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אחים ואחיות יקרים,

דברי היו"ר אילנה כהן

בברכת הצלחה,

אילנה כהן
מזכ"ל  הסתדרות האחיות

למקצוע  הנגישות  ולהרחבת  לייעול  ומידיים  ממשיים  באמצעים  לנקוט  יש  לפיה  עמדתנו  התקבלה  לאחרונה 
ולהכשרות השונות בתחום הסיעוד. בסיכום עם מנכ"ל משרד הבריאות  ולאחר מכן בפגישת עבודה שלי עם  ד"ר 

שושי ריב"א – אחות ראשית ארצית וראש מינהל הסיעוד מיום 26 ביולי 2010.נחתם כדלקמן:

לימודי תעודה למעמד אח/ות מוסמך/ת 
לכל בתי הספר לסיעוד האקדמיים הוצע לפתוח מסלול לימודי תעודה בסיעוד החל מאפריל 2011,  משך התכנית 
30 חודש )שנתיים וחצי(. באפריל 2011  יפתח מסלול לימודים זה בבתי הספר לסיעוד: אסף הרופא, צריפין; דינה, 

בילינסון;  וולפסון, חולון  ושיבא, תל השומר.

השתלמויות מוכרות בסיעוד- החל ספטמבר 2010  
בוטלו לימודי סמינר קליני מתקדם בסיעוד לבעלי תואר אקדמי שאינו בסיעוד. 

ניתן פטור ממבחן ממיין למועמדים שעברו את בחינת הרישום הממשלתית בציון 70 לפחות. הפטור תקף לארבע שנים. 

עדכון דרישות משרה במערך הסיעוד
ומעלה, )למעט   14 בוטלה דרישת החובה לתואר בסיעוד  בכל התפקידים במערך הסיעוד שדרגתם התחילית 
וסגניות  מחוזיות  מפקחות  מטה,  אחיות  וסגניותיהן,  לסיעוד  ספר  ובבית  חולים  בבית  הסיעוד  מנהלת  לתפקידי 
למפקחות מחוזיות( הדרישה כיום היא לתואר שהוכר על ידי הוועדה הבינמוסדית ושעליו מקבלת האחות גמול שכר 

בתלוש השכר מידי חודש, לרבות אחיות שהוסמכו במסגרת לימודי הסבת אקדמאים.

הישגי ההסתדרות בהסכם השכר במגזר הציבורי

להלן עיקרי ההסכמות עם ההסתדרות על הסכם המסגרת לשנים 2009-2012:

תוספות שכר - במסגרת ההסכם יקבלו עובדי המגזר הציבורי תוספת שכר בעלות כוללת של 6.25% אופן חלוקת 
התוספת - יתנהל משא ומתן עם כל איגוד מקצועי לגבי העובדים הרלבנטיים.

מענק חד פעמי - עובדי המגזר הציבורי, שעליהם חל ההסכם, קבלו מענק חד פעמי של 2000 ₪ לכל עובד, ללא 
קשר לגובה שכרו. 

עידוד תעסוקת נשים - במסגרת המדיניות של עידוד תעסוקת נשים בכלל וצעירות בפרט יקבלו אימהות מענק של 
300 ₪ לחודש לילד ראשון עד גיל 5 ו-200 ₪ נוספים לחודש לילד שני עד אותו הגיל.

פדיון ימי מחלה - תורחב האפשרות של העובדים לפדות ימי מחלה בעת פרישה.
פיצוי לעובדים שפרשו לגמלאות בתקופת ההסכם -  עובדים אשר פרשו או יפרשו בתקופת ההסכם מינואר 2009 – 

יוני 2012 יקבלו פיצוי על חודשי העבודה בתקופת ההסכם.
החיסכון הפנסיוני - יוגדל רכיב של העובדים וההפרשות לפנסיה יגדלו ב-2% מ-17.5% ל-19.5%. בינואר 2011 יגדלו 
הפרשות העובד לפנסיה ב-0.5% והפרשות המעביד ב-0.5% נוספים, ובינואר 2013 יגדילו העובדים את ההפרשות 

לפנסיה ב-0.5% נוספים וכן המעביד יגדיל את ההפרשה ב-0.5%
ישמר השקט התעשייתי במשק לחצי שנה. 

יום בחירה - תוגדל האפשרות לקבלת יום בחירה ביום הראשון ללימודים במערכת החינוך, במסגרת ימי הבחירה 
הקיימים.
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חנה שצמן

משולחן העורכת

חנה שצמן

כבר סתיו עכשיו,  אבל מזג האוויר מסרב להתאים עצמו ללוח השנה, ויום חם אחד רודף את חברו. טיפת גשם 
אחת שירדה, עדיין אינה מבשרת את בוא החורף, וסנונית אחת אינה מעירה ומזרזת את  בוא האביב. במערכת, 
לעומת זאת,  אנו מוצפים במבול של מאמרים מעולים מכל תחומי השיח המקצועי, וכיוון שלא את כולם אפשר 
להכניס לגיליון אחד, רשימת ההמתנה הולכת וגדלה. המלצתי לכותבים - למהר ולשלוח מפרי עטכם ולא להמתין 

לרגע האחרון.

לחץ  פצעי  למניעת  התערבות  הלב;  בשריר  אוטם  לאחר  ניידות  נוהל  פיתוח  לכולם:   ִמְגָדנֹות   הנוכחי  בגיליון 
באיבר המין הזכרי; דיון במעמד האפוטרופוס כמבטא רצון החולה; הכנה חיסונית לקראת התנסות קלינית של 
קורס הסבת פרמדיקים;  פיתוח תפקיד אחות מרכזת מחקר  בבריאות הציבור; התמודדות עם  אירוע ביולוגי 
חריג במחלקת ילודים; דיווח על רשמים ממשלחת סיוע לנפגעי כוויות בקונגו; פעילות למען אוריינות בריאותית, 

וסימולציות בסיעוד – התיאוריה וההפעלה בשטח.

ז"ל, מי שהיתה המנהלת "שלי" בתקופת לימודי בבית-הספר לאחיות,  זה אנו נפרדים בצער מזיוה טל  בגיליון 
חברה לספסל הלימודים במחזור הראשון של החוג לסיעוד באוניברסיטת תל-אביב, מנהלת שירותי הסיעוד "שלי" 
בשיבא, עמיתה, ידידה וחברה יקרה. תקצר היריעה לתאר את השפעתה של זיוה על הסיעוד בישראל.  אני שמחה 
על ההחלטה לשנות את שם בית-הספר האקדמי לסיעוד שיבא ולכנותו "בית-הספר האקדמי על שם זיוה טל." 

הטקס הרשמי יתקיים במהלך ספטמבר 2011, ביום השנה למותה,  יהי זכרה ברוך.
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זיוה טל
1931-2010

ב-29.8.2010 הלכה לעולמה זיוה טל, מדמויות 
המופת של הסיעוד בישראל.

והכבוד  לפניה,  הלך  שמה  הכירה?  לא  מי 
וההערכה שרחשו לה עמיתיה, חבריה ורבים 
ממגוון  נבעו  בישראל  הציבור  מאישי  רבים 
התפקידים, אותם מילאה, ומהדרך בה ייצגה 

את מקצוענו.

זיוה  הייתה  העצמאות  יום  מלחמת  ערב 
הרצליה",   ב"גימנסיה  לימודיה  סיום  סף  על 
על  הגימנסיה  את  עזבה  מחזורה  בני  וככל 
לימודי  והחלה  שבדרך,  למדינה  לתרום  מנת 
בית- שליד  לאחיות  בבית-הספר  הסיעוד 

החולים "הדסה" תל-אביב.

כבר בתחילת דרכה המקצועית זוהו כישוריה, 
ועד מהרה התמנתה לשמש כמדריכה בבית-
הספר. שמה הלך לפניה. בתחילת שנות ה-60 
על  לקבל  שיבא  פרופ'  של  לפנייתו  נענתה 
שליד  לאחיות  בית-הספר  ניהול  את  עצמה 

המרכז הרפואי תל-השומר )כיום "שיבא"(.

היצירתיות של זיוה הפיחה בבית-הספר רוח 
הפוליטית,  המערכת  את  בהכירה  מיוחדת. 
מפעלים  אירגנה  והתקשורתית  הציבורית 
הבחירה  את  שהעלו  ומתוקשרים,  מיוחדים  
עד  היכרנו  שטרם  לרמות  הסיעוד  במקצוע 
על  לגדנ"עים  נוער  מחנה  אירגנה  היא  אז. 
את  שילבה  הסיעודית,  להוויה  לקרבם  מנת 
מאוד  שהיו  בצעדות  בית-הספר  תלמידות 
לאוכלוסיות  קורסים  פיתחה  פופולריות, 
הסבת  משפחה,  בעלות  נשים  מיוחדות: 

אקדמאים ועוד. 

חברות  קבוצת  עם  הקימה  העת  באותה 
של  על-מפלגתית  רשימה   - נ  רשימת  את 
לייצוג  זכתה  זו  רשימה  מקצועיות.  אחיות 
מכובד במזכירות הסתדרות האחיות, כשזיוה 
לחשיבותם  המקצוע,  לערכי  פה  משמשת 
רמת  להעלות  מנת  על  פעולה   ולדרך 
בקונגרס  היומיומית.  והעשיייה  הלימודים 
את  ייצגה  במקסיקו  הבין-לאומי  האחיות 
ז"ל,  שלום  איש  חמודה  עם  יחד  ישראל 

שהייתה אז מזכירת ארגון האחיות. 

זיוה עברה, כמו רבות מבכירות הסיעוד, את 
תל-אביב,  באוניברסיטת  הלימודים  מסלול 
א'  במחזור  בולטת  וחברה  תלמידה  והייתה 
של החוג לסיעוד.  הפן הקליל, החייכני וחוש 
א'   מחזור  בוגרות  לכל  מספק  שלה  ההומור 

עד היום חומר פולקלור עשיר ונוסטלגי. 

את התואר השני עשתה זיוה  בקרימינולוגיה, 
לבעיות  התזה שלה  את  תוך שהיא מקשרת 

רפואיות.

היכרתי   - העת  מאותה  חברות  בהיותנו 
והוקרתי את ייחודיותה, ועם היכנסי לתפקיד 
האחות הראשית הארצית במשרד הבריאות, 
חינוך  על  ארצית  כמפקחת  לשמש  גייסתיה 
רבות  פעולות  הגתה  זה  בתפקיד  האחיות. 
גולת  בסיעוד.  ההכשרה  רמת  להעלאת 
הכותרת לפועלה היו היוזמה והארגון לקיום 
הכינוסים הארציים של האחיות בישראל, כמו 
אחיות,  להסמכת  הממלכתיים  הטקסים  גם 
שבהם ראתה דרך לציין הישגיהן של אחיות 

ישראל ולהציגם בפני התקשורת הארצית.

על  המפקחת  בתפקיד  שנים  מספר  לאחר 
לתל- זיוה  חזרה  הבריאות  במשרד  החינוך 
השומר לתפקיד מנהלת הסיעוד והמקצועות 
האחות  לתפקיד  )הרחבה  הפרארפואיים 
הראשית, שפרופ' שני הציע לה מתוך הכרה 

ביכולותיה והערכה להן(.

זיוה טל הייתה חברה בוועדות רבות, שעסקו 
ולאחר  והבריאות,  הסיעוד  מדיניות  בקביעת 
בוועדת  חברה  שימשה  לגימלאות  פרישתה 

סל הבריאות.
תל- שאחיות  הרבים,  לזכרונות  מעבר 
שהיתה  זיוה,  על  בליבן  נוצרות  השומר 
כל  מקדמת  מהן,  לרבות  איכפתית  חברה 
חדשים,  מקצועיים  לאפיקים  שהעריכה  מי 
רבות  בלב  תיזכר  היא  פיתחה,  היא  שחלקם 
בראש  שעמדה  כמי  במדינה,  מהאחיות 
איגוד  מנהלות הסיעוד בבתי-החולים, וככזו 
- כלוחמת למען קידומו של המקצוע.  רבות 
שביתת  בעת  החשוב  תפקידה  את  זוכרות 
שובתות  עם  שישבה  כמי  הגדולה,  האחיות 

הרעב באוהל המחאה.

זיוה  קרן  הוקמה  לגימלאות  פרישתה  לאחר 
טל לפיתוח מנהיגות ומצוינות בסיעוד, ביטוי 
להוקרתנו את תרומתה כמנהיגה וכמצטיינת 
מקצועית, ולדרך בה איתרה ופיתחה אחיות 
ראתה  בהן  מנהיגות,  וכישורי  יוזמה  בעלות 
בסיעוד  תהליכים  לשיפור  מפתח  גורם 

ולשינוי דמותה של האחות.

הקרובה  החברה  הייתה  היא  אישית  לי 
והשותפה הנאמנה לדרך, שעשינו יחד במשך 

כ-45 שנה.

והדאגה  לסייע  נכונותה  ליבה,  חום  תבונתה, 
שלה לאחיות שפרשו, יחסרו לרבים מאיתנו, 
למשפחתה - הבנים, יריב וגידי, ולי במיוחד. 
ז"ל, אותו  "הצטרפה" לבעלה שמשון  במותה 
אהבה מאוד ובו טיפלה במסירות אין קץ עד 

ליום מותו, לפני חמש שנים. 

יהי זכרה ברוך.
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פיתוח נוהל ניידות למטופלים
לאחר אירוע חריף בשריר הלב ולאחר התערבות פולשנית בחדר הצנתורים

 תקציר
כטיפול  בעבר  נחשבה  במיטה  מנוחה 
בשנות  המחלות.  במרבית  ראשוני 
הומלץ  העשרים  המאה  של  ה-40 
לב   אוטם  לאחר  השכיבה  את  לקצר 
מחודשיים לשבועיים, אך בפועל משך 
ניידות  אמנם  התקצר.   לא  השכיבה 
בשלבים,  נעשית  הלב  אוטם   לאחר 
לשיטות  הלב,   למצב  קשורה   והיא 
הטיפול ולאיכות המכשור, אך ההנחיות 
נהירות  אינן  לקבלת ההחלטה   ביחס 
דיין. בעוד שהחלטות ביחס לפעילויות 
כמו מעקב  אחר סימנים חיוניים,  כאב,  
האחיות,  בידי  נתונות  ואחרים  דימום 
מטופלים  ניידות  על  החלטה  הרי 
נתונה בידי הרופאים. במאמר זה נציג 
את  תהליך פיתוח  נוהל הניידות לאחר 
אוטם  לב  והתערבות טיפולית  בחדר 
צנתורים. אנו ממליצים  להפעיל  את 
הנוהל  החדש במקומות נוספים ולבחון 
את הפעלתו בקרב אוכלוסיית מטופלים 

גדולה ביחידות לטיפול נמרץ לב.

 מבוא
הייתה,  בעבר  המקובלת  ההנחה 
למרבית  מועילה  במיטה  מנוחה  כי 
המחלות, והיא נחשבה כטיפול ראשוני 
 Allen, Glasziou, Del Mar,( במחלות רבות
1999(. שכיבה במיטה למשך חודשיים 
אירוע  לאחר  במיוחד  מומלצת  הייתה 
 Lamers, Drost,( של אוטם בשריר הלב 
 Kroon, Eslav, Meilink Hoedemaker,
Birkenhager,1973(. החל משנות ה-40 
המלצה  פורסמה  ה-20  המאה  של 
במיטה  השכיבה  תקופת  לקיצור 
בפועל,  אך  לשבועיים,  מחודשיים 
 Irving( התקצרה  לא  במיטה  השהות 
לשכיבה  נוסף  גורם   .)& Burgess, 1950
בשריר  אוטם  לאחר  במיטה  ממושכת 
הלב הייתה העובדה, שמרבית מכשירי 
הניטור בעבר תוכננו למטופלים נייחים.   
נעים  מטופלים  גם  לנטר  ניתן  כיום 

 .)Herkner, Arrich, Havel, Mullner, 2009
כהבאה  מוגדרת  מטופלים  ניידות 
של  ממצב  המטופל  של  הדרגתית 
שכיבה למצב הניוד הקודם, באמצעות 
מתוכננות  פעולות  של  רצופה  סדרה 
מטופלים  ניידות   .)Vollman, 2010(
לאחר אירוע חריף בשריר הלב אמורה 
להיעשות בשלבים, וקשורה בין השאר 
שעברו,  הטיפול  לשיטות  הלב,  למצב 
למתן  הרפואי.   המכשור  ולאיכות 
אישור ניוד לאחר אוטם   שריר הלב או 
והוא  רבה,  חשיבות  נודעת  לב  צנתור 
הטיפול,  איכות  לגבי  מאוד  משמעותי 

רווחתו של המטופל, והצוות הסיעודי. 

ההחלטה  לקבלת  ביחס  העקרונות 
אין  לעיתים  נהירים.  תמיד  אינם 

התייחסות לעידוד ניוד מוקדם.
מאמר זה יציג את התהליך, שעבר צוות 
ויחידת  לב  נמרץ  לטיפול  המחלקה 
העמק,   בבית-חולים  המצונתרים 
מטופלים  ניידות  נוהל  לבנות  במטרה 
אחרי  או   הלב,  בשריר  אוטם  אחרי 
הצנתורים. בחדר  טיפולית  התערבות 

 שינויים פיסיולוגיים
 ופתו פיסיולוגיים הנוגעים

 לשכיבה ממושכת  
 ,Rainey & Williams   בשנת 1938 פרסמו
כי  מספר רב יותר של מטופלים לאחר 
אוטם שריר הלב נפטרו מסיבוכי אוטם 
עקב  ריאות  ודלקת  אורמיה  ריאתי, 
עליהם,  שנכפתה  ממושכת  שכיבה 
 Williams( מאשר מסיבוכים קרדיאליים
ניתנו   1944 בשנת   .)& Rainey,1938
משך  לצמצום  הראשונות  ההמלצות 
בשריר  אוטם  לאחר  במיטה  השהייה 
 Irving &( לשבועיים  מחודשיים  הלב, 

 .)Burgess, 1950
חלק  היא  במיטה  שהייה  כיום  גם 
לאחר  באנשים  הראשוני  מהטיפול 
לאחר  או   הלב,  בשריר  חריף  אוטם 

צנתור טיפולי, וזאת מתוך תפישה לפיה, 
יש להקטין את העומס על הלב, למנוע 
הפרעה נוספת בזרימת דם לשריר הלב 
 ,Remodelling-ה תהליך  את  ולהקטין 
המתבטא בהיווצרות צלקת והתרחבות 
 .)Braunwald et al., 2008(  חדרי הלב
העורק  לפתיחת  מוקדם  טיפול  כיום 
של  מהיר  חידוש  צנתור,  באמצעות 
זרימת הדם והקטנת מימדי הנזק, ביחד 
עם הטיפול המשולב בתרופות מקבוצת 
ה- ACE , ARB  וחוסמי B , עשויים למזער 
את תהליך ה-Remodeling, ובכך לקצר 

את משך השהייה במיטה.  

קיצור  לחשיבות  סיבות  מספר  קיימות 
משך השכיבה במיטה. השכיבה גורמת 
להעברה של 11% מסך כל נפח הדם 
תוך  לחזה.  עובר  הרוב  מהרגליים, 
במיטה  שכיבה  של  ימים  שלושה  
 8% בין  יורד  ברגליים  הפלסמה  נפח 
שכיבה  של  הרביעי  בשבוע  ל-10%. 
 15% על  מתייצב  הנפח  איבוד  במיטה 
עד 20%. כתוצאה מכך מופיעה עלייה 
בעומס על המערכת הקרדיווסקולרית, 
וירידה  במנוחה,  הלב  בקצב  עלייה 
עם  חולים  בקרב  פעימה  בנפח 
פגיעת לב ראשונית בתפקוד המכאני. 
הסבילות   התנועתיות  העדר  בעקבות 
במהירות,  מידרדרת  האורטוסטטית 
וההשפעה המקסימאלית של התופעה 
שבועות.  שלושה  אחרי  מתבטאת 
בתפקוד  הפרעה  הן  לכך  הסיבות 
המערכת  בטונוס  שינוי  ברורצפטורים, 
והפלסמה  הדם  ובתנועת  האוטונומית 
הלב  שריר  החזה.  לבית  מהרגליים 
עצמו מגיע ל- Deconditioning, דהיינו, 
לשאת  הלב  שריר  ביכולת  ירידה  יש 

.)Braunwald et al., 2008( עומס
בריאים  אנשים  של  שכיבה  בנוסף, 
חשפה  ימים  מ-5  יותר  במשך  במיטה 
הפרעה של תנגודת לאינסולין והפרעה 



משתחררים הביתה.
משתחררים מהכאב!

עם מגוון השיטות של HOME CURE לטיפול ביתי בכאבים

לייעוץ, הדרכה ושירות 24/7:

1-800-30-68-68

מובילים בפתרונות בטיפול הביתי
Home CureTM



האחות בישראל ינואר 2011 12

הפוטנציאלי  הזמן  משך  לפיכך,  הלב. 
לסיבוכים מתקצר מ-48 שעות ל--12

 European-ה הנחיות  לפי  שעות.   24
 Society of Cardiology )ESC( )2003(
 ,American   College   of Cardiology )ACC(
 /  American Heart Association) (AHA(
במיטה  המומלצת  השהייה   ,))2004
אוטם  אחרי  12-24 שעות  למשך  היא 
סיבוכים.  ללא  הלב  בשריר  חריף 
על  מבוססות  האלה  ההנחיות  ואולם 
הסכמה יותר מאשר על ראיות. למיטב 
ידיעתנו, לא נעשה מחקר פרוספקטיבי 
רנדומלי מבוקר, שבדק את משך הזמן 
האופטימאלי   של שהייה במיטה.   גם 
למשך  ביחס  ברורות  הנחיות  אין  כיום 
מבוססות  וההמלצות  במיטה,  השהייה 
 Evidence based  ( על ראיות מדעיות 
 Level of( נמצאות בדרגה נמוכה )data

.)Evidence:C( )Antman et al., 2004
משנת   ,ACC/AHA של  הנחיות  על-פי 
 ST Elevation עם  מטופלים   ,2004
ללא    )Myocardial Infarction )STEMI
אי-ספיקת  סימני  חוזר,  איסכמי  כאב 
הלב,  בקצב  חמורות  הפרעות  או  לב 
מ-12  יותר  במיטה  להיות  צריכים  לא 
 .)Antman, et al., 2004( שעות   24 עד 
 ,)Braunwald et al. )2008 על-פי   
צריכים  לא      STEMI עם   מטופלים 
מ-12  יותר  למיטה  מרותקים  להיות 
שעות, אם הם יציבים המודינמית וללא 
סיבוכים.  הם רשאים לשבת בכורסא 
כל  לאשפוז,  קבלתם  לאחר  קצר  זמן 

עוד לחץ הדם וקצב הלב מנוטרים.
 

יתרון  יש  המטופל  של  מוקדם  לניוד 
רפואי  סיכון  ללא  וגופני,  פסיכולוגי 
ברור. Allenet al., 1999   מצאו, שאחרי 
בשרוולית  שימוש  היה  בו  צנתור, 
בקוטר של  F5 או F6, היה די במנוחה 
צנתור  ואחרי  במיטה,  שעתיים  של 
עם שרוולית של   F7, די היה במנוחה 
מתוך  שעות.   ארבע  למשך  במיטה 
לא  כי  עולה,  המדעי  הרקע  סקירת 
משך  לקיצור  המלצות  שקיימות  רק 
חריף  אוטם  אחרי  במיטה  השכיבה 
בשריר הלב וצנתור לב, אלא שיש לכך 

גם יתרונות פיזיולוגיים. 

במחלקתנו,  תהליך הפסקת ההגבלה 
הדרגתי,  באופן  נעשה  מטופל  של 
שבספרות  "ניידות"  למושג  התואם 
בשלב   .)Antman, , et al., 2004(
לשבת  למטופלים  מאפשרים  הראשון 
השני  בשלב  המיטה,  על-יד  בכורסא 
הכיור  ליד  מאפשרים  להם להתרחץ 

מאפשרים  האחרון  ובשלב  בחדר, 
לשירותים  הליכה  כולל   מלאה  ניידות 
ורצונם.  צורכיהם  על-פי  ולמקלחת 
במצב  תלויה  בניידות  ההתקדמות 
הקליני, בגיל המטופל וביכולת הפיזית 
לא פעם  ואולם, התהליך מעורר  שלו. 
אי-הבנות ובעיות. בעוד, שתחומים כמו 
מעקב אחר סימנים חיוניים, אומדן כאב, 
הם  נוספים,  ותחומים  דימום  בדיקת 
שלגבי  הרי  הסיעודי,  הצוות  באחריות 
ההחלטות  המטופל,  לניוד  אישור  מתן 
היו בידי הרופאים, ללא  מדיניות ברורה, 

שקופה ואחידה. 
בהעדר הוראה רפואית כתובה וחתומה, 
לכתיבת  זמין  רופא  של  ובהעדרו 
במצבים,  אחיות  עצמן  מצאו  ההוראה, 
שהעמידו אותן בהתלבטויות ובדילמות. 
המטופל  את  להוריד  האם  למשל, 
מהמיטה ללא הוראה חתומה, או שמא 
דילמה  החתימה;  לקבלת  עד  לחכות 
יציב  אחרת היא, כאשר מטופל, שהוא 
על-פי כל הקריטריונים, מבקש לרדת 
על- נענה  שהוא  לאחר  מהמיטה. 
הוראה  בהעדר  בשלילה,  האחות  ידי 
דעת  על  מהמיטה  יורד  הוא  חתומה, 

עצמו. כיצד על האחות להגיב?

