימולציה  בעיקר  נתייחס  זה  במאמר 
שבו  תפקידים,  כמשחק  המנוהלת 
מטפל,  של  תפקיד  ממלא  אחד  סטודנט 
ו/או  מטופל,  של  תפקיד  ממלא  והשני 
של  שונים  סוגים  נסקור  משפחתו.  של 
אמצעי הוראה זה, את חשיבותו, יתרונותיו 

וחסרונותיו, ואופן ניהולו. 

 סקירת ספרות
למידת מבוגרים, אנדרגוגיה, קיימת אלפי 
שנים, החל מהעת העתיקה. כבר אפלטון 
לימד את תלמידיו המבוגרים בשוק העיר 
באתונה. ביהדות לימוד התורה למבוגרים 
התפתח בתקופות שונות, בתקופת גלות 
בבל ובתקופת חז"ל והאמוראים )גולדמן, 

.)1981
בשנת 1833 אלכסנדר קאפ, עורך גרמני, 
  Andragogy( טבע את המונח אנדרגוגיה
כמושג  איש(  אדם,   -   -  ANDR
וזאת  מבוגרים,  בלמידת  לאסטרטגיות 
 Pedagogy PAID( מהפדגוגיה  בשונה 
רק  הילדים.  חינוך  תורת  שהיא  ילד(,   -  -
העוסקים  החלו  ה-20  המאה  במחצית 
בחינוך להתייחס בצורה ייחודית ללמידת 

מבוגרים.

 ,)Malcolm Knowles( נואלס  מלקולם 
האנדרגוגיה  את  פיתח  אמריקאי,  מחנך 
פיה,  ועל  לפדגוגיה,  מנוגדת  כתיאוריה 
ללומד המבוגר יש מאפיינים וצורכי למידה 

השונים מאלה של הילד. הבנה של צורכי 
יעילה  ללמידה  מסייעים  שלו  הלמידה 
האנדרגוגיה  הצגת   .)2006 )אבירם,  יותר 
נפרדת  וכתיאוריה  לפדגוגיה  כמנוגדת 
של חינוך מבוגרים הביאה להארות רבות 
וחשובות בנוגע להוראה וללמידה. יחד עם 
האנדרגוגיה  עוררה  שהוצגה,  מאז  זאת, 
הגדיר  עצמו  נואלס  גם  רבה.  ביקורת 
החד-משמעיות  מהבחנותיו  חלק  מחדש 
בין הלומדים המבוגרים ללומדים הצעירים.

בסיס  היוו  שלו  התיאוריה  מתוך  חלקים 
להוראת  תיאוריות  מספר  של  לפיתוחן 

מבוגרים. 
על פי התיאוריה של נואלס, ככל שהאדם 
גדל ומתבגר, פוחתת תלותו באחרים, ועולה 
פועל  המבוגר  הלומד  העצמית.  הכוונתו 
ניסיון  את  תופס  ולכן  פנימיים,  ממניעים 
המדריך  לכן,  מישותו.  כחלק  שלו  החיים 
פעיל  חלק  לקחת  אותו  לרתום  צריך 
)המוטיבציה(  ההנעה  הלמידה.  בתהליך 
כאשר  יותר,  גבוהה  המבוגר  הלומד  של  
את  כמשרתת  הלמידה  את  מזהה  הוא 
בעיות  בפתרון  לו  לסייע  ועשויה  צרכיו 
ולכן  לחייו,  או  לעבודתו  הרלוונטיות 
שהם  צרכים  על  לענות  צריכה  הלמידה 
משמעותיים ללומד. היבט נוסף, המאפיין 
לומדים מבוגרים, הוא הצורך להיות פעיל 
אף  ולעיתים  הלמידה  בתהליך  ושותף 

בתכנון) אבירם, 2006(.

נובע  המבוגר  הלומד  צורכי  הבנת  מתוך 
ותכנונה,  הדרכה  תוכנית  בפיתוח  הצורך 
תוכנית אשר תאפשר מעורבות הלומדים 
בקביעת  שלהם,  הלמידה  צורכי  באיתור 

;RN, BA 3רביב מור2; מאירה שלמוני ;RN, BA 1אודליה גלוברזון
1מנרכזת קורס על-בסיסי ביה"ס לסיעוד מאיר. מנהלת סיעוד במרפאת שפיים

2יועץ ארגוני, מאמן ומנחה סדנאות. מרצה בקורסי הדרכה קלינית ובמסלולי הכשרה שונים 3מרכזת  בכירה
ביה"ס לסיעוד "מאיר"

RuthK@asaf.health.gov.il  :סופר מכותב
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הפעילות  ובתכנון  התוכנית  מטרות 
לימודים  אווירת  ליצור  יש  ההדרכתית. 
ללומדים  לסייע  דרכים  למצוא  הולמת, 
בתהליכי הלמידה ואף לערב את הלומד 

בהערכת הלמידה )אבירם, 2006(.

 ,))David Kolb קולב  דוד  הפסיכולוג, 
בתהליך  הוא  הלמידה  של  שעיקרה  טען, 
של  ובשיקוף  בניתוח  במיוחד  הניסוי, 
ההתרחשויות בניסוי. רק לאחר מכן ניתן 
מסקנות,  הסקת  של  לפעילות  לעבור 
המובילה לאפשרות של פעילות מעשית, 
לימודית  חוויה  מהווה  כשלעצמה  שהיא 
למציאות  והתאמה  בחינה  ומאפשרת 

)אבירם, 2006(.

למידה   ,Kolb של  תפיסתו,  פי  על 
התנסותית  פעילות  על  המתבססת 
מאחר  יותר.  אפקטיבית  )ביצוע( 
אחריה  גוררת  ההתנסותית  שהפעילות 
הערכה,  בקרה,  כגון:  נלווים  תהליכים  גם 
דיון ועוד, יכולים הדברים להיות מושלכים 
על  ולהשפיע  הקרוב  העבודה  עולם  על 
שהביצועים  ככל  הרצויה.  ההתנהגות 
קרובים  יהיו  הלמידה  בתהליך  הנדרשים 
של  העבודה  לתחום  יותר  וקשורים  יותר 
ביתר  בו  לעורר  הדבר  עשוי  המשתתף, 
להתמקד  לו  לגרום  בנושא,  עניין  שאת 
יותר  טוב  ולהבין  לביצוע  בנדרש  יותר 
הלימודית  הפעילות  שבין  ההקשר  את 
במקום  ממנו  הנדרש  המעשי  והביצוע 

העבודה לאחר מכן ) אבירם, 2006(.

המבוגר  של  שהלמידה  היא,  המסקנה 
מבוקרת בעיקר על ידי הלומד עצמו, כרוכה 
במעורבות כלל האישיות ובאינטראקציה 
כזו  או  הטבעית,  אם  בין  הסביבה,  עם 
שפותחה בתהליך הדרכתי )אבירם, 2006(. 
הלומד  של  הלמידה  צורכי  הבנת  מתוך 
המבוגר, ועל פי הספרות הנסקרת, עולה 
כי יש חשיבות לדרך ההוראה וכי למידת 
באמצעות  במיטבה  תתבצע  מבוגרים 
הדמיה של מצבים הלקוחים מהמציאות 

וסביבת העבודה של הלומדים. 

המציאות  על  מבוסס  התפקידים  משחק 
והוא  העבודה,  חיי  של  היומיומית 
ולתרגל  אקטיבי  להיות  ללומד  מאפשר 
יצטרך  שאותן  הפעילויות  את  יבש"  "על 
יבצע  שהלומד  מנת  על  בפועל.  לבצע 
עליו  ביותר,  הטובה  בצורה  המשימה  את 
לבצע אינטגרציה בין חומרי למידה שונים 
מעמיקה,  הינה  כזו  למידה  למד.  שאותם 
החומר  של  יעילה  הפנמה  מאפשרת 
את  לראות  וללומד  למנחה  ומאפשרת 
הנקודות שבהן הלומד עדיין זקוק לתרגול 

נוסף.  

בכל  נפוץ  בסיעוד  בסימולציה  השימוש 
שלבי ההכשרה, החל מההכשרה הבסיסית 
על- בקורסים  וכלה  סיעוד  ללימודי 

קיימים  קלינית.  הדרכה  וקורסי  בסיסיים 
סימולציה  סימולציות:  של  שונים  סוגים 
הכוללת שימוש בבובות ברמות טכנולוגיה 
טכנולוגיית  באמצעות  סימולציה  שונות, 
תפקידים  משחק  )סימולטור(,  מחשב 
שבהם  תפקיד,  משחקי  שחקן,  עם 
משתתפים הסטודנטים בתפקיד המטפל 
משפחתו,  ו/או  המטופל  בתפקיד  וגם 
טכניקות,  מספר  המשלבת  וסימולציה 
עם  בשילוב  תפקידים  משחק  לדוגמה: 

.)Waxman, 2010( בובות

למשחקי  בעיקר  נתייחס  זה  במאמר 
תפקידים שבהם משתתפים הסטודנטים 
הן בתפקיד המטפל והן בתפקיד המטופל 
בחדר  מתבצע  חלקן  משפחתו.  ו/או 
לסיעוד  שבביה"ס  זה  כגון  סימולציות 
משחקי  חכמות.  בובות  בשיתוף  "מאיר", 
הצגת  של  מיוחדת  תפיסה  היא  תפקיד 
דרמטיזציה.  של  בדרך  ואירועים  מצבים 
התנסות  ללומד  להעניק  היא  מטרתה 
קרובה למציאות במבחר מצבים הכרוכים 
באינטראקציה בין-אישית )אבירם, 2006(.

יעילה  תהיה  שהסימולציה  מנת  על 
אירוע  על  להתבסס  עליה  ומלמדת, 
אמיתי, המאפיין את חיי היומיום בארגון. 
הסטודנט  תרגול  הינה  למעשה,  מטרתה, 

על  בפועל,  מבצע  שהוא  לפני  יבש",  "על 
התרגול  עליו.  המוטל  מטופל אמיתי, את 
שיש  מכיוון  רטוב",  "על  קצת  גם  הוא 
)על  למעשה  הלכה  המתבצעות  פעולות 
המשמש  נוסף  סטודנט  על  או  בובות, 
מטופל(, אך לא על המטופל, הלקוח הסופי. 
בתרגול,  ממוקדת  הסימולציה  למעשה, 
אך לא מחליפה את ההתנסות האמיתית, 

.)Michael, 2001(

מול  או  בובות  על  בתרגול  מדובר  כאשר 
שחקן, חשוב כי סביבת הסימולציה שבה 
חזותי  מראה  תכיל  הלמידה,  מתרחשת 
העבודה  לסביבת  התואמים  ומאפיינים 
וכד'(,  ניתוח  חדר  מרפאה,  )מחלקה, 
)Kramarski & Gutman, 2006(. בהתאם 
לכך נבנו ופותחו חדרי סימולציה, המדמים 
חכמות,  בובות  וכוללים  אשפוז  מחלקות 
בביה"ס  למשל  כמו  לסיעוד,  בבתי-ספר 

"מאיר".

מורכבים  מצבים  הופכות  הסימולציות 
לפשוטים יותר, ולכן הן מותאמות ללמידה. 
אם הסימולציות מורכבות מדי, הן עלולות 
לא   - מרובה  "תפסת  בבחינת  להיות 
לאיבוד"  "ללכת  עלול  המשתתף  תפסת", 

ולאבד מסרים רבים. 

לכלי יתרונות רבים: ניתן לתרגל באמצעותו 
מיומנות למידה הנקראת "יכולת העברה". 
והיכולת  מידע  שליפת  של  מיומנות  זוהי 
ובלתי  חדשים  ובמצבים  בתכנים  ליישמו 
לסטודנט/ זו מאפשרת  מיומנות  מוכרים. 

שנלמדו  פעולה  שלבי  להפעיל  לאחות 
סיטואציות  במגוון  מסוים,  בהקשר 
שייחשף להן במהלך עבודתו, גם אם לא 
 Kramarski &( במפורש  לכך  הוכשר 

.)Gutman, 2006
הסטודנטים שמודרכים בחדר הסימולציה, 
ואנושיים  קליניים  למצבים  נחשפים 
מאתגרים במטרה לשפר את רמת הטיפול 
לתרגל  עבודת צוות ולהתנסות במשחקי 
תקשורת.   מיומנויות  לפיתוח  תפקידים 

.))Berkenstadt, 2008
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גם  כמו  התפקידים  במשחק  התרגול 
לסטודנט  מעניק  הסימולציה  בחדר 
חשיבה  מעודד  ומקצועיות,  ביטחון 
קלינית ומעמת אותו עם דילמות אתיות 
מצבים  מתרגל  הוא  בנוסף,  ומשפטיות. 
בני  עם  בתקשורת  קושי  המערבים 
משפחת המטופל ועם עמיתים ומתמודד 
או  הדחוי"  "המטופל  של  מצבים  עם 
בטוחה  לימוד  סביבת  הסרבן".  "המטופל 
זו מאפשרת לסטודנט לטעות ולתקן את 
תוך  במטופלים,  פגיעה  ללא  טעויותיו 
שמירה על בטיחות המטופל )הרדוף, זיו, 

.)2011

גמישותו  הוא  המרכזיים  היתרונות  אחד 
של הכלי: ניתן לשנות את הסימולציה תוך 
כדי התרחשותה בהתאם ללמידה הרצויה, 
הן כאשר מדובר במשחק תפקידים בכיתת 
הלימוד, והן בפעילות בחדר הסימולציות. 
סימולציה על ידי משחק תפקידים כמעט 

שאינה כרוכה בעלויות.
יתרונות נוספים: בסימולציות המשתתפים 
היא  פאסיבית  למידה  אקטיביים.  הם 
פחות  אך  וללומד,  למדריך  יותר  קלה 
אפקטיבית. סימולציות מאלצות לומדים 
אקטיביים.  יותר  להיות  פאסיביים 
חוקר   ,Salvatore Soraci פרופסור 
בפסיכולוגיה קוגניטיבית, הראה במחקרים 
כי אנשים זוכרים טוב יותר דברים שלמדו 
 .)Michael, 2001( נפשי  מאבק  לאחר 
הלומדים  את  הופכות  סימולציות  לכן, 
לאחראים על הלמידה שלהם. המוטיבציה 
הסימולציה  ממטרות  נובעת  הלומד  של 

ולא מהכריזמה של המרצה.

הבנת  לסטודנט  מאפשרת  הסימולציה 
התנסות  מתוך  יותר  טובה  תהליכים 
במצבים הדומים למציאות. היא מקטינה 
בשטח,  התמודדות  מפני  חששות 
הסטודנט,  של  רבה  מעורבות  מאפשרת 
וביצוע למידה פעילה אשר, כפי שאמרנו, 
מתאימה ללומד המבוגר ומשפרת למידה 
מאפשרת  הסימולציה  ארוך.  לטווח 
למשתתפים להביא את עצמם לידי ביטוי, 
ומקנה לסטודנט ביטחון ביכולותיו לבצע 
את הנדרש )הרדוף, זיו, 2011(. כל זאת,  ללא 

ניתן לקדם את  כך  סיכון מיותר לחולים. 
ידי הפחתת טעויות  איכויות הטיפול על 
 Shefet,( אנוש ושמירה על בטיחות החולה
2007(. במהלך הסימולציה מתבצע תיעוד, 
תחקור וניתוח של האירועים. המשתתפים 
מקבלים משוב מיידי. למדריך  ולסטודנט 
לגבי  לקבל משוב  הזדמנות  ניתנת  עצמו 

קליטת החומר הנלמד והפנמתו. 

חסרונות  גם  לסימולציה  זאת,  עם  יחד 
היות  מעצם  נובע  חלקם  מעטים.  לא 
הכלי גמיש ומובנה למחצה, דהיינו, סיפור 
המסגרת והתפקידים מוגדרים מראש, אך 
מהלך הדיאלוג בין המשתתפים אינו צפוי 
מראש. עלול להיגרם מצב, שבו למדריך יש 
הלימודית.  ההתרחשות  על  לשלוט  קושי 
במשחק  שקיים  התחרותי  המרכיב 
על  להשתלט  לעיתים  עלול  התפקידים, 
הממד הלימודי, כמו גם אלמנט השעשוע, 

שעלול לגרום לאובדן מטרות הלמידה. 
מעמיקה  הכשרה  מחייבת  סימולציה 
מצריכה  המנחים  מיומנות  המנחים.  של 
למאפיינים  והן  לתכנים  הן  לב  תשומת 
של  וההתנהגותיים  התקשורתיים 
הסימולציה  לכך,  מעבר  המשתתפים. 
התרחישים,  של  קפדנית  הכנה  מחייבת 
סימולציה  לכך,  אי  והערכה.  ניתוח  דרכי 
במכשירים  שימוש  המשלבת  כזו  ובפרט 

ובבובות, כרוכה גם בעלויות גבוהות.
רבה  במידה  תלויה  הסימולציה  הצלחת 
בנכונותם  הסטודנטים,  של  בהתנדבות 
לקחת חלק פעיל בתרגול, ביכולת המשחק 
הנושא.  הצגת  ובדרך  המשתתפים  של 
החרדה של הסטודנטים מפני "הופעה בפני 
עלולה  וביקורת,  חשיפה  מפני  או  קהל", 
המדריך  על  הסימולציה.  במהלך  לפגום 
מיומן בשימוש בטכניקה על מנת  להיות 
הטובה  בצורה  בה  לשלוט  מסוגל  להיות 
האפשרויות  את  מראש  לחזות  ביותר, 
ולהכין  במהלך התרגול  שייתכנו  השונות, 

תגובות מתאימות )אבירם, 2006(.

בסימולציה  הנפוץ  השימוש  עם  יחד 
גם  עולה  לסיעוד  בחינוך  הוראה  ככלי 
ומבוקרות  אחידות  הנחיות  ליצור  הצורך 
הסימולציה  לסוגי  תרחישים  לבניית 

השונים.  במספר פרסומים מצאנו קריאה 
בספרות  תיאורטית  מסגרת  ליצירת 
בחינוך  בסימולציות  לשימוש  המקצועית 
ליצירת וכן   ,)Kevin et al, 2013( לסיעוד 

לכתיבת  ראיות  מבוססי    Guidelines
לא  אך  לסימולציות,  ותרגילים  תרחישים 
החוקרים  ברורים.    Guidelinesמצאנו
טוענים, שללא תכנון קפדני של סימולציה 
ובלי קריטריונים ברורים ואחידים להערכה 
הלמידה  תוצאות  את  להשיג  ניתן  לא 

.)Waxman, 2010( המצופות

מובאת  סימולציות  בניהול  הניסיון  מתוך 
להכנת   Guidelines-ל הצעה  להלן 

סימולציה וניהולה: 
הגדרת המטרות הרצויות מהסימולציה   •
הסימולציה  כתיבת  לאחר  להתמקד.  כדי 
והכנתה, יש  לבחון מחדש, האם היא אכן 
חשוב  הרצויות.  המטרות  להשגת  מכוונת 
ולכן  למחצה",  "מובנה  הכלי  כי  לזכור, 
ייתכנו מצבי למידה נוספים, שלא תוכננו 
ולהתייחס  ערניים  להיות  חשוב  מראש. 
למצבים אלו במהלך התרחיש, או בסיומו.

כפי  תפקיד.  לכל  מסגרת  סיפור  בניית   •
הדילמה המתוארת  כי  צוין, חשוב,  שכבר 

תהיה מחיי היומיום ביחידה הקלינית.
משתתף  כל  של  תפקידו  הגדרת    •
להביא  מנת  על  בע"פ(.  או  )בכתב 
חשוב  האפשרית,  המקסימלית  ללמידה 
המטפל  בין  מסוים  קונפליקט  ליצור 
אחד  כל  של  התפקיד  במסגרת  למטופל 

מהמשתתפים.
למטרות,  בהתאם  הסימולציה,  במהלך   •
על המנחה לעקוב אחרי התכנים ו/או שפת 
הגוף והטון של המשתתפים, על מנת לתת 

להם משוב מדויק ובונה.
לעיתים  הלמידה  את  למקסם  מנת  על   •
על המנחה לעצור את הסימולציה במקום 
המצריך התייחסות, ולנתחה. זאת, אף אם 
הדיאלוג או הקונפליקט עדיין לא באו על 
המשוב  תהליך  את  לנהל  חשוב  פתרונם. 
הצופים  ועם  המשתתפים  עם  כדיאלוג 

בסימולציה.
כאשר המנחה חש כי השיג את מטרות   •

הלמידה, עליו לסכמה!



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



 סיכום ומסקנות 
הדרכה,  שיטת  הינה  הסימולציה 
של  העיקריים  למאפיינים  שמתייחסת 
למידת מבוגרים. היא מתייחסת לצרכים 
למידה  מאפשרת  המבוגר,  הלומד  של 
פעילה, התנסות ותרגול בתנאים בטוחים. 
ללמידה  הסיכויים  את  מעלה  היא  כך 
ארוך.  לטווח  הטמעה  בעלת  אפקטיבית 
מתאימה  זו  שיטה  אלה  מאפיינים  בשל 
בשלבים  לסיעוד  סטודנטים  להכשרת 
מהקושי  חלק  לימודיהם.  של  השונים 
לבנות  מהצורך  נובע  בכלי  בשימוש 

ראיות   ומבוססות  אחידות  מידה  אמות 
סימולציות  לניהול  להכנה,   ,)Guidelines(
יאפשרו  אלה  מידה  אמות  ולניתוחן. 
אחידים  קריטריונים  פי  על  הערכה 

.)Waxman, 2010( וברורים

קושי נוסף בכלי זה הוא הצורך ביכולת של 
המדריך לשלוט בטכניקה ברמה גבוהה, על 
מנת לנהל נכון את התרגול והלמידה. אנו 
מזהים צורך בהכשרה מותאמת וייחודית 
לשימוש  הסיעוד  בהוראת  העוסקים  של 
יעיל בכלי. לאור האמור לעיל, אנו רואים 

במגוון  בסימולציה  שימוש  לשלב  מקום 
סוגי שיעורים - החל מלמידת פעולות כגון 
רחצת חולה, דרך ביצוע פעולות פולשנית 
תקשורת  מיומנויות  בתרגול  וכלה  שונות, 
כולל  משפחותיהם   ובני  מטופלים  עם 
נושאים מורכבים כמו מסירת בשורה קשה 

או התמודדות עם אובדן.

  Guidelines-ל הצעה  העלינו  זה  במאמר 
על מנת להתגבר על קשיים אלו.
אז איך אמרנו, "יש מתנדבים?"..... 

 Berkenstadt H, Haviv Y, Tuval A, Shemesh Y, Megrill A, Perry A.,et al, (2008).
 Improving handoff communications in critical care: utilizing simulation-based training toward process improvement in managing patient risk.
  Chest.  Jul;134(1):158-62
 Michael,B.(2001). What is A Simulation?.[Electronic version].Forio's Forum. http://forio.com/resources/article/what-is-a-simulation./
 Kevin, R. H., David, W., Paul, W., James, W.(2012). A Theoretical framework for Simulation in Nursing: Answering Schiavenato's Call.
  Journal of Nursing Education,52 (1) 6-16.
 Rutherford-Hemming  T. (2012).  Simulation Methodology in Nursing Education and Adult Learning Theory. Adult Learning Aug. 2012: 23(3) 129-137 
 Kramarski ,B.,  Gutman, M.(2006). How can self- regulated learning be supported in E-learning environment?
 Journal of Computer Assisted Learning 22 (1).  
 Shefet, D., Dascal-Weichhendler, H., Rubin, O., Pessach, N., Itzik,D., Benita, S.,et al.(2007)  Domestic violence: a national simulation-based
  educational program to improve physicians' knowledge, skills and detection rates.
Med Teach.Jun;29(5):e133-8.
 Waxman, K.T.,(2010). The development of evidence-based clinical simulation scenarios:Gguidelines for nurse educators.  Journal of  Nursing
  Education , 49(1):29-35.
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אבירם, א. )2006(. הדרכה- טיפוח מיומנויות וכישורים לשיפור ביצועים. פקר הוצאה לאור

גולדמן, י'. )1981(. חינוך מבוגרים ביהדות: לימוד כל החיים בעם ישראל.  ירושלים: משרד החינוך והתרבות, האגף לתרבות תורנית.
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משרדינו יעניק הטבות מיוחדות לחברי הסתדרות האחים והאחיות.
נשמח שתצטרפו לקהל לקוחותינו.

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

    תביעות עובדים בדיני עבודה.
    תביעות נזיקין.

    תביעות ייצוגיות.
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האקדמיהמרכז
פרס

מזמין

במנהל מערכות בריאות
המסלול שיכשיר אתכם

לתפקידי ניהול
במערכת הבריאות.

מלגה המקנה
שכר לימוד ייחודי!

