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לאחר הכנסת המספר יזהו כי אתם חברי הסתדרות האחיות
ויוצגו בפניכם מוצרים בהנחות מיוחדות במיוחד בשבילכם!

תהנו!

מאחלים הסתדרות האחיות
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פי 1000

www.p1000.co.il/nurse



האחות בישראל
בישראל והאחיות  האחים  הסתדרות  ביטאון 

תוכן העניינים

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.

משולחן העורכת | חנה שצמן
אני כותבת לכם מקלמנסון הרחוקה,

עוד תקופה קצרה ואני בחזרה.
קצת הרבה מתגעגעת, מחכה לצאת לטייל ולהריח את ריח הפרדסים 
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אחיות ואחים יקרים,

בעולם שבו החדשות של היום דוחקות במהירות האור חדשות ישנות של האתמול ושינויים במערך הפוליטי החברתי והכלכלי 
העולמי והחברתי מציבים בפנינו אתגרים חדשים, טוב לדעת שהסתדרות האחים והאחיות יציבה במאמציה לשפר, לקדם 

ולייצב את מקצוע הסיעוד ולדאוג לעוסקים בסיעוד.

אך לאחרונה השלמנו הטמעתם והחלתם של שתי הפעימות של הסכם השכר הייחודי לאחיות משנת 2008, ובחודש החולף 
סוכמו ונחתמו התנאים ליישומו על ציבור האחיות. בהסכם  זה קיבלו האחיות הצעירות תוספת כספית משמעותית. תוספת 
יודעים, כוח האדם בסיעוד הולך  וטובים להצטרף למקצוע הסיעוד. כפי שכולנו  ותעודד רבים  זו תסייע לשמרן במקצוע 
ומצטמק, השורות מתדלדלות  ואנו זקוקים בדחיפות לכוח אדם חדש צעיר דינמי ונמרץ. אין ספק כי תוספת זו תקרין גם 

על תוספות שכר לותיקות שבינינו.

אחת הבעיות הנמצאות כרגע על שולחן הדיונים קשורה בתגמול אחיות בגין הדרכה קלינית. וזו קשורה קשר הדוק בהכשרת 
הדור הצעיר. לאחרונה התקיימו דיונים אינטנסיביים בנושא וקרוב לוודאי כי כבר בגיליון הבא של ביטאון האחות בישראל 

נוכל לבשר  על פתרון מניח את הדעת של סוגיה זו,

כולנו חשים  כי קשר הדוק עם ציבור האחיות הרחב הוא  צו השעה. כולי תקווה כי כבר בגיליון הבא של  ביטאון האחות 
בישראל  נוכל להפנות אתכן לכתובת האתר החדש.

אין ספק שביטאון האחות בישראל שינה לאחרונה צורה ואיכות, והמאמרים בו משקפים נאמנה את הנעשה בעולם המשתנה 
במהירות של הסיעוד. אני מאחלת לכן קריאה מהנה  ומצטרפת למחמאות ולברכות לכל המעורבים בעשייה ברוכה זו.

אילנה כהן
יו"ר הסתדרות האחיות והאחים בישראל

דבר היו"ר

אילנה כהן, יו"ר הסתדרות 
האחים והאחיות בישראל
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תקציר
בישראל  למגפה  הפכה  הסוכרת  מחלת 
ובעולם, עובדה המחייבת התייחסות מתאימה 
ומעודכנת. קיימות הנחיות קליניות, נתמכות 
ולטיפול  למניעה  וברורות,  מדעיות  ראיות 
הרצוי  בין  פער  קיים  זאת,  למרות  במחלה. 
למצוי ושיעור החולים הבלתי מאוזנים עדיין 
גבוה. על מנת להשיג שינוי מהותי, יש להפנים 
את העובדה שהדרכת המטופל לטיפול עצמי 
לסיעוד  בטיפול.  במחלה, מהווה חלק מרכזי 

תפקיד ראשי בתהליך. 
במאמר יתואר פרויקט מחוזי, אשר בדק האם 
וכיצד ניתן לקדם את איכות הטיפול והמעקב 
מומחית  אחות  של  בניהולה  סוכרת,  בחולי 

בתחום במסגרת הרפואה הקהילתית. 

הקדמה
במהלך חודש נובמבר 2007, הכריז האו"ם על 
הסוכרת כמגיפה. זו הפעם הראשונה שמחלה 
המפוקפק  לתואר  "זוכה"  זיהומית,  שאינה 
הזה. סוכרת על סיבוכיה הקשים, מהווה נטל 
החברה  משפחתו,  החולה,  על  וכלכלי  רפואי 
 .)Kapur, 2007( הסובבת אותו והמדינה כולה
מיטבי  איזון  המחלה,  של  ראשונית  מניעה 
יתר לחץ  נלווים, כמו  גורמי סיכון  ושל  שלה 
דם ושומני הדם ומניעה שניונית ושלישונית, 
הרפואי  בהיבט  עליונה  חשיבות  בעלי  הם 
 Rubin, Kimberly, & Hank, 1998( והכלכלי

 .)Sidarov et al., 2007 ;
לא רק במדינות מתפתחות, אלא גם במדינות 
מתקדמים,  רפואה  שירותי  בעלות  מערביות 
שאינם  סוכרת,  חולי  של  גבוה  שיעור  קיים 
של  המטרה  לערכי  מגיעים  ולא  מאוזנים 
דם  ולחץ   HbA1c ,LDL Cholesterol
 Epstein, 2007; Davidson, Castellanos,(

 .)Duran, & Karlan, 2006
במאמר שכותרתו "הטיפול בחולה הסוכרת - 
המרפאה  של  המשפחה,  רופא  של  בלעדיות 
וינקר  מגיעים  משולב?"  טיפול  או  לסוכרת 
לבחון  "יש  כי  למסקנה   )2004 )רפואה  וחב' 
מחדש בדחיפות את הדרך שבה ניתן הטיפול 
סוכרת  בחולי  הטווח  ארוך  המעקב  ומבוצע 
זו  במחלה  לטפל  יש  לטעמם  בישראל...". 
מרפאות  על  כן,  ועל  הקהילה.  במרפאות 

החולים  מרבית  לקליטת  להיערך  הקהילה 
ולספק את המעקב והטיפול הדרושים, כולל 
הדרכה לאורח חיים נכון ומתן טיפול תרופתי 
משולב )צור וחב' 2004(. יחד עם זאת, בבחינת 
מצב המדדים הרפואיים בסוכרת, נמצא הבדל 

גדול בין המצוי לרצוי )וינקר וחב' 2005(. 
נשאלת השאלה: מדוע? 

קיימת היום הסכמה שהמרכיב העיקרי בהשגת 
איזון טוב, מושתת על הדרכת המטופל והצבתו 
במטרה  המטפל,  הצוות  של  המעגל"  ב"מרכז 

להגיע לניהול עצמי של המחלה.
כרונית  מחלה  של  במודל  מטופלים  הדרכת 
המצריך  קשה,  תפקיד  הינה  סוכרת,  כדוגמת 
זמן  הדורש  תהליך  זהו  רבים.  ומקצועיות  ידע 
הטיפול  בנוסף,   .)Ostbye et al., 2005( רב 
בכך  שונות,  ממחלות  שונה  בסוכרת  הכוללני 
חדים  סיבוכים  למניעת  ברובו  מוקדש  שהוא 
ומסכני חיים וסיבוכים כרוניים. לחינוך יש חלק 
חשוב בטיפול מניעתי זה. ברם, התפקיד מחייב 
עובדה שאינה מתאימה  בזמן,  השקעה בעיקר 
על   .)Davidson et al., 2006( הרופאים  לרוב 
הסיעוד להירתם וליטול את המשימה לידיו, כפי 
שנהוג זה מכבר במספר מדינות, ביעילות רבה 
ובעלות מול תועלת מוכחת, הן בסוכרת מבוגרים 
 Barrtaylov et( הריונית  בסוכרת  והן   2 מסוג 
 al., 2003; Mackinnon, Malcolm Hardisty,
 & Ward 1989; Davidson 2007; Aubert et

 .)al., 1998; & Moshang 2007
שכזו  עבודה  לצורת  והכרחי  בסיסי  תנאי 
האחיות  של  ומעמיקה  יסודית  הכשרה  הינו 
המשמשות בהמשך מומחיות לסוכרת ולהדרכת 
 Siminerio, Funnell, Peyrot,( מטופלים 
Rubin 2007(. מטרת הפרויקט המוצג במאמר 
זה הייתה לבדוק האם ניתן לשפר את איכות 
הטיפול והמעקב בחולי הסוכרת, בניהולה של 

אחות במסגרת רפואת הקהילה. 

תיאור הפרויקט
תחילתו בחודש אפריל 2007. 1 וסיומו מרץ 
2008. נבחרו שתי מרפאות עם מאפיינים 

דומים: 
 2 .450,6052 א'  במרפאה  מטופלים  מספר 
מהם חולי סוכרת. במרפאה ב' 6,719 מהם 

638 חולי סוכרת.
משפחה  רופאי  שלושה  מרפאה  בכל  3 .

ושלוש אחיות.
שתי המרפאות משרתות אוכלוסיות ברמה  4 .
מבחינה  מגוונות  נמוכה,  סוציו-אקונומית 
תרבותית, בהן עולים חדשים ושיעור גבוה 

של חולים קשישים עם מחלות כרוניות.
משותפת  צוות  בישיבת  הוצגו  התהליך  עיקרי 
עם  הביצוע החל  ומנהלה.  אחיות  רופאים,  של 
הבעת נכונות הצוותים בשתי המרפאות לשתף 
פעולה בכול שלב. הוחלט על קבלת חולי סוכרת 
ע"י אחות מומחית, אחת לשבוע בשעות הבוקר, 
החולים הוזמנו על פי קביעת תור מראש. הם 
הופנו ע"י צוות הסיעוד - מתוך רשומות חולים 
בלתי מאוזנים )HbA1c >7(, ע"י רופאי המשפחה 
וכן הייתה הפניה  במרפאה, רופאים עצמאיים 
הפרויקט.  על  שמעו  אשר  חולים  של  עצמית 
בממוצע התקבלו בין 4-11 חולים ביום )חלקם 
נע  מפגש  כל  אורך  חוזרים(.  ואחרים  חדשים 
בין 15 ל- 60 דקות. למפגש זה התבקש החולה 
להגיע עם עקומת סוכר יומית, מד הסוכר שלו 

והתרופות הקבועות שהוא נוטל. 
המפגש עם המטופל כלל:

הגיליון  מתוך  מפורטת  אנמנזה  	 לקיחת 
הרפואי ותשאול החולה. 

הרשומות  התרופות  בין  התאמה  	 בדיקת 
בגיליון החולה לבין אלו שהוא נוטל.

מעבדה  ובדיקות  הסוכר  עקומת  	 בחינת 
אחרונות.

	 שיקוף הנתונים לחולה.
ותיאום  פעולה  לשיתוף  נכונותו  	 בדיקת 

ציפיות.
פי  על  טיפוליים  ויעדים  מטרות  	 קביעת 

נתונים.
במפגש  להדרכה  המרכזי  הנושא  	 בחירת 
הנוכחי, בתיאום מלא עם החולה, תוך מתן 

דגש למידת הדחיפות לשינוי הנדרש.
	 בחינת ההבנה וקליטת הנושאים ע"י החולה 
באמצעות עידודו לחזור על עיקרי הדברים.

על  ועדכון  הרלוונטית  הידע  רמת  	 בדיקת 
פי נכונות ורצון החולה לקבל מידע. 

 
 :)2008/2006 ADA( נושאי הדרכה

הנושאים התבססו על צרכי המטופלים וכללו 
בין השאר:

נכונה  תזונה  מבחינת  החיים  באורח  שינוי  1 .
ופעילות גופנית למניעה שניונית ושלישונית.

ניהול מחלת הסוכרת בקהילה
פרויקט לשיפור איכות הטיפול והמעקב )2007-2008( 

פנינה שמעוני , RN , MA , CDE מחנכת סוכרת ומרכזת תחום סוכרת מחוז שרון שומרון
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השפעת התרופות על הגוף, אופן נטילתן  2 .
ותופעות הלוואי האפשריות.

והקשר  הפעילות  זמני  האינסולין,  סוגי  3 .
לתזונה, ספירת פחמימות ופעילות גופנית. 

השימוש בעטים השונים, טכניקות ומקומות  4 .
הזרקה. 

היפוגליקמיה והיפרגליקמיה, שיטות מניעה  5 .
וטיפול.

ניטור עצמי, שימוש נכון בגלוקומטר, הבנת  6 .
התוצאה בהקשר לתזונה, לטיפול תרופתי, 

לאינסולין ולפעילות גופנית. 
משמעות   ,  ) 7 .HbA1c( מסוכרר  המוגלובין 

הבדיקה ותוצאתה.
של  שוטף  וטיפול  יומית  עצמית  בדיקה  8 .

כפות הרגליים.
עיניים,  סדירים:  מעקבים  לביצוע  הדרכה  9 .
תפקודי כליות, לחץ הדם, שומני הדם וכו' 

וביקור סדיר אצל הדיאטנית.
תפקוד מיני. 10 .

שיתוף בני המשפחה בתהליך השינוי. 11 .
התמודדות נפשית עם המחלה. 12 .
זיהוי התנגדויות, טיפול ומעקב. 13 .

בכל שלב בו נדרש שינוי גדול מ- 10% בטיפול 
משרד  )תקנות  באינסולין  ובטיפול  הפומי 
כאשר  וכן  קלינית(  למומחיות  הבריאות 
הקיים  בטיפול  משמעותי  בשינוי  צורך  היה 
התקיימה  אינסולין(,  או  תרופה  )החלפת 
התייעצות מיידית עם הרופא המטפל, לשם 
נערכה  בסיום המפגש,  לשינוי.  אישור  קבלת 
והחולה.  האחות  ע"י  הדברים  על  חזרה 
ונקבע המועד למפגש הבא.  סוכמו המטלות 
הושגו  כאשר  נעשה  ההדרכה  תהליך  סיום 
ראשון  במפגש  שנקבעו  והיעדים  המטרות 
והחולה הוכיח יכולת ניהול עצמי של המחלה. 
המפגשים תועדו בגיליון ביקור אחות בתיק 
כן,  כמו  מטפל.  לרופא  נמסר  עותק  החולה. 
במרפאה  הסיעוד  למנהלת  ישירות  דווח 
נתונים רלוונטיים, ההמלצות לטיפול והמעקב 

הנדרש. 
לדיון  אנדוקרינולוג  הצטרף  לחודש  אחת 
למפגש  במיוחד.  בעייתיים  במקרים  משותף 
זה הוזמנו החולים, או נעשה דיון "יבש" מול 
תיק החולה בשיתוף הרופא המטפל ומנהלת 

הסיעוד במרפאה.

תוצאות
היו  לא  הדרך  בתחילת  החולים  מרבית 
נצפה שיפור  הפרויקט,  בתום שנת  מאוזנים. 
קשה  חולים  בקבוצת  רבים  במדדים  מרשים 
זו. סך הכול התקבלו כ- 165 חולים ב - 450 
ביקורים   2.5  - המרפאות  בשתי  ביקורים 
חל  להלן  הנתונים  ניתוח  בממוצע.  למטופל 

על 141 מטופלים משתי המרפאות. 
מרפאה א' 

 HbA1c > 7% נתונים לגבי 66 חולים. בקרב אלו עם
חלה עליה מ- 14% ל- HbA1c > 9% .21% ירד מ - 
48% ל - 31%. במקביל חל שיפור ניכר גם בפרופיל 

שומני הדם של המטופלים בשתי המרפאות. 
HbA1c

LDL

מרפאה ב'
הודרכו 75 חולי סוכרת. ב - 19% מהם ירדה רמת 
ה - HbA1c מרמה של 9% לפני תחילת התהליך 
ל - 7% בסיומו. ב - 51% מהמטופלים נצפה שיפור 
חלקי של - HbA1c 9 > >HbA1c 7, בהשוואה ל 
לפני  הזאת  האיזון  ברמת  שהיו  מהחולים   43%
ההתערבות. מספר החולים עם HbA1c > 9, ירד 

מ - 48% ל - 31%. 
HbA1c

LDL

הביקור של האחות המומחית אחת לשבוע יצר 
ניכרה  המרפאות.  בשתי  ההילה"  "אפקט  את 
תכונת עשייה ורצון לשפר, הן בצוות הרפואי 
והן בקרב הצוות הסיעודי. חל שיפור משמעותי 
במדדי האיכות הרפואית וכן במדדי התהליך, 
במרפאות.  הסיעוד  ע"י  מנוהלים  שברובם 
הבלתי  החולים  שיעור  ב',  במרפאה  לדוגמא, 
מאוזנים, ברמת HbA1c ≥ 9% לפני התהליך 
 - התהליך  בתום   13.8  - ל  וירד   19.4% היה 
המאוזנים  שיעור  במקביל,   .29% של  ירידה 
היה  הראשון  ברבעון   HbA1c ≤ 7% ברמת 
41.02% וברבעון אחרון עלה ל- 46.53%, עליה 

של 13.4%.

ברבעון  א'.  במרפאה  גם  נצפה  דומה  שיפור 
מאוזנים  הבלתי  שיעור   2007 של  הראשון 
וירד משמעותית ברבעון רביעי,  היה 19.42% 
ל - 13.79%, שיפור של 29%. במקביל נצפתה 
החולים  בשיעור  יותר  משמעותית  עליה 

המאוזנים - 16.4% )כנ"ל(. 

מסקנות והמלצות
מרכזי  חלק  להיות  צריך  שלסיעוד  ספק  אין 
כפי  סוכרת,  בחולי  הטיפול  ובניהול  בטיפול 
של  תפקידה  המתוארת.  העבודה  שמוכיחה 
הדרכת  הוא  הקהילה,  במרפאת  האחות 
בפרט  כרוניות  ובמחלות  בכלל  מטופלים 
מכולם.  הטובה  הדוגמא  אולי  היא  וסוכרת 
כאן,  שהוצג  לזה  דומה  מודל  לאמץ  בכדי 
במערכות  ההחלטות  מקבלי  על  לדעתי, 

הבריאות הציבוריות: 
מסקנותיו  ולאמץ  הנושא  את  ללמוד  1 .
רפואת  בסיעוד,  האיגודים  ראשי  ובהם 
סוכרת   / אנדוקרינולוגיה  המשפחה, 

והאגודה הישראלית לסוכרת.
העוברות  האחיות  מעגל  את  להרחיב  2 .
סוכרת,  חולי  והדרכת  לטיפול  הכשרה 
משרד  של  על-בסיסי  קורס  במסגרת 
)אולי  לעודד אחיות קהילה  יש  הבריאות. 
גם בסיוע במימון( לעבור קורס זה ולראות 

בעבודה זו את עיקר ייעודן המקצועי.
אחות  קהילתית  מרפאה  בכל  להציב  3 .
כמובן  לפחות(.  )אחת  לסוכרת  מומחית 
שתקנים חדשים מחייבים השקעה כספית, 
והארוך  הבינוני  לטווח  החיסכון  ברם 

ברורים )להד וחב' 2009(. 
ואלגוריתמים  פרוטוקולים  להכין  4 .
ותיאום  בשיתוף  העבודה,  תעשה  לפיהם 
והיועצים  המשפחה  רופאי  של  מלאים 

האנדוקרינולוגים. 
הנעשה  אחר  למעקב  מפקח  גוף  להקים  5 .

תוך ניטור התוצאות וההתקדמות. 

סיכום 
רבות נעשה בשנים האחרונות בתחום מחלת 
פומיות  תרופות  מורגש:  והשיפור  הסוכרת 
חדשות, אינסולין אנלוגי לטווחי פעולה שונים, 
רציף  לניטור  מרשימות  טכנולוגיות  פיתוח 
של רמות גלוקוז בדם ואף משאבת אינסולין 
שאינם  החולים  הם  רבים  ברם,  אלחוטית! 
משאבים  להשקיע  יש  ולכן  עדיין.  מאוזנים 
לטיפול  אחריות  לנטילת  המטופל  בהדרכת 
ושלישונית.  שניונית  ולמניעה  במחלה  עצמי 
היא  האחות  שבו  זה,  מודל  אימוץ  לדעתי 
בחולי  והמעקב  ומרכזת את הטיפול  מנהלת 

סוכרת, עשוי לגרום לשינוי הרצוי והמומלץ.
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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(.

מדור שכר - עדכונים
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תקציר
עם  ורציף  ישיר  בקשר  הנמצאות  האחיות 
לב  דום  במצבי  לעתים  נתקלות  המטופל, 
ולרוב הן הראשונות המזהות זאת ומתחילות 
את פעולת ההחייאה. מחקרים מצביעים על 
כך כי תהליך מוסדר ורשמי של קבלת החלטה 
ומתן הנחיות טיפוליות במקרה של מות חולה, 
במקרים  רבים.  במקומות  קיים  אינו  עדיין 
לרוב  נעשה  זה  מוסדר,  בהם מתבצע תהליך 
ו\ החולה  בשיתוף  לעתים  הרופאים,  ידי  על 
יתרה  האחיות.  מעורבות  וללא  משפחתו  או 
ואף מהאחיות,  ניכר מהרופאים  מזאת, חלק 

חושבים כי אין זה מתפקידן של האחיות.
התחלת  של  נכון  וביצוע  התגובה  מהירות 
רבה  ההחייאה, הנם פקטורים בעלי חשיבות 
ההחייאה.  ולתוצאות  ההישרדות  לסיכויי 
שיקולים סובייקטיביים שונים עלולים להשפיע 
ישפיעו  ובהתאם  על קצב התחלת ההחייאה 
המשמעותיות  תוצאותיה  על  אוטומטית, 

לחולה, משפחתו ולחברה כולה. 
מחקר זה בדק את מידת הצורך של האחיות, 
מוסדר  החלטות  קבלת  בתהליך  חלק  ליטול 
נתונים  השפעת  ומידת  החייאה  בנושא 
מקצועית  והתנסות  ערכי  שיפוט  דמוגרפים, 

על גישת האחיות לנושא.
העובדות  אחיות   122 בקרב  נערך  המחקר 
במחלקות הפנימיות, בשני בתי חולים במרכז 
לאיסוף  ככלי  שימש  מובנה  שאלון  הארץ. 
 Fisher מבחני  בעזרת  נותחו  אשר  הנתונים, 

 .χ2-ו exact test
ל-83.9%  כי  מלמדים  המחקר  ממצאי 
מהאחיות, יש צורך ליטול חלק בתהליך קבלת 
המשתנים  לרוב  החייאה.  בנושא  ההחלטות 
מבחינה  מובהק  קשר  היה  לא  שנבדקו 
מוקדמת  התנסות  זה.  צורך  על  סטטיסטית 
בתהליך דומה, תחושת שביעות הרצון ומידת 
דתיות הינם המשתנים הבודדים להם השפעה 

חיובית מובהקת. 

רקע
המתבצעת  פעולה  הינה  וריאה  לב  החייאת 

בבתי חולים מזה כ- 50 שנים. מספר רב של 
ההחייאה.  הצלחת  על  משפיעים  מרכיבים 
ההתפתחות הרפואית והטכנולוגית מאפשרת 
ובכך  ותרופות  מיכשור  תלויי  חיים  להאריך 
המוות.  שעת  את  לקבוע  מאפשרת  בעצם, 
קידמה זו העלתה שאלות מוסריות מורכבות 
להחלטות  החיים.  סוף  להחלטות  הקשורות 
והתחלת  טיפוליות  קטגוריות  מספר  אלו 
 Ho, English( היא אחת מהן )CPR( החייאה
Bell, 2005 &(. בתהליך קבלת החלטות סוף-

רבים  מעורבים  להשתתף  אמורים  החיים, 
משפחתו  ומתאפשר(,  )במידה  החולה  ובהם 
וגורמים שונים בצוות המטפל. התהליך מחייב 
תזמון נכון ותקשורת תקינה, בין כל הגורמים 

 .)Ho et al., 2005( הללו
להכיר  להן  מאפשר  האחיות  עבודת  אופי 
זה  ובכלל  ומשפחתו  החולה  את  היטב 
מתייחדת  בכך  ליבם.  ומשאלות  רצונותיהם 
נובע  הייחוד  אחר.  צוות  איש  מכל  האחות, 
לרוב  החולה.  מיטת  ליד  מתמדת  מנוכחות 
והן  לב  בדום  חולה  הראשונות המאתרות  הן 
ההחייאה  תהליך  את  המתחילות  הראשונות 
)Dwyer & Williams, 2002(. מצב זה מעלה 
לא פעם קונפליקטים ושאלות אתיות קשות. 
משתנים רבים משפיעים על הגישה לשאלות 
שיפוט  דמוגרפים,  נתונים  ובהם  אלו  אתיות 
דמוגרפים  נתונים  מקצועית.  והתנסות  ערכי 
אינפורמציה  של  רחב  לטווח  מתייחסים 
מוצא  מגדר,  דת,  כולל  לרקע,  הקשורה 
על  מבוסס  ערכי  שיפוט  מקצועי.  ורקע 
איכות  ומיתה,  מוות  בנושאי  אישית  תפיסה 
והתנסות מקצועית שכוללת  וקדושת החיים 
ובתהליך  בהחייאות  והתנהלות  השתתפות 

קבלת החלטות סוף-החיים.

שאלת המחקר
קבלת  תהליך  כי  ברור  לעיל  האמור  מתוך 
החלטות סוף החיים, הינו נושא רגיש, האמור 
זה  תהליך  מראש.  ומתוכנן  מאורגן  להיות 
רב- צוות  של  במתכונת  להתבצע  אמור 
מקצועי, הכולל כמובן אחיות. בארץ אין עדיין 

 )do not resuscitate( DNR נוהל מוסדר של
ולכן התחלת החייאה הינה ברירת מחדל ועל 

האחות לפעול בהתאם.
העדר אפשרות להביע את דעתה ולמעורבות 
ומשמעותי  גורלי  כה  בתהליך  אקטיבית 
באוטונומיה  לפגוע  עלולים  שלה,  למטופל 
המקצועית, להגביר את תסכולה המקצועי של 
ולגרום להפעלת פתרונות עצמאיים  האחות 

המקובלים עליה בלבד. 
מטרת המחקר:

ליטול  לבדוק את מידת הצורך של האחיות, 
חלק בתהליך קבלת החלטות מוסדר בנושא 
המשתנים  שלושת  השפעת  ומידת  החייאה 
והתנסות  ערכי  שיפוט  דמוגרפיות,  )תכונות 

מקצועית( על צורך זה.
חשיבות המחקר: 

העיקרית  המיישמת  הינה  בתפקידה  האחות 
מעורבותה  סוף-החיים.  החלטות  של 
בחולה,  בטיפול  הקשורים  בתהליכים 
עבור  ביותר  חשובים  וביישום,  בחשיבה 
הרב-מקצועי  הצוות  ומשפחתו,  המטופל 
את  להגביר  עשויה  זו  מעורבות  עבורה.  וכן 
להוביל  עלולה  גם  אך  המקצועית,  העצמתה 
ליישום שיקול דעת עצמאי. תוצאות המחקר 
ומסקנותיו היישומיות, עשויות לשפר ולקדם 
מן  ועוד,  זאת  בחולה.  הטיפול  איכות  את 
התוצאות תיגזר השפעתו הפוטנציאלית על 
שביעות הרצון של האחות וחיזוק האוטונומיה 

המקצועית שלה.
השערות המחקר:

פנימיות,  במחלקות  העובדות  לאחיות  1 .
קבלת  בתהליך  מעורבות  להיות  צורך  יש 

החלטות בנושא החייאה.
)גיל,  דמוגרפים  נתונים  בין  קשר  קיים  2 .
ומידת  דת  משפחתי,  מצב  מין,  מוצא, 
להשתתף  אחיות  של  לצורך  דתיות( 

בתהליך קבלת החלטות בנושא החייאה.
)ערך קדושת  בין שיפוט ערכי  קיים קשר  3 .
ואיכות  זכויותיו  האדם,  כבוד  מול  החיים 
חייו( לצורך של אחיות להשתתף בתהליך 

קבלת החלטות בנושא החייאה.

גורמים המשפיעים על צורך של 
אחיות להשתתף בתהליך קבלת 

החלטות בנושא החייאה
ישראל סימה 1M Sc, RN, ד"ר שרון עינב- ברומיקר2, ד"ר פרידה דקייזר1

1. הסתדרות מדיצינית הדסה, ירושלים    2. מרכז רפואי שערי צדק, ירושלים
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בריכה מקורה 	 חדר כושר 	 סאונה יבשה 	 חוגים 	 אירובי 
	 פילאטיס 	 פלדנקרייז 	 עיצוב וחיטוב 	 פיזיוטרפיה בתנועה 

	 פיזיופטבול התעמלות במים 	 התעמלות בריאותית

מחירים מפתיעים לקיץ!
החלה ההרשמה ללימודי שחיה!

14 שיעורים - 50 דק' כל שעור בקבוצות קטנות 
בהדרכת מדריך מוסמך + עוזר מדריך

ההרשמה בעיצומה!!!

מועדון ספורט חולון
רח' אחד במאי 36 | 03-5016775

מועדון ספורט גבעתיים
רח' אילת 8, גבעתיים | 03-7320873

מנוי כזה עוד לא היה!
• בריכת שחיה מקורה ומחוממת • חדר כושר מפואר 

• סאונה יבשה • חוגים

	 אירובי 	 פילאטיס 	 עיצוב וחיטוב 	 התעמלות בתנועה 
	 פלדנקרייז 	 פיזיוטרפיה בתנועה *מתיחות ועוד...

בריכה מקורה • חדר כושר • סאונה יבשה

ההרשמה בעיצומה!!!

מחירים מפתיעים לקיץ !

5 דקות מפתח תקווה 10 דקות מנתב"ג
קרוב לעיר רחוק מהרעש

שעות נפרדות מהבוקר ועד הלילה
הבריכה פתוחה עד ראש השנה

הבריכה לציבור הדתי בקיבוץ בארות יצחק
בריכת בארות יצחק

irit@beerot.org.il טל. 03-9371889



קיים קשר בין התנסות מקצועית )נתונים  4 .
ותק  מקצועית,  כהכשרה  מקצועיים 
מקצועי,  מעמד  מקצועי,  ניסיון  מקצועי, 
עזרה   - בהחייאות  בהשתתפות  התנסות 
לרופא והתנסות מעשית, התנסות בתהליך 
קבלת החלטות והשפעת ההתנסות( לצורך 
קבלת  בתהליך  להשתתף  אחיות  של 

החלטות בנושא החייאה.
שיטות מחקר:

המחקר היה תיאורי - מתאמי. 
אוכלוסיית המחקר כללה את כל חברות הצוות 
הסיעודי, העובדות במחלקות הפנימיות של שני 
 )142( האחיות  כל  הארץ.  במרכז  בתי-החולים 

קיבלו שאלונים ומתוכן השיבו 122 )86%(. 
דומה  שאלון  בסיס  על  נבנה  המחקר  כלי 
לרופאים )שאלון, טרם פורסם(, סקירת ספרות 
סגורות.  שאלות  מ-45  והורכב  מקצועית 
עיקריים  פרקים  לארבעה  נחלק  השאלון 
הראשון  הפרק  המחקר.  להשערות  בהתאם 
ומורכב  מקצועית  התנסות  בנושא  עוסק 
בהשתתפות  בהתנסות  העוסקות  משאלות 
בהחייאה )3 שאלות(, תחושות נלוות לפעולה 
זו )3 שאלות( ויכולת ניבוי תוצאות החייאה )5 
שאלות(. הפרק השני בודק התייחסות כללית 
של האחות, לקבלת החלטות בנושא התחלת 
הפרק  להשתתף(.  וברצון  )בצורך  החייאה 
מורכב מ- 7 שאלות העוסקות בהתנסות עבר, 
במעורבות בהחלטות במקרי דום לב - נשימה 
ותחושותיה של האחות, התנסותה בהחייאות 
שאלות(,   4( התחלתן  לגבי  בספק  המלוות 
ושאלות לגבי עמדתה ביחס למקבלי ההחלטות 
נושא  את  בודק  השלישי  הפרק  שאלות(.   4(
השיפוט הערכי. בפרק זה שאלות המתייחסות 
לגישה אישית בהחלטה להתחלת החייאה )9 
שאלות(, השקפתה ביחס למניעת טיפול מול 
ביחס  והשקפתה  שאלות(   3( טיפול  הפסקת 
איכותם  מול  החיים  קדושת  החיים,  לערך 
שאלות  והאחרון  הרביעי  בפרק  שאלות(.   5(
דמוגרפיות העוסקות בפרטים אישיים ובהם: 
נתונים  דתיות,  מידת  דת,  מוצא,  מגדר,  גיל, 
מקצועי,  ניסיון  עבודה,  כמקום  מקצועיים 
מקצועי  ותק  וכן  תפקיד  מקצועית,  הכשרה 

)סה"כ 12 שאלות(.
בבדיקת  למהימנות  נבדקו  השאלונים 
 interclass correlation coefficient
מתאם  פריט  שכל  יצא   .Cohen's  Kappa
הלסינקי  ועדת  אישור  לאחר   .0.40 מעל 
ישיבות  במסגרת  לאחיות  השאלונים  חולקו 
הצוות המחלקתיות והוחזרו במקום למעטפה 
סגורה. ניתוח הממצאים נעשה לפי המבחנים 
 )Fisher exact test( הסטטיסטיים של פישר

.χ2 -ו

ממצאים
המדגם 

אחיות   )86% של  )היענות   122 כלל  המדגם 
בתי  שני  של  הפנימיות  במחלקות  העובדות 
מספר  נשים.  היו  המשיבות  רוב  החולים. 
 )45.2%( שנים   21-30 בגילאי  המשתתפות 
מעל   .)41.8%( שנים   31-45 לגילאי  דומה  הי 
כמחצית האחיות נשואות )54.9%( עם ילדים 
)55.7%(. הרוב יהודיות )74.6%( ומעל למחצית 
)52.5%( נולדו בחו"ל. הרוב )77%( למדו בארץ 

וכמחצית בוגרות )50.8%( בסיעוד.
לא ענו: מצב משפחתי - n=8( 6.4%(, ילדים - 

)n=8( 8.2% - ארץ לידה ,)n=5( 4.1%
 .)n= 5( 4% -מידת דתיות ,)n= 13( 10.6% -דת

תכונות מקצועיות של המדגם
בוגרות  היו  מהאחיות   )50.8%( כמחצית 
כמעט  בארץ.  למדו   )77%( והרוב  בסיעוד, 
של  )ותק  חדשות  אחיות  היו   )40.2%( חצי 
1-5( שנים. רובן עברו קורס החייאה )56.6%( 

בשנתיים אחרונות. 
)=5n(, מקום  לא השיבו: לימודי סיעוד: 5.7% 
 7.4% מקצועי:  ותק   ,)n=15(  12.3% לימודים: 
 ,)n=11(  10.9% בפנימית:  עבודה  שנות   ,)n=7(
הכשרה על בסיסית: n=1( 0.8%(, קורס החייאה: 

n=10(9.8%(, מעמד מקצועי 5.7% )5(.
השערות המחקר

תוצאות המחקר מראות כי לרוב האחיות  1 .
להיות מעורבות  צורך  יש   )n=102,  83.9%(
בתהליך קבלת ההחלטות בנושא החייאה, 
ו-79 )67.5%( מהמשיבות הביעו את רצונן 
להיות חלק מהצוות הרב-מקצועי המחליט 
נמצאה  מובהקות סטטיסטית  בנושא. 
בקשר בין צורך האחות במעורבות, לרצון 
הרוב  כן  כמו   .)P=0.011( מעורבות  להיות 
)n=8672.9%( השיבו בשלילה לשאלה, האם 
תוצאה  בלבד.  רפואית  היא  זו  החלטה 
קרובה )n=79, 64.8%( נמצאה גם בתפיסת 

האחות מעורבות זו כחלק מתפקידה.
הדמוגרפים  הנתונים  בין  קשר  נמצא  לא  2 .
לצורך  ודת,  משפחתי  מצב  מגדר,  כגיל, 
במשתנה  רק  בהחלטה.  חלק  לקחת 
מובהק  קשר  נמצא  הדתיות,  מידת  של 
במעורבות  לצורך   )P=0.043( סטטיסטית 
בהחלטה זו. בקרב המסורתיות והחילוניות 
לדתיות  בהשוואה  יותר,  גבוה  צורך  יש 

ומאוד דתיות. 
בין  הקשר  את  שבדקה  המחקר  השערת  3 .
השיפוט הערכי לצורך האחיות, נבדקה על 
ידי מספר מרכיבים. מרכיב ראשון בדק את 
התפיסה האישית של האחות לגבי תהליך 
החייאה.  התחלת  בנושא  החלטות  קבלת 
מרכיב שני בדק את תפיסת האחות לגבי 

ערך החיים ומרכיב שלישי בדק את החשש 
מפני מוות ומיתה. בבדיקת כל המשתנים 
כל  והן  ערכי  שיפוט  של  אחד  כנתון  הן 
נדחתה.  המחקר  השערת  בנפרד,  מרכיב 
המוות  בתפיסת  העוסקות  בשאלות 
כמעט  דעים  אחידות  נמצאה  והמיתה, 
מוחלטת, בכל השאלות שעסקו בהעדפת 
המוות על פני תלות ומוגבלות. התייחסות 
זו באה לידי ביטוי בתרשים )מס' 1( המסכם 
את התייחסות האחיות לחשיבות קדושת 

החיים מול איכות החיים.
תרשים מס' 1 מסכם את התייחסות האחיות 

לחשיבות קדושת החיים מול איכות החיים.