ניידות  נוהל  לפתח  אותנו  הניע  המצב 
אחיד, עקבי ובטוח עבור מטופלים ללא 
ביחידת  באשפוז  הנמצאים  סיבוכים, 

הלב וביחידת הצנתורים.   

 מהלך העבודה
על מנת לבנות את הנוהל  הוקם צוות, 
אשר  ורופאה,  אחיות  שלוש  שכלל 
והגשת  הנושא  בדיקת  על  הופקדו 

הצעה לנוהל מתאים. 
בדיקת הנושא נעשתה בהתייחס לשני 

מימדים: 
לדפוסי   בנוגע  הצוות  תפישת  נבחנה 
ואותרו הבעיות  כיום,  הניידות הקיימים 
כך  לשם  הקיים.  במצב  והמכשולים 
רואיינו באמצעות שאלון מובנה ואחיד,  
שעובדים  רופאים,  ו-8  אחיות   20

ביחידה.
הניידות  מצב  בין  ההתאמה  נבחנה 
של המטופל בפועל, לבין קיום רישום 
הוראת  וקיום  הסיעודית  ברשומה 
הרפואי.  הפקודות  בגיליון  הרופא 
נבדקו רטרואקטיבית   50 גיליונות של 
וביחידת  הלב  ביחידת  מטופלים 

הצנתורים.

לניידות  חדש  נוהל  נבנה  בהמשך  

חוסר  הקטנים.  הדם  כלי  בתפקוד 
ביצירת  להפחתה  גם  מוביל  התנועה 
פירוק  להגברת  בשריר,  חלבונים 
השריר,  מסת  של  ולהפחתה  שריר 
בגפיים  עיקרי  ביטוי  לידי  שבאה 
ירד  השלד  שרירי  כוח  התחתונות. 
ב-1.5%-1% ליום של שכיבה מוחלטת 
במטה-   .)Vollman, 2010( במיטה 
מחקרים,     63 שכללה   אנליזה, 
שבחנו פגיעות אפשריות עקב שכיבה 
הוכחות  נמצאו  לא  במיטה,  ממושכת 
לכך, שהסיבה למוות בקרב מטופלים 
אחרי אוטם שריר הלב ללא סיבוכים, 
היו קשורות לשהות במיטה, ולא נמצא 
חוזר  אוטם  היארעות  שיעור  בין  קשר 
 Allen, et( במיטה  השהייה  משך  לבין 
הבדל  נמצא  לא  בנוסף,   .)al., 1999
בשיעור הפרעות הקצב בין מי ששהה 
מי ששהה בה  לבין  ארוך,  זמן  במיטה 
יותר של  זמן קצר. נמצא שיעור גבוה 
מי  בקרב  טרומבואמבוליים  אירועים 
ששהה זמן ארוך יותר במיטה, לעומת  
מי ששהה בה זמן קצר )ללא מובהקות 
סטטיסטית(. בהמשך, לא נמצא קשר 
בין שיעור האירועים של  קרע בשריר 
הלב או  הופעת מפרצת לבין משך זמן 
 .).Allen et al., 1999( במיטה  השהייה 
עבודות מהתקופה האחרונה טוענות, כי 
ההשפעות השליליות של השכיבה אינן 
המטופל,  של  הקליני  למצב  קשורות 
אשר  התנועתיות,  לחוסר  דווקא  אלא 
מונע מהמערכת הקרדיוואסקולרית את 
התמריץ הנחוץ לשמר לחץ דם תקין 
משכיבה  כתוצאה   .)Vollman, 2010(
מפתחים  מהמטופלים  חלק  ממושכת 
  Syncope או   ,Orthostatic Hypotention
מהמיטה  הירידה  של  הראשון  בשלב 
 Antman, Anbe, Armstrong, Bates, Green,(
Hand, et al., 2004(. במאמר שהציג את 
יתר  זהירות  האחיות  "האם  השאלה, 
 Riegel, Thomason, Carlson,( "על המידה
Gocka,1996(, נמצא כי האחיות הן אלה 
במיטה  למנוחה  ההוראה  כי  שטענו 
כלילי  וצנתור  הלב  שריר  אוטם  אחרי 

נרשמה לזמן ארוך מהנדרש.

שריר  אוטם  בעקבות  הסיבוכים  רוב 
השעות   48 במהלך  מתרחשים  הלב 
ניטור  ולכן  האוטם,  לאחר  הראשונות 
 Herkner,( המטופל חיוני בשעות האלה
אלא   .).Arrich, Havel, Mullner, 2009
שריר  באוטם  הטיפול  כאשר  שכיום, 
הלב נעשה על-ידי פתיחה מיידית של 
העורק החסום באמצעות צנתור, נוצר 
חידוש מוקדם של זרימת הדם לשריר 
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נוספת: נרשם  ממ"כ  סיסטולי. דוגמא 
כי אין להוריד מטופל מהמיטה אם לחץ 
הדם הסיסטולי שלו נמוך מ-90 ממ"כ, 
באמצעות  הורד  הדם  לחץ  אם  או 
האחרונה,  השעה  בחצי  ניטרטים 
היחידה  מנהל  מהמיטה.  הירידה  לפני 
את  לנסח  הציע  סיכונים  לניהול 
ההנחיה להורדה מהמיטה באופן ברור, 
דהיינו,  אישית.  לפרשנות  נתון  שאינו 
לכתוב, כי ניתן להוריד מטופל מהמיטה 
בהיעדר כאבים אנגינוטים, VAS=0 , או 
אנזימי  כאשר  מהמיטה  להוריד  ניתן 

הלב במגמת ירידה. 
בשילוב  הראשונה,  הטיוטה  בסיס  על 
ההערות, נבנה הנוהל הסופי, המשמש 
כולל  הנוהל  לניסיון.  כיום  אותנו 
את  המטופל,  לניוד  המדיניות  את 
האחריות והסמכות לביצוע הנוהל, וכן 
כללי  באופן  המנחים  העקרונות  את 
זה  חלק  פעולה.  ולפי  אבחנה  לפי 
המערך  מנהל  הרופא  על-ידי  חתום 
הקרדיולוגי, הרופא האחראי על ניהול 
למחלקה  האחראית  והאחות  סיכונים 

)ראה: נספח מס' 1(.
בהמשך  נבנו שני טפסים:

מטופלים,  לניוד  מפורטות   הנחיות 
על-פי  הלב,  ביחידת  המאושפזים 
אבחנה ובהתחשב בציר הזמן ובמצבו 

הקליני של המטופל
)ראה: נספח מס' 2(. 

למטופלים,  מפורטות  הנחיות 
המאושפזים ביחידת המצונתרים, על-
פי הפעולה שהמטופל עבר, בהתחשב 
בציר הזמן ובמצבו הקליני של המטופל  

)ראה: נספח מס' 3(.
לניוד  ההנחיות  טופס  מצורף  כיום 
מטופל,  כל  של  לגיליון  מטופלים 
המתקבל באופן דחוף ליחידה, ומהווה 
ההוראות  מטופס  אינטגראלי  חלק 
עבור  למחלקה.  בקבלתו  הרפואיות 
המתקבלים  אלקטיביים,  מטופלים 
רובם  אשר  המצונתרים,  ליחידת 
הרופא  חותם  מלאה,  בניידות  מגיעים 
על טופס ההנחיות רק לאחר שובו של 
צנתורים.  בחדר  מהפעולה  המטופל 
להיכלל  מתאים  אינו  המטופל  אם 
מציין  הרופא   שונות,  מסיבות  בנוהל, 
זאת ורושם  הוראה לניידות, המתאימה 
הנוהל,  בהפעלת  התחלנו  למצבו. 
הצוותים  של  מלא  פעולה  שיתוף  תוך 

הרפואיים הסיעודיים.

 דיון
תחושת אי-בהירות וחוסר שביעות רצון 
לאחר  אנשים  של  בניידות  מהטיפול 

אוטם בשריר הלב וצנתור לב הובילה 
לפעילות של הצוות הסיעודי במחלקת 
הלב. כיוון  שלא נמצאו  בספרות הנחיות 
מהמיטה,  הורדה  לשלבי  ברורות 
יזמו  אמפירי,  מחקר  על  המתבססות 
האחיות בניית נוהל ניידות מפורט עקבי 
ואחיד, אשר ישמש את כל האחיות ואת 

כל הרופאים במחלקה.

על  הקשה  הקיים  המצב  כאמור, 
האחיות, ועודד אותן לפעול לשינויו. כיום 
הרפואי  הצוות  בין  מתחלקת האחריות 
 .).Mrayyan,2006 לבין הצוות הסיעודי
הזמן  את  לאמוד  יכולות  האחיות  
של  בניידותו  להתחיל  ביותר  המתאים 
קבועים  מדדים  על  בהתבסס  החולה, 

ובטוחים. 
הצוות  אנשי  נדרשו  השינוי  בתהליך 
מסורתיים.  פעולה  מדפוסי  "להיפרד" 
חלק  חששות:  התעוררו  כך  בשל 
מהרופאים הביעו התנגדות, וחלקם אף 
המקצועית  ליכולת  ביחס  ספק  הביעו 
של האחות להליך של חתימה מראש 
על תוכנית טיפול מלאה, מועד הפעלת 
דעתה  לשיקול  נשאר  הניידות  סעיף 
ההנהלה  של  תמיכתה  האחות.  של 
בית-החולים  של  והסיעודית  הרפואית 
החששות  עם  ההתמודדות  על  הקלה 
הוסיפה  זו  התמודדות  וההתנגדויות. 
המגמה  של  היבט  המקצועי  לשיח 
החלטות  בה,  אשר  המקצועית, 
הופכות  מסוימים  בתחומים  רפואיות 
והן נגזרות  להיות להחלטות סיעודיות, 
מהשינוי שעובר מקצוע הסיעוד בעשור 

האחרון )זיו, 2001(.

 סיכום
ניידות  נוהל  והפעלה של  תהליך בניה 
בבית-החולים,  הלב  במחלקת  חדש 
תרם לא רק לחולים, אלא גם העצים 
את האחיות, אפשר להן לקחת אחריות 
איכות  על  להשפיע  נוספות,  וסמכות 
את  לשפר  ובכך  הטיפול,  ובטיחות 
העבודה  ואת  הרצון  שביעות  תחושת 
והרופאים  האחיות  בין  המשותפת 
פרוטוקול  נבדק  אלו  בימים  במחלקה. 

ניידות אחיד ומותאם לצורכי המטופל 

ברצוננו להודות, לכל מי שתרמו ועזרו 
מרים  לפרופ'  זה:  מאמר  בכתיבת 
קבוצת  בנטור,  נטע  פרופ'  הירשפלד, 
ולצוות  אלנהורן  אתי  גב'  המחקר, 

הסיעודי של יחידת הלב.

וביחידת  הלב  ביחידת  מטופלים 
הצנתורים.

 תוצאות
נמצא, כי כמחצית מהרופאים וכמחצית 
רצון  שביעות  חוסר  הביעו  מהאחיות 
למתן  ביחס  כיום,   הקיים  מהמצב 
הרופאים  כל  לניידות.  רפואית  הוראה 
נדרשת  כי  הסכימו  האחיות  ורוב 
היא  וכי  לניידות,  רפואית  הוראה 
ולאבחנתו  למצבו  להתאים  צריכה 
ומיעוט  הרופאים  רוב  המטופל.  של 
רפואית  שהוראה  סברו,  האחיות  של 
בזמן המתאים  ביחידה  ניתנת  לניידות 
רוב  ולצרכיו.    המטופל  של  למצבו 
כי  הסכימו,  האחיות  וכל  הרופאים 
הוראה רפואית לניידות לא ניתנת בכל 
וזאת, ללא  המשמרות באותה המידה, 
כן,  כמו  קשר למצבם של המטופלים. 
של  קיומו  כי  כללית,  הסכמה  הייתה 
לייעל  לניידות עשוי  קבוע  פרוטוקול 

ולשפר את איכות הטפול.

לניידות  רופא  הוראת  קיום  בבחינת 
וברשומה  הרפואי  הפקודות  בגיליון 
שלישים  כי בשני  נמצא  הסיעודית, 
וביותר  הלב   ביחידת  מהגיליונות 
הייתה  המצונתרים  ביחידת  משליש 
בבחינת  לניידות.  רפואית  הוראה 
המציאות  לבין  הרישום  בין  ההתאמה 
שלישים  בשני  כי  מצאנו  בפועל, 
התאימה  הלב  ביחידת  מהגיליונות 
הניידות  למצב  הרפואית  ההוראה 
בפחות  ואולם  בפועל,  המטופל  של 
הוראה  נמצאה  מהגיליונות  מחמישית 
רפואית לשינוי מצב הניידות. לדוגמא: 
עם הגיעו של המטופל ליחידה נרשמה 
לא  אך   מוחלטת,  לשכיבה  הוראה 
לירידה  הוראה  של  רישום  נמצא 
לכיסא, או של הוראה לניידות מלאה. 

בפועל - המטופל נויד. 
על בסיס המידע הזה ועל סמך מידע 
טיוטה  נבנתה  המדעית,  מהספרות 
הטיוטה  ניידות.  נוהל  של  ראשונה 
והרפואי  הסיעודי  לצוות  הועברה 
סיכונים.  לניהול  ולצוות  במחלקה 
את  העיר  בדבר  מהנוגעים  אחד  כל 
הראשונה  בטיוטה  לדוגמא,  הערותיו. 
מטופל  להוריד  שלא  הנחיה  היתה 
מהמיטה אם לחץ הדם שלו הוא מעל 
המחלקה  מנהל  סיסטולי.  ממ"כ   200
משוחרר  המטופל  שאם  הציע, 
וללא  המודינמית,  יציב  מכאבים, 
אותו  להוריד  מותר  בנשימה,  הפרעה 
מהמיטה, גם אם לחץ הדם שלו  200 
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נספחים
נספח מס' 1: נוהל ניידות ביחידה לטיפול נמרץ וביחידת ביניים

תחום: טיפול נמרץ לב
הוראת עבודה מס': 1

אחריות לביצוע: צוות רפואי, סיעודי
מטרה: הגדרת הנחיות לניידות לכלל המטופלים בהתאמה למצבם המשתנה

תחילת תוקף: 11.09
תאריך עדכון:
דף 1 מתוך 4
מהדורה: 1.0

1.0 קביעת מדיניות לניידות מטופל המאושפז ביחידה 
לטיפול נמרץ לב, מהווה חלק אינטגראלי בעל 

חשיבות במתן טיפול איכותי ובטוח במהלך אשפוזו 
ביחידה.

2.0 אחריות וסמכות:
2.1 באחריות הרופא- מתן הוראה לניידות המותאמת 

לאבחנת המטופל וסוג הפרוצדורה שעבר.
2.2 באחריות האחות- יישום ההנחייה הרפואית תוך 

הפעלת שיקול דעת ביחס למצבו המשתנה. 
3.0 עקרונות בניידות המטופל המאושפז ביחידה 

לטיפול נמרץ :
3.1 כללי: 

3.1.1 כל שינוי במצב החולה מחייב הערכה מחודשת 
ומתן הוראה רפואית כתובה.

3.1.2 הצוות המטפל יבצע הערכה בכל שינוי במצבו 
של המטופל.

3.1.3 הוראה רפואית לניידות תינתן לחולה המתקבל 
ליחידה בקבלתו, ולחולה אלקטיבי בשובו לאחר 

הפעולה בחדר צנתורים.
3.2 לפני הורדה ראשונה מהמיטה יש לאמוד:

אומדן MORSE לנפילות.
כאב - בהעדר כאבים אנגינוטים VAS=0 ניתן להוריד.

נשימה: החולה בקיליפ 1 )ללא דיספנאה( ניתן להוריד 
מהמיטה.

סימנים חיוניים : בל.ד סיסטולי  מתחת 90 או כל לחץ 

דם שהורד באמצעות ניטראטים עד 30 דק'  מהמתן, 
אין  להוריד מהמיטה. 

אומדן סימני דימום /המטומה - במקרה של דימום או 
המטומה לברר עם הרופא הורדה מהמיטה.

א.ק.ג - העדר דינאמיקה חדשה בא.ק.ג או בהעדר 
הפרעות קצב חדשות בא.ק.ג, או ST/T   DEVIATION, או 

הפרעות במערכת ההולכה - ניתן להוריד מהמיטה.
בדיקות אנזימי הלב - במגמת ירידה - ניתן להוריד 

מהמיטה.
3.3 חולה המתקבל אלקטיבית  יהיה חופשי בניידות 

.Morse עד לביצוע הצנתור עפ"י אומדן
3.4  עקרונות ניידות החולה לפי אבחנה:

UNSTABLE ANGINA 3.4.1, ניידות לאחר 6 שעות. 
במידה שמוודאים בבדיקת דם שנייה שאין עלייה 

באנזימים.
NSTEMI /STEMI /PCI 3.4.2 לאחר 24 שעות, ניוד 

לכורסא, ולשירותים בכיסא גלגלים. כעבור שעתיים 
נוספות ניתן לניידות מלאה.

3.4.3 כל אבחנה שלא הוזכרה לעיל , חלה האחריות 
על הרופא לכתוב פקודה פרטנית לניידות.

3.5 עקרונות בניידות החולה לפי פרוצדורה :
3.5.1 לאחר צנתור אבחנתי רדיאלי : ניוד החולה 
לאחר שעה מקבלתו ליחידה בהתאם לתוצאות 

הצנתור ומצבו הקליני.
3.5.2 לאחר צנתור טיפולי רדיאלי:  חולה אסימפטומטי 

נייד לאחר שעתיים מקבלתו.
3.5.3 לאחר צנתור אבחנתי וטיפולי FEMORAL: החולה  
נייד לאחר 12 שעות מהוצאת שרוולית. במידה שאיזור  

המפשעה תקין ולחצי דם בגבולות הנורמה.
3.5.5 לאחר: BMV ניוד לאחר 12 שעות.

3.5.6 חולה עם קוצב זמני אינו יכול לרדת מהמיטה.
3.5.7 לאחר קוצב זמני, בדיקה אלקטרופיזיולוגית, 
אבלציה עם דיקור ורידי פמורלי בלבד  ניתן לנייד 

לאחר 4 שעות מהוצאת השרווליות.  )במידה שנעשה 
דיקור עורקי פמורלי יש להתייחס בדומה  לצנתור 

טיפולי פמורלי ראה סעיף 3.5.3(.
3.5.8 לאחר החלפת קוצב או דפיברילטור, חולה נייד 4 

שעות מקבלתו לאחר הפרוצדורה.  
3.5.9 לאחר השתלת קוצב או דפיברילטור )כולל 

פעולות בהן בוצעה תוספת או ריפוזיציה של 
אלקטרודה(  חולה נייד לאחר 12 שעות מהפעולה.
3.5.11 חולים לאחר פעולות עם סדציה )השתלות 
קוצבים, דפיברילטורים, EPS אבחנתי, היפוך  קצב, 

אבלציה( ניידות תיקבע על-פי מצב ערנות והתמצאות 
ועל-פי סוג הפרוצדורה כמפורט בסעיף 3.5.7.

הערה: במחלקה נהלים נוספים כמו: הנחיות עבודה 
לניידות ביחידת הלב, והנחיות עבודה לניידות ביחידת 
המצונתרים. נתן לקבלם בפניה לסופר המכותב של 

מאמר זה.
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אירית הרפזRN, MA 1; ורד מוזסRN, MA 2 ; ניצה זילברמןRN, MA 3; שרהל'ה אפרתי4
1מרכזת  בכירה; 2מרכזת   חטיבת המבוגר; 3מרכזת הקורס; 4מרכזת תוכניות לימודים;

בית הספר האקדמי לסיעוד שיבא

הכנה חיסונית לקראת התנסות קלינית
הסיפור של הפרמדיקים

 תקציר 
בביה"ס  לראשונה  נפתח   2009 בשנת 
קורס  תל-השומר  שיבא  לסיעוד  האקדמי 
על  נבנה  הקורס  לסיעוד.  פרמדיקים  הסבת 
זו.  אוכלוסיה  של  הייחודיים  הצרכים  בסיס 
לנוכח זיהוי קשיים עתידיים של הסטודנטים 
במיוחד  הקליניות,  ההתנסויות  לקראת 
לקראת ההתנסות הקלינית הראשונה, תוכננה  
שכללה  חיסונית,  הכנה  סדנת  והופעלה 
להתמודדות  ומיומנויות  תיאוריות  לימוד 
ודיאלוג  דחק  המעוררים  קונפליקטים  עם 
המדריכים  עם  הסטודנטים  של  משותף 
הקליניים טרום ההתנסות. הסדנא תרמה הן 
לסטודנטים והן למדריכים הקליניים, הבהירה 
שני  את  וציידה  חששות  הקטינה  ציפיות, 
הצדדים בכלים מחודשים להתמודדות יעילה 
עם קונפליקטים הגורמים לדחק בחיים בכלל 
הניסיון  בעקבות  בפרט.  הקלינית  ובהתנסות 
גם  דומה   תוכנית  ליישם   הוחלט  החיובי 

במסלולי לימוד נוספים.

 רקע
סביר  חדש.  מקצוע  אינו  הפרמדיק  מקצוע 
קבוצת  התגוררה  בו  מקום  בכל  כי  להניח, 
שטיפלו  אנשים  מהרה  עד  צצו  אנשים, 
העזרה:  מקצועות  כל  התפתחו  כך  בזולתם. 
העוסקים  ואנשים  מיילדות  אחיות,  רופאים, 
חירום. אלה בלטו בעיקר  באירועים  במצבי 
ומלחמות(.   )תקריות  רבים  פצועים  שכללו 
)Bonadonna 2003( טוען, כי הדיווח הראשון 
בשנת  בערך  הוא  אמבולנסים  הופעת  על 
מלחמות  בתקופת  כי  משערים,   .1900
נפוליאון הופיע האמבולנס המקצועי הראשון 
שהייתה  עגלה  מעופף":  "אמבולנס  שנקרא 
על- פותחה  לחמורים,  ולא  לסוסים  רתומה 
של  הכירורג   ,Dominique Jean Larrey ידי 
לפצועים  ראשוני  טיפול  ניתן  ובה  נפוליאון, 
http://img2.tapuz.co.il/( כולל פצועי האויב 

.(CommunaFiles/30540015.doc
המועד  לקביעת  באשר  ויכוח  מתנהל  עדיין 
יש  כמקצוע.  הפרמדיק  עיסוק  התחיל  בו 
המסמנים את שנת 1889,  עת נפתח הקורס 
שנת  על  מצביעים  אחרים  בקנדה,  הראשון 

הראשון  המחזור  פתיחת  כתאריך   1928
מקרה,  בכל  בארה"ב.   פרמדיק  ללימודי 
יחסית  צעירה  מדובר בהתפתחות מקצועית 
והמיילדות.   הרפואה  למקצועות  בהשוואה 
במסגרת  המקצוע  התפתח  בישראל 
לשמש  חיילים  של  הצבאית  ההכשרה 
ובמסגרת  צבאיים,  וכחובשים  כחובשים 
בשנת  שראשיתו  אדום",  דוד  "מגן  ארגון 
1930. ארגון זה, ביחד עם צה"ל, דאג להכשיר 
גם  ביניהם  תפקידים,  למגוון  עובדיו  את 
http://img2.tapuz.co.il/( לתפקיד הפרמדיק

.(CommunaFiles/30540015.doc

  .1981 שנת  מאז  המקצוע  קיים  בישראל 
מסלולים:  בשני  כיום  מתבצעת   ההכשרה  
לפרמדיקים  קורס  במסגרת  תעודה  לימודי 
במסלול  או   ,10 בבה"ד  אדום",  דוד  ב"מגן 
משולב עם לימודי סיעוד במרכז הרפואי אסף 
הרופא. המסלול השני מופעל  באוניברסיטת 
בוגר  תואר  עם  ומשולב  בנגב  בן-גוריון 
 )B.Ems.( חירום  ברפואת  אוניברסיטה 
בבתי-החולים  מתקיימות  ההתנסויות 

ובניידות הטיפול נמרץ )ויקיפדיה(.