BAתואר ראשון -
אתכם ללמוד

1-800-800-979
לקבלת פרטים נוספים אנא חייגו:

אחיות ואחים יקרים,

אנחנו באמת מאמינים

כי הדרך שלך להצלחה

היא הדרך שלנו – 
אחד על אחד 

עד התואר!
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דור רוזן
סטודנטית לסיעוד, שנה ד', המכללה האקדמית עמק יזרעאל.

dor_r2@walla.com  :סופר מכותב

מטפל כמטופל - חוויית הלידה האישית
מנקודת ראותן של אחיות מיילדות

 תקציר
בעצמו,  רפואי  לטיפול  הזקוק  מטפל, 
המעורר  תפקידים,  היפוך  של  מצב  חווה 
בהיותו  ומקצועיים.  אישיים  קונפליקטים 
המקצוע  איש  של  העצמי  הביטחון  חולה, 
לקבלת  התנגדות  מגלה  והוא  מתערער, 
טמונות  לכך  הסיבות  החולה.  תפקיד 
המקצועית  זהותו  בין  הקיים  בקונפליקט 
לקבל  הנזקק  החולה,  זהות  לבין  כמטפל 
בעצמן,  שילדו  מיילדות,  אחיות  טיפול. 
מייצגות מקרה פרטי, הבוחן סוגיה זו. מטרת 
הלידה  חוויית  את  לבחון  הייתה  המחקר 
האישית מנקודת ראותן כמיילדות. הנושא 
בנושא  הידע  הרחבת  בישראל.  נחקר  טרם 
החוויה של אנשי בריאות כמטופלים חשובה 
לסייע  כדי  בה  יש  האחד,  היבטים:  משני 
מטפלים  שבהם  מצבים  עם  בהתמודדות 
לתרומה  קשור  האחר  למטופלים.  הופכים 
טובה  בצורה  להבין  ליכולתם של מטפלים 
יותר את חוויות המטופלים שלהם בעתיד. 
איסוף  איכותני-פרשני.  הוא  המחקר 
הנתונים נעשה באמצעות ראיונות עומק עם 
שש מיילדות. שלושה נושאים מרכזיים עלו 
מתוך הראיונות: קושי קבלת זהות היולדת, 
והצמיחה המקצועית  היחסים עם עמיתים 
של המיילדת מתוך חוויית הלידה האישית.

 סקירת ספרות
רופאים כמטופלים

כמטופלים  רופאים  על  שנעשו  מחקרים 
 Faltholm, 2007, NG & Nik-Sherina,(
)2006, Forsythe, Calnan & Wall, 1999

דנים בקושי של אנשי רפואה לפנות לקבלת 
טיפול רפואי )Faltholm, 2007(, מציינים את 
המחלה כמצב שבו הביטחון העצמי כאיש 
 NG & Nik-Sherina,( מתערער  מקצוע 
2006( ומתארים את הקושי בקבלת תפקיד 
 .)Forsythe, Calnan & Wall, 1999( החולה

זהות  בין  קונפליקט  עולה  אלה  ממחקרים 
בבריאות,  העוסק  מקצוע,  כאיש  המטפל 

לבין זהותו כחולה, הנזקק לקבלת טיפול. 
)Faltholm )2007, מתאר, שכאשר רופאים 
חולים, הם לא פונים לטיפול נאות באותה 
הם  כן,  כמו  אחרות.  קבוצות  כמו  המידה 
ונוטים  מחלה  בחופשת  להיות  מתנגדים 
 NG &( נוסף  מחקר  ממחלתם.  להתעלם 
שכשאנשי  הראה,   )Nik-Sherina, 2006
הרפואה חשים ברע, הם לא ממהרים לפנות 
ולבקש עזרה. דבר זה עלול לגרום לבריאות 
על  להשפיע  ועלול  הצוות  בקרב  לקויה 
חייהם  ועל  בפרט  שלהם  בחולים  הטיפול 
להתנגדות  הסיבות  בכלל.  האישיים 
בעיקר  מושפעות  החולה  תפקיד  קבלת 
מקונפליקט הזהויות. קשה לרופאים לקבל 
את העובדה, שהם זקוקים לטיפול, כי טיפול 
נתפס בעיניהם כסימן של חולשה ולכישלון. 
להם  גורמת  בעצמם  לטיפול  הפנייה  עצם 
לרגשות של בושה ומבוכה. לכן, בסופו של 
דבר, הם הופכים למטפלים של עצמם. חלק 
מהרופאים אמרו, שהם לא היו רוצים להיות 
שלהם  שהלגיטימיות  חששו,  כי  חולים 
לאחרים  לעזור  ויכולתם  מקצוע  כאנשי 
תהיינה מוטלות בספק. בנוסף לכך, מחלה 
את  לנהל  יכולת  כחוסר  להיתפס  יכולה 
 .Faltholm, )2007( הבריאות שלהם בעצמם
רפואי  צוות  אנשי  כאשר  מזאת,  יתרה 
רוצים  שהם  אומרים  הם  אם  גם  חולים, 
שיתייחסו אליהם כמו לחולים רגילים, הם 
המטפל  של  תפקידו  את  לקחת  צפויים 
במקום לשתף פעולה עם המטפלים. במצב 
נאות  מידע  ייעוץ,  ללא  נשארים  הם  כזה 
ותמיכה רגשית. ניתן לומר, שלצוות הרפואי 
יותר בהתמודדות עם  החולה כנראה קשה 
מקצועות  לבעלי  מאשר  זהויות  התנגשות 
 McKevitt, 1997  & Morgan( אחרים 
אצל Faltholm, 2007(. בעקבות הממצאים, 

טיפול  לקבלת  ההתנגדות  על  המעידים 
רפואי, ניתן להבין את הקונפליקט בין הצורך 
לקבל טיפול רפואי נאות לבין זהות המטפל. 
טיפול  של  הרעיון  על  בנויה  המטפל  זהות 
באחרים,  טיפול  לגבי  החלטות  ולקיחת 
אבל אינה מאפשרת התמודדות עם מחלה 
שהתמודדות  היא,  הדבר  משמעות  אישית. 
להתנגדות  מובילה  זהויות  התנגשות  עם 
 Forsythe, Calnan &( החולה  לתפקיד 

.)Wall, 1999
במחקר המועט שיש על אחיות כמטופלות, 
)Zeitz )1999 מתארת במאמרה את חוויתן 
של האחיות, המקבלות טיפול סיעודי בעת 
להיות  של  החוויה  עם  היכרות  אשפוז. 
מבינות  אחיות  משמעותית.  היא  מטופלת 
טוב יותר את החוויות של החולים. המסקנה 
  Zeitz של  מחקרה  מתוך  העולה  העיקרית, 
)א1999(, היא שחוויית האשפוז של האחיות 
שלהן  הטיפול  על  ישיר  באופן  משפיעה 
קיבלו,  שאחיות  הסיעודי,  הטיפול  בחולים. 
והן  המטופלים,  עם  להזדהות  לאחיות  גרם 
של  הבסיסיים  לצרכים  רגישות  יותר  היו 
המטופלים שלהם. האחיות הבינו טוב יותר 
במהלך  שעלו  המטופלים  תחושות  את 
פתוחות  היו  הן  זאת,  בעקבות  האשפוז. 
ולרגשות,  ולהיענות לתחושות  יותר לשמוע 

שהביעו החולים.

 מיילדות כיולדות
מקצוע המיילדות נשאר ברובו נשי )89.3%(. 
בשלב מסוים במהלך חייהן המקצועיים 90% 
 ,NMC 2007( מהמיילדות הופכות לאימהות
המשפיעה  חוויה   ,)Redwood, 2008 אצל 
ועל  בנשים  שלהן  הטיפול  על  ישיר  באופן 
תפיסותיהן לגבי המקצוע )NMC, 2007 אצל
Redwood, 2008(. יולדות הן לא חולות, אבל 
במסגרת  מתרחשות  הלידות  מרבית  עדיין 
בית-החולים. כמו כן, בעיני היולדות, הלידה 

*מאמר זה הוא חלק מעבודה במסגרת סמינר רווחה בבריאות וחולי סיעוד בחברה רב-תרבותית, בהנחייתן של ד"ר בתיה טמיר, RN, Phd, וד"ר עפרה הלפרין, 
RN, Phd, החוג לסיעוד, המכללה האקדמית עמק יזרעאל.
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הכשרת מנחי קבוצות הורים
להפוך את האהבה שלך למקצוע

מכללת סמינר הקיבוצים מציעה מגוון של 
תכניות הכשרה בנושאי הורות ומשפחה

מנחי קבוצות הורים ומשפחות
 הקניית ידע, כלים ומיומנויות להנחיית קבוצות הורים 

בסוגיות הוריות לאורך החיים.

הדרכת הורים פרטנית
הכשרת מנחי קבוצות הורים מוסמכים, לעבודה פרטנית 

עם הורים.

מנחי קבוצות הורים-עולים
הקניית ידע, כלים ומיומנויות להנחיית קבוצות הורים – עולים 

בשלבי מעבר בין-תרבותי לקידום תהליכי קליטה מיטביים.

 תכניות נוספות להכשרת מנחי קבוצות ומאמנים:
הכשרת מנחי קבוצות בארגונים ובמערכות.  >>

.)coaching( "תכנית להכשרת מאמנים – "האימון המשולב  >>
2 תכניות העשרה למאמנים מוסמכים.  >>

הנחיה קשובה לקשב, לעבודה עם הורים לילדים בעל    >>
הפרעות קשב.  

לפרטים והרשמה:
03-6901200
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ולמוות  למחלה  הקשור  כאירוע  נתפסת 
 .)Lundgren, 2004 אצל   Bergum, 1997(
ותמותה  תחלואה  של  נמוך  אחוז  למרות 
מפותחות,  בארצות  ויולדות  יילודים  בקרב 
כ-80% מהנשים מדווחות על חרדה מהלידה 
יותר   ;)Saisto & Halmesmaki, 2003(
   Hofberg &( מ-20% מביעות פחד עז ממנה
מדווחות  מהנשים  ו6-10%   )Ward, 2004
 Saisto &( פחד  של  פתולוגיות  רמות  על 
המחקר  ממצאי   .)Halmesmaki, 2003
שחוויית  מעידים,   Redwood )2008 ( של 
הלידה משפיעה באופן ישיר על הטיפול של 
המיילדות  ועל תפיסת  ביולדות  המיילדות 
לגבי המקצוע. המחקר מדגים את נוכחותו 
החוויה  לבין  המקצוע  בין  קונפליקט  של 
ידע  האישית. החוקרת מצאה, שלמיילדות 
פנימי רב בכל מה שקשור לתהליך הלידה. 
עובדה זו גורמת להן לגבש לעצמן תוכנית 
לעצמן  מחפשות  הן  משוכללת.  לידה 
מקומות  גם  ולפעמים  חלופיים  טיפולים 

הראיון התנהל במודל של שיחה, והשאלות 
על  אישית  להתבוננות  האחיות  את  כיוונו 
כאנשי  חווייתן  על  שלהן,  הלידה  חוויית 
מקצוע וכיצד חוויה זו השפיעה על התפיסה 
העצמית והמקצועית שלהן. כללי האתיקה 
מדעת,  הסכמה  באמצעות  נשמרו  בראיון 
הדדיות,  אנונימיות,  פרטיות,  על  שמירה 
כמו  וביקורת.  מפגיעה  הימנעות  שותפות, 
לפרסום  מהמרואיינות  אישור  ניתן  כן, 
שיטת  פי  על  נותחו  הראיונות  הממצאים. 
קידוד  נעשה  שבה  הרצופה"  "ההשוואתית 
בשאלות  שימוש  תוך  וניתוחם  הנתונים 
תיאורטיים  במודלים  לא  אך  מנחות,  יסוד 
מגובשים, במטרה לגלות מושגים מרכזיים. 
הוא באמצעות תהליך של השוואה  הגילוי 
החוזרים  ואירועים  ממדים  של  רצופה 

להלן תיאור המדגם לפי קטגוריות שנבחרו:

גיל

מצב משפחתי

מספר ילדים

שנות ותק במקצוע המיילדות

45

נשואה

2

25

001

46

נשואה

3

20

002

53

נשואה

3

27

003

54

גרושה

3

26

004

56

נשואה

4

33

005

35

נשואה

1

8

006

בהשפעת  מזאת,  יתרה  אחרים.  לידה 
חוששות  הן  מקצוע  כאנשי  שלהן  החוויות 
בתהליך  לשלוט  כיולדות  יכולתן  לגבי 
הלידה, הן מוצאות את עצמן מעברה האחר 
ומפחדות,  מטופלות,  בתור  המיטה  של 
ממצא  כראוי.  יתבצע  לא  הלידה  שניהול 
של  הרצון  חוסר  הוא  מציגה,  שהיא  נוסף, 
גם  הצוות,  על  להתלונן  כיולדת  המיילדת 
ציפיותיה  את  תאם  לא  הלידה  מהלך  אם 
האישיות. ממצא זה, לדעת הכותבת, מוכיח 
לעמיתיהן  המיילדות  של  הנאמנות  את 
לעבודה. כמו כן, היא מדגישה את הצמיחה 
של המיילדת מתוך חוויית הלידה האישית, 
אחיות  במקצועיות.  והן  הידע  ברמת  הן 
עוברות  לאימהות,  ההופכות  מיילדות 
הגישה  זאת,  ובעקבות  עמוקים,  שינויים 
 Redwood,( משתנה  שלהן  המקצועית 

.)2008
מהספרות ניתן לראות, כי רופאים תופסים 
וכישלון,  חולשה  של  כמצב  המחלה  את 

הסיווג  הנתונים.  מתוך  ועולים  עצמם  על 
לקטגוריות הולך ומשתכלל, ככל שמצטבר 
לקבלת  עד  הראיונות  מניתוח  החומר 
גרעין  את  שיהוו  מרכזיות,  קטגוריות 
 Glaser & Strauss,( המתגלה  התיאוריה 

.)1967

 ממצאי המחקר
שלושה  העלה  הנתונים  ניתוח  תהליך 
נושאים מרכזיים: קושי קבלת זהות היולדת, 
והצמיחה המקצועית  היחסים עם עמיתים 
של המיילדת מתוך חוויית הלידה האישית. 
הממצאים יודגמו על ידי ציטוטים מייצגים. 

1. קושי קבלת זהות היולדת
לבין  המיילדת  של  זהותה  בין  הקונפליקט 

של  בהיבטים  יותר  עסוקים  הם  ובנוסף, 
השפעת העובדה, שהם חולים, על תדמיתם 
כאנשי מקצוע וכחברים בצוות. לעומת זאת, 
של  כאירוע  המחלה  את  תופסות  האחיות 
חוסר שליטה, שבעקבותיו הן מרגישות פחד 

ותסכול.

 שיטת המחקר
להבין  כדי  איכותני-פרשני  במחקר  בחרתי 
בעיני  האישית  הלידה  חוויית  את  לעומק 
האחיות המיילדות. הניסיון להבין את נקודת 
עמוקה,  בחוויה  כרוך  המיילדות  של  המבט 
האפשרות  דרך  אלא  לתיאור  ניתנת  שלא 
המחקר  החוויה.  את  לספר  המיילדות  של 
קיבל אישור של ועדת האתיקה של המכללה 

האקדמית עמק יזרעאל. 
ראיונות  באמצעות  נעשה  הנתונים  איסוף 
שנערכו  ראיונות  מיילדות,  שש  עם  עומק 
המיילדות   .2013 ומאי  אפריל  בחודשים 

עובדות בבתי-חולים שונים בצפון הארץ.

הצורך בקבלת טיפול כיולדת בא לידי ביטוי 
בשני אופנים: 

• שחרור מתפקיד המיילדת וקבלת זהות של 
מטופלת. 

• אי-קבלת תפקיד היולדת וניסיון לנהל את 
הלידה בגלל חשש מאובדן שליטה. 

בהיריון,  היא  אז  בהיריון,  שהיא  "מיילדת 
וכשהיא באה ללדת, אז כולם פתאום אוווו... 
 ’Surprise‘ ...כאילו שזה לא היה אמור לקרות

מה קרה?? מאיפה נפלת עלינו!?"
הרגשתי  להיריון,  נכנסת  שהייתי  פעם  "כל 
שנטלו ממני את הזהות שלי, של המיילדת... 
זאת תחושה ככה שאני חושבת עליה המון... 
אני כבר לא המיילדת הנמרצת, שיודעת מה 
מכל מצב,  דואגת  בכל מצב, שלא  לעשות 

שפשוט סומכת על עצמה... פתאום 
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נטלו את זה ממני. כל פעם שהייתי בהיריון 
החלוק  את  לי  כששמו  התאשפזתי,  ונגיד 
של הבית-חולים כאילו לקחו ממני את מה 

שאני. יותר לא הייתי מה שאני..." 
תפקיד  אי-קבלת  מתארת  אחרת  מיילדת 
את  מנהלת  היא  שבעצם  כך  המטופלת, 

הלידה של עצמה:
"כשהגעתי ואני אומרת שאני רוצה ללדת... 
תעשי לי זה... ותעשי לי זה... ותעשי לי פקיעת 
מים. לפעמים הדברים האלה יכולים לסבך 
ולעכב את התהליך. הרגשתי שאני מעמיסה 
על עצמי את הכל, לא משחררת לראות איך 
כל התרופות  ואת  אני ארגיש עם הצירים, 
ואת כל הרפואה הייתי רוצה להכניס בעצמי, 
רק כדי שזה ייגמר, וזה די תקע את הלידה".

הצורך  הפוך,  מצב  תיארה  אחרת  מיילדת 
הכרחי  כדבר  המטופלת  תפקיד  בקבלת 
להתמסר  יותר  קל  לה  היה  לידה.  לתהליך 
על  יותר  סמכה  היא  כי  היולדת,  לתפקיד 

הצוות:
הרגשתי.  לא  ממש  אני  ניתוק,  עושה  "את 
יודעת שאת מיילדת...  באיזשהו מקום את 

את לא מנהלת את הלידה של עצמך..."
שאני  הרגשתי  שלי  הראשונה  "בלידה 
שוכחת את כל הקטע שאני אחות ואני באה 
בחששות.  הייתי  שלי,  בגוף  הייתי  ללדת... 

כמו מישהי שלא יודעת מה לצפות..."

ניהול הלידה אל מול החוויה של איבוד 
שליטה

לא  הוא  מוקדם  ידע  מיילדות  של  במקרה 
חשופות  המיילדות  כוח.  מקור  בהכרח 
למידע רב, הקשור לתהליך הלידה האידיאלי 
שמלחיץ  ידע  הלידה,  ולסיבוכי  המוצלח 
אותן וגורם להן חרדה. בכל הראיונות עלתה 
החרדה, שמא יקרה משהו בתהליך הלידה 
על  להתגבר  האמצעים  אחד  לתינוק.  או 
על  בקרה  בתהליך,  השליטה  היה  החרדה 
העבודה של העמיתים ובעיקר חוסר ניתוק 

מעמדה של איש מקצוע. 
יתרה  דאגה  הוא  החרדה  מביטויי  אחד 

לתינוק:
התינוק  את  שרואות  אימהות  כלל  "בדרך 
בפעם הראשונה, קודם כל מה שהן עושות, 
ישר מחבקות אותו... ואני קודם כל הרמתי 
אותה והסתכלתי על הידיים, רגליים, טוסיק 
שהם בסדר... בעלי לידי מתרגש, בוכה, ואני 

בודקת אותה..."
שליטה המתבטאת בטיפול עצמי:

"הייתי עם זירוז, את לא יכולה לזוז, את לא 
יכולה לקום, את לא יכולה ללכת למקלחת, 
את במיטה נטו! אמרתי זהו אני לא יכולה 
יותר, באותו רגע סגרתי את הזירוז ואמרתי 
יותר... אין לי אף טיפה  יכולה  זהו, אני לא 

לפני אפידורל". 
שאני  מה  כל  את  כביכול  עשו  "כולם 
לא  לשחרר.  נקרא  זה  נכון...  לא  שזה  רוצה 
שחררתי... הייתי בצד השני וכביכול טיפלתי 

בעצמי ולא הייתי צריכה לעשות את זה".
עוד  גבוהה  בחרדה  הייתה  אחרת  מיילדת 
במיון.  בנשים  טיפלה  כאשר  ההיריון  בזמן 
היא השליכה את המצב שלהן על המקרה 

הפרטי שלה: 
הייתי  בפחד.  והייתי  במיון  עבדתי  "אז 
הפסקת  להן  שרשום  נשים  מיני  כל  רואה 
היריון בשבוע כזה והפלה בשבוע כזה... והיו 
היו  ולא  בחילות  לי  היו  שלא  תקופות  לי 
תנועות... ואת בעצם לא יודעת מה קורה, אז 
המוניטור  את  לעצמי  לחבר  אוהבת  הייתי 
פעם  כל  נרגעת.  הייתי  וככה  אותו  לשמוע 
בתחילת משמרת הייתי עושה את זה. הידע 

הזה שהיה לי, עשה לי קצת חרדה..."

2. יחסים עם עמיתים
נתפס  העבודה  מקום  המיילדות  בעיני 
ללדת  היססו  לא  המיילדות  בטוח.  כמקום 
הסיבות  עובדות.  הן  שבה  מחלקה  באותה 
בגלל  בעיקר  היו  הלידה  מקום  לבחירת 
היכרות מוקדמת עם הצוות, קרבה למקום 
והאמונה,  מועדף  ליחס  הציפייה  המגורים, 
ביותר.  הטוב  הצד  על  בהן  יטפל  שהצוות 
לידי ביטוי  היחסים עם חברי הצוות באים 
מול  הערצה  גבולות,  בטשטוש  בעיקר 

האשמה וכפייה מול שליטה. 

קשר למקום העבודה
בבית-חולים  ללדת  חשבתי  לא  מעולם   ..."
של  בקרבה  להיות  רציתי  מאוד  כי  אחר. 
סומכת  מאוד  ושאני  מכירה  שאני  אנשים 
עליהם, ואני מכירה שם כל אחד ואני יודעת 
ידעתי שהיחס שאני  איך כל אחד מתנהג, 

אקבל מהם הוא יהיה היחס הכי טוב".
זה  נורא בבית...  כי שם עבדתי הרגשתי   ..."
מבחינת  האווירה,  מבחינת  לי  עזר  נורא 

החברות... היה נורא רגוע, הכרתי את כולם... 
אני לא הייתי בוחרת, אפילו לא עלה באפס 
ללדת  אחוז  אחד  אפס  אפס  אפס  פסיק 
במקום אחר, לא היה ספק שאני יולדת רק 

שם". 

טשטוש גבולות
מרוב  מהחדר  יוצאות  לא  )המיילדות(  "הן 
את  הרי  רבה...  אחריות  שיש  מרוב  לחץ 
והוא  הבנאדם הזה את תפגשי כל החיים... 
יעבוד איתך... הן רצו כל הזמן לתת, כל הזמן 
לשאול מה קורה ולתת עצה ולהביא משהו 
ולהציע לאכול ולשתות, כל הזמן התעניינו... 
באיזה שהוא מקום זה כיף, אבל מצד שני זה 
יותר פרטיות...  קצת הפריע כי רציתי קצת 
אבל ידעתי להציב את הגבולות. עד כאן, אני 
כאן  כרגע  אני  אותי,  עזבו  כלום...  רוצה  לא 

לבד, תנו לי את השקט שלי..." 
"המקום הזה מטושטש, והשיקול דעת קצת 
נעלם כשאת רוצה להעניק לחברה שלך חוויה 
טובה... הם רצו בשבילי את מה שאני רציתי 
בשבילי. במקום הזה היה קצת טשטוש של... 
שם,  היה  המקצועי.  הדעת  בשיקול  פגיעה 

היה שם... " 

אנונימיות מול היכרות 
מעדיפה  הייתי  שאולי  לפעמים  "הרגשתי 
אותי,  אנונימי, לא שמכירים  להיות במקום 
כשאני  נעים.  לא  לפעמים  כזה  במצב 
שאת  איך  לך  נעים  לא  זה...  על  חושבת 
בגלל  כזה   ’down’ לך  יש  ולפעמים  נראית 
התינוק  עם  להיות  רוצה  ואת  ההורמונים. 

שלך לבד..." 
"אני חושבת שהייתי רוצה להיות אנונימית. 
הייתי  לא  בחופשיות,  יותר  מתנהגת  הייתי 
משתדלת להיות נחמדה, או להגיד כן ד"ר, 

או להיות טובה למיילדת". 

הערצה מול האשמה
ביטוי  לידי  באו  העמיתים  עם  היחסים 
הלידה  בתהליך  האשמה.  מול  בהערצה 
של  למקצועיות  הערכה  ביטויי  מתגלים 
שנתפס  מה  על  כעס  עם  בבד  בד  הצוות, 
היולדת  את  שסיכנו  שגויות,  כהחלטות 

והתינוק. 
אחת המיילדות מעלה זיכרון טוב של הצוות 
בה  שלהם  התמיכה  מהלידות.  אחת  בכל 
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ולקשר  רבה  להערכה  טובה,  לחוויה  גרמה 
מתמשך. 

