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האחות בישראל
בישראל והאחיות  האחים  הסתדרות  ביטאון 

תוכן העניינים

מדורים קבועים

 15 הטיפול ברימות בפצעים קשיי ריפוי 
סבטלנה רזומוב, אילנה אברהם, נורית פורת, אריה אינגבר וקוסטה מומצ'וגלו 

 20 "בכלל לא כאב לי" שרות הרגעה המנוהל ע"י אחות 
רנית ג'רסי, עידית רונן ורות הלוי

24 הבעייתיות ברישום תרופות נגד כאבים 
אורה שמאי-רוסלר, שגב שני ובתיה הרן 

28במלחמה הזו אסור להרים ידיים - 

התמודדות עם חיידקים עמידים 
ורדה רובל ואילנה גרוס   

 30 השתלה- הסיפור מאחורי הציור 
רחלי גבע 

  34 מעבר לשימוש בחלוקים וכיסויים חד פעמיים בחדר ניתוח 
אברהם מרים, רבקה סנה וורדה בר-און 

  37 נוירופאטיה הכאב שבאבחון והטיפול 
רעות בלנקו, אנטולי וסיליבקין, אילונה יוסופוב, טטאינה ציטקילוב, ורד שרמן ורחל חכם 

 40 סיעוד על פי מסורת הרפואה הסינית העתיקה 
כרמלה ליפסקר 

43תאונות בית אינן גזרת גורל - תוכנית למניעת היפגעות ילדים - 

בשירותי בריאות כללית, מחוז צפון 
רחל כיטוב, מירי גבריאלי, מרים מגריל ועאדל אכתילאת

 47 סיעוד - עבר הווה ועתיד 
אני גולדמן ופרופ' נילי טבק

ביצוע עירוי תת עורי - הרחבת סמכות האחות 
 

51

המוסמכת במחלקה לטיפול תומך 
שולמית גרבי ורחל רווה 

 53 הלבן בצבע אדום 
חנה שצמן ושרהל'ה אפרתי

חברי מערכת בטאון האחות בישראל:
חנה שצמן - יו"ר

שרה אפרתי
מוריה אשכנזי

שולה ברקן
אילנה כהן
נעמי כספי
נורית פורת

אנה רוט
ד"ר מיכל רסין 

תרגום האינדקס לאנגלית: דאני רביב
בשער: תאונות ילדים אינם גזירת גורל!

הוצאה לאור ושיווק מודעות: טלמדיה ביטאונים בע"מ
מנהלת טלמדיה: ליאורה הראל

מנהל שיווק: מיכאל הראל
טל: 03-9610117

פקס: 03-9510166
עריכה לשונית: ניצה צמרת

עיצוב גרפי: הילה שבתאי - פרש סטודיו 03-6315536

הסתדרות האחיות והאחים בישראל
הוועד הפועל של ההסתדרות

רח' ארלוזרוב 93, תל אביב, מיקוד 62095
רחל ורשבסקי: מזכירת העיתון 03-6921379

רינה: 03-6921468/350
שולה ברקן: 6921139 קבלת קהל: א-ה 8:00-12:00

אסתר סיני: 03-6921314 קבלת קהל א,ג,ד 10:00-16:00
פקס: 03-6921125

אגודה לקידום מקצועי של בתי החולים
03-6920200/202 פקס: 03-6099100

אין המערכת אחראית לתוכן המודעות כל הזכויות שמורות להוצאה לאור

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

דבר היו"ר

דבר העורכת

כנסים בארץ ובחול

הנחיות להגשת מאמרים

מדור שכר - עדכונים

ברכות ואיחולים

צילום השער: חנה שצמן
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אחיות ואחים יקרים,

אנו בעצומה של מלחמה, מבצע עופרת יצוקה. ממתינים בדריכות לידיעות מהדרום. דואגים לתושבים, לחיילי סדיר ומילואים 
ומקווים שהשקט יחזור עד מהרה על קנו. לו יהי

על ההסכם לשיפור תנאי שכרן של האחיות.  על החתימה  "ביטאון האחות בישראל"  178 של  בגיליון  דיווחנו  לכן,  כזכור 
בשלב הראשון קיבלו האחיות הצעירות תוספת כספית משמעותית, על מנת לשמרן במקצוע ולעודד רבים וטובים להצטרף 

לשורותינו המידלדלות.

כעת אנו עומדים בפני השלב השני של ההסכם, במסגרתו יוגדלו ויעודכנו תוספות השכר בגין הוותק המצטבר. בהתאם לכך, 
יגדלו כל התוספות הנגזרות מהשכר המשולב. יצירת בסיס כלכלי איתן תוכל להשיג את המטרה הנכספת של הרחבת מעגל 

העובדים בסיעוד, וזוהי הזדמנות פז לגיוס רבים וטובים.

אני גאה, שהצלחנו להגדיל את שכר האחיות, ולהתקדם בכיוון של השגת המטרה הנכספת של הגדלת מספר העוסקים בסיעוד. 

כפי שכולנו יודעים, במצב של כלכלה רעועה ופיטורי עובדים, גם בריאות הציבור עלולה להינזק ומעגל הנזקקים לשירותי 
הבריאות יגדל. נראה שזוהי העת להשקיע יותר בעובדים, הנושאים בנטל העבודה מתוך תחושת אכפתיות ושליחות .בימים 
אלו, בהם חסרות אחיות רבות למילוי השורות, כולנו זקוקים לחיבוק חם ואוהד, הכרה אמיתית בעשייה מקצועית, תוך חיפוש 

דרכים בונות להקל על העומס המצטבר.

הסתדרות האחים והאחיות בישראל מחזקת את ידיהן של אחיות הדרום, את עמידתם האיתנה של כל תושבי הדרום ומאחלת 
לכל חיילנו לשוב בקרוב ובשלום הביתה. מי ייתן והשקט ישוב לשרור באזורנו. 

אילנה כהן
יו"ר הסתדרות האחיות והאחים בישראל

דבר היו"ר

אילנה כהן, יו"ר הסתדרות 
האחים והאחיות בישראל
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משולחן העורכת
חנה שצמן

בספרו "האלכימאי" אומר: "אם אתה שם לב להווה, אתה יכול לשפר אותו, ואם אתה משפר את  פאולו קואלו 
ההווה, מה שיבוא אחר כך גם הוא יהיה טוב יותר". ועוד אומר פאולו, "מה שקורה פעם אחת אינו יכול לקרות שוב. 
אבל מה שקורה פעמיים, יקרה גם בפעם השלישית." אין ספק, שדבריו אלו נכונים היום יותר מתמיד, במיוחד 
לגבי מה שמתרחש בארץ, כמו גם בעולם. דברים אלה ימצאו את ביטויים גם בגיליון החדש של "ביטאון האחות 

בישראל". 

הטיפול בפצעים קשי ריפוי מאז ומתמיד הטריד את המטופלים והמטפלים כאחד. הפעם נשמע על שיטה ישנה-
חדשה להתמודד עם הבעיה באמצעות רימות. ואם בעבר עסקינן, נדפדף בדפי ההיסטוריה, כדי ללמוד היכן היה 
הסיעוד של פעם ולאן פנינו מועדות. נבחן את הסיעוד כיום לאורו של העתיד, ונשווה בין הסיעוד בארץ לזה הניתן 

במזרח הרחוק.

גם בגיליון הנוכחי ימשיכו להעסיק אותנו הילדים. היפגעות ילדים, ובמיוחד ילדים במגזר הערבי, מהווה בעיה 
מרכזית במדינת ישראל, ובגיליון זה נציג תוכנית למניעת היפגעות של ילדים, במחוז הצפון. נציץ לתוך עולמם 
הנסתר של ילדים החולים במחלות כרוניות, שעברו השתלת אברים, ונלמד כיצד השפיע הניתוח על אורח חייהם 
ילדים לפני  וחרדה אצל  נבחן דרכים להקלה על כאבים  ואחרי.  ביטויו בציורים של לפני  וכיצד הוא מוצא את 
ועל תופעת  נגד כאבים,  ברישום תרופות  נלמד על הבעיות  עוסקים בכאבים,  אנו  ובעוד  פרוצדורות מכאיבות. 

הנוירופתיה.

החיידקים האלימים והעמידים לטיפול, מרימים ראש. ובשנים האחרונות חלה עליה משמעותית בכושר השרידה 
שלהם, למרות כל אמצעי הלוחמה שאנו מפעילים נגדם. נדון בדרכי הפעולה למיגון מפניהם, והתמודדות עימם. 

כן נלמד על השיקולים הכלכליים, המנתבים צוות לבחירת הכיסויים המתאימים לשימוש בחדרי ניתוח. 

ההתמודדות עם חולים סופניים אינה קלה. הפעם נעסוק בהרחבת סמכות האחות המוסמכת במחלקה לטיפול 
תומך על ידי החלטה למתן עירוי תת-עורי. 

בקיבוץ, הקשיים  המורכב של האחות  לתפקיד  נתוודע  כאן  הגלבוע.  עבר  אל  אותנו הפעם  הוליך  בארץ  השיוט 
ונקודות האור בעבודתה המקצועית כאחות וכבת קיבוץ. 

קשת  מכל  מבורכת  עשייה  מייצגים  בישראל",  האחות  "ביטאון  של  החדש  בגיליון  המופיעים  המאמרים  מקבץ 
העשייה הסיעודית. ההתעוררות שחלה וכמות המאמרים המגיעים לשולחן המערכת מעידים כי הביטאון הולך 
ותופס מקום של כבוד במערך הספרות המקצועית בסיעוד. נקווה כי התנופה תהפוך לנהר אדיר של ידע עדכני. זו 

הזדמנות להזכיר לקרוא היטב את ההנחיות, טרם שנשלחים מאמרים לוועדת המערכת.

בהנאה צרופה
חנה שצמן

מערכת ביטאון האחות בישראל 
עם תושבי הדרום

חזקו ואמצו!
7 | האחות בישראל ינואר 2009



אחיות ואחים יקרים במסגרת העמותה לקידום מקצועי חברתי של האחים והאחיות בבתי החולים, 
אני שמחה להעניק לכם את הכרטיס שיפתח את הצוהר להזדמנויות, הטבות ומבצעים, תוך העמקת 

הקשר ביננו לבין העמיתים.
בברכה חמה
אילנה כהן

: אחות יקרה

123456 :

: אחות נפלאה

789123 :



משרד האוצר - האגף לשכר והסכמי עבודה
משכורת משולבת בש"ח לחודש לדירוג אחיות - מעשי

טבלאות שכר
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משרד האוצר - האגף לשכר והסכמי עבודה
משכורת משולבת בש"ח לחודש לדירוג אחיות - מוסמך

טבלאות שכר
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משרד האוצר - האגף לשכר והסכמי עבודה
משכורת משולבת בש"ח לחודש לדירוג אחיות - ב.א.

טבלאות שכר
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טבלאות שכר

משרד האוצר - האגף לשכר והסכמי עבודה
משכורת משולבת בש"ח לחודש לדירוג אחיות - מ.א.
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משרד האוצר - האגף לשכר והסכמי עבודה
משכורת משולבת בש"ח לחודש לדירוג אחיות - דר'

טבלאות שכר
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לפרטים נוספים היכנסו לאתר חברת אופקים: www.ofakimtours.co.il, ”קונגרס האחיות” - לשלוח אלינו דרך 
האתר את המידע אותו ברצונכם לדעת וצוות החברה יחזור אליכם עם כל התשובות לנוחותכם המירבית!

המסורת נמשכת גם הפעם!

קונגרס האחיות בדרום אפריקה - דרבן 2009
27/6-4/7/2009

אופקים טיולים בע”מ | דרך מנחם בגין 82, תל אביב, טל. 03-7610700

חברת “אופקים טיולים” תציע לחברי הסתדרות האחים והאחיות חבילה שתכלול את 
ההשתתפות בכנס וטיול משגע

מסלול הטיול המתוכנן יכלול את התחנות הבאות:

יוהנסבורג
טרנסוואל

פארק קרוגר

סווזילנד
דרבן

פורט אליזבט

נתיב הגנים
קייפטאון
סאן סיטי

למעוניינים - אפשרות לבקר במפלי ויקטוריה בתום הטיול. 
תינתן אפשרות לעשרה תשלומים שקליים שווים.



תקציר
הטיפול בפצעים קשי ריפוי הינו חלק מאתגר 
בשנים  היומיומית.  הסיעודית  העשייה 
הרפואה  בהם  במקרים  ודווקא  האחרונות, 
המודרנית נכשלת במתן מענה לריפוי פצעים 
קשי ריפוי, יש נטייה לחזור לשיטות עתיקות 
יומין. דוגמא לכך, היא הטיפול ברימות זבוב 
 Phaenicia sericata( הירוק,  הבקבוק 
maggots( שחוזר וקונה לעצמו שם ברפואה 
הופעת  רקע  על  במיוחד  זאת,  המודרנית. 
כי  וההכרה  חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה 
הכלים הכירורגיים והפרמקולוגיים הקיימים 
רבים.  במקרים  לריפוי  להביא  יכולים  אינם 
מיועדים  רימות  באמצעות  הטרייה  טיפולי 
פצעים  של  מהיר  לניקוי  כאמצעי  לשמש 
ניתן  וזיהום. בתהליך הריפוי  ִנמקית  מרקמה 
לראות יתרון לטיפול ברימות לעומת השיטות 
בירידה  הפצע,  שטח  של  בהקטנה  האחרות; 
הקשה  בריח  בירידה  מהפצע,  בהפרשות 

הנודף מהפצע ובכאבים המלווים אותו. 
על  עדכנית  ספרות  סקירת  תובא  במאמר 
ותודגש  רימות  באמצעות  הטיפול  שיטת 
הסיעודי.  הצוות  של  הייחודית  תרומתו 
שיתוף  של  בחשיבותו  גם  יעסוק  המאמר 
למען  הטיפול  במתן  הרב-מקצועי  הפעולה 

רווחת המטופל והחלמתו.

רקע
הטיפול בפצעים קשי ריפוי הינו חלק מאתגר 
מוגדר  פצע  היומיומית.  הסיעודית  העשייה 
לפחות  חלפו  כאשר  כרוני,  או  ריפוי  כקשה 
שישה שבועות של טיפול ללא עדות לשיפור 
כזה  במצב הפצע. תהליך החלמתו של פצע 
הינו ארוך )Jones & Tomas, 2000(. בשנים 
הרפואה  בהם  במקרים  ודווקא  האחרונות, 
לריפוי  מענה  במתן  נכשלת  המודרנית 
לחזור לשיטות  נטייה  יש  ריפוי,  פצעים קשי 
הטיפול  היא  לכך,  דוגמא  יומין.  עתיקות 
 Phaenicia( הירוק,  הבקבוק  זבוב  ברימות 
במרכז  המגודלות   )sericata maggots
הרפואי הדסה בתנאים סטריליים, ומצליחות 
ב-80%  נכשלות.  ומשחות  שתרופות  במקום 
לטיפול  הצלחה  נרשמת  מהמטופלים 

 Brin, גפה  כריתת  נמנעת  רבית  ובמקרים 
 (Mumcuoglu), Massarwe, Wigleman,

.Gross & Nyskar, 2007
זבובים  רימות  של  המיטיבה  ההשפעה 
מרובים.  היסטוריים  אזכורים  בעלת  היא 
 Jones & ו-   Whitaker et al (2007)
ניתן  Tomas (2000), מציינים שכבר בתנ"ך 
מזוהמים  בפצעים  לטיפול  עדות  למצוא 

באמצעות רימות. 
במאה  שפעל  אמברויס  הצרפתי  המנתח 
ה-16 היה הרופא הראשון ששם לב להשפעה 
פצעים.  ריפוי  על  הרימות  של  המיטיבה 
היה  זאכריאס  פורני  האמריקאי  המנתח 
השימוש  את  רשמי  באופן  שתיעד  הראשון 
מלחמת  במהלך  בפצעים  לטיפול  ברימות 
האזרחים האמריקאית. בשנת 1929 תיאר ד"ר 
וויליהאם באר את התנסותו, במהלך מלחמת 
פתוחים  בפצעים  בטיפול  הראשונה,  העולם 
באמצעות רימות. הוא השתמש בניסיון שרכש 
כדי לטפל בחיים האזרחים, במטופלים שסבלו 
מאוסטיאומיאליטיס וזיהומים ברקמות רכות 
 Jones & Tomas,) 2000, Whitaker,
 Twine, Whitaker, Welck, Brown, &

.(Shandall, 2007
שיטת הטיפול ברימות הייתה בשימוש נרחב, 
המהירה  השיטה   - הרבים  יתרונותיה  לאור 
כרוניים.  בפצעים  לטיפול  ביותר  והמצליחה 
האנטיביוטיקה  גילוי  עם  ננטשה  השיטה 
 Jones & Tomas, 2000; Whitaker et)
al., 2007) והמעבר לטיפול בקשת רחבה של 
 Jones) חבישות מודרניות בהטריית פצעים

 .(& Tomas, 2000
לעדנה  זו  שיטה  זכתה  ה-90  שנות  בתחילת 
ואדוארד  רונלד שרמן  בזכותם של  מחודשת 
בריפוי  הרבה  יעילותה  את  שהוכיחו  פצ'טר 
המקובלות  לשיטות  בהשוואה  לחץ  פצעי 
 Jones & Tomas, 2000; Whitaker et al.,)
2007). מאז, השיטה נמצאת בשימוש בעשרות 
מדינות ברחבי העולם וביניהן בישראל במרכז 
הרפואי הדסה עין כרם שבו מיושם הטיפול 

משנת 1998 באחוזי הצלחה גבוהים.
המקצועי  הניסיון  יתואר  הנוכחית,  בסקירה 
הדסה.  הרפואי  במרכז  המטפל  הצוות  של 

יתוארו עקרונות הטיפול ברימות, תוך הדגשת 
הסיעודי  לצוות  שיש  הייחודית  התרומה 

ביישום הטיפול ובהצלחתו. 

רימות זבוב הבקבוק הירוק
ברימות סטריליות  נעשה שימוש  במחלקתנו 
של "זבוב הבקבוק הירוק" שהן, הסוג השכיח 
מהביצה  בוקעת  הרימה  בפצעים.  לטיפול 
תוך  לבשלות  ומגיעה  שעות   12-24 תוך 
ארבעה-חמישה ימים. הרימה הבוגרת מגיעה 
לאורך של 10 מ"מ. הרימות ניזונות מרקמות 
נקרוטיות בסביבה לחה וזקוקות לחמצן כדי 
 Chan, Fong, Leung, Patil &) לשרוד 
סטריליות  ברימות  שימוש   .(Leung, 2007
של  זיהום  למנוע  נועד  ביולוגית  להטרייה 
 Chan et al., 2007; Whitaker et) הפצע 
al., 2007; Wollina et al., 2000). כדי לאפשר 
גוף  חום  להבטיח  יש  אופטימאלית  הטרייה 
מתן  ולחות.  חמצן  אספקת  אופטימאלי, 
אנטיביוטיקה באופן סיסטמי לא משפיע על 
 .(Wollina et al., 2000) התפתחות הרימות
ישנן שיטות שונות לייצר רימות סטריליות בהן 
ד"ר  של  בראשותו  מיוחדת  מעבדה  מתמחה 
לפרזיטולוגיה  מהמחלקה  מומצ'גלו  קוסטה 
האוניברסיטה  של  לרפואה  הספר  בבית 

העברית והדסה.

מנגנון ריפוי 
הפצעים באמצעות הרימות

המכאניזם בו הרימות מביאות לריפי פצעים, 
 .(Semple, 2003) במלואו  ברור  לא  עדיין 
פעולה  מנגנוני  מספר  לרימות  מייחסים 
חומר  ועיכול  פירוק  פצע:  לריפוי  המובילים 
כאלו  גם   - חיידקים  והרס  פירוק  ִנמקי, 
גדילת  דיכוי  לאנטיביוטיקה,  שעמידים 
שגורמת  אמוניה  הפרשת  ידי  על  חיידקים 
והפרשת  בסיסית  להיות  הפצע  לסביבת 
גירעון  רקמת  יצירת  המעודדים  חומרים 
 Jones Tomas,) בריאה  רקמה  שהינה 
 2000(; Whitaker et al., 2007 Chan et al.,
פוגעות  אינן  הרימות  כי  לציין  2007;(. חשוב 
 Jones & Tomas 2000;) ברקמות בריאות

.(Semple, 2003

הטיפול ברימות בפצעים קשיי ריפוי 
5
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, פרופ' אריה אינגבר
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יתרונות הטיפול ברימות
ברימות  הטיפול  כי  הראו  שונים  מחקרים 
קשיי  פצעים  של  יותר  מהיר  לריפוי  מביא 
קונבנציונאליות  לחבישות  בהשוואה  ריפוי 
 .(Sherman, 2003 Chan et al.; 2007)
לטיפול  יתרון  לראות  ניתן  הריפוי  בתהליך 
בהקטנה  האחרות,  השיטות  לעומת  ברימות 
מהפצע,  בהפרשות  ירידה  הפצע,  שטח  של 
ובכאבים  הנודף מהפצע  בריח הקשה  ירידה 
 Courtenay, Church) אותו  המלווים 
נמצא  ברימות  הטיפול   .(& Ryan, 2000
בחיידקים  מזוהם  הפצע  בהם  במקרים  יעיל 
 MRSA כמו  לאנטיביוטיקה  עמידים 
Beasley & Hirst, 2004) וכן במקרים בהם 
כירורגית  הטרייה  לעבור  יכול  לא  המטופל 
 Jones & Tomas) ההרדמה  סיכוני  עקב 
נמוכות  הטיפול  עלויות  לכך,  נוסף   .(2000
יחסית לחבישות המקובלות, כדוגמת חבישת 
 Wayman, Nirojogi, Walker,) הידרוג'ל 
 Sowinski, & Walker, 2000 Drisdelle,

.(;2003

אופן הטיפול ברימות
כמות  כלל  בדרך  מניחים  הטיפול  במסגרת 
של 50-200 רימות סטריליות )ניתן להגיע עד 
ל-800(. הרימות המונחות על הפצע מפרישות 
ואינו  הפגועות  הרקמות  את  שממיס  רוק, 
פוגע ברקמה הבריאה. הרוק נשאב חזרה על 
ידי הרימה. חבישת רשת מיוחדת המונחת על 
 Brin et al.,) לצאת  מהרימה  מונעת  הפצע 
האזור  מגודל  מעט  גדולה  החבישה   .(2007
וחדירת  גזים  חילופי  והיא מאפשרת  הפגוע 
שנוצרו  נוזלים  של  ויציאה  לרימות  חמצן 
בתהליך התפרקות הרקמה הִנמקית, בעקבות 
פעולת הרימות. מעל הרשת מניחים שכבות 
רופפות של פדים או גזות, כדי שיספגו את 
בכל  הפצע.  ממיטת  המשתחררים  הנוזלים 
עם  במגע  הרימות  את  משאירים  טיפול 
 Jones) ימים  יום עד שלושה  הפצע למשך 

.(& Tomas, 2000
כאשר משהים את הרימות על הפצע למעלה 
מ - 24 שעות יש צורך להחליף את התחבושות 
הסופגות החיצוניות, בכל פעם שהן מתמלאות 
בהפרשה. לאחר כל סבב של טיפול, הרימות 
נשטפות מתוך הפצע באמצעות זרם חזק של 
הן  הצורך  ובמידת  פיזיולוגית  מלח  תמיסת 
 Jones) ופינצטה  מוסרות באמצעות מטוש 
Tomas, 2000 &). כל רימה שתיוותר בפצע 
תסולק בקלות בהמשך, כאשר הרימה תנסה 

התגלמות  לצורך  מהפצע  לצאת  בעצמה 
 .(Drisdelle, 2003) במקום יבש

הטיפול  בעקבות  כי  למטופל  להסביר  חשוב 
בכמות  הגדלה  שתהיה  צפוי  ברימות 
ובריח  ההפרשות  בצבע  שינוי  וכן  ההפרשות 
סילוק  עם  הארוך,  בטווח  מהפצע.  הנודף 
ירידה בריח הרע, אך  יש  הרקמה הנקרוטית, 
עקב  ברימות,  הטיפול  של  הראשוני  בשלב 
עירוב ההפרשה האנזימתית של הרימות עם 
רקמת הפצע הנקרוטית, הריח הנודף מהפצע 
 Jones( עלול לעורר תחושת דחייה מוגברת

 .(& Tomas, 2000
בביצוע  חשוב  תפקיד  הסיעודי  לצוות 
אומדן שיטתי לגבי איכות החבישות, תוקפן 

והחלפתן באופן יעיל על פי הצורך.

התוויות
מיועדים  רימות  באמצעות  הטרייה  טיפולי 
פצעים  של  מהיר  לניקוי  כאמצעי  לשמש 
מרקמה ִנמקית וזיהום (Chan וחבריו 2007). 
כאשר הפצע נקי ויש בו רקמת ִגרעון1 איתנה 
אין לטיפול ברימות יתרון משמעותי על פני 
שיטות אחרות (Jones & Tomas, 2000). לכן, 
הרימות מתאימות לשמש כקו טיפולי ראשון 
להטריית פצעים כרוניים או חריפים שהינם 
במחלת  תלות  ללא  ִנמקיים,  ו/או  מזוהמים 
הטיפול  בגוף.  הפצע  של  מיקומו  או  הרקע 
ומאושפזים  אמבולטוריים  לחולים  מתאים 
מתאים  והוא   (Mumcuoglu, 2001) כאחד 
לבני כל הגילים (Drisdelle, 2003). חשיבות 
מיוחדת יש לטיפול במקרים שבהם טיפולים 
מסוגים  שמרניים  טיפולים  אנטיביוטיים, 
נכשלו  כירורגיים  הטרייה  וטיפולי  שונים 
יעיל  נמצא  הטיפול   .)Chan et al., 2007(
לדוגמא:  פצעים,  של  מאוד  רחב  במגוון 
לחץ,  פצעי  עורקיים,  כיבים  וורידיים,  כיבים 
כוויות, אוסטאומיאליטיס, פצעים קשי ריפוי 
טראומה,  בעקבות  פצעים  ניתוח,  בעקבות 
ממאירות,  רקע  על  פצעים  מסטואידיטיס, 
כיבים נוירופטיים )chan et al 2007( וכיבים 
 Jones & Tomas, 2000;( סוכרת  רקע  על 

 .)Semple, 2003

התוויות נגד
פצעים יבשים מהווים התווית נגד יחסית' שכן 
 chan et( הטיפול ברימות דורש סביבה לחה
al 2007(. כמו כן, יש להימנע משימוש ברימות 
 Jones & Tomas ;2000( בפיסטולות 
Whitaker et al., ,2007( ובפצעים פתוחים 
בחללי גוף הנמצאים בִקרבה לכלי דם גדול, 

 Chan et al.,( דבר שעלול לגרום לדימומים
להיזהר  יש   .);2007 Whitaker et al., 2007
בטיפול בחולים ספטיים, שכן במקרים שבהם 
הרימות  סטריליות,  לא  ברימות  משתמשים 
עלולות להיות בעצמן גורם מזהם, דבר שעלול 
 Nuesch, et( ליצור בלבול בתמונה הקלינית

.)al., 2002

תופעות לוואי
לוואי  תופעות  חווים  אינם  המטופלים  רוב 
מיוחדות או סיבוכים. הגורם העיקרי המפריע 
המטפל  ולצוות  למשפחות  למטופלים, 
שמעורר  הדחייה  תחושת  הוא  בעצמו, 
 Chan( רימות  באמצעות  טיפול  של  הרעיון 
מצביעה  הספרות  זאת,  עם   .)et al., 2007
משמעותית  התנגדות  קיימת  לא  כי  כך  על 
 Kitching,( ברימות  לטיפול  מטופלים  של 
 2004; Petherick, O'Meara, Spilsbury,
 .)Iglesias, Nelson, & Torgerson, 2006
רופאים   - המטפל  לצוות  לכך,  בהקשר 
מידע  במתן  משמעותי  תפקיד  יש  ואחיות, 
 Jones & Tomas 2000( ומדויק  מקצועי 
יתרונות  את  המציג   ,)Anderson 2006
תמיכה  ובמתן  חסרונותיו  לעומת  הטיפול 
נפשית למטופל ולמשפחתו. נמצא כי, לקשר 
על  משמעותית  השפעה  מטופל,   - אחות 
ברימות  הטיפול  את  לעבור  המטופל  נכונות 

.)Kitching, 2004(
תופעת לוואי נוספת היא - רימות שהצליחו 
 )Chan et al., 2007( לצאת מתוך החבישה 
אי-נוחות  תחושת  לגרום  עלולות  הן  ובכך 
ודחייה בקרב מטופלים, קרוביהם ואף הצוות 
נכון  לביצוע  רבה  חשיבות  יש  לכן,  הרפואי. 
ויעיל של החבישה. הבעיה של בריחת רימות 
במטופלים  במיוחד  שכיחה  מהחבישה, 
הטבעת.  פי  באזור  לחץ  מפצעי  הסובלים 
העור  וקיפולי  הלחות  ההפרשות,  בשל  זאת, 
בצורה  לעור  להידבק  לתחבושת  שמפריעים 

אופטימאלית. 
לגרום  עלולות  בפצע  הזוחלות  הרימות 
 20%-25% בכ-  דגדוג.  או  עקצוץ  לתחושת 
מוגבר  כאב  של  תלונות  ישנן  מהמטופלים 
בזמן הטיפול )Mumcuoglu, 2001(. במקרה 
זה, ניתן לטפל בחומרים מאלחשים מגוונים, 
פרקוסט  כגון  פומיים  בתכשירים  החל 
ואוקסיקונטין ועד ביצוע חסם עצבי. בהקשר 
למטופל  הסבר  למתן  רבה  חשיבות  יש  לכך, 
צפוי  שהוא  הכאב  ואופי  התחושות  על 
לדווח  לעידודו  גם  כמו  ולהדרכתו,  להרגיש 
לצוות המטפל על אי-נוחות ו/או כאב שהוא 

1. גרעון - granulation תהליך של היווצרות כלי דם קטנים ורקמת חיבור על פני פצע, כתהליך ריפוי תקין
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קופת הגמל קו הבריאות
עמית/ה יקר/ה !

ובעולם עוברים טלטלות גדולות, חשוב לך לדעת כי כספי קופת הגמל שלך ממשיכים  זו כששווקי ההון בישראל  דווקא בתקופה 
להימצא בידיים טובות, אחראיות ומנוסות.

ועדת  כי  לדעת  אולם חשוב   ,2008 אוקטובר לתשואה שלילית מצטברת מתחילת שנת  בסוף  עדים  יהיו  הקופה  גם עמיתי  אמנם, 
וזאת מתוך תחושת  השונים,  בשווקים  עקבי את המתרחש  באופן  בוחנים  בשיתוף מלא של חברת פסגות,  הקופה,  ההשקעות של 

אחריות ושליחות להשיג את התשואה הטובה ביותר האפשרית, ובסיכון נמוך ככל האפשר לעמיתי הקרן גם בתקופה סוערת זו. 
שהקופה תרשום פגיעה נמוכה בהרבה מהפגיעה הממוצעת  ואכן, מספר שינויים אשר בוצעו במהלך השנה האחרונה, הובילו לכך 
שלילית  תשואה   2008 שנת  של  הראשונים  החודשים  בעשרת  רשמה  הקופה   - זו  בתקופה  בישראל  הגמל  קופות  בענף  שנרשמה 
מצטברת ברוטו של -13.66%, וזאת - לעומת ממוצע ענף קופות הגמל הכלליות בישראל המנהלות מעל 500 מיליון ₪, שרשם תשואה 

שלילית מצטברת של -16.3%. 
נזכיר כי גם בשנת 2007, שנה בה התשואות היו חיוביות ביותר, תשואת הקופה היתה מבין התשואות הטובות ביותר שהושגה בענף 

קופות הגמל במדינה עם שעור דמי ניהול שנתיים בסך 0.25%.
בשנה זו השיגה הקופה תשואה מצטברת נומינלית ברוטו )לפני ניכוי דמי הניהול( בשיעור של 9.2%. 

זאת ועוד, השקעה בקופת גמל יש לבחון לאורך זמן ולא לאורך מספר חודשים מצומצם. קו הבריאות רשמה משנת 1999 ועד שנת 
2007 )כולל(, תשואה נומינלית ברוטו מצטברת לתקופה בסך של 106.85%.)נתוני השוואה רב שנתית כפי שמופיעים במערכת הגמל 

נט של משרד האוצר(.

מסלול ללא מניות
אנו שמחים להודיעכם כי בימים אלו משלימה הקופה מהלך המאפשר לעמיתיה זכות בחירה במסלול השקעה נוסף מעבר למסלול 
הכללי - מסלול ללא מניות. מסלול זה יאפשר לעמיתים להמנע מתנודתיות השווקים הפיננסיים, ויחד עם זאת להמשיך ולהינות 

מכל היתרונות המיסויים והאחרים שהקופה מקנה להם.
כל עמית יוכל לעבור ממסלול למסלול, וחזרה, בכל עת שיחפוץ ]בהתאם לתקנון הקופה[ !

מעבר לבחירה הנוספת שתינתן לעמיתי הקופה, מהלך זה יאפשר לועדת ההשקעות של הקופה להמשיך ולנהל את המסלול הכללי גם 
בתקופות קשות בשווקי ההון, בהסתכלות ארוכת טווח, מתוך שאיפה להמשיך ולהשיא תשואות טובות ברמת סיכון נמוכה.

להלן טבלה המציגה את ביצועי קופת הגמל קו הבריאות אל מול קופות גמל נבחרות, )שהיקפן מעל 500 מיליון ₪(, וזאת בעשרת 
החודשים הראשונים של שנת 2008 )ברוטו, נומינלי(:

יש לשים לב, בנוסף לתשואות, גם לטור דמי הניהול, וגם לרמות הסיכון של כל קופה, המיוצגות ע"י טור "שיעור אחזקה מנייתי", וגם 
ע"י טור "השקעה ללא בטוחה מספקת"!

הערות לטבלה:
נתוני התשואה ברוטו, שיעורי דמי הניהול והיקף הנכסים המנוהלים המצויינים בטבלה מבוססים על הנתונים המוצגים באתר הגמל 

נט של משרד האוצר. הטבלה ממויינת לפי התשואות המצטברות ברוטו לחודשים ינואר-אוקטובר 2008 .
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר, כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. 

קו הבריאות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

דצמבר 2008



חש. יש להקפיד על ביצוע אומדן כאב באופן 
שיטתי ובמידת הצורך, לתת גם מענה מתאים 

שיקל וימנע את אי-הנוחות והכאב.

תפקידי הצוות הסיעודי
כפי שתואר כאן, יש לאחות תפקיד משמעותי 
ביישום  ובהדרכתו,  למטופל  תמיכה  במתן 
החבישה, באומדן ומעקב אחר מצב המטופל 
לתופעות  מענה  ובמתן  הטיפול  בעקבות 
הלוואי מהן המטופל סובל בעקבות הטיפול. 
את  מדגישות   ,)2000(  Jones & Tomas
יספק  הסיעודי  שהצוות  חיוני  כי  העובדה 
ויאפשר  ובכתב  פה  בעל  מידע  למטופל 
למטופל זמן סביר כדי לשקול את אפשרויות 
נוסף על כך, חשוב  הטיפול העומדות בפניו. 
להפסיק את  יהיה  ניתן  כי  למטופל  להסביר 
יהיה  כלשהי  מסיבה  אם  זמן,  בכל  הטיפול 

שאינו  בטיפול  שמדובר  מכיוון  בכך.  מעוניין 
החלפת  בזמן  לשתף  נטייה  יש  שגרתי, 
במקרה  לימוד.  לצורך  קולגות  גם  החבישות 
של  כ"סנגורו"  תשמש  שהאחות  חשוב  זה, 
המטופל ותמנע מעורבות מוגזמת וחודרנית 
 Jones &( הצוות  חברי  מטעם  לפרטיותו 
Tomas 2000(. נוסף לכל אלה, חשוב להדגיש 
באמצעות  ריפוי  קשי  בפצעים  הטיפול  כי 
רימות מחייב שיתוף פעולה מלא בין הצוות 
הרפואי לבין הצוות הסיעודי והוא כולל מערך 
שיתוף במידע באשר למצבו הקליני והנפשי 
תוצאי  השגת  למען  זאת  כל  המטופל,  של 

טיפול אופטימאליים.

סיכום
רימות  באמצעות  ביולוגית  הטרייה  טיפול 
לטיפול  יעילה  כשיטה  רב  זמן  כבר  מוכר 

בפצעים מזוהמים ברקמה ִנמקית. הופעת 
חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה וההכרה 
והפרמקולוגיים  הכירורגיים  הכלים  כי 
לריפוי  להביא  יכולים  אינם  הקיימים 
שהשיטה  לכך  הביאו  רבים,  במקרים 
שם  לעצמה  וקונה  חוזרת  הוותיקה 
השיטה  חידוש  מאז  המודרנית.  ברפואה 
והטיפול  רבים  ומחקרים  נתונים  פורסמו 
הוכח כשיטה יעילה ביותר לניקוי פצעים 
ִגרעון  רקמת  יצירת  ולעידוד  כרונים 
בטוח  מהיר,  פשוט,  כטיפול  ובמיוחד 

וזול.
של  הרבה  חשיבותו  הודגשה  זו,  בסקירה 
רופאים  בין  רב-מקצועי  פעולה  שיתוף 
הייחודית  תרומתה  וכן  שונים  מתחומים 
של התערבות יעילה ומושכלת של הצוות 
הסיעודי למען רווחת המטופל והחלמתו.