בארה"ב   אחיות  כמיליון  של  הצפוי  המחסור 
 Whetzel & Wagner(  2020 שנת  עד 
הוליד  כ-600,000 עד שנת 2018  2008,(  או 
להקטנת   בארה"ב  יצירתיים   רעיונות  כמה 
הסבה  מסלולי  פתיחת  גם  ביניהם  הפער, 
 .)Rosseter, 2010( לסיעוד   פרמדיקים  של 
בתי-ספר  על   מלמד  באינטרנט  חיפוש 
הסבה  מסלול  כיום  המציעים  לסיעוד,  רבים 
שכזה. נראה כי, הפרמדיקים הפונים למסלול 
עיקריות:  סיבות  משתי  מונעים  ההסבה, 
הבדל משמעותי בשכר )עד פי שניים לאחות 
http://( החומר  ועייפות  שחיקה  מוסמכת(, 
education-portal.com/paramedic_to_rn_
programs.html). במחקר, בו נשאלו תלמידי 
לבחירתם  העיקריות  הסיבות  לגבי  הסבה 
הפרמדיקים,  קבוצת  ענתה  לסיעוד,  בהסבה 
כי הגיעו לקורס הסבה בגלל: מסלול הכשרה 
במהלכם;  כלכלי  וסיוע  לצורכיהם  מותאם 
אפשרויות קידום וגיוון; שחיקה, תנאי עבודה 

טובים בסיעוד וחוסר שביעות רצון מהעיסוק 
הקודם;. בנוסף ציינו רבים, כי מקצוע הסיעוד 
דורש ידע נרחב ומהווה אתגר אינטלקטואלי 

)הרפז, מוזס, זילברמן ומינץ. בהכנה(

וההתרעה  ניכר,  כבר  באחיות  בארץ המחסור 
של תורן ופיקר )2005( הולכת ומתממשת מול 
הסיעוד  למקצוע  המצטרפים  מספר  עינינו: 
והמאגר  וגדל,  הולך  הפורשים  מספר  קטן, 
של אחיות מעשיות ועולות חדשות מידלדל, 
עקב צמצום בעלייה מברית-המועצות לשעבר 
ומדיניות מינהל הסיעוד, שביטלה את מסגרות 

ההכשרה הקצרות )מינהל הסיעוד, 2009(.

מספר  זה  מפעילים  בעולם,  גם  כמו  בארץ, 
למקצוע  אקדמאים  הסבת  תוכניות  שנים 
מתייחס  מקצועית"  "הסבה  המושג  הסיעוד. 
להמרת תפקיד או להתמחות במקצוע מסוים, 
הצלחת  חדשה.  ולמידה  השקעה  הדורשת 
מבניית  השאר,  בין  נובעת,  הללו   התוכניות 
המתחשבות  ייחודיות,  לימודים  תכניות 
כל  של  המיוחדים  ובצרכים  האישי  בפרופיל 
הם  להסבה  הפונים  שכל  העובדה,  סטודנט.  
אקדמאים, מאפשרת בניית תוכניות ללמידה 
עצמית, סדנאות, וגמישות בתוכנית הלימודים 
המותאמת לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה 

)אבישר ודביר, 2003 ; טוקטלי 1999(. 

Whetzel & Wagnerמ)2008( ממליצות לעניין 
הבריאות  למקצועות  השייכות  אוכלוסיות 
להסבה לסיעוד, מאחר שאוכלוסיות אלה הן 
בעלות מיומנויות קליניות גבוהות ומיומנויות 

תקשורת בין-אישיות במצבי בריאות שונים. 

הבריאות  במשרד  הסיעוד  מינהל  כאמור, 
משותף  מיזם  להפעיל   2009 בשנת  החליט 
הפרמדיקים  לאוכלוסיית  לפנות  מד"א,   עם 
תוכנית  לסיעוד.  בקורס הסבה  אותם  ולעניין 
הלימודים  תוכנית  על  מתבססת  זו  ייחודית 
ופונה   ,B.A ותואר  מוכר  פרמדיק  קורס  של 
אל אוכלוסיית  הפרמדיקים אשר מתפקדים 
בסביבה  של מצבים חריפים, עובדים בשיתוף 
עם נותני שירות אחרים ברמות שונות,  ובעלי 



קו הבריאות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ

חשבונות העמיתים מתופעלים עי ידי בנק הפועלים בע"מ, וההשקעות מנוהלות על ידי בית ההשקעות "פסגות".

הכל, בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי דירקטוריון החברה, הממונה על ידי נציגי הסתדרות האחים והאחיות, ובליווי אנשי 
מקצוע מנוסים.

להלן מספר פרטים משווים  אודות ביצועי המסלול הכללי של הקופה ביחס לכלל הקופות מאותו סוג:

שם הקופה

כלל הקופות
מאותו סוג

קו 
הבריאות

תקופת הדיווח

מ-1.1.2000
עד 31.10.2010

מ-1.1.2000
עד 31.10.2010

13.24% 123.88%5.71%6.69%0.28%

13.70%4.38%6.29%0.98% 114.72%

תשואה מצטברת 
לשנת הפרסום

תשואה מצטברת 
לתקופה

תשואה ממוצעת
ב-3 שנים האחרונות

תשואה ממוצעת
ב-5 שנים האחרונות

שיעור דמי ניהול
בשנת 2009

מדד הסיכון - שארפ, ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים )בנקודות האחוז( - 0.68.

קו הבריאות הינה קופת גמל ענפית, מיסודה של הסתדרות האחים והאחיות, הפתוחה 
לקבלת הפקדות עבור ציבור האחים והאחיות בישראל, והפועלת ללא כוונת רווח.

חשוב מאוד:
עמית שלא מקבל דו"חות רבעוניים/שנתיים לביתו, מתבקש ליצור קשר
עם מחלקת העמיתים של החברה לצורך עדכון כתובת ופרטים נוספים.

לפי הוראות אגף שוק ההון במשרד האוצר, נדרשת כיום חתימת כל עמית, לרבות עמיתים ותיקים, על טופס הצטרפות לקופה, 

ועל הסכמה להמשך תשלומי פרמיה לפי הסדר ביטוח החיים הקבוצתי. עמית שטרם עשה כן, מתבקש למלא טופס מתאים 

ולהעבירו אל החברה.

את הטפסים ניתן להוריד מאתר החברה, ו/או לקבל ממחלקת כ"א בבית החולים, ו/או לקבל בפניה למחלקת עמיתים של החברה.

לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למחלקת העמיתים של החברה
kavhabriut@012.net.il בטלפון 03-6090305, פקס 03-6956639, דואר אלקטרוני

www.kavhabriut.co.il :לפרטים רבים נוספים, מוצע להיכנס לאתר החברה בכתובת

הפרסום לעיל מטרתו למסור מידע כללי בלבד, ואינו בגדר יעוץ השקעות או יעוץ/שיווק פנסיוני או המלצה על כדאיות חיסכון או המלצה לביצוע או אי ביצוע 
של פעולה כלשהי. יעוץ השקעות ו/או יעוץ/שיווק פנסיוני צריך להינתן על פי ניתוח צרכיו הספציפיים של האדם לו ניתן הייעוץ.

כמו כן, אין במידע על תשואות שהציגה הקופה בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה על ידה בעתיד.

gemelnet.mof.gov.il  יובהר, כי הנתונים אינם מתייחסים ל"מסלול ללא מניות" של הקופה. הנתונים המובאים - בהתאם לפרסום אתר האינטרנט
התשואות מוצגות במונחים נומינאליים ברוטו, לפני ניכוי דמי ניהול. מתייחס לתקופה 10/09-10/10.
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קבוצת  של  הייחודיים  המאפיינים  לאור 
הפרמדיקים:

בתוכניות  סיעוד  יותר מתלמידי  1. מבוגרים 
הרגילות.

2. בעלי ניסיון במתן טיפול מידי למטופלים 
חסרי  אך  אשפוז,  טרום  חריפים  במצבים 
להמשך  הזקוקים  בחולים  בטיפול  ניסיון 

טיפול ) חריף או כרוני( במסגרות אחרות. 
3. בעלי הרשאה לטיפול עצמאי )מתן תרופות, 

התחלת עירוי, מתן תרופות IV וכדומה(.  

הסטודנטים  שביטאו  החששות  ולנוכח 
במפגשים אישיים וקבוצתיים: 

)ואח(  לסיעוד  כסטודנט  סמכויות  הגדרת   .1
בהשוואה למקצועם הקודם כפרמדיקים.

מקצוע   איש  של  ממעמד  מעבר  קשיי   .2
מיומן ועצמאי למעמד של סטודנט.

לבצע   אסור  ומה  מותר  מה  גבולות:   .3
בהתנסות הקלינית.

הקליני  המדריך  ציפיות  ודאות:  חוסר   .4
מהפרמדיקים בהתנסות.

ובסיום  במהלך  יוערכו  כיצד  הערכה:   .5
ההתנסות.

אפשריים  דעות   חילוקי  קונפליקטים:   .6
לגבי  התערבויות  הצוות המטפל  לבין  בינם 
ידע   להם  יש  שבהם  בתחומים   קליניות  

וניסיון רב בעבודתם כפרמדיקים.

חיסונית  הכנה  תוכנית  לבנות  הוחלט 
הקליניים.  ולמדריכים  לסטודנטים  משותפת 
הקורס,  מרכזות  השתתפו  הסדנא  בתכנון 

מורות ביה"ס ויועץ ארגוני. 
מטרת הסדנא: ניהול קונפליקטים המעוררים 
דחק, בקרב הפרמדיקים, במעבר בין ארגונים 
הקלינית  ההתנסות  לקראת  חיסונית  כהכנה 

הראשונה.
שהעלו  הנושאים  על  התבססה  התוכנית 
היבטים  כגון:  נושאים  בשילוב  הסטודנטים, 
תרבותיים במעבר בין ארגונים, סגנונות ניהול 

ומנהיגות ומיומנויות בניהול קונפליקטים.

הדיאלוג המשותף בין הסטודנטים למדריכים 
הקליניים:

קליניות  התנסויות  לקראת  הכנה  סדנאות 
לסיעוד.  ההכשרה  מסגרות  ברוב  קיימות 
המדריכים  עם  ההוראה  סגל  נפגש  לרוב 
הקליניים להצגת קבוצת הלומדים ולהבהרת 
הפעם  הקבוצה.  של  הבולטים  המאפיינים 
שונה  בצורה  הסדנא  את  להפעיל  הוחלט 
הסטודנטים  עם  הכנה  מפגש  נערך  מהרגיל. 
המדריכים  עם  הכנה  מפגש  ובהמשך 
הקליניים; לאחר מכן התקיים מפגש משותף 
התהליך,  ובסוף  ומודרכים,  מדריכים  של 

כמצופה, התקיים מפגש הערכה מסכם )ראה: 
נספח מספר 1(.

א. הכנת הסטודנטים לקראת דיאלוג משותף 
עם המדריכים הקליניים:

הועלו נושאים תיאורטיים, הקשורים להשתלבות 
בין  במעבר  תרבותיים  היבטים  כמו:  במחלקה 
סמכות  ומנהיגות;  ניהול  סגנונות  ארגונים; 

ואחריות וניהול קונפליקטים.
אירועים  של  דוגמאות  העלו  הסטודנטים 
שלדעתם עלולים לגרום להם לדחק, כמו למשל: 
החולה  ולפתע  במחלקה  מתנסים  "אנחנו 
מתמוטט ומאבד את הכרתו כיצד עלי לפעול? 

לקרוא למדריכה, להתחיל החייאה?..........." 
אינטובציה  מבצע  הרופא  פנימית  במחלקה 
לחולה, אך לא מצליח. הוא פונה אלי שאבצע 
עלי  מה  בפעולה.  הרב  ניסיוני  לאור  זאת 

לעשות?..

ודיונים  תפקיד  משחקי  סימולציות,  בעזרת 
במליאה הוצגו פתרונות אפשריים להתמודדות 

עם קונפליקטים אלה ואחרים.

ב. הכנת המדריכים הקליניים לקראת דיאלוג 
משותף עם הסטודנטים:

המדריכים  בפני  בהרחבה  הציגו  המנחים 
אוכלוסיית  של  הייחודיים  הצרכים  את 
בדילמות  התמקדות  תוך  הסטודנטים, 
הסטודנטים.  על-ידי  שהועלו  התיאורטיות 
לפתרון  אפשריות  דרכים  על  דיון  התקיים 
מיומנויות  על  דגש  והושם  הקונפליקטים, 
ייחודיות, כחלק מארגז הכלים, אותן מביאים 
חדשות  ומיומנויות  להתנסות,  הלומדים 
הציגו  הקליניים  המדריכים  ללמוד.  שעליהם 
את  חששותיהם לגבי התאמת שיטות ההדרכה 
המקובלות לאוכלוסיה זו, ההתמודדות שלהם 
ספקות  ומקצת  מיומנים  מקצוע  אנשי  עם 
קליניים  כמדריכים  שלהם  היכולות  לגבי 
בהשגת  ניסיון"(  )"בעלי  לסטודנטים  לסייע 
המטרות. המנחים הדגישו בפני המדריכים את 
הסטודנטים  שעל  החדשות  המיומנויות  סוגי 
לרכוש, בחנו את המצבים הקליניים השכיחים 
התנסות  יום  תכנון  נבנה  וביחד  במחלקות, 
המדריכים  דיווחו  המפגש   בתום  שיגרתי. 
על תחושת נינוחות וביטחון רב יותר לקראת 

הדיאלוג המשותף עם הסטודנטים.  
ג. הדיאלוג המשותף בין הסטודנטים 

למדריכים הקליניים:
המדריכים  בין  אישית  היכרות  נערכה 
והסטודנטים. המדריכים הציגו את עצמם ואת 
הציגו  הסטודנטים  עובדים.  הם  בה  המחלקה 
מי  הובהר  כפרמדיקים.  ותפקידם  שמם  את 
"שייך" למי. לאחר ההיכרות נפגשו הסטודנטים 
תיאום  נערך  שלהם.  הקליני  המדריך  עם 

מיומנויות תקשורת גבוהות.

לסיעוד  פרמדיקים  הסבת  קורס  פתיחת 
מקצועי.  אתגר  המערכת  עבור  היוותה 
עוסקים  המסורתי,  בתפקידם  הפרמדיקים, 
ובטיפול  חיים   מצילות  בפעילויות  בעיקר 
קדם בית-חולים. במסגרת תפקידם, בהיותם 
החלטות  מקבלים  הם  האמבולנס,  בניידת 
לסיעוד  המעבר  עצמאי.  באופן  מקצועיות 
החלטות  בקבלת  שינוי  מהסטודנטים  ידרוש 
ובדרכי  עבודה  בשיטות  עצמאיות,  רפואיות 
תקשורת בארגון. צפוי, כי המעבר יהיה מלווה 
במיוחד  וחרדה   אי-ודאות  בקונפליקטים, 
נלמדות  בה  הראשונה,  ההתנסות   בתקופת 

מיומנויות קליניות.

הקלינית  שההתנסות  טוענת,  Admiמ)1997( 
לסטודנטים  דחק  כמקור  נחשבת  הראשונה 
החברות  בתהליך  קריטית  כתקופה  ונחשבת 
במחקרה  זיהתה  Leblancמ)2009(  למקצוע. 
דחק  מצבי  עם  התמודדות  סגנונות  שלושה 
ממוקדת  התמודדות  הקלינית:  בהתנסות 
העלולות  הבעיות  הכרת  שכוללת  בעיה, 
המטרה  כאשר  רגש,  ממוקדת  לדחק,  לגרום 
לנהל את הדחק הרגשי הקשור  או  להפחית 
השלישי  והסגנון  בהתנסות;  לסיטואציות 
- או התעלמות מהסיטואציה.  הוא הימנעות 
המלצותיה למחנכים במקצועות הבריאות הן 
לקראת  הסטודנטים  הכנת  בחשיבות  להכיר 
להתמודד  להם  לסייע  במטרה  ההתנסות 
ותרגול  תיאור  באמצעות  דחק  מצבי  עם 

תרחישים. 
הציעו  דחק,  מצבי  עם  להתמודד  מנת  על 
המאה  של  ה-50  בשנות  כבר  חוקרים 
הקודמת, להפעיל הכנה חיסונית, שמטרתה, 
את  להעלות  הרפואי,  למודל  בדומה 
לגירוי,  מוקדמת  חשיפה  על-ידי  התנגודת 
התגוננות,  לתגובת  שתגרום  שכזו  בעוצמה 
ניצול יעיל של  יותר, תוך  אך בתנאים נוחים 
המחקרים,  באחד  Admiמ)1997(.  יכולות. 
חיסונית  הכנה  של  ההשפעה  את  שבדק 
הקליני,  בשדה  דחק  מצבי  עם  להתמודדות 
בקבוצת  קבוצות.  לשתי  המשתתפים  חולקו 
שלבים:  שלושה  הלומדים  עברו  המחקר 
רכישת מיומנויות  ומודלים,  הצגת תיאוריות 
באמצעות משחקי תפקיד ויישום המיומנויות 

בשדה הקליני.
הקלינית  להתנסות  יצאה  הביקורת  קבוצת 
ללא הכנה. התוצאות הראו, שקבוצת המחקר 
יותר בהתמודדות  הפגינה מיומנויות יעילות 
בהשוואה  בעיות  ופתרון  דחק  מצבי  עם 
 Kawaharada, Yoshioka, לקבוצת הביקורת. 

Saijo, Fukui, Ueno & Kishi Admiמ)2008( .
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הנושאים  בהערכת  משותפת".  "הצלחה  של 
שקיבלו  הנושאים  שנלמדו,   התיאורטיים 
בין  מעבר  היו:  ביותר  הגבוה  הציון  את 
וניהול  לסטודנט  מפרמדיק  מעבר  ארגונים, 

קונפליקטים.

תרומת הסדנא להתנסות הקלינית
הקלינית,  ההתנסות  במהלך  בהמשך, 
לשבוע  אחת  מתוכננות  פגישות  התקיימו 
ההתנסות   במחלקות  הסטודנטים  עם 
אירועים  נותחו   בפגישות  הלימוד.  ובכיתת 
מההתנסות, בהם באו לידי ביטוי קונפליקטים 
כמו: אחריות וסמכות, דרכי פעולה, שאומצו 
מידת  ונבחנה  אלו,  באירועים  להתמודדות 
בתקשורת  סוגיות  הועלו  בנוסף,  יעילותם. 
כי  דיווחו,  הסטודנטים  וארגונית.  בין-אישית 
להם  סייעו  בסדנא  שנלמדו  האסטרטגיות 
בבחירת דרכים מתאימות להתמודדות יעילה 

בהתנסות. 

מספר סטודנטים השתתפו בהחייאה במהלך 
תיארו  הסטודנטים  במחלקה.  ההתנסות 
בשלב  מהם  למצופה  בהתאם  התנהגות 
היו  הגבולות  לדבריהם,  הנוכחי.  הלימודים 
)בבוקר  המקצועי  המעמד  גם  כמו  ברורים 
המדריכים  גם  פרמדיק(.  בערב  סטודנט, 
עם  הגיעו  שהסטודנטים  ציינו  הקליניים 
מוכנות ונכונות ללמידה, רצון להשלמת ידע 
ידע  למרות   - ההדרכה  לקבלת  ופתיחות 

וניסיון קודם.

 מסקנות והמלצות
הצורך הגובר והולך באחיות מוסמכות  יצריך 
לאוכלוסיות  הסבה  תוכניות  מגוון  פיתוח 
רק  היא  הפרמדיקים  אוכלוסיית  ייחודיות. 

אחת מהן.
לימודים  תוכנית  כי  לזכור,  הראוי  מן 
הצרכים  על-פי  הנתפרת  זו  היא  מוצלחת, 
גיסא,  מחד  החדש  המקצוע  של  הייחודיים 
ועל-פי צורכי הלומד הספציפי מאידך גיסא. 
במקרה שלפנינו, מדובר באוכלוסיית לומדים 
עזרה  מתן  של  מיומנויות  בעלת  ספציפית, 
אשפוז.  קדם  של  בתקופה  מיידית  דחופה  
בהצלחה  להשתלב  יוכלו  אלה  שבוגרים  כדי 
במערכת הבריאות,  עליהם להכיר את מאפייני 
המטופלים, להיות מסוגלים ליצור עימם קשר 
ערוצי התקשורת  את  להכיר  ומתמשך,  רציף 
בהצלחה  לעבוד  ולדעת  המערכת,  בתוך 
להשיג  יוכלו  זאת  מגוון.  רב-מקצועי  בצוות 
את  יכירו  אם  הקליניות  ההתנסויות  במהלך 
לשם  ומגבלותיהם.  יתרונותיהם  גבולותיהם, 
כך נולדה תוכנית ההכנה החיסונית, שמטרתה 
קליניים  ולמדריכים  לסטודנטים  לסייע 
אפשריים.  דחק  במצבי  יעילה  להתמודדות 
מקדים  קשר  ביצירת  התמקדה  הסדנא 
בסוגיות  ודיון  והמדריכים  הסטודנטים  בין 
דבר   ההתנסות,  במהלך  אפשריים  ואירועים 
בהתנסות  ולסטודנטים  למדריכים  שסייע 
הקלינית הראשונה.  בעקבות הניסיון החיובי 
במסלולי  גם  דומה   תוכנית  ליישם  הוחלט 

לימוד נוספים.

ציפיות בין המדריכים הקליניים לסטודנטים 
לגבי תהליך הלמידה בהתנסות, תוארו ערוצי 
הרב-מקצועי,  הצוות  עם  מקובלים  תקשורת 
והתקיימו דיונים על דרכים להתמודדות עם 
ומיומנויות  מייצגים  מצבים  קונפליקטים, 

שכיחות במחלקות בהן יתנסו.  
דוגמאות:  

לעזרה  זקוק  אני  כאשר  לפנות  עלי  "למי 
והמדריכה שלי אינה זמינה?"

ונפלון  בהרכבת  מתקשה  אחות  כי  "נניח 
למטופל. היא פונה אלי,  כאיש מקצוע, כיצד 

עלי לנהוג?" 
בסוף  יום,  כל  בסוף  "מתי מבוצעת הערכה? 

ההתנסות?"

הערכת הסדנא
הסטודנטים  התבקשו  המפגשים  בסיום 
הסדנא  תרומת  את  להעריך  והמדריכים 
הסטודנטים  הקלינית.  להתנסות  כהכנה 
הקליניים  המדריכים  עם  שהמפגש  ציינו, 
אי-ודאות  הקטין  חרדה,  להפחתת  תרם 
ההתנסות.  לקראת  ביטחון  תחושת  והעלה 
המדריכים דיווחו, שהמפגש עם הסטודנטים 
בטרם תחילת ההתנסות, אפשר להם לאמוד 
הסטודנטים\ של  הייחודיים  הצרכים  את 
ההתנסות,  בתכנון  שיסייע  דבר  פרמדיקים, 
דרכי משוב והערכה. בנוסף, משתתפי הסדנא 
שהתכנים  ציינו  ומדריכים(  )סטודנטים 
בעיות  להציף  להם  אפשרו  והסימולציות 
אווירה  נוצרה  לדיאלוג.  מוטיבציה  ויצרו 
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נספחים
נספח מס' 1:

סטודנטים מנחים
סמכות ועצמאות

ניהול קונפליקטים
משחקי תפקיד

מדריכים קליניים מנחים
צרכים יחודיים

מטרות התנסות
מיומנויות ייחודיות

דילמות

מפגש היכרות כיתה
מדריך מחלקה, מטופלים

תיאום ציפיות

מחלקה 1
היכרות אישית

הצגת השדה הקליני
סדר יום מחלקתי

מדדים להצלחת ההתנסות
תיאום ימים ושעות ההתנסות

דיון על חששות וציפיות
מה מותר ומה אסור
דרכי משוב והערכה

מחלקה 2
היכרות אישית

הצגת השדה הקליני
סדר יום מחלקתי

מדדים להצלחת ההתנסות
תיאום ימים ושעות ההתנסות

דיון על חששות וציפיות
מה מותר ומה אסור
דרכי משוב והערכה

מחלקה 3
היכרות אישית

הצגת השדה הקליני
סדר יום מחלקתי

מדדים להצלחת ההתנסות
תיאום ימים ושעות ההתנסות

דיון על חששות וציפיות
מה מותר ומה אסור
דרכי משוב והערכה

מחלקה 4
היכרות אישית

הצגת השדה הקליני
סדר יום מחלקתי

מדדים להצלחת ההתנסות
תיאום ימים ושעות ההתנסות

דיון על חששות וציפיות
מה מותר ומה אסור
דרכי משוב והערכה

מליאה
הערכת הסדנא

משוב בע"פ
הערכה בכתב

1

2

3

4

למפגש 4 שלבים:

חבר אגוד האחים והאחיות,
רוצה לחסוך יותר כסף לפנסיה שלך?