"כולן התנהגו אליי ממש יפה... לא הייתה לי 
אכפת  היה  לא  מסוימת...  למישהי  העדפה 
לי, מי שהייתה במשמרת, היא זאת שקיבלה 
את הלידה... ועד היום יש לי קשר טוב עם כל 
מיילדת שיילדה אותי... וגם לילדים, כל ילד 

עם המיילדת שהייתה לו". 
ואכזבה  אשמה  הרגישה  אחרת  מיילדת 
מהעמיתים. ההרגשה האישית הזאת גרמה 
לכעס על העמית ולחוסר תקשורת ביניהם. 
עד  הוואקום,  את  לי  שעשה  הזה,  "הרופא 
היום, עד היום אני כועסת עליו. הוא עושה 
דברים... הוא מאמין שילך לו, ואז הוא נתקע... 
להיתקע במקצוע שלנו זה לפגוע בילד, או 
לפגוע באימא. במקצוע שלנו אין דבר כזה..."
את  מה  על  רגע,  בעצמי,  שהבנתי  "עד 
שלו  העבודה  את  עשה  הוא  עליו,  כועסת 
יש  החברי  המקום  עדיין  שצריך...  כמו 
איתו בעיות... אני יודעת, כי אני גם בעצמי 
כל  בעצמן.  ומיילדות  שלי  חברות  מיילדת 
עוד הכל הולך כמו שצריך, זה בסדר, אבל 
וצריך  ברגע שמשהו לא הולך כמו שצריך, 
להסביר,  טורחת  תמיד  אני  משהו,  לעשות 

להביא את הרציונל, את ההיגיון".

כפייה מול שליטה
ליולדות  מאפשר  אינו  העמיתים  צוות 
עצמאות וניידות. כלומר, כופה על היולדת 

תנאים המאפשרים לו נוחות ושליטה. 
אומרים  למיטה,  אותך  שמכניסים  "ברגע 
הוראות,  לך  נותנים  וככה,  ככה  תעשי  לך 
תלויה  נורא  ואת  הרגליים  את  לך  מרימים 
במישהו אחר. זה דברים שמאוד מפריעים 

לתהליך הזה..." 
"עם צירים זה קשה לשכב. אי-אפשר לשאת 
לעמוד,  ללכת,  צריך  בשכיבה.  הצירים  את 
עם כדור. בשכיבה צריך אפידורל. זה נורא 

כואב..."
"תשכבי, נשים לך חבלים על הבטן, אינפוזיה, 
קטטר, זהו, את מנוטרלת, וליתר ביטחון ניתן 
לך גם אפידורל, תהיי גם משותקת, עכשיו 
אנחנו בשליטה מלאה עלייך, אנחנו יודעים 
מה טוב לך, עכשיו תלדי... נשים לא אוהבות 
זה. נשים שואפות לעצמאות. איפשהו  את 

הן צריכות להרגיש בשליטה על הגוף שלהן".

3. הצמיחה המקצועית 
הצמיחה המקצועית באה לידי ביטוי בגילוי, 
כמיילדות.  להן  תרמה  האישית  שהחוויה 
שהניסיון  פירושה,  המקצועית  הצמיחה 
האישי תרם להבנה טובה יותר של היולדת 
החוויה  מתוך  איתה.  הזדהות  כדי  עד 
תהליך   - גישתן  השתנתה  שלהן  האישית 
להיות  הפכו  היולדת  של  והחוויה  הלידה 
להעניק  הרצון  גם  כמו  בעבודתן  מרכזיים 

חוויה טובה ולהעצים את היולדת.
מהצמיחה  נפרד  בלתי  חלק  היא  לידה 

המקצועית:
"זה גם מעצים אותך במקצוע, ברגע שאת 
מעגל...  סגרת  השלמת,  עכשיו  יולדת... 
חווית  עכשיו  כי  שלמה,  מיילדת  עכשיו 
להזדהות  יכולה  ואת  חווה  שהיא  מה  את 
איתה. ההמלצות וההתנהלות בכל שלב של 
הלידה... כל שלב זה אחרת, ואת מבינה מה 

אישה רוצה ואת יכולה להמליץ לה..." 
"... אם את ילדת, אז את יודעת מה זה. את 
אנחנו  כאילו  ביטחון.  להן  נותן  זה  איתנו. 

ביחד. אני יודעת מה היא עוברת..."  
היכולת  מתוך  באה  המקצועית  הצמיחה 

להזדהות:
"... את יכולה להזדהות, אבל עד שלא עובר 
עלייך באמת פיזית הדבר הזה, החוויה היא 
רק בשכל, רק ברגש, אבל לא באמת פיזית... 
להיכנס  מאשר  חוץ  לעשות,  מה  לך  אין 

פנימה ולהסכים שזה יקרה". 
אבל  הכל,  לעשות  יכולה  את  "תיאורטית 
מוחשי באמת להבין את לא יכולה. כל אחת 
הזה...  במקום  תהיה  במאוחר  או  במוקדם 
כל דבר שהיא אומרת, ירדו לי המים... אני 
בדיוק את  מים...  ירידת  זה  מה  הרי  יודעת 
יודעת  ואת  מרגישה  שהיא  מה  מרגישה 
את  הנכונה,  הדרך  את  לה  להמליץ  בדיוק 
השיכוך כאבים הנכון, את ההתנהגות הנכונה 

בכל שלב של הלידה".
טובה  חוויה  לאפשר  והרצון  הגישה  שינוי 

ולהעצים את היולדת:
"... לפני שילדתי בעצמי, הייתי אומרת להן, 
הכי חשוב שהאימא והתינוק ייצאו בריאים 
ולא משנה באיזו דרך. גם אם זה לא הולך 

בדיוק בדרך שתכננת. אבל עכשיו, שעברתי 
את זה, אני חושבת שחשוב התהליך ולא רק 
התוצאה ואיך שהאישה רוצה. ברור שחשוב 

שהכל ייגמר טוב".
הסתכלות על היולדת כאחר:

כלפי  היחס  זה  דווקא...  בי  שינה  שכן  "מה 
היולדות.. אני לא אשכח בחיים שהייתי נורא 
רעבה אחרי הלידה, הרגשתי זוועה, ומישהי 
נתנה לי אשל... והרגשתי שהאשל הזה הוא 
הסטייק הכי טוב שאכלתי בחיים שלי. וכל 
כזה  לה  נותנת  אני  שיולדת,  שאישה  פעם 
משהו לקרר, או משהו טוב, והן זוכרות את 

זה, את הרגע הזה". 
הרצון להעניק חוויה טובה ליולדת:

"אני מרגישה מחויבת להעצים את היולדת 
בכל צורה שהיא. במיוחד אחרי הלידות שלי 
ואחרי ההתנסויות שלי, יש טעם של פספוס. 
שאני  כדי  פספוס  של  טעם  בהן  היה  אולי 
אעזור ליולדות אחרות שלא יהיה להן טעם 

של פספוס". 
"אני עושה לנשים לידות כל כך יפות, שאני 
היום  עד  נשים  מדהימות.  לידות  מיילדת 
לי,  ואומרות  בקניון  בסופר  אותי  פוגשות 
שאני  והרגשתי  לי...  עשית  לידה  איזה  את, 
לא חוויתי את זה. זה קשה, זאת נקודה נורא 
כואבת. אבל אז... אמרתי, אני חייבת חוויה 
מתקנת, לא ייתכן שאני חייה במקצוע הזה 
ואני לא  שאני עושה לנשים לידות טובות... 

הרגשתי את זה".
הקניית שליטה: 

"... אני מאוד משתדלת לתת להן את הפן הזה 
שיבנו להן עמוד שדרה או תוכנית לידה, יראו 
מה נכון להן לעשות. אני באמת מנסה לתת 
ליולדות כל מה שאני פספסתי בלידות שלי". 

 סיכום
במחקר נבדקה חווייתן של מיילדות כיולדות. 
נמצאות  בעצמן,  ללדת  המגיעות  מיילדות, 
במצב של היפוך תפקידים, שבא לידי ביטוי 
התוצאות  היולדת.  תפקיד  בקבלת  בקושי 
מלמדות על חוויה מורכבת, שיש בה חיפוש 
שליטה וגם תחושה של איבוד שליטה. מתוך 
צמיחה  יש  המורכבות  את  לראות  היכולת 
מקצועית, המתבטאת בעיקר בהזדהות עם 

היולדת, ראיית האחר וברצון להעניק. כמו 



Faltholm, Y. (2007). "Patients, not doctors, get sick": A study of fifteen Swedish physicians on long-term sick leave. International Journal of Qualitative Studies on Health
  and Well-being, (2), 19–32.
Forsythe, M., Calnan, M., & Wall, B. (1999). Doctors as patients: postal survey examining consultants and general practitioners adherence to guidelines.
  BMJ, 319(4), 605–608.
Glaser, B.G., & Strauss, A.L. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago,IL: Aldine.
 Hofberg, K., & Ward, M. (2004). Fear of childbirth, tocophobia and mental health in mothers: the obstetric-psychiatric interface. Clinical Obstetrics and Gynecology,
  47(3), 34–527.
Lundgren, I. (2004). Releasing and relieving encounters: experiences of pregnancy and childbirth. Scandinavian Journal of Caring Sciences, (18), 368-375.
NG, C., & Nik-Sherina, H. (2006). What do primary care doctors do when they fall sick? A qualitative study exploring their help-seeking behavior.
  Journal of Family Medicine, 19(1), 1–8.
Redwood, T. (2008). Exploring changes in practice: when midwives and nurses become mothers. British Journal of Midwifery, 16(1), 34–38.
Saisto, T., & Halmesmäki, E. (2003). Fear of childbirth: a neglected dilemma. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 82(3), 8-201.
Zeitz, K. (1999). Nurses as patients: The voyage of discovery. International Journal of Nursing Practice, (5), 64–71

ביבליוגרפיה

כן, המיילדות עברו שינויים עמוקים ברמות 
הידע והעשייה המקצועית שלהן. הממצאים 
למחקרים  בהלימה  נמצאים  זה  במחקר 
בעולם  אחרים  במקומות  שנעשו  דומים, 
בספרות   .)Zeitz, 1999, Redwood, 2008(
בתהליך  העמיתים  עם  היחסים  תוארו  לא 

החוויה,  על  משפיעים  הם  וכיצד  הלידה 
שאותה חווה המיילדת כיולדת. הממצאים 
במחקר הנוכחי הראו, כי היחסים באו לידי 
ביטוי בעיקר בטשטוש גבולות, חוסר נעימות 
ותחושת ריצוי. מומלץ להמשיך ולחקור את 
גם  המיילדת  של  האישית  הלידה  חוויית 

היא  שאיתם  העמיתים  של  מבט  מנקודת 
מחקר  הלידה.  במהלך  במגע  ובאה  עובדת 
זה יכול לתרום להבנה טובה יותר של מקום 
איכות  ולשיפור  הלידה  בחוויית  השותפים 

הטיפול ביולדות.

מצוינות בלי לאבד את הצפון
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האקדמית 
עמק יזרעאל 1.800 .30 .3000 למידע נוסף על תכנית 

הלימודים ולהרשמה:

*על בסיס פרטני ובכפוף לנהלי המכללה והמל"ג.

.B.A במנהל מערכות בריאות
באקדמית עמק יזרעאל

בין התכנים הנלמדים:
⋅ היבטים בניהול מערכות בריאות

⋅ יישום תוכניות לקידום בריאות בקהילה
⋅ היבטים אתיים ומשפטיים במערכות בריאות

⋅ תכנון וניהול תקציב

 B.A. זו ההזדמנות שלך ללמוד לתואר ראשון
תוך כדי עבודה במקצוע שבחרת.

בואו לרכוש כלים ומיומנויות ניהוליות מקצועיות של 
מטפלים בשרותי הבריאות. 

הכרה של עד 30 נקודות זכות אקדמיות בהצגת תעודת גמר/
מוסמך במקצועות הבריאות )המוכרת ע"י משרד הבריאות(*
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 תקציר
הסיעוד בישראל ובעולם מושפע מתהליכים 
ההשכלה,  רמת  על  המשליכים  מגדריים, 

המקצועיות ותדמית המקצוע.
במאמר הנוכחי נסקור את המגמות הכלליות 
והתפתחות  לעבודה  נשים  כניסת  של 
ההיסטוריה.  לאורך  למגדר  בהקשר  הסיעוד 
של  והמגמות  המניעים  את  נבחן  כן,  כמו 
נושא  את  נציג  למקצוע,  גברים  כניסת 
ה-caring בהקשר המגדרי וכן את ההשפעות 
המגדריות על איוש עמדות ניהוליות בסיעוד, 
בין  ותקשורת  ניהוליים  עבודה  מאפייני 

רופאים לאחיות.

 מבוא
מחייב  סיעוד  באנשי  וגובר  ההולך  החסר 
נטול  מקצועי  אופק  לשרטט  מנהיגיו  את 
סטריאוטיפים מגדריים, על מנת לקדם את 
איכותי  אדם  כוח  ולגייס  המקצוע  תדמית 
ברובו  הינו  הסיעוד  מקצוע  כיום  ומקצועי. 
נשי, למרות שהיו תקופות שבהן היה מקצוע 
גברי. על מנת להבין את השינויים המגדריים 
התהליכים  את  להבין  צורך  יש  בסיעוד 
תהליכים  למגדר.  הקשורים  הגלובליים 
על  לעבודה,  נשים  כניסת  על  השפיעו  אלו 
ההיררכי  בסולם  בהתקדמות  המחסומים 
במקצועות  המגדרי  בהרכב  שינויים  על  וכן 

שונים והשפעתם על יוקרת המקצועות.

 סקירת ספרות

מגדר
מגדר מתייחס לנשיות או גבריות של אדם, 
או תכונה כלשהי, כפי שרואה אותה החברה, 
ידי  על  מוגדרים  המגדר  תפקידי  כאשר 
במשך   .)2  ,1( ונורמות  התנהגותיות  ציפיות 
תפקידיהם  מוצו  האנושית  ההיסטוריה  רוב 
הביולוגי.  ייעודם  במילוי  ונשים  גברים  של 
ממלא  הגבר  שבהם  מסורתיים  תפקידים 
כלפי  המשפחה  בייצוג  הקשורים  תפקידים 
הפנים,  לתפקידי  אחראית  והאישה  חוץ, 
בישול  ניקיון,  כמו  הבית  בתוך  לפעולות 
שינויים  חלו  השנים  עם   .)3( הילדים  וגידול 

בתפקוד הגבר והאישה בבית, דבר שהשפיע 
גם על שינוי מגדרי במקצועות שונים.  

מגמות כלליות בכניסת נשים לעבודה
לאורך ההיסטוריה הגבר היה בעל הסמכות, 
בפילוסופיה  בעבודה.  והן  במשפחה  הן 
היוונית אריסטו היה הראשון להצדיק מבחינה 
במשפחה.  הגבר  סמכות  את  פילוסופית 
הנשים ביוון היו נחותות והשתייכו לגבר שלו 
נישאו. מעמדו זה של הגבר מוסבר  על ידי 
חוקי הטבע, שעל פיהם הצטייר הגבר כחזק, 
ה"שלטון  זו  לגישה  בדומה   .)4( ולוחם  צייד, 
כמטאפורה.  למשפחה  מתייחס  המדיני" 
ילדיו,  כפי שהמלך דואג לנתיניו, כאילו היו 
ולו הזכות לשלוט במדינה. כך לאב יש זכות 

טבעית ואלוהית לשלוט במשפחה )4, 5(. 
עם השנים סמכות הגבר עברה שינוי. בשנת 
1789 הפרלמנט הצרפתי הכריז על "הצהרת 
זכויות האדם", שבה נאמר שלכל הצרפתים 
המהפכה  התרחשה  לאחריה  שוות.  זכויות 

הצרפתית. 
את   כתבה  וולסטונקראפט  מרי  ב-1792 
כי  טענה  שם  האישה",  זכויות  "בעד  הספר 
יש לפתח את שכלן ועצמאותן הכלכלית של 
הנשים, כך הן תעזורנה לעצמן ותקדמנה גם 
את המין האנושי. ב-1848 פורסם גילוי הדעת 
בארצות-הברית  הנשים  תנועת  של  הראשון 
ובו תביעה להכיר בכמה זכויות של האישה 
הנשואה, הכוללות את הזכות להחזיק רכוש 
משלה, חופש תנועה, הגנה מאלימות הבעל, 
כלכלית  פעילות  לחופש  לגירושין,  הזכות 
שהיו  חופשיים  במקצועות  לעסוק  ולחופש 
סגורים בפניהן. גם באנגליה היו תמורות, וב-
שדרשו  הסופרז'יסטיות,  תנועת  קמה   1903
שוויון זכויות בהצבעה לבחירות במדינה )3(. 

ישנו  הציונית,  התנועה  בראשית  בארץ, 
להגשים  לארץ  עלו  החלוצים  דומה.  תהליך 
את חלומם לבניית חברה שוויונית, חופשית 
בחקלאות  עבדו  וגברים  נשים  ועובדת. 
שוות  זכויות  היו  לא  לנשים  אך  ובבנייה, 

לגברים כזכות לבחור או להיבחר.
כבר בהצהרת העצמאות של מדינת ישראל 
קיים עיקרון שוויון המעמד לנשים. ב-1951 

נחקקו  ומאז  האישה"  שוויון  "חוק  נחקק 
אחד  הנשים.  שוויון  את  המבטיחים  חוקים, 
ההזדמנויות  שוויון  "חוק  הוא  החוקים 
בעבודה", שלפיו אסור למעביד להפלות בין 
ותנאי  המשפחתי  מצבם  מינם,  בשל  עובדיו 

העסקתם )3(.
כניסה  ישנה  שהוזכרו  התהליכים  בעקבות 
נשים  העבודה.  לשוק  נשים  של  מתמדת 
ע"י  שנשלטו  למקצועות  בהתמדה  נכנסות 
גברים. מנגד, כניסת גברים למקצועות נשיים 

היה והינו איטי יותר ופחות מקובל )6(. 
משנות ה-60 נשים הצליחו להיכנס למוסדות 
להשכלה גבוהה, כאשר היום רמת ההשכלה 
האקדמית של נשים עולה על זו של הגברים 

 .)7(

מקצועות נשיים ומגבלות נשים בעבודה
ישנו  העבודה  לשוק  הנשים  כניסת  אף  על 
על  לדבר  אפשר  למעשה  תעסוקתי,  בידול 
והשני  לגברים  האחד  דואלי,  עבודה  שוק 
קיימת  התעסוקתי  הבידול  תופעת  לנשים. 
נתוני  לפי  ומפותחות.  מתפתחות  במדינות 
הנשים  רוב  לדמוקרטיה,  הישראלי  המכון 
נשיים  יד  משלחי  בארבעה  עובדות  בארץ 
מסורתיים- פקידות, אחיות, מטפלות ומורות 

.)8(
או  נשים  המונע  מוחשי,  אך  נסתר  מכשול 
בפירמידה  להתקדם  אחרות  מיעוט  קבוצות 
לקידום,  מתאימה  כשהכשרתן  ההיררכית, 
קיים  זה  במצב  הזכוכית".  "תקרת  נקרא 
בכירות.  בעמדות  נשים  של  יותר  קטן  ייצוג 
יכולתן של הנשים להגיע לעצמאות כלכלית 
נפגעת לנוכח מספר עובדות: שיעור הנשים 
יותר  גבוה  ושיעור  יותר,  גדול  המובטלות 
עובדות  נשים  מינימום.  שכר  משתכר  שלהן 
חוסר  או  בחירה  מתוך  חלקיות  במשרות 
בכל  פחות  מרוויחות  נשים  כן,  כמו  ברירה. 
תחום מקצועי. עובדה זו מקבעת את היחידה 
בגבר  כתלויה  המסורתית  המשפחתית 
המפרנסת  נשארת  והאישה  ראשי,  כמפרנס 

השנייה )7(.  
למקצועות  נשים  כניסת  של  מואץ  תהליך 
"פמיניזציה  נקרא  בו  נשי  לייצוג  עד  גבריים 

;RN, MPH 3קמי הרפז ;RN, MPH 2מיכל ליפשיץ ;RN, MPH 1הילה גולדפרב
1אחות ראשית מחלקה כירורגית ב', המרכז הרפואי הדסה הר הצופים 2יועצת אקדמית אגף הסיעוד, המרכז הרפואי הדסה

3אחות ראשית מחלקה גינקולוגית, המרכז הרפואי הדסה הר הצופים
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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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העובדה, שסיעוד הוא מדע, וכך הפחיתו את 
התפישה של סיעוד כמקצוע "נשי" )11(.

גברים בסיעוד
למרות שגברים מהווים כיום מיעוט בסיעוד, 
יש יותר מחקרים מגדריים על גברים מאשר 
על נשים במקצוע. המחסור בכוח אדם הביא 
ה-90  משנות  רק  למקצוע.  גברים  לכניסת 
מקצוע הסיעוד חווה כניסת גברים הדרגתית 
נשי,  למקצוע  עדיין  נחשב  הסיעוד  ויציבה. 
גברים נאלצים להתמודד עם סטריאוטיפים 
הקשורים להיותם מיעוט במקצוע שמרביתו 

נשים )10(.
מרבית  כי  נמצא  באירלנד  שנערך  ממחקר 
האחים תופשים את התפקידים שאותם הם 

ממלאים כתפקידים "נשיים". 
אחוז הגברים העובדים בסיעוד בעולם  עומד 
ו  באנגליה  לעומת 10%  בארה"ב  כ- 8%  על 
הגברים  אחוז  בארץ,   .)12( בהולנד   23%  -

ב-2011 עמד על 10.5% )13(. 
מבוגרים  בעולם  בסיעוד  העוסקים  הגברים 
יותר, חזקים  יותר מהנשים, עם  ביטחון רב 
לעומת  ועצמאים  דומיננטים  מנטלית, 
קריירה  הייתה  מהגברים  ל-30%  האחיות. 
כי  נמצא,  בנוסף  כן.   לפני  או שתיים  אחת 
תפקידים  יותר  תופסים  בסיעוד  גברים 
לשיעורם  יחסית  ניהול,  ועמדות  יוקרתיים 
הנחה,  ישנה   .)14( במקצוע  העוסקים  בקרב 
כגון  בהתמחויות  בוחרים  בסיעוד  גברים  כי 
בגלל  וטראומה,  מיון  חדר  פסיכיאטריה, 
המשימתית,  הטכנית,  הפיזית,  יכולתם 
עם  תקשורת  בפחות  וצורך  עצמאות  בשל 

המטופלים )12, 14-16(.
בישראל מקצוע הסיעוד הינו אקדמי, עובדה 
ומבטיחה  הישראלית,  בחברה  המוערכת 
יציבות כלכלית ושכר נאה. במחקר ישראלי 
כי  נמצא,   )10( מ-2005  ואנסון  רומם  של 
אטרקטיבי  פחות  הינו  הסיעוד  מקצוע 
לגברים שנולדו בישראל או שהיגרו לישראל 
לפני 1989. הקבוצה הגדולה ביותר של גברים 
אחים היו ערבים  ישראלים, המהווים כ-48% 
באוכלוסייה  כאשר  הגברים,  האחים  מכלל 
לנוכח  מ-20%.  פחות  מהווים  הם  הכללית 
הכרוני  והמחסור  הנמשך  הכלכלי  המשבר 
גוברת  מגמה  ישנה  בישראל,  סיעוד  באנשי 
בקרב גברים ישראלים, כבחברות מתועשות 
הגברים  הסיעוד.  למקצוע  להיכנס  אחרות, 
ונמוך,  בינוני  סוציו-אקונומי  ממעמד  הינם 
הנמצאות  חברתיות  מקבוצות  מגיעים  והם 
מהגרים  כמו  הישראלית,  החברה  בשולי 

ומיעוטים אתנים. 
למרות התפיסה של הסיעוד כ"נשי", המניעים 
קשורים  למקצוע  להיכנס  הגברים  של 
כלכלי  ביטחון  וביניהם:  שונים  בגורמים 
לעזור  הרצון   ;)17( לקריירה  )16(; האפשרות 
על  למקצוע  מוקדמת  חשיפה   ;)18( לזולת 
ידי בן משפחה, וכן הידיעה כי קיימים גברים 

נוספים העובדים במקצוע הסיעוד )10, 16(. 
סיבות  ישנן  אלה,  מושכים  גורמים  למרות 
למקצוע  להיכנס  גברים  על  המקשות 
הסיעוד. קיים תהליך חברתי מעכב, המתבטא 
חברתיות,  וגישות  החברים  ההורים,  ביחס 
המדכאות את האפשרות לבחירת מקצועות 
הנשלטים על ידי המין הנשי. זאת, כדי שלא 
מי  נשיות.  ומיומנויות  טבע  כבעלי  להיתפס 
בלתי  סנקציות  חווה  נשי,  למקצוע  שנכנס 
בנוסף,   .)20  ,19  ,14( ניכור  כמו  פורמאליות, 
העובדה שנשים שולטות במקצועות, שבדרך 
יותר,  נמוכה  שלהם  וההכנסה  היוקרה  כלל 
חסרות  הגברים;  עבור  תמריץ  מהווה  אינה 
אסטרטגיות גיוס גברים למקצוע, אין הכוונת 
בבתי-הספר  לא  בסיעוד,  לעסוק  גברים 
מקצועית  להכוונה  במכונים  ולא  התיכוניים 
)16(; חסר דגם תפקיד גברי בעבודה בשטח, 
בכירות  בעמדות  וכן  המדיה  אמצעי  בכל 

באקדמיה )21(.
על  רבה  השפעה  בציבור  הסיעוד  לתפישת 
נתפש  הסיעוד  למקצוע.  הגברים  כניסת 
כמקצוע נשי נטול כוח, כך שהאחות ממלאת 
בהיבט   ;)12( השפעה  בעלת  ואינה  הוראות 
התרבותי יש תרבויות שבהן לגברים יש קושי 
גם   ;)22  ,16( אישה  של  מרות  תחת  להיות 
האחות  לדמות  מתייחסים  ובמדיה  בספרות 
כאישה, כך שהם אינם מכוונים להניע גברים 

להיכנס למקצוע )16(. 