Anderson, I. (2006). Debridment methods in wound care. Nursing Standard, 20(24). 65-72. 1. 
Beasley, W.D, & Hirst, G. (2004). Making a meal of MRSA-the role of biosurgery in hospital-acquired infection. J. Hosp Infect. 56(1), 6-9.2. 
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ביבליוגרפיה

לכל תושבי הדרום וחיילי צה"ל האמיצים 

מחזקים את ידכם!
טלמדיה ביטאונים בע"מ
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"בכלל לא כאב לי" - 
שירות הרגעה המנוהל בידי אחות 
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3
 RN, MA ורות הלוי

2
 RN, MA, עידית רונן

1
רנית ג'רסי

מרכזת תחום סדציה מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל 1 .
מרכזת תחום מניעה וטיפול בכאב, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל 2 .

מנהלת הסיעוד - מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל 3 .

תקציר
שונות  רפואיות  פעולות  העוברים  ילדים 
הרגעתי  לטיפול  קרובות  לעיתים  נזקקים 
וכן  כאב  על  הקלה  חרדה,  הפחתת  שמטרתו 
סיוע בהשגת שיתוף פעולה עם הילד. בשנים 
הרגעה  יחידות  להקמת  עדים  אנו  האחרונות 
בארץ  רפואיים  במרכזים  בילדים  לטיפול 
ובעולם. הצוות ביחידות אלו כולל בדרך כלל 
כחלק  הרגעה.  למתן  שהוכשרו  ואחות  רופא 
מהשקפת עולם הדוגלת בהפחתת כאב וחרדה 
הרגעה  שירות  שניידר  במרכז  הוקם  בילדים 
ייחודי המנוהל ומתופעל על ידי אחות. במאמר 
תפקיד  השירות,  הקמת  תהליכי  יתוארו  זה 
חלוץ שבחן  יובאו ממצאי מחקר  וכן  האחות, 
הרצון  שביעות  ומידת  השירות  יעילות  את 

ממנו בקרב המטופלים ובני משפחותיהם.

מבוא
מבוקר  שינוי  היא   )sedation( הרגעה 
תרופות.  באמצעות  ההכרה  במצב  ונשלט 
מטרת ההרגעה היא הפחתת חרדה ולעיתים 
הפחתת כאב, בהתאם לסוג תרופת ההרגעה. 
מקובל לדרג את רמת ההרגעה לשלוש רמות: 
ורגוע  מטושטש  הילד  בה   - קלה  הרגעה  א( 
אך מצוי בהכרה )סדציה הכרתית(, ב( טשטוש 
 Annequin et( ג( הרדמה כללית   - ו  עמוק 
 al., 2000; Burnweit et al., 2004; Fishman
 Botzer, Marounai, & DeRowa, 2005;
 Ljungman, Kreuger, Andreasson,

 .)Gordh, & Sorensen, 2000
והנחיות  נהלים  מספר  פרסם  הבריאות  משרד 
הקובעים למי ובאילו תנאים מותר לבצע כל סוג 
של הרגעה )נוהל משרד הבריאות מספר 35/2003: 

סדציה בילדים על ידי רופא שאינו מרדים(. 
ילדים נזקקים להרגעה יותר ממבוגרים, כדי 
צורך  ללא  פעולות  של  מגוון  ביצוע  לאפשר 
בהגבלה פיזית מצד המטפל. ההגבלה הפיזית 
של ילדים במהלך פעולות שונות, מעצימה את 
תחושת החרדה, את חוסר האונים ואת העקה 
תסכול  לעורר  ועלולה  הילדים,  של  הנפשית 

 Gray, 2002; Murat, Gall,( בקרב המטפלים
 .)& Tourniaire, 2003

כיום, הולכת וגוברת הדרישה לשימוש בהרגעה 
אצל ילדים, כחלק בלתי נפרד מהטיפול בילד 
לא  בדיקה  או  פולשנית  התערבות  העובר 
 Annequin et al., 2000; Dresser,( נעימה
 & Mazurek Melnyk, 2003; Murat, Gall,

.)& Tourniaire, 2003
הילד  בו  כמצב  מוגדרת  הכרתית  הרגעה 
המטופל ער ומגיב לקול ומגע ועם זאת הוא 
 Dresser, & Mazurek( רגוע ומשתף פעולה
Melnyk, 2003(. טיפול זה מקובל גם במגוון 
פעולות שבעבר לא נחשבו כדורשות התייחסות 
מיוחדת, כגון: החדרת צנתר לשלפוחית השתן, 
בדיקות  פרקים,  ניקורי  מותני,  ניקור  ביצוע 

הדמיה, החדרת זונדה ועוד.
יחידות  להקמת  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
בעולם,  לילדים  רפואיים  במרכזים  הרגעה 
ואחיות  מרדים/ים  רופא/ים  לרוב  הכוללות 
שהוכשרו לביצוע התהליך. בחלק מבתי החולים 
ההרגעה  צוות  כלומר  לחולה,  "מגיע"  השירות 
נקרא למחלקות והמרפאות השונות, ובמקומות 
אחרים שירות ההרגעה הוא צמוד מקום, כמו 

למשל שירות הרגעה של מכון הדמיה וכד'1.
מרכז  מהווה  ילדים  לרפואת  שניידר  מרכז 
נזקקים  יום  מדי  בילדים.  לטיפול  שלישוני 
כחלק  הרגעתי.  לטיפול  ילדים  עשירות 
ללא  בטיפול  הדוגלת  טיפול  ממדיניות 
כאב, הציב בית החולים לעצמו כיעד מרכזי 
בשירות  השימוש  חשיבות  הטמעת  את 

ההרגעה. 
במאמר זה יתוארו תהליך ההקמה וההטמעה 
של שירות ההרגעה ותפקיד האחות העומדת 
יעילות  הערכת  יתוארו  כן  כמו  במרכזו. 
המטופלים  רצון  שביעות  ומידת  השירות 

והוריהם ממנו.

ההבניה ההטמעה 
והבקרה של שירות ההרגעה

מיפוי  בוצע  ההרגעה  שירות  להקמת  כהכנה 

של  רב  מספר  ביצוע  ששיקף  צרכים  ואומדן 
פעולות פולשניות ומעוררות חרדה הדורשות 
מתן הרגעה. על מנת לתת מענה לצרכים אלה, 
הוחלט על הכשרת צוות שיעסוק במתן הרגעה 
נוהל  על  בהתבסס  האחות,  תפקיד  והוגדר 
שלא  )הרגעה(  סדציה  למתן  הבריאות  משרד 

על ידי רופא מרדים ומחוץ לחדר ניתוח:
מרכזת את כלל הפניות לשירות בבית החולים,  1 .
והפרוטוקולים  הטיפול  הנחיות  את  כותבת 

בשיתוף הרופאים המרדימים.
במערך  לצוותים  ומענה  ייעוץ  נותנת  2 .

האשפוז ובמערך האמבולטורי.
הילד  של  הבריאותי  מצבו  את  אומדת  3 .
קריטריונים  לפי  הטיפול  לקבלת  המועמד 

.(ASA) מקובלים
שותפה לקבלת החלטה לגבי סוג התרופה  4 .
לפרוטוקול  בהתאם  שתינתן  המרגיעה 

טיפולי קבוע מראש.
מנטרת את הילד מרגע מתן התרופה ועד  5 .
לנהלי  בהתאם  המלאה,  להתאוששותו 

משרד הבריאות.
ובמערך  צוותים במערך האשפוז  מכשירה  6 .

האמבולטורי למתן הרגעה באופן עצמאי.
בקרת  יוזמת  נתונים,  אוספת  מתעדכנת,  7 .

תהליכים ושותפה לביצוע סקרים ומחקר.
הצוותים  מודעות  בהעלאת  החל  התהליך 
בהרגעה  השימוש  ונחיצות  לחשיבות 
צוות  בישיבות  ודיונים  הרצאות  באמצעות 
מחלקתיות ובכינוסים ופורומים שונים בבית 
החולים. במקביל, נכתבו פרוטוקולים לטיפול 
המיועד  הילד  של  הבריאותי  מצבו  ואומדן 
לטיפול תחת הרגעה. כן הוכשרה אחות למתן 

טיפול בהרגעה.

שירות הרגעה 
המנוהל על ידי אחות 

פעילותה של אחות ההרגעה החלה באוקטובר 
2005. לשם הערכת איכות הטיפול ההרגעתי 
בהתאם  הערכה  ביצוע  על  הוחלט  ויעילותו 

לקריטריונים הבאים:

הערכת המערכת: בשנת 2003 זכתה הגב' מרגלית וינברג, אחות העובדת במרכז הרפואי המשולב שיבא, בפרס זיוה טל. 1 על יזום והפעלת "שירות הרגעה לילדים," בשיבא. שירות 
ההרגעה זה פועל בהצלחה מאז שנת 2000.

20 | האחות בישראל ינואר 2009



א. דרוג יעילות הטיפול ההרגעתי 
פעולה  משתף  רגוע,  הילד   - יעיל  	 טיפול 

וללא סימני מצוקה.
	 טיפול ביעילות בינונית - הילד משתף פעולה 
באופן חלקי, מתלונן על אי-נוחות אך ניתן 

לבצע את הפעולה ללא הגבלה פיזית.
אינו  במצוקה,  הילד   - יעיל  לא  	 טיפול 
משתף פעולה ולא ניתן לבצע את הפעולה 

ללא הגבלה פיזית.
וההורים משירות  הילדים  רצון  ב. שביעות 
ההרגעה נמדדה באמצעות דיווח המטופלים 

והוריהם לגבי מספר מרכיבים בטיפול: 
	 הפחתת חרדה. 

נמדדה  הכאב  דרגת  כאשר  כאב,  	 הפחתת 
באמצעות  מילולית  שדיווחו  ילדים  בקרב 
סרגל פרצופים או סרגל מספרי, ובאחרים 
המתבסס  )כלי  אי-נוחות  סרגל  באמצעות 

על סימנים התנהגותיים(. 
כל תחום נבדק בהתאם לארבע רמות שביעות 

רצון: רבה, בינונית, מועטה או כלל לא. 
כמו כן נבדק הרצון העתידי לקבלת הרגעה.

משך ההרגעה:	  משכי ההרגעה כפי שנרשמו 
על ידי האחות המטפלת, מרגע מתן תרופת 
ההרגעה ועד להתאוששות מלאה של הילד.

חלוץ  במחקר  הוחל  לוואי:	   תופעות  הופעת 
ילדים שעברו פרוצדורות שונות  שכלל 300 
תחת  החולים  בית  ובמרפאות  במחלקות 
בנים   57% כלל  המדגם  הרגעה.  טיפול 
גילים  בטווח   ,)N=129( בנות   )N=171(, 43%
עשרים  גיל  ועד  חודשים  חמישה  בין  שנע 
וארבע. )ממוצע - 8.50 ש', חציון - 7.6 ש'(. 63% 
אוקסיד  בניטרוס  טופלו  מהילדים   )N=189(
מהילדים   )N=66(  22%  ,60% בריכוז   )N2O(
0.5mg/( במתן פומי Midazolam -טופלו ב
של  פומי  במתן  טופלו   )N=45( והשאר   )kg

.)Triclonam )50-100mg/kg
החדרת  היו  הרגעה  תחת  שבוצעו  הפעולות 
צנתר לשלפוחית השתן )43%(, מיפויים שונים 
)15%(, ניקור מותני )17%(, חבישות שונות )5%(, 
אחרות  ופעולות   ,)5%( דם  ובדיקות  הזרקות 
כגון החדרת זונדה, ניקוז אבצס, ניקור והזרקה 
 .)15%( וכד'  שונות  שברים  החזרות  למפרקים, 
מרפאות  במסגרת  בוצעות  מהפעולות  כ-60% 
חוץ ו- 40% במסגרת אשפוז באחת המחלקות.

מראש.  מתוכננות  היו  מהפעולות   70% כ- 
ההורים והילדים קיבלו מספר ימים לפני ביצוע 
הפעולה הדרכה, כולל הוראות צום. ההוראות 
על  או  ההרגעה  שירות  אחות  ידי  על  נמסרו 
שהזמינה  המחלקה  או  המרפאה  אחיות  ידי 
את שירות ההרגעה. בשאר המקרים, ההדרכה 
בוצעה ביום הפעולה ובמידה והילד לא היה 
בצום כנדרש, הפעולה נדחתה במספר שעות 

עד למילוי שעות הצום הדרושות.
ביום הפעולה אחות שירות ההרגעה בצעה אומדן 
מצב בריאות של הילד והדריכה אודות התהליך, 
לוואי  תופעות  שנבחרה,  ההרגעה  תרופת 
ואחרי  במהלך  הנדרשת  וההשגחה  אפשריות 
מתן הטיפול. לפני ביצוע הרגעה בגז צחוק, הילד 
קיבל הסבר אודות הגז, המכשיר ואופן המתן. כן 
ניתנה לילד אפשרות לצפות במכשיר, להתנסות 

ולגעת במסכה דרכה מוזרם הגז.
מתן תרופת ההרגעה בוצע על ידי אחות שירות 
בוצעה  בו  מכון   / מרפאה   / במחלקה  ההרגעה 
באמצעות  הצורך  לפי  נוטרו  הילדים  הפעולה. 
מד ריוויון חמצן במהלך הפעולה. לאחר שהילד 
שש(  גיל  )מעל  הילדים  התבקשו  התאושש, 
מטיפול  רצונם  שביעות  את  להביע  וההורים 
הפעולה  במהלך  שאלון.  באמצעות  ההרגעה 
ואחריה אחות שירות ההרגעה תיעדה את יעילות 

הפעולה בהתאם למדדים שנקבעו מראש.

ממצאים 
ממצאי המחקר חולקו לשלוש קבוצות עיקריות- 
הקבוצה הראשונה מתייחסת להערכת יעילות 
השנייה  אובייקטיביים,  במדדים  ההרגעה 
לשביעות רצון המטופלים והוריהם והשלישית 

למידת יעילות הפחתת הכאב. 
 90% כללי  באופן  ההרגעה.  יעילות  דירוג 
כיעילים,  הוערכו  )N=272( מטיפולי ההרגעה 
הילדים היו רגועים, שיתפו פעולה ולא הראו 
מטיפולי   )N=4(  1.5% רק  מצוקה.  סימני 
ההרגעה הוערכו כלא יעילים, הילדים הפגינו 
מנת  על  פיזית  בהגבלה  צורך  והיה  אי-שקט 

לבצע את הפעולה או שהפעולה בוטלה. 
ההרגעתי  הטיפול  ביעילות  ההבדלים 
בהשוואה בין שלוש תרופות ההרגעה מובאים 

בטבלה הבאה:

** לא נמצאה מובהקות סטטיסטית בין סוג 
תרופת ההרגעה לבין יעילות ההרגעה.

תרופת  מתן  מרגע  נמדד  ההרגעה.  משך 
ההרגעה ועד להתאוששות מלאה של הילד. 

בתרופות  לשימוש  בהתאם  ההרגעה  משך 
השונות מוצג בטבלה הבאה:

התרופות  בין  ההבדלים  מובהקות  בבדיקת 
השונות נעשה שימוש במבחן פירסון שהראה 
כי בקרב הילדים שקיבלו גז צחוק משך הזמן 
 )p<0.001( היה קצר באופן מובהק סטטיסטית
וב-   Midazolam ב-  שטופלו  אלו  לעומת 
למנגנוני  לייחס  ניתן  זה  דבר   .Trichlonam

הפעולה השונים של התרופות.
 )N=287(  95% בקרב  לוואי.  תופעות  קיום 
בקרב  לוואי.  תופעות  נצפו  לא  מהילדים 
לוואי  תופעות  נצפו   )N=13( מהילדים   5%

הקשורות לירידה בריוויון החמצן ובהקאות: 
ירידה  נרשמה  ילדים   4 בקרב  חמצן:  ריוויון 
אחד  )ילד   85% של  לערך  עד  חמצן  בריוויון 
 ,Midazolam -טופל בגז צחוק, אחד טופל ב
וכולם   )Triclonam ב-  טופלו  ילדים  ושני 
צורך  היה  ולא  חמצן  מתן  לאחר  השתפרו 

להפסיק את הפעולה. 
 1-2( )N=9( מהילדים  הקאות: הופיעו ב- 3% 
למתן  כתגובה   )80%( ילדים   7 הקאות( מהם 
N2O, ושני ילדים טופלו במידזולם וטריכלונם. 

גם כאן, ניתן היה לסיים את הפעולה. 
סוג  בין  סטטיסטית  מובהקות  נמצאה  לא 

תרופת ההרגעה לבין קיום תופעות לוואי.
שביעות רצון של הילדים וההורים מההרגעה 
בגז צחוק. באופן כללי, שביעות הרצון במדדים 
שנבדקו גבוהה. N=257( 85%( מההורים והילדים 
דיווחו על שביעות רצון גבוהה מההרגעה, 8.5% 
)N=25( דיווחו על שביעות רצון בינונית ו- 4% 
 2.5% נמוכה.  רצון  שביעות  על  דיווחו   )N=11(
רצון  שבעי  היו  לא  והילדים  מההורים   )N=7(

כלל מטיפול ההרגעה.
מהילדים   87% הרגעה.  לקבל  עתידי  רצון 
ציינו  מההורים   )N=273(  91% ו-   )N=164(
פעם  הפעולה  את  לעבור  ויאלצו  במידה  כי 
 )N=11( 6% .נוספת יבקשו לקבל שוב הרגעה
את  לעבור  מעדיפים  היו  כי  ציינו  מהילדים 
הפעולה ללא הרגעה לעומת N=3( 1%( בלבד 
 )N=23( 8% -מהילדים ו )N=12( 6% .מההורים
האם  כשנשאלו  יודע"  "לא  ענו  מההורים 

בעתיד יבקשו שוב לקבל הרגעה.
יש לציין כי לא נמצאו בקרב הנשאלים הבדלים 
מובהקים סטטיסטית במשתני שביעות הרצון 

בהשוואה בין תרופות ההרגעה השונות.

)סה"כ נשאלו 192 ילדים מעל גיל שש(.
הכאב  שרמת  לומר  ניתן  כאב.  הפחתת 
לפי  נמוכה.  הייתה  הפעולה  ביצוע  במהלך 
דיווחי הילדים באמצעות סרגל נומרי וסרגל 
ההרגעה  שירות  אחות  והערכת  פרצופים 
הכאב  ממוצע  אי-נוחות,  סרגל  באמצעות 
במהלך ביצוע הפעולה היה 2.3, ערך מקסימום 
10, ערך מינימום 0 וחציון = 2. דיווחי ההורים 

הניבו תוצאות זהות.

משך הפעולהתרופת ההרגעה
)דקות(

מובהקות

)N2O( 26גז צחוקP<0.001
Midazolam100P<0.001
Triclonam135P<0.001

תרופת 
ההרגעה

הרגעה 
יעילה
)%(

יעילות 
בינונית

)%(

הרגעה 
לא יעילה

)%(
גז צחוק 
)N2O(

91.18.90

Midazolam75205
Triclonam85105
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מסקנות
בדיקות  ביצוע  בזמן  בהרגעה  שימוש 
על  המבוסס  חשוב  שירות  הוא  ופעולות, 
ורצון  לילד  כבוד  של  וערכים  עולם  השקפת 
למניעת עקה, סבל וכאב. בבית חולים לילדים 
כיון  חשיבות  משנה  מקבל  הרגעה  שירות 
ועלינו,  ישע  חסרי  בקטינים  לרוב  שמדובר 
למענם.  ולפעול  אותם  לייצג  מטפל,  כצוות 
והעקה יש השפעה  להפחתת החרדה, הכאב 
מיידית בהקלה על ביצוע הפעולה / הבדיקה 
הנחוצים, והשפעה חשובה לטווח הארוך, כיוון 
שביצוע הפעולה / בדיקה אינו נחווה על ידי 
הילד כאירוע מפחיד ומאיים. לפיכך, המגעים 
בעתיד של הצוות עם הילד יהיו חיוביים יותר 
לביצוע  מהעבר.  משקעים  של  השפעה  ללא 
השפעה  יש  הרגעה  תחת  פולשניות  פעולות 
ההרגעה  המטפל.  הצוות  על  גם  חיובית 
מבטלת את הצורך ב"מאבק" הפיזי עם הילד 
ושל  יותר  ורגועה  נעימה  אווירה  ומאפשרת 
שיתוף פעולה, התואמת את השקפת עולמם 

של המטפלים בילדים. 
פועלות  על-פיהם  שונים  מודלים  קיימים 
יחידות הרגעה, כאשר רובם ככולם מושתתים 
המציאות  אחיות.  עם  מרדימים  רופאים  על 
בה קיים מחסור בכוח אדם ומשאבים הביאו 
את בית החולים להקים שירות הרגעה ייחודי 

ויוצא דופן שבמרכזו עומדת אחות. 
שבמרכזו  ההרגעה  שירות  הקמת  בעקבות 
ומשמעותית  עקבית  עלייה  הודגמה  אחות, 
שבוצעו  בודדות  )מפעולות  הפעילות  בנפח 
לכ-  ועד  השירות  הקמת  לפני  הרגעה  תחת 
מעידים  אלה  ממצאים  בשנה(.  פעולות   500
הצוותים  בקרב  לשירות  המודעות  העמקת  על 
והטיפול.  הצוות  של  איכותם  ועל  המקצועיים 
פעילותה של אחות שירות ההרגעה החלה באופן 
זו  בשנה   .2005 בשנת  אוקטובר  בחודש  רשמי 
נערכו טיפולים בודדים בלבד. בששת החודשים 
הראשונים של שנת 2006 בוצעו כ- 200 טיפולים 
בהרגעה ובמחצית השנייה של שנה זו בוצעו מעל 
450 טיפולים. בשנת 2007 בוצעו כ- 650 פעולות 
תחת הרגעה. העלייה בנפח הפעילות מעידה על 

הטמעתו ואיכותו. מחקר החלוץ הראה שביעות 
רצון גבוהה של המטופלים והוריהם מההרגעה, 
של  נמוך  ואחוז  גבוהה  יעילות  הערכת  לצד 
תופעות לוואי. כמו כן הודגמה רמת כאב נמוכה 

)2-3( במהלך ביצוע הפעולה.

סיכום 
שירותי  למתן  ייחודי  דגם  הצגנו  זה  במאמר 
של  פעילותה  על  המתבסס  לילדים  הרגעה 
"אחות הרגעה" כמנהלת ומתפעלת השירות. 
מומחית  אחות  של  באפשרותה  כי  הוכח 
בתחום ההרגעה לתת מענה למרבית הילדים 
המטופלים בבית החולים הזקוקים להרגעה; 
התרופה  בחירת  בריאותי,  מאומדן  החל 
להתאוששות  עד  והשגחה  ניטור  המתאימה, 
ומומלץ  כדאי  אלה  ממצאים  לאור  מלאה. 
ההרגעה  מתן  תחום  את  ולפתח  להרחיב 
ההכרתית לילדים על ידי צוות אחיות מיומן 
בכל המחלקות ומרפאות בית החולים, ולקדם 
את עיקרון מניעת הכאב בילדים תוך שימוש 

בתרופות מרגיעות.

.( חוזר משרד הבריאות מס' 35/2003: סדציה בילדים על ידי רופא שאינו מרדים. )13 מאי 2003. 1
Annequin D., et al. (2000). Fixed 50% nitrous oxygen mixture for painful procedures: A French survey. Pediatrics, 105(4), URL: http://www.2. 
pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/105/4/e47.
Burnweit, C., et al. (2004). Nitrousoxide analgesia for minor pediatric surgical procedures: an effective alternative to conscious sedation?. 3. 
Journal of Pediatric Surgery, 39(3). URL: http://www2.us.elsevierhealth.com/inst/serve.
Dresser S., Mazurek Melnyk, B. (2003). The effectiveness of conscious sedation on anxiety, pain, and procedural complications in young children. 4. 
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הבעייתיות ברישום תרופות 
נגד כאבים 

3
, מגר' בתיה הרן

2
 R.N, M.Sc, דר' שגב שני

1
אורה שמאי-רוסלר

המרכז הרפואי ע"ש שיבא, יו"ר פורום הסיעוד לטיפול בכאב, 1 .
מנהל רפואי, יאנסן-סילאג ישראל, המחלקה לניהול מערכות בריאות, אוני' ן-גוריון, 2 .

ראש אגף הרוקחות, משרד הבריאות. 3 .

תקציר
באיכות  פוגע  מטרד,  מהווה  הכרוני  הכאב 
משפחותיהם,  ובני  רבים  חולים  של  חייהם 
ציבור  בתודעת  לחברה.  כלכלי  נטל  ומהווה 
כדיסציפלינה  הכאב  כיום  נחשב  המטפלים 
עצמאית, הראויה לפרוטוקול טיפולי מעודכן 
מרכזי  כנדבך  חדשות,  תרופות  במגוון 
עדים  אנו  זאת,  עם  הנדרשת.  למומחיות 
לבעיות רבות, הקשורות בעיקר במתן הטיפול 
התרופתי, הנלווה אליו. קיימות מספר בעיות 

מרכזיות ברישום תרופות נגד כאבים:
. בעיות הקשורות במרשם - Prescribingא. 

 - התרופה  ברישום  הקשורות  ב. בעיות 
.Registration

תרופות  בין  להבחנה  הקשורות  ג. בעיות 
ובקרה,  רישום   - נרקוטיות  ולא  נרקוטיות 
תכשיר גנרי של סם מסוכן הנבדק לזמינות 

ביולוגית בחולים.
במחקר/לא  תרופות  עם  הקשורות  ד. בעיות 

בהתוויה המאושרות לשימוש.
הרוקחים,  ותקנות  הרוקחים  פקודת  פי  על 
תרופה  רק  לשימוש  ולהורות  לשווק  מותר 
יחולו  הרישום  לתנאי  ובהתאם  רשומה, 
כן  וכדומה.  טיפול  משטר,  מינון,  התוויות, 
ניתן לשווק תרופות גם אם אינן כלולות בסל 
 - החולים  נתקלים  בהם  הבעיות  הבריאות. 
שאינן  ובכאלה  נרקוטיות  בתרופות  קשורות 
בקשיים  נתקלים  והמטופלים  יש  נרקוטיות. 
בהתאם  המרקחת,  בבית  התרופות  בקבלת 
שונים  מנהלים  הנובעים  מהרופא,  למרשם 
ומשתנים של קופות החולים. לעיתים, מדובר 
בתחלופה בין תרופות פטנט לתרופה גנרית, 

או בתחלופה בין התרופות הגנריות.
שאינן  לתרופות  קשורות  נוספות,  בעיות 
לשימוש.  המאושרות  במחקר,   / בהתוויה 
תקציביים,  מאילוצים  לרוב,  נובעות  אלה 
של  שרירותית  החלטות  קבלת  המחייבים 
המערכת. עלותן הגבוהה של תרופות, שהתגלו 
גורם  מהווה  בכאב,  לטיפול  מאד  כיעילות 
הדילמות  אחת  בהן.  נרחב  לשימוש  מכשיל 
הינה  הכאב  רופאי  נתקלים  בה  היומיומיות 

תרופה  רישום  שמכתיב  הכספי  האילוץ 
שקיימת  למרות  השירותים,  בסל  הכלולה 
בשוק תרופה יעילה יותר עם פחות תופעות 
החולה  כמובן  הוא  העיקרי  המפסיד  לוואי. 
הכאוב, שיתכן שכבר התנסה ביתרונותיה של 

התרופה החדשה במסגרת אשפוז.
בכל מדינה, בה המשאבים מוגבלים, והרפואה 
ייווצרו  כי  טבעי  אך  ומתקדמת,  מפותחת 
לטכנולוגיות  הדרישות  בין  קונפליקטים 
חוסר  לבין  חדשניות,  וטיפולים(  )תרופות 
הנגישות, או חוסר היכולת, של הקופות ומשרד 
הבריאות, להיענות לכך. מהותו של הקונפליקט, 
נובעת מהיותו של החולה במרכזו של מרובע, 
בו לכל אחת מן הצלעות קשרים עסקיים מחד, 

וניגודי אינטרסים מאידך, עם האחרות.
מוגדרת,  תוכנית  נדרשת  כי  ספק  אין 
בכתיבת  ופישוט  ידע  הטמעת  המשלבת 
הצוות  של  פעולה  שיתוף  תוך  מרשמים, 
הרפואי והרוקחי. תהליך זה, המחייב שינויים 
לשיפור  להביא  יכול  הבריאות,  במערכת 

משמעותי בטיפול בכאב בארץ.

הקדמה
רבים  מאמצים  הושקעו  האחרונות  בשנים 
בארץ.  בכאב  הטיפולית  המפה  פני  לשיפור 
באיכות  ופוגע  הכרוני, המהווה מטרד  הכאב 
ואף  משפחותיהם,  ובני  החולים  של  חייהם 
מהווה נטל כלכלי לחברה, תופש מקום נרחב 
והמטופלים.  המטפלים  ציבור  בתודעת  יותר 
בשנת  שנערך  אירופאי  סקר  ממצאי  פי  על 
מהאוכלוסייה   17% בישראל  כי  נמצא   ,2003
בינונית-חזקה,  בעוצמה  כרוני  מכאב  סובלת 
גור- )בתוך:  לפחות  חודשים  שישה  במשך 

אריה ובריל, 2008(. 
הטיפול בכאב נחשב כיום על ידי העוסקים בתחום 
לפרוטוקול  הראויה  עצמאית,  כדיסציפלינה 
כנדבך  חדשות  תרופות  במגוון  מעודכן  טיפולי 
ארגוני  כי  לציין  יש  הנדרשת.  למומחיות  מרכזי 
בכאב  הכרה  ובעולם  בארץ  מקדמים  הכאב 

הכרוני כמחלה בפני עצמה )ניב, 2004(. 
החולים  במודעות  העלייה  עם  בבד  בד 
הטיפול  של  ולחשיבותו  לקיומו  והמטפלים 

הקשורות  רבות,  לבעיות  עדים  אנו  בכאב, 
בעיקר במתן הטיפול התרופתי, הנלווה אליו.

במשרד  הרוקחות  אגף  עם  נבדק  הנושא 
רפואיים  מוצרים  על:  האחראי  הבריאות, 
רפואי,  ומכשור  אביזרים  תרופות,  ורוקחיים: 

תמרוקים, הומיאופתיה וצמחי מרפא. 
מטרותיו של אגף הרוקחות: 

בטיחות,  של  בסטנדרטים  עמידה  הבטחת  1 .
)רישום  רפואה  מוצרי  של  ויעילות  איכות 

תרופות ואמ"ר(.
שימוש מושכל במוצרי רפואה )סל תרופות,  2 .
מידע תרופתי, ניטור תופעות לוואי, ניסויים 

קליניים(.
רוקחות  ושירותי  תרופות  מדיניות  פיתוח  3 .

במסגרת מדיניות הבריאות הלאומית.
אכיפת  ידי  על  הציבור  בריאות  שמירת  4 .

החוקים והנהלים.
בין תפקידיו של אגף הרוקחות בישראל:

ופסיכו-טרופיים  מסוכנים  סמים  על  בקרה 
מחד גיסא, והתמודדות עם בעייתיות ברישום 
כך  בתוך  גיסא.  מאידך  כאבים  נגד  תרופות 

ניתן לזהות מספר בעיות: 
.  	Prescribing - בעיות הקשורות במרשם

 - התרופה  ברישום  הקשורות  	 בעיות 
.Registration

תרופות  בין  להבחנה  הקשורות  	 בעיות 
נרקוטיות ולא נרקוטיות - רישום ובקרה, 
הנבדק  מסוכן  סם  של  גנרי  תכשיר 

לזמינות ביולוגית בחולים.
	 בעיות הקשורות עם תרופות במחקר/לא 

בהתוויה המאושרות לשימוש.
 - התרופה  למרשם  הקשורות  בעיות 

:Prescribing
תקנות  פי  על  מסוכן  לסם  רופא  מרשם 
1979( דורש  )התש"מ  המסוכנים  הסמים 
עמידה בכללים קפדניים של כתיבת המרשם, 
מינון מקסימאלי ליום, הגבלות הספקה, חובת 

תיעוד ושמירה.
הסמים  לתקנות   13 )תקנה  המרשם  כתיבת 

המסוכנים( - שונתה ב- 19 ביוני 2003:
)א( מרשם רופא ישא חותמת הרופא, מספר 
המוסד  מרפאת  או  מרפאתו  ומען  רישיונו 
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הרפואי שבו הוא מועסק. 
שלו  התעודה  ומספר  ומענו  החולה  שם  1 .

בציון שמה.
התכשיר  שם  או  התרופה  מרכיבי  שמות  2 .

המכיל סם מסוכן.
בתרופות שאינן מחולקות למנות - ריכוזן,  3 .
או כמותו של הסם וכן כמותה הכוללת של 

התרופה שיש לספקה.
- כמות הסם  בתרופות המחולקות למנות  4 .
של  הכולל  המספר  וכן  מנה,  בכל  המסוכן 

המנות שיש לספקן.
המרבית  והכמות  היומית  הצריכה  כמות  5 .
במרשם  הנרשמת  היומית,  הצריכה  )כמות 
התוספת  של  א'  בטור  הנקוב  סם  לגבי 
השנייה לתקנות לא תעלה על הנקוב לצידו 

בטור ב'(. 
תאריך המרשם. 6 .

הגבלות ההספקה )תקנה 15(:
)א( רוקח לא יספק סם מסוכן -

על פי מרשם רופא בצורה הגולמית של הסם;. 1
יותר מפעם אחת על פי אותה אסמכתה; 2 .

מתאריך  יום   3 .15 לאחר  רופא  מרשם  פי  על 
המרשם ובכמות העולה על המנות ל-10 ימים;

רשאי  )א(  משנה  בתקנת  האמור  אף  על  )ב( 
אם  ימים,   31 ל-  סמים  כמות  לספק  רוקח 
הרופא הורה על כך במרשם בכתב ידו, באופן 

ברור, וציין את הסיבה להגדלת הכמות.
מרשם לשיכוך כאבים קשים - )תקנה 13א(:

כאבים  לשיכוך  מרשם  לרשום  רשאי  רופא 
לתקנה  בהתאם  היומית  הכמות  מעל  קשים 

13)א( אם המרשם נועד לאלה:
חולה סרטן, ובלבד שהרופא נותן המרשם ציין 

עליו את האבחנה הרפואית ונימק אותה.
חולה במחלה קשה אחרת, באישור המנהל.