הסכם הטבות ייחודי ומשודרג לחברי אגוד האחים והאחיות, העמיתים ב”מבטחים החדשה”, 
מעניק לך חיסכון גבוה יותר ומהווה תרומה משמעותית להגדלת פנסיית הפרישה שלך!

   החזר דמי ניהול מיוחד
הנחה משמעותית בדמי הניהול מגדילה את פנסיית הפרישה שלך באופן ניכר, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה.

הדוגמה מבוססת על: אחות, הכנסה חודשית מבוטחת בסך 6,000 ש”ח, הפקדות לקרן בשיעור 17.5%, גיל פרישה 64. 
)תשואה שנתית 4.26% ברוטו על פי הנחיות אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר(.

הרווח שלך!סכום הצבירהסכום הפנסיה
ב - %בש”חכולל הטבהללא הטבהכולל הטבהללא הטבהגיל

25₪ 4,634₪ 5,230₪ 953,630₪ 1,076,330₪ 122,700+12.9%

30₪ 3,582₪ 4,000₪ 734,794₪ 820,614₪ 85,820+11.7%

   ביטוח בסכום של 30,000 ₪ למקרה מוות מתאונה
יינתן לכל עמית קיים עם ותק של יותר מ- 3 שנים, שמופקדים בגינו בקרן הפנסיה סכומים חודשיים של 500 ₪ לפחות. 

   הטבות לבני המשפחה )קרובי משפחתך מדרגה ראשונה( 
בן זוג , ילד בגיר , אח והורה, יוכלו ליהנות ממרבית ההטבות הייחודיות של ההסכם, בתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר 

במנורה מבטחים פנסיה בע”מ
   מתווה שרות ייחודי

מנורה מבטחים פנסיה מעניקה לך גם את השרות הטוב ביותר כך שכל אחד ואחת מכם יוכל לוודא כיצד ניתן ליהנות 
מהתנאים המיוחדים ודרך יישומם, לטובת העתיד הכלכלי שלך ושל בני משפחתך .

השרות כולל מתן מענה למימוש מלא של התנאים במהלך תקופת הביטוח וליווי מקצועי בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני 
לעמית המסיים עבודתו.

למידע ולפרטים נוספים אנא פנה לאשת הקשר שלך במנורה מבטחים, הגברת טובה צרפתי
ttova@newmivt.co.il בטלפון 03-7555912 או בדוא”ל

מרכז קשרי לקוחות
*9699

* דף מידע זה נועד למתן סקירה כללית בלבד, והוא לא נועד לקבוע את זכויותיך במנורה מבטחים. הזכויות קבועות בתקנון קרן הפנסיה, בפוליסת הביטוח הרלבנטית 
ובהסכם ההטבות שנערך עם האיגודים המקצועיים, ובהם בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף מידע זה לבין אחד או יותר מן המסמכים האמורים - יגברו 

הוראות המסמכים האמורים.

כשמדובר בחיסכון הפנסיוני שלך, טוב שיש על מי לסמוך!



חבר אגוד האחים והאחיות,
רוצה לחסוך יותר כסף לפנסיה שלך?

הסכם הטבות ייחודי ומשודרג לחברי אגוד האחים והאחיות, העמיתים ב”מבטחים החדשה”, 
מעניק לך חיסכון גבוה יותר ומהווה תרומה משמעותית להגדלת פנסיית הפרישה שלך!

   החזר דמי ניהול מיוחד
הנחה משמעותית בדמי הניהול מגדילה את פנסיית הפרישה שלך באופן ניכר, כפי שניתן לראות בדוגמה הבאה.

הדוגמה מבוססת על: אחות, הכנסה חודשית מבוטחת בסך 6,000 ש”ח, הפקדות לקרן בשיעור 17.5%, גיל פרישה 64. 
)תשואה שנתית 4.26% ברוטו על פי הנחיות אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר(.

הרווח שלך!סכום הצבירהסכום הפנסיה
ב - %בש”חכולל הטבהללא הטבהכולל הטבהללא הטבהגיל

25₪ 4,634₪ 5,230₪ 953,630₪ 1,076,330₪ 122,700+12.9%

30₪ 3,582₪ 4,000₪ 734,794₪ 820,614₪ 85,820+11.7%

   ביטוח בסכום של 30,000 ₪ למקרה מוות מתאונה
יינתן לכל עמית קיים עם ותק של יותר מ- 3 שנים, שמופקדים בגינו בקרן הפנסיה סכומים חודשיים של 500 ₪ לפחות. 

   הטבות לבני המשפחה )קרובי משפחתך מדרגה ראשונה( 
בן זוג , ילד בגיר , אח והורה, יוכלו ליהנות ממרבית ההטבות הייחודיות של ההסכם, בתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר 

במנורה מבטחים פנסיה בע”מ
   מתווה שרות ייחודי

מנורה מבטחים פנסיה מעניקה לך גם את השרות הטוב ביותר כך שכל אחד ואחת מכם יוכל לוודא כיצד ניתן ליהנות 
מהתנאים המיוחדים ודרך יישומם, לטובת העתיד הכלכלי שלך ושל בני משפחתך .

השרות כולל מתן מענה למימוש מלא של התנאים במהלך תקופת הביטוח וליווי מקצועי בכל הקשור לחיסכון הפנסיוני 
לעמית המסיים עבודתו.

למידע ולפרטים נוספים אנא פנה לאשת הקשר שלך במנורה מבטחים, הגברת טובה צרפתי
ttova@newmivt.co.il בטלפון 03-7555912 או בדוא”ל

מרכז קשרי לקוחות
*9699

* דף מידע זה נועד למתן סקירה כללית בלבד, והוא לא נועד לקבוע את זכויותיך במנורה מבטחים. הזכויות קבועות בתקנון קרן הפנסיה, בפוליסת הביטוח הרלבנטית 
ובהסכם ההטבות שנערך עם האיגודים המקצועיים, ובהם בלבד. בכל מקרה של סתירה בין האמור בדף מידע זה לבין אחד או יותר מן המסמכים האמורים - יגברו 

הוראות המסמכים האמורים.

כשמדובר בחיסכון הפנסיוני שלך, טוב שיש על מי לסמוך!
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מהנעשה בשטח

הנחיות לכתיבת מאמר ניתן למצוא בגיליונות הקודמים של ביטאון האחיות בישראל

Chana.shatzman@shebahealth.gov.il :ניתן גם לפנות בכתב אל עורכת הביטאון לדוא"ל

בין שגרה לחירום
שיתוף פעולה בין לשכת הבריאות מחוז מרכז  וצוות בית-החולים "מאיר"

 A בהפעלת מרכז נחשפים באירוע  ביולוגי חריג – צהבת

מרים פייס, MA,RN אחות מחוזית לשכת הבריאות מחוז מרכז

miriam.pais@lbm.health.gov.il  :סופר מכותב

 תקציר
הכנות  של   בעיצומן    ,21.10.2010 ה'  ביום 
תרגיל  במסגרת  נחשפים  מרכז  להפעלת 
ביולוגי  אירוע  )המדמה   "5 כתומה  "להבה 
הבריאות   בלשכת  הודעה   התקבלה  חריג(, 
מחוז מרכז, כי  אחות ממחלקת ילודים בבית-
חולים "מאיר" חלתה בהפטיטיס A. נמסר גם, 
כי האחות עבדה במחלקה בין התאריכים 7-12 

באוקטובר,  טרם אובחנה כחולה. 
לנוכח זאת, הוחלט לחסן בגמה גלובולין את 
כל התינוקות, אשר שהו במחלקה בתאריכים 
פעיל  בחיסון  ולחסן  מועמדים(,   187( אלה 
שטיפלו  המבוגרים,  כל  את   )HAVRIX(
ובני  צוות  )אנשי  הללו  התינוקות  בהפרשות 
משפחה(. הוחלט, כי החיסונים יינתנו בבית-
שזה  המשפחות  על  להקל  מנת  על  החולים, 
ומתגוררות  הלידה,  חוויית  את  עברו  עתה 

ביישובים הסמוכים. 
כהזדמנות  לפתחנו"  "התגלגל  זה   אירוע 
של  והפעלה  פתיחה  למעשה  הלכה  ליישם 
"מאיר"  בית-החולים  בתחום  נחשפים  מרכז 
ביולוגי חריג אמיתי,  כשבועיים  בגין אירוע 

לפני התרגיל,  שהוזכר לעיל.

 תיאור השתלשלות  האירוע
התקבלה  לאירוע(   1 )יום    20.10.10 ד'  ביום 
הודעה  פתח-תקוה  הבריאות  בלשכת 
 A לצהבת  חיובית  תוצאה  על  מהמעבדה 
האחות   בשומרון.  מיישוב   54 בת  חולה  אצל 
ביצעה  האפידמיולוגית של לשכת הבריאות 
ומול  המטפל  הרופא  מול  כמקובל  חקירה 
טיפול  לקבלת  הופנו  המשפחה  בני  החולה. 
התברר,  עוד  ביישוב.  בקופת-חולים  מונע 
נמצאו  בהריון,   24 בת  החולה,  בת  אצל  כי 

תסמינים קליניים, הדומים לאלה של האם. 
לאחות  נמסר  לאירוע  ה-2  ביום 
חיובית  תשובה  לבת  גם  כי  האפידמיולוגית 

לצהבת A. כן התברר, כי היא  עובדת כאחות 
"מאיר".  בבית-החולים  יונקים  במחלקת 
נערך בירור לגבי מועדי עבודתה של האחות 

במחלקת יילודים, והודעה הועברה למחוז.
לרופאת  נמסר  לאירוע  ה-2  היום  בצהריי 
של  גילוי  על  "מאיר"  מבית-החולים  המחוז 
 .A אחות ממחלקת יילודים, שחלתה  בצהבת
אפידמיולוגית,  חקירה  עם  הצטלב  זה  מידע 
האפידמיולוגית  האחות  על-ידי  שהתנהלה 

מנפת פתח-תקוה. 
לנוכח זאת, הוחלט על פתיחת מרכז נחשפים 

למתן חיסון סביל ופעיל בהתאם. 
והוכנו   בבית-החולים,  הפעלה  מטה  נפתח 
לחיסון  המועמדים  התינוקות  של  רשימות 

בגמה גלובולין.
הוחלט כי, ניטור חיסוני התינוקות שהשתחררו 
יהיה  משפחותיהם  ובני  מבית-החולים 
ניטור צוות  באחריות לשכת הבריאות, ואילו 
המאושפזים  התינוקות  וחיסוני   המחלקה 

במחלקה, יהיה באחריות בית-החולים.
התינוקות  להורי  טלפונית  פנייה  בוצעה 
לזימון מתן החיסונים במרפאות החוץ בבית-
החולים על-פי נוסח אחיד ומוסכם )בעברית 

ובערבית(.
הוזמנו חומרי חיסון מחברת "שראל", והודעה 
נמסרה לתקשורת באמצעות משרד הדוברת 

במשרד הבריאות.
פתח- הבריאות  מלשכת  אחיות   15 גויסו 
בית-החולים  לאחיות  חברו  אשר  תקוה, 
למתן החיסונים לתינוקות ולמבוגרים  )ביום 
לביצוע  לאחיות  תדרוך  ומתן  לאירוע(,  ה-3 

הפעילות. 
גלובולין  ניתנו חיסוני גמה    - 3 לאירוע  יום 
ל-167 תינוקות מתוך 187 מועמדים, וחיסוני 
התבצע  התהליך  מבוגרים.  ל-271    HAVRIX
במקצועיות,  בסדר מופתי ובאווירה מסבירת 
לשאלות  מפורט  הסבר  מתן  תוך  פנים, 

כי  גם,  התברר  זה  ביום  והוריהם.  המחוסנים 
אחות נוספת במחלקה קיבלה תוצאה חיובית 
לצהבת A. הוחלט להרחיב את החיסונים גם 
לתינוקות, שנולדו בין ה-14 ל-19 באוקטובר.

המשיך  הנחשפים  מרכז   - לאירוע   5 יום 
גויסו  והערב.  אחר-הצהריים  בשעות  לפעול 
נפת  נתניה,  בריאות  נוספות מלשכת  אחיות 
פתח-תקוה  ואחיות בכירות מהמחוז. ביום זה 
חוסנו 76 תינוקות מתוך 97 מועמדים ו-155 

מבוגרים. 
תינוקות    243 ביומיים   חוסנו  בסך-הכול 
ו-426 מבוגרים. מספרים אלה  אינם כוללים 
את סגל בית-החולים, ואת התינוקות ששהו  

במחלקה בשלהי האירוע.
מתוך 41 התינוקות המועמדים, שלא חוסנו, 
הסתבר כי 4 מסרבים, 4 שוהים בפגייה ולא 
נחשפו,  24  טרם אותרו, השאר הופנו למיון 
ביום החמישי  החיסון  לקבלת  בבית-החולים 

לאירוע. 

התקשורת  אמצעי  על-ידי  סוקר  האירוע  
המקצוע  אנשי  מצד  הן  להערכה  וזכה 
להתחסן.  שבאה  האוכלוסייה  מצד  והן 
ההסברה,  לרמת  לארגון,  התייחסה  ההערכה 

למקצועיות וליחס האישי. 
מחזקת  אמת,  בשעת  זאת,  חיובית  התנסות 
לקבל שיתופי פעולה  ניתן  כי  את התחושה, 
חירום.  בשעת  שונים  ארגונים  בין  מיטביים 

אין ספק - זוהי בריאות הציבור במיטבה.

נפתית  אחות  שטרן,  טובה  ל:  חמה  תודה 
דיבון,  שוש  פתח-תקוה;  בריאות  לשכת 
פתח- בריאות   לשכת  נפתית  אחות  סגנית 
אפידמיולוגית,  אחות  בריקמן,  זהבה  תקוה; 
רנצר,  איריס  פתח-תקוה;  בריאות  לשכת 
מחוז  הבריאות  לשכת  מחוזית  אחות  סגנית 

מרכז על שיתוף פעולה פורה ומפרה.



yair.rozen@mail.biu.ac.il -קורות חיים ניתן לשלוח במייל ל
 ולציין עבור סיעוד

אוניברסיטת בר-אילן
הפקולטה למדעי החברה

החוג המשולב למדעי החברה

תוכנית לתואר ראשון בסיעוד

דרושים אחים/אחיות
בעלי תואר שלישי או שני

להוראה ולהדרכה
)עדיפות תינתן למועמדים בעלי  רקע מחקרי(

תואר  ובוגרי  מוסמכים  ואחיות  לאחים  מיועד  הקורס 
ראשון ומעלה  בתחום מדעים ורפואה, נדרשת שליטה 

בשפה האנגלית.

לפרטים נוספים ראה עמוד ___ בעיתון.

הקורס הקרוב:
מחזור 12 � פתיחה ב�12.12.2010 (לימודי אחה"צ, 3  פעמים בשבוע)

מחזור 13 � פתיחה ב�1.2.2011 (לימודי בוקר, יום בשבוע)

למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות ל : 
אורנה לנגרמן , מנהלת מחלקת הדרכה , חברת ג ' י. סי. פי.   

 orna@gcp. co. il | www.gcp-academy.co.il , 054�4770542 :טלפון
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אחות מוסמכת

וחצי  שנתיים  בת  חדשה  לימודים  לתוכנית  ההרשמה  החלה 
לתואר אחות מוסמכת בבתי ספר לאחיות במרכזים המובילים:

)במהלך הלימודים ניתן להתגורר במעונות בתי הספר על בסיס מקום פנוי(

בתום התוכנית - השתלבות מהירה בעבודה
המתאימים יוכלו בהמשך להשלים לימודים לתואר בסיעוד,

באחד המוסדות המוכרים.

שכר הלימוד יקבע ע"י משרד הבריאות

בית הספר האקדמי לסיעוד בית חולים אסף הרופא
בית הספר האקדמי לסיעוד ע"ש א. וולפסון חולון

בית הספר האקדמי לסיעוד שיבא תל השומר

פרטים והרשמה:
טל: 08-9779472
טל: 03-5028359
טל: 03-5302580

תנאי קבלה:
מועמדים בעלי תעודת בגרות, פסיכומטרי 500.

שיבאוולפסוןאסף הרופא

פתיחת הלימודים - סמסטר אביב - מאי 2011

מקצוע מוביל לחיים

רבע מלטה
עדיין לא מוכן
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מהנעשה בשטח
מחזון לעשייה: אחות מרכזת מחקר בבריאות הציבור

Dejong, W.,Larimer, M.E.,Wood, M.D., & Hartman,R. (2009). NIAA's rapid response to college drinking problems initiative: 
reinforcing the use of evidence-based approaches in college alcohol prevention. Journal Standard of Drugs Supply, 16, 5-11.
Harden,A.,Brunton,G.,Fletcher,A.,& Oakley,A. (2009). Teenage pregnancy and social disadvantage: systematic review integrating 
controlled trials and qualitative studies. BMJ, 12, 339-425. 
Kelly,G.A., & Kelly,K.S.(2009).Effects of aerobic exercise on non-high-density lipoprotein cholesterol in children and adolescents: A 
meta analysis of randomized controlled trials. Progressive Cardiovascular Nursing, 24(1),128-132.
Polit,D.F., & Back  C.T.,(2004). Nursing research , principals and methods .(7thed.). Philadelphia:  Lippincott.

חיוביים,  היבטים  פיתוח  מאפשר  המחקר  
הזקוקים לטיפוח בחיי העבודה שלנו. היבטים 
אלה כוללים: פיתוח של פעילות אוטונומית 
לשאול  החופש  ושליטה,   עצמאות  ותחושת 
הסקרנות,  עליהן,  להשיב  ולנסות  שאלות  
ולשפר,  לשנות  הרצון  תופעות,  להבין  הרצון 
הקניית הרגלים של עבודה שיטתית, פיתוח 

היצירתיות ואהבת הידע )ברטל, 1993(. 

פלורנס  העלתה  ה-19  במאה  כבר 
נייטינגייל  את הטענה, כי אחיות צריכות 
מקצוע  את  להורות  ויש  במחקר,  לעסוק 
מובילות  אחיות  אקדמית.  ברמה  הסיעוד 
בשנות    Barnanda למשל,  היו,  במחקר 
והתעללות  סיכון  גורמי  שחקרה  ה-70, 
בילדים. Fincher בשנות ה - 80, שהבחינה 
כי תינוקות חשופים לשמש סובלים פחות 
למחקר,  שהוביל  מה  היילוד,  מצהבת 
את  מעלה  שמש  אור  כי  אישר  אשר 
ילודים.  של  הבילירובין  הפרשת  כושר 
נוספים בתקופה ההיא   מחקרים מובילים 
המוקדם  השחרור  בהשפעת  התמקדו 
כיום   .)Polit & Back ,2004( פגים  של 
עוסקים מחקרים חדשניים בנושאים כמו 
 Harden,( נערות  בקרב  ההיריון   סוגיית 
 )Brunton, Fletcher & Oakley, 2009
בקרב  לאלכוהול  התמכרות  ומניעת 
 Dejong, Larimer & Wood( מתבגרים 
בילדים   השמנה  מניעת  גם  כמו   ,)2009

.Kelly & )Kelly,2009(

 - ראיות"  מבוססת  סיעודית  "עשייה 
המוטיב  היא   "evidence  based nursing"
המרכזי בפיתוח האקדמי המואץ של הסיעוד 
מרכזת  ובתפקיד  בכלל,  האחרונים  בעשורים 
מחקר בסיעוד בעשור האחרון בפרט. תפקיד 
כמעט  הארץ.  ברחבי  בבתי-חולים  נפוץ  זה 
ייעד  שלא  עצמו,  המכבד  בית-חולים,  שאין 
משרה לאחות מחקר. אך מה קורה בבריאות 
הציבור? בריאות הציבור מהווה קרקע פורייה 
ממלאות  והאחיות  מחקרים,  לביצוע  ונרחבת 
תפקיד מפתח ייחודי בניהול העשייה וקידום 
מוקדם  ולאבחון  לבריאות  חינוך  הבריאות, 
והמחקרים,  הסקרים  כיום  מחלות.  ומניעת 
יוזמות  פרי  הינם  הציבור,  בבריאות  הנערכים 
מקומיות, ויש שהם חלק ממטלות אקדמיות. 
לרוב המחקרים   אינם חלק אינטגרלי ושוטף 
בעבודה הסיעודית. הסקרים ותהליכי המדידה 
הראשוניים נערכים בעיקר על קבוצות קטנות. 
הגיעה העת לגדול, לפתח ולהכליל תהליכים 
מחקריים על קבוצות אוכלוסייה נרחבות יותר, 

כיאה לבריאות הציבור.

של  בחשיבות  ההכרה  מתוך  המרכז,  במחוז 
אחות  לייעד  לנכון  ראינו  המחקר,  קידום 
כמרכזת מחקר, שתקדם ותמסד את התחום. 

היעדים שהוצבו כוללים: 
ק גיבוש הצעות מחקר והובלת מחקרים

ק פיתוח מודלים בקידום בריאות ורפואה מונעת.

ק עזרה בקידום אקדמי של אחיות בשדה 

ק תכנון מחקרים משותפים לאשפוז ולקהילה

ק כתיבה ופרסום 

ק מיסוד כנסים בראייה מחקרית   

נבנה פורום מחקר מחוזי, בו משמשת מרכזת 
המחקר כמרכזת הפורום. בכל אחת מארבע 
נציגה/נאמנה/רפרנטית  נבחרה  הנפות 
נדרשו  התהליך  להתנעת  המחקר.  לקידום 
למחקר.  סוגיות  להעלות   בפורום  החברות 
הנושא   נבחר  נושאים  של  רב  מגוון  מתוך 
עם  חלב  טיפת  אחיות  "התמודדות  הראשון: 

סביבת עבודתן". 

נפותיו  החזון של הנהלת הסיעוד במחוז על 
הוא,  שהעשייה המחקרית תתמסד כחלק מן 
ונפה. השאיפה  התרבות הארגונית בכל נפה 
הראייה  את  יקדמו  שהרפרנטיות  לכך,  היא 

המחקרית ויעודדו ביצוע מחקרים בנפות. 

התפקיד  את  למסד  היא  השאיפה  לסיכום, 
של אחות מרכזת מחקר, לפתח יחידת מחקר 
מקצועי  ומשאב  מקור  לשמש  מקצועית, 
הציבור  בבריאות  הסיעוד  בתחום  למחקרים 
ואחות  אחות  לכל  מחקרית  ראייה  ולהקנות 

במחוז .  

חברות פורום מחקר: יפה עין-גל, יו"ר, יעל בן-
נתניה,  נפת  גרבר,  איילה  מרכז,  מחוז  שלום, 
יפעת פינדלינג, נפת רמלה, ג'ולי קרקו, נפת 

פתח-תקווה, רוקסי שאבי, נפת רחובות.

;M.A., R.N 2מרים פייס ;M.A., R.N 1יפה עין-גל
1מרכת בריאות התלמיד ותחום מחקר בסיעוד במחוז מרכז, משרד הבריאות; 2אחות מחוזית, מחוז מרכז, משרד הבריאות;

zehava.yahav@ibm.gov.il :סופר מכותב

ביבליוגרפיה:

ברטל, נ. )1993(. מחקר יכול להיות מרתק - בעיקר כאשר הוא שלך. סיעוד אונקולוגי, ב, 2, 18-21.
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RN, PhD 2מיכל רסין ;RN, BA 2רעות נווה ;RN, BA 1אנטון פישלוב ;RN, BA 1איגור מרקובסקי
1יחידה לטיפול נמרץ נשימתי; 2יחידת מחקר בסיעוד

מרכז רפואי אסף הרופא

הערכת התערבות למניעת פצע לחץ
באיבר המין הזכרי בחולים המאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ נשימתי

 תקציר
בחולה  השתן  למערכת  צנתר  הכנסת  רקע: 
שעלולה  שכיחה,  פעולה  היא  מאושפז 
ליצור סיבוכים. אחת הבעיות הקשות ביותר 
לטיפול, המתפתחת כתוצאה מהצנתר, היא 
או  הרגליים,  בין  הצינור  כליאת  לחץ.  פצע 
לחץ מתמיד של הצנתר על איזור המיאטוס 
עלולים  גברים,  אצל  השופכה(  של  )העטרה 
לגרום לפצע לחץ ובהמשך לביקוע של איבר 
המחקר:  מטרת  השופכן.  של  ולעיכול  המין 
התערבות  של  יעילותה  מידת  את  להעריך 
למניעת פצע לחץ באזור המיאטוס, שנגרם 
השתן.  מערכת  בצנתר  משימוש  כתוצאה 
גברים,   169 השתתפו  במחקר  שיטה: 
המאושפזים ביחידה לטיפול נמרץ נשימתי. 
קבוצת  קבוצות:  לשתי  אקראית  חולקו  הם 
התערבות  שעברה  ניסוי,  וקבוצת  ביקורת 
למניעת פצע לחץ. ההתערבות כללה רחצת 
שינוי  וסבון;  במים  הצנתר  כניסת  איזור 
לצד,  מצד  העברתו  על-ידי  הצינור  מיקום 
וקיבועו לירך באמצעות פד גזה ומיקרופור. 
ועדת  על-ידי  אושרה  המחקר  מתכונת 

הלסינקי מוסדית.
אחת  פעם  ההתערבות  ביצוע  תוצאות: 
משמעותיים  הבדלים  הדגים  לא  ביממה 
שתי  בין  הלחץ  פצע  התפתחות  בשיעור 
ההתערבות  כאשר  זאת,  לעומת  הקבוצות. 
בוצעה שלוש פעמים ביממה, שיעור הופעת 
פצע הלחץ במיאטוס היה משמעותית נמוך 
מסקנות:  הביקורת.  לקבוצת  בהשוואה  יותר 
הוא  שעיקרה  פשוטה,  התערבות  באמצעות 
במשמרת,  פעם  הצנתר  צינור  מיקום  שינוי 
הופעת  את  באופן משמעותי  להפחית  ניתן 
פצע הלחץ במיאטוס. טיפול בצנתר, אבטחת 
לתחום  שייכים  לחץ  פצע  ומניעת  קיבועו 
שבו  התחום,  בדיוק  זהו  הסיעוד.  אחריות 
יכולת  על  משמעותית  השפעה  לאחות  יש 

שיפור איכות הטיפול.
השלכות: על בסיס ממצאי המחקר הוכנסה 
לטיפול  ביחידה  הסיעודית  העשייה  לשגרת 
ראיות  שתוארה.  ההתערבות  נשימתי  נמרץ 
המחקר תמכו בהחלטה והועילו בגיוס שיתוף 

הפעולה מצד אנשי הצוות. 