במספר  נבדקה  מקצועית  התנסות  4 .
בפועל  מעורבות  בבדיקת   - אופנים 
קבלת  בתהליך  ובהתנסות  בהחייאות 
התייחסה  בהחייאות,  ההתנסות  החלטות. 
האחות  אשר  בהחייאות  להשתתפות 
ובהחייאות  בביצוען  תועלת  יש  כי  סברה 
לא  תועלת.  בהן  אין  כי  סברה  שהאחות 
ההתנסות  כל  בין  סטטיסטי  קשר  נמצא 
במעורבות.  האחיות  לצורך   בהחייאות 
בקבלת  בפועל  למעורבות  בהתייחסות 
החלטות, כמחצית )n=60, 50.4%( מהאחיות 
דיווחו על מעורבות עקב פניה יזומה על ידי 
הרופא. יותר ממחצית )n=66, 56.4%( דיווחו, 
בבדיקת  זו.  מעורבות  שיזמו  אלה  הן  כי 
תגובת האחות לבקשת התייעצות זו, 87% 
לשאלת  בתשובה  דעתן  את  הביעו   )n=52(
הרופא, כשני שליש דווחו על רגשות חיוביים 
האוטונומיה  וחיזוק  רצון  שביעות  והביעו 
זו. רק מעט אחיות  המקצועית ממעורבות 
,n=8( מאלה שהשיבו בחיוב, הרגישו   13%(
אי נוחות, או הרגישו תחושת נקיפות מצפון 
רק המשתנים   .)n=9,  15%( בשל מעורבותן 
שעסקו בהתנסות מוקדמת בתהליך קבלת 
החלטות )χ2 )3(=12.434, p=0.02(, ובתחושת 
וחיזוק  ממעורבותה  הרצון  שביעות 
נמצאו   ,)P=0.01( המקצועית  האוטונומיה 

משפיעים, על צורך האחיות במעורבות. 

דיון
היחיד  המחקר  הידוע,  ככל  הינו  זה  מחקר 
בארץ, שבדק צורך ומשתנים המשפיעים על 

12 | האחות בישראל ינואר 2009



יום עיון לאחים/יות מרחב ירושלים

בתוכנית:
התכנסות קפה ועוגה  08.30

גב' אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחיות  ברכות:   08.30 - 09.00
מר דני בן שטרית, יו"ר המרחב   

"טיפול בכאב" - ד"ר אזולאי דניאל, מנהל ההוספיס, בבית חולים הדסה הר הצופים.  09.00 - 10.00
"טיפול ומניעת כאב" - גב' גילה רוזן, R.N-M.P.A אחות ראשית ליחידה למניעת כאב, ביה"ח הדסה עין כרם.  10.00 - 10.30

הפסקה + כיבוד קל   10.30 - 11.30
גב' אילנה כהן, יו"ר הסתדרות האחיות, "מה בהסתדרות האחיות?"  11.30 - 12.00

"התמודדות עם סבל" - ד"ר עירית פלג, מרכזת מגמת פסיכותרפיה במכללת רידמן  12.00 - 13.00
"סגנונות ניהול דרך עבודת המנצח" מר איתי טלגם  13.00 - 14.30

ארוחת צהריים ופיזור  14.30 - 15.30

במהלך היום עמדות אבחון שונות )מטפלים בוגרי מכללת רידמן(:
 אבחון ע"פ הרפואה הסינית - לשון ודופק, אבחון אירידיולוגיה - ע"פ גלגל העין  אבחון רפלקסולוגיה - ע"פ כף הרגל.

מחיר למשתתף - 65 ₪ 

בנושא: "כאב, היבטים וגישות"
במלון קיבוץ רמת רחל, בתאריך 4.6.09

הסתדרות האחיות - 02-6233865
ועד אחים/יות הדסה, עופרה - 02-6776294 

ועד אחים/יות שערי צדק, אריאלה - 02-6666240 
קבלת חולים שערי צדק, סיגל - 02-6666180 

לפרטים ניתן להתקשר ל:

עליזה חנוניהרשמה לקורס רפלקסולוגיה ומחשבים נמשכת )בהסתדרות האחיות(. יום פורה ומהנה 
מזכירת הסתדרות האחיות מרחב ירושלים

הכנס הבינלאומי לאחיות ICN דרבן, דרום אפריקה

דרום אפריקה ומפלי ויקטוריה
יציאה בתאריך 10.6 

אליזבט,  פורט  נייזנה,  אודסהורן,  ויקטוריה,  מפלי  קיפטאון,  יוהנסבורג, 
חבל אומופלנגה פארק קרוגר. ממלכת סואזילנד - חבל קוואזלו )מקום 

מושבם של בני שבט זולו( - שמורת סטאלוכיה - פיטמרצבורג-דרבן 

המחיר כולל: כניסות לאתרים, 2 ארוחות ביום, שתיה חופשית באוטובוס. ללא ימים חופשיים

לפרטים: 
 Amirasagiv@hotmail.com | 054-2329007 אמירה שגיב חטיבת החינוך

נותרו 5 מקומות אחרונים

מסלול קצר 16 ימים ללא כנס  |  מסלול ארוך 21 ימים כולל הכנס

לאחיות הנוסעות לכנס הבינלאומי בדרבן ותשתתפנה בערב הפתיחה 
תינתן השתתפות בסך 80 ₪ ע"י הסתדרות האחיות עם הצגת קבלה.

את הקבלות יש לשלוח להסתדרות האחיות ארלוזרוב 93 תל אביב 
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צורך האחיות העובדות במחלקות הפנימיות, 
החייאה.  בנושא  להחלטות  שותפות  להיות 
ממצאי המחקר העיקריים, מראים כי לאחיות 
מובהק  קשר  כל  ללא  במעורבות,  צורך 
לנתונים דמוגרפים ומקצועיים )למעט מידת 
דתיות( ושיפוט ערכי. גם התנסות בהחייאות, 
המשתנה  זה.  צורך  על  משפיעה  נמצאה  לא 
מובהק,  סטטיסטי  קשר  שלו  היחיד  המסכם 
היה השתתפות קודמת של האחיות בתהליך 

של קבלת ההחלטות. 
נמצא  האחיות,  רוב  בקרב  במעורבות  צורך 
 Werner & Carmel & של  במחקרם  גם 
 Giles 2004( וגם במחקרן של( Zeidenberg
ומעורבות  גישה  שבדקו   )2004(  & Moule
אחיות להחלטת DNR בקרב אחיות ממחלקות 
האחיות  רוב  באנגליה.  וכירורגיות  פנימית 
להיות מעורבות בתהליך  צריכות  הן  כי  סברו 
והעריכו את הבעת דעתן, כבעלת ערך ותורמת 
 )2005( Ho et al.של במחקרן  גם  להחלטה. 
נמצא כי כשני שליש מן האחיות בטיפול נמרץ 
את  תגביר  מצידן  כזו  שמעורבות  מאמינות, 

שביעות הרצון המקצועית.
 )16% )כ-  המספרי  הפער  את  לציין  מעניין 
שותפות  להיות  צורך  שהביעו  האחיות  בין 
ההסבר  במעורבות.  שרוצות  לאלה  בתהליך, 
האפשרי לפער זה הוא בהתייחסות למונחים 
)ואכן  אישי  כעניין  נתפס  רצון  ורצון.  צורך 
היית  האם   - ישיר  באופן  נוסחה  השאלה 
רוצה?(, ואילו צורך הוא עניין מקצועי - צורך 
כאחות )השאלה נוסחה האם לדעתך האחיות 
צריכות...(. מכך ניתן להבין כי האחיות כאנשי 
מקצוע חושבות שמתפקידן להיות מעורבות, 
אותן  מרתיע  זה  נושא  האישית  ברמה  אך 
לא  הרצון  שאלת  בכך.  רוצות  אחיות  ופחות 
היה  ניתן  לא  לכן  אחרים  במחקרים  עלתה 

להשוות תוצאות.
הצביעו  במחקרן,   )2004(  Giles & Moule
שליש  )רק  אחיות  של  נמוכה  השתתפות  על 
החלטות,  קבלת  בתהליך  מהנחקרות( 
שלהן  הצורך  ולהבעת  לתפיסתן  בהשוואה 
 Werner et al. של  במחקרן  גם  במעורבות. 
במחלקות  העובדות  אחיות  שבדקו   )2004(
שליש  כשני  נמרץ,  טיפול  ויחידות  רגילות 
)לא  מצידן  אישית  בפנייה  יוזמה  על  דיווחו 
ופחות  למשפחה  מקצועי(  רב  מצוות  כחלק 
מחצי העלו את הנושא בפני החולה עצמו, אך 
לא דווח כלל על השתתפות בתהליך עם צוות 

רב-מקצועי ועל פניה יזומה לרופאים.
בהתייחס לקשר בין הצורך לנתונים דמוגרפים, 
לדוגמא,  משמעית.  חד  מסקנה  נמצאה  לא 
 ,)2004(  Giles & Moule של  במחקרם 
הגיל  בין  מובהק  סטטיסטי  קשר  נמצא  לא 

 )2005( Ho et al. לגישת האחיות, ואלו אצל 
שבדקו זאת בקרב אחיות טיפול נמרץ, לגיל 
צעיר הייתה יותר השפעה חיובית על הצורך. 
הדתיות  מידת  רק במשתנה של  זה,  במחקר 
 )P=0.043( סטטיסטית  מובהק  קשר  נמצא 
בקרב  ולפיו,  זו  בהחלטה  במעורבות  לצורך 
יותר  גבוה  צורך  יש  והחילוניות  המסורתיות 

בהשוואה לדתיות ומאוד דתיות. 
של  במאמרם  הנאמר  את  מחזק  זה  ממצא 
 Clarfield, Gordon, Markwell, & Alibbai
נצרות  יהדות  הדתות,  לשלושת  כי   ,)2003(
רפואיות.  אתיות  לבעיות  דומה  גישה  ואסלם 
 Ejaz של  במחקרה  גם  נמצאה  דומה  מגמה 
)2000(. מידת הדתיות נבדקה במחקרה בשאלת 
הביטחון וההשענות על האלוהים ואילו במחקר 
זה השאלה נבדקה באופן ישיר על ידי הגדרה 

מדויקת - דתי מאוד, חילוני ועוד.
בדומה   ,)2004(  Giles & Moule במחקרן של 
עם  סטטיסטי  קשר  כל  נמצא  לא  למחקרנו, 
  Ho et al. נתונים מקצועיים. ואילו במחקרן של
)2005(, שבדק זאת בקרב אחיות טיפול נמרץ, 
כן נמצא קשר בין מעורבות בפועל לסוג יחידת 
טיפול נמרץ בה עובדת האחות. ממצאים אלו 
כל  אצל  קיים  זה  שצורך  ייתכן  כי  מבהירים 
האחיות, בין אם הן עובדות במחלקות רגילות 
ובין אם הן אחיות טיפול נמרץ )למרות שיתכן 
שונים   DNR ה  ומשמעות  ההחלטה  ושיקולי 

ביחידות טיפול נמרץ(.
היעדרות קשר מובהק סטטיסטית, בין הצורך 
ערכי,  שיפוט  המשתנה  למרכיבי  במעורבות 
שמדגישה  בכך  המחקר,  ממצאי  את  מחזקת 
עצמה,  כלפי  לעמדתה  בהתאם  האחות,  כי 
עמדותיו  בהבעת  לחולה  לסייע  מעוניינת  כן 
בו.  הקשורות  בהחלטות  מעורבות  ידי  על 
נובע מתוך תחושת  כלומר, הצורך במעורבות 
החולה,  את  כמייצגת  מקצועית  שליחות 
רואה  הוא  בה  בדרך  לבחור  למטופל  ועוזרת 
ממצאיו  שונים  אלו  ממצאים  חייו.  סוף  את 
את  המציינים  עדיין(  פורסם  )לא  אלון  של 
הפער בין העדפותיהם האישיות של הרופאים, 
להחלטותיהם להתחיל החייאה. נראה כי ההבדל 
כ"קובעי  שהרופאים  מכך,  נובע  בממצאים 
המדיניות" בפועל, מעדיפים להיצמד להנחיות 
ואילו האחיות )כלא שותפות או שותפות לא 
"שליחות"  יותר  בתפקידן  רואות  רשמיות( 
ו"דוברות" של החולה ומשפחתו. יתכן ועמדה 
זו של האחות עשויה להשתנות, ביום בו תהיה 
תצטרך  הרופא  וכמו  רשמי,  באופן  מעורבת 

"לבצע החלטה" ולהתחלק באחריות. 
בפרק הדן בתפיסת האחות את נושא ההחייאה, 
רוב גדול של האחיות חושבות כי "לעתים זהו 
חסד עם החולה, לא להתחיל החייאה" וכשליש 

מתפקידן  מסוימות  "בנסיבות  כי  מצהירות 
לא להתחיל החייאה". למרות זאת רק מעטות 
עיכוב  על  מדווחות  יחסי,  באופן  )כחמישית( 
או מניעה בפועל מהתחלת החייאה. ממצאים 
אתיות.  בשאלות  הדילמה  את  מדגישים  אלו 
אפשרות  על  להצביע  יכול  בתשובות  הפער 
ותפיסתה,  למצפונה  בניגוד  פועלת  שהאחות 
או יכול להצביע על הקושי לענות בכנות מלאה 
אנונימי.  גם כשהשאלון  זה,  על שאלות מסוג 
שכן, הבחירה בעיכוב התחלת החייאה סותרת 
בית  ומדיניות  העבודה  נוהלי  את  לחלוטין 
החולים. ממצאים אלו דומים למחקרו של אלון 
)לא פורסם(, שבו נמצא כי הרופאים נצמדים 
ורואים  מחדל  כברירת  החולים  בית  להנחיות 
למרות  החייאה,  להתחיל  מקצועית  כחובה 
תפיסתם כי "לעתים זהו חסד" לא לעשות זאת. 
ממצאים אלו מחזקים את ההשערה הקודמת 
לרשמית  תהפוך  המעורבות  בו  ברגע  כי 

ומחייבת, ההחלטה תהיה קשה יותר. 
ניסיון מקצועי נבדק במספר אופנים - בדיקת 
ובהתנסות  בהחייאות  בפועל  מעורבות 
חיובית  התנסות  החלטות.  קבלת  בתהליך 
משפיעה  נמצאה  החלטות,  קבלת  בתהליך 
ואילו  במעורבות  הצורך  על  סטטיסטית 
קשר  כל  נמצא  לא  בהחייאות  התנסות  עם 
באופן  זאת  שחוו  שאחיות  הגיוני  סטטיסטי. 
חיוביות  חוויות  בכך.  להמשיך  ירצו  חיובי 
באות לידי ביטוי במחקרנו בהשפעת היוזמה 
בהשפעת  האחות,  לשיתוף  הרופא  מצד 
הבעת דעת האחות בנושא ובהשפעת תחושת 
שביעות רצון מהעשייה. תמיכה לכל הנאמר 
נמצאה במחקרן של .Ho et al )2005(, שבדק 
נמרץ  בטיפול  באנגליה מעורבות של אחיות 
בהחייאה. הן מצאו כי כשני שליש מן האחיות 
את  תגביר  מצידן  כזו  שמעורבות  מאמינות 

שביעות הרצון המקצועית.

מגבלות המחקר
המחקר נערך ב-2	  בתי חולים ואוכלוסיית 
המדגם הייתה 122 אחיות. ייתכן כי מדגם 
זה קטן מידי כדי לשקף ולהשליך מסקנות 
במחלקות  האחיות  כלל  של  עמדות  על 

הפנימיות.
במחלקות  המאושפזים  	 אוכלוסיית 
המחלקות  מרוב  באופייה  שונה  פנימיות 
האוכלוסייה  פנימית  במחלקה  האחרות. 
מבחינה  יותר  ומורכבת  מבוגרת  לרוב 
לטיפול  הגישה  כי  יתכן  ולכן  בריאותית 
בטיפול  מהגישה  שונה  זו,  באוכלוסייה 
)במיוחד  הכירורגיות  במחלקות  בחולים 
נמרץ,  בטיפולי  או  האלקטיביים( 
המאושפזים בהם לרוב מראש מתוך גישה 
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אנו מתמחים בהכנות הומיאופתיות,  ; 
רוקחיות, הומיאוטוקסיקולוגיות, 

אנטרופוסופיות, פרחי באך, מלחי שוסלר, 
צמחי מרפא, ותמציות צמחים...

אנו מציעים קו מוצרים טבעיים ורפואיים  ; 
מתוצרת בית המרקחת הכוללים משחות 

ייעודיות, חליטות צמחים ותמציות 
רפואיות...

ניתן לקבל אצלנו ייעוץ רוקחי קליני ונטרופתי... ; 

בית מרקחת הדר הומיאופתיה
"המרכז המקצועי להומיאופתיה, צמחים והכנות רוקחיות..."

גישה נוחה מאוד 
חיפה מול הדואר הראשי צמוד לתחנת הכרמלית במרכז ה"הדר" ובקרבת מפגש תחנות האוטובוסים לכל חלקי חיפה.

משלוחים לכל חלקי הארץהנביאים 21, חיפה  טל: 04-8623944   טל-פקס: 04-8679066



כי יש טעם להמשך טיפול ומאמץ רפואי.
מצומצם  למספר  רק  התייחס  המחקר    	
למאפיינים  כי  יתכן  תרבות.  מאפייני  של 
יכולה  כן  ולהם  ביטוי  ניתן  לא  אחרים 
להיות השפעה של התרבות על תוצאותיו. 
	 המחקר בדק מאפיינים בעלי אופי מורכב 
ולכל מרכיב הוקדשו מספר שאלות בלבד. 
שאלות  של  זה  מספר  כי  מאוד  ייתכן 
העמדה  את  מוחלט  באופן  משקף  אינו 

והתפיסה בכל משתנה.

המלצות:
בדיקת הנושא במחלקות שונות והשוואת  1 .

התוצאות בין שני המחקרים.
הרחבת בדיקת כל משתנה לעומק. כלומר,  2 .
התייחסות למספר גדול של מרכיבים בכל 

משתנה. 
תוצאות אלה מחזקות את הצורך בבניית  3 .
תהליך מוסדר ומובנה של קבלת החלטות 
שאלת  אם  )גם  חיים  סוף  בהחלטות 
ובהשתתפות  בכך(  עסקה  לא  המחקר 

האחיות בתהליך.
לאחיות  להתייחס  יש  המסקנות  ביישום  4 .
שלא ראו צורך במעורבות וגם לאלה שראו 
צורך, אך לא רצו במעורבות. בשתי קבוצות 
אלו יש לחזק את הזיקה המקצועית ולעזור 

להן לפתח מוטיבציה למעורבות. 
התוצאות במחקר, בשילוב החוק החדש של  5 .
החולה הנוטה למות, מכשירות את הקרקע 
הדרך  את  לסלול  הסיעוד  הנהלות  בפני 
ידי  את  לחזק  עליהן  הנושא.  להטמעת 
האחיות המכירות ויודעות את רצון החולה 
בפועל  תתבצע  זו  הטמעה  ומשפחתו. 
בתהליכים  ותרומתן  מעורבותן  בהגברת 
הדרכה  מחייבת  זו  מעורבות  טיפוליים. 
השתתפות  בנושא  מכוונת  ספציפית 
על  כשהדגש  החלטות  קבלת  בתהליך 

החלטות סוף חיים.

סיכום
צורך  על  מצביעים  הנוכחי  המחקר  ממצאי 
פנימיות  במחלקות  העובדות  האחיות 
במעורבות בתהליך קבלת החלטות סוף החיים. 
צורך זה הינו החלטי בקרב רוב האחיות ואכן 
רוב המשתנים לא נמצאו משפיעים עליו כלל. 
מקצועית,  התנסות  המשתנה  השפעת 
בפועל  במעורבות  ביטוי  לידי  הבאה 
רצון  ובשביעות  דומים  בתהליכים 
יחידה  כמעט  נמצאה  זו,  ממעורבות 
כמשפיעה על הצורך. ממצא זה מחזק את 
וחשיבות  מטרות  התבססו  שעליה  הסברה 
לנושא  רבה  חשיבות  לאחיות  כי  המחקר, 

האוטונומיה המקצועית, הבאה לידי ביטוי 
ובהשתתפות  בחשיבה  והן  בעשייה  הן 
מסקנה  החלטות.  קבלת  בתהליך  פעילה 
מקצוע,  כאנשי  האחיות  כי  מדגישה  זו 
ושל  החולה  של  כשליחות  עצמן  הרואות 
משפחתו, מייחסות חשיבות גדולה ביותר 
המקצועית.  זיקתן  ולפיתוח  למקצוִעיותן 
כי מעורבות פעילה בתהליך  גם  אין ספק 
מתאים  ליישום  תוביל  החלטות,  קבלת 
האחות  ידי  על  ההחלטות  של  יותר  ונכון 

)גם כאשר לא יתאימו לעמדתה(. 
כי  והעובדה  לעיל  האמורים  הממצאים 
עצמאי  פתרון  לעצמן  מצאו  מהאחיות  חלק 
הדחיפות  על  מצביעים   ,"slow code" כ- 
וחשיבות בניית תהליך מוסדר, הפועל על פי 
היישומית העיקרית  קודים אתיים. ההשלכה 
של המחקר הינה, בראיית התוצאות כנקודת 
לקידום השתתפות האחיות בהחלטות  זינוק 
מעורבות  בחולה.  הטיפול  בהמשך  הקשורות 
לקבלת  רב-מקצועי  מצוות  כחלק  בתהליך, 
והדרכה  הכוונה  מחייבת  סוף-חיים  החלטות 
מקצועית. הדרכה זו צריכה להתמקד בדרכי 
התמודדות עם בעיות אתיות בכלל והחלטות 
בהשפעות  נכון  בשימוש  בפרט,  סוף-חיים 
בהם  המטופלים  ובהגדרות  סובייקטיביות 

תעלה שאלה זו.
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משמעות המונח
"ניהול סיכונים קליני" )להלן: נס"ק( הוא מונח 
הרפואי  בתחום  הן  שונות,  פעילויות  המציין 
והן בתחום הניהולי, שמוסד רפואי נוקט, כדי 
ולהבטיח  הרפואי  הטיפול  איכות  את  לשפר 
את בטיחותו של כל מטופל ובכך, לצמצם את 

הסיכון לפגיעה אפשרית במטופל. 

הגדרות
להלן מספר מונחים השייכים לתחום הנס"ק:

נכס,  חיים, אבדן  (Damage) אבדן   - "נזק" 
חיסור  או  שם-טוב,  או  גופנית  רווחה  נוחות, 
באלה.  כיוצאים  חיסור  או  אבדן  וכל  מהם, 

הגדרה זו מופיעה בפקודת הנזיקין4. 
לשון החוק מקיפה דיה כדי להשתרע על כל 
לא  יש תוצאה  רפואי  לטיפול  בהם  המצבים 

רצויה ו/או לא צפויה.
להתממש  עלול  שבו  מצב   (Risk)  - "סיכון" 
לא  חשיפה  של  במצב  לדוגמה,  כך  נזק. 
מבוקרת לשמש האדם הנחשף עלול לחלות 
למות  ובהמשך   Malignant Melanoma ב- 

כתוצאה מכך.
לנס"ק מדובר  (Chance) בהקשר   - "סיכוי" 
ככל  לדוגמה,  כך  יתממש.  שהנזק  בסבירות 
יותר,  ממושכת  היא  לשמש  שהחשיפה 
 Malignant ב-  לחלות  הסבירות  או  הסיכוי 

Melanoma גבוהה יותר.
"אירוע חריג" - (Adverse event) אירוע לא 
צפוי או לא רצוי הקשור לטיפול רפואי במטופל. 
אירוע חריג עלול להסתיים בנזק למטופל ויכול 

להסתיים ללא גרימת נזק למטופל.
"תקרית" - (Incident) אירוע חריג שהסתיים 

מבלי לגרום לנזק למטופל.
"תאונה" - (Accident) אירוע חריג שהסתיים 

בגרימת נזק למטופל.
רטרוספקטיבי"-  קליני  סיכונים  "ניהול 
 (Retrospective Clinical Risk Management)
הנעשות  נס"ק  של  במסגרת  שונות  פעילויות 
מדובר  כבר.  אירע  החריג  שהאירוע  לאחר 
בתחום  ו/או  הרפואי  בתחום  לקחים  בהפקת 
של  הישנות  למנוע  כדי  וביישומם  הניהולי 

האירוע החריג. 
"ניהול סיכונים קליני פרוספקטיבי"- 

 (Prospective Clinical Risk Management)

פעילויות שונות במסגרת של נס"ק הנעשות 
כדי למנוע היארעות עתידית של אירוע חריג. 

התפתחות נס"ק בישראל
 Clinical או  )נס"ק(  קליני"  סיכונים  "ניהול 
Risk Management כתפיסה וכפרקטיקה, 
בשנות  הברית  בארצות  לראשונה  הוטבע 
הקודמת1,  המאה  של  והשבעים  השישים 
נגד  רשלנות  בתביעות  חדה  לעליה  כמענה 

מוסדות רפואיים וצוותים רפואיים. 
לניהול  מנגנונים  להתפתח  החלו  בישראל 
סיכונים בגופי בריאות שונים בעשור האחרון, 
הרשלנות  בתחום  בתביעות  העלייה  עקב 
המאה  של  ואילך   80 ה-  בשנות  הרפואית 
הייתה  התביעות  בהיקף  העלייה  הקודמת. 

פועל יוצא של מספר גורמים:
זכויות  חוק  חקיקת  כגון:  משפטיים  א. גורמים 
ניהול  חובת  מדעת,  ההסכמה  עקרון  החולה, 
פסיקת  רפואית,  סודיות  רפואית,  רשומה 
פיצויים גבוהים לנזק ע"י בתי המשפט וכיו"ב. 
המידע  זמינות  כגון:  חברתיים  ב. גורמים 
רשלנות  בגין  תביעות  פרסום  הרפואי, 
המערכת  כלפי  ביקורתיות  רפואית, 

הרפואית וכיו"ב.
נכונות  כגון:  הבריאות  במערכת  ג. שינויים 
הרופאים לתת חוות דעת הנוגדת את דעת 
והשירות  המענה  התפתחות  עמיתיהם, 

הניתן למטופל ע"י משרד הבריאות.

עקרונות בסיסיים
בנס"ק  המעורבים  הבסיסיים  העקרונות 
פרוספקטיבי פורסמו בבריטניה בשנת 1994 
 "Risk Management in the National -ב

"2Health Service וכוללים:
א. זיהוי סיכונים פוטנציאליים.

ב. הערכת הסבירות שסיכונים אלו יתממשו.
ג. העלות הכספית במקרה שיתממש הסיכון 

ויגרם נזק.
ד. שליטה בסיכון או סילוק שלו.

ניתן  שלא  סיכונים  נגד  ביטוח  ה. תוכניות 
לסלק אותם.

בנס"ק  המעורבים  הבסיסיים  העקרונות 
רטרוספקטיבי הם:

א. דיווח על כל "אירוע חריג" למערך העוסק 

בנס"ק כדי ליצור בסיס מידע רחב.
ב. ניתוח המקרה והסקת מסקנות.

ג. יישום והטמעה של הלקחים.

עקרונות משפטיים
לנס"ק  הרלוונטי  העיקרי  המשפטי  התחום 
הוא המשפט הרפואי*1, אם כי הוא לא היחיד. 
פקודת  הם  המובילים  החוקים  זה,  בתחום 
וחוק   51968  - תשכ"ח  חדש[  ]נוסח  הנזיקין 

זכויות החולה תשנ"ו - 61996. 
העיקרון המשפטי הבסיסי שהביא להתפתחות 

נושא הנס"ק הוא פשוט לכאורה: 
מטיפול  כתוצאה  נזק  לו  שנגרם  מטופל 
פיצויים  לתבוע  רשאי  שקיבל  רשלני  רפואי 
את  לו  שהעניק  הרפואי  מהגורם  כספיים 
הטיפול הרפואי. צוין כי העיקרון הוא לכאורה 
להגדיר  תחילה  שיש  העובדה  בשל  פשוט 
זה  בעניין  רשלני".  רפואי  "טיפול  המונח  את 
נכתבו מאות פסקי דין על ידי בתי המשפט, 
בניסיון להגדיר מהו טיפול רשלני ואולם אין 

זה המקום להרחיב בעניין זה.
פיצויים  לשלם  נאלץ  רפואי  מוסד  כאשר 
הוצאה  לו  נגרמת  הניזוק,  למטופל  כספיים 
הביטוח,  חברת  המקרים  ברוב  ניכרת.  כספית 
המבטחת את המוסד הרפואי, היא זו שתישא 
בתשלום הפיצויים לניזוק. אולם במקביל, תתכן 
דרישה של המבטחת להגדיל את תשלום דמי 
הביטוח המועברים מהמבוטח לחברת הביטוח. 
פגיעה  נגרמת  הכספית,  להוצאה  בנוסף 
במוניטין של המוסד הרפואי שכן המוסד לא 

יוכל לטעון למצוינות קלינית. 