הספקה למי וכיצד )תקנה 16(:
לחולה  אלא  מסוכן  סם  יספק  לא  רופא  )א( 

הנמצא בטיפולו ולשם טיפול מידי במקום.
כללית  בעיה  הינו  סרטן  בחולי  בכאב  הטיפול 
מיומנות  מחוסר  הנובעת  הבריאות,  במערכת 
של הקלינאים בהערכה ובטיפול בכאב, ועקב כך 
טיפול לא מספק בכאב. רופאים אינם מקבלים 
הכשרה מספקת בפרמקולוגיה וביואקויולנטיות 
של אופיואידים, והתקשורת בין הרופא לחולה 
בתרופות  שהצורך  למרות  תקינה.  תמיד  לא 
הבריאות  מערכת  מאנשי  רבים  מוכח,  האלו 
מפאת  אופיואידים  לרשום  מתלהבים  אינם 
לאיבוד  וחשש  חוקים"  ריבוי  "בשל  דאגה 
מבוקרות  לתרופות  המרשמים  מספר  רישיון. 
ירד ב- 60% במהלך השנה לאחר כניסת החוק, 
למרשמי  העתקים  שלושה  כתיבת  הדורש 
חומרים מבוקרים בבית חולים. כלומר, החוקים 
המיוחדים לכתיבת מרשמים לסמים מסוכנים 

מהרופאים  ומונעים  הרתעה  גורם  מהווים 
של  כאבם  לחומרת  בהתאם  מרשמים  לרשום 
טוב  טיפול  חוסמים  מכך  וכתוצאה  החולים 

.)Skelly, 1994( ויעיל לכאב
 - התרופה  ברישום  הקשורות  בעיות 

:Registration
על  מבוסס  רפואי  תכשיר  כל  של  רישומו 
 ,)Quality( שלושה כללי יסוד קפדנים: איכות
 .)Efficacy( ויעילות   ,)Safety( בטיחות 
כי התועלת המתקבלת  לזכור,  יש  לכך  נוסף 
מהשימוש בתרופה צריכה תמיד להיות גדולה 
יותר מהסיכון הכרוך בשימוש בה. זו מוכרת כ: 
- יחס סיכון/תועלת   Risk  /  Benefit  ratio
 Sigler KA, Guernsey BG, Ingrim NB,
 Buesing AS, Hokanson JA, Galvan

.E, Doutré WH. )1984(

החקיקה בישראל
הרוקחים  ותקנות  הרוקחים  פקודת  פי  על 
לשווק  מותר   ,)1986 )התשמ"ו  )תכשירים(, 
ולהורות לשימוש רק תרופה רשומה, ובהתאם 
לתנאי הרישום - התוויות, מינון, משטר, טיפול 

ועוד.
בעיות הקשורות לתרופות לא-נרקוטיות:

בקשיים  החולים  נתקלים  רבות  פעמים 
בהתאם  המרקחת,  בבית  התרופות,  בקבלת 
שונים  מנהלים  שנובעים  מהרופא,  למרשם 
ומשתנים של קופות החולים. לעיתים, מדובר 
בתחלופה של תרופות פטנט לתרופה גנרית, 

או בתחלופה בין התרופות הגנריות.
לפי פקודת הרוקחים )סעיף 27(, רשאי רוקח 
במרשם,  הרשום  לתכשיר  זהה  תרופה  לנפק 

אלא אם כן הורה הרופא אחרת.
לפיקוח  שיטות  החולים  לקופות  אולם, 
תקציבי על המרשמים, לפיו חותמות הקופות 
תמורת  שונים  תרופות  יצרני  עם  הסכמים 
אם  יקבע  גם  אלו,  שיקולים  פי  על  עמלות. 
תרופה מסוימת תכנס לסל של הקופה, לאו 
דווקא על פי מחיר התרופה לצרכן. הרוקחים, 
יוצאים  התרופה,  בחלק ממחיר  המתוגמלים 

גם הם, נשכרים מן השיטה. 
מוצר  בין  להחליף  חוק  פי  על  רשאי  רוקח 
גנרי למשנהו, אך מחובתו ליידע את הפציינט 
משרד  במחיר.  ההבדל  על  כולל  כך,  על 
גנריות  בתרופות  שימוש  מאשר  הבריאות 
ביולוגית  בזמינות  עומדת  בתנאי, שהתרופה 
הפטנט  לתרופת  הדומה  )ביואקויולטיות( 
המקורית. הדמיון מאפשר סטייה של + 20%, 
כמו גם שינוי בהרכב החומרים הבלתי פעילים. 
גנרית, אינה בהכרח משפיעה  כידוע, תרופה 
הוא  אם  וחומר  קל  החולה,  על  זהה  באופן 
רגיל ליטול תרופה באופן מתמשך, כמאפיין 

הקופות  מדיניות  הכרוני.  הכאב  חולי  את 
חוסר  למעשה, מצב של  החולה  כלפי  יוצרת 
ברירה, ומותירה אותו, בשל שיקולים כספיים, 
עם תרופה שהשפעותיה אינן זהות בהכרח, ו/

או גורמות לו תופעות לוואי בלתי רצויות.
לשיקולים התקציביים  דוגמא אחת  רק  זוהי 
עלות-תועלת,  ליחס  הנוגעים  הקופות,  של 
השירותים.  בסל  התרופות  של  ולבחירתן 
הרשומים  כאב,  נוגדי  התכשירים  )פירוט 
בפנקס התכשירים הממלכתי, מופיעים בתוך: 

גור-אריה ובריל, 2008(. 
לא   / במחקר  לתרופות  הקשורות  בעיות 

בהתוויה המקורית
עיקר הבעיות נובע בשל אילוצים תקציביים, 
של  שרירותית  החלטות  קבלת  המחייבים 
המערכת, לעיתים קרובות, על חשבון איכות 
חייהם של החולים. טיפול יעיל ואיכותי בכאב, 
תרופות  לייצר  התרופות  חברות  את  מחייב 
כסימפטום  ולא  כמחלה  בכאב  הממוקדות 
אולם,  שניתן.  ככל  לוואי  תופעות  ובמיעוט 
שהתגלו  אלו,  תרופות  של  הגבוהה  עלותן 
גורם  מהווה  בכאב,  לטיפול  מאד  כיעילות 

מכשיל לשימוש נרחב בהן.
אחת הדילמות היומיומיות בה נתקלים רופאי 
רישום  שמכתיב  הכספי  האילוץ  הינה  הכאב 
למרות  השירותים,  בסל  הכלולה  תרופה 
שקיימת בשוק תרופה יעילה יותר עם פחות 
תופעות לוואי. ללא ספק הנפסד העיקרי מכך 
התנסה  כבר  שלעיתים  הכאוב,  החולה  הינו 
במסגרת  החדשה  התרופה  של  ביתרונותיה 
באישור  ניתנה  שם  החולים,  בבית  אשפוזו 
המאושרת  להתוויה  שלא  כתרופה  מיוחד, 

לשימוש.
חריגים  מונה  הרוקחים  לתקנות   29 תקנה 
הרישום  לתנאי  בהתאם  רק  השימוש  לכלל 
כגון: אישור יבוא לתכשיר רפואי שאינו רשום 
או שימוש בהתוויה שאינה מאושרת בתכשיר 

רשום )תרשים מספר 1(. 
אישורי 29 נדרשים לתרופות הבאות:

אך  בישראל,  רשומות  שאינן  תרופות  1 .
רשומות בארצות מוכרות

בישראל  לרישום  הוגשו  שלא  	 תרופות 
יצרן/ או אחרים של  כלכליים  מטעמים 

יבואן התרופה.
	 תרופות שהוגשו לרישום, אך טרם נרשמו 

או שטרם הוחל בשיווקן לאחר רישומן.
	 תרופות שהיו רשומות בעבר, פג תוקף 
בעל  בידי  רישומן  חודש  ולא  הרישום 

הרישום.
ההתוויה  אך  בישראל,  הרשומות  תרופות  2 .

.)off-label use( אינה מאושרת בישראל
תרופות שאינן רשומות כלל בעולם וניתנות  3 .
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1700-700-295 ,03-5442113
להזמנות:

	 המפעילה שרירים זנוחיםהנעל היחידה
	 מורידה עומסים מהמפרקים	 משפרת את היציבה

	 שורפת קלוריות

M.B.T -זה היה רק עניין של זמן שנעל ה
(Massai Barefoot Technology) תפרוץ ותכבוש גם את 

מסדרונות חדרי בית החולים.
מחקר שוויצרי של עשרות שנים (מחקר שנעשה בשבטי המסאי 
ההולכים יחפים ללא בעיות כף רגל וגב) הביאו לייצורה של הנעל 

המפורסמת.

ה- M.B.T מתקנת את ההליכה ומלמדת את הנועל אותה ללכת נכון 
ובשילוב עם מדרסים ההליכה מהירה יותר והחוויה נעימה יותר.

אם עד כה הייתם נוהגים בסיומו של יום עבודה ממושך למהר לחלוץ 
נעליים, תופתעו להרגיש עד כמה קשה להתנתק מאחיזתה של נעל 

מופלאה זו מכפות רגלינו.

אורתופדים רבים בעלי שם ממליצים על נעילת ה M.B.T במקרים 
של צליעה שמקורה בכאב או רגל קצרה, למניעת או דחיית ניתוחי 

ברכיים, החלפת מפרק ירך וניתוחי קרסול שסיבתם שחיקת סחוס, 
לזירוז תהליכי שיקום לאחר ניתוחי החלפת מפרק ירך, או ברך, 

מטטרסלגיה, מורטון ניורומה, שברים ונקעים בקרסול, קיבועים, 
בעיות בקדמת הרגל ועוד.

ה- M.B.T מגבירה משמעותית את זרימת הדם באזורי הגפיים 
התחתונות וכפות הרגליים וזו הסיבה שהיא מומלצת לכל אותן 
נשים שקיימת אצלן נטייה להתנפחות הרגליים, ורידי הרגליים 

ולחולי סוכרת.
נעל ה- M.B.T, כמו אימון במכון כושר עוזרת משמעותית בשריפת 

קלוריות (בהשוואה להליכה למרחק דומה בנעל רגילה.) לחיטוב 
הישבן, אחורי הירך, השוקיים וחיזוק שריר הבטן וזוקפי הגב.

אחות ראשית, בי"ח הדסה:
"עבורנו האחיות, נעל ה- M.B.T היא הנעל שלה חיכינו זמן כה רב. 

נעל זו פתרה את כל הבעיות שהיו לי בעקבות ההליכה והעמידה 
הממושכת. מאז שאני נועלת אותה אני לא סובלת יותר מהתנפחות 

רגליי. השרירים שלי חזקים יותר, ההליכה שלי נכונה יותר יציבה 
יותר, יפה יותר ובעיקר חסרת כאבים."



על בסיס פרטני כטיפול חמלה.
בעיות נוכחיות:

מודעים  לא  כלל  מהרופאים  גדול  חלק 
לא  בהתוויה  תרופה  רושמים  שהם  לעובדה 

מאושרת, ולכן גם אינם ממלאים טופס 29.
אינן  אך  בסל,  הכלולות  תרופות  קיימות 

רשומות בישראל ומחייבות טופס 29.
סוגיית המימון - טופס 29 אשפוזי על ידי בית 
החולים, לעומת טופס 29 אמבולטורי על ידי 

הקופה, למרות שלרוב נרשם בבית החולים.
הפער בין הרגולציה להתקדמות הרפואה.

בעיית רישום תרופות.
פער המידע - מתן מידע לרופאים ואחיות רק 

על פי הרישום ומתן מידע חלקי לחולים.

המצב בחו"ל
הרופא  רשאי  בארה"ב  והן  בבריטניה  הן 
רשומה  טיפול בתרופה  על  להחליט  המטפל 
על   )off label use( מאושרת  לא  להתוויה 
אישור  בקבלת  צורך  כל  וללא  עצמו  דעת 
אינו   off label use בארה"ב,  נוסף.  מגורם 
הוכחות  על  מבוסס  הוא  אם  ניסיוני  נחשב 
מתיק  חלק  אינן  אם  גם  קיימות  מדעיות 
נתוני  לפי  התרופה.  של  המאושר  הרישום 
 American Medical Association ה- 
מתייחסים  בארה"ב  מהמרשמים   40%-60%
ל- off label use. התוויה נוספת הינה למתן 
מינונים  סמך  על  לילדים  הניתנות  תרופות 

שנקבעו למבוגרים.
על פי נתוני משרד הבריאות, ההערכות הן כי 
וגדל  השימוש בתרופות לפי תקנה 29 הולך 

 100 סכום  כבר  עברה  ועלותן  לשנה  משנה 
מיליון ₪ בשנת 2005 )טבלה מספר 1(.

נחשבים  לעבר,  בהשוואה  כיום,  החולים 
גם  כמו  הבריאות,  שירותי  של  כצרכנים 
הידע,  שירותים.  כנותנות  החולים,  קופות 
ומקיף,  מעמיק  נרחב,   - לאינטרנט  הודות 
ונגיש לכל אחד. החולים, כצרכני  זמין  באופן 
גם  ובהתאם,  זה,  בידע  משתמשים  תרופות, 
חדישות  תרופות  להספקת  בדרישות  פונים 
המשאבים  בה  ישראל,  כמו  במדינה  ויקרות. 
מוגבלים, אולם הרפואה מפותחת ומתקדמת, 
אך טבעי כי ייווצרו קונפליקטים בין הדרישות 
לטכנולוגיות )תרופות וטיפולים( חדשניות, לבין 
חוסר הנגישות, או חוסר היכולת, של הקופות 
של  מהותו  לכך.  להיענות  הבריאות,  ומשרד 
הקונפליקט, נובעת מהיותו של החולה במרכזו 
של מרובע, בו לכל אחת מן הצלעות קשרים 
וניגודי אינטרסים, מאידך, עם  עסקיים, מחד, 

האחרות )תרשים מספר 2(.
למותר לציין, את תסכולו של הרופא והפגיעה 
בסמכותו, כנציג "המערכת" כלפי החולה, ששקל 
והחליט על מתן תרופה מסוימת, אולם אילוצים 
הטיפול  מתן  ממנו  מונעים  אחרים  ושיקולים 

שבחר, ומחייבים אותו לחלופות פחות טובות.
 )Skelly, 1994; מחקרים רבים בעשור האחרון
צוותים  כי  מראים   Cleeland et al., 2003(
והיו  בכאב,  בטיפול  הכשרה  שקיבלו  רפואיים 
מודעים למדדים של הערכת כאב, תיעוד, ותכנון 

של הטיפול, שיפרו את הטיפול בחולים. 
הטמעת  המשלבת  מטרות  מוגדרת  תוכנית 
הרפואי  הצוות  של  פעולה  ושיתוף  ידע 

וקבלת  מרשמים  בכתיבת  בפישוט  והרוקחי, 
הכנסת  המחייב  בתהליך  תסייע  חוזר  היזון 
להביא  שיכול  הבריאות,  במערכת  שינויים 

לשיפור משמעותי בטיפול בכאב בארץ .

לסיכום, זהו קצה הקרחון לבעיות של החולים, 
הכאב,  ביניהן  כרוניות,  ממחלות  הסובלים 
ונזקקים לתרופות נרקוטיות ואחרות, בשימוש 
יומיומי. כאב כרוני, הינו בעיה רפואית ממדרגה 
הפדרציה  הצהרת  פי  על  ומוגדר  ראשונה, 
האירופאית )EFIC(, כמחלה. כאב כרוני גורם 
לנטל כלכלי על החברה בשל אובדן ימי עבודה, 

בנוסף לעלויות הטיפול )ניב, 2004(.
ארגון  של  בכאב  הטיפול  עקרונות  פי  על 
ידי  )W.H.O(, שאומצו על  הבריאות העולמי 
המטפלים בכאב בארץ, יש לטפל בכאב באופן 
מסביב  טווח  ארוכות  תרופות  בעזרת  מונע, 
לשעון. שיקול מקצועי זה, הוא שצריך להיות 
בין  התרופות  בבחירת  בדילמה  המכריע, 
התאמתן לחולה, לבין השיקולים התקציביים 
מחלות  למניעת  העדיפות  הקופות.  של 
עומדת בקנה אחד הן עם האינטרס הלאומי, 
והולמת  הבריאות,  משרד  מדיניות  עם  והן 
העתידיות.  בעלויות  החיסכון  מגמת  את 
ונציגי  הבריאות  במשרד  הרוקחות  אגף 
הרבה  לבעייתיות  מודעים  התרופות  חברות 
המטופלים,  והן  המטפלים  הן  נתקלים  עמה 
חשוב  בנושא  ולסייע  פעולה  לשתף  ומוכנים 
ארצית.  מדיניות  ובהתוויית  מידע  במתן  זה, 
"האגודה הישראלית לכאב" ו"פורום הסיעוד 
לטיפול בכאב", מנסים להוביל תהליך זה, יחד 

עם ארגוני החולים, כיאה למדינת רווחה.

ניב, ד. )2004(. "מחלת הכאב הכרוני". בתוך: ניב, ד. )עורך(, טיפול בכאב, קבוצת אאורורה בע"מ, עמ' 8-10. 1 ופתח דבר.
(, משרד הבריאות, ישראל. פקודת הרוקחים ותקנות הרוקחים )תכשירים(, )התשמ"ו - 1986. 2

(, משרד הבריאות, ישראל. תקנות הסמים המסוכנים )התש"מ - 1979. 3
(. "כאב - מאבחנה ועד להקלה". בריא לדעת, בעריכת עודד אחיאסף, הוצאת פרולוג בע"מ. גור-אריה, א. ובריל, ס )2008. 4

[No authors listed] A Pain Controlled trial to improve the care for seriously ill hospitalized patients: The Study to Understand Prognoses and 5. 
Preferences for Outcomes and Risks of Treatment (SUPPORT). JAMA. (274), pp: 1591-1598.
[No authors listed] (1998). Breaking Down the Barriers to Effective Pain Management: Recommendations to Improve the Assessment and 6. 
Treatment of Pain in New York State, January 
Cleeland CS, Reyes-Gibby CC, Schall M, Nolan K, Paice J, Rosenberg JM, Tollett JH, Kerns RD. (2003). Rapid improvement in pain 7. 
management: the Veterans Health Administration and the institute for healthcare improvement collaborative Clinical Journal of Pain. Sep-
Oct;19(5):298-305
Sigler KA, Guernsey BG, Ingrim NB, Buesing AS, Hokanson JA, Galvan E, Doutré WH. (1984). Effect of a triplicate prescription law on 8. 
prescribing of Schedule II drugs. American Journal of Hospital Pharmacy, 41, pp: 108-111.
Skelly, F.J. (1994). Fear of sanctions limits prescribing of pain drugs. 9. American Medical News, 15(19).

ביבליוגרפיה

בטאון האחות בישראל מתכנן להקים את ארכיון הסיעוד 
 JPEG אם יש לך תמונות מתחילת הסיעוד בארץ את מוזמנת לשלוח אותן בפורמט

בצרוף פרטים אודות התמונה, והצלם
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במלחמה הזו אסור להרים ידיים
התמודדות עם חיידקים עמידים

BA, RN, 
2
, RN, MPH, אילנה גרוס

1
ורדה רובל 

מרכזת תחום מניעת זיהומים. 1 .
אחות אפידמיולוגית. 2 .

הצוות למניעת זיהומים, המחלקה למיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות , הדסה עין כרם

תקציר
עלייה  בישראל  אירעה  האחרונות  בשנים 
חדשה  עמידים  חיידקים  קבוצת  בשכיחות 
 CRE -Carbapenem יותר, בשם  ואלימה 
 ,Resistant Enterobacteriaceae
 Klebsiella-הכוללת בתוכה גם את חיידק ה
 .Carbapenem -העמיד ל pneumoniae
ובתי  הבריאות  נערכים משרד  זאת  בעקבות 
החולים בארץ לפעילות וההתמודדות למניעת 

התפשטות החיידקים העמידים. 
במאמר זה נדון בדרכי הפעולה של בית החולים 
שנערכו  שונים  במישורים  בירושלים  הדסה 
בשיתוף הנהלת בית החולים, לביצוע פעולות 

מתקנות והובלה של פרויקטים נבחרים.
מבעיות  אחת  את  מהווים  נרכשים  זיהומים 
הבריאות החמורות והחשובות בעולם המערבי. 
לבית  המתקבלים  מהמטופלים   15%  -  5%
זיהום כלשהו במהלך אשפוזם.  חולים רוכשים 
זיהומים נרכשים הם אחד הגורמים העיקריים 
בצד  וזאת  ותמותה  תחלואה  סבל,  לגרימת 
כל  כי  מעריכים  מומחים  גבוה.  כלכלי  מחיר 
זיהומים  מיליון  כשני  שנה מתרחשים בארה"ב 
תמותה  מקרי  ו- 90,000  חולים  בבתי  נרכשים 
הטיפול  הוצאות  אלה.  מזיהומים  הנגרמים 
בזיהומים הנרכשים הינן עצומות ועשויות להגיע 
בשנים   .)CDC, 2005( לשנה  דולרים  לביליוני 
האחרונות ישנה עלייה גלובלית בעמידותם של 
קיימת  בארץ  לאנטיביוטיקה.  רבים  חיידקים 
אשר  החולים  בשיעור  במיוחד  תלולה  עלייה 
 Klebsiella pneumoniae -נדבקו בחיידק ה

 .)CRKP( Carbapenem-העמיד ל
בארץ  החולים  בבית  התפשט  זה  אפידמי  זן 
במהלך שנת 2006, בעיקר בבתי חולים בעלי 
תחלואה  לשעורי  וגרם  תקן,  מיטות   <  500
מציאות  נוכח  עומדים  אנו  גבוהים.  ותמותה 
האנטיביוטי  הטיפול  אפשרויות  בה  קשה 
אשר  העכשוויים  האתגרים  אחד  מוגבלות. 
בהם עוסקים צוותים למניעת זיהומים בבתי 
הזיהומים  שיעורי  הפחתת  הינה  החולים, 
המיוחסים לחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה.
לחולה  מחולה  לעבור  עשויים  אלה  חיידקים 
המטפל,  הצוות  מידי  ישיר  מגע  באמצעות 

מכשור  ציוד,  דרך  עקיף  מגע  באמצעות  או 
ומשטחים מזוהמים בסביבת החולה.

)Muto et al., 2003(. ניתן להפחית את שיעור 
התערבויות  בעזרת  הנרכשים  הזיהומים 
בידוד  ידיים,  היגיינת  על  המשלבות הקפדה 
ביצוע  עם  יחד  סביבתי  וחיטוי  ניקוי  חולים, 

.)Pittet, 2005( סיקור, ניטור, חינוך והדרכה
הזיהומים  בשיעורי  המדאיגה  העלייה  לאור 
"את  הדסה  ביה"ח  הנהלת  הרימה  הנרכשים, 
כ"שנת   2006 שנת  על  והכריזה  הכפפה" 

מניעת זיהומים" מוסדית. 
במהלך שנה זו נעשו מספר פעולות לקידום 

הנושא: 
שותפות וגיבוי מהנהלת המוסד:

חודשה פעילות הועדה המוסדית למניעת  1 .
חודשים  לשלושה  אחת  הנפגשת  זיהומים 

בראשות מנהל בית החולים.
פעילויות  לצורך  מיוחד  תקציב  התקבל  2 .

שונות הקשורות במניעת זיהומים.
החולים  בית  מנהל  של  פעילה  השתתפות  3 .

בישיבות הצוות למניעת זיהומים.
שיווק ופרסום:

הפקת כרזות המפרסמות את שנת מניעת  1 .
זיהומים והצבתם ברחבי בית החולים.

שנת  בנושא  הדסה  לעובדי  קלינית  הצגה  2 .
מניעת זיהומים.

הוצג  אשר  הסברה  סרט  והפקת  בימוי  3 .
לצוותים המטפלים.

חינוך, הדרכה והוראה:
של  מחלקתיות  צוות  בישיבות  הרצאות  1 .

צוות רפואי וסיעודי.
הצוות  מקרב  נאמנים  קבוצת  בחירת  2 .
פרויקטים  לביצוע  והסיעודי,  הרפואי 
הקשורים  שונים  בנושאים  מחלקתיים 
למניעת זיהומים. פעילות זו כללה: יום עיון 
לעדכון ידע לפני ביצוע הפרויקטים, הדרכה 
וליווי של הפרויקטים, מפגש מסכם להצגת 
מצטיינים  פרויקטים  בחירת  הפרויקטים, 

ומתן פרס כספי.
תוכנית אוריינטציה לעובדים חדשים מכל  3 .
הסקטורים במוסד בנושא מניעת זיהומים.

פרויקטים  וביצוע  סדנאות  הרצאות,  4 .

סטודנטים  על  בדגש  לסיעוד,  לסטודנטים 
בשנה ד' באימון1 קליני מתקדם ובקורסים 

על-בסיסיים.
בשנת  שנעשתה  הענפה  לפעילות  בהמשך 
נרחבת  עשייה  התקיימה  זיהומים,  מניעת 
להגברת היענות הצוות המטפל לשמירה על 

כללי מניעת זיהומים.
הפעילויות העיקריות שהתבצעו:

א. פרויקט להגברת ההיענות לביצוע היגיינת 
ידיים בקרב הצוות המטפל 

מטפל  צוות  אנשי  של  ההיענות  כי  ידוע 
לביצוע היגיינת ידיים נמוכה מ - 70%. נמצא 
ונגישותו  משתמשים  בו  התכשיר  לסוג  כי 
ההיענות  על  חיובית  השפעה  ישנה  לצוות 
 )O'Boyle, ידיים  היגיינת  כללי  ושמירת 
הרוקחות  )Henley & Larsen, 2001. אגף 
הצוות  אנשי  עם  בשיתוף  הדסה,  בביה"ח 
אלכוהולי  תכשיר  פיתח  זיהומים,  למניעת 
הותאמו  "הדסול".   - ידיים  של  מהיר  לחיטוי 
כל  על  והצבתם  התכשיר  להצבת  מתקנים 
מיטת חולה, בכניסות לכל מחלקה ולכל חדר, 
נוספים.  ובאתרים  טיפולים  עגלות  גבי  על 
ה"הדסול"  צריכת  להגדלת  הוביל  זה  מהלך 
בהשוואה לצריכת תכשיר לחיטוי ידיים אחר 
הצוות  ההיענות  את  ושיפר  קודמות,  בשנים 

המטפל לביצוע היגיינת ידיים.
ב. פרויקטים להגברת ההיענות לבידוד חולים 

מחלות  לבקרת  המרכז  להנחיות  בהתאם 
זיהומים  התפשטות  למנוע  כדי   ,)CDC(
יש  כי  הוחלט  עמידים,  מחיידקים  נרכשים 
ממרכיביו  אחד  אשר  מגע  בידוד  לבצע 
:Vidal-( החשובים הינו זיהוי וסימון החולים
 Trecan et al., 2001: Siegel Rhinehart,

.)Jackson & Chiarello, 2007
על מנת לשפר את הטיפול בחולים הנזקקים 
לתנאי בידוד, יצא לדרך פרויקט זה אשר כלל 

חמישה מרכיבים עיקריים:
1. הפקת שילוט חדש ותלייתו מאחורי כל מיטה
קיימים ארבעה סוגי שלטים )ראה טבלה מס' 1(.
2. מדבקות תואמות לסימון רשימות החולה

הבידוד  סוגי  לשלושת  מדבקות  גלילי  הוכנו 
הודרכו  המטפלים  הצוותים  העיקריים. 
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להדביק את המדבקות על גבי גיליון החולה 
וטיפולים  בדיקות  לביצוע  הזמנה  וטפסי 

שונים.
3. שלטי עצור הדורשים חיטוי ידיים

הוכנו שליטי "עצור" לתלייה בסמוך למתקני 
בכניסה  )"הדסול"(,  ידיים  לחיטוי  התכשיר 
למחלקות ולחדרים, המורים על הצורך לבצע 

חיטוי ידיים בכניסה.
4. כרטיסי הנחיות למשפחות

המנחים  ולמשפחתו  לחולה  כרטיסים  הוכנו 
אותם כיצד יש להתנהג כאשר החולה נמצא 
לביצוע  ההיענות  הגברת  לשם  מגע,  בבידוד 

כללי הבידוד הנדרשים.
על  ואוטומטית  ממוחשבת  דווח  מערכת   .5

חולים הזקוקים לבידוד
ידוע מהספרות כי מחשוב מידע רפואי אודות 
מהיר  לזיהוי  תורם  בידוד  הדורשים  חולים 
אמת  בזמן  אינפורמציה  קבלת  החולה,  של 
 2007( לטיפול  הקשורות  החלטות  וקבלת 
את  לשמש  נועדה  זו  מערכת   .)Kac et al.,
הצוות הרפואי והסיעודי המטפל ככלי עבודה 
ויעיל, הנותן תמונה עדכנית על מצבת  נגיש 

החולים שיש לבודדם.
ג. פרויקט ניקיון סביבת החולה 

ניקוי וחיטוי מהווים נדבך חשוב במאבק הרציף 

למניעת זיהומים )משרד הבריאות, 2006(.
מחלקת משק בית ואגף הסיעוד, בשיתוף עם 
ניקיון  צוות  הקים  זיהומים,  למניעת  הצוות 
ייעודי לניקיון סביבת החולה לאחר שחרורו. 
יחידת  את  לנקות  תודרך  המנקים  צוות 
ומשטחים,  מכשור  ציוד,  הכוללת  החולה, 
קיימת  ייעודית.  ניקיון  עגלת  באמצעות 
בבידוד.  חולה  ליחידת  מיוחדת  התייחסות 
הצוות למניעת זיהומים מבצע מעקב, פיקוח 
הניקיון  ביצוע  אופן  על  תקופתית  ובקרה 

באמצעות רשימת תיוג.
באופן שגרתי, אנשי הצוות למניעת זיהומים, 

מבצעים סיקור וניטור הכולל: 
	 ניטור חולים עם חיידקים עמידים, ובקרה 

על היענות הצוות לביצוע בידוד.
נרכשים  זיהומים  של  תקופתי  	 ניטור 
 SSI -( נבחרים כגון: זיהומים בפצעי ניתוח
Surgical Site Infection(, זיהומים בדם 

)BSI - Bloodstream infection(
ידיים,  היגיינת  ביצוע  על  מובנות  	 תצפיות 

טיפול בחולה והתנהלות בחדרי כלים.
דגימות  ולקיחת  מטפל  צוות  ידי  	 ניטור 

סביבתיות מאתרים נבחרים.
במחלקות  והתערבויות  ניטור  	 ביצוע 

נבחרות.

בית  להנהלת  דווח  במערכת  	 השתתפות 
 )Report Card( ולמחלקות  החולים 
נבחרים  איכות  מדדי  בדיקת  הכוללת 
זיהומים  למניעת  הצוות  אנשי  בסיעוד. 
מדווחים על שיעורי זיהומים בדם הקשורים 

לצנתרים מרכזיים.

סיכום
זיהום נרכש בבתי חולים הינו אחד הסיבוכים 
השכיחים ביותר במאושפזים, וברוב המקרים 
נושא  והתמודדות עם  ניתן למניעה. העשייה 
ומהווה  יומיומית,  הינה  העמידים  החיידקים 
מרכיב מרכזי בפעילות אנשי הצוות למניעת 
התוכניות  הדסה.  החולים  בבית  זיהומים 
לעתיד רבות ומגוונות ועוסקות בתחומים של 

חינוך, מחקר ומניעה. 
תלויה  השונות  ההתערבויות  של  ההצלחה 
פעולה,  שיתוף  רב-מקצועי,  צוות  בעבודת 
יחד  המוסד.  הנהלת  מצד  ואכיפה  תמיכה 
ניתן להוביל שינוי שמטרתו הפחתת שיעורי 
איכות  ושיפור  אבטחה  הנרכשים,  הזיהומים 
הטיפול בבית החולים. יש לבחון בטווח הרחוק 
והפעילויות  התוכנית  השפעת  את  יותר 
השונות על מגמות שיעורי הזיהומים הנרכשים 

בבית החולים. 

דוגמאשימושמרכיב עיקריסוג הבידודצבע
אמצעי זהירות שגרתיים:"חטא/רחץ ידיים לפני ואחרי כל מגע ירוק

עם החולה וסביבתו"
בכל חולהחיטוי ידיים

מצב המחייב בידוד מגעחלוק, כפפות"בידוד מגע"אדום
כגון: חיידק עמיד

מצב המחייב בידוד טיפתימסיכה כירורגית"בידוד טיפתי"צהוב
כגון: מנינגוקוק

מצב המחייב בידוד נשימתימסיכת N-95"בידוד נשימתי"כחול
כגון: חשד לשחפת, חצבת

טבלה מס' 1: סוגי שלטים לפי כללי הבידוד הנדרשים

. הנחיות לניקוי וחיטוי במוסדות רפואיים. )2006(. משרד הבריאות. חוזר מינהל רפואה מס' 12/2006. 1
Centers for Disease 2. Control and Prevention (CDC).International Infection Prevention October 17-23,2005. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 
2005 Oct 14;54(40):1013.
 Harris A.D, McGregor, J.C, & Furuno, J.P. (2006). What infection control interventions should be undertaken to control multidrug-resistant 3. 
gram-negative bacteria? Clin Infect Dis, 1(43). 
Kac, G., Grohs, P,, Durieux, P., Trinquart, L., Gueneret, M., Rodi, A., Boiron, P., Guillemain, R., Leglise, J., & Meyer, G.. (2007). Impact of 4. 
electronic alerts on isolation precautions for patients with multidrug-resistant bacteria. Arch Intern Med, 67(19), 2086-90.
Muto, C.A5. ., Jernigan, J.A., Ostrowsky, B.E., Richet, H.M., Jarvis, W.R, Boyce, J.M,, Farr, & B.M.. (2003). SHEA guideline for preventing nosocomial 
transmission of multidrug-resistant strains of staphylococcus aureus and enterococcus. Infect Control Hosp Epidemiol, 24(5),362-86.
O'Boyle, C.A., Henly, S.J., & Larson, E. (2001). Understanding adherence to hand hygiene recommendations: the theory of planned behavior. 6. 
Am J Infect Control, Dec;29(6), 352-60.
Pittet, D.7.  ( 2005). Infection control and quality health care in the new millennium. Am J Infect Control, 33(5), 258-67.
Siegel, J8. .D., Rhinehart, E., Jackson, M., & Chiarello, L., Health Care Infection Control Practices Advisory Committee. (2007). 2007 Guideline 
for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings. Am J Infect Control, 35.
Vidal9. -Trecan, G.M., Delamare, N., Tcherny-Lessenot, S., Lamory, J., Baudin. F,, de Prittwitz, M., & Salmon-Ceron. (2001). D. Multidrug-
resistant bacteria infection control: study of compliance with isolation precautions in a Paris university hospital. Infect Control Hosp Epidemiol, 
22(2),109-11. 
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תקציר
למחלה  כפתרון  אברים  בהשתלת  הצורך 
ומשפחתו  הילד  על  נופל  כרונית  אפילו 
ומותיר אחריו שובל ארוך של שאלות, חרדות, 
יומיומית  ובעיקר צורך בהתמודדות  חששות 
קשה ומורכבת, הכוללים אשפוזים לתקופות 

ארוכות לפני ההשתלה ואחריה.
הממושכות  האשפוז  תקופות  במהלך 
לסייע  שיכולה  זו  היא  האחות  והארוכות 
ביצירת קשר ופתיחת ערוץ תקשורת עם הילד 
והוריו. האחיות המנוסות מבינות וחשות את 
המצוקה שבה הם שרויים הילד ומשפחתו, אך 
לילד  שתאפשר  שיחה  לפתח  ממעטות  רובן 
ומצוקתם.  רגשותיהם  את  לבטא  ומשפחתו 
עם  קשר  ליצירת  הזמינות  הדרכים  אחת 
ניתן  דרכו  הציור.  באמצעות  היא  ילדים 
ותפישות, להקל על  לבטא רגשות, מחשבות 
כל  ואובדן.  טראומה  לעבד  מעיקים,  רגשות 
ציור הוא תחילתו של מסע. הציורים עשויים 
לסייע בהערכה של טראומה וקשיים רגשיים. 
)מלקיודי, 2004(. בציורים נשקפת התייחסות 
קלות  המצייר. מחלות  הבריאותי של  למצבו 
וזמניות ימצאו ביטוי בציורים על פני תקופה 
כרוניות,  מחלות  לעומתן,  בלבד.  מוגבלת 
ולאורך  שונות  בדרכים  בציורים  ישתקפו 

 .)Rollins, 2005( תקופות ארוכות
בעבודה זו בחרתי לשמש אוזן ופה לאותם מציירים 
הסיפור   - הנרטיב  את  בלשונם  לספר  ובעיקר 
הצוות  שאנחנו,  חשוב  הציור.  מאחורי  העומד 
הסיעודי, נלמד מהחוויות שתוארו, נהיה מודעים 
הרב  ולסבל  המרובים  לקשיים  יותר  וקשובים 
הכרוך באשפוזים החוזרים לפני ואחרי ההשתלה, 

ונהיה ערוכים למתן תמיכה ואוזן קשבת. 

מבוא
קיימת חשיבות רבה ביצירת קשר ופתיחת 
ממחלה  הסובל  הילד  עם  תקשורת  ערוץ 
להבנת  מידע,  לקבלת  והוריו  כרונית 
הרגשות והמצוקות ולמתן תמיכה. בשיחות 
הרבות שקיימתי עם ילדים והוריהם שמחתי 
שפתם  כמה  עד  מחדש  פעם  בכל  לגלות 
וחשיבתם מקורית ומרעננת. עולמם הצטייר 
כי  למדתי  מניסיוני  וטהור.  כקסום  בעיני 
המחלה  על  לשוחח  ממעטות  האחיות  רוב 
של  ביטוי  המאפשרים  בכלים  ולהשתמש 
ליצירת  הזמינות  הדרכים  אחת  החוויה. 

הקשר היא באמצעות הציור המשמש ככלי 
רחבה  בצורה  ומומלץ  ותקשורת  הערכה 
בספרות. הציור משמש כלי ללימוד החוויה 
הפנימית מההתבוננות בציור עצמו ומהדרך 
הציור  את  ומסביר  המצייר  מספר  בה 

)וימר, 2005(.
בארה"ב  חולים  בתי  בשני  שנערך  במחקר 
ובאנגליה בקרב 22 ילדים חולי סרטן, נמצא 
שתהליך הציור המשולב במיומנויות הקשבה 
המחשבות,  את  לבטא  לילדים  עזר  טובות 
בלבד  מריאיון  יותר  טוב  והדאגות  הרגשות 

 .)Rollings, 2005(
ובתכנים  בנוכחותם  מרשימים  ילדים  ציורי 
רגשי  עולם  מבטאים  הם  מתוכם,  שעולים 
מתקשות  מילים  אשר  חוויות  ועמוס  עשיר 
עם  דיאלוג  לפתח  ניתן  באמצעותם  להביע. 
הילד על מחלתו ורגשותיו בדרך לא מאיימת 
המאפשרת לו לדבר על עצמו גם באופן עקיף. 
באמצעות  מסע.  של  תחילתו  הוא  ציור  כל 
הילד  של  עולמו  תמונת  מתבהרת  הציורים 
גם את  להבין את הקשיים שחווה, אך  וניתן 

הכוחות המאפשרים לו לצמוח.
במסגרת המודעות הכללית של הילד לגופו, 
למצבו  התייחסות  גם  בציורים  משתקפת 
ימצאו  וזמניות  קלות  מחלות  הבריאותי. 
ביטוי בציורים על פני תקופה מוגבלת בלבד. 
בציורים  ישתקפו  כרוניות,  מחלות  לעומתן, 
ארוכות  תקופות  ולאורך  שונות  בדרכים 

 .)2005 Rollins, 2005: וימר(
האשפוז  חווית  את  ולהבין  ללמוד  הצורך 
ותפיסת המחלה מנקודת מבטם של הילדים 

והוריהם, הביאו אותי להשתמש בציור. 
ילדים  מספר  של  עבודותיהם  יוצגו  במאמר 
והורים אשר טופלו במחלקתנו ושיתפו אותי 
במסע המצויר של מחלתם בשלביה השונים. 
התכנים שנכתבו בגוף הציור ונאמרו בעל פה 

הועברו כלשונם. 