 מבוא 
במהלך  לחץ  פצע  מפתחים  מהחולים   5%
הלחץ  פצעי  התפלגות  בבית-חולים.  אשפוזם 
פנימית  במחלקה   2% היא:  השונות  במחלקות 
ובכירורגיה, 10% באורטופדיה. ביחידה לטיפול 
במיוחד  גבוה  שיעור  על  מדווח  נשימתי  נמרץ 
חולה  כל   ,)20%( לחץ  פצעי  התפתחות  של 
במהלך  לחץ  פצע  מפתח  בממוצע  חמישי 
 Benbow, 2009, Bennett et al 2004,( אשפוזו

.)Nijs, Toppets, Defloor & Bernaerts, 2009
הדם  באספקת  כפגיעה  מוגדר  לחץ  פצע 
מתמיד  מלחץ  כתוצאה  הרכות,  לרקמות 
משטח  בין  נלכדות  כשהן  עליהן,  המופעל 
לבין  כיסא,  או  מיטה  כמו  קשה,  חיצוני 
 Sivaraman,( עצם  כמו  קשה,  פנימי  משטח 
Tal, Roopa & Murali, 2001(. הפגיעה יכולה 
לסווג  מקובל  עמוקה.  או  שטחית  להיות 
עומק  על-פי  דרגות  לארבע  הלחץ  את פצע 
אך  שלם,  העור  ראשונה  בדרגה  הפגיעה: 
צבעו משתנה לאדום. בדרגה השנייה מופיעה 
שטוח,  בכיב  שמתבטאת  בדרמיס,  פגיעה 
השלישית  בדרגה  נסיוב.  שבתוכה  יבלת  או 
הפגיעה היא בכל שכבות העור כולל השומן 
ובדרגה הרביעית  ונמק,  התת-עורי שמזדהם 
ועמוקה,  מסיבית  היא  ברקמות  הפגיעה 
ו\או  סחוס  גיד,  בשריר,  פגיעה  לכדי  עד 
מסיבי  ובנמק  בזיהום  המלווה  פגיעה,  עצם, 

 .)Benbow, 2009(

כגורם  נחשבת  תזוזה  ללא  ממושכת  שכיבה 
סיכון מרכזי להתפתחות פצע לחץ. האזורים 
העצה,  עצם  הם:  להתהוותו  השכיחים 
טרוכנטר, ברך ועקבים. עם זאת, לחץ מתמיד 
מכל סוג שהוא, למשל, מצינורות כמו זונדה, 
הוא  גם  עלול  השתן  למערכת  וצנתר  טובוס 
 .)Sivaraman et al., 2001( לגרום לפצע לחץ 
נטולי  באיזורים  במיקום.  תלוי  הפצע  עומק 
ואיזור המיאטוס  אוזן  אף,  כמו  שכבת שומן 
הפצע נראה לכאורה שטחי, למרות שהפגיעה 
לפצע  ומקבילה  משמעותית  היא  ברקמות 
 Black 2007;( ארבע  או  שלוש  בדרגה  לחץ 
Head, 2006(. מטרת העבודה הנוכחית הייתה 
התערבות  של  יעילותה  מידת  את  להעריך 

שנוצר  המיאטוס,  באזור  לחץ  פצע  למניעת 
כתוצאה משימוש בצנתר של מערכת השתן.

 סקירת ספרות
פעולה  היא  השתן  למערכת  צנתר  הכנסת 
החולים  שיעור  בבית-חולים.  שכיחה 
המאושפזים, להם מוכנס צנתר לדרכי השתן, 
 Gotelli, Merryman, Carr(  15%  -  25% הוא 
בצנתר  השימוש  לרוב   .)& McElveen,  2008
מועט  לחלק  ימים;   28 עד  קצר,  לזמן  נועד 
ארוך,  לזמן  היא  הצנתר  הכנסת  החולים  של 
מהחולים  ל-10%-5%  ואילו  שבועות,   12 עד 
קבוע  באופן  השתן  למערכת  הצנתר  מוכנס 
.);Promped, 2004; Rowan, 2006 Head, 2006(

פולי,  קטטר  הנקרא  השתן,  לדרכי  צנתר 
על-ידי  שהומצא  וגמיש,  חלול  צינור  הוא 
שמו  ומכאן   ,1934 בשנת  פולי  פרדריק 
לשלפוחית  מוחדר  הוא   .)Promped, 2004(
בלון  ישנו  בקצהו  ניקוז.  למטרות  השתן 
שניפוחו עם מים סטריליים, נועד לקבע את 
הצנתר ולמנוע את יציאתו משלפוחית השתן 
 Head, 2006; Vaidyanathan, Hughes, Oo(
צנתר  של  הממוצע  אורכו   .)& Soni, 2008
25 ס"מ לאישה ל-44  בין  לדרכי השתן הוא 
שונים,  במספרים  מופיע  והוא  לגבר,  ס"מ 
הסיבות  ורוחבו.   אורכו  את  המייצגים 
הן:  שתן  לדרכי   צנתר  להכנסת  העיקריות 
בדרכי  חסימה  כשישנה  לדוגמא,  לניקוז, 
במצב  הערמונית,  מהגדלת  כתוצאה  השתן 
השתן,  בשלפוחית  נוירולוגית  פגיעה  של 
כירורגית,  התערבות  ואחרי  לפני  לחולים 
ולמעקב אחר המצב ההמודינמי של החולים 
 Freeman,( נמרץ  לטיפול  ביחידה  במיוחד 

 .)2009; Promped, 2004

השתן  לדרכי  צנתר  של  זמן  לאורך  הכנסה 
הבעיה  ובעיות.  סיבוכים  ליצור  עלולה 
השתן  בדרכי  זיהום  היא  ביותר  השכיחה 
 Freeman, 2009; Head, 2006; Vaidyanathan(
דרכי  של  טראומה  ואחריה   ,)et al., 2008
ו\ בצינור  ואבנים  גלדים  היווצרות  השתן, 
או בשלפוחית השתן, ושינוים נוירופלסטיים 
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הערך המוביל את העשייה הוא¨ הדאגה לרווחה פיזית ונפשית¨ שמירה על כבוד האדם¨
Æפרטיותו¨ בריאותו ובטחונו¨ תוך שימת דגש על איכות ומצוינות

גב‘ רויטל מדינה ≠ מנהלת שירותי הבריאות
רחוב ראול וולנברג ≥≤¨ רמת החייל תל אביב

 ∞∑∑≠≤∂≤∞±∞≤ ¨∞μ¥≠π∞∞∏¥π¥

ב“עד ∞≥±“ תל אביב הוקם מרכז בריאות מתקדם¨ המציע שיטות טיפול חדשניות וייחודיות ומותאם לשינויים 
ולתמורות החלים במערכת הבריאות בארץ ובעולםÆ במרכ̈ז צוות רב מקצועי מסור ומיומן¨ בעל ניסיון ומוניטין בטיפול 

בגיל השליש̈י הכולל∫ רופאים מומחים¨ אחיות מוסמכות¨ מטפלות¨ פיזיותרפיסטיות¨ עובדת סוציאלית¨ מרפאה בעיסוק¨ 
רכזת חברה ותרבות לפעילות יומית מגוונת ודיאטניתÆ רופא וצוות אחיות נמצאים במקום ¥≥ שעות ביממה ומאפשרים 

Æמתן טיפול וליווי לפי מיטב הידע הרפואי≠גריאטרי

PRIVATE CARE קומת דירות
 Æיחידות דיור פרטיות¨ במגוון גדלים¨ מפוארות ומאובזרות במדיח¨ מקר̈ר כיריים קרמיות¨ מכונת כביסה ומכונת ייבוש

 Æבכל דירה לחצני  מצוקה הנותנים  מענה  באופן מיידי בעת הצורך Æבכל הדירות  מרפסות שמש וחלקן הינן דירות גן
יחידות אלה מיועדות לדיירים הזקוקים לעזרה חלקית או מלאה של מטפל בתפקוד היום יומ̈י

Æהיכול לגור איתו או לסייע מספר שעות ביממה¨ בהתאם לצורך
Æהדירות ממוקמות בסמוך למרפאה והדיירים נהנים מפיקוח ועזרה רפואית ככל שיידרש

מחלקת החלמה
 Æמחלקה ייחודית באווירה רגועה ותנאים מושלמים המיועדת לאנשים הזקוקים להחלמה¨ הבראה¨ נופשון או התחזקות

Æהמחלקה נותנת מענה למצבים רפואיים שונים וקיימת אפשרות לשהות בה תקופות קצרות או ארוכות

דיור תומך
מחלקה המציעה מגוון שירותים לטיפול איכותי בדיירÆ פועלת בשילוב של פנסיון ובית ומיועדת לאנשים הזקוקים 

לסיוע והשגחה רפואית וØאו פיזית¨ אך אינם מוגדרים כסיעודייםÆ לכל  דייר מותאמת תוכנית טיפול אישית¨
Æהעונה על צרכיו הייחודיים

עד ∞≥± איתך בכל שעה

מרכז הבריאות
שילוב מושלם של איכות¨ מקצועיות ויחס אישי ואנושי

תל אביב

 Æהמחלקות פתוחות גם למטופלים שאינם דיירי המרכזÆ±≤∞ במרכז קיימת גם מחלקה סיעודית¨ הנותנת שירות לדיירי עד

Æתמונות להמחשה בלבד™



האחות בישראל ינואר 2011 30

למיאטוס  הצנתר  בין  המפריד  מיוחד,  וקצף 
במים  האיזור  ניקיון  מהמקום,  לחץ  ומשחרר 
אנטיבקטריאליות  במשחות  ושימוש  וסבון, 
 Hanchett, 2002; LeBlanc & Christensen,)
עם   .)2005; Promped 2004; Smith, 2007
במניעת  ראשיתו  ביותר  הטוב  הטיפול  זאת, 

היווצרות פצע הלחץ.

ביחידה לטיפול נמרץ כללי מאושפזים חולים 
במצב קריטי, קשה ומורכב, הם זקוקים לניטור 
מוכנס  לכולם  ולכן  תפקודיהם,  של  מתמיד 
צנתר למערכת השתן, כדי לאמוד את תפוקת 
שרוב  לב,  שמנו  עבודתנו  במהלך  השתן. 
באיבר  לחץ  פצע  מפתחים  החולים  הגברים 

המין עקב הקטטר. 

לחץ  פצעי  ומניעת  בצנתר  שטיפול  למרות 
הינם בתחום אחריותה  בו  כתוצאה משימוש 
הסיעודית  בספרות  האחות,  של  הבלעדי 
מקרים  תיאורי  מלבד  בו.  לדון  מרבים  לא 
בתחום  והעשייה  נחקר,  לא  הנושא  ספורים, 
אינה מבוססת על ראיות. על סמך כל הנאמר, 
מטרת המחקר היא לבדוק את מידת יעילותה 
באיזור  לחץ  פצע  למניעת  התערבות  של 

המיאטוס. 

 שיטה
בהמשך(,  )יפורטו  שלביו  שני  על  במחקר 
זכר,  ממין  מטופלים   169 השתתפו 
נשימתי.  נמרץ  לטיפול  ביחידה  המאושפזים 
קבוצת  קבוצות:  לשתי  אקראית  חולקו  הם 
ניסוי וקבוצת ביקורת. הקריטריונים להכללה 

היו: מין גברי, חולים עם פולי קטטר, שהוכנס 
היה  נוסף  קריטריון  במלר"ד.  או  ביחידה 
שביום קבלתם ליחידה היו החולים ללא פצע 
לחץ במיאטוס. חולים שלא נכללו בניסוי היו 
חולים עם קטטר טימן או סופר פוביק קטטר, 
חולים לאחר ניתוח אורולוגי וחולים, שאושפזו 
מתכונת  במיאטוס.  לחץ  פצע  עם  ביחידה 
הלסינקי  ועדת  על-ידי  אושרה  המחקר 

מוסדית. איסוף הנתונים נמשך כשנה וחצי.

תיאור שלב I  של ההתערבות 

קבוצת הניסוי: פעם אחת ב-24 שעות בוצעה 
צנתר  כניסת  איזור  של  וסבון  במים  רחצה 
הקטטר  לצינור  מיקום  שינוי  נערך  השתן, 
לירך  וקובע  שני(,  לצד  אחד  מצד  )הועבר 

באמצעות פד גזה ומיקרופור.

שעות  ב-24  אחת  פעם  הביקורת:  קבוצת 
כניסת  איזור  של  וסבון  במים  רחצה  בוצעה 

הצנתר.

תיאור שלב II של ההתערבות

קבוצת הניסוי: שלוש פעמים במשך 24 שעות 
)פעם אחת בכל משמרת(, בוצעה רחצה במים 
שינוי  נערך  הצנתר,  כניסת  איזור  של  וסבון 
מיקום לצינור הקטטר )הועבר מצד אחד לצד 
שני(, וקובע לירך באמצעות פד גזה ומיקרופור.

שעות  ב-24  אחת  פעם  הביקורת:  קבוצת 
כניסת  איזור  של  וסבון  במים  רחצה  בוצעה 

הצנתר..

בעיות   .);Promped, 2004 Head, 2006(
בתנועה,  הגבלה  הן  הצנתר,  שיוצר  נוספות, 
בקבוצת  הם  קשישים  בכבוד.  ופגיעה  כאב 
סיכון לפתח סיבוכים כתוצאה מהצנתר, כיוון 
שיכולת ההחלמה שלהם נמוכה יותר בהשוואה 
 ).Gotelli et al, 2008; Head, 2006( לצעירים 
 continuous( בצנתר  שימוש מתמשך  בנוסף, 
indwelling urethral catheter(, וקטטר ארוך 
 Gotelli et( ורחב, נחשבים גם הם גורמי סיכון

.)al, 2008; Head, 2006; Rowan,2006

לטיפול  והקשים  השכיחים  הסיבוכים  אחד 
הוא פצע לחץ, שנגרם מצנתר השתן. כליאת 
הצינור בין הרגליים לאורך זמן עלולה ליצור 
 Sivaraman(פצע לחץ בחלק הפנימי של הירך
של  מתמיד  לחץ  כן,  על  יתר   ).et al., 2001
של  )העטרה  המיאטוס  איזור  על  הצנתר 
לפצעים  לגרום  עלול  גברים,  אצל  השופכה( 
המין  איבר  של  לביקוע  ובהמשך  וארוזיה, 
ולעיכול של השופכן. פצעים באיזור המיאטוס 
מתפתחים מהר מאוד לדרגה 3-4, ומשתייכים 
 Hamid & Shah,( הלחץ  פצעי  לקטגוריית 
LeBlanc & Christensen, 2005 ;2003(. מלבד 
הכאב הרב הכרוך במיקומו העדין של הפצע 
המטופל  של  העצמי  הדימוי  הזיהום,  וסכנת 
 Hamid & Shah, 2003; LeBlanc &  ( נפגע 

.)Christensen, 2005
 

מצב  הוא  המיאטוס  באיזור  לחץ  פצע 
המופיעות  ההמלצות,  התערבות.  המחייב 
הרירית הפתוחה  על  הגנה  כוללות:  בספרות, 
ומניעת התקדמות תהליך העיכול באמצעות 
שונים  קיבועים  מיוחדים,  בסטריפים  שימוש 

ממצאים
I שלב

של  הראשון  בשלב  המשתתפים  מספר 
המחקר היה 57 מטופלים: -29 בקבוצת הניסוי 
בין שתי  בהשוואה  הביקורת.  בקבוצת   28 ו- 
משמעותיים  הבדלים  נמצאו  לא  הקבוצות 
בכל המשתנים שנמדדו, שכללו: גיל, אבחנות, 

הופעת פצע לחץ והיום בו  התפתח.

טבלה -1 שלב ראשון

קבוצת ביקורת P valveקבוצת ניסוי

N.S

N.S

SD
60

)19.9(

39.3% )11(
17.9% )5(
28.6% )8(
14% )4(

63.7
)15.7(

גיל ממוצע

28.6% )8(

)5.9(

37.9% )11(
27.6% )8(
20.7% )6(
13.8% )4(

אבחנות:

N.S

שוק ספטי
אי-ספיקה נשימתית

טראומה
אי-ספיקה כלייתית

24.1% )7( התפתח פצע לחץ

היום בו התפתח פצע לחץ - 
10.5ממוצע

)4.8(

9N.S

SD

כיוון שלא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות, כאשר ההתערבות בוצעה פעם אחת ביממה, נבנה מערך מחקרי חדש, שבו בוצעה אותה 
התערבות שלוש פעמים ביממה. בקבוצת הביקורת נותרה ההתערבות ללא שינוי.
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II שלב
המחקר  של  השני  בשלב  המשתתפים  מספר 
הניסוי  בקבוצת   57- מטופלים:   112 היה 
של  הממוצע  הגיל  הביקורת.  בקבוצת   55 ו- 
ושל  שנים,   61.4 היה  הניסוי  קבוצת  משתתפי 
הבדלים  ללא  שנים,   64.5   - הביקורת  קבוצת 
נמצאו  לא  גם  כך  הקבוצות.  בין  משמעותיים 
שתי  של  האבחנות  בין  משמעותיים  הבדלים 
ספטי,  שוק  היו:  בהן  שהעיקריות  הקבוצות, 
ואי-ספיקה  טראומה  נשימתית,  אי-ספיקה 
כלייתית. פצע לחץ התפתח באופן משמעותי 
יותר בקבוצה, שלא בוצעה בה התערבות. באשר 
למספר הממוצע של היום בו התפתח פצע לחץ, 

לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין הקבוצות.

טבלה -1 שלב ראשון

קבוצת ביקורת P valveקבוצת ניסוי

N.S

N.S

SD
64.5
)17.4(

45.5% )25(
32.7% )18(
10.9% )6(
10.9% )6(

61.4
)16.4(

גיל ממוצע

0.002

)4.4(

29.8% )17(
35.1% )20(
19.3% )11(
15.8% )9(

אבחנות:
שוק ספטי

אי-ספיקה נשימתית
טראומה

אי-ספיקה כלייתית

38.6% )22( התפתח פצע לחץ

היום בו התפתח פצע לחץ - 
7.5ממוצע

)3.9(
8.4N.S

SD

 דיון
כתוצאה  המיאטוס  באיזור  לחץ  פצע 
בעיה  הוא  השתן  לדרכי  בצנתר  משימוש 
ביחידה.  המאושפזים  גברים,  אצל  שכיחה 
ותחושה,  תנועתיות  העדר  ארוך,  זמן אשפוז 
 continuous( שימוש בקטטר באופן מתמשך
לא  ומיקום   ,)indwelling urethral catheter
נכון של הצינור, שנכלא בין הרגליים, מהווים 
פצע  בהתפתחות  מרכזיים  סיכון  גורמי 
 Hamid & Shah, 2003; Sivaramanet לחץ 
כך, שברבע  על  מצביעים  סקרים   .)al., 2001
השתן,  לדרכי  צנתר  הוכנס  בהם  מהמקרים 
מחצית  ואצל  להכנסתו,  הצדקה  הייתה  לא 
יותר  ארוך  זמן  הצנתר  נשאר  מהמטופלים 

.)Gotelli et al, 2008( מכפי שהיה דרוש

שבביצוע  מלמדים  הנוכחי,  המחקר  ממצאי 
מיקום  שינוי  שעיקרה  פשוטה,  התערבות 
להפחית  ניתן  במשמרת,  פעם  הצנתר  צינור 
הלחץ  פצע  הופעת  את  משמעותי  באופן 
קיבועו  אבטחת  בצנתר,  טיפול  במיאטוס. 
האחות:  באחריות  הם  לחץ  פצע  ומניעת 
השפעה  לאחות  יש  שבו  התחום  בדיוק  זהו 
משמעותית על יכולת שיפור איכות הטיפול.

סיבוך,  להאיר  הייתה  הנוכחי  מטרת המחקר 
בצנתר  משימוש  כתוצאה  למניעה,  שניתן 
המאושפזים  חולים  אצל  השתן  לדרכי 
ממצאי  סמך  על  נמרץ.  לטיפול  ביחידה 
בתחום,  המצטבר  וניסיוננו  הנוכחי  המחקר 

יוצגו ההמלצות הבאות:
ואורכו חייבים להתאים לנתוני  גודל הצנתר 
המטופל. לפני הכנסת הצנתר יש לרחוץ היטב 
את האזור הגניטאלי במים וסבון או בתמיסה 

פיזיולוגית, וכך לעשות בכל יום.
במים  רק  הצנתר  בלון  את  לנפח  יש 
עלול  אחרות  בתמיסות  ניפוח  סטריליים. 
ניפוח  בזרימה.  וחסימה  ליצור קריסטליזציה 
ניפוח  היצרן.  הוראות  על-פי  ייעשה  הבלון 
ליצור  עלול   )CC10( המומלצת  הכמות  מעל 
לכמות  מתחת  וניפוח  פנימי,  לחץ  פצע 
נכון של  לא  למיקום  לגרום  עלול  המומלצת 
בשופכן(,  השתן  בשלפוחית  )במקום  הצנתר 
לצינור ארוך מדי, שחושף את המטופל  וגם 

לפצע לחץ חיצוני.
תנוחת הרגליים המומלצת למטופל עם צנתר 
בכרית  שימוש  תוך  אבדוקציה,  היא  שתן 
להפרדה בין הרגליים. יש להקפיד, שהצינור 

יהיה חופשי ולא כלוא בין הרגליים.

הוא  החוצה  הצנתר  משיכת  את  למנוע  כדי 
ומתחת  העליון,  הפרונטלי  בשליש  לירך  יקובע 
לצינור יונח פד גזה למניעת חיכוך, ופלסטר עדין 
יש להימנע  לירך.  יקבע את הצינור  )מיקרופור( 
לפגוע  שעלול  וגס,  דביק  בפלסטר  משימוש 

בעור.
צינור  מיקום  את  לשנות  יש  במשמרת  פעם 
הצנתר ולהעבירו מצד אחד לשני. באותה עת יש 

להתבונן בעור החולה באיזור.
יש לוודא ששקית השתן\האורינומטר מקובעים 
למניעת  מתלה,  על-ידי  המיטה  לדפנות  היטב 
לחץ באיזור הגניטאלי. הקפדה על ריקון השקית 
במועדים קבועים, תמנע גודש בשקית ומשיכת 

הצנתר החוצה תוך פציעת השופכן.
אודות  הצוות  אנשי  כל  את  ליידע  חשוב 
פוטנציאל היווצרותו של פצע לחץ עקב שימוש 
בצנתר. הגברת מודעות המטפלים לבעיה מהווה 

צעד ראשון במניעתה.
סיכום

ברצוננו לציין, שעל בסיס ממצאי המחקר הנוכחי 
אצלנו  הסיעודית,  העבודה  לשגרת  הוכנסה 
שתוארה.  ההתערבות  נמרץ,  לטיפול  ביחידה 
בגיוס  והועילו  ממצאי המחקר תמכו בהחלטה 

שיתוף הפעולה של הצוות הסיעודי.