דינאמיקה בניהול סיכונים קליני
נס"ק האופטימאלי הוא נושא דינאמי, במובן 

שהוא משתנה ומתחדש באופן קבוע.
הן   - נס"ק  במסגרת  השונות  הפעילויות 
הרטרוספקטיבי והן הפרוספקטיבי - מביאות 
לכך שהסבירות להתממשות של סיכון כלשהו 
מגיעה  אינה  לעולם  כי  אם  וקטנה  הולכת 

לשיעור של - 0. 
או  "תקרית"  לאחר  לקחים  של  יעילה  הפקה 
והקפדה  הלקחים  של  יעיל  יישום  "תאונה", 
לכך שאותם  יביאו  החדשים  הסטנדרטים  על 
אירועים חריגים לא יישנו שוב. באותה המידה, 

ניהול סיכונים קליני 
עו"ד אמשלי אתרי R.N, B.A, L.L.B, אחות בקרה וויסות, מטעם קופ"ח כללית, המרכז הרפואי המשולב שיבא

* יש להבחין בין המונחים רפואה משפטית ומשפט רפואי. רפואה משפטית או forensic medicine היא תחום ברפואה העוסק ביישום מדע הרפואה כדי להשיב לשאלות בתחום
  המשפט הפלילי או האזרחי. משפט רפואי הוא תחום משפטי המאגד בתוכו חוקים ותקנות הנוגעות למטופל, לטיפול הרפואי וכו'.
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כדי  ורציף,  קבוע  באופן  שנעשית  פעילות 
למנוע היארעות עתידית של אירוע חריג תביא 

גם היא למניעה של אירוע חריג תיאורטי.
הם  הנס"ק  של  הגדולים  שה"אויבים"  מכאן 

קיבעון מחשבתי וקפיאה על השמרים. 

ניהול סיכונים קליני 
והשפעת המשפט עליו 

על פי החוק הישראלי, חייבים כל בתי המשפט 
לפסיקה  בהתאם  ולנהוג  לפסוק  בישראל 
זהה  חובה  העליון.  בבית-המשפט  שניתנה 
מוטלת גם על כלל הציבור בישראל. כך לדוגמה, 
אם בית-המשפט העליון קובע כי ניתן לצפות 
מקופות החולים שיפעלו באופן יזום ואקטיבי 
לדאוג לבריאותם של החולים )ואכן כך נקבע(, 
מוטלת חובה על הצוות הרפואי במרפאות, בין 
שמדובר ברופא המשפחה ובין שמדובר באחיות 
הפועלות במרפאה, או בכל גורם אחר, לדאוג 
לכך שתוצאות מעבדה של פלוני תגענה ליעדן 

והטיפול הרפואי במטופל יינתן בהתאם.
מכאן וכפועל יוצא, קופת חולים שלא תנהג 
בפני  לעמוד  עלולה  זו,  לפסיקה  בהתאם 
תביעות משפטיות, מכיוון שהיא נהגה בניגוד 

לכלל שנקבע בבית המשפט העליון. 
המסקנה העולה מהאמור לעיל היא, שמערך 
להיות  חייב  רפואי,  במוסד  הסיכונים  ניהול 
להיערך  כדי  בפסיקה,  והן  בחוק  הן  מעודכן 

בהתאם מבחינת נס"ק פרוספקטיבי. 
הדוגמה הבולטת ביותר בנושא זה, של השפעת 
ייעודי"  הסכמה  "טופס  הכנת  היא  הפסיקה 
פרוצדורות  ביצוע  לפני  החולה  חותם  עליו 

רפואיות רבות במיוחד בתחום הכירורגיה.

היבטים כלכליים 
בניהול סיכונים קליני 

היא  נס"ק  של  והמטרה  המהות  שהוסבר,  כפי 
צמצום הסיכון לפגיעה אפשרית במטופל. לצורך 
להלן  מובאים  נס"ק  של  הכלכלי  בהיבט  הדיון 

מספר מונחים מתחום הרשלנות הרפואית:
Probability - ההסתברות לקרות הנזק

המונח מציין את מספר הפעמים שבהם נגרם 
נזק כתוצאה מפרוצדורה רפואית ביחס למספר 

הפעמים הכולל של ביצוע אותה פרוצדורה. 
דוגמה לצורך ההמחשה בלבד: 

נגרם  לידות  אלפים  חמשת  שבכל  נאמר 
נזק מוחי ליילוד. הסבירות היא אם כך אחד 

לחמשת אלפים לידות או 1/5,000 לידות.
אמצעי המניעה והזהירות שנקטו המזיקים- 

Burden
בהמשך לדוגמה הנ"ל, ניתן למנוע את קרות 
הנזק )נזק מוחי( אם יבצעו מוניטור רציף אצל 
של  הראשון  השלב  במהלך  היולדת  האישה 

הלידה )מתחיל עם קבלת הציר הראשון, ועד 
שצוואר הרחם מגיע לפתיחה של 10 ס"מ(.

במהלך  רציף  מוניטור  ביצוע  של  המחיר 
השלב הראשון של הלידה הוא 100 ₪. מכאן 
 5,000  X  ₪ 100 : שההוצאה הכספית תהיה 

לידות = 500,000 ₪.
Loss - תוחלת הנזק

במילים  או  הנזק  כימות  את  מציין  המונח 
שיקבל  הכספי  הפיצוי  סכום  מה  אחרות, 

הניזוק מהמזיק.
שיתוק  עם  היילוד  לעיל,  הנזכרת  בדוגמה 

מוחין יקבל פיצוי בסכום של 4,000,000 ₪. 
היישום - בפסיקת בית המשפט העליון נקבע 

הכלל הבא:
נזק  לקרות  ההסתברות  מכפלת  כאשר 
)Loss(, גדולה  )Probability( בתוחלת הנזק 
מאמצעי המניעה והזהירות שנקטו המזיקים 

)Burden(, ייחשבו המזיקים כרשלנים. 
במילים אחרות ובהתייחס לדוגמה לעיל:

בית החולים יהיה חייב לבצע מוניטור רציף אצל 
כל 5,000 היולדות, בעלות כוללת של 500,000 
₪ על מנת למנוע נזק של 4,000,000 ₪ שעלול 

לקרות פעם אחת אצל 5,000 היולדות.
במידה ולא יעשה כן וייגרם נזק מוחי ליילוד 

הרי שבית החולים ייאלץ לשלם את הפיצוי.

הפסיקה וההיבט הכלכלי
לעיל  המוזכר  הכלכלי  ההיבט  של  ראשיתו 

הוא בארצות הברית3.
השופט האמריקני לרנד הנד קבע את "נוסחת 
הברית  בארצות  מקובלת  זו  נוסחה  הנד". 
להתקיימותה של התרשלות. השופט  כמבחן 

הנד הסביר את המבחן כך:

“Possibly it serves to bring this notion 
into relief to state it in algebraic terms:
If the probability be called P; the 
injury L; and the burden B; liability 
depends upon whether B is less than 
L multiplied by P: i.e., whether B>PL“.

המובאים  הגורמים  שלושת  של  שקלולם 
בחשבון הנוסחה, לאמור הסתברות התרחשותו 
הנדרשות  וההוצאות  שיעורו  הנזק,  של 
למניעתו, שימש כלי לעיצוב אמת המידה של 

ההתרשלות גם בישראל.
את  אימץ  הישראלי  העליון  בית-המשפט 
"נוסחת הנד" והתייחס מספר פעמים להיבט 

הכלכלי של ניהול הסיכונים ככלל בקבעו:
היא  ואחרים  אלה  אמצעים  שנקיטת  "ככל 
חובת  תגבר  כן  יותר,  ופשוטה  יותר  קלה 

המורה לנקוט אותם"7.
ועוד:

הזהירות  מידת  מה  לשאלה,  "התשובה 

בחומרת  רק  לא  תלויה  מאדם,  הנדרשת 
הסכנה, אלא גם בקושי למנעה. סכנה שניתן 
למנעה באמצעים קלים ופשוטים, סביר הוא 
אף  כאלה,  באמצעים  לנקוט  מאדם  לדרוש 

כשאין הסכנה כה חמורה"8.
ובמקום אחר נקבע: 

"נוסחה זו משקללת את הסתברות התרחשותו 
של הנזק ואת שיעורו לעומת העלות הנדרשת 

למניעתו. "9 

היבטים אתיים 
בניהול סיכונים קליניים

בעיקר   - נס"ק  של  היסוד  מאבני  אחת 
הצוות  חברי  דיווח  היא   - הרטרוספקטיבי 
חריג. המערך המנהל את  אירוע  על  הרפואי 
לנתח  מסוגל  יהיה  רפואי  במוסד  הסיכונים 
רק  לקחים,  מהם  ולהפיק  חריגים  אירועים 
מאידך,  החריגים.  לאירועים  מודע  יהיה  אם 
על  עלול לחשוש מלדווח  רפואי  בצוות  חבר 
תקלות, שכן אז הנהלת המוסד עלולה לפגוע 

בו ע"י פיטורין, אי קידום וכיו"ב.
מוטלת  הרפואי  המוסד  הנהלת  על  לפיכך, 
על  דיווח  עקרוני,  שבאופן  להבטיח  חובה 
לפגוע  כאמתלה  ישמש  לא  חריג"  "אירוע 

באיש מן הצוות הרפואי. 
איש  כנגד  משמעתיים  אמצעים  נקיטת  אי 
תיצור  תקלה,  על  שדיווח  הרפואי  מהצוות 
יום  של  ובסופו  הרפואי  הצוות  בקרב  אמון 
נכון מניעת ההפסד  יותר  )או  הרווח הכלכלי 

הכלכלי( למוסד יהיה רב.
הרפואי  המוסד  שהנהלת  אף  רצוי  זה,  לצורך 
תפרסם מסמך כתוב, בו היא מצהירה שדיווח על 
אירוע חריג ישמש לצורך הפקת לקחים בלבד 

ושלא יינקטו צעדים כנגד הגורם המדווח.
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מלון חדיש, אלגנטי וסולידי 
במרחק הליכה מחוף הים, הקניון והטיילת
את הייחודיות העיצובית תוכלו לפגוש בכל פינות המלון: 

בפאב האירי, בבית הקפה האנגלי, במועדון ה"טאג'"
לרשותכם 170 חדרים מפנקים, בריכת שחייה, אולם ביליארד, סקווש, 

חדר כושר, ספא ומועדונית לילדים
להשלמת האוירה הארופאית 

תוכלו להנות מארומת קפה וצלילי פסנתר בפיאנו בר.

הקולג' לרפואה משלימה
בואו ותהיו מטפלים מצטיינים ברפואה משלימה

קמפוס מרכז: היסמין 1, סמינר אפעל, רמת אפעל
קמפוס צפון: המכללה האקדמית אורנים, קרית טבעון

קמפוס חיפה: בניין קנדה, קריית הטכניון חיפה

רפואה סינית  נטורופתיה  הומאופתיה קלאסית  תזונה הוליסטית
שיאצו קלאסי  רפלקסולוגיה  עיסוי רפואי קליני  עיסוי תאילנדי  הילינג אנרגטי

צמחי מרפא  אירידולוגיה  פרחי באך  ארומתרפיה 

ייחודי! מסלולי לימוד ישירים ברפואה סינית ונטורופתיה! 

	 שיתופי פעולה עם מוסדות אקדמיים
	 מרצים בכירים עם ניסיון רב

	 מלגות והלוואות בתנאים נוחים
	 באישור האגודות המקצועיות
	 דגש רב על התמחות קלינית

	 מוכר כגמול השתלמות
	 מחלקת השמה

	 מבדקי התאמה ללא תשלום
	 קמפוס ירוק וחניה חינם

1-700-700-267
www.mashlima.co.il

סטאז' קליני 

בבתי חולים!

חגיגת קיץ
ב"צברה תור"

DLX *5 מלון כנען ספא

המלון היחידי בישראל המציע 
לגוף ולנפש חופש... אמיתי. 

בהרצאות וסדנאות מרתקות: 
יוגה, מדיטציה, מגע זוגי, דמיון 

מודרך ועוד..

הנחה מיוחדת 10% 
לכל הזמנה

ביוני-ספטמבר 09
בבלעדיות רק ב"צברה תור"

דילים "לוהטים"

בקלאבים בטורקיה
DLX *5 הכל כלול

אנטליה/בודרום
החל מ-399$ לאדם בחדר משפחה

פראג / בורגס / ורנה / 
ברצלונה/ טיולים מאורגנים 
לאירלנד / איטליה / ספרד / 

רומניה ועוד...

C HOTELS רשת

אילת, ירושלים, טבריה, 
אסיינדה

הנחה מיוחדת 15%
לכל הזמנה

ביוני-ספטמבר 09
בבלעדיות רק ב"צברה תור"

יולי - אוגוסט

ים המלח
*4 אמצ"ש 3 לילות, חצי פנסיון, 

799& לאדם בחדר זוגי
אילת

*5/*4, אמצ"ש, 4 לילות,
חצי פנסיון - 1,400& לאדם בחדר זוגי

הכל כלול - 1,199& לאדם בחדר זוגי
טבריה

*4 על הכנרת אמצ"ש, 3 לילות
חצי פנסיון - 829& לאדם בחדר זוגי
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שיפור גישות טיפוליות כלפי חולי 
נפש באמצעות התערבות קבוצתית 

בקרב אחיות בבית חולים כללי
,4 RN , MA 3, רזיה שורRN , MA 2, יעל מעוז RN , MA 1, ישראלה כהןRN , MA שוש שיוביץ

6RN , PhD 5, איליה קגןRN , MA שוש רוזנטל

1. מפקחת קלינית, הנהלת הסיעוד, מרכז רפואי אסף הרופא.     2. מפקחת קלינית בחטיבה פנימית, הנהלת הסיעוד, מרכז רפואי אסף הרופא.     3. מרכזת חינוך תוך שירות, 
הנהלת הסיעוד, מרכז רפואי אסף הרופא.     4. מרכזת חינוך תוך שירות, המרכז לבריאות הנפש נס-ציונה באר-יעקב ומב"ן.     5. מפקחת קלינית, המרכז לבריאות הנפש נס-ציונה 

באר-יעקב ומב"ן.     6. מרכז איכות ובטיחות הטיפול בסיעוד, מרכז רפואי רבין, שירותי בריאות כללית.

תקציר
לקידום  קבוצתית  התערבות  נתאר  במאמר 
גישה טיפולית, כלפי חולי נפש בקרב אחיות 
 21 כללי.  חולים  בבית  העובדות  מוסמכות 
אחיות ממחלקות פנימיות השתתפו בחמישה 
בבית  התנסות  ימי  ושני  קבוצתיים  מפגשים 
הסגורה  הקבוצה  את  פסיכיאטרי.  חולים 
הנפש  בבריאות  מומחיות  אחיות  שתי  הנחו 
מבית חולים פסיכיאטרי. הערכת ההתערבות 
ואחרי  לפני  ואיכותי  כמותי  באופן  בוצעה 
הפעלת הקבוצה. מממצאים עולה כי האחיות 
הפגינו בתום ההתערבות שליטה גבוהה יותר 
נפשיים,  וסימפטומים  מחלות  אודות  בידע 
רגשות  ופחות  חיוביים  רגשות  יותר  חשו 
שליליים כלפי האינטראקציה עם חולה נפש 
כלפיו.  טיפולית  בגישה  שיפור  הפגינו  ואף 
אין ספק כי יש מקום לפעול לשיפור הגישה 
הטיפולית כלפי חולי נפש בבית חולים כללי, 

באמצעות התערבות קבוצתית. 

מבוא 
נפש  בחולי  הטיפול  זוכה  האחרונות  בשנים 
מיוחדת.  לב  לתשומת  כלליים  חולים  בבתי 
אישפוז  מיטות  במספר  הירידה  עם  במיוחד 
והרחבת  והעלייה  חולים פסיכיאטריים,  בבתי 
השירותים לאוכלוסיית מטופלים זו במרכזים 
רפואיים כלליים. המציאות ב"שטח" והממצאים 
בספרות, מדגימים כי הטיפול בחולי נפש פחות 
אחרות.  בקבוצות  לחולים  בהשוואה  איכותי 
ששיפרו  התערבויות  אודות  דיווחים  ישנם 
ידי  על  נפש  חולי  של  הבריאותי  המצב  את 
שיפור איכות השירות ומיקוד הטיפול בצרכים 
 Druss & Von Esenwein, 2005,( היחודיים

.)Jones, et al., 2004
הסיבות לחוסר השוויון, בטיפול לו זוכים חולי 
במספר  קשורות  כלליים,  חולים  בבתי  נפש 
סובלים  ממנה  הסטיגמה  ביניהן  גורמים. 

להימנע  הצוות  לאנשי  הגורמת  המטופלים, 
במחלקה  הנפש  מחולי  ולהתרחק  ממגע 
משני  מושפע  הנפש  בחולי  הטיפול  הכללית. 
סוגי סטיגמה: האחת חברתית - חוצה תרבויות 
וקשורה לכוחות חברתיים, דתיים ודעות קדומות 
כלפי שגעון וחולי נפש. הסטיגמה השנייה היא 
כלפי מקצוע הפסיכיאטריה והממסד של בתי 
החולים הפסיכיאטריים )אליצור, 1999(. בלשר 
הטענה  את  מחזקים   )2002( ופרידמן   )2002(
מלווה  בפסיכיאטריה  הסטיגמה  כי  ומציינים, 
הסטיגמה  המטפלים.  את  והן  החולים  את  הן 
גורמת לפחד   - פועלת בשני מישורים: האחד 
נוצר  מכך,  וכתוצאה  המטופלים  אצל  ובושה 
כדי  עד  ותת-טיפול  היענות  חוסר  של  מצב 
אי-קבלת טיפול מתאים והולם, השני - דחייה 
את  להגיש  הנמנעים  המטפלים  מצד  ופחד 
)אליצור,  הנפש  לחולה  והטיפול המלא  העזרה 

1999; בלשר, 2002; פרידמן, 2002(.
הנפש  חולה  ובידוד  הדחוי"  "החולה  תופעת 
מתעצמת עוד יותר, בעקבות רמת ידע נמוכה 
מטפלים  בקרב  לקויות  טיפול  ומיומנויות 
וטיפול  לאינטראקציה  הקשור  בכל  בכלל, 
 Ramritu, Courtney, Stanley, .בחולי נפש
)Finlayson )2002 & בדקו תגובות של אחיות 
למרות  נפש.  חולי  בנערים  לטיפול  כלליות, 
הדרכה  שעברו  דיווחו  מהאחיות  ש-55% 
בנושא הטיפול בנערים מקבוצה זו במסגרת 
לימודים פרומאליים, 67% מהמדגם חשו לא 
אלו  בחולים  לטיפול  מוכשרות  ולא  מוכנות 
חוסר  הפגינו  מהנשאלות  כ-30%  במחלקה. 
מעניקות  שהן  הטיפול,  מרמת  רצון  שביעות 
דיווחו שהכשרה  האחיות  נפש.  חולי  לנערים 
במקום  )חת"ש(  שירות  תוך  חינוך  במסגרת 
העבודה, תרמה רבות לרמת הידע, המיומנות 
ותחושת הביטחון בטיפול בנערים חולי נפש. 
גישות ותפיסות אישיות הן גורם חשוב המשפיע 
על התנהגותו המקצועית והאישית של האדם. 
כשליליות,  תוארו  נפש  חולי  כלפי  הגישות 

וטעונות  ביסוס  חסרות  בסטיגמות  מאופיינות 
רואה  בציבור,  עדיין  הרווחת  התפיסה  פחדים. 
את חולי הנפש כמסוכנים, נוטים לאלימות, בלתי 
צפויים ובמובנים מסוימים - אחראים למחלתם. 
בפני  חסינים  אינם  הבריאות  מקצועות  אנשי 
דעות קדומות חברתיות אלו ולעיתים שותפים 
לדעת הציבור הרחב, בנוגע לאותם פחדים בלתי 
המטפלים  בקרב  השליליות  הגישות  רציונלים. 
הטיפול  את  לתת  ביכולתם  לפגום  עלולות 
המתאים והאיכותי הנדרש. התגובות השליליות 
כלפי חולי הנפש נחשבות למכשול עיקרי בפני 
ההחלמה, דבר שמגביל הזדמנויות ומערער את 
 Emrich, Thompson &( העצמית  הערכה 

.)Moore, 2003
גישות  על  דיווחו   )1997( וגבאי  פרוס  עבודי, 
שניסו  חולים  כלפי  מטפלים  של  שליליות 
כי  המטפלים,  בקרב  התחושה  להתאבד. 
מטופלים אלה שוהים אומנם בבית חולים כללי, 
אך מקומם הוא במסגרת הפסיכיאטרית. נמצא, 
כי תחושה זו, מלווה בחוסר הידע והמיומנויות 
אלה,  מטופלים  עם  ואינטראקציה  לטיפול 
כללי,  חולים  בבית  הקצר  לאשפוזם  בנוסף 
מעורבות  לחוסר  כביכול  לגיטימציה  נותן 
של  מבטו  מנקודת  איתם.  ממגע  ולהימנעות 
הנפש  חולי  רוב  כי  דווח,  נפש  חולה  מטופל 
המטופלים במחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד(, 
חשים התעלמות של המטפלים, המתנה ארוכה 
של  נימה  עם  ביקורתיות  להערות  וחשיפה 
 Mcallister, Creedy, Moyle,( שפיטה והענשה
וחב'  הלוי  מזאת,  יתרה   .)& Farrugia, 2002
הצוות  מצד  שליליות  שתגובות  מצאו   )2000(
חדרי  את  לעזוב  הנפש  לחולי  גרמו  במלר"ד, 
המיון, ללא קבלת טיפול או לפני תום הטיפול 
 Mavundla איכותני  במחקר  הרפואי-סיעודי. 
2000(( מצאה עמדות ותפיסות שליליות כלפי 
חולי נפש, בקרב אחיות במחלקות אשפוז של 

בית חולים כללי. 
יחד עם הסטיגמה השלילית, עלולים חולי הנפש 
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קופת הגמל קו הבריאות
עמית/ה יקר/ה !

משימתה העיקרית של קו הבריאות חברה לניהול קופ"ג בע"מ הינה חתירה לביצועיים מיטביים בניהול כספי עמיתיה. חשוב לדעת כי 
כספי קופת הגמל שלך נמצאים בידיים מנוסות ואחראיות.

מהלכי ההשקעות המקצועיים אשר בוצעו במהלך התקופה האחרונה, הובילו לכך שקו הבריאות חברה לניהול קופ"ג בע"מ השיגה 
בתי  ידי  על  שמנוהלות  הגמל  מקופות  רבות  של  הביצועים  מול  אל  אותה  בוחנים  כאשר  ובמיוחד  מידה  קנה  בכל  גבוהה  תשואה 

ההשקעות השונים.

הקופה, הינה קופה ענפית, מייסודה של הסתדרות האחיות, הפועלת ללא מטרת רווח ומחייבת בדמי ניהול רק לפי ההוצאות בפועל. 
השקעותיה מנוהלות ע"י פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל, הקופה רשמה בשנת 2008 תשואה נומינלית ברוטו )לפני ניכוי דמי 

הניהול( בשיעור של 15.01%-.
תשואה זו הינה תשואה טובה יחסית, ביחס לתשואות המוצעות בענף קופות הגמל בשנת 2008 ! 

כמו כן, מתחילת שנת 2009 ועד לסוף חודש אפריל השנה השיגה הקופה תשואה מצטברת נומינלית שנתית חיובית בשיעור של 13.34%.

נראה כי ניהולה העקבי והמנוסה של ועדת ההשקעות בשיתוף מלא של פסגות בית השקעות, באופן המשקלל בכל רגע נתון גם את 
מרכיבי הסיכון, הוא זה שיביא לתשואות טובות, לאורך זמן וברמת סיכון סבירה.

 - נוסף מעבר למסלול הכללי  זכות בחירה במסלול השקעה  אנו שמחים להודיעכם כי הקופה השלימה מהלך המאפשר לעמיתיה 
מסלול ללא מניות. מסלול זה יאפשר לעמיתים להימנע מתנודתיות השווקים הפיננסים, ויחד עם זאת להמשיך וליהנות מכל היתרונות 

המיסויים והאחרים שהקופה מקנה להם .
כל עמית יוכל לעבור ממסלול למסלול וחזרה בכל עת שיחפוץ, בתאם לתקנון הקופה.

להלן טבלה המציגה את ביצועי קופת הגמל קו הבריאות אל מול קופות גמל נבחרות )המנהלות מעל 500 מליון ₪(. הטבלה ממוינת 
לפי התשואות המצטברות ברוטו לחודשים ינואר - מרץ 2009.

הערות לטבלה:
	 יש לשים לב בנוסף לתשואות, גם לרמות הסיכון של כל קופה המיוצגות ע"י טור "שיעור אחזקה מנייתי" וגם ע"י טור "השקעה ללא 

בטוחה מספקת" !
	 נתוני התשואה ברוטו, שיעור האחזקה המנייתי, השקעה ללא בטוחה מספקת והיקף הנכסים המנוהל המצוינים בטבלה מבוססים על 

הנתונים המוצגים באתר הגמל נט של משרד האוצר.
	 אין במידע על תשואות שהושגו בעבר, כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

קו הבריאות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

תשואה שם הקופה
שנתית 2008

תשואה 
חודשית מרץ 

2009

תשואה מצטברת 
ינואר - מרץ 2009

שיעור אחזקה מנייתי 
נכון ליום 30.3.09

השקעה ללא בטוחה 
מספקת - נכון ליום 

30.3.09

היקף נכסים 
ליום 30.3.09 

באלפי ₪
30.71%5.67%19.49%22.10%15.78%514,000-אנליסט  

20.29%4.18%15.87%14.40%12.93%639,800-ילין לפידות  
28.39%3.73%15.06%22.65%2.99%558,000-מיטב  

21.82%2.35%12.16%20.62%8.91%710,600-פרפקט 
25.93%3.11%11.90%19.44%4.44%1,416,000-אקסלנס 
18.56%4.30%10.92%17.86%3.82%1,261,300-דש גמל

20.12%4.10%10.66%23.41%0.98%709,800-אלטשולר שחם  לשם 
23.28%2.78%10.66%19.68%2.64%790,300-הלמן אלדובי חסכון

15.05%3.66%9.01%21.70%2.61%1,151,000-קו הבריאות 

19.58%3.44%8.88%18.74%6.88%8,557,600-הראל עצמה 



להיפגע מביטויים של רגשות שלילים והתנהגות 
נמנעת, מצד אנשי הצוות בבתי חולים כלליים. 
המצב חמור יותר, כאשר אנשי הצוות חשים כי 

רמת הידע שלהם אינה מספקת. 

תיאור ההתערבות
הכנת הקבוצה 

נפש  בחולי  הטיפול  בעיות  זיהוי  לאחר 
במחלקות כלליות )התייחסות לחולי כ"בלתי 
צוות  גובש  דחוי"(,  "חולה  או  פופולארי" 
הטיפול  את  לקדם  במטרה  מוסדי,  היגוי 
כלל  הצוות  כללי.  חולים  בבית  הנפש  בחולי 
המחלקות  בחטיבת  הקלינית  המפקחת  את 
הפנימיות, מרכזת חינוך תוך שירות מוסדית 

ועורכת הפרויקט לקידום הטיפול.
עלה  ההיגוי  צוות  של  הראשונה  בפגישה 
הצורך לשתף מומחים מתחום בריאות הנפש. 
כן הוזמן לצוות ההיגוי גם איש מצוות הנהלת 
הערכה  כלי  בבניית  ניסיון  בעל  הסיעוד, 
נפגש מספר פעמים  הצוות  בסיעוד.  ומחקר 
לשם הכנת תוכנית ההתערבות ובניית מסגרת 
כללה  שהתגבשה  התוכנית  מלווה.  מחקרית 
והתנסויות  חוויתיים  תיאורטיים  מפגשים 
המפגשים  הנפש.  לבריאות  חולים  בבית 
פיזית  המרוחקת  לימוד  בכיתת  התקיימו 

ממחלקות האשפוז, בסוף יום עבודה. 
מאפייני הקבוצה 

יולי- החודשים  בין  הופעלה  הקבוצה 
קבוצה  של  במתכונת   ,2005 אוקטובר 
מובנים,  מפגשים   5 בת  קצרת-מועד,  סגורה 
השתתפו  בקבוצה  פסיכו-חינוכית.  בגישה 
במחלקות  העובדות  מוסמכות,  אחיות   21
גיוס  הרופא.  אסף  הרפואי  במרכז  פנימיות 
המפקחת  בידי  נעשה  לקבוצה,  המשתתפים 
הקלינית בחטיבה הפנימית. בין המשתתפות 
היו: מפקחת קלינית, ארבע אחיות אחראיות 
 25-52 בגילאי  השורה,  מן  אחיות   - והשאר 
של  בעבודה  ותק  עם   ,)M=35.03; SD=7.66(
1-35 שנים )M=11.33; SD=7.95( וללא ניסיון 
הנחו  הקבוצה  את  הנפש.  בבריאות  קליני 
שתי אחיות בכירות )הנחייה ב-CO( מהמרכז 
מפגשי  נס-ציונה.  )מברה"ן(  הנפש  לבריאות 
הקבוצה התקיימו אחת לשבועיים, בין השעות 
החולים  בבית  לימוד  בכיתת   13:00-15:00
נכללו  קבוצתיים  למפגשים  בנוסף  הכללי. 
ימי התנסות )16 ש"ל( במחלקה פסיכיאטרית 

בבריאות הנפש בנס-ציונה ובמרפאה. 
ניהול ואופן ההתערבות בקבוצה

נושאים  מחד  כללו  בקבוצה  המפגשים 
חולה  כלפי  שכיחות  עמדות  תיאורטיים: 
נפש, תרופות פסיכיאטריות מייצגות, הקשר 
הטיפולי עם חולה פסיכוטי, החולה האובדני - 

גורמי סיכון ועמדות; ומאידך פעילות חוויתית: 
הכנת קולג'ים קבוצתיים, סימולציות, הצגות 
ושימוש  השלכתיים  בקלפים  שימוש  מקרה, 
בקטעים מתוך ספרים המתארים את החוויה 
ראשון. המשתתפים התבקשו  בגוף  הנפשית 
נתקלו  בהם  טיפוליות  סיטואציות  לאתר 
שאלות,  ולהציג  עובדים  הם  בה  במחלקה 
מחשבות ותהיות. בנוסף, קיבלו המשתתפים 
לפני כל מפגש, חומר תיאורטי שהיווה חלק 
אין  הקבוצה.  למשתתפי  שניתן  מהאוגדן 
לנושא  כי הדבר קידם את ההתחברות  ספק 
התיאורטית  לפעילות  בסיס  והיווה  המפגש 
והחוויתית, ולהשתתפות פעילה של האחיות. 
המשתתפים  דנו  הקבוצתי,  התהליך  בראשית 
נפש,  בחולי  בטיפול  הקשורות  באסוציאציות 
והכינו קולאג' מגזרי עיתונים וצבעים המתאר 
התמונה  הנפש.  חולה  כלפי  תפיסתם  את 
שהצטיירה הייתה של אדם עם מבנה ראש שונה 
וחריג )מרובע, עם קרניים, מוזרות בתווי הפנים(, 
לא מובן, בלתי צפוי, ומבודד מהמעגל החברתי. 
המשתתפים  התבקשו  בו  תפקידים,  במשחק 
שאושפז  פסיכוטי  בחולה  ולטפל  קשר  ליצור 
להשתמש  קושי  שהיה  נראה  סכרת,  לאיזון 
בכישורים המקצועיים וליצור עימו קשר טיפולי 
משמעותי. המשחק איפשר התנסות ועיבוד של 

החלקים הרגשיים, שעלו אצל המשתתפים.
אובדני,  בחולה  בטיפול  שהתמקדה  בפגישה 
בעמדות של עצמי כלפי אובדנות כאיש מקצוע 
הנוכחים  את  המשתתפים  שיתפו  וכאדם, 
לגבי  שאלות  והעלו  טיפלו  בהם  באירועים 
שביטאו  צוות  ואנשי  שכנים  כלפי  אחריותם 
אובדני.  ביצעו מעשה  או  אובדניות,  מחשבות 
גבוהות.  רגשיות  בעוצמות  אופיין  זה  נושא 
להתמודדות  חלופות  העלו  המשתתפים 
וטיפול ואף נוצרה תחושה של עוצמות ופחות 
בקבוצה  כי המפגשים  אין ספק  אונים.  חוסר 
אפשרו להעלות קשיים, חרדות ורגשות סביב 
והקשר עם חולה הנפש בבית חולים  הטיפול 
כללי. הידע שרכשו הבהיר ותרם להפחתת אי-
בהתמודדות  צפוי,  מהבלתי  והפחד  הוודאות 
ההתנסות  נפש.  ממחלת  הסובל  המטופל  עם 
חולים  בבית  אקוטית  במחלקה  הקלינית 
פסיכיאטרי ובמרפאה לבריאות הנפש, אפשרה 
ל"געת" בחולה הנפש, להתנסות בקשר טיפולי 
עימו ולהכיר את עולמו. המשתתפים הודרכו, 
בליווי מדריכה קלינית, יצרו קשר טיפולי עם 
מקצועיות  בפעילויות  והשתתפו  מטופלים 

במחלקה. 