סקירת ספרות 
הציור מאפשר להבין את עולמו הפנימי, אופיו 
שלא  מי  גם  הילד.  של  האינטימיים  וצרכיו 
אגב  ללמוד,  מסוגל  ילדים,  ציורי  לנתח  למד 
עיון בציורים, דברים חשובים על מצבו הנפשי 
נמצא  מחקרים  במספר  הילד.  של  והחברתי 
דחפיו  את  הציור  באמצעות  מבטא  שהילד 
הפנימיים, את תוקפנותו ואת פחדיו, בכך הוא 
הציור מהווה אמצעי  רגשית.  מועקה  משחרר 

נוסף לשפה המילולית להבנת עולמו הפנימי 
וייחודית.  חדשה  מבט  מנקודת  הילד  של 
באמצעות הציור מתקבל מידע עשיר השופך 
)אברהם,  עבר  שהילד  התקופה  על  חדש  אור 

1989; רימרמן, 1983; וימר, 2005(.
)1979(, סבורה שהציור מכיל מתחת  גודנאו, 
מלמדים  הציורים  רב.  מטען  השטח  לפני 
מהות  על  המצייר,  על  נוסף  משהו  אותנו 
בעיות.  לפתרון  דרכו  ועל  שלו  המחשבה 
בדומה  ראשוני,  ביטוי  אמצעי  מהווה  הציור 
המבוגר  גם  ולכתיבה.  לדיבור  למימיקה, 
זקוק לעיתים לתיאור גראפי כדי להביע דבר 
במילים.  דיוק  ביתר  ולהמחישו  לתארו  שאין 
באמצעות הציור ניתן לבטא רגשות, מחשבות 
סמלים  באמצעות  לתקשר  ותפישות, 
לעבד  מעיקים,  רגשות  על  להקל  וסיפורים, 
טראומה ואובדן ולעודד קשר עם המטפל. בו 
שאינו  כלי  למטפל  מספקים  הציורים  בזמן, 
מאיים להעצמת התקשורת. הציורים עשויים 
המטופלים  תפישת  בהבנת  למטפל  לסייע 
של  בהערכה  ולסייע  ומשפחתם,  עצמם  את 
בינאישיות,  ובעיות  רגשיים  קשיים  טראומה, 
הרצון  גובר  מסוימים  במקרים  כך  על  נוסף 
לשוחח עם המטפל במהלך הציור או בסיומו 
ולחלוק מידע אודותיו לא היו מדברים במצב 
אחר. הציור מיוחס לרוב לשפה אוניברסאלית 
יתרה  מאיימת.  ולא  מהנה  כפעולה  ונתפש 
מסוגלים  שלא  קטנים,  במיוחד  ילדים,  מכך, 
עצמם  מבטאים  מילולית,  עצמם  לבטא 
פעילות  דרך  ובספונטאניות  בטבעיות  יותר 
 ;2003 )מלקיודי, 2004; שילר,  ציור.  כמו 
 Clatworthy & Simon, 1999, Rollins,

 .)2005;

ציורי ילדים וחולי
מחקרים גילו כי ציורי ילדים משקפים את 
חששותיהם  את  ומבטאים  הגופני  מצבם 
הרפואיים.  ומהטיפולים  מהמחלה 
החוויה  על  ללמוד  לסייע  עשויים  ציורים 
מחלתו  את  הילד  תפישת  ועל  האישית 
עובר.  שהוא  הרפואיים  הטיפולים  ואת 
על  מציירים  שילדים  ציורים  כי  נמצא 
מחלתם משקפים את תפישתם לגבי אופן 
לשקף  גם  עשויים  הם  המחלה,  הופעת 
לילדים  שיש  והתפישות  התחושות  את 
 1979; )גודנאו  חלו  שבגללה  הסיבה  לגבי 

.)2005 Rollins, 2005; וימר

השתלה - הסיפור מאחורי הציור
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הציור כנרטיב
הציור מאפשר לספר סיפור, להעביר מטפורות 
ולהציג השקפות עולם דרך מה שמציג הציור 
עצמו וגם דרך ההתייחסות של המצייר לציור. 
לא תמיד יש לילדים יכולות בוגרות שיסייעו 
תפישותיהם  רגשותיהם,  את  לבטא  להם 
הם  ולרוב  מילולי,  באופן  ואמונותיהם 
לא  בדרך  רעיונותיהם  את  להעביר  מעדיפים 
מספר  לנרטיבים שהמצייר  הקשבה  מילולית. 
שבאמצעותה  הדרכים  אחת  היא  ציורו  על 
יותר את המשמעות מאחורי  ניתן להבין טוב 
הציור. המטפל יכול ל"היכנס" לציורו של הילד 
החזותי.  הנרטיב  משמעות  את  לו  ולאפשר 
השילוב של ציור ותיאור מילולי מפי המצייר 
ילדים.  להבנת  כלים  המטפלים  בידי  נותן 
בצורה  לעלות  לנרטיבים  מאפשרים  הציורים 
טבעית אל פני השטח ומשמשים את המטפל 
ככלי שבאמצעותו ניתן לתקשר עם הילד. כמו 
כן, הם יכולים לשמש כזרז עבור הילד להעברת 

מחשבותיו ודאגותיו )מלקיודי ,2004(. 

תיאור התהליך 
ילדים   15 מהם  משתתפים.   21 כלל  המדגם 
בגילים 7 - 17 שנים ושישה הורים; שני אבות 
כליה,  השתלת  עברו  עשרה  אמהות.  וארבע 
היו  המשתתפים  כל  כבד.  השתלת  וחמישה 
אחד  והורה  ילדים  חמישה  עברית.  דוברי 
לצייר  יודעים  בטענה שאינם  להשתתף  סרבו 
נתבקשו  המשתתפים  חשק".  להם  ש"אין  או 
לצייר  ההשתלה  לאחר  חוזר  אשפוז  במהלך 
הפנייה  ההשתלה.  ו"אחרי"  "לפני"  החיים  את 
התייחסות  ללא  אקראי  באופן  נעשתה 
שציירו  הילדים  מההשתלה.  שעברה  לתקופה 
הסכימו לדבר על הציורים ויש שהוסיפו מלל 
בגוף הציור. השאלות שנשאלו לא הוכנו מראש 
והותאמו לציור ולהתפתחות השיחה. הציור לא 
וברצון  פנו למשימה מיד  בזמן, חלקם  הוגבל 
צורך  והראו  הציור  את  לי  הגישו  ובסיומה 
לפתח שיחה. היו שהחלו לצייר והרגישו צורך 
לעשות הפסקה למספר שעות או ימים ומסרו 
את הציור מאוחר יותר. הורה אחד שסרב לצייר 
במהלך האשפוז, הביא עמו לאחת מהביקורת 
התהליך  על  לדבר  וביקש  ציור  החולים  בבית 
רוב המשתתפים לקחו על עצמם את  שעבר. 
את  לספר  צורך  והרגישו  ברצינות  המשימה 

הסיפור שמאחורי הציור. 

ניתוח הציורים
בדיאליזה  טופלה   ,17 בת  בדוי(  )שם  יעל 

פריטוניאלית- שנתיים מושתלת כליה.
לפני ההשתלה )א1(- ציירה בשחור. מתייחסת 
מנהרה  הדף  בקצה  העליון.  גופה  לפלג  רק 

שיתפה  יעל   .X השמש  ועל  יציאה  ללא 
לה  נראו  שחייה  ילדה  "הייתי  בתחושותיה: 
דבר.  שמאיר  צבע  של  גוון  ללא  ולבן  שחור 
שלי  החברים  אצא,  שאם  מחשבות  לי  היו 
הייתי  בקושי  ולכן  חולה,  שאני  ידעו  אולי 
כלפי  מחייכת  הייתי  יצאתי  ואם  יוצאת. 
כדי  פנימה,  עמוק  הכאב  את  ומסתירה  חוץ 
שמישהו חס וחלילה לא יגלה. הרגשתי שאני 
ולא  מוצא,  ללא  חשוכה,  הכי  למערה  נכנסת 
ידעתי לצאת מהחושך הזה. החבר הכי קרוב 
נורמאלי  היה  לא  דבר  שום  הסיגריות.  היה 
הייתה  הדיאליזה  כלל.  שווים  לא  והחיים 
ממררת לי את החיים. סיוט אחד גדול שלא 
יוכל להיפתר. החיים נראו בועה שחורה שלא 

מתנפצת כלל".
יעל משתמשת בשלל  )א2(-  אחרי ההשתלה 
צבעים והוורוד שולט בהם. היא ציירה גם את 
פלג הגוף התחתון וציינה "מרגישה דוגמנית". 
שעון  פרחים,  זורחת,  שמש  דשא,  הוסיפה 
יום  כל  ויפים.  ורודים  "החיים  לימוד:  וספרי 
היום  נגמר  מה  לעצמי,  אומרת  אני  שעובר 
לאכול  חברות  עם  לי  יוצאת  כך.  כל  מהר 
חופש,  לי  ויש  הולכים  שחברי  לאן  החוצה 
עצמאית. יש לי זמן לכל דבר. הפסקתי לעשן, 
יום  כל  לי.  שיזיק  דבר  עושה  ולא  לא שותה, 
שעובר ובא, אומרת תודה לאלוקי על שמחת 
לי  שהעניק  האושר  ועל  לי  שהחזיר  החיים 
בחזרה ושהחיים יפים וכדאי מאוד לעבוד כל 

יום בשבילם".
בולטים.  התקופות  בין  ההבדלים  סיכום: 
בציור א1 השחור שולט ויעל ציירה את פלג 
שחור  בצבע  השימוש  בלבד.  העליון  גופה 
מעיד על עצב, פחד, דאגה ודיכאון )רימרמן, 
1995(. במחלות כרוניות, ניתן לראות השמטת 
במגבלה  שמדובר  חש  כשהילד  איברים 
כמו  היומיומי,  בתפקודו  שפוגמת  מכשילה 
השמטת האוזניים בקרב חרשים )וימר, 2005(. 
בציור א2 כל הגוף בוורוד )מביע אופטימיות(. 
אזור הכליות עבה ומודגש ומצביע שחלק זה 
עדיין מאוד מעסיק את יעל והיא עדין חרדה 

לגביו.

א1: לפני ההשתלה

א2: אחרי ההשתלה

לכיסא  18 מרותקת  בת  בדוי(  )שם  שלומית 
וביניהן  כליה  השתלות  שתי  עברה  גלגלים, 
נדחתה  ראשונה  דיאליזה )השתלה  עשתה 

לאחר שנתיים(.
ענקיות  כליות  שתי  )ב1(-  ראשונה  השתלה 
מוצלחת  לא  השתלה  "זאת  בצהוב:  צבועות 
מבחינתי ואני בטוחה שלא מבחינת אף אחד". 
כשבקשתי ממנה לשתף ברגשותיה הוסיפה, 
בלחץ,  אני  ניתוח  כל  לפני  כי  בלחץ,  "הייתי 
שזה  בגלל  בלחץ  יותר  הייתי  בהשתלה  אבל 
שידעתי  בגלל  גם  ואולי  מורכב  יותר  ניתוח 
אותה  לי  אחרי שהשתילו  לקרות.  הולך  שזה 
וניסיתי  ההתבגרות  לגיל  בדיוק  נכנסתי 
לדחות אותה והצלחתי בסופו של דבר על ידי 

זה שלא שתיתי כדורים".
תדחה  שלא  "מקווה  )ב2(-  שנייה  השתלה 
בוורוד.  צבועות  ענקיות  כליות  שתי   - לעולם 
מחייך:  פרצוף  שולמית  הוסיפה  הזה  בציור 
"מקווה שתחזיק כל החיים. גמרתי דיאליזה, יום 
מהדיאליזה  טלפון  מקבלת  אני  פתאום  אחד 
לא  לחץ  מרוב  כליה".  לך  "מצאו  אבוא,  שאני 
אז  לצחוק,  או  לבכות  לעשות,  מה  ידעתי 
והבטחתי שאני  בלי הפסקה  לבכות  התחלתי 
אשתה כל הזמן ובעיקר את הכדורים. ובאמת, 
ואני מקווה שזה ימשיך כך לעד. כך זה היום, 
אבל לדעת אם היא תדחה אני עדיין לא יודעת. 
עכשיו אני חברה שלה והיא חברה שלי, ומקוות 

יחד שזה ימשך כך הרבה זמן". 
כליות  הציורים  בשני  ציירה  שלומית  סיכום: 
נטייה  גופה,  חלקי  מיתר  והתעלמה  בלבד 
ודימוי עצמי  בעייתי  גוף  דימוי  על  המעידה 

נמוך )וימר, 2005(.

ב1:
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ב2:

בגיל  דיאליזה  החלה   ,14 בת  בדוי(  )שם  מירי 
תשע- קיבלה מִאמה כליה שנדחתה ולאחר ארבע 

שנים עברה השתלה נוספת של כבד וכליה.
מחוברת  בשחור  ילדה  )ג1(-  ההשתלה  לפני 
למכונת דיאליזה "אני כל הזמן עושה דיאליזה 
שלי  ואמא  הפסיקו  שלי  החיים  וכל  ועייפה 
תרמה לי כליה והצילה אותי ואז כמו שנולדתי 

מחדש עד שהכליה הלכה".
מחויכת  בוורוד  ילדה  )ג2(-  ההשתלה  אחרי 
"החיים  כדור.  הוסיפה  ובצד  שמחה  וקורנת 
מחייכת  אני  ההשתלה.  אחרי  אחלה  שלי 
לבית  חוזרת  משחקת,  טוב,  יותר  אוכלת 
וחברות.  חברים  עם  משחקת  מרוצה,  הספר. 
עושה חיים, שוכבת בבית עם אחיות שלי, חזר 

לנו הצחוק בבית, והמשפחה רגועה". 

ג1:

ג2:

אפרים )שם בדוי( בן שלוש טופל בדיאליזה 
ומושתל מזה שנה וחצי 

החל  שרק  ושמח  חברותי  ילד  אפרים  )ד1(- 
ועט.  ניר  בקש  מהאשפוזים  באחד  לדבר, 
שרבט לעצמו והושיט לי בחיוך. אפרים צייר 
ילד מחייך בתוך מסגרת. הציור מאוד מפורט 
רמת  על  מראה  הדבר  נכונות  ובפרופורציות 
שבחלק  נבחין  לגילו.  גבוהה  אינטליגנציה 
הגוף העליון הבליט שני פריטים בהם קיימת 
ילדים  יש  לניתוח.  אפרים  של  התייחסות 

כביטוי  ובהדגשות  חזקים  בקווים  שישתמשו 
למחלה  בהקשר  מרגישים  שהם  הרב  לכעס 

)וימר, 2005 קוקס, 1999(. 

ד1:

שנה  ולפני  דיאליזה  עשתה   ,17 בת  מיטל 
עברה השתלת כליה 

מיטל יתומה מאם, היא אושפזה פעמים רבות 
וראתה בצוות משפחה תומכת. 

ופנים  נבול  פרח  ה1(-  ההשתלה,)  לפני 
ירוקות, ספרי לימוד וסימן שאלה, פרח ורוד 
וזקוף ומסביבו פרצופים מחייכים. "הרגשתי 
ומותשת  נבול. הרגשתי רע, עייפה  כמו פרח 
כל הזמן נראיתי ירוקה. היו לי הרבה שאלות 
במחלה  מפסידה.  שאני  ללימודים  בקשר 
ולכן  טובים  אנשים  בהרבה  מוקפת  הייתי 

הרגשתי לפעמים כמו פרח חי ולא נובל".
וחייכני  ורוד  פרצוף  )ה2(-  ההשתלה,  אחרי 
פתוח.  לימוד  וספר  ורודים  לבבות  ומסביבו 
הפרח  זורחת.  ושמש  כחולים  מים  הוסיפה 

גבוה וזקוף ומסביבו הרבה אנשים. 
רוצה  ושמנמונת.  מחייכת  ורדרדה,  "נראיתי 
לא  כי  ברור  לא  במקום  אבל  ללמוד  לחזור 
השמש  יפה  העולם  שנים.  שלוש  למדתי 
זורחת, אני חופשייה יכולה לצאת מתי שרוצה. 
הרגשה של חופש, יכולה ללכת לים. באשפוז 
ואוהבים  דואגים  טובים  אנשים  מאוד  הרבה 

אותי, אני במרכז פורחת ואני שמחה". 

ה2: ה1: 

הורים מציירים 
במהלך  הילדים  הורי  עם  שערכתי  בשיחות 
אשפוזים חוזרים הצטיירה נטייה לשוחח על 
ופחות  התרופתי  והטיפול  הבריאותי  המצב 
המחלה.  עם  והתמודדות  רגשיים  תכנים  על 
מצאתי לנכון לבקש מהורים לתאר בציור את 

התקופה שלפני ההשתלה ולאחריה. 
להלן מספר דוגמאות:

לאחר  שנה  חצי  שנתיים,  בת  לילדה  אב 
ההשתלה: "הדרך לבית החולים".

לפני ההשתלה )ו1(- בית קטן ושביל המוביל 

"חיינו  בצורה:  כחומה  הנראה  החולים  לבית 
בשני מוקדים, בית ובית החולים, לא היו חיים 
הדרך  אורחים.  קיבלתי  לא  ובבית  אחרים 
אחת, הולכים לבית החולים עם מחשבות לא 
המון  ונסעתי  קשה  חורף  עלינו  עבר  טובות. 
בבית  היחסים  נעצרו.  החיים  החולים.  לבית 
בין בני הזוג ירדו? הורעו?, היו כעסים בינינו 

ועמדנו בזה". 
המוביל  שביל  בית,  )ו2(-  ההשתלה  אחרי 
לבריכה, צמחיה ושמש זורחת: "חיים אחרים- 
בינינו  השתנו  בבית  היחסים  רגילים.  חיים 
יוצאים הרבה מהבית. תכננתי  לטובה, אנחנו 
ויוצא לבלות. אני  טיולים, אני מארח חברים 
לוקח את הילדה לפעמים איתי ונוסע לטייל, 

אשתי אפילו חשבה להתחיל לעבוד". 

ו1:

ו2: 

אם לילדה בת ארבע שמגיל שלושה חודשים 
ועברה  פריטוניאלית  בדיאליזה  טופלה 

השתלה בגיל שנה. 
סיפורה  את  להמחיש  כדי  עץ  ציירה  האם 

שחולק לשלוש תקופות.
עובר  אדם.  בן  כמו  זה  כי  עץ  לצייר  "בחרתי 
לפעמים  בחיים,  ומעברים  תקופות  הרבה 
העלים ירדו ולפעמים פרחו. כשיש אמונה, הכול 
יהיה בסדר. השורשים זה אני ובעלי שהחזקנו 
אחד את השני. כל הזמן שורשים חזקים לכל 
אורך התקופה. העץ בשני קווים = שני אנשים 

מקבילים עם שורשים ותמיכה באדמה". 
"שלושת הענפים הצהובים עם הפרחים אלה 
שלושת החודשים ראשונים לחיים - לא היינו 
הכול  בהתחלה  שלה,  הבריאות  איך  בטוחים 
היה בסדר ואז גילינו שמשהו לא בסדר. נפטר 
לי תינוק בידיים ואח נוסף חלה והבריא ואני 
היו  נורא פחדתי. כבר בהתחלה אחרי הלידה 
לי ספקות, משהו בהרגשה בפנים שיש משהו 
לא טוב. אח"כ בתקופה הכי קשה, ציירתי בלי 
סימני  ללא  תלושים  עלים  עם  הענפים  צבע, 
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החיים,  על  מאבק  היה  פרחים.  וללא  חיות 
בדיקות, דיאליזות והשתלה וחוסר ודאות. היה 
כעס, חוסר אונים. זהו הצד השחור בחיים, אבל 
יש משהו איתן, מקווים לתקווה. מימין  עדיין 
לעץ   - ההשתלה  לאחר  התקופה  מתוארת 
ענפים רבים ירוקים ומלבלבים ובקצוות הרבה 
פרחים אדומים פורחים. זאת תקופה טובה של 

פריחה. יש אמונה שהכול יהיה בסדר. 

ז2:

אם למושתל כבד בן שנה - "כלוב של זהב". 
בחרה לצייר רק את התקופה שאחרי ההשתלה 
מאחר ועדיין נמצאת בתקופה קשה ומבולבלת. 
"לפני ההשתלה הוא נראה רע ולא רציתי שיראו 

אותו כי לא רציתי שירחמו עליו". 
ורוד  עיגול  )ח1(-  ההשתלה  אחרי  התקופה 

והילד במרכז בעיגול פנימי נוסף.
דופן  את  חודרים  שלא  וחיצים  ילדים  בחוץ 
העיגול: יש "הגנה". מעל ציירה כלוב זהב סגור 

ובאמצע ציפור "חופשיות". 
אפילו  עליו,  שומרים  תמיד  חופש,  "אין 
מפחדים  אנחנו  שלו.  הסבא  אצל  כשנמצא 
לבד.  אותו  משאירים  ולא  ממשהו  שיידבק 

ציירתי אותו בכלוב אבל בעצם גם אני איתו. 
הוא  אבל  משחקים  בחוץ  וכולם  בפנים  הוא 
מרגישה  אני  העולם,  את  מכיר  לא  כי  שמח 
עם  שישחק  אוהבת  לא  בכלוב.  בפנים  שאני 

הרבה ילדים, פוחדת שיידבק". 

ח1:

סיכום 
והשתלה  כרונית  מחלה  עם  התמודדות 
משפיעים באופן משמעותי על עולמו של הילד 
ולהבין הם חלק  ומשפחתו. היכולת להקשיב 
מהותי ובסיסי מעבודת האחות. לאחיות ישנה 
הטכניים  בחלקים  להתמקד  נטייה  לעיתים 
של הטיפול. חלק מהאחיות בעלות מיומנויות 
יצירת קשר ולהן זה טבע שני, ובעבור אחרות 
רב.  אימון  הדורשת  ומפרכת  פעולה קשה  זו 
לפתח  ניתן  באמצעותו  כלי  מהווה  הציור 
דיאלוג בלתי פורמאלי וקשר עם הילד והוריו 
באופן שאינו מאיים ואשר ניתן למימוש ללא 
צורך בהכנה מוקדמת. זהו כלי לביטוי רגשות 
בציור  השימוש  כאחד.  ומודחקים  מודעים 
שונים  התפתחות  בשלבי  לילדים  מתאים 

על  בגלוי  לשוחח  המתקשים  למבוגרים  וגם 
רגשותיהם.

התחושות  בהבנת  העמקתי  הציורים  דרך 
לפני  וילדיהם  הורים  שחווים  והרגשות 
בנינו  נוצרה  כן  כמו  ולאחריה.  ההשתלה 
ִקרבה מיוחדת ונוסף מימד של עומק ביחסי 
הפכתי  הציור  בעקבות  מטופל.  מטפל 
תקשורת  ערוץ  בינינו  נבנה  סוד";  "שותפת 
והוביל  ואינטימיות  פתיחות  שִאפשר  חדש 
גם  נחשפתי  זו  בעבודה  המשך.  לשיחות 
מיעטו  לכן  קודם  אשר  אבות  של  לעולמם 

לשתף ברגשותיהם. 
פשוטה  בשיטה  להשתמש  יכולות  אחיות 
וזמינה זו ללא חשש כדי להתקרב אל הילד 
רגשותיהם  על  חשוב  מידע  לקבלת  והוריו 
כאמצעי  וכן  הגופני  המצב  את  ותפישתם 

נוסף לפיתוח דיאלוג. 
מהחוויות  ילמד  הסיעודי  שהצוות  חשוב 
לקשיים  יותר  וקשוב  מודע  ויהיה  שתוארו, 
את  המאפיין  הרב  ולסבל  המרובים 
ואחרי  לפני  השונות  בתקופות  האשפוזים 

ההשתלה. 
מתאימה  תמיכה  למתן  ערוכים  נהיה  כך 

ואוזן קשבת.
אשנב  פתחתי  זה  שבמאמר  תקווה  כולי 
והוריו  המושתל  הילד  של  לעולמו  נוסף 
ודרך להבין את תחושותיו וחוויותיו, במטרה 
לחזק את הקשר עם המשפחה ולסייע לילד 

להגשים את עצמו בדרך המתאימה לו.

תודות
לצוות מחלקת ילדים ג' היקר וליפה בנדיאל, אשר תמכו ועודדו והיו לאוזן קשבת לאורך כל התהליך. 
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(. ציורי ילדים הילד בהתפתחותו, הוצאת ספרים רשפים, תל-אביב. גודנאו, ג'. (1979. 2

וימר, מ. (2005. 3 (. ציורים מדברים כלים ושיטות להבנת ציורי ילדים. הוצאת מנטור תל-אביב.
מלקיודי, קתי א'. )2004. 4 (. הבנת ציורי ילדים. הוצאת ספרים "אח" בע"מ.

קוקס, ק. )1999(. ילדים מתחת גיל 5. 5 מציירים אנשים. הוצאת ספרים "אח" בע"מ.
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מבוא
בבית החולים הדסה הר הצופים, שבעה חדרי 
ניתוחים  כ-11,000  מבצעים  ובהם  ניתוח 
בשנה. ההנהלה בחרה לבדוק שימוש בכיסויים 
וחלוקים חד-פעמיים, בכל הניתוחים, במקום 
בכיסויי כותנה בהם משתמשים כיום. הבדיקה 
עמידה  המוצר,  איכות  של  היבטים  כללה 
בנהלי משרד הבריאות וסטנדרטים, והיבטים 
חלוץ  מחקר  לביצוע  ולוגיסטיים.  כלכליים 
הצופים,  הר  הדסה  של  ניתוח  חדרי  נבחרו 
הערכות  וכלל  חודשים  כשלושה  נמשך 
הביצוע  מקצועית.  הערכות  לצד  לוגיסטית 
הר  ניתוח  חדר  אחיות  צוות  ידי  על  נעשה 

הצופים, וצוות מחלקת האספקה.
כחלק מההכנה נאספו נתונים, לפני ואחרי השינוי 
כמו: זמן פריסה, עמידות לרטיבות, נוחות, איכות 
הכיסויים, שמירה על חום גוף המנותח, עלויות, 
הסדרים  והתאמת  החברה  עם  עבודה  סדרי 
בתום  הצוות.  של  רצון  שביעות  וכן  הפנימיים 
שלושה חודשים נמצאה שביעות רצון רבה בכל 
בתקציב,  חיסכון  כולל  שנבדקו,  הפרמטרים 
נמוכה(.  יותר  רצון  )שביעות  הסינורים  למעט 
רב- בכיסויים  שימוש  לגבי  נעשתה  ההשוואה 
פעמיים מכותנה )כביסה ירוקה(, "כביסה כחולה" 
- כיסויים רב- פעמים מפוליאסטר דוחה נוזלים 
מחקר  הצלחת  לאור  חד-פעמיים.  וכיסויים 
החלוץ הוחלט לעבור לשימוש בכיסויים וחלוקים 
החולים  בתי  בשני  הניתוח  בחדרי  חד-פעמיים 

של המרכז הרפואי הדסה.

סקירת ספרות
במהלך  וסינורים  בכיסויים  השימוש  מטרת 
הייתה  הקודמת  המאה  תחילת  מאז  ניתוח 
שונים  ומזהמים  מיקרואורגניזמים  להרחיק 
מאזורים סטריליים. השימוש הנפוץ היה בבד 
מוסלין. בשנת 1952 עלה הספק לגבי איכות 
ההגנה המיקרוביאלית כאשר המוסלין נרטב 
)Belkin, 2002(. במקור נועד החלוק להגן על 
המנותח מפני הצוות המטפל שנחשב למעביר 
ה גילוי  מאז  החולים.  בית  בתוך  הזיהומים 
הצוות  על  להגנה  גם  החלוק  - משמש   HIV

.)Belkin, 2002( מפני זיהומים של החולים
לכיסויים  הטקסטיל  לסוגי  הסטנדרטים 
לחדר ניתוח נקבעו בהתבסס על המלצות של 
אחיות  איגוד  האמריקאי,  הכירורגים  איגוד 
 AORN,(  FDA וה-  האמריקאי  ניתוח  חדר 
נהלי  וכוללים עמידה בסטנדרטים של   ,)2003
החולה,  בטיחות  על  שמירה  הבריאות,  משרד 
שמירה מפני חדירת דם ונוזלי גוף, הגנה מפני 
מזהמים, שמירה על רמת איכות החומר לאורך 
זמן ועמידות בפני מכשירים )חתכים ודקירות(, 
עמידות  עיקור,  לתהליכי  ועמידות  התאמה 
ניתוחים  למגוון  והתאמה  גמישות  לאש, 
כלכליות  ועלויות  השירות  איכות  ותנוחות, 

.)Lankester & Al, 2002; Belkin, 2002(
בפני  הכיסויים  של  עמידות  שבדקו  עבודות 
הראו  לרטיבות,  ועמידות  מיקרואורגניזמים 
שהשימוש  ככל  יורדת  לנוזלים  שהחדירות 
מיקרואורגניזמים  מפני  ההגנה  מתמשך. 
נוזלים  לחדירות  הכיסוי  בעמידות  משתקפת 
Belkin, 2002( Lankester( וחבריו מצאו שיש 
מעבר של חיידקים מאזורים כמו מפשעה, בית 
שחי ואזור אנאלי לכיוון פצע הניתוח בחלוקים 
רב-פעמיים. במחקר שהשווה עמידות לחדירת 
בשימוש  זיהומים  מפני  והגנה  נוחות  דם, 
בחלוק רב-פעמי, חד-פעמי חד-שכבתי, וחד-
מספק  מחוזק  שחלוק  נמצא  "מחוזק",  פעמי 
זיהומים  למניעת  ביותר  הטובה  ההגנה  את 
 Pissiotis, Komborozos, Papoutsi, &,(

.)Skrekas ,1997
במחקר שבדק הופעת זיהומים לאחר ניתוח 
בכירורגיה כללית, כירורגיה ספציפית וחולים 
כשל  סוכרת,  חולי  כגון  לזיהומים  שמועדים 
חיסוני וכו', בשימוש בכביסה רב- פעמית וחד-
פעמית, נמצאו פחות זיהומים בפצע הניתוח 
וחלוקים חד-פעמיים  בכיסויים  בעת שימוש 
הן  פעמית  רב-  בכביסה  לשימוש  בהשוואה 
המועדים  בחולים  והן  כללית  בכירורגיה 
שנערך  במחקר   .,Belkin(  1998( לזיהומים 
עלויות  ובדק  בארה"ב,  חולים  בתי  בשלושה 
חד-פעמית  מכותנה,  וכיסויים  חלוקים  של 
לטובת  בעלות  יתרון  נמצא  ורב-פעמית, 

גודל  בסדר  החד-פעמיים  וחלוקים  כיסויים 
של 3-18$ לכל התערבות ניתוחית. המחקר גם 
בדק היבטים של איכות הסביבה מהם עולה 
שיש יתרונות וחסרונות לשתי השיטות. בעוד 
שבשימוש בכיסויים רב-פעמיים יש זיהום של 
המים )כביסה( הרי שבחד-פעמיים יש זיהום 

.)Rutal, Weber, & David, 2001( אויר

שיטת העבודה בחדר ניתוח
רב- בכיסויים  בשימוש  עבודה  בתהליכי 
את  מכסים  הניתוחים,  סוגי  בכל  פעמיים, 
שכבות  בארבע  הניתוח  תחילת  לפני  החולה 
חדירת  למניעת  יריעות פלסטיק  ובנוסף  בד 
על  סטרילי  באופן  מבוצע  התהליך  נוזלים. 
ידי האחות הרחוצה והמנתח ואורך כ- 12-10 
דקות. שכבות אלה אמורות לשמור הן על חום 
גוף החולה והן להגן מפני רטיבות. בניתוחים 
בד  חלוק  לובש  המנתח  גם  נוזלים  מרובי 
בבית  ניילון.  אוברול  שמתחתיו  סטרילי 
החולים שלנו השתמשנו עד כה בכיסויים רב-

פעמיים עשויים מכותנה. 
המכבסות  נסגרו  שנה  מ-25  למעלה  לפני 
הכביסה  ושירותי  הדסה  של  החולים  בבתי 
הכביסה  קיפול  חיצוניים.  מקבלנים  נקנים 
לחדר ניתוח ועיקורה נעשה בתוך בית החולים 
יולי  בחודש  סטרילית.  אספקה  במחלקת 
2001 הוציא ִמנהל הרפואה במשרד הבריאות 
נוהל למניעת זיהומים בחדר ניתוח המתייחס 
המנותח, מהכנתו  בחולה  הטיפול  לכל שלבי 
ההתערבות.  בתום  החדר  לניקוי  ועד  לניתוח 
כיסויים/ לאיכות  קריטריונים  קבע  הנוהל 
בדים לשימוש בניתוח בהתבסס על מחקרים 
שהוכיחו את יעילות החומרים וניסיון בעולם. 

אנו פועלים בהתאם לקריטריונים אלה. 

תהליך הבחירה
א. עקרונות ובדיקת מוצרים: 

בתי  בשלושה  כחולה"  "כביסה  בדיקת  1 .
הכחולה  שהכביסה  העלתה  בארץ  חולים 
חדירות  של  בקריטריונים  עומדת  אינה 
ארוכים. בניתוחים  בעיקר   לנוזלים 

מעבר לשימוש בחלוקים 
וכיסויים חד פעמיים בחדר ניתוח

RN, MA, CNM 
3
 RN, בר-און ורדה

2
 RN, BS רבקה סנה

1
אברהם מרים

אחות ראשית חדר ניתוח הדסה הר הצופים 1 .
ראש ענף אורטופדיה חדר ניתוח הדסה הר הצופים. 2 .

מנהלת חטיבה הדסה הר הצופים. 3 .
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טבלה מס' 1 מציגה נתוני השוואה בין "כביסה 
חד-פעמיים.  וכיסויים  כחולה"  ל"כביסה   ירוקה" 
יש  חד-פעמית  שבכביסה  עולה  מהנתונים 
הלימה מלאה לנהלים של משרד הבריאות, 
החברה  ומחויבות  יותר,  קצר  הפריסה  זמן 
יותר  גבוהה  השיטה  בהטמעת  למעורבות 

בהשוואה ל"כביסה כחולה". 
מסוגי  אחד  כל  של  עלויות  להשוות  כדי  2 .
הכביסה קיבלנו נתונים על הכביסה הירוקה 
שהייתה בשימוש טרם השינוי. טבלה מס' 2 
)כפי שהתקבלו  נתוני העלויות  מציגה את 

מהאמרכלות(.

 -  " 3 .just in time" אספקה  שיטת  נבדקה 
אספקה מיידית של ערכות כביסה תוך 48-24 
שעות. יתרון שיטה זו בהעדר צורך במאגרים 
שמירה  תוך  ביה"ח  במחסני  שטח  תופסי 
על כמות מספקת של ערכות ל - 48 שעות. 

מצאנו שהשיטה עונה על הדרישות שלנו.

חד- לכיסויים  לעבור  ההחלטה  קבלת  עם  4 .
פעמיים נעשתה פניה לשש חברות מסחריות. 
התייחסות  כללו  למכרז  המחיר  הצעות 

מבנה  )לפי  הערכה  תוכן  ערכה,  כל  למחיר 
שתוכנן על ידנו( ופינוי הפסולת. 

על  שענתה  חברה  בחירת  לאחר  5 .
הפרטנית:  ההיערכות  החלה  הקריטריונים 
סדרי  עלויות,  בדקו  הלוגיסטיקה  אנשי 
למצבי  פתרונות  אחסון,  ושינוע,  אספקה 
הטמעה  מיוחדים,  למצבים  מענה  חירום, 
אחד  כל  של  האחריות  והגדרת  והדרכה 
את  בנו  הניתוח  חדר  אחיות  מהצדדים. 
ותנוחת  ניתוח  סוג  לפי  הערכות  תוכן 
לאחר  וילדים.  למבוגרים  התאמה  החולה, 
ירוקה  כביסה  להשאיר  הוחלט  דיונים 
וזאת מאחר  קיסרי  בניתוח  תינוק  לקבלת 
ניגוב  מאפשר  לא  החד-פעמי  שהכיסוי 
יעיל של היילוד ושמירת חום גופו. מאותה 
סיבה הוחלט להשאיר כביסה ירוקה לשלב 

הרחצה שלפני הניתוח.
בצעו  חד-פעמיים  לכיסויים  המעבר  לפני  6 .
מהכביסה  רצון  שביעות  סקר  האחיות 
הירוקה הקיימת. מהסקר נמצא שאצל 70% 
מהחולים דווח על רטיבות שחלחלה מעבר 
לכיסויים הירוקים הסטריליים והחולה יצא 
רטוב. השוואת חמישה מדדים בין כיסויים 
בטבלה  מוצגת  ורב-פעמיים  חד-פעמיים 

מס' 8 בהמשך.
סיפקה  החברה  החלוץ:  למחקר  הכנה  7 .
בערכות  ניתוחים.  למגוון  ערכות  מאתיים 
אלו נבדק טיב המוצר במדדים כמו: עמידות 
לסוג  הערכה  התאמת  נוזלים,  לחדירת 
הכיסוי  שלמות  ההשכבה,  ותנוחת  הניתוח 
החומר  איכות  חדים,  ועצמים  כובד  תחת 

לאורך זמן ועמידות בפני מכשירים.
שלושה  להימשך  תוכנן  החלוץ. 8  מחקר 
לכביסה  חזרנו  ואחריו  מלאים  חודשים 
רק  השתמשנו  הפיילוט  במהלך  רגילה. 
סדינים  למעט  חד-פעמיות  בערכות 
קיסרי,  בניתוח  תינוק  לקבלת  סטריליים 
נוהל לערב  וסדיניות לרחצת מטופל. הוכן 
את  שמגדיר  המעבר,  ויום  המעבר  יום 
האחריות של כל אחד מבעלי התפקידים: 
אספקה  ניתוח,  בחדר  הסיעודי  הצוות 
סטרילית, מחלקת אספקה מרכזית. הוכנה 
למקרה  ירוקה  כביסה  של  מסוימת  כמות 

המעבר  ביום  חרום.  מצב  ו/או  תקלות  של 
היו בחדר ניתוח נציגים של הספק והאחות 
המטמיעה מטעם החברה והמעבר היה חלק 
בסוף  מלא.  פעולה  שיתוף  בזכות  ומוצלח 
יום נעשתה בדיקה של המלאי, צריכה  כל 
ידי  על  ופסילות,  לתכנון  בהשוואה  יומית 
נציג  ניתוח,  חדר  של  הראשית  האחות 
בנוסף,  אספקה.  ממחלקת  ונציג  החברה 
נציגים  עם  דו-שבועיות  ישיבות  נערכו 
בוצעה  בהן  אספקה,  ומחלקת  מההנהלה 

הערכה שוטפת - לוגיסטית ותקציבית.