Benbow, M. (2009). Quality of life and pressure ulcers. Journal of Community Nursing, 23 (12), 14-18.
Bennett, G., Dealey, C., Posnett, J. (2004). The cost of pressure ulcers in the UK. Age and Ageing, 33, 3, 230-235.
Black, J. (2007). National pressure ulcer advisory panel's updated pressure ulcer staging System. Urological Nurse, 27, 144-150.
Bycroft, J., Hamid, R., Shah, P. J. R. (2003). Case report. Penile erosion in spinal cord injury- an important lesson. Spinal Cord, 41, 643-644.
Freeman, C. (2009). Why more attention must be given to catheter fixation.   Nursing Times, 105, (29), 35.
Gotelli, J. M., Merryman, P., Carr, C., McElveen, L.  (2008). A quality improvement project to reduce the complications associated with indwelling urinary catheters. Urologic Nursing, 
28, 465-468.
Hanchett, M. (2002) Techniques for stabilizing urinary catheters. American Journal of Nursing, 102, 3.
Head, C. (2006). Insertion of a urinary catheter. Nursing Older People, 18, (10), 33-36.
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Rowan, N. (2006). Urinary Catheter: Removal. Evidence Summaries - Joanna Briggs Institute,1.
Sivaraman, K. P. N., Taly, A. B., Roopa, N., Murali, T. (2001). Case report. pressure ulcers : an unusual complication of indwelling urethral catheter. Spinal Cord, 39, 234-236.
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מקורות
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תקציר
המתבצעת  הקליני,  בשדה  לומדים  הנחיית 
בפני  מציבה  השוטפת,  העשייה  במסגרת 
הדורש  מקצועי,  אתגר  הקלינית  המנחה 
ניצב  נוסף  ניכרים. אתגר  והיערכות  השקעה 
בפני הנהלות הסיעוד בבתי-החולים, לשימור 
ולפיתוח אחיות, הפועלות כמנחות קליניות, 

בשל העומס בעבודתן.   
ייחודית,  בגישה  מחקר  יוצג  זה  במאמר 
ההנחיה  מתבצעת  כיצד  לתאר  שמטרתו 
וכיצד  השוטפת,  העשייה  במסגרת  הקלינית 
הגברת  לצורך  המנחות  את  להעצים  ניתן 
הלמידה בשדה הקליני. המחקר שילב איסוף 
מיקוד  קבוצת  באמצעות  איכותני  נתונים 
כמותיים  סקרים  עם  יחד  אישיים,  וראיונות 
קליניות,  מנחות  שונים:  מידע  ממקורות 
והנהלת  בית-הספר  נציגי  ראשיות,  אחיות 
שהמנחה  הראו,  המחקר  ממצאי  הסיעוד. 
מורכבת  למידה  בסביבת  פועלת  הקלינית 
של  מעמדותיהם  המושפעת  ודינאמית, 
הכוחות  ומיחסי  שונים  מקצועיים  גורמים 
זו נדרשת המנחה הקלינית  ביניהם. בסביבה 
קידום  לצורך  ותכונות  התנהגויות  למגוון 
רגשית  תמיכה  מתן  כולל  בשדה  הלמידה 
ציפיות  פערי  במחקר  נמצאו  עוד  ללומדים. 
לסיעוד  בית-הספר  לבין  המנחות  בין 
והאחיות הראשיות. המחקר מעלה את הצורך 
במתן גמול חומרי ורוחני למנחות ובהשקעה 
הצורך  עולה  כן,  כמו  המקצועי.  בפיתוחן 
ההנחיה  לחשיבות  הצוות  מודעות  בהעלאת 
הקלינית, בשיפור התקשורת עם בית-הספר 

לסיעוד ובהבהרת הציפיות מהתפקיד.

  מבוא 
הקליני,  בשדה  הפועלות  קליניות,  מנחות 
עבודת  את  לבצע  הגדרתן,  מתוקף  נדרשות, 
ההנחיה במקביל לעשייה היומיומית בשילוב 
זה  עומס  במיוחד.  כעמוס  בספרות  הידוע 
של  מהעבודה  הרצון  בשביעות  לפגוע  עלול 
בתחושת  לעלייה  ולגרום  המנחות  האחיות 
 Barrett & Myrick, 1998;) בעבודה  הדחק 
 Yonge, Krahn, Trojan,Reid & Haase, 2002;

 .(Hautala, Saylor & O’Leary-Kelley, 2007

על אף חשיבות התפקיד והשפעתו על גיוס 
בוצע  במערכת,  ושימורן  חדשות  אחיות 
התפקיד על-ידי אחיות בשדה הקליני לאורך 
תחומי  של  פורמאלית  הגדרה  ללא  שנים 
האחריות והמעמד המקצועי.  בעשור האחרון 
של  תפקידה  את  הבריאות  משרד  הגדיר 
למינוי,  קריטריונים  כולל  הקלינית,  המנחה 
במטרה לקדם הדרכה ברמה גבוהה ואיכותית  
האחרונות  בשנים    .)2007 הסיעוד,  )מינהל 
חלה עלייה בשימוש בהנחיה הניתנת בשדות 
הקליניים. הרקע לעלייה זו קשור גם לפתיחת 
במכללות  בסיעוד  חדשים  לימוד  מסלולי 
אחיות  הנחיית  על  הנשענים  בארץ,  שונות 
תקופת  הוארכה  לאחרונה,  הקליני.  בשדה 
סטודנטים  של  המתקדם  הקליני  האימון 
עובדה  האחרונה,  הלימודים  בשנת  לסיעוד 
הדורשת היערכות מוגברת של מנחות בשדה 

הקליני.    

מתקיים  כרם"  עין  "הדסה  הרפואי  במרכז 
מנחות  "פורום  האחרונות  השנים  בארבע 
קליניות", אשר הוקם ביוזמת הנהלת הסיעוד 

ונציגים  מהשדה  קליניות  מנחות  ובשיתוף 
לצורך  הוקם  הפורום  לסיעוד.  מבית-הספר 
תמיכה במנחות הקליניות ופיתוחן המקצועי, 
את  המאפיינים  באתגרים,  ההכרה  מתוך 
סקרי  בוצעו  הפורום  במסגרת  עשייתן. 
אשר  הקליניות,  המנחות  של  רצון  שביעות 
מהתמיכה  נמוכה  רצון  שביעות  על  העידו 
ועל  תפקידן,  מילוי  לצורך  בארגון  לה  שזכו 
הקבוצתיים  הדיונים  התפקיד.   במילוי  קושי 
חיזקו ממצאים אלו והרחיבו לגבי התחומים, 
מערכתיים   או  אישיים  קשיים  קיימים  בהם 

בביצוע ההנחיה. 

בגישת  שבוצע  מחקר,  יתואר  זה  במאמר 
פעולה,  מחקר  המכונה  ייחודית,  מחקר 
להעצמת  הדרכים  את  לבחון  שמטרתו 
הידע  חשיפת  כדי  תוך  הקליניות,  המנחות 
הייחודי שלהן.  מטרת העל של המחקר הייתה 
לקדם  ולעודד תהליכי הנחיה קלינית בבית-
והשפעתם  בחשיבותם  הכרה  מתוך  החולים, 

על חינוך הדור הבא בסיעוד. 

שאלות המחקר היו: 

למידה  מקדמות  הקליניות  המנחות  כיצד 
במסגרת עבודתן בבית-החולים? 

המעכבים  או  המעודדים  הגורמים  מהם 
למידה בשדה הקליני? 

הקלינית  המנחות  את  לחזק  ניתן  כיצד 
להגברת הלמידה בשדה הקליני?

רויטל זלקר  RN, MN, עוזרת אקדמית, המרכז הרפואי הדסה עין כרם

revitalz@hadassah.org.il :סופר מכותב

תרומת המנחות הקליניות
לקידום למידה ודרכים להעצמתן 2,1

חלק א*

2 בכל מקום בו מצוין מנחה קלינית, הכוונה היא למדריכה קלינית.
1 המאמר מנוסח בלשון נקבה, אך נוגע כמובן באותה מידה גם למנחים גברים.

* בגיליון זה יובא חלקו הראשון של המאמר, הכולל את פרק המבוא, מטרות המחקר וסקירת ספרות בנושא הנחיה קלינית: האתגר וההתמודדות.
   וכן  סקירה המתייחסת לחקירה בגישת מחקר פעולה. בגיליון הבא, יוצגו פרקי השיטה והממצאים, ויובא דיון על-פי שאלות המחקר. 
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כתב שבעה ספרים העוסקים ברפואה סינית ובריאות, השתתף במחקר )עם ד"ר אמיל חי מביה"ח ברזילי( על השפעת טיפולי דיקור אצל הסובלים 
מתסמונת תעוקתית יציבה והכשיר אלפי מטפלים בתחום. הוא מלמד בבית הספר הירושלמי לרפואה סינית אותו יסד, שם הוא מקנה לתלמידיו 

את ניסיונו הקליני ומעצב דורות של מטפלים בעלי גישה חדשנית ושונה ממה שאנו מורגלים לראות. 

הסיני  המורה  של  תלמידו  אילן, 
טין  ד"ר  בבוסטון,  שפעל  הידוע, 
מהסס  אינו  דרכו,  וממשיך  סו  יאו 
ישר  שלו  האמת  את  מלומר 
ולעניין: "יש הרבה אמונות טפלות 
צורך  יש  הסינית.  לרפואה  שחדרו 
מהטפל.  העיקר  את  לברור  חיוני 
היקנו  אותו  החשוב  העיקרון  זה 
שלנו  העבודה  שיטת  מורי.  לי 
ומציאות  נתונים  על  מתבססת 
אמונות  על  ולא  מוכחת  קלינית 
להיות  צריך  מטפל  טפלות. 
שינוי  של  מתמיד  בתהליך  מצוי 
והתנערות מאמונות ושיטות טיפול 
עם  יחד  עצמן.  את  הוכיחו  שלא 
פתיחות  על  לשמור  חשוב  זאת 

לרעיונות חדשים".

גישתו הייחודית של אילן אינה מקובלת על 
הסינית".  הרפואה  ב"מסורת  הדבקים  אלה 
הפונים  מספר  וגדל  הולך  זאת,  למרות 
"בשנים  שיטתו.  את  ללמוד  במטרה  אליו 
האחרונות עולה אחוז התלמידים המגיעים 
הם  ופיזיותרפיסטים.  אחיות  מקרב  אלי 
בשילוב  הגלומות  האפשרויות  את  מגלים 
שקשה  במצבים  בטיפול  הסינית  הרפואה 
המקובלות.  בדרכים  אתם  להתמודד 
שתן  להטלת  תכוף  צורך  כגון  מצבים 

רחם,  צניחת  הריון,  בקליטת  קושי  בלילה, 
הפרעות טרום מחזור, דימומים, מגוון נרחב 
יכולות למצוא הקלה  ועוד,  של בעיות כאב 

משמעותית בעזרת הטיפולים הללו.   

בבי"ח  ילדים  אחות אחראית מח'  רוזן,  רותי 
מאיר: "המיוחד בגישה של אילן הוא שהלימוד 
מתנהל בצורה חוייתית. יש אפשרות לשאול 
לקבל  לא  בסדר  ושזה  בפתיחות  שאלות 
ביכולת  נוכחתי שיש  כמובן מאליו.  דבר  כל 

השיטה לסייע בטיפולי פוריות".

ארזי  רוזי  לתינוקות",  "הלוחשות 
מוסמכות,  מילדות  צור,  ורותי 
טבעית  ללידה  בית  מפעילות 
בפוריה: "הידע אותו רכשנו בקורס 
נתן לנו עוד כלים יעילים בעבודה: 
הפיכת העובר, זירוז לידה טיפולים 
לאחר  הגוף  ושיקום  בטחורים 

הלידה".

תואר  מוסמכת  אחות  פרחי,  לאה 
)מח'  אסותא  מביה"ח  ראשון 
רגיה(:  רו -כי רו י אורטופדיה-נו
המקצועות  שני  בין  "השילוב 
של  ונפשית  גופנית  לרווחה  תרמו 
כאב.  הפגת  כדי  תוך  המטופל 
חזון  למימוש  הגדול  הסיפוק  זהו 

המקצוע שלי". 

שער  מביה"ח  אח   , סירחאן ויליאם 
ארבע  שטופל  רחם  "צניחת  מנשה: 
ללא  "המקובלות"  בשיטות  שנים 
באופן  להשתפר  החל  הצלחה, 
של  קצרה  סדרה  לאחר  משמעותי 
הגישה  עם  מסכים  ויליאם,  טיפולים". 
טיפולי  את  לשלב  שאין  הנילמדת 
הדיקור אצל חולי נפש. "מה שמצא  חן 
והאחראית  הזהירה  הגישה  היא  בעיני 

הנלמדת בקורס". 

בשנים האחרונות עולה אחוז האחיות המצטרפות ללימודי רפואה סינית

של  רחב  למגוון  הציבור  את  חושפת  המודרנית  הבריאות  במערכת  הסינית  הרפואה  של  שילובה 
אפשרויות טיפול ודרכי התמודדות עם מצבים בריאותיים מטרידים. "אנו מרבים לשמוע את המושג 
'רפואה סינית מסורתית'" מסביר אילן הורוביץ* "ברפואה אין מקום למסורת, עליה להיות מותאמת 
לתקופה ולצורכי המטופלים. רפואה מכל סוג, חייבת להמצא בתהליך תמידי של שינויים והתחדשות."

כתבה פרסומית
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עומס  היוצרים  הקליניים,  בשדות  שלהם 
 Allen &( בשדות הקליניים ועל המנחות עצמן
 ).Simpson, 2000; McCarthy & Higgins, 2003

התחושה של עומס יתר על המנחות פוגעת 
מובילה  ואף  סטודנטים,  לקבל  בהיענותן 
לרגשות טינה כלפי חבריהן לעבודה, שאינם 
 Yonge,( הקלינית  בהנחיה  חלק  נוטלים 
כמו   .)Krahn, Trojan, Reid & Haase, 2002

הערכה  תהליכי  בביצוע  קשיים  תוארו  כן, 
 ,Seldomridge & Walsh (2006( ללומדים. לפי
מנחות קליניות נוקטות בגישה של "יד רכה" 
הערכה  לבצע  ומתקשות  הסטודנטים  כלפי 
החוקרים,  לטענת  הלומד.  של  אובייקטיבית 
אובייקטיבית  הערכה  בביצוע  הקשיים 
לחוסר  קשורים  הקליניות  המנחות  על-ידי 
ביטחון עצמי של מנחות צעירות,  לתקשורת 
רבים,  טפסים  למילוי  האקדמיה,  עם  לקויה 
בביצוע  ולקושי  אקדמית,  בשפה  המנוסחים 
הלומד  של  קוגניטיביות   מיומנויות  הערכת 

לעומת הערכת המיומנות הטכנית שלו.

מגוון  מציעה  הספרות   - התמודדות  דרכי 

מתמודדות  עימם  לאתגרים  פתרונות 
של  תפקידה  תואר  באירלנד  המנחות. 
 Clinical( הקלינית  הלמידה  מקדמת  אחות 
אחראית  התפקיד  במסגרת    .)Facilitator

מרוכז  באופן  הקלינית  הלמידה  על  המנחה 
של  היומיומיות  המטלות  משאר  ובנפרד 
 Lambert &(. הקליני.   בשדה  האחיות 

)Glacken, 2005
תפקיד  של  תרומתו  את  בדק  אחר  מחקר 
 Kelly,) מתלמדות  אחיות  של  להכשרתן  זה 
Simpson. & Brown, 2002). לטענת החוקרים, 

לפנות  הסיעודי  לצוות  מאפשר  התפקיד 
המסוגל  שלהם,  מהצוות  לאיש  ישיר  באופן 
לפתח התערבויות לבניית מיומנויות בתגובה 
לבקשתן  כמענה  לדוגמא,  מקומי.  לצורך 
על- במחלקה  פותחו  צעירות  אחיות  של 
תוכניות  הקלינית"  הלמידה  "מקדם  ידי 
שונים,  לנושאים  ספציפיות  אוריינטציה 
כגון: טיפול בפצעים, החייאה, קנולציה ועוד. 
בספרות,  נבחנו  אשר  נוספות,  פתרון  דרכי 
הקליניות,  למנחות  תגמול  במתן  עוסקות 
בדרכים  למנחות  תגמול  כי  ההכרה  ורווחת 
את  להגביר  עשוי  חומריות  ובלתי  חומריות 

חומריות  דרכים  הקלינית.  להנחיה  מחויבותן 
בשכר,  הטבות  כוללות  המנחות  את  לתגמל 
ועוד.   המלצה  מכתבי  ייעודיים,  עיון  ימי 
הזדמנויות  כולל  בלתי-חומרית  בדרך  תגמול 
בסיס  הרחבת  העשייה,  על  ולהשפיע  ללמד 
 Usher( ועוד  קידום  הזדמנויות  האישי,  הידע 
  .)et al.,1999; Hyrkäs & Shoemaker, 2007

בתהליכי  בית-הספר  של  מעורבותו  הגברת 
בית-הספר  נוספת.  פתרון  דרך  היא  ההנחיה 
רמת  בין  מושכלות  התאמות  לבצע  צריך  
המנחה  של  והניסיון  הידע  לרמת  הסטודנט 
את  להבהיר  עליו  כן,  כמו  בשדה.  הקלינית 
ומהמנחה  מהסטודנט  שלו  הציפיות  מערכת 
 Burns & Paterson, 2005;( כאחד  הקלינית 
להנהלת    ).Mills, (Francis & Bonner, 2005

הכולל  הקלינית,  בהנחיה  תפקיד  יש  הארגון 
מקצועי.  ופיתוח  למנחות  תמיכה  מתן 
 Davies, Spence Laschinger( של  מחקרם 
של  שחובתם  טען,   )& Andrusyszyn 2006

של  תפקיד  תיאור  להבטיח  היא  המנהלים 
המנחות  את  לערב  בארגון,  הקלינית  המנחה 
לתחומי  הנוגעות  בהחלטות  הקליניות 
מנחות  כמות מספקת של  ולהכשיר  עשייתן, 
על  בנוסף,  עומסים.   בכדי להפחית  קליניות 
ההנהלה להעשיר את מיומנויות ההדרכה של 
עימן.   חיובית  יחסים  מערכת  ולנהל  המנחות 
כפתרון  הספרות  מן  העולה  נוספת,  הצעה  
לאתגרי ההנחיה הקלינית, היא יצירת מסגרת 
בבעיות  דיון   שתאפשר  תומכת,  קבוצתית 
ובפתרונות וחלוקת מידע ומשאבים  למנחות 
הקליניות.  מסגרת זו צריכה לפעול בשיתוף 
כאחד  בית-הספר  ועם  השירות  הנהלת  עם  
 Burns & Paterson, 2005; Davies, Spence(

  .(Laschinger & Andrusyszyn, 2006

גישת מחקר פעולה לחקר תפישות המנחות 
פעולה  מחקר  התפקיד  ושותפי  הקליניות 
מהווה מכלול של גישות מחקר, שצמחו מתחום 
 Badger,( מדעי החברה באמצע המאה הקודמת
החינוך  לתחום  חלחלו  אלו  גישות    .)2000

בישראל בעשור האחרון, אך הן אינן מוכרות 
בתחום הסיעוד בארץ. הציר המרכזי של מחקר 
פעולה נשען על העשייה המקצועית של החוקר 
 Kelly, Simpson( ולשפרה  להבינה  במטרה  
מאופיין  פעולה  מחקר    .)& Brown, 2002

 סקירת ספרות:
האתגר בהנחיה קלינית

הקשיים  על  מדווחים  שונים  מחקרים 
בעבודתן.  הקליניות  המנחות  של  והשחיקה 
 Hautala, Saylor &( של  במחקרם 
מ-80%  יותר  התלוננו   O’LearyKelley )2007
מהמנחות הקליניות על רמת דחק בעבודתן 
המנחות,  לדברי  בינונית.  עד  קלה  במידה 
נמוכה  מיומנות  מרמת  נבע  לדחק  המקור 
שחמישית  מצא,  אחר  מחקר  בהנחיה. 
שנבדקו,  הקליניות  המנחות   300 מתוך 
תפקידן במילוי  תמיכה  די  להן  שאין  סברו 
.(Yonge, Krahn, Trojan, Reid & Haase, 2002(

גם )Allen & Simpson 2000( מצאו, שמנחות 
ואינו  מובן  אינו  שתפקידן  חשות  קליניות 
שהתמיכה  וכן  הסביבה,  על-ידי  מוערך 

וההכנה הניתנות להן, אינן מספקות.
מנחות  של  בעבודה  רצון  שביעות  בדיקת 
שביעות  של  בינונית  מידה  מראה  קליניות 
וחוסר  לעבודה  רצון של המנחות מעמיתיהן 
לקידום   הזדמנויות  לגבי  רצון  שביעות 
של  במחקרם   (Barrett & Myrick, 1998(.
 Spence Laschinger & Iwasiw Sarmiento,

של  נמוכה  רצון  שביעות  נרשמה   (2004

והגדרת  בעבודתן  השליטה  בנושא  המנחות 
החוקרים,  לטענת  שלהן.  האחריות  תחומי 
המנחות  של  שיתוף  באי  נעוצה  לכך  הסיבה 
הקליניות בתהליכי קבלת החלטות בנושאים 
כגון  בשדה,  כמחנכות  לעבודתן  הקשורים 
בנושא הכנסת הליך עבודה חדש, או מכשור 
לפגיעה  נוספות  סיבות  לעבודה.  חדש 
הקליניות  המנחות  של  הרצון  בשביעות 
מבית-הספר  ומשוב  תמיכה  מהעדר  נובעות 
 Corlett,( לסיעוד בנושאים הקשורים להנחיה
 2000; Hautala, Saylor & O’Leary-Kelley,

בית-הספר  עם  בתקשורת  ליקויים    .)2007

הנוגע  עלולים לפגוע בהחלפת מידע חשוב, 
של  והקליני  התיאורטי  הלמידה  לשלב 
 Allen( הסטודנט, או לתוכנית הלימודים שלו
Simpson, 2000; Corlett, 2000 &(. וכן, טוענים 

יעדים  תוכנית  מספק  שבית-הספר  אחרים, 
 Seldomridge &  ( ברורה  ובלתי  מדי  רחבה 
Walsh, 2006; Hautala, Saylor & O’Leary-

נוספים של המנחות  Kelley, 2007(. אתגרים 

קשורים לכמות הסטודנטים והסדרי השיבוץ 
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מלח

קשה שלא לשים לב לפופולאריות הרבה שצברו חדרי 
המלח בקרב האוכלוסייה בישראל.

את הקרדיט לכך יש לתת לברוך בקר, אח מוסמך, מטפל 
נשימתי ומייסד השיטה בארץ, שהקים בשנת 2000 את 

חדר המלח הראשון בחיפה.
מצפון  הארץ  כשברחבי  אחרי,  שנים  עשר  היום, 
מלח  חדרי   30 ובהם  מרכזים,   20 פזורים  דרום  ועד 
בגדלים שונים, מחליט ברוך "להילחם" בגורמים הלא 
שיאפשר  סדר  ולעשות  לתחום,  שנכנסו  מקצועיים 
לכל אזרח מן השורה לבחור את חדר המלח שיעניק 

לו טיפול מקצועי.
 ,speleoroom המקצועי  בשמו  או  מלח,  חדר 
הינה שיטה טבעית המטפלת בבעיות נשימה, אשר 
ממכרות  מלח  של  בבלוקים  שימוש  על  מבוססת 
המלח באוקראינה, המכילים נתרן כלוריד בריכוז של 
98%. דרגת המליחות הגבוהה מסייעת בהפיכת יונים 
תפקודי  את  משפרים  אשר  שליליים,  ליונים  חיוביים 

הריאה. 
נכון להיום, שיטת הטיפול זאת הינה אחת הדרכים 
במערכת  בעיות  ומניעת  בטיפול  המקובלות 
דיקור  לצידם של הרפלקסולוגיה, שיאצו,  הנשימה, 

סיני, הומיאופתיה וכו'. 
שיטת הטיפול באמצעות מלח, הנקראת ספלאותרפיה, 
התפתחה משנת 1939 ועד שנת 1987, כשהמטרה היא 
העלאת היכולת הפנימית של הריאה באספקת החמצן, 
הוצאת ליחה מיותרת מדרכי הנשימה, וחיזוק המערכת 

החיסונית.
לא  המכרות  אל  כשהירידה   ,1987 בשנת  החל 
התאפשרה לאוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים, כגון 
קשישים, תינוקות ואנשים הסובלים מקלסטרופוביה, 

התחילו להקים חדרי מלח מעל פני הקרקע.