הערכת ההתערבות
נעשתה  ההתערבות  של  התרומה  הערכת 
בוצעה  כמותית  הערכה  מישורים.  במספר 

לצורך  שגובש  מובנה  שאלון  באמצעות 
על  התבססה  איכותית  הערכה  הפרוייקט. 
ושל  המשתתפים  של  מובנים  לא  משובים 

מנחי הקבוצה. 
כלים להערכה כמותית

ההתערבות  תרומת  של  כמותית  הערכה 
הקבוצתית, נעשתה באמצעות שאלון מובנה 
כלים  בסיס  על  גובש  השאלון  עצמי.  למילוי 
לצורך  שנבנו  פרקים  שילוב  תוך  מהספרות, 
הפרויקט, ועבר תיקוף במסגרת פיילוט בקרב 
15 אחיות ברמות הכשרה שונות בבית חולים 
כללי. השאלון בחן מידע סוציו-דמוגרפי, רמת 
טיפול  לגבי  דעות  נפש,  מחלות  לגבי  הידע 
בחולי  לטיפול  בהקשר  ורגשות  נפש  בחולי 

נפש בבית חולים כללי. 
 5 בחן  זה  פרק   - סוציו-דמוגרפים  פרטים 
מאפיינים: גיל, מין, ותק, מידת הניסיון בבריאות 

הנפש וקיום הכשרה על-בסיסית בתחום זה.
נבדקה   - נפש  מחלות  לגבי  הידע  רמת 
ידי  על  גובשו  אשר  היגדים,   7 באמצעות 
עמדות  את  בחנו  ההיגדים  המחברים. 
ביצוע  לגבי  הידע  רמת  כלפי  המשתתפים 
סטטוס מנטלי, התמודדות עם מצב פסיכוטי, 
חולי  של  אלימות  או  מאני  דכאוני,  אובדני, 
מידת  את  להעריך  נתבקשו  הנבדקים  נפש. 
השליטה בידע באמצעות סולם מ-1 )כלל לא( 
עד 5 )במידה רבה מאוד(. מהימנות )עקביות 
נבדקה באמצעות מבחן  פנימית( של הפרק, 
אלפה קורבנך, אשר נעה בין α=.74-.87 לפני 
בחנה  הכמותית  ההערכה  הקבוצה.  ואחרי 
בקבוצה  ההשתתפות  ואחרי  לפני  שינויים 

עבור כל מדד בנפרד. 
חולים  בבית  נפש  בחולי  טיפול  לגבי  דעות 
כללי- נבדקו בעזרת שמונה היגדים. הנבדקים 
רמת  לגבי  עמדותיהם,  את  לציין  התבקשו 
במחלקה  המאושפז  נפש  בחולה  הטיפול 
שלהם, על רקע מחלה כללית. נבדקים התבקשו 
להעריך את נכונות ההיגדים באמצעות סולם 
מ-1 )כלל לא( עד 5 )במידה רבה מאוד(. רמת 

.α=.62-.75 מהימנות הפרק נעה בין
רגשות בהקשר לטיפול בחולי נפש המאושפז 
במחלקה - נבדקו בעזרת 14 היגדים המתארים 
רגשות חיוביים ושליליים )חוסר אונים, עידוד, 
סלידה  רוגע,  מבוכה,  הבנה,  כעס,  שמחה, 
בחולה  טיפול  של  מייצג  מצב  הוצג  ועוד(. 
המאושפז  סכיזופרניה  )חולה  במחלקה  נפש 
עקב דלקת ריאות(. הנבדקים התבקשו לתת 
ציון מ-1 )כלל לא( עד 5 )במידה רבה מאוד( 
זה  סעיף  מהימנות  רמת  המוצגים.  לרגשות 

עמדה על α=.82 לפני ואחרי ההתערבות. 
בנוסף להערכה כמותית של ההתערבות, בוצעה 
ושל  כולה  הסדנא  של  מסכמת  הערכה  גם 
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ההתנסות בבית החולים הפסיכיאטרי בנפרד. 
שאלונים:  שני  באמצעות  בוצעה  זו  הערכה 
משוב  ושאלון  הסדנא  להערכת  משוב  שאלון 

להערכת התנסות במחלקה פסיכיאטרית 
ממצאים ודיון בהערכה כמותית 

במדדי  שחלו  השינויים  את  לבדוק  מנת  על 
ההתערבות,  ואחרי  לפני  הכמותיים  הערכה 
בשני  המדדים  בציוני  ההבדלים  נבדקו 
המועדים, באמצעות מבחן t למדגמים מזווגים. 
ממצאי ההשוואה מוצגים בתרשימים הבאים. 

השליטה  ברמת  הבדלים   -  1 מס'  תרשים 
לגבי תכנים הקשורים למחלות הנפש,  בידע 

לפני ואחרי ההתערבות.

לאחר  כי  נראה,   1 מס'  בתרשים  מעיון 
ההשתתפות בקבוצה, הפגינו האחיות שיפור 
בכל מדדי הידע, לגבי תכנים ייחודיים לטיפול 
נפשיים,  הסימפטומים  בתחומי  נפש.  בחולי 
המצב הדכאוני ומצב אובדני, רמת השליטה 
כי  להסיק,  ניתן  מובהק.  באופן  עלתה  בידע 
ההשתתפות בקבוצה תרמה באופן משמעותי 

להרחבת הידע בסוגיות אלו בקרב האחיות. 
הקשורים  שליליים  רגשות   -  2 מס'  תרשים 
ואחרי  לפני  במחלקה,  נפש  בחולה  לטיפול 

ההתערבות. 

ירידה  חלה  כי  נראה,   2 מס'  בתרשים  מעיון 
בעוצמת כל הרגשות השליליים אצל האחיות, 
הירידה  שהתגברה.  המבוכה  תחושת  למעט 
בסיס  על  מובהקת.  הייתה  האיום  בתחושת 
כי ההשתתפות בקבוצה  ניתן להסיק,  הממצא 
שחשו  השליליים  הרגשות  להפחתת  תרמה 
האחיות באינטראקציה עם חולי נפש במחלקה. 
הקשורים  חיוביים  רגשות   -  3 מס'  תרשים 
ואחרי  לפני  במחלקה,  נפש  בחולה  לטיפול 

ההתערבות.
בסיום  כי  נראה,   3 מס'  בתרשים  מעיון 
ההתערבות הקבוצתית, חלה עלייה בתחושת 
שחשו  ורוגע  הבנה  המקצועי,  הסיפוק 

חולי  עם  לאינטראקציה  בהקשר  האחיות 
הייתה  נפש במחלקה. העלייה במדד ההבנה 
מובהקת. עם זאת, תחושת השמחה, שהייתה 
ותחושת  השתנתה  לא  לכשעצמה,  נמוכה 
ההתערבות.  אחרי  מעט  ירדה  אף  העידוד 
בנוסף  כי  להסיק,  ניתן  הממצאים  בסיס  על 
ההשתתפות  השליליים,  הרגשות  להפתחת 
חיוביים  ברגשות  לשיפור  תרמה  בקבוצה 

הקשורים לטיפול בחולי נפש. 
לסיכום ניתן להסיק, כי להתערבות הקבוצתית 
הייתה השפעה חיובית הן על רמת הידע לגבי 
ההתמודדות עם ביטויים קליניים של מחלות 
הנפש והן על הרווחה הנפשית והרגשית של 

האחיות בטיפול בחולי נפש במחלקתן. 
הערכת מנחים

כשבועיים לאחר סיום ההתערבות הקבוצתית, 
המנחים.  ידי  על  ההתערבות  הערכת  בוצעה 
המוקדם  התכנון  חשיבות  את  ציינו  המנחים 
המארגנים  גמישות  עם  יחד  הקבוצה,  של 
הפעילות  למאפייני  המפגשים  בהתאמת 
לימודים,  כגון  אחרים  וצרכים  בחטיבה 
חופשות וכו'. נראה, כי המוטיבציה והעידוד של 
מפקחת קלינית בחטיבה הפנימית והתמיכה 
של אחיות אחראיות במחלקות האשפוז, תרמו 
רבות לנכונות המשתתפים לקחת חלק פעיל 
ותמהיל  הקבוצה  גודל  לטובה  צוין  בקבוצה. 
שילוב  כי  התרשמו,  המנחות  המשתתפים. 
אחיות מן השורה עם אחיות אחראיות באותה 
הקבוצה, לא יצר בעיות בהנחיית הקבוצה אלא 
להיפך, תרם לדיון פורה ומעמיק יותר. בנוסף 
המנחות  מההתערבות,  חיובית  להתרשמות 
יש מקום להקדיש תשומת לב רבה  כי  ציינו 
הנפש  בחולה  הטיפולי  הרצף  להצגת  יותר 
הטיפול  לעומת  הרמיסיה,  בתקופת  בקהילה 
בעת ההחמרה של המחלה. המנחות התרשמו 
ששילוב הדיון בנושא האלימות של חולי נפש 
הנטייה  עקב  בעייתי,  מועד  קצרת  בקבוצה 
להעמיק  והקושי  גבוהה  לסטיגמתיזציה 
בנושא. יתכן שיש להקדיש לנושא האלימות 

התערבות קבוצתית נפרדת וייחודית. 
הערכת הסדנא וההתנסות

מעיון בממצאים נראה כי משתתפי הקבוצה 
מההתערבות  גבוהה  רצון  שביעות  הפגינו 
בפרט.  הנפש  בבריאות  ומההתנסות  בכלל 
המפגשים,  תכני  בהירות  צויינו  במיוחד 

התרומה להפחחת חששות ושיפור במיומנויות 
תקשורת עם חולי נפש.

הערכה איכותנית
האחיות ציינו שהמפגשים היו חווייתיים ותרמו 
רבות להפחתת החששות מטיפול בחולי נפש. 
כמרכזית  המשובים  בכל  צויינה  זו  תרומה 
חלקן  להתנסות,  באשר  ביותר.  ומשמעותית 

ציין כי הייתה קצרה מדי. 

דיון וסיכום
אסף  הרפואי  במרכז  ראשון  הניסיון  זהו 
הרופא לפעול לשיפור איכות הטיפול בחולי 
והורדת  הביטחון  דרך העצמת תחושת  נפש, 
האחיות  של  התוך-אישיים  המחסומים 
כחצי  במהלך  פנימיות.  במחלקות  העובדות 
שנה התקיימה קבוצה פסיכו-חינוכית סגורה, 
בבית  פנימית  מחטיבה  אחיות  בהשתתפות 
מנחות-אחיות  שתי  בהנחיית  כללי  חולים 
מבית חולים פסיכיאטרי. נראה כי להתערבות 
הקבוצתית, הייתה השפעה חיובית על החוויה 
המשתתפות,  של  הרווחה  ותחושת  הרגשית 
וסימפטומים  נפש  מחלות  לגבי  הידע  רמת 
באינטראקציה  לבוא  המוכנות  וגם  עלתה 
נפש המאושפז במחלקתן.  חולה  עם מטופל 
הקבוצה יצרה חוויה מיוחדת, עמוקה ובעלת 
נבדקה  לא  ומקצועית.  אישית  משמעות 
הטיפול  לאיכות  זה  שינוי  של  התרומה 
תרם  שהדבר  לשער  ניתן  אך  בפועל,  בחולה 
לבחון  מקום  יש  ופתיחות.  בחששות  לירידה 
על  משפיעות  זה  מסוג  התערבויות  כיצד 
זו  מקבוצה  מטופלים  של  סטיגמטיזציה 
והתנהגות מקצועית של אנשי הצוות הסיעודי 
כללי. ברמה  חולים  בבית  בעת הטיפול בהם 
של  והטמעה  ליישום  מקום  יש  הקלינית, 
באופן  הצוותים  בקרב  זה,  מסוג  התערבות 
תוך  חינוך  במסגרת  ועקבי,  שיטתי  רוחבי, 

שירות בבתי חולים כלליים.
הכללי  החולים,  בתי  בשני  הסיעוד  הנהלות 
פורה  פעולה  בשיתוף  התנסו  והפסיכיאטרי, 
פעולה  שיתוף  תוך  הקליני-ארגוני,  בהיבט 
הסיעוד  הנהלת  אחד,  מצד  הדדית.  והפריה 
ואפשרה  נרתמה  פסיכיאטרי  חולים  בבית 
בהנחיית  מומחיות  בעלות  אחיות,  לשתי 
בפרויקט  ולתמוך  מאמץ  להפנות  קבוצות, 
בבית  הנפש  בחולה  הטיפול  רמת  לקידום 
חולים כללי. מצד שני, הנהלת הסיעוד בבית 
הזדמנות  ויצרה  ארגנה  יזמה,  כללי  חולים 
להתנסות בתהליך ההתערבות הייחודי. לאור 
נראה  המשותף,  והמאמץ  החיובי  הניסיון 
להצמיח  יכול  זה  מסוג  פעולה  שיתוף  כי 
השפעה  בעלי  וניהוליים  קליניים  פרוייקטים 

חיובית הדדית ומעצימה. <<
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המלצות
זו,  במתכונת  סדנאות  לקיים  יש  לדעתנו 
הנפש  חולי  כלפי  הסטיגמה  להפחתת 
כלליים  רפואיים  במרכזים  המטפלים  בקרב 

להעלות  מקום  יש  בקהילה.  טיפול  ומוסדות 
את הנושא לסדר היום המקצועי של הסיעוד 
ולגבש מדיניות ארצית לקידום הטיפול בחולי 
נפש במוסדות הלא-פסיכיאטריים. אין ספק 

להיעשות  צריך  הנושא  לקידום  המאמץ  כי 
בשיתוף פעולה רב-מקצועי תוך תכנון שיטתי 

ויישום רב-שלבי. 
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תקציר
קבלת  בתהליכי  ומתבגרים  ילדים  שיתוף 
המוצהרת  בסיסית,  זכות  הינה  החלטות 
בברור באמנת זכויות הילד, שפורסמה על ידי 
האו''ם בשנת 1989. מעורבות ילדים בקבלת 
פתוחה  תקשורת  לקדם  עשויה  החלטות 
שלהם אל מול רופאים, אחיות והורים, ולהקל 
בטיפול.  הפעולה  שיתוף  על  ישיר  באופן 
הילדים עשויים לחוש שיש להם שליטה על 
דחיקה  או  התעלמות  נתונים.  הם  בו  המצב 
ההחלטות,  קבלת  תהליך  מתוך  הילד  של 
חווה  שהוא  הפחד  את  להגביר  עלולות 
ולהפחית את שיתוף הפעולה מצידו. מעבר 
לכך, גם ילדים כמבוגרים, רוצים שהאחרים 
יתפסו אותם כמסוגלים להשפיע על עתידם 
האישי ורוצים לחוש ערך עצמי וכבוד עצמי 
סקירת  עתידם.  על  להשפיע  היכולת  דרך 
בולט  הסכמה  חוסר  מגלה  בנושא  הספרות 
שונות  מדינות  בין  משמעותיים  והבדלים 
כמסוגל  נחשב  ילד  בו  הגיל  לגבי  בעולם 
ולתת  החלטות,  קבלת  בתהליכי  להשתתף 

הסכמה מודעת לטיפול רפואי/סיעודי. 
לצערנו, ילדים הם עדיין, ה''לקוח השקט'' ודעתם 
אינה נלקחת בחשבון בעת תכנון הטיפול בהם. 
מאושפזים,  ילדים  בקרב  שנערכו  מחקרים 
בתקשורת  קשיים  חווים  ילדים  כי  מראים 
ומטפלים  הורים  עם  יעילה  בלתי  ותקשורת 
 )Alderson, החולים  בבית  אשפוזם  במהלך 
 1990, 1993; Epstein & Wayman, 1998;
 Bricher, 2000; Beresford & Sloper,
ושונה  רחב  טווח  חווים  ילדים  בנוסף,   .)2003
של התנסויות כמעורבים בטיפול ובהתייעצות 
 )Alderson, 1990, 1993; Bricher, עימם 
 2000; Noyes, 2000; Runeson, Enskar,
 Elander & Hermeren,2001; Coyne,2003;

 .)Hallstrome & Elander, 2004
לגבי  הילד,  ולתעד את תפיסת  לבדוק  חיוני 
לספק  בכדי  לו,  הניתן  הטיפול   / השרות 
שירותים שייענו על צרכיו, יתמכו במעורבותו 
בשרותי הבריאות ויקדמו את איכות הטיפול 

המוענקת לו ולמשפחתו. 

רקע
במערכת  למטופלים  הגישה  היסטורית, 
מעמדות  רבות  הושפעה  הבריאות. 
ובמיוחד  מטופלים  כלפי  פטרנליסטיות 
לאחר  חל  ראשון  משמעותי  מפנה  ילדים. 
של  פרסומה  עם  השנייה,  העולם  מלחמת 
פרסם   1959 בשנת   .1943 ב-  ז'נבה  הצהרת 
קיימת  בה  הילד,  זכויות  הצהרת  את  האו''ם 
בטחון,  ילדים:  לזכויות  מפורטת  התייחסות 
מתאימה  תזונה  אופטימאלית,  בריאות 
האו''ם  פרסם   1989 בשנת  בריאות.  ושרותי 
אמנה  הילד,  זכויות  לאמנת  עדכנית  גרסה 
החברות  המדינות  מרבית  לתמיכת  שזכתה 
בישראל   .1990 בספטמבר  לתוקף  ונכנסה 
נכנסה האמנה לתוקף ב-2 לספטמבר 1991. 
האמנה מכירה בזכויות הבסיסיות של כל ילד 
למדינות  שיש  החובות  מכלול  את  וקובעת 
וטיפול  לחינוך  הזכות  וביניהן:  ילדים  כלפי 
והזכות  ראשוני  כשיקול  הילד  טובת  רפואי, 
המדינות  את  מחייבת  האמנה  דעתו.  להביע 
החתומות לאפשר לילד להשתתף בכל הליך 
ומבקשת  אליו  הנוגעת  החלטה  בו מתקבלת 
שנקודת ההשקפה של הילד תילקח בחשבון 
ולכשריו  הילד  לגיל  בהתאם  אלו,  בנושאים 
מהווה  ילדים  בזכויות  הכרה  המתפתחים. 
מדיניות  בפיתוח  ומשמעותי  חשוב  גורם 

בריאות מתאימה ברחבי העולם.

הילד במחלקות ילדים
באופן כללי, מוסכם כי חווית החולי, פוגעת 
עלול  ואשפוז  הילד  של  הרווחה  בתחושת 
עצמאות  על  איום  של  תחושות  להגביר 
הילדים  עתיד  העצמית.  והשליטה  הילד 
במערכת  במשפחתם,  רבות  פעמים  תלוי 
 Winn Oakley,( המשפטית ובגורמי הרווחה
2002(. חששות מפני אובדן שליטה ותחושת 
מאושפזים  ילדים  ידי  על  דווחו  תלות, 
מתבגרים  עבור  ביותר  משמעותיים  והיו 
 )Thompson, 1994; Gusella, Ward &
Butler, 1998; Coyne, 2003(. בנוסף, נמצא 
כי מתבגרים רוצים להיות מעורבים בהחלטות 

הנעשה  על  שליטה  לחוש  בכדי  הטיפוליות, 
 )Alderson, 1993; החולים  בבית  עימם 
 Lansdown, 1996; Gusella et al.,1998;
ממצאי   .)Kools, Gilliss & Tong, 1999
מחקרים שהתבצעו כבר לפני יותר מ-30 שנה, 
דווחו כי כאשר ילדים רוכשים ידע לגבי מצבם 
נכונים  הם  בעצמם,  בטיפול  יותר  ומעורבים 
והטיפול  המטפלים  עם  פעולה  לשתף  יותר 
מכאיבים.  בטיפולים  אף  בסבלנות  ונושאים 
הם נראים במצב רוח טוב יותר ומחלימים טוב 
למרות   .)Skipper & Leonard, 1968( יותר 
ילדים  בקרב  שנערכו  לעיל, מחקרים  האמור 
בבתי חולים, מצביעים כי ילדים חווים טווח 
רחב ושונה של התנסויות כמעורבים בטיפול 
 )Alderson, 1990, 1993; ובהתייעצות עימם 
 Bricher 2000; Noyes, 2000: Runeson,
 Enskar, Elander & Hermeren,2001;
 Coyne, 2003; Hallstrome & Elander,
בתקשורת  קשיים  חווים  ילדים   .)2004
ומטפלים  הורים  עם  יעילה  בלתי  ותקשורת 
 )Alderson, החולים  בבית  אשפוזם  במהלך 
 1990, 1993; Epstein & Wayman, 1998;
 Bricher, 2000; Beresford & Sloper,
את  שבדקו  מחקרים  ועוד,  זאת   .)2003
הבריאות  מערכת  עם  ילדים,  של  המפגשים 
כל  כי  דווחו  החולים,  לבית  מחוץ  במרפאות 
הילדים, גם הבוגרים, לא נכללו באופן עקבי 
Shiminski-( בדיונים וזכו לעצמאות מוגבלת

Maher, 1993; Van Dulmer, 1998(. נראה כי 
להם  הקשבה  ילדים,  עם  בשיחה  ההתנסות 
אינם  ההחלטות,  קבלת  בתהליך  ועירובם 
חוסר  המטפל.  הצוות  אנשי  בקרב  נפוצים 
יחסית  נמוך  הירארכי  ומיקום  התייעצות 
על  לרעה  להשפיע  עלולים  החברתי,  בסולם 
הרווחה הפיזית והרגשית של הילד ועל תפיסת 
העצמי  הערך  תפיסת  שלו.  העצמי  הערך 
המחקרית  בספרות  נמצאה  ילדים  בקרב 
הטיפול  תוצאות  לגבי  ומשמעותית  כחיונית 
 )Moss-Morris & חשיבותה  ומכאן  הרפואי 
 Paterson, 1995; Prilleltensky, Nelson &

.)Peirson, 2001

מעורבות ילדים בתהליכי קבלת 
החלטות הנוגעות לטיפול בהם 

בעת אשפוז בבית החולים 
סיגלית ורשבסקי R.N , M.A ראש חטיבת סיעוד הילד, ביה''ס האקדמי לסיעוד שיינברון, מרכז רפואי ת''א
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קבלת החלטות בגיל הילדות
הספרות מתייחסת בדרך כלל לשלוש רמות 

של שיתוף בקבלת החלטות:
הרמה הגבוהה ביותר היא הסכמה מדעת  1 .
נחשבים  ילדים  זו  ברמה   .)Consent(
בשלים מספיק, בכדי לקבל ולהבין מידע 
ההליך  או  לטיפול  מדעת  הסכמה  ולתת 
להיות  צריכה  שלהם  ההחלטה  המוצע. 
להם,  שמוצע  מה  לגבי  ידע  על  מבוססת 
בעקבותיה  הצפויות  ההשלכות  גם  כמו 
 Kuther,( מרצון  להינתן  צריכה  והיא 
תהליך  היא  הסכמה מדעת  קבלת   .)2003
ולא רק הסכמה לפעולה מסוימת. באופן 
חייב  המטופל  הסכמה,  לתת  בכדי  חוקי, 

להיות בן 18 שנים או יותר. 
הנמוכה  הרמה  היא   ) 2 .Assent( הסכמה 
מסכים  הילד  מדעת.  הסכמה  של  ביותר 
ולא  אחרים  ידי  על  שהתקבלו  להחלטות 
נדרש ידע רב או הבנה של הנושא. הסכמה 
נחשבת לדרך הביניים בין הסכמה מדעת 
ההסכמה  בתהליך  מוחלט  שיתוף  לחוסר 
 )Lind, Anderson & Oberle, מדעת 
)2003. על פי Kuther )2003(, הסכמה היא 
תהליך אינטראקטיבי בין הילד למבוגרים 
על  מידע  יקבל  שהילד  מצריך,  והתהליך 
מה שעומד לקרות ויסכים להליך. לילד יש 
שליטה מסוימת לגבי האפשרויות, למרות 

שאחרים קיבלו את ההחלטות. 
דעות,  חילוקי  או  מחלוקת   -  3 .Dissent
בין  הסכמה  וחוסר  שונות  דעות  מבטאת 
הילד ויתר המשתתפים. היא דורשת רמה 
מסוימת של הבנה לגבי הפעולה המוצעת 
והשפעותיה. אם קיימת עדות, שהילד מבין 
להתחשב  יש  בנושא,  מספיק  ידע  ובעל 
מהו  ולשקול  הסכמתו  לחוסר  ברצינות 
הילד  של  הסירוב  האם  לסירוב.  המקור 
מבוסס על ידע והבנה, או על פחד מהליך 
מסוים, שנתפס עבורו כמאיים וחוסר יכולת 
לשקול לדוגמא, כאב קצר מועד אל מול 
 .)Mouradian, 1999( יתרונות לטווח ארוך
המשמעות  אין  מוחה,  אינו  ילד  כאשר 

בהכרח שהוא מסכים. 
מסוגלות לקבלת החלטות בגיל הילדות

ילדים  לשיתוף  הכרחי  תנאי  הינה  מסוגלות 
 ,)1999( Mouradian בקבלת החלטות. על פי
מסוגלות של ילד היא תוצר של גיל, יכולות 
קשה  מקום,  מכל  אישי.  וניסיון  קוגניטיביות 
החלטות  לקבל  מסוגל  ילד  האם  להוכיח 
מסוגלות  בעל  להיות  עשוי  ילד  מסוימות. 
עדין  אך  מבחן,  ידי  על  שנבדקת  כללית 
בנוגע  החלטות  לקבל  מסוגלות  חסר  להיות 
החוק  העולם  ממדינות  בחלק  לבריאותו. 

מאפשר לבני 18 שנים ומעלה, לקבל החלטות 
ילדים  מסוימים  במקרים  בריאותם.  לגבי 
מתחת לגיל זה, מקבלים החלטות בריאותיות 
גרים  הם  אם  במיוחד  הוריהם,  הסכמת  ללא 
לבדם. לדוגמא, נטילת גלולות למניעת הריון 
הסכמה  ללא  הפלה  וביצוע  מתבגרות  בקרב 
או ידיעת ההורים. מבחנים לבדיקת מסוגלות 
פותחו עבור ילדים נורמאלים, ללא התייחסות 
התרבותי  ולרקע  ספציפיים  למצבים 
מבוצעים  המבחנים   .)Schuman, 2000(
בסיטואציות  ולא  אופטימאליים  בתנאים 
של  הציפיות  בחשבון  נלקחים  לא  אמיתיות. 
קודם  וניסיון  אמונות  אישיות,  מטרות  הילד, 
 .)Jacobs & Klaczynski, 2002( של הילדים
 ,)1990(  Koocher & De Maso פי  על 
מסוגלות מערבת את היכולות הבאות: להבין 
את המידע, לקבל החלטה על ידי בחירה מבין 
את  המוצעות, להסביר  השונות  האפשרויות 
את  ולהעריך  ההחלטה  התקבלה  בה  הדרך 
ההשלכות העתידיות של ההחלטה שהתקבלה. 
במדינות  לפחות  הבריאות,  במערכת 
מסוגלות  כי  כללי,  באופן  מוסכם  המערביות, 
ייחודי  ובהקשר  ספציפית  בהחלטה  קשורה 
 Koocher & De Maso, 1990; Friedman,(
הסכמה  חוסר  קיימת  זאת,  לעומת   .)1997
לתת  כמסוגל  נחשב  ילד  בו  הגיל,  לגבי 
ילדים  גם  מסוימים,  בתנאים  מדעת.  הסכמה 
קטנים יכולים להיות מעורבים בתהליך קבלת 
ההחלטות. ועדיין, אנשי המקצוע הם השופטים 
החלטה  לקבל  הילד  של  בגרותו  דרגת  את 
 )Koocher & DeMaso, 1990; Ross, 1997;

.)Beauchamp & Childress, 2001
מעורבות של ילדים בתהליכי קבלת החלטות 

בבית החולים
קבלת  בתהליכי  ומתבגרים  ילדים  שיתוף 
החלטות, הינה זכות בסיסית. מעורבות ילדים 
תקשורת  לקדם  עשויה  החלטות,  בקבלת 
והורים,  חולים  אחיות,  רופאים,  בין  פתוחה 
הפעולה  שיתוף  על  תקל  ישיר  באופן  אשר 
של הילדים בטיפול. מעבר לכך, להשתתפות 
בקבלת החלטות, קיים ערך מוסף עבור הילד. 
השתתפות  האינסטרומנטאלי,  ההיבט  מן 
בקבלת החלטות עשויה להיתפס כצעד נוסף 
מהווה  והיא  הילד  של  ההתפתחות  רצף  על 
לקראת  הילד  את  המכינה  חשובה,  התנסות 
קבלת החלטות רצינית או קשה יותר בעתיד 
 .)King & Cross, 1996; Bijstervelt, 2000(
בטיפול  הנתונים  ילדים  משתפים  כאשר 
ההחלטות  קבלת  בתהליכי  וסיעודי,  רפואי 
ואף הפשוטות ביותר, הם עשויים לחוש שיש 
להם שליטה על המצב בו הם נתונים. דבר זה 
עליהם  ולהקל  עבורם  הליכים  לפשט  עשוי 

יכולים  והם  גופני  כאב  המערבים  במצבים 
להשתתף באופן אקטיבי יותר בטיפול העצמי 
)McCabe, 1996(. התעלמות או דחיקה של 
הילד מתוך תהליך קבלת ההחלטות, עלולות 
להגביר את הפחד שהוא חווה ולהפחית את 
 .)Alderson, 1993( מצידו  הפעולה  שיתוף 
לשיתוף בקבלת ההחלטות קיים גם ערך מוסף 
פנימי, כל עוד אינו עומד בסתירה עם טובת 
שהאחרים  רוצים  ילדים  וגם  מבוגרים  הילד; 
יתפסו אותם כמסוגלים להשפיע על עתידם 
מבדילה  עצמאית,  לפעולה  היכולת  האישי. 
למעשה בין האדם ליצורים חיים אחרים וגם 
ילד קטן רוצה לחוש ערך עצמי וכבוד עצמי 
 )Gordon & דרך היכולת להשפיע על עתידו
 Bonkovsky, 1996; King & Cross, 1996;
)Bijstervelt, 2000. הספרות העוסקת בנושא 
העשויים  מרכזיים,  גורמים  מספר  מעלה 
ילדים  של  מעורבותם  מידת  על  להשפיע 
על  ואף  החלטות  קבלת  בתהליכי  והורים 

שיתופם בטיפול:
הילד  טובת   - הילד  טובת  לגבי  	 תפיסות 
שאמור  ביותר  ובסיסי  חשוב  עקרון  הינו 
בילד.  בטיפול  המעורבים  כל  את  להנחות 
משמעויות  לקבל  עשוי  עצמו  המושג  אך 
ולמצב  למשתתפים  בהתאם  ושונות  רבות 

 .)Clayton, 2000( הנידון
	 מידע - חשוב כי המטפלים יספקו מידע 
אכן  המשפחה  כי  ויוודאו  ועדכני  ברור 
הבינה. בד בבד, חשוב כי ההורים מצידם, 
יידעו את המטפלים לגבי מצבו הבריאותי 
 Guerriere, עבר.  ומחלות  הילד  של 
 McKeever, Llewellyn-Thomas &
ההורים  מרבית  כי  מצאו   )2003(  Berall
שלא  או  מידע,  מספיק  קיבלו  שלא  חשו 
בנוגע  להם,  שניתן  המידע  את  הבינו 
הטיפול  לאפשרויות  או  בילדם  לטיפול 
הקיימות. עם זאת, יש להדגיש, כי ילדים 
לקבל  שלהם  בצורך  נבדלים  ומבוגרים 
מידע וכי אין לכפות מידע על חולים ובני 

 .)McCabe, 1996( משפחותיהם
	 עמדות וערכים - ערכים ועמדות של הפרט 
קובעים לעיתים תכופות, כיצד פרט זה יפעל 
אחרים  אנשים  כלפי  שונות,  בסיטואציות 
וכיצד יקבל החלטות. העמדות של המטפלים 
הן בעלות חשיבות מכרעת בהתייחס לשיתוף 
את  מעריך  המטפל  אם  החלטות.  בקבלת 
הילד כאדם עם זכות לדעה עצמאית, הוא 
יקשיב לילד וינסה למלא את רצון הילד עד 
כמה שאפשר. התנהגות המטפלים, מילולית 
ופיזית, משפיעה על ההורים בהתייחס לכמה 
ולתמוך  עמדותיהם  את  להביע  מעזים  הם 

ברצונות הילדים.