במהלך מחקר החלוץ 
 970 נותחו   11/06 לפיילוט  הראשון  בחודש 
מתוכננים  ניתוחים,  של  רחב  במגוון  חולים 
טופס  האחיות  מילאו  ניתוח  בכל  ודחופים. 
לאחר  המוצר.  איכות  את  שבדק  מעקב, 
בדיקה של 373 טפסים התברר באופן מוחלט 
המשכנו  לא  ולכן  מצוינת  המוצר  שאיכות 

בעיבוד שאר הטפסים.
 55( ואחיות  רופאים  רצון  שביעות  סקר 

רופאים, 22 אחיות(:
90% הביעו שביעות רצון מהשימוש בכיסויים 
רצון מהחלוקים. ההסתייגות  ו-70% שביעות 
מהחלוקים התמקדו בטענה שאלה שמחממים 
מהמידות  וגדולים  כותנה  לעומת  יותר 

הנדרשות.
השוואה בין כיסוי רב-פעמי מכותנה לכיסוי 

חד-פעמי:
הושוו חמישה מדדים ב- 51 ניתוחים משלושה 
אורטופדיה,  כירורגיה,  עיקריים:  תחומים 
גינקולוגיה בהם משך הניתוח מזמן חתך על 
העור עד סיום הניתוח, לא כולל זמן הרדמה, 

נע בין 10 ל-365 דקות.

סיכום
כיסויים  בחירת  תהליך  הדגמנו  זו  בעבודה 
קריטריונים.  מגוון  על  בהסתמך  ניתוח  לחדר 
חד-פעמיים  כיסויים  עם  לעבודה  כי  נמצא 
יתרונות במדדים של עלויות, בטיחות המטופל, 
בזמן  משמעותי  וחסכון  המטפל  בטיחות 
בנוסף  ניתוחים.  לתוספת  אפשרות  שפירושו 
לחסכון הישיר בחדר ניתוח חלה ירידה בנפח 

הטמעה חסכון בזמן פריסה עומד בקריטריונים של 
משרד הבריאות

עלויות

אין צורך, מוכר לצוות 
חדר ניתוח. לא לא - רכישה של טקסטיל 

- תלות במכבסות חוץ
כביסה 
ירוקה

יש צורך אך לא נעשתה 
הטמעה.  כן

כן, אבל תלוי כמה פעמים מכבסים 
את הבדים. הכיסויים לא עמידים 

בניתוחים ארוכים ורטובים.

- צמצום 5 תקני כ"א
- רכישה ראשונית של 

כל המלאי.
כביסה 
כחולה

הוטמע על ידי מדריכה 
של החברה והתבסס על 
ידע מוקדם של הצוות.

כן. 15-10 דקות פריסה בכביסה רב 
פעמית לעומת 2-1 דקות בכביסה 

חד פעמית.
כן צמצום 5 תקני כ"א

כיסויים 
חד 

פעמיים

טבלה מספר 1: השוואה בין שלושת סוגי הכיסויים:

טבלה מספר 2: עלות כביסה רב-פעמית ירוקה:
עלות שנתית מרכיב לחישוב

607,500 עלות כ"א )5 עובדים(
491,873 שכירת חלוקים שנתית
9,281 עלות אובדנים שנתית )חלוקים(
50,625 חלוקים שיש להוסיף למחזור בשנה
94,019 תוספת שכירת חלוקים
225,642 חידוש טקסטיל )בד, תפירה, סימון(
844,516 עלות כיבוס
600,000 עלות קנית חלוקים נוספים 

)כיסוי אובדנים(
519,000 עלות עיקור בהדסה

3,442,456 סה"כ
$764,000 מחיר בדולרים )1 דולר=4.5 ₪(

טבלה מס' 3: השוואת מחירים של כל הכביסות

לקחנו  פעמיים  חד  וכיסויים  חלוקים  עלות  *בחישוב 
פריטים   16 של  תוספת  קיסרי  ניתוח  בערכת  בחשבון 

למעט חוטים וכפפות.

כביסה 
ירוקה

כביסה 
כחולה

חלוקים וכיסויים 
חד-פעמיים

$764.000$618.949*$673.431
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ביבליוגרפיה

טבלה מספר 4: השוואת מחירים:*

חברה ו'  חברה ה'  חברה ד' חברה ג' חברה ב'  חברה א' 
הצעות מחיר 

)מתחילת המו"מ 
ועד סופו(

 הוצעה הצעה
 חלקית בלבד

 ממנה ניתן היה
 להסיק שהיא

 יקרה ב50-30 %
משאר החברות

$1,062,000 $994,000 $872,000 $950,000 $440,000 הצעה א'

$903,000 $745,100 $648,000  הוצאה מהתהליך
 כי לא עמדה בשאר
 הקריטריונים- איכות

נחותה משאר החברות

הצעה ב'

$630,000 $594,000 הצעה ג'

$796,000 $640,000 $585,000 $570,000 הצעה ד'
*מהטבלה ניתן לראות שקיים פער מחירים עצום בין החברות וגם אצל אותה חברה בין ארבע ההצעות.

 N=373 טבלה מס' 5: איכות המוצר

אחוזיםממצאיםפרמטרים שנבדקו:
98.6%יבש 368עמידות לחדירת נוזלים
97%אין 362פגיעה בשלמות העור

97.3%לא 363פסילת ערכה
97.8%כן 365גודל הכיסוי מתאים לסוג הניתוח

97.5%כן 364הערכה עמידה למכשור
95%לא 354ערכה פגומה

טבלה מס' 6: כיסוי מטופל 
1 כלל 

לא שבע 
רצון

2 במידה 
מועטה

3 במידה 
רבה

4 במידה 
רבה מאוד

הפרמטרים שנבדקו:

0.5% 17% 29% 53.5% גודל הכיסוי מתאים לסוג הניתוח
0.1 0.2% 27% 72.7% זמינות הערכה

0.9% 11.5% 23.5% 64.1% יעילות )נוחות פריסה(
0.6 11.5% 18% 69.9% מהירות פריסה
0 0.6% 31% 68.4% עמידות לחדירת נוזלים

1 כלל לא 
שבע רצון

2 במידה 
מועטה

3 במידה 
רבה

4 במידה רבה 
מאוד

הפרמטרים שנבדקו:

20% 32.5% 22% 25.5% נעים לגוף
0.2% 0.4% 28.5% 70.9% עמיד לחדירת נוזלים
11.5% 11.5% 24.5% 52.5% מתאים למידתך
43.5% 14% 27% 15.5% מחמם

0 0.3% 22% 77.7% זמינות

טבלה מספר 7: חלוק חד פעמי 

חד-פעמי רב-פעמי )כותנה( פרמטרים שנבדקו:
60 - 30 שניות 120 - 300 שניות זמן פריסת שולחן
180 - 10 שניות 60 - 600 שניות זמן כיסוי חולה
60 - 10 שניות 120 - 300 שניות זמן פירוק כביסה

51 יבש 14 רטוב; 37 יבש  עמידות לנוזלים
1 מקרה 2 מקרים פגיעה בשלמות העור

טבלה מספר 8: 

מנתוני הטבלה אנו רואים שבמדדים של זמן פריסת שולחן, כיסוי החולה ופירוק כביסה יש יתרון בולט לכביסה חד-פעמית. גם במדד של עמידות לחדירת נוזלים יש יתרון לכיסוי 
חד-פעמי. היתרון מוכפל מאחר ששמירה על יובש גוף החולה מהווה גם שמירה יעילה על חום גופו במהלך הניתוח. בעוד שבכיסויים החד-פעמיים כל החולים היו יבשים בסוף הניתוח, 

הרי שבכביסה רב-פעמית 14/51 חולים היו רטובים. 

שבאה  סטרילית  לאספקה  במחלקה  העבודה 
לביטוי בצמצום עובדים והקטנת עלויות שכר.

והכנסת  כשנה  ארך  המוקדם  ההכנה  תהליך 
השינוי עברה בצורה מוצלחת תוך שיתוף כל 
נתונים  איסוף  עצה,  בחשיבה,  הצוות  אנשי 
דורש  כזה  גודל  בסדר  שינוי  עצמו.  והביצוע 
החולים  בבית  האגפים  כל  של  מעורבות 
)סיעוד, רפואה, מנהל, משק( ושיתוף הפעולה 

היה ראוי לציון. 

מחקר  חודשי  לשלושת  הכספי  התחשיב 
החלוץ לקח בחשבון גם תקלות כמו פסילת 
בערכות  חסר  מתאימות,  לא  ערכות  ערכות, 
ועוד. בפועל השתמשנו רק ב- 80% מהתקציב. 
בסיסית  בהכנה  מונח  לחיסכון  ההסבר 
של  מחשבה  בהשקעת  ומקיפה,  דקדקנית 
)מניעת  ערכה  כל  של  פתיחה  לגבי  הצוות 
הכביסה  פינוי  גם  המוצר.  ובאיכות  בזבוז( 
חסרון אחד,  היה פחות מהמצופה.  והאשפה 

הצורך  הערכות,  נפח  הוא  משמעותי,  אבל 
חדר-ניתוח,  בתוך  הן  גדולים  אחסון  בשטחי 

לשימוש מיידי, והן במחסני הרזרבה. 
המעבר לכביסה חד-פעמית היה אתגר גדול 
סמך  על  סיפוק.  לתחושת  תרמה  וההצלחה 
בהר  הדסה  החולים  בבית  החלוץ  מחקר 
בכביסה  לשימוש  לעבור  הוחלט  הצופים 
חד- פעמית, ולהחיל את השינוי על כל חדרי 

הניתוח שבבתי החולים של הדסה. 
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נוירופאטיה - הכאב שבאבחון* 
.RN, MHA 

2
, רחל חכם

1
, ורד שרמן

1
, טטאינה ציטקילוב

1
, אילונה יוסופוב

1
, אנטולי וסיליבקין

1
רעות בלנקו

סטודנטים לסיעוד שנה ג' בית הספר לסיעוד, אשקלון. מנחת סמינר, בית הספר לסיעוד ברזילי אשקלון.. 1 2 .

תקציר
תופעה  הוא  )העצבי(,  הנוירופאטי  הכאב 
הפוגעת קשות באיכות חייהם של הלוקים בה 
מתמשכים.  ודיכאון  חרדה  לתסכול,  וגורמת 
פסיכולוגית,  קלינית,  בעיה  מהווה  התופעה 

סוציאלית ופיזית קשה.
מחלת  של  כללית  בסקירה  עוסק  זה  מאמר 
המנגנונים  בהבנת  הקושי  הנוירופאטיה, 
הפגיעה  בזמן  המתרחשים  והתהליכים 
העצבית, הבעייתיות באבחון והקושי הטיפולי 

המלווה מחלה זו.
המסר בסקירה זו הוא חשיבות המשך חקירת 
אבחון  אמצעי  ופיתוח  הנוירופאטיה  נושא 

וטיפול שמקצתם יוזכרו בהמשך.

מבוא
שכיחה  תופעה  היא  הנוירופאטיה  מחלת 
האוכלוסייה  מן   8%  -  1.5% בקרב  הקיימת 
ולמרות היקף הבעיה הנרחב ומגוון הטיפולים 
במחלה  מהלוקים  כמחצית  עדיין  הקיים, 
הכאב  לבעיית  מספק  מענה  ללא  נותרים  זו 
זה  נושא   .)2007 לכאב,  ישראלית  )אגודה 
חשוב ומשמעותי מכיוון שזוהי מחלה נפוצה 
אינה  בימינו  הקיימת  הרפואה  זאת,  ולמרות 
שיוכלו  טיפוליים  להישגים  להגיע  מצליחה 
באיכות  לשיפור  יעיל  פתרון  לידי  להביא 

חייהם של המטופלים ומניעת סבלם הרב. 

סקירת ספרות
כאב עצבי וגורמיו

הכאב  איגוד  ידי  על  מוגדר  העצבי  הכאב 
ידי  נגרם על  או  כ"כאב המותחל  הבינלאומי 
העצבים"  מערכת  בתפקוד  הפרה  או  פגיעה 
 .)Hans, Masquelier & De Cock, 2007(
אוסף  הינו  הנוירופאטי  הכאב  סינדרום 
הפרעות אשר יכולות להיגרם על ידי סיבות 
טראומה  דלקות,  זיהומים,  הכוללות:  שונות 
ונזק  או דחיסה של עצבים היקפיים גדולים 
 Butera,( ומקרינה  מכימיקלים  המושפע 
יכול להיות גנטי או  2007(. נזק עצבי היקפי 
או אקוטי  נרכש, סימפטומטי, אסימפטומטי 
.)Hans, Mesquelier & De Cock, 2007(

הן:  ביותר  השכיחות  ההיקפיות  הנוירופאטיות 

נוירופאטיה סכרתית ונויראלגיה בתר-הרפטית. 
ניתוח  שלאחר  עצבי  וכאב  רפאים1  כאבי 

נמצאים גם הם בשכיחות גבוהה )מידן, 2005(.
למרות הסיבות הרבות שנמנו לעיל, ב- %30-

לא  לנוירופאטיות  הסיבות  מהמקרים   %50
התקדמות  בעקבות   .)Idiopathic( ידועות 
המתרחשים  התהליכים  בהבנת  משמעותית 
בחלק  כי  נמצא  עצבית,  פגיעה  בעת 
קיים  ידועה,  אינה  שסיבתן  מהנוירופאטיות 
הפוגעת  החיסון  מערכת  למעורבות  קשר 
וזוהי הנוירופאטיה החיסונית  בתאי העצבים 

הכרונית )דבי, 2002(.
מנגנון הפגיעה

אף  על  ברור  לגמרי  אינו  זו  במחלה  המנגנון 
מגוון הסיבות האפשריות שבהן ניתן להסביר 
 Benbow,( העצבי  הכאב  היווצרות  את 
אחת   .)Cossins & MacFarlane, 1999
כאב(  תופעת  )להסבר  העיקריות  התיאוריות 
בזמן  כי  הטוענת  השער  בקרת  תיאורית  היא 
בין  באיזון  הפרעה  קיימת  בעצב  פגיעה 
סיבי  ידי  על  המובלים  החשמליים  הגירויים 
עצב דקים לבין המובלים על ידי סיבי העצב 
העבים, הדבר גורם ל"פתיחת השער" וכתוצאה 
מכך ישנה הגברה בהעברת גירויי הכאב למוח 

.)Benbow et al., 1999 ; 2004 ,איזנברג(
מנגנוני  אודות  רבות  סברות  עוד  קיימות 
לתא  נזק  היא  התוצאה  בכולן  אך  הפגיעה, 
העצב עצמו, בין אם במיאלין ובין אם באקסון 
כך  ועקב  לניתוק של האקסון  להוביל  שיכול 
ליצירת סיבי עצב חדשים הגורמים לתחושת 

.)Benbow et al., 1999( הכאב הנוירופאטי
מגוון ביטויי המחלה

של  נרחב  בספקטרום  מתבטאת  זו  מחלה 
פגיעות  בתוכם  הכוללים  סימפטומים 
ואוטונומיים  תחושתיים  תנועתיים,  בעצבים 
מחלת  של  המרכזי  הסימפטום   ;  2002 )דבי, 
כתוצאה  שנובע  הכאב  הינו  הנוירופאטיה 
מהפגיעה התחושתית. כאב זה יכול להתבטא 
ללא  בהופעתו  המאופיין  ספונטאני  ככאב 
גירוי מכאיב ויכול להתבטא גם ככאב תגובתי 
גירוי  בהכרח  לא  אך  גירוי,  לאחר  המופיע 
נקראת  לגירוי מכאיב  יתרה  רגישות  מכאיב. 
Hyperalgesia רגישות יתרה לגירוי שאינו 

להיות  ויכולה   Allodynia נקראת  מכאיב 
)רגישות  טרמית  למגע(,  )רגישות  מכאנית 
לתנועה  קשורה  או  טמפרטורה(  לשינויי 

)איזנברג 2004 ; מידן 2005(.  
בהקשר  להזכיר  שחשוב  נוסף  מושג 
ה-  הינו  הנוירופאטיה  של  לסימפטומים 
הן  להפרעות  שמשתייך   Paresthesia
התחושתיות, הן התנועתיות והן האוטונומיות. 
ִנמלול  בתחושת  מתבטא  זה  סימפטום 
ורדימות בשדה העצב, חולשת שרירים וירידה 
במתח השרירים )Hypotonus(, רעד ונוקשות 
כתוצאה  תנועה.  בטווח  הפרעה  עד  מפרקים 
מהפגיעה בפעילות האוטונומית ישנם שינויים 
בזרימת הדם ובהפרשת זיעה, נוסף על כך יש 

שינויים בצבע ובטמפרטורה )מידן, 2005(.
הבעייתיות באבחון ובהגדרת המחלה

נגרם  העצבי  בכאב  האבחנה  בביסוס  קושי 
עקב העדר קריטריונים שיובילו לאבחנה חד-
קיימת בעיה  ומצד שני  משמעית מצד אחד 
בהבנת התהליכים המתרחשים בסיבי העצב, 
דהיינו מכאניזם הפגיעה אינו ברור לחלוטין. 
בין  היחסים  מערכת   .)Hans et al  ., 2007(
המתקבלים  והסימפטומים  הפגיעה  מנגנוני 
היום.  עד  דיה  ברורה  ולא  מסובכת  הינה 
רחבה  עצבי  כאב  של  הקלינית  ההסתמנות 
מחולה לחולה, עקב כך ובשל העובדה שהכאב 
הנוירופאטי מגיב לטיפולים ספציפיים בלבד, 

ישנה חשיבות רבה לאבחון מדויק.
קלינית  הערכה  לבצע  חשוב  לאבחן,  בכדי 
פסיכו-סוציאלית,  הערכה  בתוכה  הכוללת 
חשוב  אבחון.  ובדיקות  פיזיקאלית  בדיקה 
הכללי  הבריאותי  המצב  על  נתונים  לברר 
המטופל.  מתלונן  עליה  העיקרית  והבעיה 
כמו כן, יש צורך בביצוע אומדן כאב במונחי 
עוצמה, מיקום ואיכות וזאת על ידי סולמות 

מדידה המיועדים לכך )מידן, 2005(.
רבות  הינן  לנוירופאטיה  האבחון  בדיקות 
לאבחון  ספציפיות  אינן  רובן  אך  ומגוונות, 
הכאב הנוירופאטי ולכן ישנו קושי גדול בזיהוי 
ואבחון המחלה. כיום קיימות מספר טכניקות 
אבחנתיות שבאמצעותן ניתן לזהות את סוג 

הפגיעה ולהעריך את מצב וחומרת המחלה.
להלן:

* המאמר הוכן במסגרת סמינר בסיעוד
 כאב רפאים - Pain Phantom. 1 זהו כאב המורגש בגפה שנקטעה עקב גירוי של הגדם שמכיל עצבים שבעבר נשאו תחושות מחלק זה
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אשר  מקיפות  מעבדה  בדיקות  	 ביצוע 
יכולות לתרום לאבחנת סוג הנוירופאטיה.

הדמיה  ובדיקות  נוירולוגיות  	 בדיקות 
זיהוי והערכת מצב הן  המתבקשות לצורך 
העצבים  על  מידע  המספקת   EMG ה- 

הפריפריים ועל חומרת הנוירופאטיה. 
  	NCS - בדיקת הולכה חשמלית של העצב
של  מעורבות  בין  להבדיל  המאפשרת 

עצבים תחושתיים לתנועתיים.
בדיקת סף תחושה - QST	  המעריכה את 
מידת המעורבות של סיבי העצבים הדקים 
טמפרטורה  לכאב,  התגובה  את  ומעריך 

ולתנועה בדרגות שונות.
לאבחן  המאפשרת    	MRI  - ה  בדיקת 
פתולוגיות שונות במוח ובעצבים )ביופסיות 
לצורך  שנחוצות  פולשניות  בדיקות 
לראות  ניתן  העור  של  בביופסיה  אבחון 
נוירופאטי  בכאב  המופיעים  קולטנים 
העורית(.  בשכבה  העצבים  על   ונמצאים 
ביופסיה של העצב הינה אחת האינדיקציות 
גורם הבעיה אשר פוגע בתא  זיהוי  לצורך 

העצב.(
האבחון בכללותו מתבסס על אנמנזה ותלונות 
ולא  סובייקטיביים  מדדים  שהינם  המטופל 
ספציפיים  אבחון  באמצעי  מחסור  מדויקים. 
לזיהוי  הקשה  הקלינית  ההסתמנות  ויעילים, 
 - השונות  הנוירופאטיות  בין  באבחון  וטעויות 
גורמים לבעייתיות באבחון ובהגדרת המחלה.

קושי בהתאמת הטיפול 
לסוגי הנוירופאטיות השונות

להקלה  מיועדים  כיום  הקיימים  הטיפולים 
טיפולים  הינם  ולרוב  העצבי  הכאב  על 
שני  בין  מבחינים  בלבד.  סימפטומאטיים 
סוגים עיקריים: טיפולים המכוונים לפתוגנזה - 
שיכולים לשחזר, להאט או לעצור את התקדמות 

המחלה, וטיפולים המכוונים לסימפטומים. 
מניעת התקדמות המחלה או עצירתה:

בסיבות  טיפול  ידי  על  חיים  באורח  שינוי 
חיים  בהרגלי  ושינוי  לנוירופאטיה  הגורמת 
בהתאם, הינם תנאים הכרחיים לצורך מניעת 

החמרה של הפגיעה העצבית.

בנוירופאטיה סוכרתית לדוגמא, איזון ושליטה 
על רמות הסוכר הוא אחד המרכיבים החשובים 

המשפיעים על המשך התקדמות המחלה.
 ,)HIV( ומנגד, במחלת תסמונת הכשל החיסוני
 CD4 חשוב לשמור על רמת נגיפים נמוכה ורמת
התפתחות  על  השפעה  יש  להם  אשר  גבוהה 

 HIV - נוירופאטיה פריפרית הקשורה ל
טיפולים המכוונים לסימפטומים:

הנוירופאטיה  במחלת  המרכזי  הסימפטום 
אינם  אלה  חולים  זאת,  ולמרות  הכאב  הינו 
בתרופות  קונבנציונלי  לטיפול  מגיבים 
דלקת  נוגדות  תרופות  כגון  כאב,  משככות 
נדרש  ולכן   )NSID's( סטרואידליות  שאינן 

טיפול מורכב יותר. 
התרופות לטיפול בכאב נוירופאטי פותחו ונועדו 
לטיפול  ומשמשות  אחרות  במחלות  לטיפול 
לרוב  פעולתן  שמנגנון  כך  בעקבות  זה  בכאב 
מחוץ  ירי  וחסימת  נתרן  תעלות  חסימת  הינו 

לרצף התקין )Ectopic( )טל ודבור, 2004(. 
הדיכאון  נוגדי  מקבוצת  בתרופות  טיפול 
)Antidepressants( נחקרה רבות ושימשה 
כיעילה  ונמצאה  נוירופאטי  בכאב  לטיפול 
 Saarto( וכמפחיתה כאב באחוזים מסוימים

 .)& Wiffen, 2007
לכאב  ספציפי  אינו  דיכאון  בנוגדי  טיפול 
מספק  אינו  כשלעצמו  והוא  הנוירופאטי 
המטרה  זה.  לכאב  מספק  מענה  לתת  בכדי 
בעלות  חדשות  תרופות  לפתח  היא  כיום 
במנגנון  הפועלות  פחותות  לוואי  תופעות 
לעצב  הייחודיות  נתרן  תעלות  חסימת  של 
תרופות   .)2004 ודבור,  )טל  בלבד  ההיקפי 
נוגדות הפרכוס נמצאו כיעילות בשיכוך כאב 
טריגימנלית,  בנוירולוגיה  בעיקר  נוירופאטי, 
אולם עשויות לעזור גם בכאבים נוירופאטים 

אחרים )איזנברג, 2004(.
תרופות  הן  ממברנות  מייצבות  תרופות 
הלב  של  קצב  בהפרעות  לטיפול  המשמשות 
נתרן.  תעלות  חסימת  של  במנגנון  ועובדות 
הנתרן  תעלות  לחסימת  מובילה  זו  חסימה 
מפחיתות  ובכך  בפריפריה  עצב  בתאי 
גם  ולכן  כאב,  ומפחיתות  פעולה  פוטנציאל 
נוירופאטי  בכאב  לטיפול  בשימוש  נמצאות 

)איזנברג, 2004(.
הגישות הטיפוליות החדשות שהוזכרו לעיל, 
ונבדקו מספיק,  אשר ברובן עדיין לא נחקרו 
נוספים בהמשך  מעודדות השקעת מאמצים 
פיתוח שיטות אלה ובמציאת שיטות חדשות 
אף  ואולי  כאב  שיכוך  לידי  להביא  היכולות 

לריפוי מלא של מחלת הנוירופאטיה.
 

דיון ומסקנות
פרוטוקול  יהיה  שלמטפלים  מאוד  חשוב 
ובכך  אותם  שינחה  אחיד  וטיפולי  אבחנתי 
כדי  הקיימות  האופציות  את  להכיר  יוכלו 

להצליח להתמודד טוב יותר עם מחלה זו. 
לצורך  מנחים  קווים  מתאר   1 מס'  תרשים 

אבחון מחלת הנוירופאטיה.
את  ולבחון  להמשיך  חשוב  מקרה  בכל 
מיקום  את  לגלות  מנת  על  הסימפטומים 
הפגיעה, היקפה ודרגת החומרה של המחלה. 
 ,EMG  ,MRI כמו  בדיקות  לבצע  מומלץ 

QTS ,NCS, ביופסיה של העור/עצב.
במחלת  טיפול  מתן  לצורך  מנחים  קווים 

הנוירופאטיה )תרשים מס' 2(

סיכום 
קיים  "הנוירופאטיה",  העצבי  הכאב  במחלת 
להפחתת  שיביא  ובטיפול  באבחון  רב  קושי 
הכאב והסבל. מגוון שיטות הטיפול הקיימות 
לא נותנות מענה מספק, אך עדיין מצליחות 

להביא לידי שיכוך כאב במידה מסוימת.
אם נצליח להבין את התהליכים המתרחשים 
במחלה זו, נוכל לפתח שיטות אבחון יעילות 
אחד  בכל  להתערב  המצליחות  טיפול  ודרכי 
מהמנגנונים הללו בצורה מקיפה וכן ולפתור 

את בעיית הפגיעה העצבית.
בנושא  מטפלים  של  מודעות  להעלות  חשוב 
הצוות  של  ההכשרה  רמת  את  להעלות  הכאב, 
מרפאות  להקים  כאב,  בחולי  המטפל  הרפואי 
ולקדם  העצבי  הכאב  בנושא  המתמחות  כאב 
מחקר מדעי לפיתוח אמצעי טיפול יעילים יותר. 
חשוב לזכור שהטיפול תלוי בגורמים רבים בהם 
נמנים: חומרת המחלה והיקפה, כמו כן הטיפול 

שונה מאדם לאדם ומותאם אישית למטופל. 

. האגף למדיניות רפואית. אגודה ישראלית לכאב )2007). הנחיות קליניות בנושא: טיפול תרופתי בכאב נוירופתי בישראל. ההסתדרות הרפואית בישראל. 1
(. תל-אביב: אאורורה איזנברג,א. )2004(. טיפול בכאב שלאחר פגיעה עצבית. בתוך: ניב,ד.)עורך(, הטיפול בכאב חידושים ועדכונים )2). )ע"מ 27-30. 2

מידן,ר. )2005(. כאב ממקור עצבי. סיעוד ניורולוגי. 2, ע"מ 15-20. 3
Benbow, S., Cossins, L., & MacFarlane,I. (1999). Painful diabetic neuropathy. (Electronic version). 4. Diabetic Medicine, 16, 632-644.
Butera, J. (2007). Miniperspectives: Recent approaches in the treatment of neuropathic pain. (Electronic version). 5. Journal of Medicinal 
Chemistry, 50, 2543-2546.
Hans, G., Masquelier, E., & De Cock, P. (2007). The diagnosis and management of neuropathic pain in daily practice in Belgium: an 6. 
observational study. (Electronic version). BMC Public Health. 7, 170-183.
Saarto, T., & Wiffen, P. (2007). Antidepressants for neuropathic pain. (Electronic version).7.  Cochrane database of systematic review,. 4, 
CD005454
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בטאון  למערכת  לשלוח  יש  היד  כתב  את 
"האחות בישראל", הסתדרות האחים והאחיות, 
ב', רח' ארלוזורוב 93,  בית ההסתדרות, בניין 
תל אביב 62098, בארבעה עותקים מודפסים 
על דף A4 ברווח כפול, בשוליים של 3 ס"מ 
בכל צד. כן יש לשלוח גרסה זהה )ללא עמוד 
העיתון,  לעורכת  אלקטרוני  בדואר  השער( 

חנה שצמן:
 chana.shatzman@sheba.health.gov.il
השער  עמוד  את  למאמר  לצרף  יש  בנוסף 
בדף נפרד ולציין בו את שם המאמר, שמות 
המחברים, את התואר האקדמי וההשתייכות 
ובאנגלית.  בעברית  הכותבים  של  המוסדית 
ומספרי  אלקטרוני  דואר  כתובת  כתובת,  וכן 

טלפון להתקשרות.
ואורכו  ייכתב בגופן דויד בגודל 12  המאמר 
ייכתב  המאמר  מילים.   2,500 על  יעלה  לא 
הפרסום  במדריך  המפורטים  הכללים  לפי 
 .APA - של אגודת הפסיכולוגים האמריקנית
מילים(.   250 )עד  בעברית  תקציר  לצרף  יש 
שמות  ללא  המאמר  שם  את  יכלול  התקציר 

המחברים.
לוחות, תמונות ותרשימים: 

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

PPT או בפורמט Jpeg בפורמט
רשימת מקורות: 

הכללים  לפי  תיכתב  המקורות  רשימת 
המפורטים במדריך APA. יש לנהוג חסכנות 

שימוש  נעשה  שבהם  המקורות  במספר 
האזכורים  בין  מלאה  התאמה  על  ולהקפיד 
של המקורות בטקסט לבין הופעתם ברשימת 
המאמר  בסוף  המקורות  רשימת  המקורות. 
תסודר לפי א"ב של שמות המחברים )עברית 

לפני לועזית(. 
כללים אתיים: 

שמירה על כללי אתיקה בפרסום מהווה נדבך 
חשוב לקידום מקצוענות.

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

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

שניהם. 
באופן  תרם  או  בכתיבה  השתתף  2 .
ובממצאים,  בספרות  לדיון  משמעותי 

ולעריכה של המאמר.
אישר את הגרסה הסופית.  3 .

נתונים  איסוף  נבדקים,  גיוס  ניהולית,  עמדה 
ניתוחים סטטיסטיים, חשובים ככל שיהיו,  או 
במעמד  להיכלל  נימוק  כשלעצמם,  אינם, 
לציין  ניתן  המאמר.  כותבי  ברשימת  "מחבר" 
עונים  אינם  אך  למחקר  שתרמו  אנשים 
ייעודי  סעיף  במסגרת  "מחבר",  של  להגדרה 
להכרת תודות בסוף המאמר. מקובל כי בראש 
רשימת הכותבים יופיע שמו של אותו המחבר 
המדעי  המחקר/הפרסום  לקיום  שתרומתו 
הייתה הרבה ביותר והמכרעת בערכה הסגולי. 
המאמר יישלח לפרסום בצירוף מכתב לעורך 
שהשתתפתי  מאשר  "הנני  כדלקמן:  בנוסח 

נשלח  הוא  ובהסמכתי  המאמר  של  בחיבורו 
לפרסום. הנני מצהיר, כי נשמרו כללי האתיקה 
המקצועית  הקהילייה  אמון  הבטחת  לשם 
כל  בסיעוד".  ובפרסום  במחקר  והציבור 
המחברים יחתמו על המכתב בשם ובחתימה 
הנ"ל  אישור  ללא  תאריך.  ציון  תוך  אישית 

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

בלשון רבים : המטופלים; החולים... וכו'

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

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

תדפיסים למחברים. 

הנחיות למחברים לכתיבת מאמר 

חשד 
לנוירופאטיה

אנמנזה 
ואומדן כאב

אדידפטי

ניתוחים בעבר בעבר שלבקת 
חוגרת

התמכרות 
לאלכוהול

חשד לנוירופאטיה
לאחר ניתוח

חשד לנוירופאטיה
בתר-הרפטית

חשד לנוירופאטיה
כתוצאה מאלכוהול

תרשים מס' 1: הקלה בתחושת תרשים מס' 2:
הסימפטומים

נוגדי דיכאון/פרכוס, 
מיצביי ממברנות, 

אופיואדים הטיפול נחלק 
לשניים

האטה / עצירת 
התקדמות המחלה 

או שחזור 

מחלות 
מטבוליות

תפקודי כבד 
ותירואיד לקויים

התמכרות 
חסר בויטמניםלאלכוהול

איזון רמות 
סוכר בדם

ביצוע פעילות 
גופנית

טיפולים המכוונים לשחזור / 
עצירת המחלה: מעכבי סטרס 
 Peptide - C חימצוני, הזרקת

סכרת

אימונוגלובולינים 
לדיכוי מערכת 

החיסון

נסיונות לטיפולים חדשניים 
למינהם כמו: חוסמי 

 ,NMDA, Botex קולטני
נוגדי פסיכוזה

טיפולים פולשניים כגון: 
חסימות עצב, גריית חוט 
שדרה / עצבים פריפרים, 

מורפין ספינלי, 
התערבויות כירוגיות

במידה ולא זר ניתן לבצע 
החלפה לסוגים שונים של 
תרופות מאותה קבוצה או 

שילוב של שתיים או 
שלוש מן הקבוצות
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היפה והמיוחד בעמי המזרח הרחוק, ובעיקר 
באופן  לשלב  יכולתם  הוא  הסינית,  בתרבות 
עם  יחד  לטיפול,  מסורתיות  גישות  אורגני 

הטכנולוגיות המתקדמות ביותר ברפואה.
בטייוואן,  הסיעוד  את  לראות  נוכחתי  כך 
המסורתית,  בשיטה  טיפולים  במתן  משתלב 
במחלקות המתמחות ברפואה סינית עתיקה, 

בתוך בתי חולים קונוונציונאליים.
בתוכנית  הנרכשת  קלינית  מומחיות  זו 
מה  במידת  המזכירה  בסיסית,  על  הכשרה 
את הסיעוד "של פעם", בו שימוש באמצעים 
של הסתכלות, האזנה, הרחה, ומגע, הם עניין 

יומיומי של איסוף מידע.
בחלקם,  טייוואן,  שאזרחי  להניח,  סביר 
הרפואה  ממרכזי  רגלם  מדירים  היו 
שם  מוצאים  היו  אלמלא  הקונוונציונאלית, 
להם  המוכרים  והטיפולים  המטפלים  את 

ולמשפחותיהם מזה עידנים. 
הסינית  הרפואה  של  העתיקה  המסורת 
שיקויים  של  אחרת  פרמקולוגיה  מציעה 
כגון:  מגע  של  טיפולים  בצד  ומשחות, 
בכוסות  שימוש  שונות,  בטכניקות  עיסויים 
אקופרסיה,  אקופונקטורה,  חבישות,  רוח, 
שילוב  על  המבוססת  דיאטטית  הכוונה  וכן 

אלמנטים מתוך הפילוסופיה הסינית .
אחיות  שמגלות  מהעניין  לחיוב  הופתעתי 
בסיעוד,  אקדמית  הכשרה  בוגרות  צעירות 
 ,"Caring" - בהתמחות השמה את הדגש על ה

במשמעותו הפרקטית הפשוטה.
מסורתית,  סינית  לרפואה  במחלקה  לאחות 
ובאחריות  האומדן  בשלבי  רבה,  אוטונומיה 
לביצוע מספר טיפולים בהוראתו של הרופא.

לאחות  הניתנת  הסמכות  במיוחד  בלטה 
שהתמחתה בתחום הרפואה הסינית העתיקה, 
בכל הנוגע להכוונה תזונתית, כאשר, אף לא 
אחד מהמושגים המשמשים להכוונת החולה 
לקוחים ממילון  לו,  התואמת  בריאה  לתזונה 
לנו.  המוכר  המערבי  העולם  של  המושגים 
צבע  להתאמת  הניתנת  בחשיבות  לדוגמא: 

המזון בהתייחס לסימפטומים שונים.
הידע של הרפואה הסינית העתיקה מאפשר 
עפ"י  השאר  בין  אדם,  "טיפוסי"  לזהות 
הסימנים והסימפטומים עליהם הוא מתלונן. 
חשיבות רבה נודעת לבדיקת הדופק הרדיאלי 

מיומנות  הלשון,  של  בוחנת  ולהסתכלות 
השמורה לרופאים המומחים בלבד!