Caring ומגדר
באופן מסורתי ליבת מקצוע הסיעוד קשורה 
 caring ומזוהה עם נשים )23(. האם caring -ל
היא תכונה מולדת או נרכשת? לשאלות אלו 
הסיעוד,  מקצוע  בבחירת  גדולה  חשיבות 
בעשייה  והן  הלימודים  בתוכנית  בהכשרה 
  caring הקלינית. ישנן תיאוריות הגורסות כי
צ'ודרוב  פי  על  ללימוד.  ניתן  ולא  מולד  הוא 
)24(, המסלול ההתפתחותי השונה בין זכרים 
הגברים  שונה.  אישיות  מוליד מבנה  ונקבות, 
יימנעו מהתנהגויות של caring בעבודתם עם 
התנהגות  חשיבות  את  יכחישו  ואף  חולים, 
את  תיארו  מחקרים  מספר  בעבודתם.  זו 
לסיעוד,  סטודנטים  בפני  העומדים  הקשיים 
בטבעיות,  בא   caring-ה שלנשים  שדיווחו 
ישנן   .)25( זאת  ללמוד  צריכים  גברים  ואילו 
היכולת  כי  הגורסות  אחרות,  תיאוריות 
או  להילמד  יכולה  והיא  נרכשת,   caring-ל
ניסיון  ידי  על  הפורמאלי,  בחינוך  להתעצם 

מעשי ובעזרת מודלים לחיקוי )25, 26(.

 ניהול בסיעוד
כאשר בוחנים עמדות ניהול מבחינה מגדרית, 
נמצא כי גברים בעולם מתקדמים מהר יותר 
אחים  כי  נמצא,  במחקרים  הניהול.  בסולם 
כאחים  יותר  קצרה  תקופה  עבדו  ראשיים 
יותר  לפני הקידום, היו בעלי השכלה נמוכה 
וצעירים יותר מעמיתיהן הנשים. גברים קיבלו 

רכישת  הוא  העיקרי  הגורם  מקצועות".  של 
זאת  לראות  ניתן  הנשים.  ידי  על  השכלה 
העוברים  מקצועות  ובמשפטים,  ברפואה 
תהליך מרוב גברי לרוב נשי. החיסרון בתהליך 
של  סטאטוס  איבוד  שישנו  בכך,  הוא  זה 
מקצועות, המתבטא בירידה בשכר ובתדמית 
שהיה  ההוראה,  מקצוע  לדוגמא,  המקצוע. 
השנים  עם  לחלוטין,  גברי  מקצוע  בעבר 
הן  בו  העוסקים  שמרבית  למקצוע,  הפך 
נשים. במסגרת תהליך זה חלה ירידה בשכר 

וביוקרת המקצוע )6(. 

התפתחות מגדרית בסיעוד
עיקר ההתפתחות של מקצוע הסיעוד מיוחס 
לנשים. יחד עם זאת, ניתן לראות כי בתחילת 
בסיעוד.  עסקו  גברים  רק  הרביעית  המאה 
במאה השישית, בתקופת האימפריה הרומית, 
בבתי-החולים.  בחולים  טיפלו  גברים  אחים 
עסקו  ונשים  גברים  השמינית  מהמאה 
בסיעוד, אך בגברים טיפלו רק אחים. הגברים 
טיפלו באוכלוסייה של אלכוהוליסטים, חולים 
אלימים וחולי נפש. מהמאה ה-14 עד המאה 
ה-17 האחים האלקסיאנים, שהיו מסדר דתי 
על  ולחולים  לעניים  דאגו  בגרמניה,  קתולי 
רצון  את  עושים  והאמינו שהם  ידי תפילות 
האל. במאה ה-14 הם טיפלו בנפגעי המגפה 
רבות,  מוסלמיות  במדינות  כיום  השחורה. 
היכן שלנשים אסור להיכנס לשוק העבודה, 

רק גברים עוסקים בסיעוד )9(.  
בסיעוד  עבדו  גברים  בעיקר  שבה  התקופה 
כשפלורנס  ה-19,  המאה  באמצע  הסתיימה 
המודרני.  הסיעוד  את  ייסדה  נייטינגייל 
מקצוע  הסיעוד  במקצוע  ראתה  נייטינגייל 
מתאים לנשים בגלל העובדה שבאופן טבעי 
נשים הן מחנכות ומטפלות. תפישה זו נתנה 
לנשים את הכוח להפוך את מקצוע הסיעוד 

למקצוע הנשלט על ידי נשים )10(. 
הכבוד  הסיעוד,  מקצוע  התפתחות  עם 
דחיקה  והייתה  ירדו,  המקצועי  והסטאטוס 
רישום  היה  במקצוע.  הגברים  של  לשוליים 
וכן היה  נפרד לגברים לבתי-הספר לסיעוד, 
בתחומים  לעבוד  גברים  על  חוקי  איסור 
בבתי- גינקולוגיה.  כמו  בסיעוד,  מסוימים 

דבר  לנשים,  רק  מעונות  היו  לסיעוד  הספר 
שהקשה על הגברים לפנות לתחום זה )11(.  

עקב מחסור באחיות בארצות המערב החלו 
בארצות-הברית  למקצוע.  גברים  בגיוס 
)1930(, מספר האחים גדל, מאחר שלימודי 
הסיעוד אפשרו מקום לינה וקבלת מלגה גם 
)1937( ההכשרה למקצוע  באנגליה  לגברים. 
חצי   - ולגברים  חודשים,  כ-30-36  ארכה 
לאחים  "החברה  הוקמה  זו  בשנה  זה.  מזמן 
המקצועיות  את  לקדם  שניסתה  מוסמכים", 
וסטאטוס הגברים במקצוע. בעקבות שינויים 
גדל   1947 עד  בסיעוד  הגברים  מספר  אלו 
ב-500%. בקנדה ב-1967 כחלק מגיוס גברים 
הודגשה  שבהם  עלונים,  פורסמו  למקצוע 
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מגדר והשפעתו על תקשורת 
רופאים אחיות

בין  האינטראקציה  את  לעומק  להבין  כדי 
את  בחשבון  לקחת  צריך  לאחיות,  רופאים 
והשפיעו  בחברה  שהתרחשו  התהליכים 
ועל  הרפואה  מקצוע  הסיעוד,  מקצוע  על 
מערכת היחסים ביניהם. כאמור, שינוי אחד 
הוא שינוי במעמד האישה. השני, התקרבות 
מקצוע  לאחיות.  הרופאים  בין  בסטאטוס 
הרפואה איבד חלק מהסטאטוס שלו. לעומת 
במערכת  התחזק  האחיות  זאת, מעמדן של 
שותפות  האחיות  ובציבור.  הבריאות 
עבור  טיפוליות  החלטות  בקביעת  לרופאים 
בתחומים  האחיות  התמקצעות  המטופל. 
ייחודיים, כבטיפול נמרץ ובחדר מיון, הידע, 
המיומנות והניסיון של אחיות אלו, יצרו תלות  
מקצועית של הרופאים בהן. השינוי השלישי 
הוא העלייה במספר הנשים ברפואה. למרות 
עלייה זו, בכל מדינות המערב עדיין הגברים 
והמקצוע  יותר,  בכירות  בעמדות  נמצאים 

נשלט על ידי הגברים )30(.  
ההשפעות  את  שבחן   ,)31( מקנדה  במחקר 
אחיות,  התנהגות  על  הרופאים  מגדר  של 
נמצא שהאחיות היו נכונות יותר לתת שירות 
ציפו  האחיות  לדוגמא,  רופאים.  לגברים 
מרופאים ורופאות לזרוק את המחטים לאחר 
הן  כן,  עשו  לא  כשהרופאים  תפירה.  ביצוע 
כשהרופאות  אך  סלחנות,  ביתר  זאת  קיבלו 

לא עשו זאת, הן הביעו כלפיהן יחס שלילי.
הרופאות,  כלפי  יותר  עוינות  היו  האחיות 

את  למלא  ציפיותיהן  את  מילאו  כשלא 
תפקידן "המגדרי". 

לבצע  מרופא  אסרטיבית  פניה  כשהייתה 
באמצע  הייתה  כשהאחות  דם,  לחץ  מדידת 
לדרישת  יותר  נענו  האחיות  אחרת,  פעילות 
הרופאים הגברים. כשהפניה הייתה מנומסת, 
המגדרים.  לשני  זהה  הייתה  האחות  היענות 
האחיות התייחסו לרופאות על בסיס שוויוני 
עימן  ולשתף  לתקשר  יותר  נוח  וחשו  יותר, 
פעולה, כמו בקביעת תוכנית טיפול. מסקנות 
של  הידועים  שהסטריאוטיפים  הן,  המחקר 
בין  היחסים  על  משפיעים  המגדר  תפקידי 
וכשאחיות  גברים,  ורופאים  נשים  אחיות 
המסורתי  האיזון  חוסר  נשים,  הן  ורופאות 

ביחסי הכוחות ביניהן קטן. 

 סיכום 
וזכויותיה  האישה  יכולות  בתפישת  השינוי 
להשכלה  למוסדות  נשים  לכניסת  הביא 
השינוי  תהליך  התעסוקה.  ולעולם  גבוהה 
המגדרי קיים במקצועות רבים, לרבות בצבא. 
התפתחות  על  גם  השפיעו  אלו  תהליכים 
הסיעוד מבחינת רמת ההשכלה והמקצועיות 
המקצועות  התפתחות  המקצוע.  ותדמית 
והשינויים בחברה ובמאפייני מקצוע הסיעוד 
גברים  כניסת  של  מחודשת  למגמה  הביא 
דורש  כקריירה  הסיעוד  מקצוע  למקצוע. 
גברים  פיתוח דרכים שונות על מנת לעודד 
המגדרי  לנושא  מודעות  במקצוע.  לבחור 
ויישום התובנות יאפשרו לשפר את הטיפול, 
את מערכות היחסים ואת התחושה האישית 

של העובדים.

נשים.  לעומת  בעבודה  יותר  גבוהה  הערכה 
הם מציבים לעצמם כמטרה להגיע לתפקידי 

ניהול בכירים )27(. 
הניהול  על  המגדר  השלכות  גם  נבדקו 
בפועל. במחקר שנערך בקרב אחים ואחיות 
המגדר  תפיסת  את  בדק  אשר  ראשיות, 
מנהלים  שגברים  דווח  עליהם,  והשפעתו 
נשים  ואילו  ישירה,  בתקשורת  משתמשים 
עקיפה  בתקשורת  משתמשות  מנהלות 
ובעלת אוריינטציה של קשר. אחים ראשיים 
מוצאים שקל יותר להיות ישירים עם גברים 
לעומת  ראשיות,  אחיות  נשים.  עם  מאשר 
זאת, דיווחו, שיותר קל להן להבין נשים ואת 
הצרכים הקשורים למשפחה. אחים ראשיים  
אוריינטציה  כבעלי  הנשים  ידי  על  נתפסו 
טכנית ויותר מעשיים, למרות שחלקם דיווחו 

שהם חלשים מבחינות אלו )28(. 
בין  העבודה  במאפייני  הבדלים  נמצאו 
אצל  לדוגמא,  בסיעוד,  ומנהלות  מנהלים 
שיטתיות,  של  תכונות  בלטו  הגברים 
קשיחות, שקט ומתינות, לעומת אסרטיביות, 
אספקטים  ישנם   .)29( בנשים  יותר  שבלטה 
וניהוליים דומים בקרב מנהלים  מנהיגותיים 
בעבודה,  ניסיון  כמו  בסיעוד  ומנהלות 
בין- ויכולת  יושרה   תקשורת,  מיומנויות 

לב,  גילוי  כנות,  מצפוניות,  אמינות,  אישית, 
גם  הפלא,  למרבה  ואוטוקרטיות.  כניעות 
נמצאו  לא  לבית  עבודה  בין  בקונפליקט 

הבדלים בין המינים )29(.
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רוח חדשה 
זה לדעת לשלב 
קריירה מבטיחה 
עם שירות לקהילה

תכנית הלימודים של היחידה ללימודי חוץ באוניברסיטת 
אריאל, בשיתוף מרכז שיקומי רפואי 'רעות' מוכרת 

ומאושרת ע"י משרד הרווחה לניהול בתי אבות.

הלימודים מתקיימים ברמת אביב בשעות אחה"צ/ערב.

מרכז רפואי שיקומי 'רעות'

פרטים בטלפון  1-800-660-660
shivuk1@ariel.ac.il או בדוא"ל

חדש - תכנית לימודים חד שנתית מרוכזת

אוניברסיטת אריאל בשומרון. 
רוח חדשה באקדמיה.

בתכנית הלימודים ארבעה תחומים עיקריים:

  שירותים לקשישים בקהילה
 ניהול

 גרונטולוגיה   
 רווחה 

לימודי תעודה במדעי הזקנה
וניהול מוסדות לגיל השלישי

מסלולים חדשים

• מניעת זיהומים • קהילה • אונקולוגיה • בריאות הציבור
• סוכרת • אי ספיקת לב • פסיכיאטריה ומודולה בהדרכה קלינית

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 וספטמבר.

.1

.2

.3

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

מרץ וספטמבר.

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

meir.sch.nsg@clalit.org.il לפרטים:

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

משרד החינוך. ספטמבר.

קורסים על בסיסיים לאחיות מוסמכות אקדמאיות:

כל המעוניין
לפרסם

בבטאון האחיות
ניתן לפנות

054-2272208
מיכאל
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RN, BA יונת פימנטל-מרפי
אחות טיפול נמרץ, סידני אוסטרליה
yonatm1970@gmail.com    :סופר מכותב

מהנעשה בעולם

הכנס ה-38 לטיפול נמרץ בהובארט, טסמניה  

באוקטובר 2013 נערך הכנס ה-38 לטיפול 
שבאוסטרליה   טסמניה  בהובארט  נמרץ 
 ANZICS( Australia and New Zealand

.)  Intensive Care Society
טסמניה )Tasmania(, אחת משש המדינות 
קטן  אי  היא  אוסטרליה,  את  המרכיבות 
לאוסטרליה  ביחס  קטן  ליבשת,  מדרום 
ממדינת  שלושה  פי  גדול  אבל  רבתי, 
ישראל. בטסמניה חיים מעט תושבים, כיוון 
יערות  עם  פראי  שטח  הוא  שטחה  שרוב 
עד, מים זורמים וסוגים רבים של חיות בר 
מקומיות. זהו גן עדן אמיתי לחובבי סביבה 

וטבע. שלא במפתיע הרגשתי שם בבית.
הכנס ה-38 לטיפול נמרץ הוא זה שהביא 
זו של העולם, למסע השנתי  אותי לפינה 
הטרמינולוגיה  הטכנולוגיה,  בסבך 
למה  עבודתנו  את  שעושה  והפילוסופיה, 
העבודה,  מקום  ידי  על  נשלחתי  שהיא. 
וכצפוי, התחייבתי לדווח לאחיות הטיפול 
ומה  ראיתי  מה  עבודתי  במקום  הנמרץ 

למדתי בכנס.
בפינה  מדברים  מה  על  תשאלו  בטח 
הסגל  זקני  ובכן,  העולם?  של  הדרומית 
בכנס,  שהיו   אוסטרליה,  של  הסיעודי 
לדיון  שהועלו  הנושאים  שרוב  העידו, 
משנים  ומעובדים  מוכרים  נושאים  הם 
קודמות, ושאין הרבה חידושים. באופן די 
שאולי  וחשבתי,  איתם  הסכמתי  מפתיע 
נושאים  כמה  להעלות  השעה  הבשילה 
חדשים, היכולים להוות כיוון להתפתחות 
מחשבותיי  את  שמרתי  אבל  מקצועית, 

לעצמי – אולי בכנס הבא אעז יותר.
בכנס,  שהועלו  המרתקות  הסוגיות  אחת 
שבו  בעידן  החיים.  סוף  שאלת  הייתה 
תוחלת החיים הממוצעת היא גיל שמונים 
ומעלה, בעידן שבו מרבית המטופלים הם 
קשישים עם מחלות רקע רבות ומסובכות, 
אכן  נמרץ  טיפול  האם  השאלה,  עולה 

מתאים לכל אחד.
אחת  היא  יודע,  שאינו  למי  אוסטרליה, 

המאפשרת  בעולם,  הבודדות  המדינות 
שהפרוגנוזה  לחולים,  אקטיבי  חיים  סיום 
שלהם  החיים  ותוחלת  גרועה,  שלהם 
שואפת לאפס. העיקרון ההומאני, העומד 
מאחורי טיפול אינטנסיבי הוא מניעת סבל 
מיותר מהחולה וממשפחתו, כשהסוף כבר 
ידוע מראש. תהליכים טיפוליים מנהליים, 
מאפשרים  מסודרת,  בחקיקה  המעוגנים 
של  חייו  לסיום  החלטה  לקבל  לרופא 
מתוך  החולה,  עם משפחת  ביחד  מטופל, 
אינטרס, המשרת את החולה בלבד. אחיות 
לטיפול  ביחידות  העובדים  ורופאים, 
טיפולים  יום  מדי  כמעט  מעניקים  נמרץ, 
לכולנו,  וכידוע  חודרניים.  פולשניים 
ועלולים   נוחים  לא   כואבים,  הטיפולים 

לפעמים להיות גם מזיקים.
המטופל  האם   השאלה,  תישאל  מנגד 
היה  האם  זה.  מעין  בטיפול  בוחר  היה 
רוצה לסיים את מסע חייו, כשהוא מורדם 
מחובר  ושבועות,  ימים  במשך  ומונשם 
למכשירים שמנתבים  את ליבו, מאפשרים 
טיפולים  גזים.  ושחלוף  חומרים  חילוף 
המשאירים אותו חשוף לסיבוכים ולסבל. 
העולם  את  לעזוב  מעדיף  היה  האם  או 
המטופל  עם  וידאנו  האם  אחרת.  בדרך 
ומשפחתו, שזה אכן היה רצונו. האם היה 
בוחר בחיים בכל  מחיר, או האם היה בוחר  

באיכות חיים בכל מחיר. 
אם כן, השאלה שעלתה בכנס, היא כיצד 
לבצע את המעבר )הרגשי-טיפולי-מנהלי( 
הצוות  ושל  ומשפחתו  המטופל  של  
המטפל מתקווה להבראה ולחיים לתקווה 

למוות מבורך  ושקט. 
נמרץ  לטיפול  בכנס  שהועלה  נוסף  נושא 
ומשפחתו  בחולה  בטיפול  קשור  היה 
לרובנו   .  Family=FCC Centered Care
שבהם  הימים,  בוודאי  זכורים  עדיין 
ואסור  הלידה  לחדר  מחוץ  נשארו  בעלים 
היה להם להיות שותפים לתהליך הלידה, 
והורים מודאגים היו מפקידים את ילדיהם 

ומנפנפים  עסוקות  אחיות  בידי  החולים 
להם לשלום מבעד לחלון הדלת הנטרקת 

בפרצופם. 
נמרץ  לטיפול  ביחידה  המתאשפז  חולה 
נמצא בסכנת חיים ממשית. זה רק טבעי, 
ביחידה  שמשפחתו  של חולה המאושפז 
יהיו  גם החולה עצמו,  כמו  נמרץ,  לטיפול 
וחוסר  ודאות  חוסר  סטרס,   של  במצב 
בבני  לרוב  נתקל  המטפל  הצוות  אונים. 
שממאנים  ומותשים,  חרדים  משפחה 
שנשארים  בקרובים  יקירם,  את  לעזוב 
בחדר ההמתנה ימים ארוכים מבלי לדאוג 
ולאכול  לישון  מבלי  שלהם;  לבריאותם 
אישית  להיגיינה  לדאוג  מבלי  כראוי, 
ולפעמים גם מסיימים בעצמם בחדר מיון. 
מודאגים  קרובים  באותם  כשמפצירים 
לקחת לעצמם פסק זמן ולהתרענן, עשויה 
חש   המשפחה  שבן  התשובה,  להתקבל 
המטופל.  של  בקרבתו  להיות  עז   צורך 
המשפחה  על  נלחץ  אם  גיסא,  מאידך 
לעזוב ולהתרענן, ובינתיים המטופל ילקה 
את  גם  גבנו  על  לשאת  נצטרך  לב,  בדום 

אשמת הפרידה.
שהמטופל  מהעובדה,  להתעלם  אין 
שהמטופל  המה.  אחת  יחידה  ומשפחתו 
משפחתו  בן  את  יעדיף  המקרים(  )ברוב 
לצידו כמעביר מסרים, כמאפשר תקשורת 
טיפולית,  רלוונטית  אינפורמציה  והעברת 
ביטחון.  ונוסך  חרדה  כמפחית  וגם 
למשפחת המטופל, אם כך, תפקיד מרכזי 

וראוי בהבראתו של החולה. 
בפני  עומד  המטפל  שהצוות  ספק,  אין 
של  שהייה  לאפשר  כמה  עד  השאלה, 
כמה  עד  מיטתו.  ליד  החולה  משפחת 
לחשוף את בני המשפחה לטיפולים. ואיך 
ועד כמה  לערב את קרוביו של המטופל  
ועל  המטופל  כבוד  על  שתשמור   בדרך 
רווחת המשפחה. האם יש לאפשר שהייה 
גופו  שבה  רחצה,  בשעת  משפחה  בן  של 
לבן  לאפשר  האם  חשוף.  החולה  של  
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מהנעשה בשטח
אושרה סופית  נציגות לאחיות

בוועדות אתיקה של מוסדות רפואיים

משפחה להיות נוכח בשעת טיפול פולשני, 
להיות  המשפחה  לבני  לאפשר  האם  וכן, 

נוכחים בהחייאה.
קשור  היה  בכנס  שהועלה  נוסף  נושא 
מונשמים  חולים  של  אקטיבית  לניעות 
הוצגה  מההרצאות  באחת  נמרץ.  בטיפול 
חולים  של  גופני  מאמץ  בין  השוואה 
מאמץ  לעומת  נמרץ  בטיפול  מונשמים 
בין  המאחד  הגורם  אתלטים.  של  גופני 
המונשם  החולה  שגם  הוא  המצבים  שני 
 100% של  מאמץ  עושים  האתלט  וגם 
מנת  על  להם  שיש  מה  כל  את  ונותנים 
להשיג מטרה. מטרתו של החולה המונשם 
של  מטרתו  בעוד  עצמונית,   נשימה  היא 

ביוני  ה-9  ביום  אישרה  מליאת  הכנסת 
שנייה  בקריאה  תשע"ד  בסיון  י"א   ,2014
החולה  זכויות  חוק  הצעת  את  ושלישית 
מוסמכת  המכלילה אחות   )6 מס'  )תיקון 
 ,2014  - התשע"ד  אתיקה  ועדת  בהרכב 
של ח"כ שולי מועלם רפאלי )הבית היהודי 

וקבוצת חברי כנסת(.
הפועלת  אתיקה  בוועדת  כי  הוחלט 

האתלט היא להשיג שיא אישי חדש.  
מחקרים מעולם רפואת הספורט מצביעים 
שרירי  פעילות  לאפשר  שכדי  כך,  על 
הסרעפת,  )שריר  אופטימאלית  סרעפת 
וחשוב(,  מרכזי  נשימה  שריר  הוא  כזכור, 
הרגליים.  שרירי  את  לאמן  כל  קודם  יש 
בתהליך  מונשמים  לחולים  היא  ההקבלה 
אספקת  בין  בתחרות  מהנשמה.  הגמילה 
דם לשרירי הרגליים או לשרירי הסרעפת 
כשריר  הסרעפת  לשרירי  העדפה  תהיה 
במערכת מרכזית, המאפשר חיים, לעומת 
ההמלצה  הפריפריים.  הרגליים  שרירי 
סדציה,  להפסיק  כן,  על  הייתה,  מהכנס 
להעיר את החולה ולהוריד אותו מהמיטה 

קבלת  על  ואחראית  במוסדות רפואיים 
למטופל,  מידע  למסירת  בנוגע  החלטות 
בהשגותיו,  וטיפול  הסכמתו  ללא  טיפול 

תשב גם אחות.
"מוצע  נכתב:  להצעה  ההסבר  בדברי 
להרחיב את הרכב ועדת האתיקה ולהגדיל 
ובהם  לשישה  בה  החברים  מספר  את 
מתן  יתאפשר  כך  מוסמכת  אחות  גם 

הרגליים,  שרירי  את  לאמן  מונשם.  בעודו 
)בכנס  הטובוס  את  שמוציאים  לפני  עוד 
הוצגו סרטונים המראים חולים עם טובוס 
מחוברים למנשם נייד מתהלכים במסדרון(. 
וכך להבטיח תהליך גמילה קצר ויעיל יותר 

עם הבראה מהירה יותר. 
מטבע הדברים הכנס אפשר גם מפגש עם 
נמרץ,  לטיפול  ביחידות  העובדות  אחיות 
עברית  אוסטרליה.  רחבי  מכל  שהגיעו 
לא שמענו בכנס, אבל מסתבר, שהבעיות 
נמרץ  טיפול  אחיות  מתמודדות  שאיתן 
זהות בכל מקום, ומבחינה זו, למרות הנוף 
האנושי והטבעי השונה, הצלחתי להרגיש 

די בבית )עם געגועים לבית האמיתי(.