29 | האחות בישראל ינואר 2009



	 תפקידים ושותפות - כיום הורים מעורבים 
יותר בטיפול בילדם המאושפז ובין היתר, 
הנוגעות  בהחלטות  יותר  משתתפים  הם 
ידונו  והמטפלים  שההורים  חשוב  לילדם. 
ודיון  בתפקיד המצופה מההורים. תמיכה 
להורים  יאפשרו  למטפלים,  ההורים  בין 
האחריות  לרצונם.  בהתאם  להשתתף 
ברורה  להיות  צריכה  משתתף  כל  של 
 )Kristensson- Hallstrome, Norlund
 & Malmfors 1999; Kawik, 1996; Neil,
 1996; Pyke-Grimm, Degner, Small
 & Mueller, 1999; Blower & Morgan,
 2000; Tait, Voepel-Lewis, Munro &
 Malviya, 2001; Brinchmann, Forde &

 .)Nortvedt, 2002
	 הבדלים תרבותיים ודתיים - תרבויות שונות 
או  הפרט  לערכי  שונה  חשיבות  מייחסות 
רצונותיו, אל מול המשפחה ובחלקן מציבות 
יותר  גבוה  היררכי  במקום  המשפחה  את 
מדובר  כאשר  ההחלטות.  קבלת  בתהליך 
יותר,  למורכבת  הופכת  המשימה  בילדים, 
עשוי  ילדים  של  החברתי  שמקומם  כיוון 
גם  ומכאן  שונות  בתרבויות  שונה  להיות 
מקומם בתהליכי קבלת ההחלטות. אמונות 
דתיות שונות, עשויות אף הן להשפיע על 
ההחלטות.  מקבל  של  חשיבותו  או  מקומו 
אחר  עקבו   )2006( Wong & Chan
התמודדותם של הורים לילדים חולי סרטן 
כמושפעות,  נמצאו  ההורים  עמדות  בסין. 
בדת  שמקורן  סיניות  מאמונות  היתר,  בין 
החיים  מצבי  את  והתופסות  הבודהיזם 
השונים, כולל מחלה, כמושפעים מגורמים 
כאירוע  נתפסת  המחלה  וגורל.  חיצוניים 

משפחתי שכל המשפחה מושפעת ממנו. 
על  והאיום  המחלה  של  החומרה  	 מידת 

חיי הילד במצבי חירום - במרבית מדינות 
הם  העיקריים  ההחלטות  מקבלי  העולם, 
אנשי המקצוע והם גם הנוכחים העיקריים 
בעת ביצוע ההתערבויות. כשמדובר במחלה 
כרונית בילדים, הרי שהטווח הוא רחב ומגוון 

לגבי השיתוף בקבלת ההחלטות.
	 תפקיד ההורים בתהליך קבלת ההחלטות, 
ההורים  כי  נמצא  מחקרים.  במספר  נבחן 
לא רוצים לקבל את ההחלטה הסופית, אך 
הם כן מעוניינים להיות מעורבים בתהליך 
 Hallstrom, Runeson( קבלת ההחלטות
Ellender, 2002 &(. ההורים חשו שאינם 
והמטפלים  לטיפול  אמיתיים  שותפים 
מצידם, האמינו שהם מערבים את ההורים 
בטיפול בילד )Simons et al., 2001(. בתווך 
עומדים ממצאים המדווחים על מעורבות 
ההחלטות  בקבלת  ההורים  של  חלקית 
)Hallstrom et al.,2002(. בכל אופן, ככל 
עלתה,  ההתערבות  של  המורכבות  שרמת 
פחות רופאים ואחיות האמינו כי ההורים 
 )Beckman, Sloan, צריכים להיות נוכחים

.)Goldman, & Geninatti, 2002

סיכום
הוא  הילד  של  ההבנה  רמת  שיפוט  תהליך 
ילדים הם לא תמיד בוגרים מספיק  לא קל. 
בכדי לבחור. לכן הם לא יכולים תמיד לקבל 
החלטות לגבי התערבויות רפואיות. אבל הם 
להשתתף  אחרת  או  זו  בצורה  תמיד  יכולים 
תהליך  היא  הסכמה  מתקבלות.  כשהחלטות 

ולא רק אירוע. 
טווח  וארוכי  טווח  קצרי  יתרונות  קיימים 
שיחה   - החלטות  בקבלת  ילדים  למעורבות 
הסיבות  את  להבין  לילד  מסייעים  והסבר 
כמו  להסכים.  צריך  הוא  ולמה  להחלטות 

לפתח  לילד  מסייעת  בתהליך  מעורבות  כן 
תחושה של ערך עצמי כאדם ונותנת להורים 
לילדם  המעניק  מצוות  חלק  שהם  תחושה, 
האשפוז.  במהלך  האופטימאלי  הטיפול  את 
מחיי  העולות  לעובדות  עדים  אנו  מנגד, 
לגבי  מידע  מתן  העבודה:  בסביבת  יומיום 
לעיתים  מתרחש  המתוכננת,  ההתערבות 
מתבצעת  כיצד  להסבר  במקביל  קרובות 
לעיתים  מוצגות  אלטרנטיבות  ההתערבות. 
רחוקות ואז הילדים וההורים מובלים להאמין 
כי אין אפשרות אחרת וכתוצאה מכך הם לא 
מאמין  הצוות  אחרת.  אפשרות  על  שואלים 
ביותר  הטובים  הפתרונות  את  מציג  שהוא 
עבור הילד, במקום לשאול את הילד ולכבד את 
והדינאמית  הלוחצת  העבודה  סביבת  דעתו. 
במרבית מחלקות הילדים כיום, מותירה בידי 
מחדש  לשקול  כדי  זמן  מאד  מעט  הצוות 
ולדון באפשרויות המתאימות ביותר עבור כל 

.)Charles-Edwards, 2001( ילד
ולקבל  לבדוק  חיוני  בילדים,  למטפלים 
הטיפול  או  השרות  לגבי  הילד  תפיסת  את 
שייענו  שירותים  לספק  בכדי  לו,  הניתנים 
לטיפול  המוקד  שהוא  כיוון  הילד,  לצרכי 
חולים  ילדים  החולים.  בבית  שהותו  בעת 
עשויים להיתפס כפגיעים ולכן נתונים יותר 
לתעד  חשוב  מדעותיהם.  שיתעלמו  לסיכון 
את התפיסות של ילדים להתייעצות ולזהות 
בשרותי  במעורבותם  שיתמכו  אסטרטגיות 
ישמע  הילדים  ש''קול''  חיוני  הבריאות. 
רווחתם.  על  המשפיעות  בהחלטות  ויוערך 
לפעמים יש לעודד את ההורים לעמוד לצד 
את  להשמיע  הילדים  את  ולעודד  ילדיהם 
קולם. מאמצים המכוונים למטרה זו, יקדמו 
לבסוף את איכות הטיפול המוענקת לילדים 

ומשפחותיהם.
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תקציר 
גישה המבקשת  עשייה מבוססת ראיות היא 
לספרות  ביחס  קיימות  התערבויות  לבחון 
טיפול  איכות  לשפר  במטרה  העדכנית, 
ולהקטין עלויות. הנהלת הסיעוד בהדסה הר 
צנתור  נושא  את  לבחון  החליטה  הצופים, 
שימוש  תוך   ,)IC( לסירוגין  שתן  שלפוחית 
בעקרונות העשייה המבוססת ראיות. במאמר 
זה יוצג התהליך, השוואה בין ממצאי הספרות, 

אל מול העשייה ותהליך ההתערבות. 
האופטימאלית  סוגיות: הטכניקה  נבדקו שתי 
לסירוגין  שתן  שלפוחית  צנתור  לביצוע 
הנכונה  והדרך  שיקום  במחלקת  )צשש"ל( 
כי  נמצא  צשש"ל.  לביצוע  מטופל  להדרכת 
אין  בלבד,  חלקית  הצוות  של  הידע  רמת 
שונות  קיימת  צשש"ל,  בביצוע  מובנה  הליך 
צשש"ל  ביצוע  ובאופן  בציוד  השימוש  באופן 
קיים  כי  נמצא,  כן  חלקית.  המטופל  והדרכת 
בין הספרות המקצועית לבין  פער משמעותי 
הביצוע בפועל: שימוש בחומרי סיכה על בסיס 
שמן במקום מים כמומלץ, שימוש בצנתר נלטון 
למרות המלצה עדכנית לצנתר הידרופילי, אין 
לביצוע  המטופל  תרגול  וחסר  מובנת  הדרכה 
כלל  ההתערבות  הליך  השחרור.  לפני  צשש"ל 
מבוסס  ידע  הקניית  הבאים:  התחומים  את 
בנושא  מידע  מאגר  בניית  לצוות,  ראיות 
כתיבת "פרוטוקול ביצוע" לבית החולים, מעבר 
לחומרי סיכה על בסיס מים, מעבר לקטטרים 
 check-ו הדרכה  "ערכת  הכנת  הידרופיליים, 
ומתן  צשש"ל  תרגול  הטמעת  לבקרה,   list
זה  פרויקט  השחרור.  לקראת  הדרכה  חוברת 
מקדם סיעוד מבוסס ראיות, הדרכה איכותית 

למטופלים והעצמת הצוות הסיעודי. 

מבוא 
מניחים  בבריאות  העוסקים  כי  הטוענים  יש 
ראיות  על  המבוססת  החלטות  שקבלת 
ומשפרת  הטיפול  את  מיעלת  מחקריות 
כי  נמצא  בפועל  המטופל.  אצל  תוצאות 
טיפול  מקבלים  אינם  מהמטופלים   30-40%
מהמקרים,   20% ובכ-  עדכני  ראיות  מבוסס 

להזיק  עלול  ואף  נחוץ  אינו  הניתן  הטיפול 
 .)Scott, Findlay & Golden-Biddle, 2005(
ניסיון  על  מבוססות  פעולות  הרבה  בפועל 
אמונות  על  וכן  עבודה  הרגלי  מסורת,  עבר, 

והנחות שלא נבדקו.
הצופים,  הר  בהדסה  שיקום  במחלקת 
הסובלים  שדרה,  חוט  פגועי  מאושפזים 
לצנתור  והזקוקים  נוירוגנית  משלפוחית 
לצורך  )צשש"ל(,  לסירוגין  השתן  שלפוחית 
אופן  אחר  בתצפית  השתן.  שלפוחית  ריקון 
בנושא,  המטופלים  והדרכת  הצנתור  ביצוע 
הנוהל  בנוסף,  הבניה.  וחוסר  שונות  הודגמה 
נתן  לא  השתן,  שלפוחית  לצנתור  המוסדי 
צנתור  הייחודיים של  למאפיינים  הדעת  את 
בהנהלת  הוחלט  האמור,  מתוך  לסירוגין. 
הסיעוד לבחון את נושא הצשש"ל תוך שימוש 
בעקרונות העשייה מבוססת הראיות. הוגדרו 

שתי שאלות מרכזיות לבדיקה: 
מה היא הטכניקה האופטימאלית לביצוע  1 .

צשש"ל במסגרת שיקום ובקהילה.
האופטימאלית  ההדרכה  מרכיבי  מהם  2 .

למטופל המועמד לבצע צנתור עצמי. 

סקירת ספרות 
1. עשייה מבוססת ראיות

עשייה מבוססת ראיות הינה תהליך הטמעת 
אמפיריים  ממחקרים  מוכחות"  "עובדות 
הדרכים  מציאת  לצורך  הקלינית,  בעשייה 
ולטיפול  לאבחון  למניעה,  האופטימאליות 
 )Rutledge & MeGuire, Rubenstein
 .& Peterson, 2004; DePalma, 2004(
ארבעה  בן  מודל  מתאר   ,)2000(  Soukup
שלבים לעשייה מבוססת ראיות: שלב המניע, 
ביסוס  ושלב  התצפית  שלב  הראיה,  שלב 
הראיה. בשלב המניע מזהים את הצורך בשינוי 
בשלב  לבדיקה.  קלינית  שאלה  ומנסחים 
רמות  פי  על  הספרות  את  ממיינים  הראיה 
הטובות  הראיות  של  סינתזה  ועושים  חוזק 
השינוי  את  מגדירים  התצפית  בשלב  ביותר. 
הרצוי אל מול העשייה המקובלת, מאפיינים 
את העשייה המקובלת בסקר מקדים וקובעים 

ביסוס  את האמצעים להשגת השינוי. בשלב 
את  ומבקרים  השינוי  את  מטמיעים  הראיה 

תוצאותיו לטווח הקצר והארוך. 
פגועי  בקרב  השלפוחית  ריקון  בעיות   .2

חוט שדרה
בארצות הברית חיים עם פגיעה בחוט השדרה 
כ-450,000 אנשים )אחד ל-670( וכן מתרחשות 
11,000 פגיעות נוספות בכל שנה, מרביתן אצל 
 ,2005 מאז  בישראל   .16-30 בגילאים  גברים 
מתגלים 20 עד 30 מקרים חדשים לכל מיליון, 
גברים.  מהם   82% שדרה,  בחוט  פגיעה  של 
דרכים,  מתאונות  נובעים  מהמקרים  כ-35% 
ותאונות  נפילות  מבצעית,  מפציעה  האחרים 
החיים  תוחלת   .)www.help4u.co.il( ספורט 
משמעותית  השתפרה  שדרה  חוט  פגועי  של 
האוכלוסייה  של  לזו  זהה  כמעט  ובישראל 
הכללית )Catz, et al., 2000(. פגועי חוט שדרה 
נמנע  בו  מצב  נוירוגנית,  משלפוחית  סובלים 
ריקון מלא וסדיר של השלפוחית בשל פגיעה 
עצבית. במקרים אלה, גובר הסיכון לזיהומים 
כליה  למיימת  השתן,  בדרכי  ואבנים 
)הידרונפרוזיס(, לאלח דם על רגע של זיהום 
 )Doherty ולפגיעה כלייתית  השתן  בדרכי 
1999(. צנתור לסירוגין מונע מילוי יתר ויצירת 
זרימת  המאפשר  דבר  בשלפוחית,  גבוה  לחץ 
את  ומשפר  השלפוחית  לרירית  תקינה  דם 
הצשש"ל  מטרות  חיידקים.  בפני  עמידותה 
בקרב הסובלים משלפוחית נוירוגנית כוללות: 
נמוכים  לחצים  על  שמירה  שליטה,  השגת 
זיהומים  והפחתת  ומניעת  השתן  בשלפוחית 

 .)Jamison, Maguire & McCann, 2004(
3. צנתור שלפוחית שתן לסירוגין - צשש"ל

 )Intermittent Catheterization ,IC( צשש"ל
הוא הליך בו מוכנס צנתר לשלפוחית השתן, 
הפעולה  ובתום  משתן,  מרוקנת  השלפוחית 
חדשה  אינה  זו  טיפול  שיטת  הצנתר.  מוצא 
שדרה,  חוט  פגועי  בקרב  החל  בה  והשימוש 
 Spina( שסועה  ושדרה  נפוצה  טרשת  חולי 
הפרעות  עם  למטופלים  והתרחב   )Bifida
ערמונית  כמו  השלפוחית  בריקון  נוספות 
מוגדלת, הצרות בשופכה ובצקת לאחר ניתוח 

עשייה מבוססת ראיות - צנתור 
שלפוחית שתן לסירוגין 

5RN 4, אבו גזאלה חדיג'הRN, BA 3, רומנובסקי אילנהRN, MPA 2, ברכה מייזלסRN, BA 1 שמואלי דינהRN , BA מידן רונית
1. מקדמת עשייה מבוססת ראיות, הנהלת הסיעוד     2. אחות ראשית, מח' שיקום     3. מנהלת חטיבה

4. אחות מקדמת נושא, מח' שיקום     5. אחות מקדמת נושא, מח' שיקום, בית החולים האוניברסיטאי הדסה הר הצופים, ירושלים
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גינקולוגי )Barton, 2000(. במקרים שתוארו, 
היות  המועדפת  הריקון  שיטת  היא  צשש"ל 
ונמצא כי בעקבותיה קיימת היארעות נמוכה 
כל  לעומת  שתן  בדרכי  זיהומים  של  יותר 
 )Shekelle, Morton, אחרת  חודרנית  שיטה 
דלקות   .)Clark, Patak, & Vickrey, 1999
ביותר  השכיח  הסיבוך  הם  השתן  בדרכי 
 .)Wyndaele, 2002( בקרב המבצעים צשש"ל
לפיתוח  הסיכון  את  מעלים  גורמים  מספר 
תדירות  זמן,  לאורך  צשש"ל  ביצוע  סיבוכים: 
ביממה(,  פעמים   3 מ-  נמוכה )פחות  צנתור 
ונפח שתן גבוה מ- 500 סמ"ק בעת הצנתור 
 .)Bakke & Digranes Høisaeter,  1997(
דרכי מניעת הסיבוכים החשובים ביותר הינם 
שמירה על תדירות קטטריזציה טובה, מניעת 
מילוי יתר של השלפוחית, היענות טובה של 
המטופל, שימוש בציוד המתאים, שמירה על 
המעורבים  כל  וחינוך  טובה  ביצוע  טכניקת 

 .)Wyndaele, 2002(
צנתור לסירוגין יכול להתבצע על ידי המטופל 
 )Intermittent Self Catheterization( עצמו
 ,IC( עיקרי  אחות/מטפל  ידי  על  או   )ISC(
מבחינים   .)Intermittent Catheterization
בין צנתור סטרילי, לבין צנתור נקי. כבר בשנות 
ה- 70, הדגים אורולוג בשם Lapides כי צנתור 
מעלה  אינו  סטרילי(,  בציוד  שימוש  )ללא  נקי 
את הסיכון לזיהומים בדרכי השתן או לפגיעה 

 .))Lapides et al., 1972, 1974, 197 כלייתית
4. צשש"ל בקהילה ובאשפוז

בקהילה: צנתור עצמי נקי נחשב בטוח, יעיל, 
לזיהומים  הסיכון  את  מגביר  ואינו  חסכוני, 
המומלצת,  הריקון  שיטת  זוהי  השתן.  בדרכי 
חוזרים  מזיהומים  סובל  האדם  אם  אלא 
 )NIDRR, 1992; Consortium for Spinal

 .)Cord Medicine, 2006
מטפלים מונחים לבצע צשש"ל או  באשפוז: 
הלאומיות/המוסדיות  ההנחיות  פי  על  לנהוג 
 )NIDRR, 1992; Consortium for Spinal
Cord Medicine, 2006(. הטכניקה הסטרילית 
 )Duffy, Cleary וכסף  זמן  יותר  דורשת 
לאחות  מאפשרת  אינה   ,& Ahern, 1995(
להוות דגם חיקוי לשיטה הנקייה בה ישתמש 
המטופל בבית ומעוררת שאלות לגבי מוכנות 
 )Kasprowicz, Worral, לשחרור  המטופל 
להנחיות  בהתייחס   .)Lemke,  & 2005
הבריאות  משרד  באתר  הלאומיות/מוסדיות: 
כיצד  מטפלים,  המכוונת  הנחיה  מצאנו  לא 
לנהוג לגבי IC במסגרת בית החולים. בפועל, 
מוסדות שונים פועלים באופן שונה; בחלקם 
מטופלים מבצעים צשש"ל סטרילי במסגרת 

האשפוז ובחלקם נקייה. 
בשיקום: שיקום הינו מסגרת אשפוז מיוחדת 

בה המטופל שוהה חודשים ארוכים. ישנו ויכוח 
בשיקום  המומלצת  השימוש  טכניקת  לגבי 
לבצע  יכול  הצוות  האם  השאלה,  ונשאלת 
 )Moore, Burt נקייה?  בטכניקה  צשש"ל 
הספרות  בסקירת   .)& Voaklander, 2006
מבוקרים,  מחקרים   4 נמצאו  הרלוונטית, 
 )King, שיקום  במסגרת  צשש"ל  שבדקו 
 Carlson, Mervine, Wu & Yarkony,
 1992; Duffy, Cleary & Ahern,1995;
 Prieto-Fingerhut, Banova & Lynne,
Moore, et al., 2006 ;1997(. הנבדקים הוקצו 
אקראית לשתי השיטות, סטרילית ונקייה, אך 
בשיעור  סטטיסטי,  מובהק  הבדל  נמצא  לא 
השתן,  בדרכי  הסימפטומאטיים  הזיהומים 
בשיקום.  אשפוז  במסגרת  השיטות  שתי  בין 
במאמרם  מסכמים   ,)2006(  Moore et al.,
במסגרת  נקייה  בשיטה  שימוש  כי  שנראה 
שיקום לא מסכן את בריאות המטופלים, אך 
לצורך שינוי העשייה המקובלת כיום )צשש"ל(, 
נדרשים מחקרים נוספים עם מדגמים גדולים 
יותר ומדדים הומוגנים יותר. בנוסף, תדריכים 
את  ולתרגל  להדריך  ממליצים  עדכניים 
המטופל לצשש"ל נקי לפני השחרור משיקום 
 )Consortium for Spinal Cord Medicine,
הצוות  על  מכוונות,  הנחיות  בהעדר   .)2006
ביצוע  בין  הנכון  השילוב  את  למצוא  המטפל 
להכשרת  החולים,  בבית  סטרילי  צשש"ל 

המטופל לביצוע צשש"ל נקי בקהילה. 
5. הטכניקה האופטימאלית לביצוע צשש"ל

לאפיין  במטרה  שנערכה  ספרות  בסקירת 
את הטכניקה האופטימאלית לביצוע צשש"ל 
נמצא כי יש מגוון רחב של טכניקות וחומרים. 
"הטובים  שנחשבים  ציוד  או  שיטה  אין 
והחומרים  השיטה  את  להתאים  יש  ביותר". 
הסוציאלי  האנטומי,  המצב  פי  על  לאדם, 
משתנות  לא  הרצויות  התוצאות  והכלכלי. 
טובה,  הכשרה  העקרונות:  נשמרים  עוד  כל 
טראומטית  ולא  מזהמת  לא  בצורה  ביצוע 

 .)Wyndaele, 2000(
העשויים  צנתרים  קיימים  הצנתר:  סוג 
 ,PVC  - פלסטיק  )גומי,  שונים  מחומרים 
או  )ישרים  שונה  מבנה  בעלי  סיליקון(, 
מעוקלים בקצה( וצנתרים מסוככים )צנתרים 
ביותר  הנפוץ  הצנתר  בישראל,  הידרופילים(. 
לשימוש בקרב נפגעי חוט שדרה הינו "נלטון", 
עדכניים  מחקרים  מסוכך.  לא  פלסטי  צנתר 
הידרופילים  צנתרים  כי  כך  על  מצביעים 
)מסוככים(, עשויים להפחית סיבוכים בשופכה 
)Wyndaele, 2002(. במחקר שהשווה שימוש 
לעומת  מסוכך(  )צנתר  ספידיקט  בצנתר 
שימוש בצנתר PVC )לא מסוכך( בקרב פגועי 
חוט שדרה )De Ridder ושות., 2005(, נמצא 

מטופלים  לפחות  הספידיקט  בקבוצת  כי 
היו אירועי זיהום בדרכי השתן )64% לעומת 
Stenballe .)p=0.002 82%ושות' במחקרם מ- 
2005, השוו צנתרים הידרופיליים עם צנתרים 
טראומה  לחיכוך,  בהתייחס  מסוככים  לא 
לשופכה ועדיפות המטופלים. הצנתר המסוכך 
)ספידיקט(, הפעיל באופן מובהק פחות חיכוך 
המסוככים  הצנתרים  מסוכך.  הלא  מהצנתר 
וכאב,  המטוריה מיקרוסקופית  לפחות  גרמו 
לעומת הלא מסוככים. כמו כן, העדיפו 93% 

מהנחקרים את הצנתרים המסוככים. 
בצנתר:  פעמי  רב  לעומת  פעמי  חד  שימוש 
כאשר בנמצא תקציב מצומצם, נעשה בקהילה 
עד  שבועות  למשך  בצנתרים  חוזר  שימוש 
חודשים. שיטות החיטוי/ניקוי מגוונות וכוללות 
חימום  בתמיסות,  השרייה  במים,  הרתחה 
במיקרוגל ועוד. בישראל, מספקות לעת עתה 

קופות החולים צנתר סטרילי לכל צנתור.
בוגרים  בקרב  המומלץ  הגודל  הצנתר:  גודל 
הינו FR 10-14 לגברים, 14-16 לנשים. במקרי 
הגדלה ניתוחית של השלפוחית או שתן עכור 

יתכן צורך בצנתר גדול יותר. 
בעיקר  נחוץ  סיכה  חומר  סיכה:  חומרי 
והרגישות  השופכה  אורך  בשל  גברים  אצל 
במדינות  לשופכה.  צנתר  להחדרת  הנלווית 
סיכה  בחומרי  שימוש  נעשה  בעולם,  שונות 
 ,k-gel surgiscrub כגון  מים,  בסיס  על 
במידה  פרפין.  שמן  כגון  שמן  בסיס  על  או 
בחומר  להשתמש  מומלץ  שמורה,  והתחושה 
עזרקאין  )כגון  מקומי  מאלחש  המכיל  סיכה 
או  הצנתר  על  החומר  את  למרוח  ניתן  ג'ל(. 
להחדירו לשופכה ולהמתין כ- 5 דק' לאפקט 
בחומר  להשתמש  ממליצה  הספרות  הרצוי. 

סיכה על בסיס מים או בצנתר מסוכך. 
בתנוחות   IC לבצע  ניתן  המטופל:  תנוחת 
שונות, על פי נוחות המטופל: עמידה, שכיבה, 
בתחילת  זקוקות  נשים  ישיבה.  ישיבה,  חצי 

הדרך למראה לזיהוי פתח השופכה. 
על  הצנתר:  החדרת  בעת  מנחים  עקרונות 
)נקייה  מזהמת  לא  בצורה  להתבצע  הצנתור 
או סטרילית בהתאם למקום ולמדיניות( ולא 
טראומטית )החדרה עדינה, עם כמות מספקת 
בשלב  הביצוע:  תדירות  סיכה(.  חומר  של 
נהוג לבצע  החריף של פגיעה בחוט השדרה 
קטטריסזציה X4-6 ביממה. חלק מהמטופלים 
הריקון  זו שיטת  )אם  זו  ימשיכו עם תדירות 
היחידה(, וחלק יבצע X1-3 IC ביממה כתוספת 
על  נעשית  התדירות  קביעת  עצמוני.  לריקון 
פי השעון )כל 4-6 שעות( או על פי נפח השתן 
  bladder scanבשלפוחית. שימוש במכשיר
בשלפוחית(  השתן  נפח  לקביעת  נייד   U/S(
יעיל, הפחית את  נמצא במחקרים מבוקרים 
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רצון  לשביעות  ונקשר  הקטטריזציות  מספר 
 Anton, Tasaka( ,המשתמשים של  גבוהה 
 De Ridder,  Clifton, & Chambers, 1998
 .)Binard, Baert, & Van Poppel., 1997
בעלויות  חיסכון  גם  כמו  דומים  ממצאים 
לוינשטיין  מבית  במחקר  מתוארים  הטיפול 
בהתחשב  אולם,   .)Polliack et al., 2005(
בעלויות מכשירי ה- U/S, נראה כי המלצה זו 

מתאימה למסגרת בית החולים בלבד. 
6. הדרכת מטופלים: 

כדי לאפשר מעבר יעיל מצנתר קבוע לצנתור 
עצמית, נחוצה תוכנית הדרכה מובנת לצוות 
ולמטופלים. תחילה יש להעריך בעזרת צוות 
המטופל  והיענות  כשירות  את  מקצועי  רב 
לצנתור עצמית. מטופל כשיר הינו בעל יכולת 
קוגנטיבית שמורה, יכולת ורצון ללמוד, יכולת 
בהצלחה  עיפרון  )החזקת  בסיסית  מנואלית 
למצב  להתייחס  יש  שמורה.  וראיה  למשל( 
מכשול  להוות  שעלול  המטופל  של  הנפשי 
וחשש  מבוכה  יתכנו  ההדרכה.  להתקדמות 
חשש  אינטימיים,  גוף  אזורי  חשיפת  מפני 
מכאב, אי נוחות ודימוי גוף ירוד. אם המטופל 
ניתן  צנתור,  לבצע  שונות  מסיבות  יכול  אינו 

ללמד בהסכמתו מטפל עיקרי. 
הבאים:  הנושאים  את  לכלול  ההדרכה  על 
אנטומיה  מטופל,  אותו  אצל   IC ל  הסיבה 
השתן,  מערכת  של  בסיסית  פיזיולוגיה 
הטיפול  במה  השיטה,  וחסרונות  יתרונות 
ביצוע,  הליך  ציוד,  להגיינה,  בהתייחס  כרוך 
לטווח  צפוי  הביצוע  והאם  הביצוע,  תדירות 
קצר או ארוך. דגש מיוחד יש לשים על נושאי 
ומניעת  השתייה  משטר  האישית,  ההגיינה 
להינתן  ההדרכה  על  השתן.  בדרכי  זיהומים 
האידיאלי  ובמקרה  בפרטיות,  שקט,  במקום 
על ידי אותה אחות. יש להתאים את ההדרכה 
לקצב האישי של המטופל ולמוכנותו הפיזית 
והנפשית. רצוי לחזק את ההדרכה בתמונות, 
מטופלים  עם  ומפגש  סרטונים  כתוב,  חומר 

 .)Robinson, 2007( המתמודדים בהצלחה
והמגמה  הספרות  בסקירת  הנאמר  לאור 
האם  לבדוק  בריאות  ארגוני  של  הגוברת 
הפרויקט  מטרת  ראיות  מבוססת  עשייתם 
העכשווית  העשייה  את  לבחון  הייתה 
IC, להשוותה לספרות  בשיקום בהתייחס ל- 
העדכנית,לקבוע סטנדרט עשייה ולהבנות את 

הליך הביצוע והדרכת המטופלים.

שיטה
הצרכים  זיהוי  עבודה,  קבוצת  הקמת  לאחר 
וסקירת הספרות הרלוונטית, נוסחו 2 שאלות 

לבדיקה: 
מה היא הטכניקה האופטימאלית לביצוע  1 .

IC במחלקת שיקום.
מטופל  להדריך  הנכונה  הדרך  היא  מה  2 .

לצנתור עצמי לסירוגין. 
הוגדרו התוצאים הרצויים

	 ברמת הצוות: הידע מבוסס ראיות, אחידות 
בביצוע, קיום הדרכה מובנת לצוות. 

ביצוע  חיוני,  ידע  רכישת  	 ברמת המטופל: 
ביצוע  תדריך  קבלת  נכונה,  בטכניקה 

וחוברת הדרכה. 
	 ברמת המחלקה: מאגר ידע זמין לצוות בנושא 

IC, פרוטוקול ביצוע וערכת הדרכה לאחות. 
לצורך אפיון המצב הקיים במחלקת שיקום, 
הוכן שאלון הערכת ידע, עשייה והדרכה )לא 
נמצא בספרות שאלון מוכן המכיל את אשר 
ביקשנו לבדוק(. השאלון הופנה ל- 21 אחים 

ואחיות במחלקה. הוחזרו 17 שאלונים. 

ממצאים 
מהסקר עולה כי רוב האחיות רכשו את הידע 
שלהן בנושא ICמתבוננות בעשייתן של אחיות 
חשות  מהאחיות   88%  .)1 )תרשים  אחרות 
שהידע התיאורטי והמעשי שלהן בנושא, טוב 
עד טוב מאוד, למרות שבשאלון הערכת ידע, 
נכונות.  היו  בממוצע  מהתשובות   68% רק 
השימוש  באופן  האחיות  בין  שונות  נמצאה 
חלק   .)2 )תרשים  הביצוע  ובאופן  בציוד 
מהאחיות משתמשות בסט לאחות )47%( וחלק 
האלחוש  חומר  את  מורחות  חלקן   .)53%( לא 
לשופכה.  אותו  מחדירות  וחלקן  הצנתר  על 
כ-70%   ,IC על  מטופלים  הדרכת  בנושא 
מהאחיות רכשו את הידע שלהן על ידי האזנה 
כי  דווחו  רק 12%  אחרת.  אחות  של  להדרכה 
קבלו הדרכה מובנת בנושא. רוב האחיות סברו 
שהוצגו  הנושאים   15 על  להדריך  שחשוב 
בפניהן, אך ציינו כי בפועל, אינן מדריכות על 
כל הנושאים, לרוב בשל חוסר ידע. לפחות 20% 
מהאחיות דווחו כי אינן מדריכות על הנושאים 
מערכת  של  ופיזיולוגיה  אנטומיה  הבאים: 
ולפחדים  קדומות  לדעות  התייחסות  השתן, 
של מטופלים העומדים לבצע IC, סימני זיהום 
בדרכי השתן וסימני מילוי יתר של שלפוחית 
הינו  הנושא  לימוד  כי  לסיכום  נראה  השתן. 
בחשיבות שולית, ישנה שונות באופן הביצוע, 
רמת הידע טעונה שיפור והדרכת המטופל לא 

מובנית ולא מלאה. 
פערים שנמצאו בין הספרות לעשייה במחלקה: 
כמומלץ בספרות, טכניקת השימוש במחלקה 
סטרילית, מונהג משטר שתייה כנדרש ונעשה 
תדירות  לקביעת   bladder scan ב-  שימוש 
נעשה  בספרות,  מהמומלץ  בשונה  הצנתור. 
במחלקה שימוש בחומר סיכה על בסיס שמן 
במקום על בסיס מים, מגוון הקטטרים קטן )רק 

נוהל עשייה מסודר, תדריכים  נלטון(, חסרים: 
הליך  של  הבניה  הביצוע,  אופן  על  למטופל 
ושלמות  איכות  על  בקרה  המטופל,  הדרכת 
ואמצעי  חדש  צוות  להדרכת  הליך  ההדרכה, 
הדרכה מגוונים כגון חוברת למטופל, תמונות 
המחשה וסרטים. כמו כן, ביצוע צנתור נקי לא 

מתורגל במחלקה לפני שחרור לקהילה.
תרשים 1

תרשים 2

התערבות 
שאלות  וניסוח  בשינוי  הצורך  זיהוי  לאחר 
הסקר  ממצאי  הצגת  המניע(,  )שלב  לבדיקה 
)שלב הראיה(,  וסקירת הספרות בפני הצוות 
)שלב  אפיון העשייה הקיימת אל מול הרצוי 
נבנתה  ההטמעה.  בשלב  הוחל  התצפית(, 
ידע  הקניית   .1 שכללה:  ההתערבות  תוכנית 
מידע  מאגר  בניית   .2 לצוות  ראיות  מבוסס 
"פרוטוקול  כתיבת   .3 למחלקה  ממוחשב 
החולים  לבית  סטרילית"  קטטריזציה  ביצוע 
בעת  מים  בסיס  על  סיכה  לחומרי  מעבר   .4
שימוש בצנתר נלטון 5. הכנת "ערכת הדרכה 
 check list-ו הצוות  לשימוש  לקטטריזציה" 
את  כוללת  ההדרכה  ערכת  הביצוע.  לבקרת 
תכני ההדרכה המומלצים, תמונות וסרטים 6. 
החולים  בבית  הידרופיליים  לצנתרים  מעבר 
הטמעת   .8 למטופל  הדרכה  חוברת  מתן   .7

תרגול קטטריזציה נקייה לקראת השחרור. 
לאור העובדה כי במחלקת שיקום ישנם יותר 
לנו  ברור  היה  לא  עמידים,  חיידקים  ויותר 
לבצע  ניתן  והיכן  מתי  האם,  מטפל  כצוות 
שימוש  נעשה  נקייה.  קטטריזציה  תרגול 
מניעת  על  האחראי  )רופא  מומחים  בדעות 
זיהומים ומנהלת מחלקת שיקום( והוחלט כי 
לקראת השחרור, יבוצע תרגול נקי במסגרת 
יותר  בטוחה  סביבה  שמהווה  יום,  שיקום 

למניעת זיהומים. 
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עלות תועלת 
השימוש  עלויות  הושוו  הפרויקט,  במסגרת 
בצנתר  השימוש  לעלויות  מסוכך,  בצנתר 
לכל  עזרקאין  ג'ל  של  חדשה  אריזה   + נלטון 
תקציבית  תוספת  נדרשה  קטטריזציה. 
לשיטות  המוסדית  הוועדה  ידי  על  שאושרה 
כי  להזכיר  חשוב  לתועלת,  בהקשר  עבודה. 
שימוש בצנתר מסוכך, עשוי להפחית סיבוכים 
 )Stenballe, 2005( בשופכה  טווח  ארוכי 
 )De Ridder et ושיעור זיהומים בדרכי השתן
al., 2005(, דבר העשוי להביא לחיסכון עתידי 
ניתן  לא  כן,  כמו  ואשפוז.  טיפול  בעלויות 

על  המצביעים  עדכניים  מחקרים  להתעלם 
צנתר מסוכך כצנתר המועדף על המטופל. 