בשונות  מתמקדת  איננה  הסינית  הרפואה 
בין  הקיימים  בהבדלים  אלא  מחלות,  שבין 
נובעת  מכך  שונים.  )תסמונות(  סינדרומים 
דומות  תסמונות  לפיה  הטיפולית  הגישה 
שונות  ותסמונות  זהות  בדרכים  מטופלות 

מטופלות בדרכים נפרדות.

עיקרי  את  קצרה,  בסקירה  אביא  להלן 
לרפואה  במחלקה  האחות  של  הפעילות 

סינית מסורתית: 
באמצעות ארבע טכניקות של איסוף המידע: 
מסייעת  ותשאול,  הרחה  האזנה,  התבוננות, 
האחות באפיון "הטיפוס" של האדם, ותכונותיו 
הדעת  שיקול  מתבצע  לפיהם  הבולטות, 
הרפואי, למשל: היותו בעל נטייה לצבור לחות 

במערכות גופו, או נטייתו לצבור חום. 

טיפול בתזונה
את  עליון  כערך  מציב  התזונתי  הטיפול 

המניעה על הריפוי.
את  מדגישה  העתיקה  הסינית  הרפואה 

האמרה הסינית לפיה: 
שלושה חלקים יש להקדיש לריפוי, ושבעה 

חלקים לתמיכה.
הערכית  התשתית  את  מזכירה  זו  )תפיסה 

והאידיאולוגית של מקצוע הסיעוד!(
האדם  את  המאפיין  הדפוס  אבחון  לאחר 
והבנת סיבת מחלתו, יכולה האחות להתאים 
שהיא  תוך  למטופל,  האישית  התזונה  את 
הכלכלי,  מצבו  מגוריו,  מקום  אל  מתייחסת 
עונה  ובאיזו  עבורו,  הזמינים  המזון  סוגי 
אחות  אקלימית.  מבחינה  מדובר  השנה  של 
בתזונה,  היועצת  הסינית,  ברפואה  מומחית 
מזונות  של  התזונתי  ערכם  את  מכירה 
שונים,  מגורים  באזורי  בשכיחות  המצויים 
ומציעה למטופל, הכוונה וליווי תואם למימוש 

ההנחיות התזונתיות.
ארבע קבוצות מזון על פי איכויותיהם )יותאמו 

בד"כ לטיפוסים בעלי תכונות מנוגדות( :
מזונות קרים - למשל: קרח, אבטיח, אגס,  1 .
אשכולית, קוקוס, עגבנייה, לפת, שעועית 
ירוקה, מלפפון, קישואים כרוב סיני, מלון 

מזונות חמים - למשל: ליצ'י, מנגו 2 .
חריף,  פלפל  למשל:   - חריפים  מזונות  3 .

שום, ג'ינג'ר,בצל ירוק, בצל
בשר  קינמון,  למשל:   - יבשים  מזונות  4 .
בצליה  כיוון שמייבש(,  בחורף  )רק  כבש 

וגריל, מזון שמן וכבד.

חמשת הטעמים )ומשמעות צבעי המזונות(:
הבעיה  הגדרת  לאחר  התזונה  בחירת 
טבלת  עפ"י  השאר  בין  נקבעת  הרפואית, 

הטעמים והצבעים של המזונות. 
מאכלים  הדם( . 1 את  )משפעל   - חריף 
מחוברים  מתכת,  עם  מזוהים  לבנים, 

לריאות ולמעיים הגסים. 
חמוץ - )מחזק את הטחול, מווסת נוזלי גוף(  2 .
העץ,  לאלמנט  מחוברים  ירוקים,  מאכלים 

מתייחסים למרידיאן הכבד וכיס המרה. 
מאכלים  כאב( . 3 משכך  )מזין,   - מתוק 
האדמה  לאלמנט  מחוברים  צהובים, 

מתייחסים למרידיאן הקיבה והטחול. 
מלוח - )מזין את הכליות, מסייע במצבי  4 .
עם  מזוהים  שחורים,  מאכלים  עצירות( 

מים בהקשר לכליות ולשתן. 
 , אדומים. 5 מאכלים  חום(  )מונע   - מר 
מזוהים עם האש ומתייחסים למרידיאן 

הלב והמעיים הדקים. 

העיסוי 
כללים בסיסיים שעל המטפל לבצע: 

	 לגזור ציפורניים 
	 להוריד תכשיטים

שתן  שיטילו  ולבקשם  לחולים,  	 להסביר 
לפני הטיפול

	 לשמור על חום החולה
	 לשמור את פרטיותו
	 לדאוג לתנוחה טובה

	 לבדוק את העור טרם העיסוי

הנחיות נגד:
רעב, או מייד לאחר ארוחה, שיכרות, פצעים 

פתוחים, מחלות זיהומיות, דימום, הריון.

ארבע שיטות לעיסוי הגוף:
למשל:  ְטוִויָפה - באמצעות שורש כף היד. . 1

על הגידים, ובעדינות לאורך מרדיאנים

ד"ר כרמלה ליפסקר R.N., MSc., PhD, רכזת פיתוח מקצועי והכשרות בסיעוד, שירותי בריאות כללית, הנהלת מחוז חיפה וג.מ.

סיעוד על פי מסורת הרפואה 
הסינית העתיקה 
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השרירים.  משיכת  של  תנועה   - ַאָפה  נ. 2
בעורף,  מאחור  הצוואר  לאזור  מתאים 
לשחרר  קבוע  ובלחץ  הרמה,  בתנועות 
הכתפיים.  לאזור  לרדת  וניתן  ולהדק, 

מתאים גם לאזור השוקיים והקרסול 
אפשר  האגרוף.. 3  עם  לחץ   - ַאְנָפה 
עם  ללחוץ  הידיים,  בשתי  להשתמש 
על  האגרוף  או  האגודל  עם  האצבעות, 
האזור הגב, הכוח מכוון כלפי מטה, תוך 
מתאים  מעלה.  מתקדמות  שהידיים 
דיסק  פריצת  שינה,  נדודי  ראש,  לכאבי 

במצב שיקומי. 
רוֹאּו - שפשוף מעגלי.. 4 מתאים למצבים 
כף  של  ישיר  מגע  באמצעות  כרוניים, 
היד על העור )לא על הבגדים(, מבצעים 
שפשוף מעגלי תוך ששולטים על מידת 

הכוח. 

אקופרסיה 
האקופרסיה הנה טכניקה של עירור מסלולי 
כל  האחראיים  מרדיאנים  לאורך  האנרגיה 
אחד לאיבר מטרה או מערכת בגוף. בנקודות 
מוגדרות של תווי מהלכם הקרוב לפני שטח 
את  זו  בדרך  ולהפעיל  ללחוץ  ניתן  הגוף, 
הזרימה בערוץ האנרגטי הרצוי. פעולה חוזרת 
מאזנת  המרידיאן,  לאורך  הלחיצה  בתחנות 
את תפקוד האיבר או המערכת הנשלטת ע"י 

אותו מסלול אנרגטי.
אציג שלוש מתוך 10 נקודות הלחץ החשובות: 

Lu 7 "lie Que" point
בחלק  מיקום: 
עצם  של  החיצוני 
באמה,  הרדיוס 
מעל  אצבעות   1.5
היד,  כף  לשורש 

בשקע שנוצר בגיד הברכיורדיאל .
אסטמה,  במצבי  להקלה  אינדיקציות: 
באזור  טיקים  מיגרנה,  שיעול,  ברונכיטיס, 

הפנים, אף גדוש.

li 4 "Yuan" point
מיקום: בשקע שבגב 
כף היד, בין האגודל 
גם  )מכונה  לאצבע, 
גומה להרחת טבק(.

נקודת  אינדיקציות: 
חשובה  אנלגזיה 
המשפיעה  ביותר, 

שפעת,  תחילת  חום,  במצבי  כולו  הגוף  על 
בעיות עור, מחושים בבטן, כאבי וסת, השפעה 

כללית על המטבוליזם.

Sp 6 "San Yin Jiao" point
ארבע  מיקום: 
מעל  אצבעות 
למלאולוס המדיאלי 
של  האחורי  בחלק 

הטיביה.
הקשורה  ביותר  חשובה  נקודה  אינדיקציות: 
מחישה  באישה,  הגניטאלית  למערכת 
גם  מסייעת  רחם,  התכווצויות  מאיצה  לידה, 
לפריסטלטיקה, מעוררת את האון הגברי, כמו 

גם בבעיות עור ואלרגיה.

על  האחות  מכירה  הללו  הלחץ  נקודות  את 
בוריין ומסוגלת לכן להדריך את החולה כיצד 
פעמים  מספר  מכוון  לחץ  ולהפעיל  למוצאן 
נוח  זה  טיפול  הסימפטומים.  להקלת  ביום 
לחולה  ומאפשר  בית  בתנאי  עצמי  לביצוע 

שליטה על כאביו והחלמתו. 

שימוש "במוקסה"
MOXIBUSTION

את  להאיץ  ניתן  הסינית,  השיטה  פי  על 
מחזור הדם ולשפר את זרימת האנרגיה )צ'י( 
צמח  של  חימום  באמצעות  חלשים  באברים 
גם:  המכונה   "Artemisia Vulgaris" בשם 

Mugwort, שלו תכונה מרפאה.
הצמח מופיע בצורתו המיובשת וכשמבעירים 
אותו, ניתן להניחו על העור מעל פרוסת ג'ינג'ר 
טבעי החוצצת בין המוקסה לעור, ראה להלן 
בתמונה(, או לחמם במרחק סנטימטר מהעור 

בנקודות מוגדרות לאורך המרידיאנים. 
בזרימת  לשינוים  גורמת  החימום  השפעת 
אברים  על  המופקד  המרידיאן  לאורך  הדם 
שונים ומערכות בגוף, ועל פי תלונות החולים 
את  בוחרים  שבוצעה,  הסינית  והדיאגנוזה 

נקודות החימום.
באמצעות  בחולים  לטפל  רשאיות  האחיות 
בטכניקה  להשתמש  מרבות  והן  המוקסה, 
העקיפה שאינה במגע ישיר עם עור המטופל.
להכיר  יש  החימום  מקום  קביעת  לשם 
תחילה היטב את מסלולם של המרידיאנים 
)הצ'י( הזורמת בגוף  שהינם ערוצי האנרגיה 
הפנים  לשטח  ועד  הפנימיים  האברים  בין 

בקצוות הגוף.
אנרגיה  מסלולי   12 קיימים  בעיקרון, 
שונים  מטרה  אברי  המשפעלים  )מרדיאנים( 
בנקודת  כאשר  מעגלי  מסלול  ולהם  בגוף, 
מסלולו  מתחיל  אחד,  מרידיאן  של  הסיום 
מסוימות  נקודות  ישנם  הבא.  המרידיאן  של 
מצטלבים  בהן  הגוף,  של  החיצוני  במעטה 
לכן  הופכות  והן  מרדיאנים,  מסלולי  כמה 
לחץ,  באמצאות  לגירוי,  מרכזיות  לנקודות 

דיקור  משלבים  אף  לעיתים  ודיקור.  חימום, 
להגברת  מוקסה  באמצעות  חימום  עם  סיני 

ההשפעה התירפואיטית.
האיבר  את  המציין  ם  שֵׁ אנרגיה  מסלול  לכל 
ניסיון  וכן, על סמך  העיקרי דרכו הוא חולף, 
נתיבי  אחר  בהתחקות  השנים  אלפי  של 
המטפלים  כיום  יודעים  ואפיונם,  האנרגיה 
ביממה  מדויקות  שעות  להגדיר  הסיניים 
בשיא  איבר מסוים  של  מרידיאן  נמצא  בהם 
פעולתו. חלוקת זמנים זו מכוונת את המטפל 
ע"י  בריא  חיים  לאורח  המטופל  להדרכת 
בחירת העיתוי המתאים לפעילויות היומיום 

כגון שינה אכילה פעילות גופנית וכו'
תפקודם  שיא  של  הזמנים  חלוקת  להלן 
לאורך  הגוף  במערכות  האנרגיה  ערוצי  של 

היממה:
מרידיאן הכבד פועל בשיאו בין 1:00-3:00 בלילה. 
מרידיאן הריאות בין 3:00-5:00 השקם בבוקר.

מרידיאן המעי הגס בין 5:00-7:00 לפנות בבוקר. 
מרידיאן הקיבה בין 7:00-9:00 בבוקר. 
מרידיאן הטחול בין 9:00-11:00 בבוקר.

מרידיאן הלב בין 11:00-13:00 לפני הצהרים.
מרידיאן המעי הדק בשעות 13:00-15:00 אחה"צ.

מרידיאן הכליות בין 15:00-17:00 אחה"צ.
 17:00-19:00 בין  השתן  שלפוחית  מרידיאן 

לפנות ערב.
מרידיאן מעטפת הלב בין 19:00-21:00 בערב.

מרידיאן הבטן בין 21:00-23:00 בלילה.
מרידיאן כיס המרה בין 23:00-1:00 בלילה.

ארומתירפיה
העניין הבולט בגישת טיפול זו הוא השימוש 

בחוש הריח כמרכיב ברגיעה וקידום הבראה.
את השמנים השונים המופקים מצמחים כגון: 
חום  הורדת  של  תכונה  )בעלת  "המרגנית" 
סיוע  לצורך  מנצלים  לקמומיל(,  דומה  הגוף, 

בתהליכי הבראה בשלוש דרכים:
באמצעות נשימה והרחה 1 .

באמצעות אמבטיות 2 .
באמצעות עיסוי הגוף 3 .

מטרת הטיפול היא להפיג מתחים ולהרפות 
)טיפול  הפלאטיבי  לטיפול  בדומה  הגוף  את 

תומך( המקובל במצבים חשוכי מרפא.
צואה-  אבני  נוצרים  בהם  במצבים  למשל: 
עם  יחד  מסג'  של  בטכניקה  משתמשים 
הבטן,  אזור  על  נקודות  בשלוש  אקופרסיה 
הטבור  בגובה  שבסיסו  משולש  מעין  יוצרים 

)שלוש אצבעות לכל כיוון מהטבור(,
מעלה.  כלפי  אצבעות  שלוש  וקודקודו 
המעיים  את  מגרים  והלחץ,  העיסוי  ע"י 
לפעולה, דבר העשוי לסייע בשחרור אבני 

הצואה. 
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Cupping
השימוש "בכוסות רוח" נפוץ ברפואה הסינית, 

ומבוצע ע"י האחות בהוראה רפואית. 
הואקום  את  אשר  מזכוכית,  רוח  כוסות  ישנם 
נר,  של  בלהבה  חימום  באמצעות  יוצרים  בהם 
ומייד מניחים על האיבר הכואב. ישנם גם כוסות 
רוח מפלסטיק שבקודקודם שסתום המתחבר 
של  לחיצה  בתנועת  היוצרת  ידנית  למשאבה 

היד, ואקום תוך מספר לחיצות בודדות.
שימון  ללא  להניח  ניתן  הרוח  כוסות  את 
להשתמש  ניתן  וכן  הרגישים,  באזורים  העור 
 - "הליכה"  של  בטכניקה  רוח  כוסות  באותן 
"Walking Cup" , כאשר אז יש למרוח חומר 
שמנוני על האזור. שיטה זו מתאימה לטיפול 
בעיקר  הגוף,  של  ושטוחים  רחבים  בחלקים 

מדובר באזור הגב.
את הכוס עם הלחץ השלילי מצמידים לעור 
בהזדקרות  מייד  ומבחינים  דקות,   10 ל- 
גודל הכוס בוחרים  0.5 ס"מ. את  העור לכדי 
על פי האזור, אין להניח על אזור שעיר, עם 
נגע, או כאשר השריר דק מאוד וצמוד לעצם. 
את  מלהניח  להימנע  יש  חוזרים  בטיפולים 
לבצע  אין  הקודם.  הטיפול  מקום  על  הכוס 
מעל  בהריון  לנשים  לב,  לחולי  הטיפול  את 
4 חודשים, בהמופיליה, בילדים מתחת לגיל 
6 ובקשישים מעל גיל 70, כמו כן אין לבצע 
והתכווצויות.  גבוה  חום  במקרי  הטיפול  את 
סגול,  בגוון  המטומה  סימני  משאיר  הטיפול 

החולפים כעבור מספר ימים. 

Scraping - גירוד

על  בתלונות  בעיקר  שונים,  כאב  במצבי 
צוואר תפוס, על שרירים מתוחים באזור הגב, 
מקובלת  בגפיים,  שרירים  התכווצויות  על 
לאחר  האחיות  מבצעות  אותה  טיפול  שיטת 
שנקבעה האבחנה ע"י הרופא וניתנה הוראתו 

לטיפול. טיפול זה ניתן לעשות גם בבית החזה 
לאף  מתחת  העליונה  בשפה  הפטמות(,  )בין 

)משפיע על חיזוק התכווצויות הלב(.
לשם ביצוע הטיפול משתמשים במכשיר ידני 
קטן קל לאחיזה בעל צורת יעה, העשוי מעץ 

או מקרני אייל, או חומר פלסטי קשיח.
מבצעים  הכאב  באזור  העור  עם  המגע  את 
לאחר ניקוי עם אלכוהול, ומריחה של משחה 
כאב,  משככי  מרגיעים  במרכיבים  עשירה 
מוקד  ממקום  כיווניות  חד  "גירוף"  בתנועות 
כלפי  ומלמעלה  לצדדים,  חוץ  כלפי  הכאב 
מטה. למשל בגב, מגרדים לאורך עמוד השדרה 

משני צידיו )מרידיאן שלפוחית השתן(.
להופעת  עד  ונשנה  חוזר  העור  של  הגירוד 
אכימוזה )שטפי דם תת עוריים(, מבלי להיבהל. 
אחרי הופעת האכימוזה, מנגבים בגזה יבשה, 
וחשוב ביותר לשמור על חום הגוף, אף פעם 
מומלץ  קרים.  נוזלים  לשתות  ולא  לקרר,  לא 
מים  לשתות  הטיפול  לאחר  למטופל  לתת 
אלא  למטופל,  מכאיב  איננו  הטיפול  חמים. 
גם  הכאב.  של  והקלה  שחרור  תחושת  יוצר 

אחרי כווית שמש מתאים לבצע טיפול כזה.
וניתן  ימים,  כמה  לאחר  חולפת  האדמימות 

לחזור על הטיפול אחת לשבוע. 

Auriculotherapy

האדם,  של  רגלו  כף  גם  כמו  האפרכסת, 
מייצגת את כלל אברי הגוף בתנוחת עובר.

הסינים למדו עם השנים והניסיון, למקם את 
על  השונה  השפעתם  פי  על  הלחץ  נקודות 

אברי מטרה בגוף.
באמצעות  מושג  האפרכסת  על  הלחץ 
פלסטר  לפיסת  הצמודים  מתכת  "זירעוני" 
מרובעת אותה מדביקים במקום המיועד על 
פי הסימפטומים ובהתאם להשפעה שאותה 

מעוניינים להשיג. 
האפרכסת,  של  האחורי  בחלק  עיסוי  למשל: 
פעמיים  זירעונים  הנחת  או  העור,  בקפל 

בשבוע גורמים לוויסות לחץ דם.
על  ללחוץ  יש  עישון,  להפסקת  להביא  כדי 
הריאות,  את  המייצגים  באפרכסת  אזורים 
 Semen המכונה:  בנקודה  בעיקר  הפה,  ואת 

.Point
המודבקים  הזירעונים  של  ההשפעה 
ולאחר  ימים,  שלושה  נמשכת  באפרכסת, 
השנייה  באוזן  מקביל  מקום  למצוא  יש  מכן 

ולהצמיד לשם זירעון חדש.
הזירעון  לעסות באצבעות את מקום  מומלץ 
דקות   3-5  - כ  למשך  ביום  פעמים  שלוש 
בעיקר אם מדובר  לעורר את הפעילות,  כדי 
בנקודה שאמורה להפחית תיאבון, יש לעסות 

את הזירעון לפני הארוחות.

הנחיות כלליות לחיים בריאים
והאורח  הנפשי  באיזון  תלויים  בריאים  חיים 

חיים בריא.
עד  בתבונה  לאכול  לרגיעה,  זמן  למצוא  יש 

70% מלאות.
לא להרבות במזון כבד ומפולפל.

מקור,  מאותו  הם  ומזון  שתרופות  לזכור  יש 
הוא  אוכלים,  שאנו  למזון  להתייחס  יש  וכך 

קובע את בריאותנו.
בנשימות  מתרכזים  כאשר  מדיטציה,  בעת 
"מנקים  קלה,  עיניים  פתיחת  עם  שקטות, 
המרידיאנים  שני  את  פותחים  הראש",  את 
לאורך  העובר   Yin  - ה  הגוף,  של  המרכזיים 
מרכז הגוף בחלקו הקדמי, וה - Yan, העובר 

לאורך מרכז הגוף בחלק האחורי. 
ובמצב זה, העיניים מסוגלות להתבונן באף... 

ואילו האף בוחן את הלב...!

לסיכום
 16 מרחק  הגלובוס,  של  האחרת  במחצית 
סיעודית  עשייה  ישנה  בלבד,  טיסה  שעות 
כוללים  איננו  אותו  שלם  פעילות  במרחב 
כלל במחוזותינו, כתחום קליני לגיטימי של 
פעילות האחות. אני רואה בכך הזדמנות לנו 
ולמטופלנו, וצופה ליום בו תוכלנה האחיות 
ליישם שיטות טיפול במגע, על בסיס תחומי 
הדעת הרבים על האדם, בקשת נרחבת של 
המערכת  לחיזוק  כאבים,  לשיכוך  טיפולים 
שהיה  )כפי  תזונתית  להכוונה  החיסונית, 
העצמי  הריפוי  במנגנוני  ולתמיכה  בעבר(, 

של האדם.
ביבליוגרפיה

Sung, J.Liao, (2005) 1. Terminology of Traditional Chinese Medicine. Human Science & Technology Press. China
Strveling, H.U., & Kastner, E. P., & Liebchen, K.(2001) 2. Color Atlas of Acupuncture: Body points, Ear points, Trigger points. Complementary 
Medicine, Thieme N.Y.
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תאונות בית אינן גזרת גורל
תוכנית למניעת היפגעות ילדים - בשירותי בריאות כללית, מחוז צפון

R.N, B.A. 
4
רחל כיטובR.N, M.A. 1, מירי גבריאליR.N, M.A. 2, מרים מגרילR.N, M.A. 3, עאדל אכתילאת

מנהלת סיעוד במחוז צפון. 1 .
רכזת פרויקט ארצי. 2 .

מנהלת הסיעוד במנהלת נצרת, שירותי בריאות כללית. 3 .
מנהל סיעוד, מרפאת עין מאהל. 4 .

תקציר 
היפגעות ילדים מהווה בעיה מרכזית במדינת 
משנת  "בטרם"  ארגון  שהוציא  בדוח  ישראל. 
2006 פורסם כי שיעור היפגעות ילדים במגזר 
היהודי.  מהמגזר  שלושה  פי  גבוה  הערבי 
במחוז הצפון של שירותי בריאות כללית כיום 
ובישובים  הערבי,  מהמגזר  לקוחות   45% כ- 
במיוחד.  ההיפגעות  תופעת  בולטת  רבים 
הופעלה  בהם  כפרים  שני  נבחרו  זאת  לאור 
מעצבי  שיתוף  תוך  ומגוונת,  רחבה  תוכנית 
הכוללות  פותחו תשתיות  ביישוב.  דעת קהל 
כלים ואמצעים למניעה, בהם פיתוח וטיפוח 
סוכני שינוי בכפרים. נערכו ביקורי בית רבים 
ילדים  היפגעות  הייתה  בהם  משפחות  אצל 
בעקבות  מתקנות.  פעולות  בוצעו  ובהתאם 
פעולות אלה, חלה עלייה משמעותית בפניות 
להדרכה במוסדות חינוך במועצות ובקהילות 
שונות ומתברר כי קיימת התעניינות כנה ורצון 
בתחום  העוסקות  האחיות  לשינוי.  אמיתי 
החברתית  ברמה  שינוי  סוכנות  להיות  הפכו 

והפוליטית.

מבוא
בעיה  עדיין  מהווה  מתאונות  היפגעות 
בכלל,  הציבור  בריאות  בתחום  מרכזית 
בישראל  בפרט.  צעירים  ילדים  ובריאות 
נהרגים בכל שנה כ-170 ילדים עקב פגיעה. 
בשנה  מתאשפזים  ילדים  אלף   24 מעל 
לחדרי  מופנים  ילדים  אלף   185 ל-  וקרוב 
ו-  מפגיעות  התמותה  ממקרי   88% מיון. 
93% ממקרי האשפוז בקרב ילדים, הם עקב 
תאונות )פגיעות לא מכוונות( ומיעוטם עקב 
אלימות ומעשים אובדניים. פגיעות מהווה 
את סיבת המוות הראשונה בגיל -0 17 שנים. 
פי  גבוה  הערבי  במגזר  הפגיעות  שיעור 
שלושה מאשר במגזר היהודי, 38% ממקרי 
במגזר  התמותה  ממקרי   41% ו-  האשפוז 
המובילים  נתונים  פגיעות.  בגין  הן  הערבי 
ילדים במגזר הערבי  למסקנה כי היפגעות 
היפגעות  "בטרם";  דוח   ( כמפגע  מוגדרת 

ילדים בישראל 2006(.

רקע
כללית  בריאות  שירותי  של  הצפון  במחוז 
רשומים כחצי מליון לקוחות, 43% מהלקוחות 
שייכים למגזר הערבי. נמצאו יישובים במגזר 
ולכן  זה בהם בלטה התופעה באופן מובהק 
בתחום.  התערבות  תוכנית  להכין  הוחלט 
הגב'  של  ותמיכה  בליווי  בוצעה  התוכנית 
שירותי  של  הראשית  האחות  שדה,  ציפי 

בריאות כללית.
השלב הראשון

לתוכנית  הצפון  מחוז  נחשף   2000 בשנת 
"בטרם",  ארגון  של  בטיחות"  "טיפ-טיפת 
אגף  עם  פעולה  בשיתוף  נבנתה  התוכנית 
הוכשרו  כללית.  בריאות  בשירותי  הסיעוד 
ארבע אחיות 'נאמנות נושא' בתחום, והוכשרו 
ואביזרי  הסברה  בחומרי  שצוידו  אחיות   180
בוצע מחקר ראשון מסוגו  המחשה. במקביל 
בקהילה בנושא פגיעות ילדים במחוז הצפון. 
המגזרים.  משני  מרפאות   33 כלל  המחקר 
שהופנו   17  0- בגילאים  ילדים  כלל  הסקר 
חולים  בבית  שאושפזו  או  לטיפול  למרפאה 
עקב תאונת בית. מנתוני הסקר עלה כי אחוז 
הילדים שנפגעו עקב: נפילות - 43%; מכות - 

23%; כוויות - 15%; חתכים - 13%. 

הייתה  מגובה  נפילה  כי  הראו  הממצאים 
מכה  נפילה;  בגין  הפגיעות  מכלל  שכיחה 
פגיעות  מכלל   60% כ-  היוותה  חד  מחפץ 
מכלל   50% היוותה  מנוזל  כווייה  המכה; 

פגיעות הכוויה. 
כגבוה  הבנים  בלט אחוז  סוגי הפגיעות  בכל 
יותר הן במגזר היהודי והן בלא-יהודי. הפגיעה 

השכיחה ביותר הייתה נפילה בשני המגזרים, 
השנייה בשכיחותה הייתה מכה בקרב המגזר 
היהודי וכוויה בקרב המגזר הלא-יהודי. )מירון 
ואחרים 2003( לאור ממצאים אלה התמקדנו 
במניעת היפגעות עקב נפילות. האחיות עסקו 

בהדרכת קבוצות ילדים, הורים ואנשי חינוך.
התערבות עומק - השלב השני

בהנהלת  הוחלט  האסטרטגיה  במסגרת 
לתוכנית  לצאת  כללית  בריאות  שירותי 
ילדים בתחום מניעת  לקידום בריאות בקרב 
האחות  ידי  על  הובל  הפרויקט  היפגעות. 
המחוזות  אחד  היה  צפון  ומחוז  הראשית 

שנבחר לשמש כפיילוט בנושא.
על  רמות  בכמה  לפעול  הוחלט   2007 בשנת 

מנת להגביר את המודעות ולשפר תשתיות.
נבחרו שני יישובים במגזר הערבי שהוכרזו  1 .
המועצה,  בשיתוף  בטוחים"  כ"כפרים 
בתהליך שחייב את שני הצדדים - המועצה 

והקופה. )עין-מאהל ועילוט(.
דעת  ומעצבי  ציבור  אנשי  עם  קשר  נוצר  2 .
פתיחה  אירועי  התקיימו  בכפר.  קהל 
המשמעותיים  האנשים  בשיתוף  חגיגיים 

באותם יישובים.
גנים  ספר,  בבתי  הדרכה  פעולות  בוצעו  3 .

ומתנ"סים.
שש  בגיל  לילדים  תוכנית  הופעלה  4 .
במסגרת הפרויקט "חוגגים שש בכללית". 
תאונות  למניעת  הדרכה  קיבלו  הילדים 
ילדים   7,500 כ-  בריא.  חיים  אורח  וקיום 

השתתפו בתוכנית.
מאי  בחודש  שנערך  הילד  בטיחות  בשבוע  5 .

הופעלו תוכניות הדרכה בבתי הספר.
שנפגעו  ילדים  בבתי  בית  ביקורי  נערכו  6 .

בעיקר מנפילות.
הוכשר דור של סוכני שינוי. לצורך זה נבחרו  7 .
תלמידי כיתות י"א ואמהות צעירות בכפר 

לשמש כסוכני שינוי בתחום.
התקשורת  אמצעי  בכל  שימוש  נעשה  8 .
אינטרנט,  עיתונות,  המודעות.  להחדרת 

הרדיו המקומי ושלטי חוצות.
פיתוח כלי הדרכה והפעלה כלל: 9 .

עוסקת  ההצגה   - "אלסנדוק"	   הצגת 
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היפגעויות  למניעת  ובדרכים  במסרים 
בדרך הומוריסטית ומהנה.

הדרכה  סרט   - מבצרי"	   הוא  "ביתי  סרט 
שהופק בשיתוף מחלקת השיווק בכללית 
הסרט  בבית.  אפשריים  מפגעים  ומציג 
ההורים  ואת  הילדים  את  להדריך  מנסה 
זהירות-  דרכי  ולנקיטת  לב  למה לשימת 
ספוגים  דוגמאות:  אחרת,  אפשר  איך 
חשמל,  של  לשקעים  כיסוי  לארונות, 
עם  למקרר  מגנט  חדות,  לזכוכיות  מגן 

מספרים חיוניים.
המכילה  קופסה   - הפלאים"	   "קופסת 
מפגעים  למניעת  ייחודיים  אביזרים 
אפשריים בבית המוענקת על ידי האחות 

בביקור הבית.
- כלי בקרה מיוחדים לבקרה  כלי בקרה	  
אשר  ובתים  ספר  בתי  מוסדות,  על 
ידי אנשי מקצוע בכדי לאתר  פותחו על 
עליהם.  ולהתריע  אפשריים   מפגעים 

* ניתן לקבל עותק של כלים הבקרה.
- המשחק בשפה  משחק "בטיחות בריבוע" 	 
הערבית בנוי מארבע תחומים: בית; סביבה; 
שתי  שובצו  תחום  לכל  כביש.  עבודה; 

תמונות - אחת נכונה והשנייה אסורה.
יפגעות  ה	  בנושא   - ציורים  תחרות 
פרסים  נושאת  התחרות  ילדים. 
הערבית בשפה  הכללית  באתר   ונמצאת 
http://www.clalit.co.il/ar/family/

/childrens/competition

הפעלת התוכנית
בשיתוף  פתיחה  באירועי  הושקה  התוכנית 
כל מעצבי דעת הקהל בכפר. בסיכום נערכו 
כ-400  השתתפו  אירוע  ובכל  אירועים   11
ואנשי  נשים  גברים,  ילדים,  בהם  משתתפים 
רכזי  המועצה,  ראש  הוזמנו  לאירוע  ציבור. 
מהנהלת  ונציגים  גננות,  מורים,  חינוך, 
למניעת  תוכנית  הוצגה  הרמות.  בכל  הקופה 
בנושא  הדרכות  ובוצעו  השנתית  ההיפגעות 
בטיחות הילדים. דגש מיוחד הושם על הפעלת 
שיעור  נמצא  בהם  הכפרים  בשני  התוכניות 

בכפרים  ילדים.  היפגעות  של  במיוחד  גבוה 
אלה התחייבו המועצה למעורבות אקטיבית, 
הכוללת שינוי במדיניות ההתייחסות למניעת 
תאונות בית, וניתנה הסכמה לשילוט המכריז 

על הכפר כ"כפר בטוח".
ההמתנה  בחדרי  הוצבו  הכפר  במרפאות 
ארונות ובהם עזרי בטיחות לבית בטוח, חומר 
לגרות  שמטרתם  בטיחות,  ומשולש  הסברה 
את הלקוחות לשאול, להתעניין ולקבל הדרכה 

מהצוות במרפאה.
על שולחנם של רופא הילדים והאחות - הוצב 

משולש בטיחות. 
 80 שינוי,  סוכני  גם  הוכשרו  אלה  בכפרים 
י"א  בכיתות  נערים   320 ו-  צעירות  אמהות 
)"פרחי בטיחות"( אשר קיבלו הדרכה בעזרה 
נפילות.  מניעת  בתחום  וההעשרה  ראשונה 
מתקני  את  בכפר  בחנו  הבטיחות"  "פרחי 
והעבירו  ציבוריים  השטחים  ואת  המשחקים 
ובטיחותם  תקינותם  על  מצולמים  דוחות 

למועצה המקומית. 

ביקורי בית בבתים 
שילדיהם נפגעו מתאונה

האחיות קבלו הכשרה ייעודית וצוידו בחומרי 
בטיחות,  משולש  מצגות,  כמו:  להדרכה  עזר 
בטיחות  אביזרי  שמכילה  פלאים"  "קופסת 
בשני  הבית התקיימו  ביקורי  לבית.  בסיסיים 
שנה.  כחצי  וכעבור  להיפגעות  סמוך  שלבים, 
והשתמשו  מפגעים  בבתים  איתרו  האחיות 
באביזרים לתיקון מידי של המפגעים. עד כה 
כי  נמצא  ובמהלכם  בית  ביקורי   476 בוצעו 
ברוב הבתים קיים מחסור בסורגים לחלונות 
ומחסור במעקות בטיחות, כמו כן התברר כי 
ובלטו  בטיחותיים  עזר  באביזרי  שימוש  אין 
בבית  הבטיחות  בתחום  ומודעות  ידע  חוסר 

ובסביבה.

סיכום
תחת  פעילות  כשנת  הוכתרה   2007 שנת 
גורל".  גזרת  אינם  "תאונות  הסיסמא: 
לטווח  תשתית  בהקמת  התמקד  התהליך 

ארוך בתחום המניעה ובעיקר בשינוי תפיסות 
דעת  מובילי  אל  חיבור  כי  נמצא  והתנהגות. 
הדתי  הממסד  מועצות,  ראשי  כמו  הקהל 
תהליכים  בהובלת  לסייע  עשוי  חינוך,  ואנשי 
מסוג זה. פעולה רבה נעשתה בתחום הכשרת 
בתחום,  העוסקים  מעגל  והרחבת  צוותים 
הקמת צוות של סוכני שינוי בעלי תפקידים 
מוגדרים ומחויבות לתהליך. העבודה נעשתה 
שינוי'  'סנוניות  שהיוו  כפרים  תשעה  מול 
כאשר שניים מהם הוגדרו כ"כפרים בטוחים" 
שימוש  נעשה  ואבזור.  שילוט  נכללו  ובהם 
כלים  ופותחו  הקיימים  העזר  אביזרי  במרב 
נוספים כדי ללמד ולהמחיש בדרך חווייתית 
לאור  מפגיעה.  הימנעות  דרכי  מאיימת  ולא 
להתעוררות  עדות  קיימת  אלה  פעולות 
ומוסדות  מועצות  האוכלוסייה  בקרב  גוברת 
חינוך הן לחומרת התופעה והן לצורך למגרה 
בכוחות משותפים. הפעילות תרמה להעלאת 
מודעות המשתתפים למפגעים ולקיומם של 
אמצעים למניעה, במקביל נערך טיפוח סוכני 
שינוי קהילתיים ומבוצעת פעילות הדרכתית 

אינטנסיבית למיגור מפגעים.
בחתום המפגעים בשטחים הציבוריים ומתקני 
משחקים ניתן לראות שיפור ותיקון של חלק 

מהמפגעים על ידי המועצה האחראית. 
האחיות הוכרו כבעלות מקצוע מומחיות והן 

מהוות ברות סמכא. 
להדרכה  בפניות  משמעותית  עליה  חלה 

במוסדות חינוך במועצות ובקהילות שונות. 
לשינוי  אמיתי  ורצון  כנה  התעניינות  קיימת 
עצמן  רואות  בתחום,  העוסקות  והאחיות 

כסוכני שינוי ברמה החברתית והפוליטיות.

ביבליוגרפיה
בצפון-  בילדים  פגיעות   ) 1 .2003( ואחרים  מירון 
הרפואה  סיכון.  וגורמי  מצב  תמונת   - ישראל 

כרך 142.
דוח'   -  ) 2 .2006( בישראל"  ילדים  "היפגעות 

"בטרם" לאומה.
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סיעוד - עבר, הווה ועתיד
RN Prof. Ph.D LL.B 

2
 RN, MA, פרופסור נילי טבק

1
אני גולדמן

אחות במחלקה פנימית, ביה"ח שיבא, תל השומר. ראש תוכנית המוסמך וראש יחידת האתיקה בביה"ס למקצועות הבריאות והחוג לסיעוד,אוניברסיטת תל- אביב.. 1 2 .