המקצועי  לידע  גם  הוועדה  ביטוי בדיוני 
אחיות  של  הייחודית  המבט  ולנקודת 
מוסמכות, הבאות במגע הדוק עם המטופל 
הרפואי  בטיפול  צדדים  להאיר  והיכולות 

מנקודת מבטו של המטופל".

ללא  ח"כים   40 תמכו  שלישית  בקריאה 
מתנגדים.

שפע ברכות

לעו"ד אבי ניסנקורן
לרגל היבחרך ליו"ר

ההסתדרות החדשה
שא ברכה, הצלחה והמשך שיתוף פעולה

הסתדרות האחים והאחיות בישראל



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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שיקום  מלא בעקבות טיפול בהיפותרמיה
בחולה עם  קרדיומיופתיה בתר לידה ודום לב - חקר מקרה

;MD 4ד"ר יואב תורג'מן ;MD 3ד"ר אהוד רוזנר ;RN, MSc 2נירה גיל ;RN, MPA 1ירדנה דרורי
;MD 6ד"ר לימור אילן-בושרי ;RN, MPA 5מרי עזריאל

כטיפול  הידועה  טיפולית,  היפותרמיה 
התערבות,  היא  מטרה,  בטמפרטורת 
בקרב  נוירולוגי  נזק  להפחית  שמטרתה 

חולים שעברו החייאה עקב דום לב  )6(.
הטיפול  את  להציג  היא  המאמר  מטרת 
באישה  טיפולית  היפותרמיה  באמצעות 

שסבלה מ-PPCM אחרי לידה ומדום לב.

 הצגת המקרה
בצפון  ערבי  בכפר  מתגוררת   ,42 בת  א.ב., 
הארץ, נשואה ואם לחמישה ילדים, בגילים 
17 שנים עד 10 ימים. לא מעשנת, לא צורכת 
אלכוהול או סמים. עד הלידה עבדה כטבחית. 
קיבלה  ולא  כרוניות,  מחלות  על  ידוע  לא  
תקין,  ההיריון  מהלך  קבוע.  תרופתי  טיפול 
סיבוכים.  ללא  במועד,  רגילה  בלידה  ילדה 

משכב הלידה ללא אירועים חריגים.
התמוטטה  א.ב.  הלידה  לאחר  ימים  עשרה 
לעיני  הכרתה  את  ואיבדה  בביתה  לפתע 
הגיע  בעלה  הילדים  קריאות  לשמע  ילדיה. 
וראה את  אשתו שרועה על הרצפה מחוסרת 
הכרה. מיד התחיל בפעולת החייאה, תוך כדי 
ברכב  אותה  פינו  והם  אחיו,  את  הזעיק  כך 
נצפה  במרפאה  המקומית.  למרפאה  פרטי 
עיסוי  ביצע  המרפאה  צוות  חדרים.  פרפור 
הרביעי  השוק  אחרי  חשמליים.  ושוקים  לב 
וחמש דקות של פעולות ההחייאה חזר ליבה 
לפעום בקצב סינוס. החולה הונשמה הנשמה 
מלאכותית, קיבלה טיפול תרופתי והועברה 

באמבולנס לחדר המיון של בית-החולים. 
בקבלתה למיון א.ב. הייתה מחוסרת הכרה, 
מונשמת, לא מורדמת, הניעה ארבע גפיים 
בתנועה לא מכוונת, לחץ דמה 60\90, בא.ק.ג 
פעימות   126 טכיקרדיה  סינוס  קצב  נמצא 
לדקה  ציר תקין, קומפלקס צר, ללא עדות 
לאיסכמיה חדה, ללא אק"ג קודם להשוואה. 
שווים  אישונים  נראו  פיזיקלית  בבדיקה 
הגיבה לכאב, קרוטידים  לאור. לא  ומגיבים 
הצוואר.  בוורידי  גודש  ללא  אוושות,  ללא 

תקינה.  התפשטות  עם  סימטרי  בית-החזה 
נשימתה בועית, אוורור סימטרי של הריאות. 
 .GALLOP 3 S וספק  סדירים  הלב  קולות 
היותה  בשל  מוגדלים  שדיים  רזה,  האישה 
אישה מיניקה. בטן לאחר לידה, רכה. רגליים 
ורידים  פקקת  סימני  ללא  בצקות,  ללא 

עמוקה. דפקים פריפריים נמושו.
על מנת לשלול אירוע מוחי, תסחיף ריאתי 
בדיקות  בוצעו  העורקים  אב  של  ודיסקציה 
בדיקות  ולמוח,  לריאות  אנגיוגרפיה  סיטי 
נמצא  לב  באקו  שליליות.  היו  שתוצאותיהן 
תפקוד סיסטולי שמאלי ירוד, מקטע פליטה 
ואי- מופחתת,  גלובלית  תנועתיות   ,30%

היו  הדם  בדיקות  קלה.  מיטרלית  ספיקה 
תקינות.

לאור העדר תלונות מקדימות, וממצאי אקו 
ולאור  חד,  קורונרי  באירוע  תמכו  שלא  לב, 
סמיכות האירוע ללידה, עלה חשד כי מדובר 

.PPCM-ב
האישה הועברה למחלקה לטיפול נמרץ לב, 
שם הוחלט על טיפול בהיפותרמיה במטרה 
שעות  חמש  אפשרי.  נוירולוגי  נזק  למזער 
לאחר האירוע בבית הוחל בקירור הגוף לפי 
א.ב  הקירור  לפני   .)7( מחלקתי  פרוטוקול 
ורידית  תוך  ואנלגטיקה  בהרדמה  טופלה 
לטמפרטורת  הגיעה  שרירים.  ובמשתקי 
מתחילת  שעות  ארבע   C°33 של  מטרה 
חום  מכן  שלאחר  השעות  בשלוש  הקירור. 
גופה עלה ל-C°34.4. לפיכך, בוצעו שטיפות 
זונדה עם נוזלים בטמפרטורה של C°4 ועורו 
נוזלים קרים לווריד עד לשובה לטמפרטורת 
נלקחו  החום  עליית  עקב   .C°33 של  מטרה 
תרביות דם, שתן, כיח, צואה ותרבית מקצה 
חזה  בצילום  המרכזי.  הווריד  של  הצנתר 
נמצאה דלקת ריאות בצד שמאל; תרביות דם, 
שתן וצואה היו שליליות. תרבית קצה הצנתר 
הווריד המרכזי הצמיחה סטפילוקוקים,  של 
בעקבות  פניאומוקוק.  צמח  הכיח  ובתרבית 
לווריד. לחץ  זאת הוחל במתן אנטיביוטיקה 

 תקציר
שאיבדה  צעירה,  אישה  של  מקרה  מתואר 
ימים  עשרה  לב,  דום  עקב  בביתה  הכרה 
בקהילה,  החייאה  עברה  היא  לידה.  לאחר 
הכרה  מחוסרת  לבית-החולים  הגיעה 
לאשפוז  הועברה  המיון  מחדר  ומונשמת. 
את  קיבלה  שם  לב,  נמרץ  לטיפול  ביחידה 
במשולב  באי-ספיקת-לב  המקובל  הטיפול 
האישה  היפותרמיה.  באמצעות  טיפול  עם 
חסרים  ללא  מלאה  להכרה  בהדרגה  חזרה 
נוירולוגיים. בצנתור לב שבוצע לאחר חזרתה 
להכרה, נמצאו עורקי לב תקינים וירידה חדה 

PPCMבתפקוד חדר שמאל. היא אובחנה כ
והושתל   )Peri Partum Cardio Myopathy(
בגופה קוצב דה-פיברילטור. שוחררה לביתה 

עצמאית ובתפקוד תקין.

 רקע  
נשים  התוקפת  נדירה,  מחלה  היא   PPCM
או  להיריון,  האחרון  בחודש  ללידה,  סמוך 
 .)1( הלידה  לאחר  חודשים  חמישה  תוך 
 DCM )Cardio Myopathy( של  צורה  זוהי 
Dilated, שעלולה להביא לסימנים של  כשל 
לב )2(. הפרוגנוזה נעה מהחלמה מלאה ועד 
אי-ספיקת  של  למצב  מהירה  להתקדמות 
יכולים   PPCM-לב בלתי הפיכה. כתוצאה מ

להתרחש הפרעות קצב ודום לב .)3(
הוא תופעה  על רקע הפרעת קצב  לב  דום 
לב  דום  שחוו  החולים,  רוב  חיים.  מסכנת 
ניסיון  עם  נפטרים  לבית-החולים,  מחוץ 
המובילות  הסיבות  בלעדיו.  או  החייאה 
במערכת  פגיעה  הן  החייאה  לאחר  למוות 
העצבים המרכזית וכשל הלב )4(. רק שלושה 
עד חמישה אחוזים, שיגיעו לשלב השחרור 
נוירולוגית  להחלמה  יזכו  מבית-החולים, 
טובה )5(. אומדן חולה מוקדם וניהול טיפולי 
להחלמה  חיים,  להצלת  חשובים  מתאים 

נוירולוגית ולשיקום תפקודי.

1אחות אחראית, היחידה לטיפול נמרץ לב וביניים 2אחות גמלאית של היחידה לטיפול נמרץ לב 3מנהל היחידה לטיפול נמרץ לב

4מנהל המערך הקרדיולוגי 5מנהלת שירותי הסיעוד 6רופאה בכירה ביחידה לטיפול נמרץ לב

היחידה לטיפול נמרץ לב וביניים, המערך הקרדיולוגי, מרכז רפואי "העמק", עפולה

drori_ya@clalit.org.il  :סופר מכותב

1) Drori Yardena, RN, MPA; 2) Gil Nira, RN, MSc; 3) Rosner Ehud, Dr.; 4) Turgeman Yoav Dr.; 5) Azriel Meri, RN, MPA; 6) Ilan-Bushari Limor, Dr.



33 האחות בישראל יולי 2014

התמודדו   – הסוציאלית  והעובדת  האחיות 
ועם השאלה  א.ב.  עם המצב הסוציאלי של 
עם  הימים.  עשרת   בת  בתינוקת  יטפל  מי 
הסבירו  הסיעודי  והצוות  הרופאים  קבלתה, 
לבעלה את מצבה הרפואי, הסיבות לטיפול 
בהיפותרמיה והטיפול התרופתי. הוא קיבל 
הסבר על השפעת הטיפול בקירור על הגוף 
וכן  ותהליך השיחמום  והמוח, משך הקירור 
העובדת  והפרוגנוזה.  הלוואי  תופעות  על 
המשפחה,  עם  שוחחה  הסוציאלית 
שהתקשתה לעכל את שאירע, והביעה תקווה 
האירוע.  לפני  כמו  מלא  לתפקוד  שתחזור 
בעלה, שישב לידה בתקופת האשפוז, קיבל 
עדכון יומיומי מהצוות על מצבה ועל הטיפול 
בה. בהמלצת הצוות הביא את תמונת  בתם 
א.ב.,  של  מיטתה  מול  אותה  ושם  התינוקת 
דיבר אליה, למרות היותה מורדמת, ושיתף 
ובעיקר  הילדים  עם  בבית,  בנעשה  אותה 
ובהתפתחותה.  מקבלת  שהתינוקת  בטיפול 
מאחר שבימים הראשונים טיפלה בתינוקת 
הבת הגדולה, בת ה-17, שהפסיקה עקב כך 
העובדת  בנתה  בבית-הספר,  לימודיה  את 
המשפחה  בשיתוף  במחלקה,  הסוציאלית 
תוכנית  מגוריה,  במקום  הרווחה  ומערכת 
כדי  בתינוקת,  שיטפל  מי  ונמצא  תמיכה, 
ללימודים  לחזור  הגדולה  לבת  לאפשר 

ולמשפחה לשוב לשגרת חייה, ככל שניתן.
נוכחים,  היו  משפחתה  ובני  א.ב.  של  בעלה 
לחזור  והתחילה  עיניה  את  פקחה  כאשר 
להכרתה. הם קראו בשמה בהתרגשות, והיא 
ונענוע הראש.  הגיבה במבט, מצמוץ עיניים 
המשפחה  שמחת  את  לתאר  מילים  אין 
והצוות, שהיה שותף לה. א.ב. לא זכרה את 
ירוד,  רוח  במצב  נראתה  שעברה.  האירוע 
באיטיות.  לשאלות  וענתה  לפעמים  בכתה 
געגועים  הביעה  ממצבה,  מוטרדת  הייתה 
בהם  לטפל  תוכל  לא  פן  וחששה  לילדיה 
לתינוקת,  דאגה  הבית.  במשק  ולתפקד 
היטב.  מטופלת  שהיא  לה  שנאמר  למרות 
חשש  עקב  להירדם  התקשתה  בנוסף,  
שלא תתעורר. העובדת הסוציאלית והצוות 
בה  תמכו  תכופות,  איתה  שוחחו  הסיעודי 

ועודדו אותה. 
יום לאחר שהתעוררה, ילדיה הגיעו לביקור 
ראשון. הילדים הקטנים התקשו לראות את 
להיכנס  אם  והיססו  הנוכחי,  במצבה  אמם 
שהבינו  הגדולים,  שהילדים  בעוד  לחדרה, 
ניגשו  עברה,  שאימם  האירוע  חומרת  את 
אליה, חיבקו אותה ודיברו אליה. לבקשתה, 
בבית-החולים.  לביקור  הובאה  התינוקת 
א.ב. התרגשה למראה התינוקת, אך נרגעה, 

אחרי  היטב.  מטופלת  אותה  כשראתה 
היא  א.ב.,  של  רוחה  מצב  השתפר  הביקור 
הביעה אופטימיות ושמחה והחלה לדבר על 

חזרה הביתה.

 סקירת ספרות

דום לב
לבית- לב מחוץ  דום  ההיארעות של  שיעור 
בין -92 החולים במדינות מתועשות מוערך 

)5(. בארצות-הברית  189 לכל 100,000 איש 
מתרחשים 350,000 עד 450,000 אירועי דום 

לב בשנה )5(.
דום  שחוו  איש,   100 מתוך  סטטיסטית, 
החייאה  יעברו   40 לבית-חולים,  מחוץ  לב 
מוצלחת עם חידוש זרימת דם, וכ-60 ימותו 
או  החייאה  ניסיון  עם  לבית-החולים  מחוץ 
לבית-החולים,  שיגיעו  ה-40  מבין  בלעדיו. 
הסיבות   .)4( השחרור  לשלב  יגיעו   10 רק 
פגיעה  הן  החייאה  לאחר  למוות  המובילות 

במערכת העצבים המרכזית וכשל הלב )5(. 
בחיים  המגיעים  אנשים  של  הפרוגנוזה 
לבית- מחוץ  לב  דום  אחרי  לבית-החולים 

החולים, אינה ודאית. התוצאות של דום לב 
אי-תפקוד  מוחי,  נזק  לכלול  ועלולות  רבות 
לרה- ותגובה  סיסטמית  איסכמיה  לבבי, 

פרפוזיה. מכלול זה של פתופיזיולוגיה נקרא 
והשפעותיו  לב",  דום  שלאחר  "הסינדרום 
של  ביותר  החשוב  הביטוי  ורבות.  חמורות 
נוירולוגי  הוא  לב  דום  שלאחר  הסינדרום 
לב  בדום  מהלוקים  ל-80%  קרוב   .)5(
אחרי  משעה  יותר  הכרה  מחוסרי  נשארים 
יזכו  ממחציתם  ופחות  ההחייאה,  פעולת 
 Cerebral הגדרת  לפי  נוירולוגית  להחלמה 
זה  סולם   .Performance Category ))CPC
בטווח  נוירולוגיים  מבחנים  של  דירוג  מציג 
הגבוהה  הנכות  על  מצביע   5 כאשר   ,1-5
ביותר, 1 - על ההחלמה הטובה ביותר ו-2 על 

החלמה בינונית )5(.

היפותרמיה
כטיפול  גם  הידועה  טיפולית,  היפותרמיה 
בטמפרטורת מטרה, היא התערבות טיפולית, 
בקרב  נוירולוגי  נזק  להפחית  שמטרתה 
 .)9( לב  דום  עקב  החייאה  שעברו  חולים 
האפקט המיטיב של קירור מבוקר על מצבם 
אחרי  הכרה  מחוסרי  חולים  של  הנוירולוגי 
פגיעות ראש קשות וניתוחים נוירוכירורגיים 
המאה  מאמצע   .))10 רב  זמן  לרפואה  מוכר 
אחרי  חולים  של  מקרים  תוארו  הקודמת 
דום לב ללא קשר לפגיעת ראש עם אפקט 

ירד  הלב  וקצב   ,100\70 על  התייצב  דמה 
ל-73 פעימות לדקה ממקור הסינוס. שלשלה 

מספר פעמים, והוכנס רקטל טיוב.
משך  בקירור,  טיפול  של  שעות   24 בתום 
של  הדרגתי  בתהליך  הוחל  המקובל,  הזמן 
חום  חזר  שעות   18 לאחר  הגוף.  חימום 
הוסר,  הקירור  מלבוש   .C°36.5-ל הגוף 
ההרדמה  ותרופות  השרירים  משתק  ועירוי 
הקירור  מלבוש  הסרת  לאחר  מיד  הופסק. 
נעשה אומדן עור מלא, העור היה נקי ושלם, 

והחולה נרחצה במיטה רחצה מלאה.
נורמלית  גוף  לטמפרטורת  חזרתה  לאחר 
נבדקה בידי גינקולוג, שמצא גודש בשדיים 
 T.Dostinex מתן  על  והמליץ  אודם,  ללא 
טופלה  בנוסף,  החלב.  ייצור  להפסקת 
בקשירת שדיים והרטבות עם עלי כרוב, דבר 

שתרם להפחתת הגודש.  
הטיפול הסיעודי עד להתעוררות כלל מעקב 
לפי  ותיקונם  הנשמה  של  פרמטרים  אחר 
ערכי  אלקטרוליטים,  אחרי  מעקב  הצורך. 
התחשבות  תוך  ותיקונם  בדם  וגזים  סוכר 
מבוקר.  קירור  של  במצב  א.ב.  של  בהיותה 
אי-ספיקת  לאיזון  כוון  התרופתי  הטיפול 
הטיפול  בקיבה.  חומצית  עקה  ומניעת  לב 
תפוקת  אחרי  שעתי  מעקב  כלל  הסיעודי 
שתן, טיפול בצנתר, טיפולי פה ועיניים, שינוי 
מיקום טובוס וזונדה מדי משמרת ושאיבות 
מדי  נעשו  כן,  כמו  הצורך.  לפי  מהטובוס 
לחץ.  פצעי  למניעת  תנוחה  שינויי  שעתיים 
כלכלה  במתן  הוחל  לאשפוזה  השני  ביום 
הצוות  מורדמת,  היותה  למרות  זונדה.  דרך 
בה  הטיפול  כדי  תוך  עימה  שוחח  הסיעודי 
ודיבר על התינוקת המצפה לה בבית. הצוות 
לידה, ללטף אותה,  עודד את בעלה לשבת 
הטיפול  על  בבית,  הנעשה  על  לה  לספר 

בתינוקת ושלום הילדים.
עם הפסקת מתן תרופות השיתוק וההרדמה 
א.ב. פקחה את עיניה ביום החמישי לאשפוזה. 
למחרת עברה אקסטובציה, ונשמה בכוחות 
במקום  מתמצאת  שהיא  נמצא,  עצמה. 
מוטורי  כלשהו,  נוירולוגי  חסר  ללא  ובזמן, 
או קוגניטיבי. הורדה לכורסא למרות חולשה  

ברגליים וחוסר יציבות. 
איסכמית  לב  מחלת  לשלול  במטרה 
עורקים  שהראה  כלילי,  צנתור  נעשה 
 AICD((  ) בליבה  הושתל  תקינים.  כליליים 
 Automatic Implantable Cardioverter
Defibrillator8(. למחרת השתחררה לביתה 

במצב תפקודי תקין.
צוות  והסיעודי,  הרפואי  לטיפול  בנוסף 
הרופאים,   – לב  נמרץ  לטיפול  היחידה 
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בתפקוד  ירידה  בשל  במיוחד   - קרישה 
עמידות  לזיהומים,  בסיכון  עלייה  הטסיות, 
לאינסולין והפחתה בפינוי תרופות. שינויים 
לתיקון  התערבות  דורשים  כלל  בדרך  אלה 

ההפרעה )17( .
בטכנולוגיית  הקשורות  הלוואי  תופעות 
תופעות  מכלל  אחד  כאחוז  מהוות  הקירור 
ופקקת  זיהומים,  דימום,  וכוללות   הלוואי, 

ורידית עמוקה )5(.
לאחר קירור של 24 שעות מתחילים בחימום 
עד  לשעה   C° 0.3-0.5 של  בקצב  הדרגתי 
לשמר  יש   .C° 36.5-37.5 של  לטמפרטורה 
חום גוף תקין למשך 48 שעות. היפרתרמיה 
יכולה להחמיר את התוצאות. לאחר החימום 
ושיתוק  הסדציה  את  מפסיקים  מחדש 

השרירים וממשיכים בטיפול המקובל  )15(.

 קרדיומיופתיה סמוך ללידה 
 DCM (Dilated Cardio היא צורה של PPCM
Myopathy( עם הפרעה בתפקוד הסיסטולי 
לסימנים  להביא  שעלולה  שמאל,  חדר  של 
ולסימפטומים של כשל לב 2((. השכיחות של 
PPCM בעולם המערבי מוערכת ב-1:3000 
לידות, אך השכיחות האמיתית בעולם אינה 
מיוחסים  שהסימפטומים  מאחר  ידועה, 
לעיתים לשינויים הפיזיולוגיים של ההיריון, 
 .)2( יותר  גבוה  להיות  עלול  השיעור  ולכן 
השכיחות המוערכת היא בין 1:2,500-4,000 
אפריקה  בדרום   1:1,000 בארצות-הברית, 

ו-1:300 בהאיטי )18(.
יש   ,PPCM של   האבחנה  שנקבעת  לפני 
שקשורים  שייתכן  אחרים,  מצבים  לשלול 
בכשל לבבי, כמו זיהומים, הפרעות טוקסיות 
או  מסתמיות  לב  מחלות  מטבוליות,  או 
 PPCM )3). האבחנה של  איסכמיה כלילית 

מבוססת על ארבעה קריטריונים: )2(
האחרון  בחודש  לבבי  כשל  התפתחות   •
לאחר  חודשים  חמישה  תוך  או  להיריון 

הלידה.
שמאל,  חדר  של  סיסטולית  הפרעה   •
שמודגמת על ידי אקו לב, לדוגמא: מקטע 

פליטה ירוד של חדר שמאל.
• העדר גורם מזוהה לכשל לבבי.

החודש  לפני  ידועה  לב  מחלת  העדר   •
האחרון להיריון.