סיכום 
לסירוגין  הקטטריזציה  הליך  הפרויקט,  בסיום 
העכשווית  והעשייה  מוסדר  שיקום  במחלקת 
מבוססת ראיות. הפרויקט תרם להגברת הידע, 
לקראת  המטופלים  של  והמוכנות  המיומנות 
בעתיד,  להתבטא  העשוי  דבר  לקהילה,  צאתם 
בירידה בשיעור הסיבוכים והאשפוזים החוזרים. 

המלצות: 
לסירוגין  קטטריזציה  בביצוע  השונות  	 לאור 
אשפוז  במסגרת  נקייה(  לעומת  )סטרילית 

במוסדות שיקומיים שונים בישראל, מתבקשת 
את  תסדיר  אשר  הבריאות,  ממשרד  הנחיה 

הנושא. לעת עתה, כל מוסד ומדיניותו. 
מוסדות  בין  השוואתי  מחקר  לבצע  	 רצוי 
לאפיין  מנת  על  בארץ  שונים  שיקומיים 
את השיטה הנוחה, הזולה והבטוחה ביותר 
במסגרת  לסירוגין  קטטריזציה  לביצוע 

אשפוז שיקומי. 
תודות: 

למנהלת הסיעוד גב' אפרת וינגרט אימרל על 
הקצאת המשאבים הדרושים לביצוע הפרויקט. 
לחברת קולופלסט על ליווי הפרויקט, לאביבה 

לבנת, אחות אחראית שיקום יום.
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תקציר
מהווים  פונדקאית  אם  של  לידה  או  היריון 
הלידה  בחדר  שגרתי,  בלתי  אירוע  עדיין 
במיוחד במצבים הקשורים לתחלואה במהלך 
סוגית  את  מעלים  בתחום  חוקרים  ההיריון. 
במצבי  הפונדקאית  האם  של  האוטונומיה 
תחלואה, במהלך ההיריון הפונדקאי וטוענים 
על  מכוונת  השפעה  הביולוגיים,  להורים  כי 
בבית  הלידה  לחדר  והלידה.  ההיריון  מהלך 
החולים התקבלה אם פונדקאית בשבוע ה-27 
להריונה, עקב לחץ דם גבוה. האישה אובחנה 
כסובלת מרעלת הריון קשה והפרעה בגדילה 
התוך רחמית של העובר. האם סירבה לקבל 
תוך-שרירית,  בהזרקה  בסטרואידים  טיפול 
לצורך הבשלת ריאות העובר וביקשה לסיים 
ההורים  האפשרי.  בהקדם  ההיריון  את 
הביולוגיים, ביקשו להמשיך את ההיריון ולתת 
את הטיפול התרופתי הנדרש לייצוב ההיריון. 
הצוות המטפל התלבט, האם להיענות לבקשת 
אפשרית  פגיעה  ולמנוע  הביולוגיים  ההורים 
בעובר, או לשמור על הזכות לאוטונומיה של 

האם הפונדקאית. 
ניתוח המקרה - בוצע באמצעות הכלי לניתוח 
שפותח  הסיעודי,  לצוות  מקצועיות  דילמות 
הדילמה   .)2004-2005( ובאליק  וגנר  ידי  על 
נותחה באמצעות שלוש נקודות התייחסות של 
איש הצוות המעורב בה: אני מאמין אישי, אני 
בהתאם  האתיים  והעקרונות  מקצועי  מאמין 
בישראל.  והאחים  האחיות  של  האתי  לקוד 
והתפישות  האמונות  נוסחו  הכלי  באמצעות 
המעורבים  הצדדים  כלפי  המיילדות  של 
במקרה. בלטה הנטייה של המיילדות לתמוך 
באמצעות  הפונדקאית.  האם  של  בעמדתה 
כי  הובהר  מאמין",  מקצועי  ה"אני  ניסוח 
ומידע,  טיפול  לקבל  הצדדים  כל  של  זכותם 
הצוות  על  וכי  פנים  משוא  או  אפליה  ללא 
לבדוק את הסיבות לבחירה בהחלטה של כל 
צד ולתת מידע בכדי שההשלכות של החלטה 

זו, תהינה ברורות לשני הצדדים. 

והשינויים  ההתפתחויות  כי  ספק  אין 
והפריון  המתחוללים בתחום הבריאות בכלל 
המטפלים  הצוותים  את  מחייבים  בפרט, 
הם  בהם  המורכבים  המצבים  את  לבחון 
ההחלטות  משמעות  את  לשקול  נתקלים., 
מקור  ולהוות  המטופלים  עבור  הטיפוליות 
לייעוץ ותמיכה. יש לתת לצוותים המטפלים 
את הזמן והכלים הנחוצים לניתוח הדילמות 

והבעיות המתעוררות בעשייה היומיומית. 

הקדמה
תיאור מקרה: מאירה בצלאל1 )שם בדוי( בת 
לידה  לחדר  התקבלה  לבן,  ואם  גרושה   ,35
בשבוע ה-27 להריונה, עקב לחץ דם גבוה. היא 
אובחנה כסובלת מרעלת הריון קשה והפרעה 
בקבלתה,  העובר.  של  רחמית  התוך  בגדילה 
וכי  פונדקאית  אם  שהיא  למיילדת  סיפרה 
החולים.  לבית  בדרכם  הביולוגיים  ההורים 
לאחר אומדן ראשוני, ניתן עירוי נוזלים תוך-
ורידי עם מגנזיום סולפאט, כמקובל בטיפול 
לתת  ביקש  הרפואי  הצוות  הריון.  ברעלת 
תוך- בהזרקה  סטרואידים  הפונדקאית  לאם 
היא  העובר.  ריאות  הבשלת  לצורך  שרירית, 
תזדקק  כי  אפשרות  שקיימת  הסבר  קיבלה 
לניתוח קיסרי, במידה ורעלת ההיריון לא תגיב 
הביעה  מכן,  לאחר  מיד  התרופתי.  לטיפול 
האם את חוסר שביעות רצונה מקבלת טיפול 
וביקשה  הסטרואידים,  זריקות  כולל  פולשני, 
האפשר.  ככל  מוקדם  ההיריון  את  לסיים 
כאשר הגיעו ההורים הביולוגיים לחדר הלידה, 
הם הביעו את חששם מהאפשרות של לידה 
מוקדמת וסיבוכי הפגות וביקשו להמשיך את 

ההיריון עד כמה שהדבר ניתן. 
הר  ב"הדסה  הלידה  בחדר  המטפל  הצוות 
לא  בה  מורכבת  בסיטואציה  נתקל  הצופים" 
התנסה בעבר. כיצד יש לנהוג במצב זה? האם 
ולזרז  הפונדקאית  האם  לבקשת  להיענות 
ולאפשר  או להתערב תרופתית  את הלידה? 
הריון  רעלת  במצבי  ההיריון?  המשך  את 

מי  של  טובתו  לגבי  המטפל  הצוות  מתלבט 
קודמת - האם טובת העובר או טובת האם? 
למי דואגים קודם? השילוב של רעלת היריון 

בהיריון פונדקאי מחדד שאלות אלו. 
הפונדקאית  היולדת,  של  שהותם  במהלך 
התעוררו  הלידה,  בחדר  הביולוגים  וההורים 
בעיות נוספות הקשורות להסכם הפונדקאות 
המטפל  לצוות  המעורבים.  הצדדים  שבין 
התייחסות  הייתה  לא  זה  שבהסכם  התברר 
תחלואה  או  מוקדמת  לידה  של  לאפשרות 
הקשורה להיריון. בנוסף התברר שעו"ד אחד 
מייצג את שני הצדדים )הורים ביולוגיים והאם 
הביולוגיים.  ההורים  במימון  הפונדקאית( 
ההורים  של  המשפטי  בייצוג  היתרון  לנוכח 
תחושה  המטפל  לצוות  הייתה  הביולוגיים 

שהפונדקאית מנוצלת. 
מקום  חוסר  בגלל  התעוררה  נוספת  בעיה 
הוצע  זאת,  בעקבות  הצופים.  בהר  בפגייה 
בבית  טיפול  להמשך  היולדת  את  להעביר 
חולים אחר בירושלים. ההורים ביקשו שהמשך 
למקום  הקרוב  חולים  בבית  יהיה  הטיפול 
מגוריהם בעיר אחרת ואילו היולדת התנגדה 
הייתה  מבחינתה  המעבר  משמעות  כי  לכך, 
התפתח  בהמשך,  משפחתה.  מבני  ניתוק 
משא ומתן בין שני הצדדים, שבסופו הסכימה 

הפונדקאית לעבור הרחק מבני 
נוסף.  כספי  תשלום  תמורת  משפחתה 
העובדה שהמניע הכספי הוא אשר הכריע את 
יצר תחושה  החלטתה של האם הפונדקאית, 

של אי נוחות אצל הצוות הסיעודי. 
בהמשך תוצג סקירת ספרות בנושא פונדקאות 
ודילמות אתיות, ויתבצע ניתוח של הסוגיות 
פותח  מובנה אשר  כלי  באמצעות  זוהו  אשר 

על ידי וגנר ובאליק )2005-2004(. 

סקירת הספרות: פונדקאות 
כאשר  בתנ"ך  לראשונה  הוזכרה  פונדקאות 
שרה לא יכלה ללדת, ובמצוקתה היא נעזרת 
ראשון  לבן  זוכה  ואברהם  פונדקאית,  באם 

סוגיות אתיות בטיפול הסיעודי 
באם פונדקאית עם רעלת היריון

 ניתוח מקרה
2RN, MN 1, רויטל זלקרRN BSN אינה בלומין

1. חדר לידה, הדסה הר הצופים          2. הנהלת הסיעוד, הדסה עין-כרם

1. פרטי היולדת טושטשו לצורך שמירת פרטיות וסודיות הצדדים המעורבים
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התיאור  ישמעאל.  את  ילדה  אשר  מהגר 
המקראי משמש במקרה זה דוגמא היסטורית 
ורגשיות  אתיות  סוגיות  ומעלה  לפונדקאות 
הרפואה  נחלצים  כיום,  זה.  במצב  הנוצרות 
והטכנולוגיה המודרנית לעזרת זוגות עקרים 
למצבי  ופתרונות  אפשרויות  מגוון  ומציעים 
הצדדים  את  פוטרים  אינם  אך  אי-פריון, 
כאלו  ורגשיות  אתיות  מסוגיות  המעורבים 

ואחרות )שיינפלד, תשס"ז(. 
תהליכי פונדקאות חוקיים מתקיימים בחלק 
היא  ישראל  בעולם.  המפותחות  מהמדינות 
את  חוקקה  אשר  בעולם  הראשונה  המדינה 
 .)Benshushan ב-1996  הפונדקאות  חוק 
זאת,  לעומת  בארה"ב,   )& Schenker, 1997
בלבד.  מדינות  ב-30  הפונדקאות  מותרת 
באירופה כיום, חל איסור על פונדקאות ברוב 
המאפשרת  בריטניה  את  להוציא  המדינות, 
הסדרים חוקיים של הליכי פונדקאות ומושכת 

עקב כך "תיירות פריון" )בן-אור, 2004(. 
של  סוגים  לשני  מתייחסת  הספרות 
המכונה  מלאה  פונדקאות  פונדקאות: 
 Gestational( היריונית  פונדקאות  גם 
surrogacy( ופונדקאות חלקית. בפונדקאות 
האם  של  מופרית  ביצית  מושתלת  מלאה 
והאב הגנטיים ברחמה של האם הפונדקאית. 
ובפונדקאות חלקית נוצר העובר מביצית של 
הזרעה  באמצעות  לרוב  הפונדקאית,  האם 

 .)Brinsden, 2003( )insemination(
נקודות המבט של האם הפונדקאית, ההורים 
כי  מראים  מחקרים   - והילדים  המזמינים 
הפונדקאות  הרווח, שתהליכי  החשש  למרות 
יתפשו כבעייתיים על ידי הצדדים המעורבים, 
של  והן  ההורים  של  הן  האישית,  ההתנסות 
הפונדקאית עצמה, מעידים על חוויה חיובית. 
ניסיון  שנות   15 מתאר   )2003(  Brinsden
באנגליה  ילדים  חשוכי  לזוגות  בפונדקאות 
קליניות  בעיות  התעוררו  לא  כי  ומדווח 
הפונדקאות.  בתהליכי  חוקיות  או  מוסריות 
יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם מהדיון הסוער 
ודיסציפלינות  משפטנים  ביו-אתיקנים,  בין 
חקיקת  לפני  שהתקיים  אחרות,  מקצועיות 
מתנגדי  לאחריו.  וגם  הפונדקאות  חוק 
הפונדקאית  שהאם  טוענים  הפונדקאות 
מדובר  כאשר  במיוחד  מנוצלת,  לעולם  היא 
נמוך מאלו של  בנשים במצב סוציו-אקונומי 
הפונדקאית  כלל  בדרך  הביולוגיים.  ההורים 
במצוקות  או  כלכלית  במצוקה  נמצאת 
לניצול  להסכים  עלולה  ולכן  אחרות  קשות 
מצבה )Shenfield et al., 2005(. מחקרה של 
איינוונר )1996, מצוטט אצל נוי-שרב, 2006(, 
של 50 מתנדבות  המרכזי  שהמניע  מצא 
היה  בניו-יורק,  לפוריות  במרכז  לפונדקאות 

אחוז  שרק  לציין  יש  אך  כספי.  גמול  קבלת 
קטן מהן הצהיר על מצוקה כלכלית חמורה. 
המתנגדים הקיצוניים מתייחסים לפונדקאות 
לסחר  בדומה  בילדים  לסחר  אמצעי  כאל 

באיברים )זיו, 1997(. 
מתבסס  פונדקאות,  נגד  נוסף  מרכזי  טיעון 
הפונדקאית  לאם  לילד,  נזקים אפשריים  על 
כתוצאה  שנולד  לילד  הביולוגיים.  ולילדיה 
נפשי  נזק  להיגרם  עלול  פונדקאי,  מהיריון 
נזק  משמורת.  בנושא  מחלוקת  תתעורר  אם 
הפונדקאית  לאם  גם  להיגרם  עלול  אפשרי 
הילדים  וקיימים.  במידה  ולילדיה  עצמה 
עלולים  הפונדקאית  האם  של  הביולוגיים 
הפיזיולוגיים  ההסברים  בהבנת  קושי  לחוש 
בנושא פוריות ועלולים לחוות אבדן של הילד 
היא  "מתי  כגון  שאלות  מסירתו.  בתהליך 
תוותר עלי?" עלולות אף הן להטריד )סממה, 

 .)Sharma, 2006; 2005
בתום  הילד  שמסירת  מוסיפה   )2002( בר 
האם  של  מצידה  באובדן  כרוך  ההיריון 
דחק,  כאירוע  להיתפש  העלול  הפונדקאית 
פסיכולוגי  בפיצוי  חוסר  של  תחושות  בליווי 

לאחר הלידה. בר שואלת:

אי- על  רציונאלי  באופן  להחליט  ניתן  "האם 

תקשרת רגשית?

באיזה מידה היא )הפונדקאית( מודעת לתוצאות 

ביצוע ההסכם-הפרידה מפרי בטנה?" ) עמ' 193(. 

מנגד, טוענת נוי שרב )2006(, במאמרה "הורות 
הפונדקאיות  מהנשים  שחלק  פונדקאית", 
חשות שינוי חיובי בחוויה הקיומית, וטוענות 
הסיפוק  את  לחוות  להן  מאפשר  שהתהליך 
ההיריון,  של  והחברתי  הפסיכולוגי  הפיזי, 
בעיני  נוסף.  ילד  גידול  של  המחויבות  ללא 
הנשים, החוויה של אימהות פונדקאית הפכה 
אותן לדמות חשובה וחיונית לזוג המיועד. גם 
נשים  כי  הטיעון  2003 מחזקת את   ,Teman
מעוניינות בפונדקאות כחוויה אישית ממצה, 
וכהזדמנות לשפר את דימוין העצמי ולא רק 

בעבור הגמול הכספי. 
עם  הפונדקאית  האם  של  היחסים  מערכות 
חיובי.  באופן  מתוארות  "המזמינים"  ההורים 
 Murray, Lycett, MacCallum במחקרם של
Jadva,& Colombok )2003(, בו מעל ל-95% 
יחסים  מערכת  חוו  הפונדקאיות  מהנשים 
כאחד.  הביולוגית  והאם  האב  עם  הרמונית 
במחקר, בו רואיינו 34 נשים פונדקאיות שנה 
לאחר לידה, אף לא אחת מהנשים דיווחה על 
סכסוך משמעותי עם האם או האב או על רגשות 
איבה כלפיהם. כמו כן, רוב הנשים חשו שהאם 
המזמינה הייתה מעורבת בהריון במידה רבה. 
כל הנשים שמחו בהחלטתן למסור את הילד, 
ולא הטילו ספק בהחלטתן. קשיים רגשיים של 

עם  ונחלשו  קלה  במידה  נצפו  הפונדקאיות 
הזמן. יחד עם זאת, שתיים מהנשים דיווחו על 
שיתפו  כאשר  משפחתן,  של  שלילית  תגובה 
במשך  שהשתפרה  תגובה  בהחלטה,  אותן 
המזמינים,  הזוגות  של  מבטם  מנקודת  הזמן. 
נמצא שמרבית הזוגות חוו רמות חרדה נמוכות 
במשך ההיריון ותיארו מערכות יחסים טובות 
רוב  הלידה  לאחר  הפונדקאית.  לבין  בינם 
הזוגות המשיכו ביחסים עם האם הפונדקאית, 
ולידידים  למשפחתם  הפונדקאות  על  סיפרו 
ואף תכננו לספר לילד בבוא העת. לא נמצאו 
סוגי  בין  אלו  בהיבטים  משמעותיים  הבדלים 

הפונדקאות )חלקית או מלאה(. 
האם  של  הרגשית  ההתקשרות  בסוגית 
 )2003(  Teman טוענת  לעובר  הפונדקאית 
שהן  פונדקאיות  נשים  עם  ראיונות  סמך  על 
וזאת  לעובר  אימהיים  רגשות  חשות  אינן 
בשל חוסר קשר גנטי. חיזוק נוסף נמצא לכך 
פונדקאית המדווח  בתיאורה האישי של אם 

באתר השדולה "זוהר כבר בדקה": 
שום  כלפיו  הרגשתי  לא  הפחדים,  כל  "כנגד 
דבר. נורא שמחתי בשביל האימא, אבל שלוש 
שנים של שטיפת מוח "לא שלי לא שלי" עשו 
וכל  להתאוששות,  עברנו  כך  את שלהן. אחר 
הראשונה  צרחתו  את  צורח  ששמענו  תינוק 

אמרנו "איזה כיף שהוא לא שלנו!" 
 http://www.zoharbadka.co.il

 )2000( Ber - נקודת המבט של הצוות המטפל
את  מעמידים  הפונדקאות  טוענת, שתהליכי 
פתיר.  בלתי  קונפליקט  בפני  הרפואי  הצוות 
האם  של  לבריאותה  הצוות  מחויב  מחד, 
לדוגמא,  הרה.  אישה  כל  כמו  הפונדקאית 
לא  ברחמה  שיושתל  העובר  כי  לוודא  עליו 
ישא וירוסים אשר עלולים לסכן את בריאותה 
הצוות  מחויב  מאידך,   .)HIV או  )הפטיטיס 
ומעוניין  המזמינים  ההורים  כלפי  הרפואי 
למסור לידיהם "תוצר מושלם" בסוף התהליך. 
לכן, עלול הצוות הרפואי במקרים מסוימים, 
בדיקות  לבצע  הפונדקאית  האם  על  ללחוץ 
רפואיות פולשניות או להסכים ללדת בניתוח 
לכך.  ברורה  רפואית  אינדיקציה  ללא  קיסרי, 
האם  כמה  עד  השאלה  את  מעלה  המחברת 
מידה  ובאיזו  אוטונומית  היא  הפונדקאית 
על  להשפיע  הביולוגיים  ההורים  יכולים 
אורחות חייה ולקבוע אילו בדיקות פולשניות 
היא תעבור במהלך ההיריון )בר, 2002(. דוגמא 
בין  אינטרסים  כניגוד  מציגה  שהיא  נוספת 
הביולוגיים,  והוריו  והעובר  הפונדקאית  האם 
היא בעת מצוקה עוברית, הדורשת התערבות 
מכשירנית. האם הפונדקאית עלולה להתנגד 
האגן,  לרצפת  נזק  כגון  אפשרית  לפגיעה 

למרות האינדיקציה הרפואית הברורה לכך. 
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ניתוח המקרה 
המחייב  עימות  מצב  מציין  "דילמה"  המונח 
מצב  או  סותרות  דרכים  שתי  בין  בחירה 
מצב  היא  אתית  דילמה  קונפליקט.  המעורר 
שבו מחויבויות וחובות מקצועיות המושרשות 
נמצאות  בסיסיים  מקצועיים  בערכים 
המקצוע  איש  נדרש  זה  במצב  בקונפליקט. 
במחויבויות  הקשורים  ערכים  אילו  להחליט 
ובחובות המקצועיים עדיפים על פני האחרים 

)גוטמן, 2000 עמ' 117(
שפותח  מקצועיות  דילמות  לניתוח  הכלי 
לתת  נועד   )2004-2005( ובאליק  וגנר  ידי  על 
מענה לצוות הסיעודי הנתקל בדילמות אתיות 
הכלי  השוטפת.  הסיעודית  בעשייה  יום  מדי 
פותח בתיאור הבעיה ודורש ניסוח מילולי של 
הדילמה בה נתקל הצוות / איש הצוות. הדילמה 
התייחסות  נקודות  שלוש  באמצעות  מנותחת 
מאמין  האני  בה:  המעורב  הצוות  איש  של 
והעקרונות  המקצועי  מאמין  האני  האישי, 
האתיים לפי הקוד האתי של האחיות והאחים 
להביע  הצוות  לאיש  מאפשר  הכלי  בישראל. 
שימוש  תוך  בהירה,  בצורה  ולבטיו  דעתו  את 
2004-( ובאליק  וגנר  האתי.  בקוד  מושכל 
2005( מציינות כי הכלי עשוי להועיל לאחיות 
המתלבטות בדילמות אתיות, להגיע להכרעה 

ולקבלת החלטות "בראש גדול ובאומץ". 
של  התייחסותן  תובא  הכלי  באמצעות 
המעורבים  הצדדים  כל  לגבי  המיילדות 
בסיטואציה: ההורים הביולוגיים, העובר והאם 
הפונדקאית. תיאור וניתוח המקרה אשר יוצגו 
להלן, התבצעו במסגרת ישיבת צוות בחטיבת 

המיילדות בהדסה הר הצופים. 
שהוצג  המקרה  בתיאור   - הבעיה  תיאור   .1
המאזן  המיילדות  אצל  התערער  לעיל, 
- צוות. לתמונה  - תינוק  הקלאסי של הורים 
הפונדקאית,  האם  חדשה",  "שחקנית  נכנסה 
אשר שיבשה את המהלך המוכר של הלידה. 
המקצועית  הנאמנות  שבו  מורכב  מצב  זהו 
ליולדת  כלל  בדרך  הנתונה  המיילדות,  של 
למי  מפולגת.  כעת  אחת,  כיחידה  ולתינוקה 
דואגים קודם? ליולדת הפונדקאית? לתינוק? 

להורים הביולוגיים? 
בין  אינטרסים  ניגוד  נוצר  הטיפול  במהלך 
האם  הביולוגיים:  וההורים  הפונדקאית  האם 
הפונדקאית חששה מהמשך הטיפול התרופתי 
והייתה מעוניינת לסיים את ההיריון בהקדם. 
מעוניינים  היו  הביולוגיים  ההורים  ולעומתה 
לתת טיפול תרופתי לייצוב הרעלת ולהמשיך 

את ההיריון ככל האפשר. 
2. הגדרת הדילמה - אם נכבד את רצון האם 
הפונדקאית ונסיים את ההיריון על ידי ניתוח 
קיסרי מיידי, קיימת אפשרות לפגיעה בתינוק 

הכרוכה באי בשלות הריאה וסיבוכי פגות. אם 
ונאפשר  הביולוגיים  ההורים  רצון  את  נכבד 
באוטונומיה  פוגעים  אנו  ההיריון,  את המשך 

של האם הפונדקאית.
3. אני מאמין אישי - האמונה הבסיסית שהעלו 
המיילדות הייתה, שחיי האם הם הערך העליון 
קודמת.  הפונדקאית  לאם  נאמנותם  ולכן 
התייחסותן להורים הביולוגיים, כתוצאה מכך, 
לכך,  מעבר  משניים.  מטופלים  כאל  הייתה 
המיילדות התרשמו כי ההורים הביולוגים ניסו 
להשפיע על היולדת בקבלת ההחלטה להמשיך 
את ההיריון וניסו לשכנעה באמצעים כספיים 

לעבור לבית חולים מרוחק. 
4. אני מאמין מקצועי - 

האם  הביולוגיים,  ההורים  של  	 זכותם 
ללא  טיפול  לקבל  והעובר  הפונדקאית 

אפליה או משוא פנים.
והאם  הביולוגיים  ההורים  של  	 זכותם 
הפונדקאית לקבל מידע הקשור באבחנה, 
בטיפול ובתוצאותיו )הקוד האתי לאחיות 

ולאחים בישראל,2004(. 
החלטות  לקבל  הזכות  הפונדקאית  	 לאם 
בגופה:  הקשורות  חופשית  בחירה  מתוך 

לסרב או לקבל טיפול.
להחלטה  הסיבות  את  לבדוק  הצוות  	 על 
ולתת מידע מדויק, כדי שהאם הפונדקאית 
ההשלכות  את  יבינו  הביולוגיים  וההורים 

של ההחלטה. 
האפשרויות  )מגוון  לפעולה  אפשרויות   .5

הטובות יותר והטובות פחות( - 
	 להיענות לבקשת היולדת ולא לתת טיפול 

פולשני.
לדאוג  היולדת,  לבקשת  להיענות  	 לא 
הביולוגיים  וההורים  התינוק  לטובת 

ולהמשיך בהיריון.
	 להסביר לה את החשיבות שבמתן הטיפול 
כדי  העובר,  ריאות  להבשלת  התרופתי 
שתקבל החלטה מודעת ולשכנעה להסכים 
ולעובר שיאפשר את  לטיפול הרפואי לה 

המשך ההיריון. 
מניעת  תועלת,  הבאת   - אתים  עקרונות   .6
חופש  לאוטונומיה,  הזכות  צדק,  ועשיית  נזק 

בקבלת החלטות.
ההחלטה לפעולה ותוצאתה: 

לאחר הצבת כל האופציות נבחרה האפשרות 
של ניסיון לשכנוע היולדת. היולדת השתכנעה 
חולים  לבית  לעבור  וגם  הטיפול  להמשך 

מרוחק תמורת תוספת תשלום. 

דיון וסיכום 
ניגוד  התקיים  לעיל  שתואר  במקרה 
לבין  הפונדקאית  האם  רצון  בין  אינטרסים 

רצון ההורים המזמינים. ניגוד זה נבע ממצב 
והן  לאם  הן  בריאותית  בסכנה  הכרוך  רפואי 
נקלע לסיטואציה בה  לעובר. הצוות המטפל 
חלה עליו מחויבות מקצועית ומוסרית כלפי 
ללא  במצב  ברצונם.  המנוגדים  הצדדים  שני 
פונדקאות קיימת הסכמה שחיי האם קודמים 
לעובר. לעומת זאת, בלידה פונדקאית זו נכנס 
גורם נוסף להסכמה והוא רצונם של ההורים 
המזמינים. במצב כזה, נשאלת השאלה, האם 
והצוות המטפל מסוגלים לשמור על  הרופא 
עקרונות של עשיית הטוב, הימנעות מגרימת 

נזק ועשיית הצדק לכל הצדדים וכיצד.
מסקירת הספרות עולה שבדרך כלל תהליכי 
מצבי  וללא  כחיוביים  נתפשים  פונדקאות 
בניגוד  זאת,  המעורבים.  הצדדים  בין  עימות 
לחששותיהם של מתנגדי הפונדקאות מנזקים 
 )Brinsden, 2003; Jadva et al., אפשריים 
Teman, 2003 ;2003; נוי שרב, (.2006 יחד עם 
בסיכון  הכרוך  רפואי  מצב  נוצר  כאשר  זאת, 
בזכות  פגיעה  להתרחש  עלולה  בריאותי 
 .)2002 )בר,  מהצדדים  אחד  של  המוסרית 
להיקלע  עלול  אלו  במקרים  הרפואי,  הצוות 
למצב עימות ולהתקשות בקבלת ההחלטות. 

במקרה זה, הביע הצוות אמונה בסיסית לפיה 
העיקרית  המטופלת  היא  הפונדקאית  האם 
וההורים הביולוגיים הם המטופלים המשניים. 
להבין  לצוות  סייע  במאמר,  שתואר  הכלי 
כלפי  והמקצועיות  האישיות  עמדותיו  מהן 
ההורים, העובר והאם הפונדקאית ואילו "האני 
האתי,  הקוד  על  המבוסס  המקצועי",  מאמין 
המקצועיות  ההתנהגויות  מהן  לצוות  שיקף 
השימוש  מורכבים.  במצבים  ממנו  המצופות 
בכלי לניתוח, חידד את מחויבותו של הצוות 
את  והדגיש  שווה  במידה  הצדדים  כל  כלפי 
ההורים  של  המלא  שבשיתופם  החשיבות 
יש  ההחלטות.  קבלת  בתהליך  הביולוגיים 
פתרון  או  תשובה  נותן  אינו  זה  שכלי  לציין 
לבחור  מאפשר  אלא  לדילמות,  מוחלטים 
בפעולה, אשר תמזער את הנזקים ככל הניתן, 

תוך התחשבות בכל הצדדים המעורבים. 
הצוות המטפל, והמיילדות הם בעלי היכולת 
המקצועית לשכנע את היולדת לקבל טיפול 
בניתוח  שתואר  כפי  אחר,  או  כזה  רפואי 
המקרה. גם בסוגיה זו של מתן מידע לצורך 
עובר  היכן  לבחון  יש  מודעת,  החלטה  קבלת 
הפונדקאית,  לאם  זה  מידע  מתן  בין  הגבול 
ההחלטה  קבלת  לצורך  לחץ  הפעלת  לבין 

לייצבה תרופתית. 
בין  פער  קיים   ,)2001( גוטמן  פי  על 
עקרונות האתיקה המופשטים מטיבם, לבין 
לקבל  חייבים  אותן  המעשיות  ההחלטות 
אנשי המקצוע במצב ובזמן אמיתיים, שלא 
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המצויות  אחיות,  והעמקה.  דיון  מאפשרים 
מטופליהן,  עם  ודינאמי  מקצועי  בקשר 
ומצבי  לדילמות  טבעי  באופן  חשופות 
העשייה  בעתיד.  גם  לכך  וייחשפו  עימות 
והעומסים היומיומיים לא תמיד מאפשרים 
לצוות המטפל עצירה והתבוננות הנדרשים 
ולרוב  אתיות  דילמות  של  בחינה  לצורך 
הוא פועל מתוך אינטואיציה. במקרה אשר 
קצר,  זמן  בפרק  ההחלטה  התקבלה  תואר 
שלא סיפק זמן לדיון מעמיק. לכן יש צורך 

דיונים  לקיים  כדי  ומסגרת  זמן  למצוא 
האחיות  על  אלו.  בנושאים  הצוות  בקרב 
המצבים  את  לבחון  מקצועית  חובה  חלה 
היטב  לשקול  מעורבות,  הן  בהן  המורכבים 
עבור  הטיפוליות  ההחלטות  משמעות  את 
ותמיכה.  לייעוץ  מקור  ולהוות  המטופלים 
ההתפתחויות  לנוכח  מתחדדת  זו  חובה 
הבריאות  בתחום  המתחוללים  והשינויים 
בפני  מציבים  הללו  בפרט.  והפריון  בכלל 
חדשות  דילמות  הטיפוליים  המקצועות 

וקונפליקטים שלא היו בעבר. לאור זאת יש 
למצוא את השביל לקבלת החלטות אתיות 
של הצוות המטפל המבוססות על ידע ולא 

רק על אינטואיציה )גוטמן, 2001(. 
סוף דבר - תיאור וניתוח המקרה אשר הוצגו 
צוות  ישיבת  במסגרת  לדיון  הועלו  לעיל, 
הצופים.  הר  בהדסה  המיילדות  בחטיבת 
לטיפול  פנימי  נוהל  נכתב  לדיון  בהמשך 
הנחיות  על  המבוסס  פונדקאית,  ביולדת 

משרד הבריאות. 
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הגורמים המשפיעים על אשפוזים 
חוזרים במחלקות הפנימיות:
השוואה בין תפיסות של חולים, בני משפחה וצוות מטפל 

ניבה חזן1; הדס נדלר1, סמדר סקרבין1, וולנטינה גליקמן1, ישראלה כהן2, מיכל רסין3, דינה סילנר4
1. אחיות באגף הפנימי.        2. מפקחת על האגף הפנימי.        3. מרכזת מחקר בסיעוד.        4. מנהלת הסיעוד מרכז רפואי אסף הרופא

תקציר
במהלך השנים עלה בשיעורים גבוהים מספר 
שנערכו  רבות  עבודות  החוזרים.  האשפוזים 
מנקודות  התופעה  את  בדקו  לא  בתחום, 
לזהות  הייתה  המחקר  מטרת  שונות.  ראות 
את  ולבחון  החוזרים,  החולים  מאפייני  את 
הסתכלות  מזווית  חוזר,  לאשפוז  הגורמים 
שבחינת  אפשר  והאחות.  משפחתו  החולה, 
התופעה משלוש נקודות ראות שונות, תעשיר 
ותצמצם  הפערים  על  תגשר  הידע,  גוף  את 

את מימדי האשפוזים החוזרים. 
במחקר השתתפו 100 חולים שחזרו לאשפוז 
יום ממועד  במחלקה הפנימית תוך שלושים 
גילם  גברים,  היו   57% הקודם.  שחרורם 
על  שנים. השאלון התבסס   69 היה  הממוצע 
בדיקת תשעה גורמים עיקריים לאשפוז חוזר 

שתוארו בספרות. 
המשתתפים  שרוב  הראו  המחקר  ממצאי 
אצל  וסוכרת.  לב  מחלת  של  משילוב  סבלו 
67% מהנבדקים סיבת האשפוז החוזר הייתה 
ממוצע  הקודם.  האשפוז  לסיבת  בדיוק  זהה 
מספר   ,5 היה  שנתיים  במהלך  האשפוזים 
ימי האשפוז החוזר הממוצע היה 4.2 ומספר 
האחיות   .7.8 היה  לחולה  הממוצע  התרופות 
על  הקפדה  לאי  החוזר  האשפוז  את  ייחסו 
לקיחת תרופות, מצב נפשי של מתח וחרדה, 
והדרכה  בקהילה  הרופא  אצל  מעקב  חוסר 
לא מספקת. לעומתן, החולים ובני משפחתם 
לשחרור  החוזר  לאשפוז  הסיבות  את  ייחסו 
קודם מהיר מידי, טרם החלמה והתאוששות. 
ובני  החולים  האחיות,  בין  דעים  תמימות 
החוזר  האשפוז  בייחוס  הייתה  המשפחה, 
המחלה,  התפתחות  של  טבעי  למהלך 
על  הקפדה  לאי  יותר  נמוכים  ובשיעורים 

כלכלה, ולחוסר תמיכה בבית.
שנבדקו  החוזרים  לאשפוזים  הגורמים 
מנקודות ראות שונות, מלמדים על הבדלים 
האשפוז  ימי  קיצור  למטפלים.  חולים  בין 
ודורש  עצמו,  כנגד  הפועל  כצעד  מתברר 
החולים  מאפייני  הכרת  מחודשת.  בחינה 
החוזרים לאשפוז תאפשר לזהותם ולהשקיע 

משאבי טיפול, הדרכה ומעקב מתאימים יותר, 
הלוקחים בחשבון את נקודת ראות החולים. 