מבוא
מקצועות  הם  וסיעוד  הוראה  כמו  מקצועות 
עומדים  לא  קרי  כסמי-פרופסיה,  המוגדרים 
מקצועות  פרופסיה.  של  בקריטריונים  עדיין 
אלה בעלי סטטוס נמוך יותר, תקופת הכשרתן 
ומומחיותם  מוגבלת  אוטונומיה  בעלי  קצרה, 

 .)Etzioni, 1969( לא מפותחת מספיק
המקצועית  הקבוצה  הינן  שאחיות  היות 
לשלבם  יש  הבריאות,  בשוק  ביותר  הגדולה 
בעיצוב השליחות המנהיגותית והמדינית של 
בעשייה  המעורב  כמקצוע  סיעוד  מקצועם. 
הרפואית, הרחיב בשנים האחרונות את מגוון 
הטכנולוגית  ההתקדמות  ומחקריו.  פעולותיו 
במקצוע  העוסקים  את  חשפה  ברפואה 
את  שהעצים  דין  ומתן  אחראיות  לסמכות, 
רמת האחריות של סגל הסיעוד, ללא שימת 

דגש מספקת על הסמכות הנדרשת לצידה. 
המקצועית  האחריות  בין  פער  יצר  זה  מצב 
לסמכות החוקית הקשורה בעשייה הסיעודית. 
הסיעוד  להכרת  הדרישה  זה העלה את  פער 

כפרופסיה. 
הסיעוד  התפתחות  את  נציג  זה  במאמר 
המידה  אמות  בחינת  תוך  בארץ,  כפרופסיה 
בהן צריך לעמוד מקצוע הסיעוד בכדי להגיע 

למעמד של פרופסיה.

רקע היסטורי
למקצוע הסיעוד בישראל עבר עשיר שראשיתו 
ב-1918, עם האחיות הראשונות ששלח ארגון 
לאם  מונעת  רפואה  שירותי  להקים  הדסה 
הראשון  ספר  בית  ייסוד  ועם  בישראל  ולילד 
תקופה  באותה   .)2000 ואנסון,  )שובל  לסיעוד 
הסיעודית  והעבודה  הבריטים  בארץ  שלטו 
1948- מ-  בריטיות.  תקנות  על  התבססה 

1979, מדינת ישראל אופיינה בראשית צעדיה 
בעלייה גדולה שהגדילה באופן משמעותי את 
המעשיות  ורבות מהאחיות  לאחיות,  הדרישה 
העבודה. האחיות  לכוח  שעלו ארצה הצטרפו 
שהגיעו מחו"ל היו חייבות להציג מסמך המעיד 
קיבלו  ולפיו  בחו"ל  והכשרתן  השכלתן  על 
כפרופסיה  הסיעוד  הגדרת  עבודה.  רישיון 
בתקופה זו טרם עלתה על הפרק. יש הטוענים 
כי אחיות שהגיעו ארצה היו בעלות רקע, ניסיון 
ביסוס  ולכן  עבודה,  של  שונים  וסטנדרטים 
סטנדרטים ונהלי עבודה אחידים, היה משאיר 

רבות מהאחיות מחוץ לכותלי המקצוע - כולל 
המחסור  את  מחריף  ובכך  מעשיות  אחיות 
 .)Shvarts & Frenkel, 1998( באחיות 
הסיעוד  בסוגית  דיון  כי  לזכור  יש  זאת  עם 
במהלך  התעורר  ביניהם  והקשר  והפרופסיה 

שנות ה - 60 של המאה הקודמת.

המעמד החוקי של האחיות 
לפי פקודת בריאות העם מספר 1 שהונפקה 
על ידי הבריטים ב- 1918, כל העוסק ברפואה 
חייב ברשיון מוכר על ידי משרד הבריאות. בין 
רופאי  מנתחים,  רופאים,  נכללו  המקצועות 
הוזכר  לא  סיעוד  ורוקחים.  מיילדות  שיניים, 
פקודת  לעבודה.  רשיון  בו  שנדרש  כמקצוע 
הרופאים מ-1928, ִאפשרה לעוסקים ברפואה 
להעסיק אחיות ללא התניית עיסוקן ברשיון 
עבודה. הפקודה קבעה שאין למנוע מאחיות 
מלסעוד את החולה. פקודת בריאות הציבור 
שהחליפה את זו של 1928 קבעה שני תנאים 
והם: בבית החולים  לרישום של בבית חולים 
תעמוד  ובראשו  כשיר  סיעודי  צוות  יעבוד 
המוכר  עבודה  רישיון  בעלת  מוסמכת  אחות 
העניקה  הפקודה  הבריאות.  משרד  ידי  על 
דרישות  לקבוע  הבריאות  משרד  לִמנהל 
בהיבט  חולים  בבבתי  לאחיות  הנוגעות 

ההכשרתי והמקצועי. 
היות שלא היה בנמצא מסמך חוקי המגדיר 
את המקצוע ואת הרשאים לעסוק בו, נוצרה 
קטגוריה של אחיות מעשיות שכללה עוסקים 
את  לקדם  מנת  על  הסמכה.  ללא  בסיעוד 
לימודים  תוכנית  נבנתה  המעשיות,  האחיות 
אחיות  להכשיר  במטרה  חודשים   18 בת 
מעשיות לאחיות מוסמכות. עם ביסוס מקצוע 
הסיעוד כמקצוע אקדמי, המדיניות של משרד 
הבריאות הייתה לצמצם את מספר האחיות 
המעשיות )Shvarts & Frenkel, 1998( עד 

לביטול מעמדן.
ברפואה  העוסקים  פקודת  חודשה  ב-1976 
)1947( ונקראה פקודת הרופאים. הפקודה בין 
היתר קבעה שהעיסוק ברפואה יעשה אך ורק 
על ידי מורשה לעסוק ברפואה ואין היא באה 
במקביל  החולה.  את  לסעוד  מהאחות  למנוע 
בישראל  היהודיות  האחיות  מ-1947  לפקודה 
 The( האחיות  איגוד  אחד:  לגוף  התאחדו 
Nurses Association(, אשר ייצג פורמלית 

נפרד  גוף  הקימו  המיילדות  האחיות.  כל  את 
.)Shvarts & Frenkel, 1998( ועצמאי

הנוגע  הציבור  בריאות  חוק  נחקק  ב-1979 
לאחיות בבית החולים ובחודש נובמבר 1979 
בריאות  לפקודת  תיקון  העבירה  הכנסת 
הציבור שנתנה סמכות למנכ"ל לקבוע תקנות 
הנוגעות לכלל האחיות. בהמשך לתיקון נוצרו 
שני סטים של תקנות: תקנות לאחיות בקהילה 
שני  מטרת  החולים.  בבית  לאחיות  ותקנות 
להסדרת  בסיס  להוות  הייתה  הללו  הסטים 

המקצוע בעתיד, אך הדבר לא נעשה.
סט  הבריאות  משרד  מנכ"ל  קבע  ב-1988 
את  והדגיש  האחיות"  "תקנות  של  מחודש 
הרשומות השונות לאחיות בית חולים ואחיות 
הקהילה. הרישום החדש כלל קטגוריה חדשה 
של מיילדות שהייתה חלק ממקצוע הסיעוד 
ראשית  אחות  ידי  על  רישום  חייבת  והייתה 

.)Shvarts & Frenkel, 1998(
ב- 1993 יזמה הסתדרות האחיות הצעה חדשה 
לחוק אחיות. הצעת החוק קבעה קריטריונים 
הוגדרו  והמיילדות:  האחיות  לרישוי  ותנאים 
מוסדות הרשאים להכשיר אחיות; התחייבות 
אמצעים  והתמחויות;  מתקדמים  ללימודים 
משמעתיים; פיקוח רפואי; אספקטים נוספים 
של מקצוע הסיעוד. בתמורה, נדרשו שינויים 
ובפקודת  המיילדות  בפקודת  מסויימים 
הרופאים. היות שהתגובות לכך היו מעורבות 
שלא   1995 ב-  חדשה  טיוטה  הוכנה  ושונות, 

כללה מיילדות. 
ב-1996 שינו הבחירות הכלליות את המעמד 
 Shvarts( בקידום החוק  עיקוב  וחל  המדיני 

.)& Frenkel, 1998
ידי  על  ניסיון  נעשה   )2007( אלה  בימים 
האחיות לעורר מחדש את יוזמת הצעת החוק 

על מנת להסדיר סופית את הפרופסיה. 

הגדרת הפרופסיה
יחודי,  ידע  הדורש  מקצוע  הוא  פרופסיה 
נבדלת מעיסוקים  והכנה. פרופסיה  מיומנות 
ארוכה  להכשרה  דרישה  ידי  על  אחרים 
והכשרה  חינוך  של  הסטנדרטים  ומיוחדת. 
הפרופסיה  חברי  ידי  על  נקבעים  לפרופסיה 
ולא ע'ל ידי גוף זר. קריטריונים של פרופסיה 
ייחודי,  ידע  גוף  מיוחדת,  השכלה  כוללים: 
שירות  מתן  אוטונומיה,  אתי,  קוד  מחקר, 
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מיוחדות  מיומנויות  בעל  פרופסיונלי  וארגון 
.)Kozier, Erb, Berman & Burke, 2000(

מחקר
הטיפול  שיפור  היא  בסיעוד  המחקר  מטרת 
והשירות הניתן למטופל. היום מערכת בריאות 
כן,  על  כלכליים,  חישובים  ידי  על  מונעת 
במיוחד.  חשובים  לעלויות  הנוגעים  מחקרים 
גופים המשלמים על טיפול רפואי כמו חברות 
מחקר  העלויות.  את  להוריד  שואפים  ביטוח 
היעיל,  הינו  טיפול  איזה  להעריך  יכול  סיעודי 
יכול  סיעודי  מחקר  כן,  כמו  והזול.  האיכותי 
להצדיק את הצורך באחיות ולזהות את האחות 
הכוחות  אחד  ביותר.  והאיכותית  היעילה 
הוא  הרפואה  מאחורי  העומדים  המניעים 
מנת  על  במחקר  להשתלב  עלינו  לכן  מחקר, 
לספק בסיס מחקרי לתחום וגם לזכות למעמד 

.)Glazer & DeKeyser, 2000( מהסובבים
 60 ה-  בשנות  החל  בארץ  המחקר 
האחיות  השכלת  היו  הנחקרים  כשהנושאים 
ואדמיניסטרציה. עם השנים המוקד המחקרי 
עבר לנושאים הקליניים כמו סימפטומים של 
ואיכות  חיים  איכות  פסיכוגריאטריה,  כאב, 

 .)Glazer & DeKeyser, 2000( הטיפול
מתחלקים  מחקר  לביצוע  מוקדמים  תנאים 
למספר קטגוריות: התחייבות אישית, מקצועית, 
מוסדית ומדינית. התחייבות אישית מתייחסת 
PhD אשר  או  למספר אחיות בדרגת מסטר 
ישנן   )2007( כיום  מחקר.  לעשות  מחוייבות 
ו-40   MA תואר  בעלות  אחיות   696 בארץ 
אחיות בעלות תואר PhD ושמונה עם דרגת 
בהתמדה  עולים  אלו  מספרים  פרופסורה. 
הראשי  המדען  שינה   2006 בשנת  ובביטחה. 
את תפיסתו ואפשר לחוקר הראשי במחקרים 
אחות  להיות  אדם,  בבני  רפואי  ניסוי  שאינם 
התקדמות  זוהי  לפחות.   MA תואר  בעלת 

ממעותית לעומת המצב שהיה קודם לכן.
מקצועי,  בסיס  כוללת  מקצועית  התחייבות 
מאגרי  מקצועיים,  עת  כתבי  מקצועי,  ארגון 
מידע, מפגשים וכנסים. ההתחייבות מתחילה 
הערך  את  מדגישים  בו  הלימודים  מספסל 
להסתדרות  בסיעוד.  המחקר  וחשיבות 
האחיות ואיגוד האחיות הבינלאומי יש ועדה 
מחקרית שמסבסדת תוכניות לימוד ומחקר, 
בהם גם כתב עת ישראלי - "אחות בישראל". 
גם  אונקולוגיות  אחיות  של  ישראלי  איגוד 
מחקריים.  לפרוייקטים  כסף  מספק  הוא 
הינה  מחקרים  ביצוע  לקדם  הדרכים  אחת 
תגמול האחיות העוסקות מחקר, מתן זמינות 
 Glazer &( ועוד  ספרותיים  למקורות 
DeKeyser, 2000(. נכון לשנת 2004 הוקמה 
את  הוציאה  אשר  בסיעוד  למחקר  עמותה 

כי  לומר  שניתן  מכאן  ידע".  "גוף  העת  כתב 
הסיעוד עומד בקריטריון המחקר.

קוד אתי
של  פורמלית  הצהרה  הוא  אתי  קוד 
של  סט  זהו  קבוצה.  וערכי  אידיאולוגיה 
חברי  לכל  משותפים  אשר  אתיים  עקרונות 
דעתם  שיקול  את  משקף  הוא  הקבוצה, 
המקצועית.  לפעילותם  כסטנדרט  ומשמש 
ובהן:  מטרות  מספר  בסיעוד  האתי  לקוד 
להזכיר  עצמי,  בניהול  המקצוע  את  לנתב 
לאחיות את האחריות שהן לוקחות על עצמן 
ולספק הנחיות כלליות להתנהגות מקצועית 

.)Kozier, Erb, Berman & Burke, 2000(
והאחים  האחיות  הסתדרות   1994 בשנת 
בשנת  עודכן  אשר  אתי  קוד  חיברה  בישראל 
מכניסתם  בישראל  ואחים  אחיות   .2004
למקצוע ולאורך כל שנות עבודתם, נוטלים על 
עצמם מחוייבות לאתיקה מקצועית. קוד אתי 
ואחים  אחיות  יחסי  תחומים:  לשלושה  נוגע 
ויחסי  וחברה  ואחים  יחסי אחיות  למטופלים, 
אחיות ואחים למקצועם ולהקהילה המקצועית. 
זה  בקריטריון  עומד  בארץ  הסיעוד  מקצוע 

)הסתדרות האחיות ואחים בישראל, 1994(.

אוטונומיה
הן  מתייחס  פרופסיונלית"  "אטונומיה  המושג 
 MacDonald,( לפרופסיה והן לפרטים עצמם
2002(. בהיבט הסיעודי מדובר על לזכות לניהול 
אחרים  מקצועות  כמו  סיעוד  עצמי.  ופיקוח 
בתוך  משלו,  סטנדרטים  לקבוע  חופש  קיבל 
גבולות נרחבים ולאכפם על החברים למקצוע. 

לצוות  המודרנית,  הבריאות  במערכת  היום 
סטנדרטים  לקבוע  זכות  ניתנת  הסיעודי 
סמכות  יש  מקצועיים  לגופים  מקצועיים. 
לקבוע סטנדרטים לגבי חינוך ורישוי, להעניק 
ולבטל היתרים לעסוק במקצוע סיעוד. חופש 
אוטונומיה.  של  סוג  הם  ושליטה  זה  יחסי 
הסיעוד הוא מקצוע עם פיקוח עצמי אך תלוי 
בחקיקה. הזכות לפיקוח עצמי ניתנה על ידי 
החברה  הסכמת  זוהי  החקיקה.  דרך  החברה 
של  ומבצע  המחוקק  ענף  ידי  על  המיוצגת 
הסמכות  את  לפרופסיה  שנותנת  הממשלה 

.)MacDonald, 2002( והאוטונומיה שלה
תחומי פעילות ִמנהל הסיעוד כוללים: קביעת 
פרופיל אחות מוסמכת ותוכניות להכשרתה; 
בהתאם  המוסמכת  האחות  תפקיד  עדכון 
המעוגן  הפרופיל  שיקוף  במערכת;  לשינויים 

בבחינת הרישוי. 
בראש הִמנהל עומדת אחות ראשית המשמשת 
משרד  ולהנהלת  הכללי  למנהל  לשר,  כיועצת 
הבריאות בכל הנוגע לאחיות ותחומי עיסוקן. 

עם זאת, יש לציין כי אין אוטונומיה מקצועית 
מוחלטת מבחינה מדינית, לא קיים גוף מקצועי 
בלתי תלוי שינהל, ירשום ויבקר את העוסקים 
שייקבעו  חוקים  למערכת  בכפוף  בסיעוד 

באמצעות משרד הבריאות )קול וקול, 2001(.
אוטונומיית הפרט מתייחסת ליכולת האחות 
לסמכות  כפופה  לא  כשהיא  החלטה  לקבל 
לפרופסיה.  שמחוץ  מקורות  של  ושליטה 
מכוונת  אחות  של  מקצועית  אוטונומיה 
בהתאם  להתנהג  אחות  של  ואחריות  לזכות 
להפעיל  זכות  המקצוע,  של  לסטנדרטים 
שיקול דעת מקצועי וזכות לסרב. אוטונומיה 
האחיות  לפעילות  הצדקה  מספקת  זו 
שלה  המקצועית  דעתה  לשיקול  בהתאם 

.)MacDonald, 2002(
 )in MacDonald, 2002( Powerו  לפי 
של  באוטונומיה  התומכת  מעשית  לסביבה 
אחות ישנה חשיבות רבה. סביבה זו מאופיינת 
לזהות  ואחראיות  סמכות  הזדמנות,  במתן 
משחקים  נהלים  גם  בשטח.  בעיות  ולפתור 

תפקיד בקידום או עיכוב של אוטונומיה. 
בריאות  במתקני  מועסקות  בישראל  האחיות 
מרפאות  חולים,  בתי  בהם:  ומגוונים  שונים 
בתי  המשפחה,  לבריאות  תחנות  קהילתיות, 
נושאות  הבריאות,  בחלק ממתקני  ועוד.  ספר 
והמעקב  לטיפול  מרכזית  באחריות  האחיות 
שונה  האחות  האוטונומיה של  מידת  הרפואי. 
משירות רפואי אחד למשנהו. השיעור הגבוה 
והצורך  בארץ  לאוכלוסייה  ביחס  רופאים  של 
את  מאוד  הגביל  תעסוקה,  להם  לספק 
ההתפחות הסיעוד כמקצוע אוטונומי בישראל. 
כבכיר  בישראל  המקובל  הרפואה  מקצוע 
הרשויות  עם  יחד  הבריאות,  מקצועות  מבין 
האחראיות על בריאות בארץ, הגבילו את טווח 

האחריות הפורמלית של מקצוע סיעוד. 
בשנת 2001 הופץ חוזר מטעם ִמנהל הסיעוד 
סיעוד  פעולות  מספר  הוגדרו  בו   )2001(
האחיות  של  מעמדן  את  ששינו  חדשות 
סיעוד".  ל"פעולות  חריגות"  מ"פעולות 
הפעולות מותרות לאחיות מוסמכות ולאחיות 
בהתאם  מוכרת,  התמחות  בעלות  מוסמכות 
המצורפת.  ברשימה  המוגדרים  לתחומים 
פעולת סיעוד היא פעולה המעוגנת כפעולת 
העם.  בריאות  בתקנות  בסיעוד"  "עיסוק 
לביצוע,  האחראיות  והן  הסמכות  הן  כאשר 
הפעולה הינה של כל אחות על פי הכשרתה 
המקצועית והיא רשאית לבצעה בכל מקום בו 
נדרש הטיפול. חשוב לציין כי ביצוע הפעולות 
חתום  בפרוטוקול  או  רופא  בהוראת  מותנה 
על ידי הִמנהל הרפואי וכן בעמידה בתנאים 
שונים המפורטים בחוזר. בתי הספר החלו את 
אלה  פעולות  לביצוע  הסטודנטים  הכשרת 
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משנת לימודים שבאה לאחר הוצאת החוזר. 
עומד  סיעוד  כי  לומר  ניתן  לא  זאת,  עם 
בקריטריון האוטונומיה. עד היום המקצוע לא 
מוסדר מבחינה חוקית. אומנם ההצעה לחוק 
אך  מסויימת  תקופה  מזה  קיימת  האחיות 

טרם התקבלה בכנסת.

גוף ידע יחודי
הפרופסיה  לכיוון  שמתקדם  כמקצוע  סיעוד 
משלו,  ייחודי  ידע  גוף  של  בהגדרה  מעורב 
ומומחיות  לפרקטיקה  שחיוני  ידע  גוף 
על  ידע,  בסיס  להגדיר  מנת  על  סיעודית. 
האחיות להכיר ברעיונות, מושגים ותיאוריות 
שייחודיות לסיעוד. תיאוריות מספקות זווית 
התפתחות  הסיעוד.  תחום  על  ברורה  ראייה 
ומאז   1960 בשנת  תנופה  חוותה  התיאוריות 
של  עבודתן  בזכות  משמעותית  התקדמה 
והשתתפות  תיאורטיקניות  אחיות  מספר 
תיאוריות  על  בנושאים  בוועידות  אחיות 
ופיתוח המחקר שבא לתת תוקף לתיאוריות. 
בין התיאוריות הקיימות ניתן לציין בין היתר 
 ,  Orem, Leinunger של  התיאוריה  את 
 Kozier et(. ועוד   Roper של  החיים  מודל 
al., 2000( כמו כן לסיעוד יש שפה בינלאומית 
ו-  סיעודיות  באבחנות  ביטוי  לידי  הבאה 
 .Nursing Intervention Classification

הסיעוד עומד בקריטריון של גוף יידע יחודי 
.)Herdman, 2001(

השכלה ייחודית
השכלה מיוחדת מהווה אספקט חשוב בסטטוס 
הפרופסיונלי. כיום קיימת נטייה להעביר את 
אוניברסיטאית.  למסגרת  הסיעוד  לימודי 
תוכנית  כי  מאמינים  בסיעוד  מורים  הרבה 
לימודים לתואר ראשון צריכה לכלול בין היתר 
רפואה  למדעי  בנוסף  חופשיים  מקצועות 

)Kozier et al, 2000(. וחברה הנלמדים
בתי  שני  בארץ  היו   1919 ועד   1916 משנת 
רשומות  היו  אחד  בכל  כאשר  לסיעוד  ספר 
ניקבע   1919 בשנת  מקומיות.  תלמידות   40
תוכנית  הספר.  בתי  לשני  משותף  סילבוס 
וכל  שבארה"ב  לזו  זהה  הייתה  הלימודים 
נערכו  הלימודים  בעברית.  הועברו  הקורסים 
 1923 בשנת  חולים.  בבתי  החולה  מיטת  ליד 
בתי  להנהלת  הועבר  הספר  בתי  שני  ניהול 
החולים. בין השנים 1920 ל- 1940 בתי הספר 
של הדסה שימשו כמודל לבתי ספר לסיעוד 
הסילבוס  החולים.  בתי  במסגרות  שהוקמו 
בתי  בכל  לימודי  לסטנדרט  היה  הדסה  של 
לאחר  בישראל.  לסיעוד  היהודיים  הספר 
משרד  ידי  על  אומץ  הסילבוס  המדינה,  קום 
הבריאות כתוכנית פורמאלית ללימודי סיעוד. 

במסגרות  התנהלו  הספר  בתי  רוב  בתחילה 
ליד  התבצע  מהלמידה  כשחלק  חולים,  בתי 
מיטת החולה. בשנת 1980 הועברו בתי הספר 
שנות  באמצע  האוניברסיטאות.  חסות  תחת 
תוכניות  פתחו  בארץ  האוניבסיטאות  ה-80 
לתואר שני ודוקטורט והחל המחקר בסיעוד 

 .)Shvarts & Frenkel, 1998(
בשנות ה-90 נתנה הנהלת משרד הבריאות את 
ברכתה לחתימת חוזה עם אוניברסיטת תל-
אביב להסבת חלק מבתי ספר לסיעוד לבתי 
מנכ"ל  אישר   1998 בשנת  אקדמאים.  ספר 
פיתוח  לקראת  לפעול  דאז  הבריאות  משרד 
מסלול השלמה בתואר B.A. בסיעוד לאחיות 
תלת-שנתיים  ספר  בתי  ולספח  מוסמכות 
אקדמאית.  למסגרת  תעודה  המעניקים 
בשכר  גמול  הבריאות  משרד  אישר  כן,  כמו 
לאחיות המשלימות את השכלתן האקדמית 
ספר  בתי  נסגרו  לכך,  מעבר  וִמנהל.  בסיעוד 
פתח  הסיעוד  וִמנהל  מעשיות  לאחיות 
בתוכנית הכשרה לאחיות מעשיות שתשדרגן 
לרמתה של אחות מוסמכת. בישראל קיימות 
תואר  לימודי  בהן:  לימוד  תוכניות  מספר 
תוכניות השלמה  מוסמכת/אקדמאית;  אחות 
לסמכות; תוכניות שונות של הסבה מקצועית 

 .)Glazer & DeKeyser, 2000(

ארגון פרופסיונלי 
חברתיים,  הסדרים  על  ושומר  קובע  הִמנהל 
פוליטים וכלכליים שבעזרתם העוסקים בסיעוד 
שולטים על הפרקטיקה, על מומחיות ועל תנאי 

)Kozier et al., 2000(. וענייני עבודתם
הומלץ   ,1990 בשנת  נתניהו  ועדת  בעיקבות 
על שינויים בשלושה תחומים: ביטוח בריאות, 
ניהול בתי חולים ושינוי תכנים בארגון משרד 

הבריאות. 
מאז הקמתו הִמנהל הציג את נושא הסיעוד 
מדיניות.  לקביעת  תהליך  לצורך  השר  בפני 
לִמנהל הסיעוד ישנן מספר מטרות ועל מנת 
לעמוד בהן הוקמו שלוש מחלקות שעובדות 
הנחיות  מקצוע,  פיתוח  פעולה:  בשיתוף 

מקצועיות, הסמכה וניהול אדמניסטרטיבי. 
על  אחראית  מקצועי  לפיתוח  המחלקה 
להנחיות  המחלקה  הסיעודי.  בתחום  עשייה 
גופי  לפרקטיקה.  הנחיות  קובעת  מקצועיות 
תוכנית  בתוך  משולבים  ומיומנויות  ידע 
לימודים אשר נקבעת על ידי מחלקת פיתוח 
הסמכה  מחלקת  ידי  על  ומאושרת  מקצוע 
 Riba, Greenberg, &( ואדמיניסטרציה 
מהווה  לא  שהִמנהל  היות   .)Reches, 2004
 -  Board of Nursing גוף בלתי תלוי כמו 
 Nursing Practice-ל גוף מקצועי שכפוף 
והשופטת,  מחוקקת  לרשות  ומוכר   Law

היונק את סמכותו מחוקי המדינה, )קול וקול, 
2001( - סיעוד לא עומד בקריטריון זה.

גישה למתן שירות
בין  המבחין  שירות  למתן  גישה  לפתח  יש 
מעיינם  שבראש  אחרים  למקצועות  סיעוד 
אלטרואיזם  מחשיבים  הרבה  הרווח.  עומד 
ולתמיד  מאז  סיעוד  המקצוע.  של  כמאפיין 
בא לשרת אחרים, אך שירות זה צריך להיות 
מונחה על ידי כללים, מדיניות וקודים אתיים 

.)Kozier et al., 2000(
של  בסיסי  צורך  לספק  מנת  על  קיים  סיעוד 
החברה, בלעדיו המקצוע לא היה קיים. מילוי 
התפקיד של סנגור המטופל והחברה מכתיב כי 
פעולתן של אחיות הן לטובת בריאות הציבור 
זכויות המטופל. חלק מהחוזה  על  מִגנות  והן 
של אחיות עם החברה מהווה התחייבות אתית 

.)Jardin, 2001( לשיפור את איכות החיים
בינלאומיים  ארגונים  בעולם  קיימים  ככלל 
 WHO, International Council of כמו 
Nurses והאו"ם המספקים סטנדרטים שונים 
העולמית  לקהילה  טיפול  למתן  הקשורים 
חוק  קיים  בישראל בפרט  בינלאומית.  ברמה 
ביטוח סיעוד, ביטוח בריאות ממלכתית, חוק 
אחרים  וחוקים  האתי  הקוד  החולה,  זכויות 
המהווים אבן דרך לעשייה הסיעודית. סיעוד 

בישראל עומד בקריטריון זה.

אחיות ככוח פוליטי
אחיות כגוף מקצועי גדול במערכת הבריאות 
אחיות  רבה.  השפעה  בעל  אדיר  כוח  מהוות 
קשים,  מטופלים  עם  יומיום  שמתמודדות 
"מכבות שרפות", מנהלות משא ומתן בנושאים 
פיתחו   - קונפליקטים  ומיישבות  טיפוליים 
מיומניות שנחשבות כייחודיות לפוליטיקאים. 
נכון להיום משמשת הבמה הפוליטית לקביעת 
מדיניות הבריאות, על במה זו נחקקים חוקים 
ונקבעים נהלים. רוטנברג )1995( גורסת שכוח 
על  השפעה   - משמעותו  פוליטי,  חברתי 
מהלכים וחוקים הקשורים בבריאות, בהדגישה 
גם  להשפיע  חייבים  בסיעוד  שהעוסקים 
כפרטים בעלי הכשרה מקצועית מתאימה וגם 
ומקבלי  המטופלים  למען  זאת  כל  כאזרחים. 
השירות. אך גם עבור עובדי הסיעוד בעצמם, 
להעלאת כבודם ויוקרתם בעיני עצמם ובעיני 
איגוד  של  כוחו  לדעתה,  הסובבת.  החברה 
מקצועי הוא בפעילותו כגוף מקצועי מאורגן 
ומלוכד למען השפעה פוליטית. לשם העלאת 
המודעות למעורבות חברתית של אנשי הסיעוד, 
לסיעוד,  ספר  בבתי  הלימודים  מספסל  כבר 
חברתית.  מדיניות  של  לנושא  להתייחס  יש 
לימודים  בתוכניות  לרוב   )2001(  Jardin לפי 
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ואשר  לפוליטיקה  שמתייחס  קטן  רכיב  יש 
לפעילות  התייחסות  ללא  בממשלה  מתמקד 
לכן  קהילתית.  או  ארגונית  אישית,  פוליטית 
גם  הלימודים  תוכנית  בתוך  לשלב  מומלץ 
היבט פוליטי אשר יעודד אחיות לעתיד לפנות 
לתחום הפוליטי ולהשפיע. יש להדגיש בקרב 
הגלום  הפוטנציאל  את  לסיעוד  הסטודנטים 
בחידוש השליחות של פעולה כזו, יש להמריץ 
את האחיות לפעול במרץ כל מנת לקדם את 
 Gormley( פרופסיונליות.  עבר  אל  המצקוע 

in גרנות, 2005(. 

סיכום
מקצוע הסיעוד בארץ עבר כברת דרך מאז 
למנדט  ימינו.  ועד  אחיות'  'ניצני  הופעת 
קביעת  על  גדולה  השפעה  הייתה  הבריטי 
מדיניות בריאות בארץ. מאז קום המדינה 
עבר מקצוע הסיעוד תמורות רבות במימד 
והטכנולוגי.  הפוליטי  המדיני,  המקצועי, 
מאוד  קרוב  המקצוע  קיום  נמצא  כיום 
עצמאית.  פרופסיה  של  מעמד  להשגת 
עומד  המקצוע  אם  לבחון  כשבאים 

בקריטריונים של פרופסיה כפי שהוגדר על 
ידי )Kozier et al )2000, נראה כי עדיין אינו 
והסמכות  האוטונומיה  של  בקריטריון  עומד 
אוטונומיה  להשיג  בכדי  המקצועית. 
האחיות  על  לפרופסיה,  ולהפוך  מקצועית 
לפעול למען העברת חוק האחיות שהצעתו 
מאוחדת  חזית  ייצור  החוק  רב.  זמן  קיימת 
עצמית  הכוונה  בעלי  מקצוע  אנשי  בקרב 
אחראית שטובת הציבור והעוסקים בסיעוד 

עומדים לנגד עיניהם. 

(. עובדי הסיעוד ככוח חברתי פוליטי: אל"ה- אחיות למען החברה.  גרנות, ד. )2005. 1
(. הסתדרות האחיות והאחים בישראל. הקוד האתי לאחים ולאחיות בישראל. )2004. 2

(. תת-ועדת הלסינקי לאישור מחקר שאינו ניסוי רפואי בבני אדם. משרד הבריאות. חוזר המנהל הכללי. )2006. 3
(. פעולות סיעוד. משרד הבריאות. חוזר מינהל הסיעוד. )2001. 4

. קול, ש., וקול, י. )2001( סיעוד בישראל כפרופסיה-ההיבט הרפואי ומשפטי. סיעוד ומשפט, 25, 379-385. 5
רווה, ר. )2001(. פעולות חריגות: פתח להרחבת סמכויות האחות המוסמכת. האחות בישראל, 164, 55. 6

(. העיקר בריאות, מבנה חברתי ובריאות בישראל. הוצאת ספרים על שם י"ל מאגנס, האוניברסיטה העיברית, ירושלים.   שובל, י. ואנסון, ע. )2000. 7
Etzioni, A. (1969). Preface. In Etzioni, A.(ed). The Semi-proffession and their organization. Toronto, Ontario; Collier-MacMillien Canada Ltd.8. 
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ביצוע עירוי תת עורי*
הרחבת סמכות האחות המוסמכת במחלקה לטיפול תומך

MA, RN 
2
 RN, BA, רווה רחל

1
גרבי שולמית

אחות אחראית, המחלקה לטיפול תומך, מרכז רפואי גריאטרי נתניה, מנהלת הסיעוד מרכז רפואי גריאטרי נתניה.. 1 2 .

תקציר
הרפואי  במרכז  תומך,  לטיפול  במחלקה 
הגריאטרי בנתניה הוחלט על הפעלת פרויקט 
שמטרותיו העיקריות היו מתן טיפול בעירוי תת-
גבוהה  בזמינות   )Hypodermoclysis( עורי 
האחות  סמכות  הרחבת  ידי  על  לחולים,  יותר 

המוסמכת לקבל את ההחלטה הטיפולית. 
הגישה  על  השאר  בין  מבוסס  זה  טיפול 
הפליאטיבית, המייחסת חשיבות רבה לאיכות 
חייו של החולה הנוטה למות. הכלים של הגישה 
בין היתר: איזון סימפטומים  הפליאטיבית הם 
בחילות  נשימה,  קוצר  כאב,  כמו  המחלה  של 
והקאות, סטומטיטיס, שלשולים והתייבשות, ו/

או של הטיפולים שמקבל המטופל.

הקדמה
חולים  בקרב  השכיחים  הסימפטומים  אחד 
היא  סופנית  ממארת  ממחלה  הסובלים 
יכולתם  את  מאבדים  החולים  ההתייבשות. 
זה.  בצורך  עוד  חשים  ואינם  ולשתות  לאכול 
מאזן הנוזלים והאלקטרוליטים מופר בשל חוסר 
מאידך  והקאות  ובחילות  מחד,  לשתות  הרצון 
ברטל,  )מוסגרייב,  החסך  מצב  את  המחמירות 
הנוזלים  איזון  חוסר  מצבי   .)1995 אופסטד, 
לאי-ספיקת  לגרום  עלול  והאלקטרוליטים 
הקרדיווסקולארית  במערכת  לפגיעה  כליות, 
קשיים   )Englking, 2004( בלבול.  ולמצבי 
בבליעה מונעים מהמטופל או מקשים עליו את 
נטילת התרופות או קבלת נוזלים דרך הפה. את 
ההתייבשות ניתן לזהות על פי תוצאות אומדן 
גופני כמו לשון יבשה ומחופה, עיניים שקועות, 
ומועט,  מרוכז  שתן  מהיר,  דופק  ירוד,  טורגור 

עלייה בערכי הנתרן, אוריאה ואלבומין בדם. 
עירוי תת-עורי מוגדר כפעולה אשר בה מרכיבים 
לחולה עירוי נוזלים אל החלל התת-עורי. שיטה 
באמצעות  למטופל.  ובטוחה  פשוטה  נפוצה,  זו 
עירוי תת-עורי ניתן לערות גם תרופות אל החלל 
 )Sasson & Shvartzman, 2001( .התת-עורי

 .1940 בשנת  זו  בשיטה  שימוש  נעשה  לראשונה 
השימוש בטכניקה זו היה פופולארי עד כניסתה של 
תת  בעירוי  השימוש  התוך-ורידי.  העירוי  טכניקת 
-עורי נעשה בעיקר בבתי אבות ובמוסדות לחולים 
 .)Dasgupta, Binnas, & Rochon, 2000( כרוניים
כי  טוענים   ,)2005( Prano & Bhowmick
עירוי תת-עורי בטיפול תומך, יעיל יותר ובטוח 
יותר מבחינה טכנית מאשר שימוש בעירוי ורידי. 

פקקתית  וריד  דלקת  להתפתחות  חשש  אין 
הסיכון  מסיבי.  דימום  או  )תרומבופלביטיס( 
לזיהום מקומי או אלח דם הינו מזערי, האיבר 
חופשי ואינו מגביל תפקוד יומיומי ואין תחושה 

של נוקשות איברים. 
בעשור האחרון יש נטייה לחזור לשיטה הישנה 
בהם  נדרש  שלא  במצבים  בעיקר  והמוכרת 
 .)Yap, Tan, & Koo, 2001( חירום  טיפול 
השימוש בעירוי תת-עורי נפוץ בעיקר במצבים 
של התייבשות, בחולים המאושפזים במוסדות 
גריאטריים ובחולים סופניים הסובלים ממחלת 
הסרטן, חולים אשר קיים קושי רב למצוא אצלם 
וורידים פריפריים, עקב מחלות אטרוסקלרוטיות 

או בעקבות טיפולי הכימותרפיה.
קבלת  לאפשר  הוחלט  תומך  לטיפול  במחלקה 
החלטה של אחות מוסמכת למתן טיפול ב עירוי תת-
ואף שיפור באיכות  עורי על מנת לאפשר שמירה 

חייו של המטופל ובזמינות גבוהה יותר לחולים. 