PPCM מתרחשת לרוב אצל נשים מעל גיל 
30, היא נפוצה בקרב נשים שהיו להן הריונות 
טוקסמיה  עוברים,  מרובי  הריונות  מרובים, 
האם  כאשר  הורמונליות,  בעיות  הריון,  של 

סבלה  האם  כאשר  או  בקוקאין   השתמשה 
של  היסטוריה  כן,  כמו   .)8( מתת-תזונה 
דם  לחץ  ויתר  פרהאקלמפסיה, אקלמפסיה 
נחשבת קשורה ל-PPCM . PPCM מתפתחת 
תהליך  של  זמני  בו  מקיום  כתוצאה  כנראה 
ההיריון  במשך  המודינמי  מתח  דלקתי, 

וגורמים גנטיים )2(.
אנמיה,  כוללת   PPCM של  מבדלת  אבחנה 
יתר  התירואיד,  בלוטת  בתפקוד  הפרעות 
לחץ דם מואץ ותסחיף ריאתי. תסחיף ריאתי 
שהוא  כיוון  חשובה,  מבדלת  אבחנה  הוא 
הגורם העיקרי למוות אימהי )2(.  אק"ג יכול 
להיות מכשיר ראשוני לסינון, אך אינו מתאים 
לב  .לאקו   PPCM של   חד-משמעי  לאבחון 
שיכול  המחלה,  באבחון  רבה  חשיבות  יש 
סיסטולי  לתפקוד  בנוגע  חיוני  מידע  לתת 
נוזל  חושף  הוא  הלב,  חדרי  של  ודיאסטולי 
רמות  מסתמים.  ואי-ספיקת  פריקרדיאלי 
 LDL-וה הפרולקטין   ,CK-ה הטרופונין, 
המחומצן עולות בחולות עם PPCM בהשוואה 

לנשים בריאות בהיריון )2( .
באי- לטיפול  דומה   PPCM ב-  הטיפול 

לתרופות  לב  מתן תשומת  תוך  לב,  ספיקת 
שיש להימנע מהן בתקופת ההיריון וההנקה. 
להיות  צריכות  חדריות  קצב  הפרעות 
יש  מקובלות.  תרופות  ידי  על  מטופלות 
בברומוקרפטין  טיפול  לתת  הממליצים 
ולמנוע  פרולקטין,  רמות  להקטין  במטרה 
מוות מכוון של תאי לב. בנוסף לטיפול בכשל 
הלב יש לשלב טיפול במינון נמוך של הפרין 
חולות  טרומבואמבוליים.  אירועים  למניעת 
סימפטומטיות  חדריות  קצב  הפרעות  עם 
 .) יהיו מועמדות להשתלת דה-פיברילטור8( 
מחולות  שבשני-שלישים  במחקרים,  נמצא 
שמאל  חדר  בתפקוד  שיפור  חל   PPCM
ו-45% מהחולות חזרו למקטע פליטה רגיל. 
במסלול  מחמיר  מצבן  מהחולות,  כ-10% 

מהיר ובלתי הפיך )2(.
גרועה  פרוגנוזה  על  המצביעים  גורמים 
כוללים מקטע פליטה נמוך של חדר שמאל 
שישה חודשים לאחר הלידה, ממד גדול של 
סוף הסיסטולה של חדר שמאל, גיל מעל 30, 

מוצא אפרו-אמריקאי וריבוי הריונות )2(.
חשוב ליידע את החולות  ב- PPCM כי קיים 
היריון  במשך  המחלה  להישנות  גבוה  סיכון 
שלהן  הלב  תפקוד  אם  גם  ולאחריו,  נוסף 

השתפר לחלוטין )8(.

 דיון ומסקנות 
בהצגת המקרה תיארנו  אישה בת 42 אחרי 

נוירולוגי מיטיב )11(. ההיפותרמיה הפחיתה 
לאחר  המופיעה  הדלקתית  התגובה  את 
ההיפרמיה  את  מוחית,  גלובלית  איסכמיה 

המוקדמת ועיכוב ההיפופרפוזיה )5(. 
טיפול בהיפותרמיה נשקל בחולים אחרי דום 
לב שכתוצאה מפרפור חדרים או טכיקרדיה 
חדרית ללא דופק, שעברו החייאה מוצלחת, 
הכרה;  מחוסרי  ונותרו  המודינמית  התייצבו 
נמוך מ-8   GCS (GLASGOW COMA SCALE(

.)12(
גורמת לירידה במטבוליזם של  היפותרמיה 
בניצול  הפחתה  מושגת  וכך  והמוח,  הגוף 
מעכבת  היפותרמיה   .ATP ותצרוכת  החמצן 
הפקת  ומזרזת  ודופמין  גלוטמט  שחרור 
גלוטמט.  שמפחית  פקטור  ניאורוטרופיק 
הפחתה  ויש  נחלש,  האוקסידטיבי  הסטרס 

בפרהאוקסידיישן של הליפידים )5(.
מחקרים קליניים הראו, שחולים לאחר דום 
שטופלו  חדריות,  קצב  הפרעות  עקב  לב 
בהיפותרמיה, חוו יתרון בהחלמה נוירולוגית 
לפי  החלימו   )55%( ממחציתם  יותר   .)13(
 6 לאחר  ו-2   1 לדרגה  והגיעו   CPC דירוג 
אשר  מאלה  ל-39%  בהשוואה  חודשים 
ירידה  הייתה  כן  כמו  בנורמותרמיה.  טופלו 
משמעותית בתמותה בקרב חולים שטופלו 

בהיפותרמיה לאחר 6 חודשים )5(.
קירור   -  1 קירור:  שיטות  מספר  קיימות 
המכסה  קר,  אוויר  מלבוש  ידי  על  חיצוני 
את כל הגוף או סירקולציית מים קרים או 
באמצעות שקיות קרח סביב הראש, הצוואר, 
הגוף והגפיים. 2 - קירור ליבה על ידי מתן 

תוך ורידי של נוזלים קרים .)14( 
המשלב  בקירור  משתמשים  במחלקתנו 
הזלפת  הכולל  חיצוני,  וקירור  ליבה  קירור 
זונדה  שטיפות  לווריד,   C° 4 קרים  נוזלים 
במלבוש  החולה  והלבשת  קרח  מי  עם 
ההיפותרמיה. למלבוש מוזרמים מים קרים 
באמצעות מכונת קירור, הנמצאת ליד מיטת 
לטמפרטורת  להגיע  במטרה  זאת,  החולה. 

גוף של
מעלות   1-2 של  מינימלי  בקצב   C° 32-34
זו  טמפרטורה  ולשמר   ,)15 לשעה(  צלזיוס 
במשך 24 שעות. חום הליבה מנוטר ברקטום, 

וחום הגוף החיצוני נמדד על המצח )16( .
בהיפותרמיה  טיפול  של  הלוואי  תופעות 
או  הקירור  בשיטת  קשורות  להיות  יכולות 

בהיפותרמיה עצמה.
מטמפרטורת  הנובעות  הלוואי  תופעות  בין 
קצב  הפרעות  ברדיקרדיה,  הנמוכה:  הגוף 
הפרעות  באלקטרוליטים,  הפרעות  חדריות, 
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במחלקתנו. לפיכך, הכנסת הטיפול בקירור 
מבוקר כחלק מהטיפולים הניתנים במחלקה 
נעשתה לאחר הכנה מקיפה לצוות הסיעודי. 
רקע  בעל  ידע  הועבר  עבודה,  נוהל  נכתב 
בזמן  לשינויים  הגוף  תגובות  כולל  מדעי, 
הקירור, המעקב הנדרש, והיכרות עם מכשיר 
בעקבות  ותפעולו.  חלקיו  על  ההיפותרמיה 
בהכנת  צורך  הביע  הצוות  ב-א.ב  הטיפול 
תרשים זרימה עם הנחיות פעולה מפורטות. 
על בסיס הפרוטוקול הוכן תרשים זרימה של 
פעולות הקירור, שכלל לוח זמנים שהתחיל 
והסתיים  למחלקה  המטופל  הגעת  עם 
לגיליון  מצורף  כיום  השיחמום.  בפעולת 
החולה בקירור תרשים זרימה, והצוות פועל 

על פיו )19(.
שלא  הקירור,  של  הלוואי  מתופעות  אחת 
השלשול.  הופעת  היא  לנו,  מוכרת  הייתה 
במשתקי  לטיפול  תגובה  שזוהי  ייתכן 
סיבה  המעי.  בתנועתיות  וירידה  שרירים 
אפשרית נוספת היא עומס הנוזלים הגדול 
כך  עקב  הקירור.  בתהליך  החולה  שמקבל 
רקטל  ערכת  לקירור  הנדרש  לציוד  צירפנו 
טיוב מיוחדת ושקיות ניקוז אשר עד אז לא 

היו בשימוש במחלקה.  
הסיעודי  הצוות  בפני  הציב  ב-א.ב.  הטיפול 

אתגרים שלא היו מוכרים קודם לכן. מדובר 
בחולה צעירה יותר מהמטופלים ביחידת הלב, 
אחרי לידה, מצב שאינו אופייני למאושפזים 
ביחידה. ההתמודדות עם הטיפול בה עוררה 
שאינו  בתחום  מקצועי  סיעודי  בייעוץ  צורך 
לספק  מנת  על  היחידה,  לצוות  דיו  נהיר 
במידת האפשר את הטיפול האיכותי ביותר, 
דימום  או אומדן  ייצור החלב,  כמו הפסקת 

לאשה אחרי לידה.
לסיכום, הגעתו של מטופל עם אבחנה נדירה, 
להתגייס  הצורך  למחלקה,  מוכרת  שאינה 
שאינו  במצב  במטופל,  אינטנסיבי  לטיפול 
מאפיין את אוכלוסיית המחלקה, ומתן טיפול 
חדש שאינו שגור, מציב אתגרים בפני הצוות 
ולהטמיע  ללמוד  היכולת  והסיעודי.  הרפואי 
במהירות וביעילות שיטת טיפול לא מוכרת, 
ביחד עם שיתוף הפעולה ההדוק והתקשורת 
היוו  הרב-מקצועי  הצוות  אנשי  בין  היעילה 
בסיס חשוב למתן טיפול מיטבי למטופלת, 

ולהצלחתו. 

ברצוננו להודות לאלו שתרמו ועזרו לכתיבת 
בנטור,  פרופ'  הירשפלד,  פרופ'  המאמר: 
האחיות בקבוצה לכתיבת מאמרים, והצוות 

הסיעודי של יחידת הלב.

כסובלת  אובחנה  לב,  דום  שעברה  לידה, 
מ-PPCM וטופלה בקירור מבוקר. 

המערבי,  בעולם  נדירה  מחלה  היא   PPCM
והאיתור  מועט,  אודותיה  המידע  כך  ובשל 
מתאחר )1(. במקרה של א.ב. לא היו סימנים 
אך  הקודם,  בהיריון  למחלה  מקדימים 
מסימני  סובלת   האישה  שבהם  במקרים 
המחלה בצורתה הקלה כבר בהיריון הקודם, 
שלא  היא,  המקובלת  הרפואית  ההמלצה 
להרות שוב8( (, המלצה השגורה גם לנשים  
פחות  בדרגות  לב  אי-ספיקת  של  במצב 
חמורות ולנשים שהחלימו. נשאלת השאלה, 
האם יש מקום להמליץ על בדיקת אקו לב 
ל-  גבוה  בסיכון  לנשים  סריקה  כבדיקת 
לשם  ההיריון  של  האחרון  בשליש   PPCM
לוק  ומתן טיפול.  זיהוי מוקדם של המחלה 
וחבריו ממליצים לאסוף מידע אפידמיולוגי 
המחלה  היקף  על  ממנו  ללמוד  כדי  לאומי 
וכדי שישמש בסיס לבחינת הטיפול המיטבי 

בחולות אלו )2(.
מחוסרת  בחולה  והסיעודי  הרפואי  הטיפול 
מורכבת,  התערבות  הינו  ומונשמת  הכרה 
והסיעודי,  הרפואי  לצוות  מוכרת,  אך 
שמיומן בטיפול בחולים אלו. קירור טיפולי, 
יחסית  חדשה  התערבות  הוא  זאת,  לעומת 
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מעלים את הרף או מורידים?
התבוננות היסטורית במחסור באחיות בישראל

 רקע
באירופה  הוקמו   1860-1900 בשנים 
הראשונים  בתי-הספר  ובארצות-הברית 
עם  אך  דומה,  תפיסה  פי  על  לסיעוד 
בתי-הספר  דרכיהם.  נפרדו  השנים 
האירופיים נשארו בחצרות בתי-החולים, 
לאקדמיים.  הפכו  האמריקאיים  ואילו 
הושפע  ימיו  בראשית  בישראל  הסיעוד 
משתי גישות אלה: הגישה האמריקאית 
הדסה,  נשות  באמצעות  לכאן  הובאה 
ואילו האירופית הותוותה על ידי המנדט 
בריאות  מערכת  בארץ  שנטע  הבריטי, 
ורישוי.  הכשרה  גם  שכללה  מתקדמת, 
סמכויות  הועברו  המדינה  קום  עם 
הרישוי והחינוך למשרד הבריאות במערך 
במקצועות  כיום  לו  דומה  שאין  ייחודי, 
בריאות אחרים )1(. במאמר יוצג המהלך 
האקדמיזציה  לגבי  בדיון  ההיסטורי 
בקצה אחד של הרצף, והמאבק לצמצום 
והמטפלות  המעשיות  האחיות  היקף 
בקצה השני, במטרה ליצור מקצוע אחד 

מוביל ובעל משמעות אקדמית.

חזון ומעש, השנים הראשונות  
1918-1948

הוקם  לאחיות  הראשון  בית-הספר 
ב-1918,  ידי ארגון הדסה  על  בירושלים 
מתוך תפישה אידיאולוגית, שיש להכשיר 
הבריאות  למקצועות  היישוב  אנשי  את 
למען קידום בריאות האוכלוסייה. בשנת 
1936 נפתחו בית-הספר לאחיות ב"שערי 
חולים  קופת  מטעם  וב"בילינסון"  צדק" 
בית-חולים  בכל  ולאחריהם,  הכללית 
לאחיות,  בית-ספר  גם  נפתח  שהוקם, 
חיוני  עבודה  למשאב  מקור  גם  שהיה 
)2(. בסוף שנות ה-30 התעתדה "הדסה" 
סמוך  שלה  בית-החולים  את  להעביר 
לאוניברסיטה העברית בירושלים ולשלב 

מקצועות  ללימוד  אקדמי  מוסד  בו 
הרפואה והסיעוד )2(.

שהתקבלו  תלמידות  הראשונות  בשנים 
ונדרשו  נבחנו  לאחיות,  לבתי-הספר 
שנות  שבע  של  השכלה  בעלות  להיות 
לימוד לפחות. תחילת הלימודים נחשבה 
כתקופת ניסיון, ולאחר חצי שנה נערכה 
בחינה, ומי שלא עמדה בה, או שעבודתה 
בבית-החולים לא הייתה משביעת רצון, 
תוכניות  בית-הספר.  את  לעזוב  נאלצה 
אחד  בכל  שונות  היו  והיקפן  הלימוד 
מבתי-הספר. לדוגמה, ב"הדסה" היו 191 
שעות לימוד בשנה השלישית, בבילינסון 
- 24, ובשערי צדק - 67 שעות. בתוכנית 
עזרה  כמו  נושאים  נכללו  הלימוד 
ביו- גם  אך  ובישול,  סניטציה  ראשונה, 

סטטיסטיקה ותקצוב )3(.
האוניברסיטה,  עם  השילוב  לקראת 
השירות  "לבחינת  חקירה  ועדת  הוקמה 
בשנים  שפעלה  הדסה",  בבית-חולים 
בהמלצותיה  קבעה  הוועדה   .1940-1944
האחיות  שלפיה  שהשיטה   ,)1943 )מאי 
אותן  מרחיקה  לתפקידים,  מחולקות 
מהחולה, ויש להעדיף את שיטת הטיפול 

השלמה. 
לבחינת  שנייה  ועדה  הוקמה  בהמשך 
חינוך האחיות. ועדה זו מצאה, שההכשרה 
מכינה  אינה  ומסודרים  נוחים  בתנאים 
הקיימים  בתנאים  לטיפול  האחיות  את 
והמליצה  במרפאה,  או  החולה  בבית 
תנאי  להכיר  הזדמנות  לאחיות  "לתת 

עבודה קשים..." )4(. 
באחיות  והמחסור  לסיעוד  החינוך 
שלובים זה בזה כפי שנראה, כבר מאותם 
רבות  במדינות  האחיות  מנהיגות  ימים. 
ומסוגיית  באחיות  מהמחסור  הוטרדו 
בבריטניה  לדוגמה,  המעשיות.  האחיות 
העוזרות  את  לרשום  ב-1943  הוחלט 

כחטיבה  האחיות  בהסתדרות  לאחיות 
בארצות-הברית  זאת,  לעומת  נפרדת. 
בטיפול  חלק  לקחו  המעשיות  האחיות 
הישיר במטופל כמו האחיות המוסמכות 

ובדומה לנהוג בארץ. 
 668 שכלל  מפקד,  נערך   1941 באפריל 
אחיות, בדרך כלל היו אלו נשים צעירות, 
נשואות, אימהות לילד אחד, שרכשו את 
קבועה  במשרה  ועבדו  בארץ  השכלתן 
חולים  בקופת  או  "הדסה"  בבית-חולים 
העולם  מלחמת  בתקופת  זאת,  עם   .)5(
וגבר.  הלך  באחיות  המחסור  השנייה 
הבריטי  לצבא  נשים  של  הנרחב  הגיוס 
ככוחות עזר, הביא לירידה ניכרת במספר 
לראשונה  לאחיות.  לבתי-הספר  הפונות 
ממספר  נמוך  המועמדות  מספר  היה 
זה החמיר  המקומות בבית-הספר, ומצב 

בשנים הבאות.
באותה תקופה עזבו אחיות את המקצוע 
מכמה סיבות: תחלואה שנבעה מהתנאים 
נמוך  תשלום  מגוריהן,  של  הירודים 
שהוביל  למעבר לתעשייה או התגייסות 
 .ATS (Auxiliary Territorial Service( ל- 
נעשה   1942 שנת  בסוף  זאת,  בעקבות 
בהדסה מאמץ לקלוט תלמידות נוספות 
לפתרון  חירום  כצעד  לבית-הספר 
מאמץ  נעשה  ובבתי-החולים  המחסור, 
להקל על האחיות האימהות העובדות על 
אולם  ומועדון.  לילדים  גנים  ידי פתיחת 
משום  גם  עצום,  היה  בעבודה  העומס 
את  לבצע  נשארו  המוסמכות  שהאחיות 
במטלות  עסקו  הן  בעצמן.  העבודות  כל 
אותן  שהביאו  אוכל,  וחלוקת  ניקוי  כמו 
קושי   .)6( לעזוב  ולרצון  כוחות  לדלדול 
פסקה  שהעלייה  מהעובדה,  נבע  נוסף 
עולות  האחיות  מספר  ירד  ואיתה  

שהצטרפו ללימודים בבתי-הספר.
הלאומי  הוועד  של  הבריאות  מחלקת 

;RN, PhD 2ד"ר ענת פלס בורץ ;RN, PhD 1ד"ר דורית וייס
1אחות ראשית, שירותי בריאות כללית 2רכזת מחקר, סגל אחות ראשית, שירותי בריאות כללית ומרצה בחוג לסיעוד, אוניברסיטת תל-אביב

doritwe@clalit.org.il  :סופר מכותב
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ולמיילדות  לאחיות  בקריאה  יצאה 
הגובר  המחסור  בשל  לעבודה  לשוב 
את  הוביל  אשר   ,)7( רפואה  בעובדי 
ולהפחית  שירותים  לסגור  בתי-החולים 
יאסקי,  שד"ר  נמצא,  במסמכים  מיטות. 
מנהל בית-חולים "הדסה", קרא לבוגרות 

"הדסה" לשוב לעבודה ואמר כי: 
"אחר המלחמה יעמוד הישוב בפני הכרח 
להרחיב את השירותים הרפואיים, לשם 
אחיות.  של  רב  מספר  יהיה  נחוץ  כך 
הצעירה העברית חייבת להבין כי הכשרה 
במקצוע האחות היום היא אחת החובות 
החשובות שהיא מתבקשת למלאה..." )6(.

את  במיוחד  חיזק  באחיות  המחסור 
מעמדן של האחיות המעשיות, שהתבטא 
ההסתדרות  של  הפועל  שהוועד  בכך, 
הקים ארגון ארצי אחיד של אחיות, שבו 
היו סקציות לאחיות מוסמכות ולאחיות 
אחיות  כי  הוחלט,  בנוסף  מעשיות. 
באולפן  לימודיהן  את  שסיימו  מעשיות 

לאחיות, ייחשבו כאחיות מוסמכות )8(.
הלאומי,  הוועד  של  הבריאות  מחלקת 
עם  נחלקה  ל"הדסה",  מקורבת  שהייתה 
לעמדת  מקורב  שהיה  הפועל,  הוועד 
האחיות  מעמד  בשאלת  חולים,  קופת 
שב"הדסה"  העובדה,  לאור  המעשיות. 
התנגדו להעלאת מעמדן, הושגה פשרה, 
בלבד  שכר  השוואת  נערכה  שלפיה 

באופן אישי לכל בוגרת )9(.
התחיל  כשהיישוב   ,1943 שנת  בסוף 
המתרחשת  הזוועה  גודל  את  להבין 
בכירות  ואחיות  רופאים  באירופה, 
שיהיה  המרכזי  לתפקיד  התייחסו 
בראשית  וכך,  המלחמה.  בתום  לסיעוד 
לגבי הכשרת  שנת 1944, התחדד הדיון 
לקליטת  ההכנות  במסגרת  אחיות 

העולים. 
שולמית  נאבקה  הקשיים  כל  למרות 
דאז,  האחיות  מחלקת  מנהלת  קנטור, 
ולא  גבוהה  מקצועית  רמה  על  לשמור 
לפתוח הכשרה לאחיות מעשיות. המאבק 
הפרופסיונאלי אפיין את גב' קנטור יותר 
כאשר  במיוחד  זאת,  אחרת.  אחות  מכל 
בוגרות בתי- להגיע אחיות  לארץ החלו 

ספר ללא תעודות )10(. 
עזר  כוחות  החליפו  המערבי  בעולם 
המוסמכות  האחיות  את  ומתנדבים 
בבתי-החולים, ובארץ נעשה מאמץ לרכז 

לשנתיים  שנים  משלוש  הלימודים  את 
וחצי, מבלי לוותר על הרמה המקצועית. 
ההתנגדות  מפליאה  זאת,  כל  לאור 
חיילות  את  לבית-הספר  לקבל  שהייתה 
משירות  ימים  באותם  שחזרו   ,ATS-ה
סוכם,  רבים  ויכוחים  לאחר  בצבא. 
לחיילות  רק  יינתן  שנתיים  של  שקורס 
ATS שעבדו ולמדו בבתי-חולים צבאיים 
וזכו להערכה טובה  לא פחות משנתיים 

על עבודתן )11(.
לדיון  כונסה  הבין-מוסדית  הוועדה 
בצורכי היישוב, והועלו מספר אפשרויות 
כגון: לימודים של שנתיים במקום שלוש 
שנים לאחיות. נדונה גם חזרה להכשרת 
אחיות מעשיות, מתוך כוונה שיעבדו רק 
בבתי-חולים ולא יישלחו למחנות. בדיוני 
להורדת  התנגדו  הרופאים  גם  הוועדה 
שתקאי,  ד"ר  המוסמכות.  האחיות  רמת 
קורס  לקיים  הציע  חולים,  קופת  איש 
קצר של שלושה חודשים במתכונת הצלב 
האדום לכוחות עזר. נציגת "הדסה", גב' 
וולקנשטיין, הייתה גם היא בדעה שאין 
לקצר  המליצה  אך  הרמה,  את  להוריד 
לחייב את  ולא  לשנתיים  הלימודים  את 
לאחר  שנתיים  של  בשירות  האחיות 
להעביר  הוחלט  הדיון  בסיכום  מכן. 
למנהלות בתי-הספר את בניית התוכנית 

המקוצרת )12(. 
מכן,  לאחר  שהתקיימו  הדיונים  בכל 
נדונו שוב אותן הצעות, והייתה הסכמה 
שאין לעודד חינוך אחיות מעשיות, אלא 
להכשיר מטפלים בתחומים שונים כגון: 
גם  היו  ועוד.  נפש, שחפת  טיפול בחולי 
כאלה שהאמינו כי תוספת אחיות אינה 
נחוצה, וכי הצגת הצורך בתוספת אחיות 
הינו מוגזם. המוצא היה, אפוא, הכשרת 
אחיות עולות במשך שנתיים כמו חיילות 