רקע
מספר  ניכרת  במידה  עלה  האחרון  בעשור 
 29% לכדי  עד  והגיע  החוזרים  האשפוזים 
 )Pearson, Skelly, הבוגרת  באוכלוסיה 
 Wilman & Masud, 2002; McLean,
מאגר  בנתוני   .)Mendis & Canales, 2008
בשנים  כי  דווח  באנגליה,  הלאומי  הבריאות 
החוזרים  עלה מספר האשפוזים   1998-2006
בגילאי 16-75 ל 22% ובקבוצת גילאי ה- 75 
ל-  החוזרים  האשפוזים  מספר  עלה  ומעלה, 
 )McLean, Mendis & שנים  באותם   31%
הבריאות  מאגר  מנתוני   .)Canales, 2008;
בארה"ב, עולה כי בשנת 2007 8.8% מהחולים 
ממועד  יום   15 תוך  חוזר  לאשפוז  חזרו 
עלה  יום  שלושים  ואחרי  הקודם,  שחרורם 
 )Huff,  13.3% ל  החוזרים  האשפוזים  מספר 
 14.2% של  שיעור  על  דווח  בצרפת   .)2008
ומעלה   75 ה-  בני  אצל  חוזרים  אשפוזים 
שנערך  במחקר   .)Laniece et al., 2008(
נמצא  משתתפים,  אלפי  וכלל  באוסטרליה 
 75 בני  אצל  החוזרים  האשפוזים  מספר  כי 
שנים ומעלה, היה בשנת 1996 12.3% והוכפל 
 McLean et al.,(  24.9% ל-   2005 בשנת 
החוזרים  האשפוזים  מקרי  בדיקת   .)2008
ברמה  מתועדים  נתונים  הניבה  לא  בישראל, 
ממצאי  מתוך  עדויות  זאת,  עם  הלאומית. 
מחקרים שבוצעו במוסדות שונים, מדגימים 
שיעור דומה למדווח במדינות המערב. למשל, 
בבית  הפנימיות  במחלקות  שנערך  במחקר 
חולים בצפון הארץ )בשנים 1996-1997(, דווח 
 10 במשך  חוזרים,  אשפוזים   8.6%  -  6% על 
חודשי הבדיקה )רנרט וטוביאס, 1998(. בסקר 
רפואי  במרכז  הפנימיות  במחלקות  שנערך 
גדול במרכז הארץ, עולה כי שיעור האשפוזים 
החוזרים במשך תקופה של שלושה חודשים 

היה 26% )פישמן, יורלוב וקוזה, 2002(. 
לאשפוז חוזר הגדרות שונות. הרווחת ביותר, 
היא חזרה לאשפוז תוך 30 יום ממועד האשפוז 

הקודם. הגדרה אחרת היא אשפוז תוך שלושה 
חודשים לאחר שחרור. יש המתייחסים לטווח 
 )McLean et של עד שנה מהאשפוז הקודם

 .)al., 2008
הספרות שנסקרה מלמדת על מספר גורמים 
גורמים  ובהם  חוזר  אשפוז  על  המשפיעים 
נמוכה,  הכנסה  הכוללים:  פסיכו-סוציאליים 
חברתית  תמיכה  העדר  וכן  סעד  תמיכת 
 )Scheier, ואישיות המתאפיינת באופי פסימי
 .)et al 1999, Williams & Fitton, 1988
של  טבעי  למהלך  קשורים  אחרים  גורמים 
כרוניות  מחלות  ריבוי  המחלה,  הידרדרות 
 Daly, Douglas,( קודמים  חוזרים  ואשפוזים 
 .)Kelley, O'Toole & Montenegro, 2005
בהיענות  התלויים  גורמים  לכך  מצטרפים 
נמוכה של החולה למשטר בריאות: אי הקפדה 
על לקיחת תרופות, על כלכלה, על מנוחה ועל 
 )Pearson, Skelly, Wileman,פעילות גופנית

.)Artinian, 2000 ; :Masud, 2002
חיי  איכות  על  לרעה  משפיע  חוזר  אשפוז 
על  כלכלי  נטל  ומהווה  ומשפחתו  החולה 
 24% כי-  עולה  מדיווחים  הבריאות.  מערכת 
עבור  הן  בארה"ב  הביטוח  חברות  מהוצאות 
 )Scheier, Matthews, חוזרים  אשפוזים 
כשעלותם   ,Owens, & Schulz 1999(
למערכת הרפואית מסתכמת לכדי- 14 ביליון 

.)Huff, 2008( דולר בשנה
ממצאי מחקרים מורים, שניתן למנוע 9%-48% 
שגוי  מאבחון  שנבעו  החוזרים,  מהאשפוזים 
של בעיית החולה באשפוז הקודם, טיפול לא 
הולם, שחרור מוקדם טרם החלמה )קיצור ימי 
אשפוז(, העדר תוכנית שחרור, תקשורת לקויה 
בין בתי החולים לרופא המשפחה וחוסר מעקב 
 )Pearson et al., 2002; רפואי לאחר שחרור

 .)McLean, Mendis & Canales, 2008
הסיכון,  גורמי  באיתור  רבה  חשיבות  ישנה 
המשפיעים על אשפוזים חוזרים, כדי לקדם 
רבות  שעבודות  למרות  מונעת.  התערבות 
התופעה  את  בדקו  לא  הן  בתחום,  נערכו 
מנקודות ראות שונות. מטרת המחקר הנוכחי 
הייתה, לזהות את מאפייני החולים החוזרים 
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הגורמים  את  ולבחון  הפנימיות  במחלקות 
החולה,  הסתכלות  מזווית  חוזר  לאשפוז 
התופעה  שבחינת  אפשר  והאחות.  משפחתו 
משלוש נקודות ראות שונות תעשיר את גוף 
הידע, תגשר על הפערים ותצמצם את מימדי 

התופעה בעתיד האשפוזים החוזרים. 

שיטה
שחזרו  חולים,   100 היו  המחקר  משתתפי 
שלושים  תוך  הפנימית,  במחלקה  לאשפוז 
הקריטריונים  הקודם.  שחרורם  ממועד  יום 
המינים  שני  בני  משתתפים  היו:  להכללה 
עימם  לתקשר  שניתן  גיל,  הגבלת  ללא 
ושהאשפוז החוזר וזה שקדם לו היו במחלקה 
מונשמים,  חולים  במחקר  נכללו  לא  פנימית. 
)לדוגמא:  אלקטיבי  לאשפוז  שהוזמנו  חולים 
הסובלים  חולים  גסטרוסקופיה(,  צנתור, 
שתועד  כפי  )דמנציה(  מנטאלי  מליקוי 
מבולבלים  שהיו  כאלו  או  הרפואי,  ברישום 
באנשים(.  או  במקום  בזמן,  התמצאו  )לא 
שטיפלה  האחות  גם  רואיינה  המקרים  בכל 
של  משפחה  בן  גם  המקרים  וברוב  בחולה 
החולה. האחיות השיבו על השאלות בשיעור 
השיבו  המשפחה  ומבני   ,100%  )n=100( של 
על השאלות בשיעור של )n=68( 68%. מחסור 
שלא  מכך  נבע  המשפחה,  בני  עם  בראיונות 

נכחו בזמן התשאול. 
ועדת  ידי  על  אושרה  המחקר  הצעת  הליך: 
 6 במשך  נאספו  הנתונים  מוסדית.  הלסינקי 
חודשים )אפריל- ספטמבר 2006(, וכללו את 
כל החולים החוזרים בשלוש מחלקות פנימיות. 
המשתתפים אותרו במחלקה במהלך אשפוזם. 
את  להם  הסבירו  החולים,  אל  פנו  החוקרות 
ואנונימיות  סודיות  הבטיחו  המחקר,  מטרת 
להשתתף.  וביקשו את הסכמתם  המידע  של 
בהמשך, נערכה פנייה לאחות ולבן משפחתו 
של החולה להשתתף בראיון. כל החולים, בני 
להשתתף  שהתבקשו  והאחיות  המשפחה 
המשתתפים  הסכמתם.  את  הביעו  במחקר 
מראיינים  ידי  על  לחוד,  אחד  כל  רואיינו, 
החולה  של  רפואיים  נתונים  המחקר.  מצוות 

נאספו על ידי החוקרות מהגיליון הרפואי. 
כלי המחקר היה שאלון בן 22 סעיפים, שפותח 
הספרות  סמך  על  המחקר,  לצורך  במיוחד 
משתנים  נבדקו  הראשון  בחלקו  שנסקרה. 
ארץ  משפחתי,  מצב  גיל,  שכללו:  דמוגרפים 
ומגורים.  עבודה  לימוד,  שנות  מספר  לידה, 
פריט נוסף שנבדק, היה מי מסייע הכי הרבה 
בטיפול. החלק השני התייחס לרקע בריאותי, 
החוזרים  כמות האשפוזים  נבדקה  במסגרתו 
התייחס  השלישי  החלק  שנתיים.  במהלך 
ימי  מספר  אבחנה,  וכלל  הקודם,  לאשפוז 

אשפוז, מצב ניעות, מספר תרופות בשחרור, 
האחרון  החלק  שחרור.  לקראת  והדרכה 
לאבחנה  החוזר,  לאשפוז  התייחס  בשאלון 
הקודם  האשפוז  בין  שעברו  הימים  ולמספר 
הסיבות  נבדקו  זה  חלק  במסגרת  לחוזר. 
בן  החולה,  ראות  מנקודת  לאשפוז,  לחזרה 
הזהה  השאלה  המטפלת.  והאחות  משפחתו 
התבססה  המשתתפים  כל  נשאלו  אותה 
 )Williams & שהציגו  הגורמים  תשעת  על 
Fitton, 1988(, כקשורים באשפוז חוזר, ובהם: 
קודם  שחרור  מחלה,  של  טבעית  הידרדרות 
בלקיחת  פעולה  שיתוף  חוסר  מדי,  מהיר 
תרופות, אי הקפדה על כלכלה, מצב נפשי של 
מתח וחרדה, מחסור בתמיכה, בעיות בתיאום 
עם גורמי טיפול בקהילה, חוסר מעקב רפואי 
לשחרור.  מספקת  לא  והדרכה  בקהילה 
במספר  לבחור  יכלו המשתתפים  זו  בשאלה 
באמצעות  נערך  הנתונים  עיבוד  גורמים. 
התפלגויות  הצגת  תיאורית,  סטטיסטיקה 

וחישוב ממוצעים. 

ממצאים
נתונים דמוגרפים

גילם הממוצע של החולים שהשתתפו במחקר 
שנים(,   37-93 טווח   ,SD=13.09(  69.34 היה 
היו   )43(  43% גברים,  היו   )57(  57% כאשר 
נשים. מעל לחציים )55%( היו נשואים, והשאר 
)33%( אלמנים, וגרושים )10%(. 30% היו ילידי 
ישראל,  ילידי  היו   22% לשעבר,  העמים  חבר 
אירופה   ,)26%( ערב  ארצות  ילידי  והשאר 
)18%(, אסיה )2%( ואמריקה )2%(. מספר שנות 
הלימוד הממוצע היה SD=3.93( 10.60(. שיעור 
היה  פנסיונרים  הם  כי  שדיווחו  המשתתפים 
 11% היה  שעבדו  המשתתפים  שיעור   ,72%
בגלל  עובדים  לא  שהם  ציינו   )17%( והשאר 
דיווחו  מהנבדקים   90% הבריאותי.  מצבם 
שהם גרים בבית, 5% הגיעו ממוסד סיעודי, ו- 
5% מדיור מוגן. כשנשאלו מי מסייע להם הכי 
ילדים,   25% זוג,  בן  ענו   32% בטיפול,  הרבה 
12% בן זוג וילדים, 12% מטפלת, 12% ענו אף 

אחד, ו-7% ציינו בן משפחה אחר, או חבר.
נתוני רקע רפואי

שיעור המשתתפים שסבלו ממחלות לב היה 
מבעיות   ,42% מסכרת   ,44%  - ביותר  הגבוה 
ממחלות   ,17% ריאה  ממחלות   ,27% בכליה 
אורטופדיות  מבעיות   ,16% המטולוגיות 
ממחלות   ,9% אונקולוגיות  ממחלות   ,11%

נוירולוגיות 8% וממחלות נפש 7%.
45% דיווחו על בעיות בראיה ו- %17 על קשיי 
שמיעה. ממוצע התרופות שנטלו המטופלים 
ביום הוא SD=3.72( 7.87, טווח 1-20 תרופות 
בשנתיים  הממוצע  האשפוזים  מספר  ביום(. 

האחרונות היה SD=4.08( 5.09, טווח 0-25(.
השוואה בין האשפוז הקודם לנוכחי

 4.25 בממוצע  היה  הקודם  האשפוז  משך 
האשפוז  משך   .)1-36 טווח   ,SD=6.63( ימים 
 ,SD=8.02( ימים   27.4 בממוצע  היה  החוזר 
שעבר  הממוצע  הימים  מספר   .)35-1 טווח 
היה  החוזר  לאשפוז  עד  הקודם  מהאשפוז 
רוב   .)1-30 טווח   ,SD=9.01( ימים   11.90
האשפוזים החוזרים )67%( היו בדיוק מאותה 

סיבה של האשפוז הקודם. 
עמדות  בין  השוואה  לאשפוז:  לחזרה  הסיבות 
החולה, בן משפחה ואחות מטפלת )ראה טבלה(
האחיות ייחסו בשיעורים גבוהים את האשפוז 
החוזר לאי הקפדה על לקיחת תרופות, מצב 
אצל  מעקב  חוסר  וחרדה,  מתח  של  נפשי 
רופא בקהילה, והדרכה לא מספקת. לעומתם, 
בשיעורים  ייחסו  משפחתם  ובני  המטופלים 
גבוהים את הסיבות לאשפוז החוזר לשחרור 
קודם מהיר מידי טרם החלמה והתאוששות. 
ובני  המטופלים  האחיות,  בין  דעים  תמימות 
החוזר  האשפוז  בייחוס  הייתה  המשפחה 
בשיעורים  הסכמה  מחלה.  של  טבעי  למהלך 
כלכלה  על  לאי הקפדה  הייתה  יותר  נמוכים 

ולחוסר תמיכה טיפולית בבית. 

דיון
מאפייני החולים החוזרים שזוהו במחקר היו: 
גיל מעל 65, גברים יותר מנשים, והיסטוריה 
של מספר אשפוזים משך השנתיים האחרונות. 
מחקרים  לממצאי  מצטרפים  אלו  ממצאים 
נוספים במיוחד בכל הקשור בהיסטוריה של 
אשפוזים חוזרים קודמים כמשתנה שמנבא 
 .)Laniece et al., 1988( את האשפוז החוזר
בדיוק  היו  החוזרים  האשפוזים  של  רובם 
מאותה סיבה של האשפוז הקודם. ממצאים 
וקוזה  יורלוב  פישמן,  אצל  הוצגו  דומים 
)2002(, שבדקו אשפוזים חוזרים במחלקות 
הקודם  האשפוז  סיבת  כי  והראו  הפנימיות 
בחלק  הנוכחי  האשפוז  סיבת  את  היוותה 
שאפיין  המחלות  דפוס  מהמקרים.  ניכר 
שעולה  לזה  דומה  המחקר  משתתפי  את 
מנתונים שדווחו בארץ, כשמחלת הלב היא 
במקום הראשון. למשל, מנתוני קופ"ח מכבי 
בשנת 2006, דווח כי אשפוזים חוזרים אצל 
חולי לב היו בשיעור של 29% לאחר שלושה 
חודשים ועלו ל- 47% תוך שנה )שמר, 2006(. 
במחקר  מובאים  המחקר  לממצאי  חיזוק 
הפנימיות,  במחלקות  נערך  הוא  שגם  אחר, 
בגללה  ביותר,  השכיחה  הסיבה  כי  שמורה 
בחזה  כאבים  הייתה  לאשפוז  החולים  חזרו 
שנייה  מחלה   .)2002 וקוזה,  יורלוב  )פישמן, 
מצטרפים  בכך  הסוכרת.  הייתה  בשכיחותה 
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שמורים  קודמים  לנתונים  המחקר  נתוני 
רגל  עם  חולים  של  החוזרים  האשפוזים  כי 
 44.56% של  בשיעור  הוא  בשנה  סוכרתית 
)סיכום פעילות היחידה לחולי סכרת בשנת 
למרות  וולפסון(.  הרפואי  במרכז   2003
דורגו  הנשימה  בדרכי  הקשורות  שמחלות 
לאשפוז,  לחזרה  השכיחות  הסיבות  בין 
במחקרים קודמים הם דורגו כסיבה העיקרית 
לאשפוז חוזר. למשל, במחקר שנערך בקרב 
האשפוזים  שהיארעות  נמצא  חולים,   156
COPD הייתה הגבוהה  החוזרים אצל חולי 
ביותר ונעה בין- 11.6%, יומיים לאחר שחרור, 
נוסף  במחקר  שחרור.  לאחר  שנה   63% עד 
דווח כי 58.5% מחולי COPD חזרו לאשפוז 
 )Almagro תוך שנה ממועד שחרורם הקודם
et al, 2006(. בסקר שכלל אלפי משתתפים, 
שגרמו  ביותר  השכיחות  המחלות  כי  נמצא 
ראות  דלקת   ,COPD היו  חוזר  לאשפוז 
שיעור  כי  נמצא  עוד  חריפה.  וברונכוליטיס 
בתקופת  היה  חוזרים  אשפוזים  של  גבוה 
החורף )McLean et al., 2008(. ניתן להניח 
ומחקרים  הנוכחי  המחקר  בין  שההבדל 
בוצע  בהן  השנה  מעונות  מושפע  קודמים 
זו  בעבודה  המוצג  והמחקר  המחקר. מאחר 
נערך בעונות הקיץ והאביב, אפשר שממצאיו 
נאספים  היו  הנתונים  אם  משתנים  היו 
והחורף, במיוחד בכל הקשור  בעונת הסתיו 
בשכיחות גבוהה יותר של אשפוזים חוזרים 

על רקע של מחלות נשימה.
כי  הנוכחי,  המחקר  ממצאי  מלמדים  עוד 
רוב האשפוזים החוזרים התרחשו תוך אחד 
עשר יום הראשונים ממועד השחרור הקודם. 
ממצאים אלו תומכים בממצאי מחקר ארוך 
והראה   ,1996-2005 בשנים  שנערך  טווח 
לחוזר  הקודם  האשפוז  בין  שעבר  שהזמן 
ללא  ונותר  ימים,  עשר  אחד  בממוצע  היה 
זמן  בפילוח  שחלפו.  השנים  משך  שינוי 
החזרה לאשפוז נמצא כי 8.7% מהאשפוזים 
החוזרים היו יום אחד בלבד לאחר שחרור, 
הראשונים,  הימים  בארבעת  התרחשו   25%
 9 לאחר  היו  החוזרים  מהאשפוזים   51%
האשפוז  מתום  יום   18 היו   80% ו-  ימים 

.)McLean et al.,2008( הקודם
הדגימו  חוזר,  לאשפוז  הסיבות  בבדיקת 
החולה,  עמדות  בין  הבדלים  המחקר  ממצאי 
ראוי  במיוחד  המטפלת.  ואחות  משפחה  בן 
ייחסו את  ובני משפחתם,  להדגיש, שהחולים 
מהיר  קודם  לשחרור  החוזר,  לאשפוז  הסיבה 
מידי טרם החלמה והתאוששות. מחוזר מנהל 
הרפואה )שנת 2007(, ניתן ללמוד כי במשך כל 
השנה מהווים בני ה- 65+ כ- 58% ובני ה- 75+ 
הפנימיות.  במחלקות  מהמאושפזים   36% כ- 

הינו  אלה  במחלקות  הממוצע  האשפוז  משך 
כ- 4 ימים לכלל החולים, וכ- 7 ימים לגילאי 
בגיל  מתארך  ההחלמה  ומשך  מאחר   .+65 ה- 
זה החולה משתחרר מאשפוז  המבוגר, במצב 
עם מצב תפקודי ובריאותי ירוד, שעלול לגרום 
לאשפוז חוזר. בתקופת החורף במיוחד, עולים 
שיעורי האשפוז במחלקות הפנימיות לתפוסה 
גבוהה שמעל ל- 100%. חוסר במיטות אשפוז 
מוכרחים  כי  יותר,  קצרים  אשפוזים  יוצר 
מקום  לפנות  כדי  הביתה  אנשים  לשחרר 
הוא  לעניין  נוספות  פנים  האקוטיים.  לחולים 
שהפכה  החולים,  בבתי  באווירה  שחל  השינוי 
לכלכלית ועסקית יותר, שאחד מסממניה הוא 
הנטייה לאשפז פחות ימים מבעבר. עדות לכך 
 ,McLean et al.,)2008( מובאת במחקרם של
שהראו כי מספר ימי האשפוז הממוצע שהיה 
 4.35 ל-   2005 בשנת  ירד   ,1996 בשנת   5.25

ימים, ירידה בשיעור של כ- 20%. 
אם כך מסתבר, ששחרור מוקדם הינו צעד 
בשל  לא  והחולה  היות  עצמו,  כנגד  שפועל 
לשחרור ולכן תוך זמן קצר הוא חוזר לאשפוז 
הקודם  האשפוז  של  הסיבה  מאותה  נוסף, 

 .Huff, 2008; Pearson, et al., )2002(
החזרה  את  ייחסו  האחיות  החולים,  לעומת 
תרופות  לקיחת  על  הקפדה  לאי  לאשפוז, 
ולקיחת  בכלל  בריאות  נמוכה למשטר  והענות 
תרופות בפרט, דורגה על ידי מטפלים במחקרים 
קודמים בין הסיבות העיקריות לחזרה לאשפוז 

.)Artinian, 2000; Pearson et al., 2002(
ייחוס האשפוז החוזר למהלך טבעי של מחלה 
משתתפי  כל  על  המוסכמת  הסיבה  הייתה 
המחקר ודורגה על ידם במקום הראשון. בסקר 
ומעלה,  בגילאים 75 שנה  חולים  שכלל 1306 
זוהו הגורמים לאשפוז חוזר כמהלך טבעי של 
הכללי  במצב  והידרדרות  המחלה  התפתחות 
)Laniece et al., 2008(. במחקר שנערך בקרב 
רופאי  קהילה,  רופאי  ובהם  משתתפים   168
שתי  דורגו  חולים,  בית  ואחיות  חולים  בית 
הסיבות העיקריות לאשפוזים חוזרים כסיבוך 
חדשה.  בעיה  והופעת  הקיימת  המחלה  של 
הבריאות  גורם  את  דרגו  הקהילה  רופאי 
הלקויה בשחרור, באופן משמעותי גבוה יותר 

.)Pearson et al, 2002( מצוות בית החולים
להוות  יכולים  חוזרים  אשפוזים  לסיכום, 
ועלולים  מדד עקיף לאיכות הטיפול בחולה, 
להיחשב כמחיר קיצור ימי האשפוז, הכנה לא 
בין  וחוסר תקשורת  מספקת לקראת שחרור 
צוות בית החולים לקהילה. תוצאות המחקר 
על  המשפיעים  הגורמים  את  לזהות  אפשרו 
ראות  נקודות  משלוש  חוזרים,  אשפוזים 
שונות, ובראשן נקודת ראות החולה ומשפחתו 
שלא תמיד נלקחת בחשבון. מנקודת ראותם, 

למעשה  הם  קצרים  שאשפוזים  ללמוד  ניתן 
שם נרדף לאשפוזים חוזרים, כי החולים לא 
מחלימים והם משוחררים לביתם בעודם חצי 
חולים ומשפחתם אמורה לסעוד אותם בעת 

מחלתם ללא הכשרה.
למחקר זה מספר מגבלות, מדגם קטן יחסית, 
איתם.  לתקשר  היה  שניתן  חולים  רק  שכלל 
ושוחררו  חוזר  אושפזו אשפוז  חלק מהחולים 
ואחרים  אותם,  לאתר  שהצלחנו  מבלי  מהר, 
יתכן שחזרו לאשפוז בבית חולים אחר. אחוז 
המשיבים מצד בני המשפחה לא היה מספיק 
גבוה שכן לא תמיד הם נכחו בזמן הראיון, וקשה 
נבדקו  לא  הנוכחי  במחקר  אותם.  לאתר  היה 
השפעת  אישיותיים,  משתנים  של  השפעות 
התמיכה החברתית והשפעת עונות השנה על 
החזרה לאשפוז. מכאן נובעת ההמלצה לבחון 

נושאים אלו במחקרים עתידיים.
חולים  הדרכת  המחקר,  מגבלות  למרות 
לאשפוז,  חזרתם  ומניעת  שחרור  לקראת 
צריכה להתבסס על ראיות מחקריות ולקחת 
של  האישית  ההסתכלות  זווית  את  בחשבון 
ההמלצות  את  מציעים  אנו  לפיכך,  החולה. 
האחות:  של  בתפקידה  הממוקדות  הבאות 
של  הבריאותי  מצבו  כי  לוודא  יש  ראשית 
מאפשר  שהוא  כזו  במידה  השתפר  החולה 
שחרור מבית חולים הביתה. לפני שחרור יש 
לאמוד את יכולת החולה לטיפול עצמי בבית 
או לוודא שיש מי שמסוגל לטפל בחולה בבית. 
נשקלו  יחשב כמתאים לשחרור כאשר  חולה 
תפקודיים  סוציאליים,  פיזיולוגים,  גורמים 
לקראת  תוכניות  נעשו  וכאשר  ופסיכולוגים, 

שחרורו כתוצאה משיקולים אלה.
המטפל  הצוות  השחרור  שבתהליך  מומלץ 
 ,)check list( מאורגנת  רשימה  פי  על  יעבוד 
לחולה.  לספק  שיש  מידע  ונושאי  הנחיות  של 
שבבית  התנאים  בדיקת  תכלול:  הרשימה 
בו.  ויתמוך  יעזור  שיטפל,  מי  יש  האם  החולה, 
משפחתו  ולבני  לחולה  מראש  התרעה  מתן 
בנוגע לשחרור, כדי שיהיה להם זמן להתארגן. 
יש לוודא שהחזרה הביתה תהייה בשעות היום 
לביתו. חשוב לעבור  ליווי  ושלחולה הסעה עם 
על רשימת התרופות וההנחיות למשטר בריאות 
משפחתו,  ובן  החולה  עם  יחד  רפואי  ומעקב 
שניהם.  ידי  על  מובנות  ההמלצות  כי  ולוודא 
תשומת לב צריכה להינתן לאספקת מידע כתוב 
בנוגע למחלה ולטיפול הנדרש בה. אחות בית 
החולים תיצור קשר טלפוני עם אחות הקהילה, 
מידע  ותמסור  לשחרור,  בנוגע  אותה  תיידע 
בע"פ ובכתב לגבי החולה. אחות הקהילה צריכה 
לבקר כל חולה לאחר שחרורו מבית חולים תוך 
התרופות  וצרכיו,  מצבו  את  לבדוק  שעות,   48
הרפואיות  ההמלצות  אחר  ומילוי  הנדרשות, 
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שנתנו לו במסגרת בית החולים. לעיתים למרות 
הניתנות  ההמלצות  את  היטב  מבין  שהחולה 
לו, הוא לא יכול להוציאם אל הפועל. במקרים 
אלו מתפקידנו לבדוק מה הן המגבלות, ולנסות 
ריאלים. למשל, במקרה  למצוא להם פתרונות 
הקהילה  אחות  לחולה,  תרופות  ריבוי  של 
ולסדר  לחודש  או  לשבוע  אחת  לבוא  יכולה 

למטופל את התרופות לפי ימים ושעות, בערכה 
המיועדת לכך.

לסיום, מתן מידע, תיאום בין צוות רב תחומי 
של  עיקריים  רכיבים  הינם  חולים,  ושחרור 
צריכה  תפקיד הסיעוד. האחות המשחררת 
לגרום  שעלולות  לנסיבות  מודעת  להיות 
לחולה לחזור לאשפוז, ולתכנן את השחרור 

על פי זיהוי צרכי החולה והתאמת תוכנית 
על  לקהילה.  החולים  מבית  חלק  למעבר 
על  ממליצים  אנו  המחקר,  ממצאי  בסיס 
בניית תפקיד של אחות מתאמת שחרורים, 
שתשפר את תהליך תכנון וביצוע השחרור, 
האשפוזים  תופעת  בצמצום  ותועיל 

החוזרים.

עמדות אחיותעמדות בני משפחהעמודות חוליםהסיבות לחזרה לאשפוז

49%45%51%מהלך טבעי של הידרדרות במחלה

44%37%7%שחרור קודם מהיר מיידי

7%5%45%אי הקפדה על לקיחת תרופות

19%25%32%חוסר מעקב בקהילה

8%10%29%אי הקפדה על כלכלה

10%7%16%מצב נפשי )מתח וחרדה(

3%015%פעילות פיזית מאומצת

6%4%25%הדרכה לא מספקת בשחרור

2%3%5%לא היה מי שיטפל בבית
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אחות הקיבוץ - מותג של מקצועיות
חנה שצמן, RN, MSc ורד מוזס, RN, MA וד"ר מיכל יצחקי R.N, PhD בית הספר האקדמי לסיעוד שיבא

עדיין  אני  כיום?  בקיבוץ  האחות  עושה  מה 
כאחת  הכל  שעושה  כאחת  אותה  זוכרת 
הקיבוץ,  חברי  כל  בריאות  על  שאחראית 
שעות  וארבע  עשרים  אותה  שמפעילים 
מישהו  האוכל,  בחדר  השביל  על  ביממה, 
יש  לה לאחות תגידי  ואומר  פותח את הפה 
אבל,  זוכרת  שאני  האחו  זו  משהו?  פה  לי 
עברו כמה שנים טובות מאז אז יצאנו לבדוק. 
ולמרות שישנת קיבוצים גם בסיבתנו הקרובה 

החלטנו להצפין.
יותר  שנראה  מטופח  קיבוץ  לניר-דוד  הגענו 
עם  כקיבוץ,  מאשר  פעם  של  הבראה  כבית 
ונחל  פרחים  מדשאות,  קומתיים  חד  בתים 
דוד  ניר  מכיר,קיבוץ  שלא  למי  ביניהם.  זורם 
שוכן בדרך לבית שאן בין בית אלפא לסחנה 

)הרי הוא גן השלושה.(
את פנינו קיבלו שתי אחיות: דליה שמושקוביץ 
התחנה  רוגובסקי..  וחנה  המרפאה  אחראית 
כמו  בית  כמו  שם  ומרווחת.מרגישים  גדולה 
בבית. וילונות מקושטים, חדרי טיפול מרווחים 

והרבה אהבה.
הספר  בבית  סיעוד  לימודי  סימה  דליה 
לטובה  אותו  זוכרת  ועדיין  בעפולה  לסיעוד 
עם סיום לימודיה עבדה בחדרי המיון של בית 
החולים שבעמק ואחרי ניסיון מעניין בשיבא 
במחלקה האורולוגית חזרה הביתה. דליה, כמו 
רבות אחרות, מבנות הקיבוצים, לא שקטה על 
בטיפול  התמחות  קורס  מאחוריה  השמרים 
וטראומה  נמרץ  טיפול  קורס  חרום,  במצבי 
במינהל  ותואר  הציבור  בבריאות  קורס  בצד 

מערכות בריאות.