מטרות הפרויקט
להעלות את מודעות צוות האחיות המוסמכות  1 .
במחלקה בנושא התייבשות לחולים הזקוקים 

לטיפול תומך.
ובני  החולים  רצון  שביעות  את  להעלות  2 .

משפחותיהם.
להעשיר ידע בנושא עירוי תת-עורי בקרב האחיות. 3 .

יעדים
נוזלים שיכלול  טיפולי למתן  לבנות פרוטוקול 

תרשים זרימה. 
כל האחיות המוסמכות במחלקה תהיינה עצמאיות 

בקבלת החלטה לביצוע עירוי תת -עורי. 
ידווחו על עלייה  בני המשפחה או המטופלים 

בשביעות רצונם מהטיפול בהם.

תוכנית התערבות
	 שאלון ידע ועמדות שהועבר לצוות האחיות.

בני  בקרב  שהופץ  רצון  שביעות  	 שאלון 
משפחה או מטופלים.

לצוות  ידע  ורענון  העשרה  תוכנית  	 העברת 
האחיות במחלקה.

זרימה  ותרשים  טיפולי  פרוטוקול  	 בניית 
שהוסכם על ידי מנהל בית החולים, ִמנהלת 

הסיעוד והאחות האחראית של המחלקה.
כאמור, בשלב ראשון הועבר שאלון ידע לאחיות 
שאלוני  ניתוח  מתוך  תומך.  לטיפול  המחלקה 
חלקית  מודעות  קיימת  כי  עלה  האחיות  צוות 

לחולים  עורי  תת-  עירוי  מתן  לחשיבות  בנוגע 
בלט  זה.  בתחום  בידע  מחסור  וקיים  סופניים, 

הצורך בהעברת ידע נוסף מסודר ומובנה. 
האחיות  כל  הסכימו  ההדרכה,  תוכנית  לאחר 
תת- עירוי  מתן  על  ההחלטה  כי  הקביעה  עם 
זה מעיד על כך  עורי היא של האחות. ממצא 
שביטחונן של האחיות בעבודה עלה. נוסף על 
רצונן מהעבודה.  בשביעות  שיפור  גם  בלט  כך 
כל האחיות שלמות עם עצמן לגבי מתן עירוי 
ורואות בסמכות שניתנה להן יתרון.  תת- עורי 
ביעילות  ועבודתן  זמנן  את  מנצלות  האחיות 

ומנהלות באופן כוללני את הטיפול בחולה.
משפחותיהם  ובני  למטופלים  ההדרכה  תוכנית 
המאושפזים  סופניים  מטופלים  ל-15  הועברה 
נאספו  הנתונים  תומך.  לטיפול  במחלקה 
במהלך  תת-עורי  לעירוי  שנזקקו  מהמטופלים 
שלאחר  השאלונים  מניתוח  ימים.  חודשיים 
משמעותי  שיפור  לראות  ניתן  ההתערבות 
בני  או  המטופלים  של  הרצון  בשביעות 

משפחותיהם, לעומת התקופה שלפני ההדרכה.
בתקופה שלפני ההתערבות, דיווחו המטופלים 
שקיבלו הדרכה במידה בינונית ומועטה, בעוד 
מהמטופלים   87% דיווחו  ההתערבות  שלאחר 
על שיפור ניכר שחל בצוות בנוגע לדרך שצוות 
להם  שהוסברה  ובאופן  בהם  טיפל  האחיות 
קיבלו  אשר  מטופלים  העירוי.  הרכבת  סיבת 
הסבר והדרכה מצוות האחיות דיווחו על פחות 
התת-  העירוי  של  המחט  החדרת  באזור  כאב 
ההדרכה  אחרי  דווחו  מהמטופלים   60% עורי. 

שאין להם כאב, לעומת 27% לפני ההדרכה. 
מהמטופלים   53% ההתערבות  תוכנית  לאחר 
החדרת  ממקום  רבה  רצון  שביעות  הביעו 
העירוי. 60% דווחו שהעירוי איננו מפריע לביצוע 

פעולות יומיום, לעומת 0% לפני ההתערבות. 
של  הרצון  שביעות  במדדי  שיפור  איפה  בלט 

מטופלים ובני משפחותיהם.
במהלך שנת 2007 הורכבו לכ- 100 מטופלים 
אחות  החלטת  פי  על  תת-עוריים  עירויים 
ערך,  תחושת  על  מדווחות  האחיות  מוסמכת. 
מהעבודה  רצונן  בשביעות  ועלייה  סיפוק 
של  יותר  גבוהה  רצון  שביעות  גם  ומורגשת 

מטופלים ובני משפחותיהם. 
לאחות  הסמכות  להרחבת  פועלים  אנו  כעת 
גם  זו  טיפולית  החלטה  לקבלת  המוסמכת 
במחלקות נוספות, ואנו תקווה כי גם מחלקות 

אחרות ילכו בעקבותינו.

* הפרויקט נערך כעבודה מסכמת במסגרת לימודים לתואר ראשון בחוג לסיעוד, אוניברסיטת תל- אביב, בהנחייתה של ד"ר אורה שמאי-רוסלר

.( מוסגרייב, קטרין פ. ברטל, נ. אופסטד, י. )1995(. עת לתת נוזלים ועת להימנע: סקר הבוחן את הגישה של מתן עירוי נוזלים לחולים סופניים. בטאון הסיעוד האונקולוגי, ד)2. 1
Dasgupta, M., Binns, M/A/, & Rochon, P.A. (2000). Subcutaneous fluid Infusion in a long term care setting. J. Am Geriater So, 48, 795-799.2. 
Engelking, C. (2004). Diarrhea. in: Yarbro, C.H., Frogge, M.H., & Goodman, M. (eds). Cancer Symptom Management (3rd.ed). Boston: Jones & Bartlett.3. 
Yap,L.K.P., Shtan, Whkoo. (2001) Hypodermoclysis or subcutaneous infusion revisited. Singapore Med J., 42 (11), 526-529.4. 
Pranoy, B. & Bhowmick, B.K. (2005) Hypoderoclysis- a victim of historical prejudice. Age and Aging. 34, 215-217.5. 
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כמדי שנה, ייפתחו קורסים המיועדים לאחים ואחיות לשנת 2008-2009

מתוכנן בחודש יוני יום עיון בנושא טיפול בכאב והפרעות שינה משולב בהרצאות ברפואה משלימה ובדוכנים לאבחון בגלגל העין )אירידולוגיה( ורפלקסולוגיה

אחים/יות יהנו מהנחה בת 10%, לכל קורס שיילמדו במכללת רידמן - לימודי העשרה במכללת רידמן חינם.

תוכנית הקורסים תפורסם בתחילת הקורס.

פתיחת הקורסים הנ"ל מותנת ברישום של 25 אחים/יות לכל קורס.

דמי הרשמה הינם בסך 100 ₪ ומקוזזים משכר הלימוד. במקרה של ביטול הקורס לפני תחילתו, לא מוחזרים דמי ההרשמה.

ועדת ההרשמה שומרת לעצמה את הזכות ו/או אפשרות לשנות את מערכת הקורסים הנושאים או כל שינוי אחר, לרבות ביטול הקורס.

פתיחת הקורס מותנית ברישום מינימום של 25 אחים/יות. התלמידים מחוייבים לתקנון של מכללת רידמן ועלות התשלום של הקורס במקרה של ביטול לאחר השיעור השני.

המעוניינים להרשם מתבקשים/ות להסדיר את התשלום ולאשר את השתתפותם והתחייבותם לקורסים הנ"ל. 

הקורסים הנ"ל איכותיים ומיועדים לאחיות/ים בלבד. כל הקודם זוכה!!!

עלות כולל מס' מפגשיםשעות לימודשם הקורס
דמי הרשמה

יום בשבועמקום

35 כל מפגש140 שעות שעוןרפלקסולוגיה
תבוא הודעה נפרדתהרצוג1900 ₪ 4 שעות

רפלקסולוגיה- מפגשי אבחון ודיון
תבוא הודעה נפרדת10 40 שעות שעון*לבוגרי רפלקסולוגיה בכיר

מחשבים, סביבת חלונות, עיבוד תמלילים, 
WORD ,אינטרנט

40 שעות
מכללה600 ₪ 19 מפגשים20:15-17:00

למנהל

ד' 
מסריק 10, 

מושבה גרמנית

הסתדרות האחים/יות במרחב ירושלים

לפרטים נוספים והרשמה נא לפנות להסתדרות האחים/יות מרחב ירושלים - טל' 02-6233865, 02-6207202



הלבן בצבע אדום 
חנה שצמן ושרהל'ה אפרתי

תהיי  שלא  "עד  השבוע:  לי  אמרה  באשדוד  שגרה  חברה 
אדום  לצבע  התכוונה  חברתי  מדובר."  במה  תביני  לא  שם 
החלטנו שמספיק  והפצמרים.  והגראדים  הטילים  ולנשיפת 
וצריך לראות בגוף  ולברברת,  להקשיב לחדשות, לקשקשת 
בקו  אחיות  של  בחייהן  לגעת  לנסות  מדובר.  במה  ראשון 
- 12 למבצע  החזית. נסענו בעקבות המלחמה, וכך ביום ה 

"עופרת יצוקה", יצאנו.
בדרך האזנו למוזיקה והתווכחנו על נושאים ברומו של עולם, 
"אני שומעת אמבולנס  ואני לתומי אמרתי לחלל המכונית 
זה  או  משטרה  שזה  חושבים  אתם  אותו,  רואה  לא  אבל 
מכלית  מאחורי  דקות  לכמה  נתקענו  כך  אחר  אמבולנס?" 
כפולת מיכלים עמוסים בדלק, ורק כשגמרנו לעקוף גילינו 
עתה  עומדות  הכביש,  על  קודם  שנסעו  המכוניות  ששאר 
בצידי דרכים. היו גם נהגים שהלבישו אפודי מגן. כשהגענו 
לבית החולים אשקלון נפלנו היישר לידיה של מנהלת בית 
הספר לסיעוד הגב' תמר לאור. פניה מודאגות: "שמעתן את 
האזעקה? ראיתן את הבומים? הם זרקו עכשיו שלושה טילים 

שנפלו בשטח פתוח, ראיתם אותם?"
אז הבנו ש"רעש האמבולנס" ששמענו בפאתי אשקלון הייתה 
מנסים  רק  מתרגשים,  לא  כבר  שאחרי  מעניין  האזעקה. 
להבין ולהפנים. אבל אנחנו לא הצלחנו. במהלך היום היו עוד 
כמה נפילות באשקלון, שעדיין לא דיברו אלינו. בהתבוננות 
בפינה המוגנת בפני האנשים סביבי ראיתי את הדריכות, את 
הדאגה, ואת הקפיציות בכל פעם שדלת נטרקה. אולי צריך 
גודל  את  לקלוט  בשביל  אחד  מבוקר  יותר  בשטח  לשהות 

הסכנה ואולי את עצמת הניסים.
באשקלון פגשנו אחיות מודאגות מי יותר ומי פחות. רבים 
מהבעלים מגויסים, והקאסמים והגראדים ממשיכים ליפול 
אם לא באשקלון, אז בבית. בית החולים ממוגן רק בחלקו 
פנימיות  בפינות  נדחקים  אדום"  "צבע  ובהישמע  הקטן 
רחוק  לא  נפל  הוא  "הפעם  הנפילה.  את  לשמוע  וממתינים 
מהבית שלי," אומרת תמר לאור, מנהלת בית הספר לאחיות, 
בעקבות  פסקו  הספר  בבית  הלימודים  שלווה.  ונשמעת 
בביתם,  ספונים  מהסטודנטים  חלק  העורף.  פיקוד  הנחיות 
ההשלמה  קורסי  תלמידות  אחרות-  הילדים.  על  שומרים 
ההתנסויות  את  ממשיך  מיעוט  ורק  לעבודה.  חזרו  לסיעוד 

הקליניות בבתי חולים באזור המרכז.
בבית החולים אשקלון אנו פוגשים את אביטל סייג בוגרת 
בית הספר לאחיות באשקלון ותושבת שדרות. "אני אוהבת 
את  הכרתי  גדלתי,  "כאן  אביטל.  אומרת  שלי,"  הבית  את 
בעלי וילדתי את שלושת ילדים שלי. בשום מחיר איני מוכנה 
לעזוב אותו. להגיד לך את האמת התרגלנו לקאסמים ואחרי 
נכנסנו לשגרת ספיגה. הבן הקטן שלי אפילו  שמונה שנים 
לא יודע מה זה לצאת לשחק במגרש משחקים בשדרות. כל 
הילדים שלי לומדים מחוץ לישוב וכשחוזרים, נשארים בבית 
או מזמינים חברים. בבית, לפחות יש לנו ממ"ד והם מוגנים. 
כשאני בבית ונופל קאסם אני אפילו כבר לא דואגת ואינני 

רצה להתקשר. אני יודעת שאם יהיו בעיות יתקשרו אלי. מזל 
בכל  לילדים  מעונות  במלחמה  עכשיו  פתח  החולים  שבית 
הגילאים, אבל שלי עדיין בבית. אחיות שלא היו מורגלות עד 
עכשיו לשריקות וצבע אדום לומדות אט-אט שאסור לרוץ 
לחלון לראות היכן הוא נפל ואם הן נמצאות בשטח פתוח הכי 
טוב זה להשתטח על הרצפה ולחכות שהכל ייגמר. ייקח להן 
זמן," נאנחת אביטל, "אבל בסוף תתרגלנה כמונו לחיות בצל 

הקאסמים והגראדים.
בחמ"ל  פוגשות  אנו  דוד  תמר  הגב'  הראשית  האחות  את 
בהמשך הדרך ואף זוכות לבלות עימה כמה דקות ארוכות 
במרחב המוגן ולחכות לנפילה. להודות על האמת - אני לא 
שמעתי את האזעקה. אוזניי כנראה עדיין לא כל כך מתורגלות. 
מפיה אנו שומעות כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף, חייב 
סגל העובדים לשהות קרוב לביתו או במקום עבודתו ואסור 
לו לעזוב את האזור. לי אישית זה נשמע נורא לשהות עשרים 
וארבע שעות בטווח הקטיושות בלי יכולת לפוגג את המתח. 
אנו מבקרות באתרים מרכזיים ברחבי בית החולים, במחלקת 
ילדים - שם מאושפזים ילדים פלסטינים לצד ילדים יהודיים. 
צופות בילד פלסטיני חולה שאימו כרעה ללדת הלילה והוא, 
של  מהיחס  ומתרשמות  לבד,  הוא  מדוע  מבין  אינו  הפעוט 
אחיות מחלקת ילדים כלפיו. "מסכן" אומרת אחת האחיות, 
כאן  הילדים.  בגני  הוא אשם שיש מלחמה?" מבקרות  "מה 
אנו צופות בפעילות של ליצנית ואנשי החברה להגנת הטבע, 
צופה בעשרות החבילות שהובאו למקלט המלאים צעצועים 
וממתקים עטופים בהרבה אהבה. מישהו יצטרך לשלם עבור 
מסביב  כי  תחושה  לי  יש  אחד.  יום  השיניים  רופא  חשבון 
להם  מה שמחכה  את  מהם  להשכיח  מנת  על  הכל  מנסים 
בערב ובלילה, ואני ומתקשה להחליט אם הם באמת רגועים 

הילדים שלנו.
החולים  בית  הנגב,  בירת  אל  דרומה  פונים  אנו  מאשקלון 
השני בגודלו במדינה. הדרך חלקה ושקטה אבל הפעם אנו 
למודי ניסיון מאזינים לגל ב'. בינתיים מכריזה ישראל על 
שמע  השני  הצד  שגם  מקווים  ואנו  הומניטארית,  הפוגה 
את  ממלאים  אדם  בני  והמולה.  המון  בסורוקה  כך.  על 
הפרוזדורים, כיפות סרוגות בצד גלביות, חצאיות ארוכות 
בצד מדי צה"ל. כאן אנו לא מרגישות שיש מלחמה, פרט 
לעובדה שבאחד הפרוזדורים מתרימים אזרחים למתן דם, 
התור ארוך והנפש חפצה. מיכל ממחלקת הרווחה מקבילה 
את פנינו ומספרת לנו על היערכות בית החולים למלחמה. 
מורגש שבית החולים ממוגן היטב כי פניהם של האחיות 
האחיות  אומרת אחת  לדאוג  מה  לי  "אין  ושלוות.  רגועות 
במחלקה ילדים." הילדים הקטנים שלי כאן, הבת האמצעית 
שלי יצאה לשלושה ימי כיף על הכרמל שארגן על ידי בית 
החולים ומחלקת הרווחה של ש.ב.כ ולא רוצה לחזור הביתה. 
בטלפון אמרה לי 'אימא את מפריעה לי עכשיו אני עסוקה' 
אז אני באמת רגועה. אני גם גרה מחוץ לטווח אז גם הלילות 
שלי שקטים. הבעל עושה מילואים, אבל אני מקווה לטוב.  תורמים דם בסורוקה

צולם בזמן אזעקה באשקלון

ילד פלשתיני מטופל בביה"ח
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כנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל

11 February 2009 - Scarborough, 
Ontario, Canada
"Celebrating a Decade of Dynamic 
Learning in Trauma Nursing," 10th 
Annual Trauma Nursing Conference. 
Register online at: www.traumanursing.ca 

24 February 2009 - Rochester, 
Minnesota, USA
18th Annual Nursing Conference, 
Informatics Driven Research: Impact at 
the Point of Care. 
E-mail: cne@mayo.edu
Phone: 800.545.0357 or 507.266.1007
Web: http://www.mayo.edu/pmts/
mc2300-mc2399/mc2301-14.pdf.

5-7 March 2009 - Fort Lauderdale, 
Florida, USA
Palliative Medicine & Supportive 
Oncology Symposium 2009
Web: www.ccfcme.org/pm09

19-21 March 2009 - Boston, 
Massachusetts, USA
Eastern Nursing Research Society's 
21st Annual Scientific Sessions: 
"Enhancing Health through Nursing 
Interventions."
E-mail: info@enrs-go.org
Web: http://www.enrs-go.org/html/2009-
conference.html

20-21 March 2009 - Stone Mountain, 
Georgia, USA
Oncology Nursing Symposium: 
Advancing the Possibilities.
Sponsor: Emory Winship Cancer Institute.
Phone: +1.404.778.7777
Web: www.cancer.emory.edu

24-27 March 2009 - Cardiff, Wales, UK
Celebrating 50 years of nursing research: 
Looking Back, Moving Forward.
Sponsor: Royal College of Nursing (UK).
Web: www.rcn.org/uk/research2009 

27-29 March 2009 - Hilton Head 
Island, South Carolina, USA
The 2nd National Conference on the 
Doctor of Nursing Practice: "The Dialogue 
Continues"
web: http://www.drexel.edu/cnhp/
conferences/conf_2.asp 

29-31 March 2009 - Washington 
DC, USA
Nurse in Washington Internship. Provides 
nurses the opportunity to learn how 
to influence health care through the 
legislative and regulatory processes.
Phone: +1.859.514.9157
Web: www.nursing-alliance.org

3 April 2009 - Rocky Hill, 
Connecticut, USA
Connecticut's 15th Annual Collaborative 
Research Day at the Hartford-Rocky 
Hill Marriott in Rocky Hill. Listen to Jean 
Watson restoring the heart and soul of 
nursing!
E-mail: Kara.O'Brien@uconn.edu

27 June - 4 July 2009 - Durban, 
South Africa
ICN 24th Quadrennial Congress: 
"Leading Change: Building Healthier 
Nations" 
web: http://www.icn.ch 

25-26 במאי 2009, מרכז הכנסים, 
דויד-אינטרקונטיננטל, תל-אביב
הכינוס הארצי השישה עשר של 

האחיות והאחים בישראל
"מתובנות העבר ליעדי העתיד"

כנסים בישראל

18 במרץ 2009 בני ציון, חיפה
כינוס העמותה לקידום סיעוד קרדיאלי 

וטיפול נמרץ

22-23 באפריל 2009, מלון דויד 
אינטרקונטיננטל, תל אביב

הכינוס השנתי ה- 56 של האיגוד 
הקרדיולוגי בישראל 

מדור שכר - עדכונים
הכרה בוותק בגין תקופות עבודה הקודמות למועד ההסמכה בסיעוד

)על סמך חוזר של הרולד בר, מנהל תחום בכיר שכר ויחסי עבודה - מיום 2 בנובמבר 2008(

א. אחיות אשר הועסקו בעבר בדירוג מינהלי )ככוח עזר או אחר( או כסטודנטים לסיעוד בשירות המדינה ונקלטו לעבודה, תוכר תקופת 
עבודתם בטרם ההסמכה לסיעוד. אחיות אלו תקבלנה תוספת ותק לשכר העבודה בשיעור של 1 % עבור כל שנת עבודה )לפני ההסמכה(.

בית החולים הצליח להתארגן במהירות, מספרת 
למטה  "הורדנו  שלפר.  פנינה  הראשית  האחות 
מיגון  אזורי  איתרנו  ממוגנות,  לא  שהיו  מחלקות 
לאל  תודה  מסודרים.  ואנחנו  ולחולים  לצוותים 
שגם לא הגיעו הרבה פצועים, ואלה שהגיעו קיבלו 
טיפול מיידי ומקצועי. גם כאן האחיות מרותקות 
מדובר  כאשר  אבל  החולים,  לבית  ריתוק  בצווי 
ב- 1700 אחיות, ניתן לאפשר לפי הצורך לאחיות 
ולחזור  בחוץ  להתאוורר  קצת  לצאת  בך  שרוצות 

בכוחות מחודשים. רוב האחיות שלנו צעירות ולכן 
הדאגה העיקרית שלנו הייתה לארגן את הפעוטון, 
גני הילדים וכיתות הלימוד." אנו יוצאות גם כאן 
שקט.  ובעיקר  מסודר  מטופח,  הכל  בגנים.  לסיור 
עמוסי  באנשים  נתקלים  אנו  לאגף  מאגף  בדרך 
אחת  אומרת  לחיילים"  "שי  מקושטים.  סלים 
בגאווה בלתי מוסוות, מגיע להם לא?" האחיות הן 
ומסייעים  המה  חד  והעורף  לכך שהחזית  דוגמה 

אחד לשני באהבה.

ולפני שאנו נוסעים לנו חזרה למרכז הארץ דואגים 
המהירה  פעילותו  את  לציין  הסיעודיים  הצוותים 
והיעילה של ועד העובדים אוסנת יו"ר ועד העובדים 
שבע.  בבאר  העובדים  ועד  יו"ר  ומיכל  באשקלון 
על פעילותם המהירה  הביעו תודתם  כולם כאחד 
להבטחת  מהירים  פיתרונות  במציאת  והיצירתית 
שלום וביטחון ילדיהם. וגם אנו שהיינו שם וחזרנו 
מתפעלים מהקיף העשייה מוסיפים ברכה בתקווה 

שמילחמה זו תסתיים במהרה..
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המרכז הרפואי שערי צדק
הנהלת הסיעוד

אח/אחות מוסמך/ת
משפחת הסיעוד ב"מרכז הרפואי שערי צדק"

מזמינה אותך להצטרף אלינו למחלקות האשפוז וליחידות השונות 
)טיפול נמרץ, פגייה, חדר ניתוח, טיפול נמרץ ילדים(

תנאים טובים למתאימים
)סיוע בדיור, עידוד ליציאה ללימודים ועוד(

yabn@szmc.org.il :קו"ח לידי גב' יעל בר נתן קופיבקר
פקס: 02-6666928  טל: 02-6555767  נייד: 050-8685018

סיעוד עם לב חם

מדור קורסים ודרושים

למרכז הרפואי ע"ש א. וולפסון בחולון דרושים:
אחים/יות מוסמכים/ות אקדמאים/ות לעבודה ביחידות לטיפול נמרץ:

	 ט. מיוחד בילוד
	 ט. נמרץ כללי
	 ט. נמרץ לב

עדיפות לאחים/יות בעלי/ות הכשרה 
על בסיסית.

לתיאום ראיון נא לפנות להנהלת הסיעוד, טל: 03-5028338/9, פקס: 03-5028335

כמו כן ניתן להעביר קורות חיים למייל:
Shaily@wolfson.health.gov.il  Dalia@wolfson.health.gov.il

משרד הבריאות
המרכז הרפואי
ע"ש א. וולפסון

Ministry of Health
The E. Wolfson
Medical Center

הנהלת הסיעוד

דרושים/ות אחים/יות 
מוסמכים/ות 

למשרה מלאה/חלקית

למגוון מחלקות:

למתאימים יינתנו תנאים משופרים: 
השתתפות בדיור וסיוע בלימודים

חדר מיון  •
פנימיות  •

טיפולי נמרץ  •
חדר לידה  •
חדר ניתוח  •

פרטים נוספים בטל: 02-6464121

לבית החולים ביקור חולים 

פרטים במשרד הנהלת הסיעוד 
בטלפון: 02-5316840 / 02-5316866, פקס: 02-6525868

דרושים / ות

אחים/ות מוסמכים/ות
למשרה מלאה /חלקית

לעבודה במגוון המחלקות של בית החולים:
מונשמים, מונשמים ילדים, גריאטריה, פסיכיאטריה

למתאימים יינתנו תנאים משופרים: 

10,000 ; ₪ מענק 
סיוע בשכר דירה  ; 

סיוע בלימודים ; 

הקורס יפתח באפריל 2009
משך הקורס כשנתיים

מקום הלימודים: ביה"ס לסיעוד, צפת

תנאי קבלה:
תעודת אחות מעשית 

זכאות לתעודת בגרות-פטור מעל גיל 30
בחינת מסו"ק - ציון סף 210 או פסיכומטרי ציון סף 480

לפרטים והרשמה, מזכירת ביה"ס: 04-6828031, 04-6828143
Schoolziv.n@ziv.health.gov.il

ביה"ס לסיעוד "זיו" צפת שמח להודיע על פתיחת

קורס הסבת אחים/ות
מעשיים/ות לסמכות

בואו אלינו להגשים חלום
עם צוות מוביל, והוראה מגוונת המותאמת לצרכי הלומדים 



אח, אחות
מחפש שינוי? מחפש אתגר?

למרכז רפואי יוספטל 

דרושים אחים ואחיות 
מוסמכים/אקדמאים/בעלי קורסים על בסיסיים

בית החולים שלנו הוא קטן וייחודי מאופיין באווירה 
משפחתית, ובמתן יחס אישי וטיפול איכותי 

למטופל ולבני ביתו.
במרכז רפואי יוספטל תוכל להשתלב במגוון המחלקות 

כגון: טיפול נמרץ, מח' לרפואה דחופה, חטיבות 
המבוגר, הילדים והמילדות. בנוסף קיימות יחידות 

ייחודיות לבית החולים כגון רפואה היפרברית 
(תא לחץ) ורפואת תיירותית מהארץ ומהעולם.

למתאימים: תנאי שכר משופרים, סיוע בשכר דירה, 
כרטיסי טיסה ותמיכה כספית בלימודי המשך.

*ניתן לשלב משרה בבית החולים עם עבודה במרפאות הקהילה

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות 
לפקס מס': 03-6372549, עבור מירי גבריאלי

email: mirig@clalit.org.il -או ל

בית חולים
יוספטלומחוז אילת

דרושים/ות 

אחים/ות מוסמכים/ות 
לעבודה מאתגרת

במחלקות בית החולים, חדר ניתוח, 
טיפול נמרץ ופגיה

לפרטים נא לפנות: למשרד אחות ראשית   
טל: 09-8604763/9   פקס: 09-8609203

למרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
דרושים/ות:

אחים/ות מוסמכים/ות
למחלקות הבאות:
מיילדות לחדר לידה

חדרי ניתוח
יחידות טיפול נמרץ

דרישות התפקיד:
השכלה אקדמית, מגורים באזור באר-שבע

מועמדים ראויים יזכו לתמריצים

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

 המעוניינים/ות להגיש מועמדות למשרה
ישלחו קו"ח ותעודות לפקס: 08-6244119

michalsa2@clalit.org.il :או למייל
טלפון לבירורים: 08-6403996

למרכז שיקום ארצי/אוניברסיטאי

דרושים אחים/יות מוסמכים/ות

אנו קוראים לכם/כן להיות חלק מבי”ח המוביל בתחום השיקום.

להיות שותפ/ה בטיפול סיעודי הוליסטי רב גוני.

לקחת חלק בתחום ייחודי, מתפתח וחוקר.

להיות חלק מצוות תומך צוות.

למתאימים:

	 תנאי עבודה גמישים ונוחים במשרה מלאה או חלקית.

	 השתתפות במימון תוכניות לימודים.

	 תכנית הכשרה אישית.

	 השתתפות בהסעות.

למידע נוסף ניתן לפנות להנהלת הסיעוד, לגב’ מלכה אשכנזי
בטלפונים: 09-7709077, 09-7709096, 09-7709173

מדור קורסים ודרושים



דרישות התפקיד:
תקשורת בין-אישית מצוינת • יכולת עבודה עצמאית 

• כישורי הדרכה • ניסיון של 3 שנות עבודה.

שעות עבודה גמישות • תנאים טובים למתאימים.

ruthy@ruthysh.com :קורות חיים בדואר אלקטרוני
או בפקס 04-6289492

רק פניות מתאימות יענו

הפניה מיועדת לנשים וגברים כאחד 

דרושות אחיות מוסמכות
למשרה חלקית

להרצליה מדיקל סנטרלמתן שירותי הדרכה והזרקה בבתי מטופלים

דרושים:

אחים/ות מוסמכים/ות עם רקע כירורגי

אחים/ות טיפול נמרץ

אחים/ות חדר ניתוח

כח עזר עם ניסיון בסיעוד

סניטרים חדר ניתוח

מועמדים מתאימים ישלחו קו"ח לפקס: 09-9592403
oritr@hmc-ims.com :או למייל

המודעה מיועדת לגברים ולנשים

HMC -הנוף מחדר אשפוז ב

בית החלמה ליולדות טלז-סטון
קרית יערים )ליד ירושלים(

דרושה אחות 
למשרה מלאה/חלקית 

לפרטים נא לפנות 
לגב' נאוה: 057-3197664
בין השעות 08:00-13:00

כל הרוצה לפרסם 
מודעת דרושים בלוח זה

מוזמן להתקשר 03-9610117



Index
Maggot debridement - therapy in chronic ulcer care 15
Svetlana Razumov, Ilana Avraham, Nurit Porat, Arieh Ingber, & Kosta Y. Mumcuoglu

"Painless hospital": sedation service managed by nurses in a pediatric hospital 20
Ranit Djerassi, Idit Ronen & Ruth Halevy

Issues related to utilization of pain drugs - prescription and registration 24
Ora Shamay-Rosler, Segev Shani & Batya Haran

We can't give up - the war against antibiotic resistant bacteria 28 
Varda Roval & Ilana Gross

Transplantation- the story beyond the drawing 30 
Racheli Geva

Transition to disposable gowns and drapes in the O.R. 34 
Miriam Abraham, Rivka Sneh & Varda Bar-On

Neuropathy - pain in diagnosis and treatment 37 
Reut Blanco, Anatoly Vasilyvkyn, Ilona Usoofov, Tatiana Zitkilov, Vered Sehrman & Rachel Hacham

Nursing according to traditional Chinese therapy 40 
Carmela Lipsker

Preventing childhood injury - intervention programs
 for public health in Northern Israel 

43

Rachel Ki-tov, Miri Gavrieli, Mimi Magrill & Adele Ektelat

Nursing: Past, Present and Future 47 
Anny Goldman & Prof. Nili Tabak

Hypodermoclysis - Expanding nurse’s autonomy in the palliative care setting 51 
Shulamit Garvi & Rachel Raveh

The Israeli nurses in war 53
Chana Shatzman, Sara Efrati 

ברכות חמות לקבלת הדוקטורט ל: 
ד"ר חנה זידנברג, בוגרת החוג לסוציולוגיה של הבריאות, באוניברסיטת בן גוריון שבנגב. הגישה עבודה בנושא "הבדלים בעמדות ובמוכנות 
של גברים ונשים בישראל לגבי תרומת תאי רבייה - זרע וביצית." חנה מרכזת את תחום בריאות האישה בבית הספר האקדמי לסיעוד 

ראקנאטי, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב.

ד"ר שרה ניסים, בוגרת Anglia Ruskin University שהגישה עבודה בנושא:
.Ethiopian Origin Nurses’ Experiences, Caring for Culturally Different Patients in Israel

ד"ר שרה ניסים עבדה עד לאחרונה כסגנית מנהלת בית הספר לסיעוד זיו בצפת ומונתה לשמש כראש החוג לסיעוד במכללת צפת.

ברכות ל:  
לצופיה רפופורט, שמונתה כמנהלת המרכז להכשרה מתקדמת בסיעוד בצפון הארץ.

לגלי וייס, שמונתה כמנהלת הסיעוד במרכז הרפואי שערי צדק.
לתמי גלט, שמונתה כמנהלת ביה"ס לסיעוד שליד בית החולים שערי צדק.

לרותי רוטשטיין, שמונתה למנהלת ההסמכה במשרד הבריאות.
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יהב - קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע"מ

פתיחת מסלול ללא מניות בקרן ההשתלמות 
משנת 1999-2007 השיגה הקרן תשואה ברוטו נומינלית מצטברת של 111.94%

ינואר - אוקטובר 2008 תשואה ברוטו נומינלית שלילית של 12.86-

הנהלת הקרן שמחה להודיעכם כי בימים אלו נפתח מסלול נוסף לעמיתי קרן ההשתלמות - מסלול ללא מניות. מסלול זה יאפשר 
לעמיתים להמנע מתנודתיות השווקים הפיננסיים, ויחד עם זאת להמשיך וליהנות מכל היתרונות המיסויים והאחרים שהקופה 

מקנה להם. לציין, כי כל עמית יוכל לעבור ממסלול למסלול, וחזרה, בכל עת שיחפוץ*

מדיניות ההשקעות הכללית של הקרן נקבעת ע"י דירקטוריון הקרן, בו מכהנים בין היתר נציגי האחים והאחיות, נציגי המדינה ובנק יהב.
ועדת ההשקעות של הקרן מתכנסת לדון בתיק ההשקעות של הקרן אחת לשבועיים, תוך קבלת סיוע מקצועי מדש השקעות מוסדיים שהוא 

מנהל ההשקעות של הקרן, ומיועץ השקעות חיצוני.
חשוב לציין שהוצאות הקרן הינן נמוכות דמי הניהול לשנת 2007 היו כ- 0.26%.

בעת האחרונה אחים ואחיות רבים מקבלים פניות מסוכני ביטוח ונציגי ברוקרים פרטיים להעביר חסכונם מקרן ההשתלמות לאחים ואחיות 
לאחת מקרנות ההשתלמות הפרטיות. חשוב לזכור כי סוכנים אלה מקבלים תמורה כספית עבור כל עמית אשר עלה בידם לשכנעו להעביר 
חסכונו לקרן השתלמות פרטית אחרת ולעיתים הדבר גורם למי מהם לנקוט גם בדרכי שכנוע אשר עלולות להטעות לגבי הנתונים המוצגים 
לאחיות. ציבור האחים והאחיות הינו ציבור משכיל ואינטליגנטי והוא נדרש לגלות ערנות וזהירות רבה בעת קבלת החלטה כלשהי הנוגעת 

לעתידו הפיננסי, לבחון כל הצעה המתקבלת לעניין כספו ביסודיות ובזהירות.
http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx :ניתן לבחון את תשואות הקופות ודמי הניהול באתר משרד האוצר

נזילות הכספים
כל  כי מרגע המשיכה  הינה  נסגר להפקדות חדשות. משמעות הדבר  או חלקם,  כולם  נזילים,  חשבון קרן השתלמות שנמשכו ממנו כספים 

ההפקדות החדשות של העובד יוכנסו לחשבון חדש ועל העובד יהיה להמתין שש שנים נוספות על מנת למשוך הכספים החדשים.
ברי כי אי משיכה מיידית של הכספים תאפשר לעובד להמשיך ולחסוך, תוך שכל הפקדותיו החודשיות השוטפות מצטרפות אל החשבון הנזיל, 

ובכך מגדילות את סך נכסיו הניתנים למשיכה מיידית, לעת הצורך.

המאמר לעיל מטרתו למסור ידע כללי בלבד, ואינו בגדר יעוץ השקעות או יעוץ/שיווק פנסיוני או המלצה על כדאיות חיסכון או המלצה לביצוע או אי ביצוע שלפעולה 

כלשהי. יעוץ השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני צריך להינתן על פי ניתוח צרכיו הספציפיים של האדם לו ניתן הייעוץ.

כמו כן אין במידע על תשואות שהשיגה הקרן בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה ע"י הקרן בעתיד. 

נוספים  פרטים  לקבל  ניתן  כן  כמו   ,03-6914941 הקרן  למשרדי  לפנות  ניתן  נוספת  לכל שאלה   ,2008 של  רבעון שלישי  של  דוחות  אליכם  מגיעים  אלה  בימים 

k-aht.co.il באתר הקרן

בהתאם לתקנון הקרן.  *
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