שיטות נוספות
להתפתח  החלה  המלח  בחדרי  לטיפול  במקביל 
)טיפול  האלותרפיה  הקרויה  קונבנציונאלית  שיטה 
על ידי מכשיר, המפזר מלח לתוך חלל החדר(. שיטה 
זו באה להיות לעזר לרופא הריאות או רופא אף אוזן 
גרון, ולשמש אותם ככלי טיפולי בנוסף לטיפול תרופתי 
סינוסיטיס  של  במקרה  לניתוחים  או  קונבנציונאלי, 

ושקד שלישי. 
הינו  )גנרטור(  ההלותרפיה  בשיטת  שהטיפול  מכוון 
פולשני ומטרתו לספק מלח כתרופה לספיגת נוזלים 
מחלל הסינוסים או הריאות, קיימת סכנה לייבוש יתר 

של מערכת הנשימה.

במרכזים  לשימוש  מיועד  ההלוגנרטור  מכשיר 
רפואיים וע"י רופא בלבד!!! וזאת לאחר צילומי רנטגן 

ו/או בדיקת סטטוסקופ בהתאמה יומיומית.
משרד  של  אישור  מצריך  ההלוגנרטור  מכשיר 
בארץ  המופעלים  המכשירים  כמו  שלא  הבריאות 

ואינם מיועדים לטיפול רפואי, אלא במרכזי ספא.

על מה שמים דגש בעת בניית חדרי מלח?
בעת בניית חדר מלח יש להקפיד בשימוש בבלוקים 
של מלח אשר קיבלו את אישורו של משרד הבריאות.

כללים,  עפ"י  להיעשות  חייבת  הבנייה  שיטת 
המצוי  אקלים  המיקרו  את  לדמות  המאפשרים 
בחדר  השהייה  בעת  תת-קרקעיים.  המלח  במכרות 
יש להקפיד שהמלח יכיל ריכוז קבוע של 98 אחוזים 
נתרן כלוריד. מעבר לכך הטמפרטורה בחדר צריכה 
להיות נמוכה ויש להקפיד על תחזוקה מתאימה של 

החדרים.

כתבה פרסומית

מי מוסמך לטפל באמצעות חדרי מלח? 
מאחר והטיפול בחדרי המלח הבנויים מבלוקים של 
מלח, נעשה על ידי מטפל המוסמך לטיפול במלח ולא 
על ידי רופא, כדאי ורצוי לבדוק, כי המטפל הינו בעל 
ידע באנטומיה, פיזיולוגיה ופתולוגיה נשימתית, אשר 
עבר הכשרה מקצועית בתחום הספאלאותרפיה, וכי 
ניתן לקבל עליו המלצות לאחר שהמטופל עובר 6-4 
טיפולי התנסות, מרכיב המטפל את סדרת ההמשך, 
טיפולים  )מס'  מטופל  לאותו  ספציפית  המומלצת  
ותדירות הטיפול(. המטפל מלווה את המטופל באופן 

צמוד לאורך כל תהליך הטיפול.

למי מומלץ טיפול בחדר מלח?
הטיפול בחדר מלח יעיל במיוחד לאנשים הסובלים 
מבעיות בדרכי הנשימה, הסינוסים, ואפילו אסתמה 
לאנשים, הסובלים מאלרגיות  מצוין  הוא  העור.  של 
ונזלת כרונית, ואף יעיל בחיזוק המערכת החיסונית 

של הגוף.
היום ניתן למצוא בחדרי המלח גם אנשים מעשנים, 
בהוצאת  להם  מסייע  במלח  הטיפול  כי  שמעידים, 

הליחה ומקל על הנשימה.

באילו מצבים אסור להיכנס לחדרי המלח?
בכל מצב של דלקת בגוף או חום לא מומלץ להיכנס 
אל חדר המלח, מאחר שהטיפול במלח יכול להחריף 
כן, אנשים הסובלים ממחלות דם,  את הדלקת. כמו 
הטיפול  מן  להימנע  צריכים  בהריון  ונשים  שחפת 

בחדר המלח.

מתי כדאי לטפל?
ורמת  שקטה  היא  האסתמה  שבהם  החודשים 
ביותר  האלרגיות באוויר נמוכה הם הזמנים הטובים 
לטיפול. חודשי הקיץ, בין חודש מאי לחודש אוגוסט, 

הם התקופות הטובות ביותר.
מופיעות  כבר  האביב  ותחילת  הסתיו  תחילת  עם 
יותר,  ממושך  להיות  עלול  הטיפול  ואז  האלרגיות, 

וזאת בשל החשיפה המוגברת לגורמים מגרים.

חשוב לזכור:
או  המטפל  של  בידיו  עבודה  כלי  הם  המלח  חדרי 
הרופא, וכמו בכל תחום של הטיפול - הידע, הניסיון 
והצלחתו  יעילותו  את  שקובעים  הם  האישי,  והיחס 

של  הטיפול.

"חדרי מלח" הפכו לאחד משיטות הטיפול המובילות בתחום הרפואה המשלימה. 
שהייה בחדר מלח מהווה פתרון לסובלים מבעיות נשימה ועוד שלל בעיות בריאות 

אחרות. כל כך פשוט וכל כך יעיל וטבעי. 
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 .)Coghlan & Casey, 2001( יומן מחקר  ניהול 
של  האובייקטיביות  מידת  כי  לציין,  יש 
החוקר במחקר מסוג זה אינה בבחינת בעיה 
טוענים,   )1999( וזימרן  הכהן  מגבלה.  או 
את  מכשיר  החינוך  בתחום  פעולה  שמחקר 
המורים לממש באופן שלם יותר את ערכיהם 
בעבודה היומיומית. זאת, מכיוון שקיים קשר 
הדוק בין התהליך המחקרי לעניין האישי של 
החוקר, מידת מעורבותו, עמדותיו ואמונותיו. 
מכוונת  פעולה  מחקר  של  האוריינטציה 
לשלוש מטרות עיקריות. מטרות אלו כוללות 
קידום הידע והתובנה של המשתתפים במחקר 
מקצועי.  פיתוח  לצורכי  עבודתם  בתחום 
לשיפור  מתייחסות  הנוספות  המטרות  שתי 
השדה  עובדי  ולקידום  המקצועית  העשייה 
האחרונה  המטרה  ידע.  יוצרי  של  למעמד 
מטפחת שוויון, דמוקרטיה והעצמה )אלפרט 
וכפיר, 2003(. במחקר פעולה ניתן לשלב כלי 
כאשר  ואיכותיות,  כמותיות  מגישות  מחקר 
זה  מחקרי  בזרם  התיאורי-נרטיבי  המרכיב 
הוא מרכיב מרכזי )הכהן וזימרן, 1999(. איסוף 
רפלקציה,  על  מתבסס  האיכותני  הנתונים 

שהיא מאפיין נוסף של מחקר פעולה. מטרת 
ולהסביר את המצב  הרפלקציה היא להעריך 
ולבצע  פיתרון,  דרכי  וליישם  לפתח  הקיים, 
הערכה מחודשת. הרפלקציה יכולה להתבצע 
ברמה קבוצתית-שיתופית, או ברמה האישית 
אישיים  ראיונות  או  המחקר,  יומן  באמצעות 

  .)Rolfe, 1996(

האחות  ביטאון  של  הבא  בגיליון  כאמור, 
בישראל  יובא חלק ב' של המחקר ובו יוצגו 
יוצג  בסיומו,  המחקר.  וממצאי  השיטה  פרקי 
כולל  המחקר  שאלות  על-פי  הדיון  פרק 

המלצות ומגבלות. 

 תודות:
להנהלת אגף הסיעוד המרכז הרפואי "הדסה", 
ב"פורום  לחברותי  קליניות",  מנחות  ל"פורום 
מנהלת  שניידר,  לעמליה  חוקרות".  אחיות 
ולד"ר  הכהן   רפי  לד"ר  בעין-כרם,  הסיעוד 
איכות  הבטחת  תחום  מרכזת  פורת,  נורית 
והתמיכה  האישי  הליווי  על  בסיעוד,  קלינית 

המקצועית.

משיטות  אותו  המבחינים  מרכיבים,  במספר 
מחקר מקובלות. ראשית, מחקר פעולה עוסק 
וחוקר  המקצועית  בעשייה  שינוי  בהכנסת 
שלה  ובהשלכות  בהכנה  בהתהוותה,  פעולה 
על המציאות הנבדקת )זימרן, 2006(.  שנית, 
סיטואציה  לבדוק  מבקש  פעולה  מחקר 
ובניגוד  החוקר,  של  האמיתי  בעולם 
לשיטות מחקר אחרות, אינו חותר לשלוט 
במאפייני הסיטואציה, אלא לתארם בלבד

  . Badger, )2000(; Rolfe, )1996(
הוא  פעולה  מחקר  של  נוסף  מאפיין 
הוא  אותה  במציאות  החוקר   של  מעורבותו 
זו  מעורבות    .)1999 וזימרן,  )הכהן  חוקר 
במחקר  החוקר  פנימית".  "מעורבות  מכונה 
פעולה הינו איש שטח, המעורב באופן ישיר 
בעשייה המקצועית אותה הוא חוקר. היתרון 
במעורבותו הפנימית של החוקר במחקר הוא 
בהכרת המערכת מבפנים, היכרות המעניקה 
לו יתרון בכמות ובאיכות המידע הנאסף על 
נפרד  בלתי  חלק  החוקר  היות  בשל  הארגון. 
לתיאור  מקום  יש  הנחקרת,  מהמציאות 
באמצעות  האישיות  ואמונותיו  עמדותיו 
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אוכלוסיית יעד: אח/ות מוסמכ/ת )שאינם בוגרי קורס   
 על-בסיסי(

מועד פתיחה: ינואר 2011.

• הומור•בשירות•הבריאות - 84 שעות.	
קורס ייחודי וחווייתי.  

אוכלוסיית יעד: מטפלים במקצועות הבריאות  
מועד פתיחה: פברואר 2011. מספר המקומות מוגבל.  

• ניהול•הטיפול•בפצעים - 112 שעות.	
הקניית ידע קליני תיאורטי לצד תרגול מעשי. חשיפה   

לגישות רב תחומיות לטיפול בחולה הסובל מפצע.
אוכלוסיית יעד: אח/ות מוסמכ/ת, שנתיים ותק מקצועי.  

מועד פתיחה: פברואר 2011. מספר המקומות מוגבל.  

• בריאות•נשים•בפוקוס•– 140 שעות.	
הכשרה המקנה ידע בפרקים נבחרים בבריאות   

האישה )פרט להריון ולידה(.
אוכלוסיית יעד: אח/ות מוסמכ/ת.  

מועד פתיחה: סוף אפריל 2011.  

• טיפול•בנשים•בהריון•בר-סיכון•– 140 שעות.	
רכישת מיומנויות טיפול הדרכה וייעוץ לאישה ההרה        

והמשפחה במצבים משתנים בהתאם לשלבי ההריון
אוכלוסיית יעד: אח/ות מוסמכ/ת מתחום בריאות   

האישה באשפוז ובמרפאות בקהילה.
מועד פתיחה: סוף אפריל 2011.  

• פרמקולוגיה•קלינית – 112 שעות.	
אוכלוסיית היעד: אח/ות מוסמכ/ת.  

מועד פתיחה: מרץ 2011.  

• מחלות•כרוניות•במבוגר – 112 שעות.	
אוכלוסיית יעד: אח/ות מעשי/ת.  

מועד פתיחה: פברואר 2011.  

• פרקים•נבחרים•בבריאות•נשים – 112 שעות.	
הקניית ידע במגוון מחלות: מח’ לב וכלי-דם, מח’ שלד   

ושרירים, מח’ נוירולוגיות, מח’ אורולוגיות, מח’ עור ועוד 
)פרט להריון ולידה(.

אוכלוסיית יעד: אח/ות מעשי/ת.  
מועד פתיחה: פברואר 2011.  

לקבלת•מידע•ולרישום•ניתן•לפנות•למזכירות•ביה”ס•בטלפון•03-6973549
rivkaf@tasmc.health.gov.il \ lioraz@tasmc.health.gov.il  או בדוא”ל
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או על הקשר בין סימולציות למציאות
RN MSc חנה שצמן

מנהלת בית הספר האקדמי לסיעוד שיבא ומורה בכירה בחוג לסיעוד,
אוניברסיטת תל אביב

בגדי המלך החדשים1

 תקציר
התפתחות  את  נסקור  זה  במאמר 
כמו  ההיסטוריה  במהלך  הסימולציות 
נבחן  ולסיעוד,  לרפואה  בהכשרה  גם 
את האופנות האחרונים בתחום, נסקור 
את היתרונות והחסרונות של השימוש 
לשימוש  עקרונות  ונציג  בסימולציות, 
האפשרית  ביותר  היעילה  בדרך  בהם 
במשאבים  התחשבות  תוך  כיום, 

אנושיים וכלכליים.

 מבוא
היא  כזכור,  החדשים”,  המלך  “בגדי 
אגדה שנכתבה על ידי  הנס כריסטיאן 
1837 על בסיס אגדת  אנדרסן בשנת 
עם.  הסיפור מספר על מלך אשר היה 
עסוק אך ורק בבגדיו. כאשר שמע על 
בגד  לתפור  המסוגלים  חייטים  שני 
טיפשים  אנשים  לעיני  אשר  מיוחד, 
לו  לתפור  עליהם  ציווה  נראה,  בלתי 
בגד כזה בתקציב בלתי מוגבל. לאחר 
החייטים  “עמל”  של  רבים  שבועות 
וציפייה דרוכה, היה הבגד מוכן. המלך 
בתפארת  שיחזו  כדי  העם  את  כינס 
הבמה  על  עלה  וכאשר  החדש,  בגדו 
כולם  הפגינו  המיוחד,  בגדו  את  והציג 
חלילה  ייחשבו  שלא  כדי  התפעלות, 
“המלך  צעק  אחד  ילד  רק  לטיפשים. 

הוא עירום”.

שטרם  חדש  בגד  על  מדובר  בסיפור 
הוכיח את עצמו, שנתפס כחזות הכל. 
האם כאשר אנו מדברים על סימולציות 
אנו נמצאים באותו מקום? מדברים על 
יכולים  יחידי סגולה  “בגדי מלך” שרק 
החכמים  ואילו  משהו  בהם  לראות 

יודעים אבל שותקים?

בעוד האגדה מול עינינו, נזכר בדבריו 
של הפילוסוף היווני אפיקטטוס )בערך 

שמפחיד  “מה  שאמר   ,)135  -  55
המציאות  אלא  המציאות,  אינה  אותנו 
ספק  אין  במוחנו”.  נתפסת  שהיא  כפי 
על  מכל  יותר  מוכיחים  אלה  שדבריו 
רבה  ובמידה  האדם,  נפש  הכרת 
למשוב  זקוקים  אנו  מדוע  מסבירים 
כדי  ואמון,  תרגול  בשילוב  מהאחרים 
להתמודד עם המציאות. אם המציאות 
הפרטית שלנו מפחידה, מוטב שננסה 
שאחרים  כפי  גם  המציאות  את  לבחון 
עימה  ונתמודד  אותה   תופסים 

באמצעות תרגול.  ותרגול חוזר.

הופכות  שהסימולציות  העובדה  לאור 
פופולאריות יותר ויותר, נשאלת השאלה 
פרסום  של  במצב  כאן  מדובר  האם 
אנו  באמת  האם  מלך?   ובגדי  עודף 
מהם  חדשה?  קרקע  על  פוסעים 
היתרונות של שימוש שבסימולציות  על 
פני שיטות הוראה אחרות ואם קיימים 
חסרונות – מהם החסרונות העיקריים. 
על שאלות אלה ואחרות ננסה לענות 

במאמר זה.

להסבר  כללי  שם  הם  סימולציות 
פישוטם.  ידי  על  מורכבים  דברים 
מטרת הסימולציה היא לייצג מאפיינים 
מערכת,  של  בהתנהגותה  מסוימים 
ייושמו  בטרם  מערכות  לבדיקת 
בפועל, לקבלת תחזיות על התנהגות 
עתידיים  משתמשים  לאימון  מערכות, 
אנו  כאשר  ועוד.  מדומה,  במערכת 
ובסיעוד   ברפואה  בסימולציות  דנים 
הדרכתי  “תהליך  על  מדברים  אנו 
המחליף מפגשים עם חולים אמיתיים 
שחקנים,  או  מלאכותיים  במודלים 
אמיתיות,   סיטואציות  לשחזר  במטרה 
ללומדים  לתת   יהיה  שאפשר  כדי 
לראות  ניתן   )Gaba, 2004(. משוב” 
לאובייקט  גנרי  כשם  הסימולטור  את 

מוחשי, למכשיר או לסיטואציה וסביבה, 
של  מגוון  או  בודדת  פעילות  המחקה 
ודינאמית,  ריאלית  בצורה  פעולות, 
מתלמדים  של  הערכה  המאפשרים 
בזוטרים- החל  הניסיון,  מגוון  מכל 
מכובדים  במומחים  וכלה  מתחילים 

)ברקאי, 2008(.

 סקירה היסטורית 
דפדוף בדפי ההיסטוריה האנושית יגלה 
לנו, באופן לא מפתיע, כי סימולציות היו 
במוזיאונים  ביקור  ומתמיד.  מאז  איתנו 
ברחבי העולם למשל, יגלה לנו צעצועי 
ילדים שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות. 
אלים  של  דמויות  שאלה  חשבו  פעם 
אבל התפיסה כיום השתנתה ומשערים  
כי מדובר גם בדמויות ששימשו לצורכי 
.)Derbyshire 20092( משחק או למידה

ידוע לנו מעיון  בכתבי ההיסטוריון היהודי 
יוסף בן מתתיהו “תולדות מלחמות היהודים 
שנים  אלפי  לפני  כבר   כי  ברומאים” 
עשה הצבא הרומאי שימוש בסימולציות 
“אינם  הם  אמת:  תנאי  שדימו  ובאימונים 
החרב  את  לאחוז  מלחמה  לעת  מחכים 
ולא רק בשעת דחקם הם שולחים ידיהם

2 לצפייה בפסלונים ובבובות לכו למוזיאון ארץ ישראל בתל אביב, בתערוכת אנשי החומר הקטנים: אוסף מרשים של פסלונים קטנים ששימשו במקור          
מנחות, דמויות מרפא, לפעמים צעצועים, התערוכה תישאר פתוחה עד ינואר 2011

1 מתוך ההרצאה שניתנה בכנס המורות לסיעוד, נהריה ינואר 2010

אל קדום או צעצוע ילדים

revitalz@hadassah.org.il :סופר מכותב



שיניים,  רופאי  רופאים,  לרוקחים,  ומעלה,  ראשון  תואר  בוגרי  ואחיות  לאחים  מיועד  הקורס 
וטרינרים ובעלי תואר ראשון ומעלה במדעי החיים/הטבע. דרושה שליטה בשפה האנגלית.

מבנה ומקום הקורס : 
8 מפגשים יומיים (כשמונה שעות לימוד ביום), או 15 מפגשים אחה"צ (כארבע שעות ביום). 

בנוסף, מספר מפגשים של התנסות מעשית (רשות) ללא תוספת תשלום.
הקורס מתקיים בחברת ג'י.סי.פי ניסויים קליניים בע"מ,

רחוב המלאכה 22 פארק אפק, ראש העין. (סמוך ליציאה מכביש 6).

הקורס הקרוב:
מחזור 12 � פתיחה ב�12.12.2010 (לימודי אחה"צ, 3 פעמים בשבוע)

מחזור 13 � פתיחה ב�1.2.2011 (לימודי בוקר, יום בשבוע)
www.gcp-academy.co.il :למועדים נוספים הכנסו לאתר

זוהי הזדמנות פז עבורך להדרכה ייחודית ומעשית על ידי 
בעצמה  העורכת  בע”מ  קליניים  ניסויים  ג’י. סי. פי  חברת 
מחקרים ומובילה את תחום ההתמקצעות בקרב תעשיית 

המחקר הרפואי בישראל

למידע ופרטים נוספים ניתן לפנות ל : 
אורנה לנגרמן , מנהלת מחלקת הדרכה , חברת ג ' י. סי. פי.   

 orna@gcp. co. il | www.gcp-academy.co.il , 054�4770542 :טלפון

רוצה להצטרף לסביבת עבודה מאתגרת ומעניינת בתחום המחקרים הקליניים? מקומך איתנו ! 
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שימשו כנשואים לשיעורי אנטומיה ומשכו 
וסטודנטים  צופים  רב של  אליהם קהל 
מתאר  שהציור  להניח  סביר  לרפואה  
)לוריא,  ומקובלת  שכיחה  התנהגות 

.)2005

הקודמת  המאה  של  הששים  בשנות 
השתמשנו רבות בסיעוד בכיתות תרגול, 
טיפלנו  ריקה.  מיטה  סידור  בהן תרגלנו 
בחולים מדומים )חברנו לכיתה(  ביצענו 
שהוא  באיזה  וזריקות.  בכינמת  טיפול 
נסגרו  הטיפול,  שמיכות  נעלמו  שלב 
הועברו  התרגולים  ורוב  התרגול  כיתות 
הסטודנטים  תוחקרו  שם  למחלקה, 
הדם  לחץ  אם  יקרה  “ומה  של   בנוסח 
והדופק ירדו?”  כמובן שתשובה שניתנת 
כיתת  של  ושלווה  רגועה  בסיטואציה 
שמגיעה  לתשובה  דומה  אינה  הלימוד 

בשעת חרום וטיפול בחולה אמיתי.

שינויים מרחיקי לכת טלטלו את מערכת 
החינוך וההכשרה ברפואה ובסיעוד:

בין  היטב  כיום מבחינים  חולים רבים  ק 

סטודנטים ומטפלים מקצועיים ומסרבים 
טיפול ממשתלמים וסטודנטים.

ק מערכת בריאות החלה להכיר במחיר 

שטעויות גובות בחיי חולים ובפיצויים על 
נזיקין, ומגיבה. בבניית יחידות להבטחת 

איכות, והגבלת פעילות סטודנטים.
ק במקביל אנו עדים להתפתחות מואצת 

חולים(  )מדמי  חכמים  סימולטורים  של 
על  וגם  חינוכית  עולם  השקפת  מתוך 

בסיס כלכלי רווחי. 
בעולם  מופיעה  אלה  מכל  קכתוצאה 

ובחינות  התנסות  הדורשת  חקיקה 
הטיפול  קודם  סימולטורים  באמצעות 
“האמיתי” או קודם קבלת רישיון עבודה 

.)Clauser & Dillon ,2009(

מוביל  כוח  כיום  מהווים  הסימולטורים  
 Bjørn  ,2009( בריאות  עובדי  בהכשרת 
מאפשר  באמצעותם  תרגול   .)Hofmann
מורכבים  במצבים  והתמודדות  למידה  
קריטיים או נדירים, חופשים מסיכונים. כמו 
למשל תרגול ביצוע החייאה, טיפול בבצקת 
ריאות או הכשרת צוות  רב מקצועי לעבודה 
יעילה. אין ספק שהעתיד כנראה טמון  גם 
מנוע  באמצעות  ועובדה,  בסימולטורים 
לאחרונה   נמצאו    PubMed של  החיפוש 

החיפוש   מילות  תחת  מאמרים     3488
שפורסמו   Medical simulation education
 348 )מתוכם    1964-2010 השנים  בין 
812 מאמרים  לעומת   וזאת  ב-2010(   
שפורסמו בין השנים 1972 -2010 תחת 
 Nursing simulation  :מילות החיפוש של

education )מתוכם  96 בשנת 2010(.  

 מיון וסיווג סימולציות
קיימים דרכים שונות למיון הסימולציות, אחת 
הטיפולוגיות למיון וסינון סימולטורים הוצעה 
 Rehmann Mitman, & Reynolds על ידי
על  מסתמכת  זו  טיפולוגיה   .)1995(
המימד  הלומד.  של  האישי  הניסיון 
מתייחס  הציוד  מימד  שלהם  הראשון 
דומה  הסימולטור  מידה  באיזו  לשאלה 
והופעה  תחושה  מבחינת  נמרץ   בדיוק 
לדבר האמיתי. למשל סימולטור שדומה 
כ”נאמן  ידם  על  יוגדר  הטיס  לתא  בכל 
לשאלה  מתייחס  השני  המימד  למקור” 
באיזו מידה הסימולטור עשוי לחקות את 
התנועתיות של המקור.  המימד השלישי 
מתייחס למימד הפסיכולוגי כלומר באיזו 
מידה יכול המתרגל להאמין שהוא נמצא 
היא  אחרת  אפשרות  אמיתית.  בסביבה 
סיווג  ומיון על פי דרגת המורכבות החל 
ו”פרימיטיביים”  פשוטים  תרגול  באמצעי 
ומתוחכמות  מורכבות  למערכות  עד 
“אמיתית”  עבודה  סביבת  המבטאות 

.)Baker&Beaubien 2004 ; Suling 2007(
הבסיסי  הסוג  הוא   אירוע  ניתוח    .1
עפרון  ניר,  הוא  שצריך  כל  ביותר. 
נתוני  מקבלים  הסטודנטים  ומחשבה. 
התנהגות  ותאור  האירוע,  על  רקע 
על  התהליך.  ובסוף  במהלך  האנשים 
ההתנהגות  עם  להסכים  המשתתפים 
המתוארת או לנמק מדוע אינה מתאימה. 
שלמדו  למושגים  מתייחסים  הלומדים 
אלה  כיצד  ודנים  האירוע  לניתוח  קודם 
אירוע  ניתוח  הנדון,  באירוע  משתלבים 
צוות  עבודת  לעידוד  במיוחד  מתאים 
אתיות  בסוגיות  לדיון  וללמידה מטעויות, 

ופרופסיונאליות ולגיבוש עמדות.
קצת  תהליך  הוא  תפקידים  משחק   .2
“להיכנס”  יותר מורכב  כאן נדרש מאדם 
כאילו  ולהגיב  אחר  מישהו  של  לתפקיד 
הוא האחר. שוב על מנת להבין את הצד 
שכנגד להדגמת בעיה או סוגיה או ללמוד 
כיצד להגיב בסיטואציות טעונות ומורכבות.