 .)ATS) 13-ה
עם הקמת המדינה )ב-1948( ומוסדותיה 
מפקחת  לאחות  קנטור  שולמית  מונתה 
במחלקת האחיות. כוונתה הייתה לאמץ 
עם  האמריקאיים  הסטנדרטים  את 
להתאימם  כדי  בלבד,  קלים  שינויים 
שבסיום  קיוותה,  היא  הארץ.  לצורכי 
יהיה להציב את הסיעוד  ניתן  המלחמה 
לזו שבארצות אחרות  זהה  בארץ ברמה 
)14(. היא עסקה בחינוך, בהעלאת מספר 
הלימודים  תוכנית  בגיבוש  הלומדות, 

ובארגון בחינות לעולות.
לבית- שמועמדות  סוכם,  ימים  באותם 
וכי  מהצבא,  ישוחררו  לאחיות  הספר 
בין בתי-החולים של הצבא  יימצא איזון 
ושל הממשלה, הציבוריים והפרטיים ואלו 
שהמחסור  היה,  הצפי  חולים.  קופת  של 
יימשך זמן רב גם לאחר סיום המלחמה, 
היה המחסור חמור  ובתחומים מסוימים 
טיפול  לדוגמה,  באחרים,  מאשר  יותר 

בחולי שחפת )15(.
על  קנטור  הצהירה  דרכה  בראשית  כבר 
מעשיות,  אחיות  להעסקת  התנגדותה 
מקצועיות  מוסמכות  שאחיות  בנימוק 
יותר מאחיות מעשיות. בשנות ה-30 היא 
אך  לאחיות,  עוזרות  בהעסקת  תמכה 
נמנעה מהכשרתן ב"הדסה". בשנות ה-40 
התנגדה גם להכשרת אלה בנימוק, שיש 
לשמור על מקצוע האחות בארץ ישראל, 
לתנאי  נכנעה  היא   1948 בשנת  ואולם 
החירום ובנתה ב"הדסה" הכשרה לעוזרות 
אחיות והכינה תוכניות לימודים לאחיות 
בתקווה  אחרים,  בבתי-ספר  מעשיות 

שאלו יהיו זמניות בלבד )2(.
דרך נוספת לפתרון המחסור דנה בגיוס 
משרדי  בין  במפגש  ואחיות.  רופאים 
הוחלט  והביטחון  הבריאות  העבודה, 
ולהחליפן בכוחות  נוספות  לגייס אחיות 
שתי  נדרשו  כך  לשם  מאומנים.  לא 
לעבודה  דתיות  בנות  ריתוק  פעולות: 
בבתי-חולים ככוחות עזר )שירות לאומי( 
וגיוס חיילות למוסדות אזרחיים תמורת 

גיוס אחיות מוסמכות לצבא )16(. 
מעשיות  אחיות  נקלטו  בארץ  בנוסף, 
רבות, וביניהן מטפלות שנחשבו כאחיות. 
רובן היו ניצולות שואה, שעבדו במחנות 
או במחנות קפריסין. המחסור  העקורים 
לעיתים  חמור  היה  מוסמכות  באחיות 
בין ארבעים או חמישים אחיות מעשיות 
גם  אחת.  מוסמכת  אחות  רק  עבדה 
בתי-הספר לסיעוד, שנפתחו מיד לאחר 
המלחמה, סיפקו בוגרות רק בשנת 1952 

.)17(
בארץ  סיימו  המנדט  שנות   28 במשך 
לימודיהן,  את  מוסמכות  אחיות   1,335
לקום  הראשונות  השנים  שבשבע  בעוד 
המדינה סיימו 1,438 אחיות את לימודיהן. 
אך מספר גבוה זה לא סיפק את הצרכים. 
והפכו  התארכו  למטפלות  הקורסים 
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למרות  מעשיות.  לאחיות  לקורסים 
המעשיות  האחיות  הברורים,  העקרונות 
מילאו תפקידים זהים לאלו של האחיות 
לאחראיות  מונו  ואף  המוסמכות 

במחלקות. 
סוף שנת 1948 אינו מהווה את סיומה של 
תחילתו  זהו  הסיעוד.  מבחינת  התקופה 
של פרק שעיצב יותר מכל את פניו של 
הסיעוד בארץ – סיום המלחמה ותחילת 
במקביל  הגדולה",  "העלייה  קליטת 
ברחבי  מרפאות  בתי-חולים,  להקמת 
הארץ וטיפות חלב. כל אלה השפיעו על 
המחסור באחיות ועל עיצוב המקצוע עד 

סוף המאה.

שנים של התמסדות ומחסור, 
1948-1960

אוכלוסיית  הוכפלה   1948-1952 בשנים 
יותר  אליה  הגיעו   1963 ועד  הארץ, 
החמירו,  בריאות  בעיות  עולים.  ממיליון 
מאחר שלא היה כל מיון רפואי לנכנסים, 
ומחלות  המדינה,  קום  לפני  שהיה  כפי 
נערכו  ב-1949  והתפשטו.  חזרו  שמוגרו 
באוגוסט,  אחד  לאחיות,  מפקדים  שני 
בין  נע  האחיות  מספר  ביולי.   - והשני 
3,461 ל-3,510, מתוכן  1,737 מוסמכות, 
וכ-100  מטפלות   619 מעשיות,   712
דחוף  צורך  נוצר  כן  על   .)5( עזר  כוחות 
הוקמה  מקצועי.  אדם  כוח  להכשיר 
מעשיות,  אחיות  להכשרת  מסגרת 
נפתחו  מעשיות  לאחיות  ובתי-ספר 
המוסדית  הוועדה  של  בישיבה  ב-1950. 
בעיות  שתי  הועלו  ה-50  שנות  בסוף 
- הרשמה מועטה לבתי- בנושא, האחת 

לכפות  בקושי  עסקה  והשנייה  הספר, 
לדיונים  בדומה  הגיוס.  את  האחיות  על 
מהעומס  להפחית  ההצעה  עלתה  בעבר 
על האחיות ולשפר את התנאים והשכר. 
מצבו הקשה של המקצוע הועלה לשיח 
הציבורי באמצעות העיתונות, אשר רובה 
האחיות,  של  למצבן  התייחסה  ככולה 
הקשים  ולתנאים  הפוחת,  למספרן 
הדורש  נשים במקצוע  שבהם מעסיקים 
כלפי  הוטחה  הביקורת  עיקר  הכשרה. 
המועמדות  את  לגייס  שהחליט  הצבא, 
תחילת  לפני  בצבא  שירות  לשנתיים 
הלימודים. התוצאה של מחסור זה כללה 
וצמצום  בבתי-חולים  שירותים  סגירת 

במיטות. עם זאת, הצבא הודיע שימשיך 
עד  והחמיר,  הלך  והמצב  אחיות,  בגיוס 
שדוד בן-גוריון, ראש הממשלה, התערב 
לרשות  יעמיד  שהצבא  וסוכם  בנושא, 
במקום  משוחררות  אחיות  בתי-החולים 

המגויסות. 
קשיים אלה הרחיקו את חלום האקדמיה. 
קנטור האמינה, שהדרך לפתור את בעיית 
המחסור באחיות היא באמצעות העלאת 
קבוצות של אחיות עולות והכשרתן יחד 
קשה  הייתה  שקליטתן  אף  על  באולפן. 
בשל התנאים בארץ ואי-ידיעת השפה, הן 
השתלבו בבתי-החולים הממשלתיים )18(.    
מגמה נוספת בשנות ה-50 הייתה הבלטת 
חשיבות האחות בבריאות הציבור, תודות 
ובקפריסין.  העקורים  במחנות  להצלחה 
בית-ספר  הקמת  שקל  הבריאות  משרד 
ב-1951  וכבר  הציבור,  לבריאות  מיוחד 
)19(. בהמלצותיה  זו לדיון  עלתה שאלה 
כניסתו  עם  שיבא  לד"ר  קנטור  של 
לתפקיד היא ציינה, שבית-ספר לאחיות 
רגיל  שבאופן  צעירות  ימשוך  ציבוריות 
תלמדנה  והן  למקצוע,  נמשכות  היו  לא 
מונעת  ורפואה  פסיכולוגיה  סוציולוגיה, 
פגישה  לאחר  גובשה  זו  המלצתה   .)20(
גב'  עם  הבריאות  במשרד  שהתקיימה 
הבריאות  ארגון  מטעם  יועצת  קונור, 
שיש  ומצאה  בארץ  שביקרה  העולמי, 
הציבור  בריאות  לימודי  את  לשנות 
היא  האוכלוסייה.  לצורכי  ולהתאימם 
משותף  בית-ספר  לפתוח  המליצה 
קשור  יהיה  שלא  ולאחיות,  לרופאים 
לאף אחד מבתי- החולים )21(. בית-ספר 
כזה אכן קם לאחר מספר שנים במסגרת 

האוניברסיטה העברית.
תקופה  באותה  הייתה  דומה  דרישה 
ילדים".  ל"אחיות  בית-ספר  להקמת 
ילדים  ובאחיות  ילדים  המחסור ברופאי 
מוסמכות  מטפלות  שגויסו  לכך,  הביא 
הבריאות  משרד  נציג  לעבודה.  רבות 
מזורזים  קורסים  לקיים  שבמקום  הציע 
למטפלות, יחייבו את תלמידות הקורסים 
בגמר  העולים  במחנות  לעבוד  הרגילים 
נבנתה  הלימודים  תוכנית  לימודיהן. 
את  להוציא  היה  שניתן  כך  בגמישות, 
שלושה  אחרי  כבר  לעבודה  התלמידות 
חודשים ולהחזירן לאחר מכן ללימודים, 
מתימן  הצפויה  העלייה  המשך  שכן 

חייבה פעולה מהירה )22(. 
בתי- מנהלי  כונסו   1953 בראשית 
עם  משותף  לדיון  בארץ  התינוקות 
המצב  לגבי  הבריאות  משרד  הנהלת 
כגן  ד"ר  היו  ביניהם  בבתי-התינוקות. 
מקובלים  ילדים  רופאי  פאלק,  וד"ר 
הצורך  על  הצביעו  שניהם  וידועים. 
לאחיות  בית-ספר  בארץ  להקים  הדחוף 
מוסמכות לילדים. הם טענו, שהמטפלות 
ואילו  יכולות לטפל בילדים חולים,  אינן 
האחיות שלומדות זאת, זקוקות להכשרה 

בטיפול בילד הבריא )23(.
של  התקופה  את  לסכם  ניתן  כן,  אם 
שנות הקמת המדינה והתבססות מערכת 
הבריאות, כימים שבהם הצרכים המיידיים 
ההחלטות:  מקבלי  בין  לעימות  הביאו 
חלקם, כדוגמת ד"ר שיבא, מנכ"ל המשרד, 
הורדת  שחייב  מהיר  פתרון  חיפשו 
הראשיות,  שהאחיות  בעוד  הדרישות, 
בהעלאת  האמינו  קנטור,  גב'  ובראשן 
מכל  ובאי-התפשרות.  המקצועית  הרמה 
 71% היו   1949 של  במפקד  אם  מקום, 
אחיות מוסמכות, הרי שבשנת 1963 41% 
בלבד היו מוסמכות, ו-59% היו מעשיות. 
בבתי- יותר  בלט  העזר  בכוחות  הגידול 
החולים מאשר בקהילה )24(. עם כל זאת, 
ה-60 התחיל מהלך, שבסופו  רק בשנות 

הוקמו בתי-הספר האקדמיים בישראל.

השנים המעצבות: אקדמיזציה 
כפתרון למחסור, 1960-1995

אופיינה  אלה  בשנים  הבריאות  מערכת 
בבריאות  מרכזיים  חוקים  בחקיקת 
ובהם חוק בריאות ממלכתי, חוק זכויות 
היחיד  החוק  הסיעוד.  וחוק  החולה 
נחקק,  לא  ושעדיין  להתגבש  שהחל 
היו  הסיעוד  מבחינת  האחיות.  חוק  הוא 
אלו שנים של יציאה ממשבר חמור, עם 
המדינות,  מחבר  המשמעותית   העלייה 
שהביאה להעשרה של המקצוע ול"עירוי 
ואפשר  המחסור  את  שמנע  חיוני,  דם" 
חתירה  כולל  קדימה  בראייה  התמקדות 
וביטול  בתי-הספר  סגירת  לאקדמיזציה, 
מספר  בתוך  מעשיות  לאחיות  ההכשרה 

שנים.
החלה  אקדמיים  לימודים  על  החשיבה 
ב"הדסה" כבר בשנות ה-30, אך בסופו של 
דבר רק בשנת 1968 החל המחזור הראשון 
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החוג  פתיחת  עם  האקדמיים  בלימודים 

הראשון לסיעוד באוניברסיטת תל-אביב 

משרד  העולמי,  האחיות  ארגון  בסיוע 

הבריאות וקופת חולים כללית. הלימודים 

ומורות  כוונו בתחילה למנהיגות הסיעוד 

בכירות במטרה לעצב את החינוך האקדמי 

)25(. כעבור מספר שנים נפתח ב-1975 

לאוניברסיטה  המשותף  לסיעוד  החוג 

נמשכה  זו  ומגמה  ול"הדסה",  העברית 

הנגב  באוניברסיטת  החוג  פתיחת  עם 

במסגרת בית-הספר לרפואה )25(.

לעלייה  הביא  לאוניברסיטה  המעבר 

של  במחקרם  הנרשמים.  במספר 

לאחר  שנערך   ,)26( ודנון  ברגמן  שצמן, 

לסיעוד  בחוג  מחזורים  עשרה  השלמת 

כי  נקבע  תל-אביב,  באוניברסיטת 

מעורבות  על  השפיעה  האקדמיזציה 

האחיות בעבודה, על היקף עבודתן ועל 

להישארות  תמריץ  היוו  שהלימודים  כך 

בעבודה. 

בעקבות האקדמיזציה בשנות ה-80, חל 

שינוי משמעותי באחוז ובמספר הבוגרות 

בתהליכי  שהחלו  בתי-הספר,  של 

שהקנו  לימודים  ובתוכניות  אקדמיזציה 

שבעשורים  בעוד  לתואר.  אקרדיטציה 

הראשונים למדינה סיימו כל שנה כ-200 

עם  וה-80,  ה-70  שבשנות  הרי  בוגרים, 

כ-450-600  סיימו  הדרישות,  העלאת 

בוגרים בכל שנה. 

מדיוני הוועדה לתכנון ותקצוב, שעסקה 

כי  ללמוד  ניתן  בסיעוד,  באקדמיזציה 

הבריאות  ובמוסדות  הבריאות  במשרד 

למרות  במהלך,  גורפת  תמיכה  הייתה 

שהמימון היה של מוסדות הבריאות ולא 

הראשית,  האחות  האוניברסיטאות.  של 

ניתן  כי  אז  שהאמינה  דוב,  בן  נורית 

להביא לביטול תפקיד האחות המעשית 

ולהגיע למצב של הרבה אחיות מוסמכות, 

יהיה  האקדמאיות  של  חלקן  שבתוכן 

גדול יותר ובמקביל יהיו לנו עובדי עזר. 

"זהו יעד שמילויו ייקח עשרות שנים. יש 

לקבל על כך החלטה ולבצעה תוך 10-15 

שנים".

הרחבת התפקיד, אוטונומיה 
והאצלת סמכויות כפתרון
רב-מערכתי 1996-2011

ממלכתי  בריאות  חוק  חקיקת  לקראת 

ממלכתית  ועדה  הוקמה  ה-90,  בשנות 

הוועדה  נתניהו.  השופטת  בראשות 

האחיות  שיעור  את  לצמצם  המליצה 

המוסמכות )27(. מחקרים שנערכו באותן 

שנים הראו, כי אכן פחת שיעור האחיות, 

ורופאים, במיוחד העולים מחבר העמים, 

שונים  בתפקידים  מקומן  את  תפשו 

במעמד  פיחות  היה  צפוי  לכאורה   .)28(

בעקבות  אז  שדווקא  אלא  הסיעוד, 

מהלכים שבוצעו באותם ימים בארצות-

כלכלית,  חשיבה  מתוך  ובעיקר  הברית 

ניתנו לאחיות תפקידים חדשים - ניהול 

הטיפול, ניהול מחלה וניהול מקרה. היה 

ביטוי  לידי  באו  האחיות  שבו  שדה,  זה 

מתחרה  להן  היה  ולא  מרבי,  ומיצוי 

בהיבט  הן  הבריאות  ובקידום  ביעילות 

של עלות תועלת והן בתוצאים הקליניים 

 .)30 ,29(

בשנים  קודמו  הללו,  המגמות  לאור 

בסיעוד  להתמחות  תוכניות  המתוארות 

בתחומים  על-בסיסיים  וקורסים 

באי- הטיפול  ניהול  כמו  מקצועיים 

פליאטיבי  בטיפול  מומחיות  ספיקה, 

משלים  כמהלך  מרשמים  ורישום 

הסיעוד  אולם  בקהילה.  לאחות 

מקצוע  להיות  ממשיך  ברובו  האקדמי 

בתי- בסביבת  בבתי-הספר  הנלמד 

הבריאות  מערכת  במימון  תלוי  החולים, 

הבריאות  ממוסדות  מנותק  ובלתי 

לרפואה  בניגוד  זאת  המערכת,  וצורכי 

ולמקצועות הבריאות, הנלמדים במלואם 

באוניברסיטה. מנהל הסיעוד נקט אומנם 

מגוון פעולות באמצעות ביטול ההכשרה 

המסלולים  וצמצום  בסיעוד  המעשית 

להסמכה לא אקדמית, כולל פתיחה של 

במסגרת  שלא  במכללות  לסיעוד  חוגים 

והסבת אקדמאים כדי להעלות  רפואית 

הירידה  אך  הלומדים.  של  ההיקף  את 

וגברה  הלכה  הלומדים  במספר  היחסית 

 ,OECD-ה ארגון  למדינות  בהשוואה 

מוסמכות  באחיות  גובר  למחסור  והצפי 

פני  את  לעצב  כדי  חוזר  לדיון  הביא 

שעליו  הכיוונים  ואת  בעתיד  המקצוע 

לשאוף אליהם. 

 מה הלאה?
כי   ,)31( כותבת מילר  במסקנות מחקרה 

תושג  בסיעוד  אקדמיזציה  באמצעות 

שהתהליך  למרות  פרופסיונליזציה. 

ובארצות- שנה  שלושים  נמשך  בישראל 

לא  האחיות  יותר,  אף  ובאירופה  הברית 

זכו עדיין להכרה כמקצוע פרופסיונאלי 

בתפיסת  זאת  תולה  היא  ועצמאי. 

תפישה  האחות,  תפקיד  את  המערכת 

להביא  הכרח  ויש  מיושנת,  שהיא 

מתוך  ולא  המקצוע  מתוך  השינוי  את 

זה,  בשינוי  המרכזי  הגורם  המערכת. 

לדעתה, הוא הסתדרות האחיות כאיגוד 

לשינוי,  להביא  שעליו  מייצג,  מקצועי 

תוכל  ולרופא  לעורך-דין  בדומה  כאשר 

דעתה  שיקול  פי  על  לפעול  האחות 

המקצועית.

מגמות  סוקר  מטבעו  היסטורי  מחקר 

מעמיקה  קריאה  אך  שנים.  רצף  פני  על 

מעלה  ובעולם  בישראל  המגמות  של 

מאשר  פחות  לא  העתיד  לגבי  שאלות 

לגבי קבלת ההחלטות בצמתים שתוארו. 

במיוחד עולה השאלה, מה הביא לירידה 

בפנייה ללימודי סיעוד ולמחסור החמור 

מדיון  פחות  לא  העובדות.  באחיות 
את  במסמכים  העיון  מביא  בהכשרה 
המקצוע  בתוך  במדרג  החוזרת   הסוגיה 
המערבי  בעולם  כמו  המשימות,  וחלוקת 
ואשר  בישראל  הסיעוד  שואב  שממנו 
 Aiken לדוגמה,  סוגיות.  באותן  מתחבט 
מספר  כי  מציינות  and Cheungמ)32(, 
האחיות המעשיות בארצות-הברית פחת 



עם הגידול באוכלוסייה וגם בשל המגמה 
האחרונים,  העשורים  בשני  שהייתה 
שלפיה צומצמה פעילותן בבתי-החולים. 
המוסמכות  האחיות  מספר  במקביל 
זוהי  לדעתן,  קבוע.  נשאר  לרופא  ביחס 
בנוסף,  באחיות.  למחסור  הסיבות  אחת 
החוקרות מעריכות כי בין השנים -2004

מ-700,000  ליותר  דרישה  תהיה   2014
בארצות-הברית  מוסמכות  אחיות 
לשירותי  בדרישה  מעלייה  כתוצאה 
בריאות. הן צופות שמחד גיסא, בעשור 
לסייעות  בדרישה  עלייה  תהיה  הקרוב 

מהו  ברור  לא  גיסא,  ומאידך  לאחיות, 
הצפי לאחיות מעשיות. 

הנחיצות  בדבר  שאי-הבהירות  ייתכן, 
נובעת  נוספות,  מעשיות  באחיות 
מהעמימות שקיימת במקומות מסוימים 
של  והאחריות  הסמכות  תחומי  לגבי 
האחיות  לעומת  המעשיות  האחיות 
תימוכין  והאקדמאיות.  המוסמכות 
של  במחקרם  למצוא  ניתן  זו  לטענה 
את  שבחנו   ,)33( ועמיתים   Corazzini
מעשיות  אחיות  של  אחריותן  תחומי 

בבתי-אבות בארצות-הברית. 

 סיכום
והמהלכים  המצוקות  נסקרו  במאמר 
הקמת  מאז  בישראל  כפתרון  שנבחרו 
העתיד  רק  לאחיות.  הראשון  בית-הספר 
יעיד מהי הדרך הנכונה להתמודדות עם 
המשבר  ודאי:  אחד  דבר  אך  המחסור, 
שהכרה  מאמינות,  המחברות  כאן.  כבר 
טובה של העבר תסייע בקבלת ההחלטות 
לגבי העתיד בכדי להיערך כראוי, ולו גם 
שיפגעו  מהעבר  משגים  על  נחזור  שלא 

במקצוע.
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מערכת הביטאון והסתדרות האחים האחיות בישראל
מחזקים את כוחות הביטחון ועם ישראל
חזקו ואמצו! נייחל לימים שקטים יותר
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 מבוא: 
ממד הזמן הוא אחד הנושאים המרתקים 
לעצור  ניתן  האם  האנושי.  הדמיון  את 
פרק  הזמן?  משמעות  מה  הזמן?  את 
"לכל  במשפט:  מתחיל  קהלת  בספר  ג' 
עת  השמים.  תחת  לכל-חפץ  ועת  זמן 
ללדת ועת למות; עת לטעת, ועת לעקור 
נטוע: עת להרוג ועת לרפוא, עת לפרוץ 
לשחוק,  ועת  לבכות  עת  לבנות:  ועת 
ועת  ... עת לאהב  ועת רקוד:  עת ספוד 
לשנוא, עת מלחמה ועת שלום:" )פרק ג', 

פסוקים 1-13(.
נקשר  הזמן  קהלת  של  בתקופתו  כבר 
בעשייה. מאז ועד היום השימוש בממד 
ונבחן. בתחומי חיים  נחקר  נבדק,  הזמן 
מסוימים הזמן הופך לממד המעיד על 
חיי  תוחלת  לדוגמא,  העשייה.  איכויות 
נתפסת  חיים,  בשנות  הנמדדת  אדם 
ההיריון  זמן  משך  בריאות;  כמדד 
בשבועות מעיד על בשלות העובר; משך 
הקורס  עומק  על  מעיד  הלימוד  שעות 
הלומד  של  הזיכוי  נקודות  ועל  הנלמד 
בקורס זה; זמן האצת המכונית מעיד על 
כוחו של המנוע; תפקוד האדם במחזור 
צירקדיאני מעיד על יכולת ההסתגלות 

שלו לסביבתו.
שבמהלכו  הזמן,  בין  לקשר  ניתן  האם 
משימותיה  את  מבצעת  האחות 
המקצועיות, לבין איכות עשייתה? האם 
המטופל"  ליד  אחות  "זמן  להפוך  ניתן 

למדד איכות בעשייה המקצועית?

 זמן - גישות ותיאוריות:
בפרק זה יוצגו חלק מהתיאוריות הרבות 

העוסקות במושג הזמן.
זמן כמושג מטפיסי מתייחס לאפשרות 
הזמן,  של  אובייקטיבית  מדידה  של 
תוך ציון יחידות המדידה - דקה, שעה, 
מטפיסי  בזמן  שימוש  שנה.  חודש, 
ולהגדיר  תהליכים  לתכנן  לנו  מאפשר 
את עיתוי האירועים: היום, מחר, עכשיו, 

לפני, אחרי. 