לא  דליה  במיוחד?  זוכרת  שאני  מטופל 
מטופל,  זיכרונה  מנבכי  להעלות  מתקשה 
חבר קיבוץ שסבל מאי ספיקת לב והיה יוצא 
ובא את בית החולים. בשבת בבוקר נקראה 
נשימה.  קוצר  על  שהתלונן  לאחר  בדחיפות 
כשהגיעה אליו במרוצה, מצאה אותו מכחיל 
הנט"ן  יחידת  שהגיעה  עד  אבל  נושם  ולא 
"ישבה לרופא  מצבו השתפר. בבית החולים 
על הורידים" כשרצה לתת רק טיפול שמרני. 
מסורה  כך  כל  שלך שאת  האבא  זה  "תגידי 
כולם  שלי  "החולים  דליה  ענתה  כך  על  לו? 
הטוב  הטיפול  להם  ומגיע  משפחה  קרובי 
הביתה  חזר  החולה  ואכן  האפשרי."  ביותר 
לו  עמד  לא  שליבו  עד  שנים  כמה  עוד  וחי 

יותר וקרס.
כיתתה,  בן  מטופל  בבירור  זוכרת  גם  דליה 
ונלחם  הסרטן  למחלת  קורבן  שנפל  צעיר 
לו  בשרו  שרופאיו  עד  ובנחישות  באומץ 
שאין יותר כלי נשק להלחם במלחמה. בשובו 
ולבסוף  חבריו  משפחתו,  מבני  נפרד  הביתה 
קרא אליו אותה כדי להודות לה על הטיפול 
ועל כל שעשתה למענו." הוא היה באמת אדם 
יוצא דופן ואני מלאת הערכה לדרך בה בחר 
חנה  הייתה  שלצידי  מזל  מכולם.  להיפרד 
כל כך מעורבת  הייתה  האחות השנייה שלא 
רגשית בטיפול ויכלה להישאר אובייקטיבית 
ובני  למטופל  מקצועי  טיפול  ולהעניק 

משפחתו.
חנה כבר חובקת 28 שנים כאחות, את רובם 
עשתה עם תלמידי בתי ספר בקיבוץ ניר דוד 
ולסירוגין גם בקיבוצים אחרים. עד לאחרונה 

עבדה בחצי משרה באמצעות הקבלן שהחליף 
את האחיות הוותיקות ולקח על עצמו לספק 
יכולתי  לא  האזור."  הספר  לבתי  שירותים 
שלושים  לתת  חנה.  מספרת  בכך  לעמוד 
חיסונים ביום בשיטת הסרט הנע, מבלי להכיר 
הבריאות  בעיות  לדעת  מבלי  הילדים,  את 
שלהם - איך אפשר. "הקש ששבר אותי הייתה 
ילדה אחת שחיסנתי לפני שבוע ומיד אחרי 
החיסון התעלפה. מסתבר שיש לה היסטוריה 
וההורים  רואה מחט  של התעלפויות כשהיא 
שלה יודעים מזה אבל משום מה המידע לא 
עבר מההורים למורה ומשם אלי. בצורה כזו 

אני לא מוכנה לעבוד יותר".
מה מאפיין את עבודת האחות בקיבוץ היום?

אנו מתרשמות שלפנינו זן של אחיות שכמעט 
בחברי  טיפול  מעניקות  הן  העולם.  מן  פס 
אליו  שחוזרים  השלישי  הדור  ובבני  הקיבוץ 
ועד  )כמעט(  ההתעברות  מרגע  כתושבים 
הקצה השני. הן מבצעות "טיפת חלב" לנשים 
של  והתפתחות  גדילה  אחרי  מעקב  הרות, 
תינוקות וילדים. ובעיקר ככל שתושבי הקיבוץ 
אחרי  סדיר  מעקב  מקיימות  מתבגרים 
וטיפול  בריאות  קידום  התושבים.  בריאות 
מזמינות  הן  מסודרת  עבודה  בתוכנית  מונע. 
סוכרת  דם,  לחץ  יתר  למעקב  החברים  את 

וגילוי מוקדם של מחלות.
כמעט אפשר לומר ימות המשיח. 

ובעיות? גם כאן לא חסרות. 
הדמות של האחות הקיבוץ על במשך 24 שעות 
ביממה קצת נעלם. ואחרי שהמרפאה נסגרת. 

יכולים החברים לפנות לשירות און קול. 

44 | האחות בישראל ינואר 2009



ברכות ל:  
לד"ר שושי ריב"א - ראש מינהל הסיעוד

לצוות מינהל הסיעוד
ולהנהגת הסתדרות האחים\יות בישראל

הדרך,  את  לפרוץ  הצלחתכם  על  וגאוותנו  ברכותינו 

תומך  בטיפול  קלינית  במומחיות  ההכרה  את  ולמסד 

בסיעוד.

והישג  המקצוע,  התפתחות  מבחינת  מכונן  אירוע  אכן 

פרופסיונאלי עבור כל ציבור האחים\יות בארץ.

כה לחי ! שאו ברכות ! יישר כח !

פורום מנהלות בתי הספר

והחינוך לסיעוד בישראל

www opendoor org il    ippf@post com

e-mail: kiram1@post.com



זרקור על עמותת אחיות ואחים 
חדר ניתוח בישראל

עמותת "אחיות ואחים חדר ניתוח בישראל", 
חוגגת השנה שני עשורים להקמתה. מטרתה 
פיתוח  קידום,  היא  העמותה  של  העיקרית 
ניתוח.  חדר  לאחיות  מקצועית  והעשרה 

העמותה מונה כיום כ- 400 חברים. 
שבועות  לששה  אחת  מקיימת  העמותה 
במסגרת  החולים.  בתי  נציגי  של  מפגשים 
הנושאים  נבחרים  העבודה,  כללי  נקבעים  זו 
לכנסים השונים, וארגון פעילויות מקצועיות 
כלל  מחקר  נערך  גם  זו  במסגרת  וחברתיות. 
תוצאות  הכירורגית.  הספירה  בנושא  ארצי 
המחקר הוצגו בכנס השנתי של אחיות חדר 
המלצות  כולל  עבודה  נהלי  הוכנו  ניתוח, 
הסיעוד  למנהל  הועברו  אשר  לשינויים, 

ולמנהל הרפואה. 
מרכזי  כנס  לשנה  אחת  מקיימת  העמותה 
בנושאים הקשורים בתהליך הסב ניתוחי. כמו 
כן, מקיימת העמותה מפגשים מקצועיים, אחת 
לרבעון. מפגשים אלה, נערכים בבתי החולים 
השונים ומאורגנים ע"י הצוות הסיעודי באותו 
להעשרה  מפגשים  מקיימת  העמותה  מוסד. 
ניתוח,  בחדרי  אחראיות  לאחיות  מקצועית 

לסגניות ולמדריכים קליניים. המפגשים הללו 
ועריכת  מעשירים ומאפשרים החלפת מידע 
בעיות,  עם  עבודה, התמודדות  בנהלי  דיונים 
עבודה מול משרד הבריאות ובשיתוף פעולה, 
חדשות  החלים  שינויים  עם  התמודדות 
ובהשתלמויות  הקליניים  בשדות  לבקרים 

העל-בסיסיות ועוד.
העמותה  חוגגת  בפברואר  ב-15  שנה  מידי 
את יום אחות חדר הניתוח האירופי, בו מופץ 
פוסטר עם הנושא המקצועי המרכזי לאותה 
שנה ומתקיימות פעילויות מגוונות במסגרת 

חדרי הניתוח השונים.
בישראל,  ניתוח  חדר  ואחים  אחיות  עמותת 
האירופאי  בארגון  שנים  כעשר  חברה 
 EORNA )European Operating  -
בארגון   .)Room Nurses Association
יעל  אירופה.  מרחבי  מדינות   24 חברות 
יו"ר  ס'  ואהובה פרידמן  יו"ר העמותה  אדרי 
העמותה הן נציגות ישראל במועצת הארגון. 
האירופי,  הארגון  מועצת  פעילות  במסגרת 
הנערכים  שנתיים,  דו  מפגשים  מתקיימים 
במדינה  העמותה  אחרת.  במדינה  פעם  כל 

המארחת היא זו האחראית על הפן הארגוני, 
האחרון,  הסתיו  מפגש  וחברתי.  מקצועי 
לאחר  זאת  בישראל,  נערך   ,2008 בנובמבר 
ניסיונות רבים שנעשו במשך השנים להביא 
בארץ  במפגש  לישראל.  הזו  הקבוצה  את 
ממדינות  הגיעו  אשר  אחיות   38 השתתפו 
הזדמנות  הווה  המפגש  באירופה.  שונות 
נאותה ביותר לחשוף בפני עמיתים למקצוע 
תוכנית  גם  וכלל  בארץ  שלנו  היכולות  את 
לביקור  האורחים  נחשפו  בה  חברתית 
לירושלים.  טיול  וכן  רמב"ם  הרפואי  במרכז 
גאים  שאנו  פוליטי  הישג  זהו  כי  ספק  אין 
אדרי  יעל  הגב'  ישראל  נציגות  מאד.  בו 
חברות  להיות  נבחרו  פרידמן  אהובה  והגב' 
האירופאי,  הכינוס  של  המדעית  במועצה 
 17  - ב  ויחול  שנים  לשלוש  המתקיים אחת 
זה  בכנס  דנמרק.  בקופנהגן,   2009 באפריל 
ופוסטר אחד  7 הרצאות פרונטאליות  יוצגו 
של אחיות חדר ניתוח מישראל. אנו מקווים 
הסיעודית  העשייה  ופיתוח  קידום  להמשך 
בתהליך הסב ניתוחי, תוך קיום יחסי עבודה 

עם עמותות שונות בארץ ובעולם.

2MA 1, אהובה פרידמןMA יעל אדרי
1. יו"ר העמותה מרכז רפואי רמב"ם.        2. ס' יו"ר העמותה מרכז רפואי ולפסון.

כנסים מקצועיים בארץ ובחו"ל
9-12 September 2009 - Kobe, Japan
The First International Nursing Research 
Conference of World Academy of 
Science - Towards Creating a new 
Domain of Nursing Knowledge 

27 June - 4 July 2009 - Durban, 
South Africa
ICN 24th Quadrennial Congress: 
"Leading Change: Building Healthier 
Nations"

15 July 2009 - Rochester, 
Minnesota, USA
2009 Psychiatric Nursing Conference, 
"Sense of Belonging: Impact on 
Mental Health and Recovery." 

8-10 September 2009 - 
Cambridge, United Kingdom
20th Annual International Participative 
Conference for Education in 
Healthcare. 

26 May - 1 June 2009 - Egypt
U.S.- Egypt Nursing Forum -
"Healthy People, Healthy 
Communities, Through Nursing

3-4 June 2009 - Houston, Texas, USA
5th Center for Research and Evidence 
Based Practice Conference and 
Workshop - "Putting the Pieces 
Together: Research, Evidence & Quality"

11-13 June 2009 - Glasgow, 
Scotland, UK
RCN Joint Education Forums 2nd 
International Nursing Education 
Conference and Exhibition. "Beyond the 
borders: Innovations for International 
Excellence in Nurse Education

כנסים בישראל

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

האחיות והאחים בישראל -
"מתובנות העבר ליעדי העתיד"

25-27 באוקטובר, 2009 מלון דן 
פנורמה ת"א  

הכינוס הבינלאומי השישי לטיפול 
נמרץ לב 
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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 

דרך מנחם בגין 48 תל אביב 66184 
טל. 03-6397357, פקס 03-6397304

www.kaisman.co.il
lawyers@kaisman-law.co.il
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מניעים לבחירת מקצוע הסיעוד
סקירת ספרות

2MA, RN 1, פאינה בקרPhD, RN ד"ר מירב בן נתן
1. מרכזת בכירה.        2. מדריכה, ביה"ס האקדמי לסיעוד ע"ש פט מתיוס, המרכז הרפואי הלל יפה.

תקציר
אחת הסיבות למחסור באחים ואחיות בעולם 
ואחיות.  אחים  בגיוס  הקושי  היא  ובישראל 
עולמית  ספרות  סקירת  יציג  זה  מאמר 
אנשים  המניעים  בגורמים  הדנה  וארצית 
חושפת  הספרות  סקירת  במקצוע.  לבחור 
מקצוע  בחירת  על  המשפיעים  שהגורמים 
פנימיים.  הנעה  גורמי  ברובם  הינם  הסיעוד 
יתרונות  מחשיבים  סטודנטים  זאת,  עם  יחד 
לבחירת  כסיבות  אישית  והתאמה  כלכליים 
מקצוע הסיעוד, ואף נמצא במספר מחקרים 
כאשר  ככזה  נתפס  אידיאלי  שמקצוע 
חיצוניים  הנעה  גורמי  בעיקר  בו  מתקיימים 
קידום  ואפשרויות  תגמול  יוקרה,  כגון 

והתפתחות אישית.
הלימה  חוסר  על  מלמדת  הספרות  סקירת 
בין תפיסת המקצוע האידיאלי לבין תפיסת 
מקצוע הסיעוד. מחד נתפס הסיעוד כמקצוע 
לכך  מוצקה  דעה  קיימת  ומאידך  אצילי 
נמוך,  סטאטוס  בעל  מקצוע  הינו  שהסיעוד 
אפשרויות  ובעל  מעניין  אינו  מתגמל,  שאינו 
מבחינת  הן  להתפתחות  מצומצמות 
להגיע  האפשרות  מבחינת  והן  אוטונומיה 
לעמדה בכירה. סקירה ספרות זו יכולה להוות 
ואחיות  אחים  לגיוס  תוכנית  לבניית  בסיס 

למקצוע הסיעוד.

רקע
החולים  של  ובמספרם  החיים  בתוחלת  עליה 
מעלה  וחריפות,  כרוניות  ממחלות  הסובלים 
סיעודי,  הצוות  בהרחבת  הרב  הצורך  את 
אולם סוגית כוח האדם הינה בעייתית. בשנים 
האחרונות עלו לכותרות הקשיים בגיוס אחיות 
ברחבי  ובקהילה  החולים  בבתי  תקנים  ואיוש 
בארצות  הבריאות  משרד  מנתוני  העולם. 
הברית עולה, שבשנת 2000 היה מחסור של כ- 
 ,)Sochalski, 2002( 110,700 אחיות מוסמכות
 Buerhaus, Staiger, & Auerbach ולפי 
)2008( המחסור באחיות מוסמכות בארה"ב עד 
שנת 2025 צפוי לעמוד על כ- 500,000 אחיות. 
ובאוסטרליה  באנגליה  גם  קיימת  זו  תופעה 
 Finlayson, Dixon, Meadows, & Blair,(

 ,)2008; McCabe, Nowak & Mullen, 2005
שהוכן  מדו"ח  בישראל.  שונה  אינו  זה  ומצב 
ששיעור  עולה  ב-2007  הבריאות  במשרד 
נפש  לאלף   5.8 על  עומד  בישראל  האחיות 
ללא  וכי  המערב,  במדינות  מהנמוכים  והוא 
ההכשרה,  מסגרות  של  הגדלה  או  התערבות 
ירד שיעור האחיות עד ל-4.9 לאלף איש בשנת 
קורן שדנה במצב  ועדת  )יסעור, 2007(.   2020
יהיה  כי  מצאה  הסיעוד  בתחום  האדם  כוח 
צורך להכשיר 1,350 אחיות ב-2008 ומספרים 
גבוהים יותר בשנים הבאות. לדברי ראש מנהל 
ריב"א,  שוש  ד"ר  הבריאות,  במשרד  הסיעוד 
"כדי לשמור על שיעור זה יש צורך בתוספת של 
ההכשרה  למסגרות  מעבר  בשנה,  אחיות   800

הקיימות" )יסעור, 2007(. 

סקירת ספרות
באנגליה,  הבריאות  משרד  נתוני  פי  על 
נובעת  סיעודי  אדם  בכוח  המחסור  בעיית 
 Finlayson( לרוב עקב הקושי בגיוס אחיות 
האחרונות,  השנים   40 במשך   .)et al, 2008
באירופה,  שנעשו  בינלאומיים  מחקרים 
ארה"ב וקנדה, סיפקו תובנות לגבי הבוחרים 
התוצאות  הסיעוד.  ובמקצוע  סיעוד  בלימודי 
מועמדים  תיארו  בהומוגניות,  שאופיינו 
שהמשאלה היחידה שלהם היא ללמוד סיעוד. 
השונות  על  מידע  נמצא  לא  אלו  במחקרים 
שעלו  המניעים  המדגם.  בקבוצות  במניעים 
בני  עם  לקשר  שואפים  שהסטודנטים  הם 
אדם, לעזור לאחרים ולהרגיש שהם מועילים. 
מניעים אלה מוגדרים כגורמי הנעה פנימיים 
הצלחה  תחושת  עצמית,  הגשמה  הכוללים 
 Shader, Broome, Broome, West,( ויוקרה

.)& Nash 2001
 )1991( Kersten, Bakewell & Meyer
היא  הסיעוד,  מקצוע  לבחירת  שהסיבה  זיהו 
הצרכים הרגשיים של סטודנטים. גורמי ההנעה 
הגשמה,  עצמית,  כהערכה  זוהו  הפנימיים 
של  במחקרו  גם  ורגשות.  התרגשות  אתגר, 
מעניינת,  שעבודה  נמצא   )1995(  Evardsen
קשר עם אנשים ועזרה לזולת מהווים גורמים 
מכריעים לבחירת מקצוע הסיעוד. במחקרם 
של et al. McCabe, )2005( נערכה השוואה 

 Nowak, Preston, ע"י  שבוצע  מחקר  בין 
Dockery and McCabe בשנת 2003 בקרב 
מחקר  לבין  באוסטרליה,  לסיעוד  סטודנטים 
שבוצע ע"י .Nowak et al, בשנת 2002 בקרב 
אחיות מוסמכות לגבי מידת הסכמתם ל-28 
מוטיבציוניים  גורמים  המפרטים  היגדים 
לבחירה במקצוע הסיעוד. השוואה זו העלתה, 
שקיימת התאמה בין תשובותיהן של האחיות 
ששלושת  כך  הסטודנטים,  של  לתשובותיהם 
על  ביותר  כמשפיעים  שדורגו  המאפיינים 
עזרה  מתן   .1 הם:  הסיעוד  במקצוע  הבחירה 
 .3 מעניינת/מאתגרת.  עבודה   .2 לאחרים. 
מזוהים  אלה  מאפיינים  אנשים.  עם  עבודה 

כגורמי הנעה פנימיים. 
עולה  אלה,  מחקרים  לממצאי  בניגוד 
של  השפעה  קיימת  כי  אחרים  ממחקרים 
מקצוע.  בחירת  על  חיצוניים  הנעה  גורמי 
הנובעים  אלה  הם  חיצוניים,  הנעה  גורמי 
מהסביבה התעסוקתית וכוללים שכר והטבות, 
 Shader et al.( תנאים סביבתיים ומשאבים
2001(. במחקר שנערך בשנת 1996 בגרמניה, 
בעבודה  לעבוד  שהשאיפה  דווח   ,Veit ע"י 
בעלת תועלת לחברה וגורמים כמו שכר, תנאי 
עבודה טובים וההזדמנות להתפתחות עצמית, 
נוסף  מחקר  לסטודנטים.  כחשובים  נמצאו 
חשף שסטודנטים החשיבו יתרונות כלכליים 
מקצוע  לבחירת  כסיבות  אישית  והתאמה 
 Williams, Wertenberger&( הסיעוד 

.)Gushuliak, 1997
Maurer )1994( מצא, כי סטודנטים החשיבו 
מאפיינים כגון אלטרואיזם והגשמה עצמית, 
כחשובים יותר לבחירתם במקצוע, ממאפיינים 
כגון ההזדמנות להשתכר ולהתפתח בקריירה. 
יותר  הוא הסיק שבחירת המקצוע מושפעת 
לקריירה  הקשורים  פנימיים  הנעה  מגורמי 
זיהה   ,)1997(  .Williams et al.המקצועית
במדע".  "עניין  כמו  נוספים  הנעה  גורמי 
סטודנטים מעטים אף החשיבו את השפעת 
הנעה  כגורמי  בעבודה,  וניסיון  המשפחה 
חשובים בבחירת המקצוע. גורם נוסף שנמצא 
כמשפיע על בחירת מקצוע הסיעוד במספר 
 Kersten et( בעבודה  ביטחון  היה  מחקרים 

.)al., 1991; McCabe et al., 2005
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גורמי  את  בחנו  מחקרים  מעט  בישראל 
הסיעוד.  מקצוע  בבחירת  הקשורים  ההנעה 
 )1961( שובל  יד  על  נערך  הראשון  המחקר 
היו  לסיעוד  הסטודנטים  מרבית  כי  ומצא 
שפנו  נמוך,  אקונומי  סוציו  ממעמד  נשים 
מעמדן  את  לשפר  רצון  מתוך  לסיעוד 
הכלכלי, או פנו לתחום זה כיוון שלא התקבלו 
ללימודי רפואה. המחקר השני שנערך על ידי 
בן סירא )1975(, הציג תפיסות שונות כלפי 
לאומי.  שירות  בנות  בקרב  הסיעוד  מקצוע 
כמשפיעים  שנמצאו  העיקריים  הגורמים 
התפיסות  היו  הסיעוד  מקצוע  בחירת  על 
קוגניטיבי  אתגר  ומערב  מעניין  שהמקצוע 
שערך  שלישי  מחקר  טכניות.  ומיומנויות 
גונן )1990(, בקרב בוגרי תיכון, בחן גורמים 
שונים המשפיעים על הנטייה לבחור במקצוע 
הסיעוד, מצא קשר מובהק בין דימוי הסיעוד 

לבין ההחלטה ללמוד סיעוד.
במחקר שנערך בקרב אחים ואחיות בישראל, 
נמצא הבדל מובהק בין גברים לנשים בסיבות 
לבחירה במקצוע הסיעוד. חשיבותם של גורמי 
לא  ועבודה  לאחר  עזרה  כגון  פנימיים  הנעה 
יותר בקרב נשים בהשוואה  משעממת, בלטו 
לגברים. כן נמצא שנשים בחרו יותר במקצוע 
ותפיסת  ילדות  חלום  בעקבות  הסיעוד 
כמתאימים  שלהן  האישיותיים  המאפיינים 
למקצוע, בהשוואה לגברים. יחד עם זאת, לא 
נמצאו הבדלים משמעותיים בין גברים ונשים, 
בהקשר לחשיבותם של גורמי הנעה חיצוניים, 
בעבודה.  וביטחון  מקצועי  סטאטוס  כגון 
או  הורה  של  שתמיכה  במחקר,  נמצא  עוד 
הסיעוד,  למקצוע  מוקדמת  חשיפה  זוג,  בן 
אם במהלך שירות צבאי או באמצעות מודל 
חשובים  גורמים  מהווים  במשפחה,  חיקוי 
סיעוד  ללמוד  ההחלטה  קבלת  בתהליך 
)Romem & Anson, 2005(. ליברמן )1992( 
עולים  על  המשפיעים  הגורמים  מהם  בדק 
בישראל  סיעוד  ללמוד  לבחור  מבריה"מ 
הסיעוד  מקצוע  דימוי  בין  חיובי  קשר  ומצא 
לבחור  הנטייה  לבין  כלכליים,  במונחים 
למחקר  בהלימה  נמצא  זה  נתון  במקצוע. 
יותר  מושך  הסיעוד  שמקצוע  שמצא  אחר, 
של  המרכזי  לזרם  משתייכים  שאינם  גברים 
החברה הישראלית, קרי מיעוטים אתניים או 
מהגרים חדשים, הבוחרים במקצוע ממניעים 
 Romem &( של בטחון כלכלי והצורך לשרוד

 .)Anson, 2005
מתוך הספרות עולה כי אנשים יבחרו מקצוע 
המקצוע  בין  הלימה  קיימת  כאשר  לחיים, 
המשמעותיים  הגורמים  את  תפיסתם  לבין 
 Myer, בחיים.  האידיאלי  למקצוע  עבורם 

שכאשר  מוסיפים  אף   )1993(  Allen Smith
יותר  רבה  התחייבות  גם  יש  הלימה,  קיימת 
יעבוד, אולם במצב  של האדם למקצוע שבו 
של אי התאמה, לבסוף תהייה שחיקה ועזיבה 

של המקצוע. 
במחקרים שנערכו בקרב סטודנטים לסיעוד, 
דווח שסטודנטים אשר חפצים לעבוד בסיעוד 
עושים זאת מתוך רצון לעזור לאנשים ולתרום 
 Barriball & While, 1996; Boughn( לחברה
 .)& Lentini, 1999; Kersten et al., 1991
המכרעת  והסיבה  סיעוד  ללמוד  ההחלטה 
כ"עניין  נמצאו  בסיעוד  לעסוק  לבחירה 
ללמוד  שבוחרים  אלו  לרוב,  כי  אם  והנאה". 
"לעזור  השאיפה  מתוך  זאת  עושים  סיעוד 
על  שמשפיעים  הגורמים  כלומר,  לאנשים". 
גורמי  ברובם  הינם  הסיעוד  מקצוע  בחירת 
קשור  נמצא  "עזרה"  המושג  פנימיים.  הנעה 
ומשקף  הסיעוד  למקצוע  גבוהה  בתדירות 
תפקיד חיובי ודינמי. יחד עם זאת, ממצאים 
מתוך מחקרים שנערכו בקרב תלמידי תיכון, 
דיווחו על דימויו הנמוך של מקצוע הסיעוד 
 May, Champion & Austin, 1991;(
 Tomey, Schwier, Marticke, & May,
מכאן   .)1996; Stevens & Walker, 1993
בתפיסת  דיכוטומיה  שקיימת  להסיק,  ניתן 
נתפס  מחד  הסיעוד.  מקצוע  את  הנבדקים 
הסיעוד כמקצוע אצילי ומאידך קיימת דעה 
בעל  מקצוע  הוא  שהסיעוד  לכך,  מוצקה 

סטאטוס נמוך, שאינו מתגמל או מעניין.
שמהגרים  שובל,  דווח  עשורים  ארבעה  לפני 
הסוציו-אקונומי  מהמעמד  ונשים  חדשים 
נמוך, רואים בסיעוד הזדמנות לרכוש מקצוע 
ובחברה  העבודה  בשוק  ולהתערות  אקדמי 
 .)Romem & Anson, 2005( הישראלית 
התמונה המסתמנת מתוך המחקרים, מצביעה 
נמוך  דימוי  בעל  כמקצוע  נתפס  הסיעוד  כי 
הסיבה  את  להסביר  העשוי  דבר  ריווחי,  ולא 
לכך שבעלי ציון פסיכומטרי גבוה לא יבחרו 
אנשים  לעומתם,  הסיעוד.  למקצוע  להגיע 
וקשיים  נמוכות  פסיכומטריות  יכולות  בעלי 
בקרב  שקיים  כפי  בטוח,  מקצוע  במציאת 
העולים  ואוכלוסיית  הערבית  האוכלוסייה 
מבריה"מ לשעבר, נוטים לבחור במקצוע בגלל 
)ליברמן,  אלה  למאפיינים  כמתאים  תפיסתו 

 .)Romem and Anson, 2005 ;1992
שיערו  שנבדקים  נמצא  מהמחקרים  בחלק 
ללא  סימפטיה  מתן  הוא  האחות  שתפקיד 
רפואית.  בהתערבות  ממש  של  אוטונומיה 
))Boughn, 2001; Sochalski, 2002, הסיעוד 
מצומצמות  אפשרויות  בעל  כמקצוע  נתפס 
והן  אוטונומיה  מבחינת  הן  להתפתחות, 

 Hemsley-Brown( מבחינת עמדות בכירות
אלה  תפיסות  זאת,  עם   .)& Foskett, 1999
של  שאיפתם  עם  אחד  בקנה  עומדות  אינן 
שמציע  במקצוע  לעסוק  הצעירים  מרבית 
להגיע לתפקיד בעל  טובות  הזדמנויות  להם 
ואפשרויות  הולם  לתגמול  גבוה,  סטטוס 

להתפתחות וקידום. 

מסקנות
עולה  שנערכו,  המחקרים  ממצאי  מסקירת 
תמונה עגומה למדי, המצביעה על תפיסה 
מקצוע  לגבי  משמעותי  באופן  מוטעית 
והאחיות.  האחים  של  ותפקידם  הסיעוד 
במידה  תלוי  הסיעוד  מקצוע  של  עתידו 
מנהיגות  של  ובגישה  פעולתן  בדרכי  רבה 
הסיעוד. שוק העבודה כיום, מכיל אפשרויות 
טומן  והעתיד  מוגבלות,  בלתי  מקצועיות 
מקצועות  של  התפתחותם  את  בחובו 
נוספים. כל אלה עשויים להפחית אף יותר 

את האטרקטיביות של מקצוע הסיעוד. 
שלאור  עולה,  הספרות  סקירת  מניתוח 
הרחב  הציבור  בקרב  המוטעית  התפיסה 
לגבי מהותו של מקצוע הסיעוד, קיים צורך 
הפרסום  המקצוע.  של  המיידי  בפרסומו 
המעוניינות  באוכלוסיות  להתמקד  צריך 
חדשים,  עולים  כגון  חברתי  בקידום 
מיעוטים אתניים, מובטלים ותושבי אזורים 
על  מידע  לכלול  צריך  הפרסום  פריפריים. 
העזרה  והאתגר,  העניין  המקצוע,  מהות 
לאחר ושותפות הגורל עם אנשים שבמקצוע 
להתמחויות  האפשרויות  את  גם  כמו  זה, 
התפיסה  לאור  בסיעוד.  הקיימות  השונות 
המוטעית כי מקצוע הסיעוד חסר אוטונומיה 
חשיבות  ישנה  ממש,  של  סמכויות  וללא 
הסמכויות  הרחבת  על  להיאבק  עליונה 
ולפרסם  האחיות  של  האחריות  ותחומי 
של  בתקשורת  שחשיפתם  אף,  יתכן  זאת. 
הסיעוד,  מתחום  שונים  תפקידים  נושאי 
באקדמיה,  והן  הבריאות  במערכת  הן 
המקצוע  של  תדמיתו  שיפור  את  תאפשר 
בר-קידום  כמקצוע  הרחב,  הציבור  בעיני 
המאפשר התפתחות אישית ומקצועית. כל 
אלה, עשויים בסופו של דבר לעודד אנשים 

לבחור בסיעוד כמקצוע ייעודי לחיים. 
שהבחירה  מעלה,  הספרות  סקירת  ניתוח 
הנעה  מגורמי  נובעת  הסיעוד,  במקצוע 
לאנשים  לעזור  הרצון  וביניהם  פנימיים 
המחקרית,  ברמה  העולה  השאלה  אחרים. 
לבחור  נטייה  בעלי  אנשים  מדוע  הינה 
במקצועות טיפוליים בסופו של דבר בוחרים 

לעסוק במקצוע טיפולי שאינו סיעוד.
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יהב - קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע"מ

בחודשים ינואר עד אפריל השיגה קרן ההשתלמות 
תשואה נומינלית ברוטו של 11.59%

עמיתים יקרים,

במסגרת מאמצנו המתמיד לשפר את השירות והאפשרויות העומדות בפני ציבור האחים והאחיות אנו שמחים להודיע כי קרן 
ההשתלמות השיקה מסלול חיסכון חדש בנוסף למסלול הכללי הקיים בקרן: מסלול ללא מניות.

פתיחת מסלול זה נועדה לאפשר לעמיתי קרן ההשתלמות דרגת חופש נוספת בבחירת רמת הסיכון של החיסכון האישי 
שלהם בקרן. 

ההשקעות במסגרת המסלול החדש תהינה ללא מניות ו/או ניירות ערך המירים למניות  ותתמקדנה באגרות חוב.

במסלול הכללי בקרן מושקעים הכספים באפיקים מגוונים ובמכשירים פיננסים שונים לשם מתן מענה למתרחש בשוק ההון.

כדרכנו אין אנו ממליצים לעמיתים בקרן כיצד לנהוג בניהול נכסיהם הכספיים שכן לכל עמית צרכים ומאפיינים שונים. עמית 
המעוניין לקבל מידע נוסף או לכל שאלה או הבהרה, ניתן לפנות למזכירות הקרן בטל': 03-6914941 

כיוון שאין כל דרך לנבא מראש במדויק אילו תשואות יניבו המסלולים, ראוי שכל עמית ינתח את צרכיו לטווח הקצר ולטווח 
הארוך ויחליט בהתאם.

מזכירות הקרן עומדת לרשותכם בכל שאלה.

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   ,2009 של  ראשון  רבעון  של  דוחות  אליכם  מגיעים  אלה  בימים 

k-aht.co.il באתר הקרן

הפירוט אודות מסלול ללא מניות מופיע בתקנון הקרן העומד לעיון במשרדי הקרן ו/או באתר האינטרנט שלה. 
כל האמור בפרסום זה כפוף להוראות ההסדר התחיקתי, הוראות הממונה ותקנון הקרן.