זמן כמושג פסיכולוגי מעניק משמעות 
סובייקטיבית לזמן, ומאפשר התייחסות 
"השנה  אובייקטיבי:  למדד  "גמישה" 
ללא  נמשכה  ההרצאה  מהר...  חלפה 
בהתאם  משתנה  המשמעות  סוף...". 
של  והרגשות  החוויות  האישי,  למצב 
צריך  אני  )לחץ(...  זמן  לי  "אין  הפרט: 
כמה  )שעמום(...  שעות  כמה  להרוג 
לי...  יש  מחר  )חרדה(...  ייקח?  זה  זמן 
)ציפייה(". חלקנו נוטים להפריז בהערכת 
שום  ואין  זמן  מספיק  לי  "יש  הזמן: 
עלול  האדם  אלה  במקרים  דחיפות". 
להתגלות כ"דחיין" כרוני, לחוץ ומסיים 
את משימותיו ב"דקה התשעים". לעומת 
בהערכת  להפחית  נוטים  חלקנו  זאת, 
בעוד...  הגשה  לי  יש  בלחץ,  "אני  הזמן: 
חצי שנה! תמיד יש משהו שיצוץ באמצע 
העשייה ויגזול את זמני". במקרים אלה 
משימותיו  בעיתוי  לדייק  עשוי  האדם 
ואף להיות יותר מאושר, בזכות היכולת 
לעמוד במכלול משימותיו בעיתוי סביר.

מתאפיין   )1( סוציולוגי  כמושג  זמן 
נורמטיבית  משמעות  בהענקת 
והתפתחותיים  חברתיים  לתהליכים 
חובה,  חינוך  גיל  לדוגמא:  האדם,  בחיי 
מומלץ  גיל  לגמלאות,  פרישה  גיל 
חברתיות,  לאינטראקציות  גיל  לפריון, 
ועל  הפרט  התפתחות  על  המעידות 
איכות  זמן  פנאי,  זמן  חייו:  איכות 
בעבודה.  הזמן  ניהול  המשפחה,  עם 
אחת  הייתה  הזמן  של  סטנדרטיזציה 
של  בתחום  המעניינות  ההתפתחויות 
הזמן כמושג סוציולוגי. אחד האירועים 
בתנועת  קשור  זה  בתחום  המכוננים 
הרכבות בבריטניה בשנת -1880 הגעת 
הכריחה  קבוע  בעיתוי  ליעד  הרכבת 
את התושבים להקפיד על מדידת זמן 
הענקת  במדינה.  וסטנדרטית  אחידה 
משמעות חברתית לזמן הובילה לבחינת 
בפני  כערך  זמן  המוסר:  בעיני  הזמן 
עצמו או זמן כאמצעי למימוש עקרונות 
הגישה  לפי  מוסרי  כערך  זמן  המוסר. 

התועלתנית התייחס לחלוקת הזמן על 
פי כללי הצדק והשוויון כמשאב יקר. על 
פי הגישה הדאונטולוגית, זמן הוא חלק 
הבין- האינטראקציות  של  מהחובות 

אישיות בתחומי עשייה, המבוססים על 
פעילויות גומלין. תורת המידות מציעה 
להקדיש  שיש  הזמן,  מידת  על  החלטה 
הליכה  לדוגמא:  או אחרת.  זו  לפעילות 
שלוש פעמים בשבוע למשך שעה, שעה 
אקדמית שווה 45 דקות, פגישה עם רופא 
משפחה אורכת 10 דקות. זמן כאמצעי 
למימוש עקרונות אתיים - למניעת נזק, 
זכויות,  להבטחת  הזולת,  עם  להטבה 
למימוש האוטונומיה )זכות לזמן פרטי(. 
את  מחלק   )2( תרבותי  כמושג  זמן 
התרבות האנושית לשני סוגים: מונוכרוני 
המונוכרונית  התרבות  ופוליכרוני. 
פעילות  יחידות  כאל  לזמן  מתייחסת 
חשיבות  מעניקה  זו  תרבות  ותפוקה. 
כערך  מתוכנן  זמנים  בלוח  לעמידה 
שאסור להפר אותו. יחידות הזמן שאליהן 
מתייחסים יומנים של פרטים מתרבות זו 
מעניקים משמעות ליחידות זמן קטנות. 
תרבויות אלה מתאפיינות לרוב בשאיפה 
הפוליכרונית,  התרבות  כלכלי.  לרווח 
גומלין  ובפעילויות  באדם  הממוקדת 
כאל  לזמן  מתייחסת  בין-אישיות, 
חברתיות.  אינטראקציות  של  מאפיין 
היא  זו  מתרבות  הפרטים  של  התפיסה 
שניתן לעשות הרבה משימות בו זמנית, 
לציין,  מעניין  גדולות.  הן  הזמן  ויחידות 
כיחידת  עבודה  שבוע  לגבי  שהלבטים 
משנת  החל  ארוכות  שנים  נמשכו  זמן 
ימים  חמישה  בין  נעו  ההצעות   .1793
לבין  העתיקה  בסין  חאן  בשושלת 
מעניינת  פחות  לא  בצרפת.  ימים   10
העובדה, כי הציווי היהודי: "ששת ימים 
ובשנת  הלבטים,  את  הכריע  תעבוד" 
1964 נקבע סופית שבוע אוניברסלי בן 

שבעה ימים.
של  לזמן  מתייחס   )2( עבודה  זמן 
המקצועית.  לעשייתו  המוקדש  הפרט 
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עבודה  זמן  של  העיקריים  המאפיינים 
בלוח  לנוקשות  או  לגמישות  קשורים 
זמן,  ליחידת  משימות  עומס  זמנים, 
וסטאטוס של קובעי לוח זמנים. מלבד 
זמן  מגדיר  עבודה  זמן  של  המושג  זה 
המתנה  זמן   - לעבודה  קשור  שאינו 
כל פרט במקום עבודתו  דיבורים.  וזמן 
של  האישית  האוריינטציה  את  קובע 
"זמן".  בעיסוקיו  מעניק  ובהתאם  הזמן, 
בסיפוק  ממוקדת  בהווה  האוריינטציה 
בעתיד  התעסקות  והיעדר  מיידי 
ובעבר. האוריינטציה בעתיד מעידה על 
הקדשת תשומת לב והשקעת מאמצים 
ויעדים.  מטרות  הגדרת  עתידי,  לתכנון 
פרט באוריינטציה זו אינו עסוק בעברו 
בעשייה  מאמצים  להשקיע  וממעיט 
בהווה. האוריינטציה בעבר עשויה להיות 
לחוויות  בהתאם  שלילית,  או  חיובית 
מעניק  שהפרט  והמשמעות  מהעבר 
מקדיש  זו  אוריינטציה  בעל  פרט  להן. 
את מרבית תשומת ליבו לעיסוק בעברו 
הזמן  של  קווית  ראייה  ובזיכרונותיו. 
מפרידים  שאינם  לפרטים,  אופיינית 
מעניקים  אלה  ועתיד.  הווה  עבר,  בין 
משמעות זהה לכל "הזמנים" ומקשרים 
את התנהלותם בהווה לחוויותיהם בעבר 
ייחודית  זו  ראייה  לעתיד.  ותכניותיהם 
ביצרים  לשלוט  מאפשרת  האדם,  לבני 

ודורשת דמיון ומאמץ אינטלקטואלי. 

התפתחות הקשר
בין הזמן לאיכות

ה-18  במאה  התעשייתית  המהפכה 
החידושים  שבאמצעות  להבנה,  הביאה 
הטכנולוגיים ניתן להשיג יותר תפוקות 
שהזמן  במידה  אדם",  "זמן  בפחות 
תנועת  בעקבות  יעילה.  בצורה  מנוהל 
מדעי,  ניהול  עודדה  אשר  הטיילוריזם, 
לשכר.  עבודה  זמן  שבין  הקשר  נוצר 
בהמשך נולדה תובנה, שניהול יעיל יכול 
זמן  הפחתת  ידי  על  עלויות,  להפחית 
עבודה עבור תפוקה מוגדרת. תנועת ה- 
 )TQM )Total quality management
כמדד  במערכת  זמן  לבחינת  הובילה 
החדשה  המשמעות  הניהול.  לאיכות 
של  היעילות  לבחינת  דרישה  הוסיפה 
המבצעים  האנשים  ידי  על  הביצועים 
תפיסה  במערכת.  משימותיהם  את 
"משולש   - בעבודה  הזמן  של  נוספת 

בין  הקשר  ליצירת  הובילה   ,)3( הברזל" 
הזמן לאיכות באמצעות שלושה מדדים: 
מהירות הביצוע - עלויות נמוכות - טיב 

התפוקות )איכות(.

לקראת סוף המאה ה-20 תהליכי מדידה 
החלו  הבריאות  שירותי  של  במערכות 
תפקוד  של  הבקרה  מנגנוני  את  לעצב 
הבריאות  למדדי  בנוסף  המערכת. 
מדיניות  קובעי  פי  על  המוצהרים 
הבריאות בארגון הבריאות העולמי, כגון: 
אימהות  תמותת  שיעורי  חיים,  תוחלת 
ועוד, נדרשו קריטריונים, שהמענה להם 
איכותיות  ותפוקות  תהליכים  יספק 
בתחום  איכות  מדדי  קביעת  במערכת. 
 IOM (Institute של שירותי בריאות על ידי
האם  השאלה,  את  עוררה   )of Medicine
קיים קשר בין מדדי הבריאות, לדוגמא: 
הזמן  לבין  סיבוכים,  תמותה,  תחלואה, 
באינטראקציה  משקיעים  שהמטפלים 
ובתחילת  ה-20  המאה  בסוף  טיפולית. 
מקצועיים  ארגונים  החלו  ה-21  המאה 
לעסוק במדידה וחקירה של מדדי איכות 
בריאות:  שירותי  המעניקות  במערכות 
 ANA (American Nurses Association), JCA
 (Joint Commission Association), NQF
 (National Quality Forum), NQI (Nursing
לפעילותם  בהמשך   .)Quality Indicators
טיפול  לזמן  להתייחס  הצעה  עלתה 

במטופל על ידי אחות כמדד איכות. 

זמן אחות ליד המטופל - האם 
יש קשר בין זמן אחות לאיכות 

עשייתה המקצועית?
זמן טיפול על ידי אחות הוגדר כשעות 
 NHPPD (Nursing ליום  למטופל  אחות 
care Hours Provided per Patient Day(. זמן 
בחולה  ישיר  טיפול  כזמן  הוגדר  אחות 
אחד, הנמדד בשעות במשך כל היממה. 
נקבעה  המדד  של  לחישוב  הנוסחה 
 ANA-ו   NDNQI ידי  על   2012 בשנת 
הכשרה  בתוכנית  לראשונה  ונוסתה 
באוניברסיטה של  אקדמית של אחיות 

קנזס.
נמצאו  ומדידה  בדיקה  בתהליכי 
בהתאם  שונות  זמן  התפלגויות 
למשימותיהן של אחיות. כמו כן נמצאה 
כאשר  לפעילות,  המוקדש  בזמן  שונות 
בעלי  עובדים  הפעילות  את  ביצעו 

הכשרה מקצועית שונה: 
אחיות מומחיות, מוסמכות, מעשיות או 
כוח עזר. חשוב לציין, כי לא נמצא קשר 
כסיכום  אחות  זמן  מדידת  בין  מובהק 
זמן כללי, לבין תוצאי הטיפול. יחד עם 
תמהיל  בין  מובהק  קשר  נמצא  זאת, 
האחיות לבין תוצאי הטיפול. נמצא קשר 
של  גבוהה  מקצועיות  רמת  בין  חיובי 
קליני(  ותק  מקצועית,  )הכשרה  האחות 
כגון  הטיפול,  של  טובות  תוצאות  לבין 

מניעת תמותה וסיבוכים )4(. 
השונות  על  שהשפיעו  נוספים  גורמים 
סוג  הם:  הזמן  מדדי  בהתפלגויות 
במחלקה  המטופלים  של  התחלואה 
כרונית,  או  חריפה   - נמדד  הזמן  שבה 
החולה  מורכבות  התחלואה,  חומרת 
להתפלגות  מדוגמא  החולים.  וכמות 
זו, כפי שנמדדה בשנת 2012, נראה, כי 
ככל שמצב המטופל יותר מורכב, כך יש 
עלייה בזמן אחות, ובמקביל, ככל שמצב 
מורכב,  ופחות  כרוני  יותר  המטופל 

נצפית ירידה בזמן האחות )תרשים 1(. 
שני  נמצאו  והמדידה  הבדיקה  לאחר 
ישיר  טיפול  זמן  אחות:  בזמן  רכיבים 
שלא  וזמן   )HANDS-ON/ Direct( בחולה 
 .)HANDS OUT/Non Direct( החולה  ליד 
פרודוקטיבי,  כיותר  נתפס  הישיר  הזמן 
החולה,  ליד  המתבצעות  פעולות  וכלל 
סיעודי,  טיפול  תרופות,  מתן  כמו: 
לאשפוז  חולה  קבלת  מחלקה,  מסירת 
ושחרור מאשפוז, תקשורת עם המטופל 
נתפס  ישיר  הלא  הזמן  והמשפחה. 
וכלל  המטופל  עבור  פרודוקטיבי  כלא 
מהחולה,  הרחק  המתבצעות  פעולות 
כגון: ניהול רשומות ממוחשבות, ישיבות 
צוות, תהליך קליטה של אחות למחלקה, 
פעולות  צעירות,  אחיות  הדרכת 
"סרק"  פעולות  אדמיניסטרטיביות, 
)NVA - Non Valuable Actions(, כמו לחפש 

מכשיר או מסמך, או איש צוות )5(. 
מעניין לציין, שבמשך חמש שנים שבהן 
התבצעה מדידת זמן אחות )6(, נצפתה 
לעומת  הלא-ישיר  הזמן  בשעות  עלייה 
ירידה בשעות הזמן הישיר. סך כל הזמן 
לכ-8%  הצטמצם  הישיר  הטיפול  של 
מכלל הזמן שבו אחות נמצאת בעבודה, 
עם  לתקשורת  הממוצע  הזמן  כאשר 
המטופל מצטמצם לשבע דקות ביממה 
עסוקות  "האחיות  כגון:  כותרות   .)7(

האם "זמן אחות" הוא מדד איכות 
של העשייה המקצועית?
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מכדי לשוחח עם המטופלים", "האחיות 
עמוסות מכדי למצות את כל משימותיהן 
באתרים  הופיעו  החולים"  עבור 
 ,)The Independent( ובעיתונים 
ומסקנות החוקרים היו, ש"האחיות אינן 
לאינטראקציה  ההזדמנות  את  מנצלות 

משמעותית עם המטופלים"  )7(.
באותם  כי  נמצא,  אלה  לכל  בנוסף 
המקרים שבהם הוחלט על תוספת "זמן 
נצפו תוצאות  לחולה"  ישיר של אחות 
מבחינתם  רק  לא  מרשימות  חיוביות 
הצוות  בקרב  גם  אלא  המטופלים,  של 
שזכו  המטופלים,  אצל  המטפל. 
קיצור  נמצא  אחות"  "זמן  לתוספת 
כגון:  סיבוכים  והפחתת  אשפוז  זמן 
זיהומים  לחץ,  פצעי  לב,  דום  תמותה, 
ועוד. חברי הצוות, שזכו להימצא יותר 
זמן ליד מטופליהם, דיווחו על שביעות 
ושיפור  שליטה  תחושת  גבוהה,  רצון 

התקשורת הבין-אישית )8(. 

האם מדד של "זמן אחות ליד 
החולה" ייקבע כמדד איכות 

בעשייתה של האחות? 
אחות"  "זמן  תוספת  שראינו,  כפי 
פי  על  טיפוליים.  תוצאים  משפרת 
 JCA)Joint Commission המלצות  
של  איכות  למדדי   )Accreditation
עשייה סיעודית, יש לכלול מדדי עשייה 

הקשורים לצוות, לתהליכים ולתפוקות. 
בצוות יש לבדוק תחלופה, רמת הכשרה, 
שביעות רצון ותמהיל; אצל המטופלים 
יש לבדוק את מידת הופעת הסיבוכים 
הניתנים למניעה, כגון: זיהומים נרכשים, 
אצל   DVT-ו לחץ  פצעי  נפילות, 
יש  התהליכים  בבחינת  המטופלים. 
לבדוק את ההיענות של הצוות המטפל 
לביצוע אומדני חובה כגון: אומדן כאב, 
אומדן סיכון מוגבר, אלימות וגם... שעות 

אחות ליד החולה!
 OECD )Organization for Economic בדו"ח של
Co-operation and Development), שהתייחס 
להשוואות העשייה המקצועית בישראל 
רמת  כי  נכתב  אחרות,  ארצות  למול 
הינה  בישראל  המקצועי  הטיפול 
עם  יחד  המתקדם.  בעולם  מהגבוהות 
מערכת  על  כי  צוין,  בהמלצות  זאת, 
את  לשפר  בישראל  הבריאות  שירותי 
ניטור המטופלים, ולהקפיד על בטיחות 
ומניעת זיהומים. האם עלינו להוסיף גם 

מדד איכות חדש - זמן אחות? )9(.

אם כך, האם עלינו לקבוע
"זמן אחות" כמדד?

חיובי  קשר  נמצא  קודם,  שראינו  כפי 
חיוביות  תוצאות  לבין  אחות"  "זמן  בין 
זיהומים  מניעת  כמו  איכות,  מדדי  של 
כי  ראינו,  זאת,  עם  יחד  ובטיחות. 

תוצאות  על  שהשפיע  העיקרי  הגורם 
הטיפול היה תמהיל הצוות והמיומנויות 

המקצועיות שלו. 
קביעת מדד איכות חדש זו החלטה של 
כחלק  המקצועיים  הסטנדרטים  קובעי 
הבריאות.  מדיניות  מעיצוב  נפרד  בלתי 
יש  לדחותה,  או  זו  החלטה  לקבל  כדי 
לשקול היבטים נוספים, הקשורים למדד 
לבחון  שיש  והסוגיות  השיקולים  הזמן. 

אותם כתנאי להחלטה: 
?NHPPD-האם לקבוע תמהיל כ"א ל •

?NHPPD האם לחשב עלויות אשפוז לפי •
האחיות  תקינת  בין  לקשר  האם   •

?NHPPD-ל
סרק"  "פעולות  זמן  לבחון  האם   •

ולהעבירו למקצוע אחר?
• האם האחיות מיומנות בניהול יעיל של 

הזמן כחלק מהכשרתן המקצועית?
"זמן  רוצים שימדדו  האם המטופלים   •

אחות", שהם זוכים לו?
מקומי  מחקר  לנהל  הכרח  יש  האם   •
המציאות  הבנת  שיאפשר  בישראל, 
העשייה  שהרי  בישראל?  המורכבת 
בישראל  הבריאות  שירותי  במערכת 
מדדי  אחד,  מצד  הרף:  ללא  מפתיעה 
מצד  ביותר,  מהגבוהים  הם  הבריאות 
)תפוסת  סבירים  לא  העומסים  אחר, 
 ,)OECD מיטות היא פי שניים ממדינות

והמשאבים מצומצמים. 
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נספחים

האוניברסיטה העברית 
הפקולטה לרפואה

חניה: בחניון בכניסה לביה"ח

במרכז יוקדש אגף לזכרה של 
ד"ר מירית שילוח

ביה"ס האקדמי לסיעוד 
"אסף הרופא"

שמח להזמינכם
לטקס חנוכת המרכז להדמיה

)סימולציות במצבי בריאות וחולי(
יתקיים בביה"ס האקדמי לסיעוד "אסף הרופא" 

בתאריך ט' אלול תשע"ד )4.9.14( בשעה 11:30



מדור דרושים/ות

אחים/יות 
רופא/ה 

מרפא/ה בעיסוק 
במשרה חלקית

עפולה דרושים:לבית אבות

 04-6527788 יש להעביר לפקס:  קורות חיים 
04-6664724 טלפון:  ברנר,  סיגלית  לפרטים: 

דרושים/ות
אח/ות  אחראי/ת למחלקה לרפואה דחופה 

אחים/יות למחלקות:

tzipi@nazhosp.com : קו"ח למייל
או לפקס : 04-6561953

לבית חולים (האנגלי) נצרת - א.מ.מ.ס
המסונף לבי"ס לרפואה של הגליל – בר אילן

ניסיון ניהולי במלר"ד  של 3 שנים לפחות

צינתורים, כירורגיה, חדר ניתוח, רפואה דחופה ודיאליזה

ניתן לפנות למיכאלהתחלת עבודה מידית!
בטלפון: 054-2272208

כל המעוניין
לפרסם בבטאון זה

בספר 90 סיפורים קצרים וקצרצרים.
על אהבה, קנאה, ידידות ואכזבה;

על  היחסים שבין המינים בתוך 
ומחוץ למשפחה; על חולים בריאים 

ומה שביניהם.
הסיפורים מתובלים בהומור 

ציני ומבושמים באהבת הזולת 
ובאופטימיות ללא תקנה.

אקוורלים מציג את סיפור חייה של 
המחברת כאסופה של סיפורים קצרים, 

ומסע בעקבות חוויות הילדות, ההתבגרות 
ההתפכחות וההתפקחות של הכותבת, 
הטומנים בתוכם שאלות ותהיות בדבר 

מהות החיים, אהבה ויחסים, יחסי הורים 
ילדים וחברים וקשרי מטופלים ומטפלים 

אקוורלים מאייר ציור חיים המתחיל 
אי - שם בתקופת טרום המדינה וחובק 
מפגשים עם אנשים בני תרבויות שונות 

ומסע להכרת האדם והעצמי. 

הספרים החדשים של חנה שצמן

על המחברת: חנה שצמן בוגרת בית-הספר התיכון “חוגים” במגמה ביולוגית; בוגרת בית-הספר לאחיות תל-השומר, אוניברסיטת תל-אביב 
בחוגים סוציולוגיה, מדעי המדינה וסיעוד. סיימה לימודיה לתואר מוסמך בסיעוד )MSc( בבוסטון קולג’, ארצות-הברית. ניהלה במשך שמונה 

עשרה שנה את בית-הספר האקדמי לסיעוד שיבא, תל השומר, ושימשה כמורה בכירה בחוג לסיעוד של אוניברסיטת תל-אביב. 

 http://mendele.co.il/?wpsc-product=akvarel  http://mendele.co.il/?wpsc-product=ethakatzir

באתר מנדלי מוכר ספרים ברשת.ניתן לרכוש את הספרים בפורמט אלקטרוני



דרישות התפקיד:
· רישיון אח/ות מוסמך/ת ממשרד הבריאות – חובה

· 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,
בטחון תעסוקתי, סביבה טכנולוגית

ואפשרות ללימודים והעשרה מקצועית

לרשת אסותא מרכזים רפואיים

אחים/יות מוסמכים/ות
דרושים/ות

מדור דרושים/ות

פרטים נוספים בטלפון׃ 03-5639988
לשליחת קו“ח׃

פקס׃ 03-5628094
CV509@manpower.co.il מייל׃

סניף בריאות ורפואה של Manpower מספק פתרונות 
בתהליכי חיפוש עבודה, העסקה והשמה של אחים ואחיות

ושל כל קשת התפקידים במקצועות הרפואיים והפרא רפואיים.

אנחנו כאן כדי ללוות אותך בפיתוח הקריירה האישית שלך 
ולצעוד איתך בדרך ליעדיך בעולם העבודה.

Manpower פתרונות השמה
במקצועות הבריאות והרפואה

למגוון לקוחותינו בפריסה ארצית

דרושים/ות׃
אחים/ות מוסמכים/ות
אחים/ות מעשיים/ות

לתפקידים מגוונים בתחומים׃
  קהילה     סיעוד

  ניהול       הדרכה
  שיווק       אסטתיקה

דרישות׃
השכלה אקדמאית / קורס על בסיסי ־ יתרון

גמישות בהיקף המשרה

 •
 •

jwww.natali.co.il

 •

 4295 03-6076111 03-6076145
hr@natali.co.il

דרושים/ות אחים/ות
מוסמכים/ות ומעשיים/ות

עבודה במשמרות תנאים טובים
אפשרויות קידום למשרות בכירות

נסיון בגריאטריה יתרון

ganim@012.net.il קו"ח למייל
או פקס:08-8591368

לפרטים נוספים:
טל: 08-6784801 נייד: 054-4579785

לבית מרפא גנים גדרה
בית חולים סיעודי



אצלנו, מה שאתה מושך
זה מה שאתה מקבל

מצטרפים לבנק יהב ומקבלים חשבון ללא עמלות עובר ושב!
ובנוסף:

< הלוואה עד 100,000 ₪ בריבית “פריים” + 1%, עד 10 שנים.

< אפשרות לדחיית תשלום הקרן במשך חצי השנה הראשונה.
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כל האמור בפרסום זה, לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי הבנק, 
לתנאיו ולאישורו. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. למפקידי משכורת חודשית של 5,000 ש”ח ומעלה.