ולא רק בשעת דחק הם שולחים ידיהם 
לקראת נשק. על כן נקל להם להפליא 
שולטת  מבוכה  ואין  במלחמה  בגבורה 
עיניהם.  לנגד  פחד  ואין  במערכותיהם 
על כן הניצחון רודף אחריהם תמיד כי אין 
דומה להם. “ )כספי,  2008(.מולטורים 
כל המתבונן בצעירים, במיוחד בתהליך 
חלק  הוא  שהמשחק  יודע  התבגרותם, 
מחקים  ילדים  ההתבגרות.   מתהליך 
יונקים  בובות”,  ו”מאכילים  הוריהם  את 
משחקים בכל דבר שזז על מנת ללמוד 

לצוד בעתיד. 

 סימולציות ברפואה
ניתן לומר בוודאות כי שורשי הסימולציות 
האנושית.   בהיסטוריה  עמוק  נעוצים 
של  תחילתם  את  למקם  מנסים  כאשר 
נתקלים  אנו  הרפואיות  הסימולציות 
לתיארוך  באשר  מסוימת  בבעיה 
ההתחלה. השימוש בסימולטורים לצורכי 
אבחון וטיפול רפואי  יכול להיות מתוארך 
כי   להניח  סביר  האדם.  היות  לראשית 
בעבר הרחוק השתמשו בדגמים פשוטים 
ומאבן,   של דמויות אדם, עשויות מחמר 
ומחלות.  מכאובים  לתאר  מנת  על 
בחלק מהתרבויות השתמשו בהם ככלי 
להתייעץ  לנשים  שאפשרו  דיאגנוסטי 
היכן  ולהסביר להם  גברים  רופאים  עם 
את  לחשוף  שיצטרכו  מבלי  להם  כואב 
אבריהם הפרטיים. סימולטורים, פשוטים 
העבודה  את  עשו  בהחלט  אבל  אמנם 
 Wikipedia, History of simulation(

.)in healthcare

המודלים ללימוד תהליך הלידה נחשבים 
הסימולציה  עזרי  מבין  ביותר  כעתיקים 
היה  שנמצא   ביותר  הקדום  המודל 
במאה  כבר  בשימוש  והיה  מעץ,  בנוי 
היום  ועד  ה-16  המאה  בין  התשיעית. 
אשר  עזר  כלי  של  רחב  מגוון  מופיעים 
המיומנות  להקניית  בעיקר  שימשו 
למיילדות.כך למשל ידוע לנו כי  בשנת 
1700 היה בשימוש מודל מנצרים כאגן 

היולדת. )יאקרב, 2008(.  
“השיעור  הציור  לכם  מוכר  לבטח 
באנטומיה של ד”ר טולפ”, של רמברנדט, 
)1632(.  שבו נראות תשע דמויות צופות 
כי   נראה  גופה   נתיחת  שנראה  במה 
גופות אמיתיות  )הפעם מדובר בפושע( 
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למרות  סקרנות,  מתוך  מרצון  בלמידה 
הבונוס בסוף הדרך.

ושחקנים  מדומים  שימוש.בחולים   .5
“מדומים”  חולים  הפעלת  מקצועיים 
מיומנויות  לרכישת  במיוחד  מתאימים 
אומדן.   פעולות  ולביצוע  תקשורת 
הכלכלית   העלות  הוא  הבולט  החיסרון 
הגבוהה של שימוש בשחקנים מקצועיים. 
בסטודנטים  לחילופין להשתמש  אפשר 
שישמשו כשחקנים, במקרים כאלה לא 
תמיד ניתן לצפות לשיתוף פעולה מלא  
ההתרחשות  של  מדויק   לשחזור  או 
על פי תסריט מובנה, הזהה לאורך כל 

ההתנסות.
אמיתיים   חולים  המדמה  סימולציה   .6
“בובות  המפעילה   סימולציה  זוהי 
כמה  עד  להתקרב  היכולה   חכמות” 
היא  ההתנסות  למציאות.  ניתן  שהדבר 
את  לתכנת  שניתן  כיוון  אינטראקטיבית 
על  לתלונות  דם,  לחץ  להורדת  הדגם 
כאב, לפרפור, לדיווח מילולי משתנה או  
למוות.  התנסויות אלה חייבות להתבצע 
רכיבים  וכוללות  קטנות  בקבוצות 
כפיים,  ומיומנויות  רגשיים   קוגניטיביים, 
תיאוריה  בין  מוצלח  שילוב  מאפשרות 
מאוד,  גבוהה  עלות  החסרונות:  ומעשה. 
מוגבלת למספר משתתפים קטן, וכמובן 
חכמים  סימולטורים  בהמצאות   מותנה 
)Suling 2009 ,Beaubien & Baker 2004(

טכנולוגיות  דווקא   כי  מלמד  הניסיון 
או  תפקיד  משחקי  כדוגמת  יקרות  לא 
ניתוח אירועים מאפשרות לימוד עבודת 
התמודדות מיומנויות  ופיתוח  צוות, 
בסיטואציות  מורכבות. הרבה משתתפים 
של  ההתנסות  את  דווקא  מעדיפים 
של  במונחים  אבל  וצלצולים”,  “אורות 
עלות תועלת נראה שדווקא הראשונים 
המטרות את  טוב  יותר  משיגים 

 .(et al.Beaubien  2004(

סימולציות כשיטת הוראה המקדמת למידה 
 Issenberg,   ידי במחקר שנערך   על 
 McGaghie, Petrusa, Lee Gordon,

)2005(  Scalese
של  והשימושים  המאפיינים  נבדקו 
סימולציות המובילות ללמידה משמעותית. 
החוקרים סקרו את מאגרי המידע ברפואה 
בעיתונות  שפורסמו  מאמרים  ובחנו 

המקצועית בין השנים 1965 -2007 על 
פי  4  קריטריונים:  א. מחקרים אמפיריים 
בהם  בסימולטורים   שימוש  ב.  בלבד;  
כמותית;  בצורה  הוצגו  הלומדים  הישגי 
ג. מחקרים השוואתיים;  ד הסימולטורים 

הופעלו  לצורך חינוך והדרכה.
מניתוח הנתונים עלה בברור כי סימולציות 
בתחום ההוראה מקדמות למידה בתנאים 

הבאים:
1. מספקים משוב מיידי 

2. מאפשרים התנסויות חוזרות  ..
3. קיים קשר אינטגרטיבי עם תוכנית הלימודים 

4. הסימולציות מופעלות ברמות קושי שונות 
5. מפעילות אסטרטגיות למידה שונות מגוונות

6. מאפשרות גיוון, תרגול  ולמידה אישית
7. מגדירות מטרות ברורות וברות השגה

8. קיים מתאם ברור בינן לבין החיים האמיתיים.

באוסטרליה שנערך  אחר  במחקר 
כל  נבדקו    ,)Cant & Cooper  2010(
בין  שפורסמו  הכמותיים  המחקרים 
המידע   במאגרי   1999-2009 השנים 
דוקטורט,  עבודות  כולל  בסיעוד 
סימולציות  של  המפתח  מילות  תחת 
 simulation’’( אנושיות  וסימולציות 
 12 נמצאו   )’and ’human simulation
כעל  הסימולציות  על  שדיווחו  מחקרים 
ניסיון רב ערך וכאמצעי הוראה/הדרכה. 
ידע  הוספת  על  דווח  מחקרים  בששה 
קריטית,  חשיבה  יכולות  משמעותית, 
שביעות רצון ובטחון בהשוואה לקבוצות 
כי  נמצא  זה   במחקר  גם  הביקורת. 
לסימולציות  ההכרחיים  המרכיבים 

מוצלחות הם הבאים:
אמיתיות  התנסויות  מייצגים  הדגמים  ק 

בשטח; 
מצבים  על   מבוססים  התרחישים  ק 

אמיתיים ותואמים את תוכנית הלימודים; 
בכיתת  נמצא  סגל ההוראה האקדמי  ק 

התרגול לאורך כל ההתנסות; 
ק תהליכי הלמידה מבוססים על תדרוך, 

 ;)Debriefing( תרגול והטרייה
לתרגול  הדרגתית  חשיפה  קיימת  ק 

אינדיבידואלי ולתהליכי עבודת צוות;
ביותר  כי הגורם המשמעותי   כן  נמצא 
מאפשר  שהוא  כיוון  משוב  מתן  הוא 
כך  ואחר  עצמו  את  לבחון  לסטודנט 
והמשוב  הפרטית  הערכתו  בין  להשוות 

אותו קיבל מאחרים.

בולטים  יתרונות  הללו  השיטות  לשתי 
אותם  ולהתאים  בהם  להשתמש  ניתן 
לצרכים ספציפיים. עלות השימוש בהם 
חסרונות   גם  להם  יש  אך  מינימאלית 
שלא  מהעובדה  הנובעות  אלה  בעיקר 
לשתף  תמיד  מוכנים  הסטודנטים  כל 
פעולה ולהיכנס לתפקיד המוטל עליהם, 
לפעמים נזמין לצורך ההדגמה שחקנים 
תרקיע  ההוצאה  אז  אבל  מקצועיים 

שחקים.
3. ביצוע משימות בודדות או פירוק משימה 
המשימה  את  מפרקים  כאן  לגורמים 
למשימות קטנות, מתרגלים עד שזוכים 
עוד  מוסיפים  ואז  מלאה  לשליטה 
משימה עד השלמת הפעילות במלואה. 
בטכניקה זו  ניתן לרכוש מיומנות טובה 
תמיד  לא  זאת   עם  יחד  קצר,  בזמן 
כולה  התמונה  את  לראות  הלומד  יכול 
אלא אם כן יידרש אחר כך לתרגל  את 

הפעילות בסימולציה מלאה.
זו  שיטה  ולומדות   במחשבים  שימוש   .4
הבריאות  למערכת  ויותר  יותר  חודרת 
בארץ וברוב בתי החולים הגדולים כמו 
פותחו  בקהילה  הבריאות  בשירותי  גם 
והסיעודי.   הרפואי  הסגל  עבור  לומדות 
מצפים מהעובדים ללמוד לבד ולעמוד 
במבחן ידע מחייב. בולט הרצון להבטיח 
בצד  מלאכתם  את  ידעו  שהעובדים 
כהגנה  האחורי  החלק  בכיסוי  הצורך 
בפני תביעות נזיקין. ההנהלה  משוכנעת 
חשבון  על  המבוצעות  אלו   שפעולות 
מחייבות  העובדים,  של  הפרטי  הזמן 
ומשחררות  ללמידה  העובדים  את 
העובדים  את  להוציא  מהצורך  אותה 
להשתלמויות כמובן שבדרך זו מפספסים 
את היתרון הגלום ביציאה להשתלמויות:  
חדשות,   עבודה  ושיטות  אנשים  הכרת 
ושחרור  אוורור  תוך  דעת  הרחבת 

ממתחים.
הרבה  באינטרנט  למצוא  ניתן  כיום 
שבאמצעותן  חינמיות(  )חלקן  לומדות  
ניתן להשיג ידע עדכני על מגוון נושאים 
רחבת. בעולם הרחב  )בעיקר בארה”ב( 
ואחיות  רופאים  בהם  משתמשים 
חידוש  לצורך  המוכר  ידע  לרכישת 
הוא   כזה  מעולה  אתר  העבודה.  הרישיון 
www.medscape.com/  ,Medscape-ה

זה   אתר  בין  ההבדל   .internalmedicine
לבין לומדות “החובה” הוא שכאן מדובר 
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יתרון השימוש בסימולטורים
על  יתרון  לסימולטורים   כי  ספק  אין 
הבאים:  בתחומים  רגילה  התנסות  פני 
ההתנסות  של  השונות  את  מקטינים 
שכל  מבטיחים  סטנדרטיזציה;  ויוצרים 
יחד  התנסויות.  אותן  יעבור  סטודנט 
עם זאת  ניתן לתפור  אותם לפי צרכיי 
הלומד האינדיבידואלי;  מאפשרים משוב 
במצבים  התנסות  מאפשרים  מיידי; 
בחיי  נצפים  שלא  וקריטיים  נדירים 
לשליטה  ניתנים  במחלקה;   יום  היום 
והתאמה לתוכנית הלימודים; מאפשרים 
יכולים  לשחזור,  וניתנים  מתמיד  עדכון 
זמנים;  ללוח  בהתאם  מופעלים  להיות 
ולמידה מטעויות   מאפשרים אינטגרציה 
  ,Cant& Cooper(.  2010 ;)Suling, 2007

בהשוואה  סימולציה  של  המגבלות 
להתנסות קלינית

של  הרבים  היתרונות  כל  למרות 
סימולציה  כי  לזכור  יש  הסימולציות 
אינה סיטואציה אמיתית; האינטראקציה 
מוגבלת לתסריט שנכתב מראש; ובזאת 
בהם  האמיתיים  מהחיים  שונה  היא 
יכולים  החולה  של  במצבו  השינויים 
להיות דינאמיים מורכבים ובלתי צפויים. 
סימפטומים  להדגים  ניתן  תמיד  לא 
נראה  אותם  ופתולוגיים  פיזיולוגיים 
במציאות. מעל לכל  העלות הכלכלית 
מאוד  גבוהה  בסימולטורים  שימוש  של 
ציוד  לרכוש  מספיק  לא  ומתמשכת. 
צוותי  את  להכשיר  צריך  מתקדם. 
במערכת  צורך  ויש  להפעילם  ההוראה 
המערכת   לשימור  אינטנסיבית  תמיכה  
לדרישות  ולהתאמה  תקלות  לתיקון 

משתנות.

 מה צופה לנו העתיד?
זוכרים את אגדת בגדי המלך החדשים  
אחת  המאמר?  בתחילת  שהוזכרה 
הייתה  המלך  של  הגדולות  הטעויות 
כנראה העובדה שלא ביקש חוות דעת 
מקצועית, אובייקטיבית ולא משוחדת על 
החליפה שתפרו לו. ולכן לפני שנכנסים 
להרפתקה כלכלית הכרוכה ברכש ציוד 

הקיים  את  לבדוק  מומלץ  סימולציה 
שכבר  מאלה  המלצות  ולקבל  בשטח 
מפעילים אותם. כיום קיימים  בשוק הרבה 
אינטרסנטיים  כלכליים  גורמים  מאוד 
המעוניינים לשווק לנו צעצועים חדשים 
ויקרים, לדאבוני חלקם כבר  מבריקים  
מעלים אבק בכיתות ריקות בגלל תקלות 

טכניות וגורמים אחרים.

חזות  אינה  “סימולציה  כי  לזכור  כדאי 
בה  מלראות  להיזהר  צורך  יש  הכל, 
תפקודי  כשל  לכל  אולטימטיבי  פתרון 
ברקאי  שקובע  כפי  אנוש”  טעות  ו/או 
מתקני  רוב  לדאבוננו,     .)2009(
הפכו  בארץ  וגם  בעולם  הסימולציות 
ולמידה  הדגמה  ממתקני  בהדרגה 
ובכך,  ציונים.   ומתן  הערכה  למתקני 
לדעתי, מחטיאים את המטרה העיקרית 

לשמה נוצרו. 

אין ספק כי התנסות סימולטיבית  בביצוע 
של פרוצדורה כל שהיא  עשויה לאפשר 
תהליכים  של  יותר  מעמיקה  הבנה 
הסימולציה  במהלך  המתרחשים 
התהליכים שמתרחשים וקיים סיכוי סביר 
הידע  של  והעברה  למידה   שתתרחש 
אין  עדיין  לדאבוננו   הקליני.  לשדה  גם 
מספיק מחקרים שיוכלו לאשר שקיימת 

; Cant & Cooper 2010  .העברה  מלאה
 Lynagh Burton & Sason-Fisher 2007

הלומדים מקבלים  יודעים  כי כאשר  אנו 
משוב על תפקודם במסגרת הסימולציה יש 
סיכוי שיעבירו את הידע הזה גם לשדה 
סטודנטים  תרגלו   למשל  כך  הקליני. 
לרפואה וסיעוד הפעלת לחץ על קרוטיס 
בשתי קבוצות אחת תוך כדי מתן משוב 
והשנייה ללא  כצפוי הקבוצה שקיבלה 
משוב הצליחה יותר טוב בהפעלת לחץ 
 Domuracki, Moule) הראויה  בעצמה 
  .(Owen, Kostandoff, & Plummer, 2009
המקצועית  בספרות  נמצא  אם  גם 
ברמת  שיפור  על  המצביעים  מחקרים 
במודל  שימוש  באמצעות  הביצוע 
הסימולציה, עדיין נותרת השאלה: אחת 
לכמה זמן  יש לתרגל פעילויות נבחרות 
יש  וממי  והאם  סימולציות  באמצעות 
לדרוש תרגול תקופתי? אולי אף כתנאי 

לשימור הרישיון? )ברקאי, 2009(.  

 סיכום 
כאן.  כבר  הם  שהסימולטורים  ספק  אין 
חינוכי  מוסד  כל  שבו  היום  ירחק  לא 
סטודנטים  והמכשיר  עצמו  את  המכבד 
לרפואה ולסיעוד, ישתמש בסימולטורים 
ללומדים  שיאפשרו  קודם  למיניהם, 
לטפל בחולים ובמטופלים אמיתיים.  יש 
משמעותי  יהיה  בהם  שימוש  כי  להניח 
יותר בשלבי למידה הראשוניים  לצורך 
ומתקדמות  בסיסיות  מיומנויות  רכישת 
ואולי אם השכל ישר יגבר יעלם כתהליך 

בסיום הלימודים

כיום  משמשות  מורכבות  סימולציות 
מערכת  טייס,  כמו  סיכון  רוויות  תעשיות 
רפואיות או תעשיות הגרעין. הדעה הרווחת 
היא שככל שהסימולציה יותר מורכבת יש 
לה יותר סיכוי לנחול הצלחה. דעה זו אינה 
כמובן נכונה כי מה שחשוב בסופו של דבר 
הן מטרות הסימולציה, התוכן והמבנה של 

הסימולציה והנסיבות בהן היא מופעלת 

סימולטורים הם אמצעי מעולה  לבריאה 
הם  האמיתי.  העולם  של  מחדש 
מאפשרים לנו לשלוט על הסביבה, לספק 
היריעה למצבים  משובים, להרחיב את 
בחיים  בהם  יתקל  שהלומד  סיכוי  שאין 
העלולים  גורמים  להוסיף  האמיתיים 
 Beaubien, JM,( וכו’  לתפקוד  להפריע 
נותנים  Baker, DP 2004( מבחנים שרק 
ציון מבלי להיכנס לפרטים אינם תורמים 
לסטודנט כי הנבחן לא יכול לדעת מה 
הם התחומים עליהם צריך לעבוד במה 
התרגול  פחותטוב.  הוא  והיכן  טוב  הוא 
לאפשר  חייב  הסימולציה  במסגרת 
הדרגתית  בצורה  מיומנויות  רכישת  לו 
המבחן את  שעבר  לקבוע  מספיק  ולא 

.)Mehta, Daniel, Kramer, 2005(
שיכול  אמצעי  ויהיו  היו  הסימולטורים 
ללמידה.  ומועיל  מרתק  מעניין  להיות 
הכרוכה  הרבה  הכספית  ההשקעה  לאור 
עלות  שיקולי  להפעיל  יש  בהפעלתם 
ליבנו.  אל  אותם  לאמץ  בבואנו  תועלת 
סגלי  בהכשרת  להשקיע  יש  ראשית 

הוראה כדי 
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מבלי  בנינוחות  איתם  להתמודד  שיוכלו 
כן  האוטומטיים”,   ה”שדים  מן  לפחד 
הכנת  רבות  עבודה  שעות  להשקיע  יש 
תרחישים הקשורים לתוכנית הלימודים  יש 
לזכור כי התהליכים המתלווים להפעלת 

Clauser, B. E., Dillon, G. F., (2009). Computer-delivered 
patient simulations in the United States Medical Licensing 
Examination (USMLE). Simul Healthc, 4(1),30-4.
Derbyshire, D. (2009). retrieved from:  http://www.dailymail.
co.uk/sciencetech /article-1212320/ Ancient-figurines-toys-
mother-goddess-statues-say-experts-9-000-year-old-artefacts-
discovered.html
Domuracki, K., Moule, C., Owen, H., Kostandoff, G., & 
Plummer, J. (2009). Learning on a simulator does transfer to 
clinical practice. Resuscitation, 80(3), 346-349. 
Gaba D. M. (2004). The future vision of simulation in health 
care. Quality @ Safety Health Care,. 13, 1:i2-10.
Issenberg, S. B., McGaghie, W.C., Petrusa, E.R., Lee Gordon, 
D., & Scalese, R. J.(2005). Features and uses of high-fidelity 
medical simulations that lead to effective learning: a BEME 
systematic review. Med Teach, 27(1),10-28.
Lynagh, M.,  Burton, R., ( 2007). A systematic review of 
medical skills laboratory training: where to from here?
Mehta, N. P., Daniel, B. A., Kramer, B. A. (2005). A Critique of the USMLE 
clinical skills examination. Medscape General Medicine, 7(2), 76. 
Rehmann, A ., Mitman, R.,  & Reynolds, M. (1995) A handbook 
of flight simulation fidelity requirements for human factors 
research. Technical Report No. DOT/FAA/CT-TN95/46. Wright-
Patterson AFB, OH: Crew Systems Ergonomics Information 
Analysis Center,.  
Beaubien, J. M. ,  Baker, D. P.   (2004). The use of simulation 
for training teamwork skills in health care: how low can you 
go? Qual Saf Health Care ,13,i51-i56. 
Suling, Li.  (2007). The role of simulation in nursing education:  
A regulatory perspective AACN hot issues Conference Denver, 
Colorado. Retrieved from: https://www.ncsbn.org/The_Role_
of_Simulation_in_Nursing_Education.pdf
Wikipedia, History of simulation in healthcare,  Retrieved 
from: http://en.wikipedia.org/wiki/Simulation

שקופים.  להיות  חייבים  הסימולטורים 
הלומד המתנסה בהם חייב לקבל מראש 
את הקריטריונים להערכה, לדעת ולהבין 
מה רוצים ממנו ומעל לכל לקבל משוב 
מפורט על תפקודו  גם מהמדריך שצפה 

בו וגם מ”המטופל - השחקן”. בנוסף אל 
לחולה  אמיתי  תחליף  שאין  לשכחו  לנו 
דבר  של  ובסיכומו  במחלקה  האמיתי 
בטוח,  טיפול  להעניק  הסטודנט  יצטרך 

מסור  ובטיחותי ברגע של אמת.
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אפוטרופוס  בבקשת  להתחשב  ניתן  האם 
שמצבו  שטיוני,  בחולה  טיפול  להפסיק 

התדרדר?  
מרכזת  בפני  הציגו  חודשים,  מספר  לפני 
הגריאטרי,  בחולה  מוגבר  טיפול  של  הקורס 
אירוע, בו היו נוכחים שני סטודנטים הלומדים 
הידרדרות במצבו של  בקורס. האירוע תיאר 
בקשת  ואת  מתקדם  בשלב  שיטיוני  חולה 
להנשימו.  לא  שלו,  האפוטרופוס  שהיה  בנו, 
שאלתם הייתה, כיצד על הצוותים המטפלים 

לפעול באירוע כגון זה? 
שאלה זו הופנתה למומחים בתחום הרפואה, 
התשובות  מגוון  ואתיקה.  משפט  הסיעוד, 
את  והדגים  ביותר,  רחב  היה  שהתקבלו 
לקבל  הקושי  ואת  הרבות  ההתלבטויות 
החלטות הנוגעות לטיפול או להפסקת טיפול. 

 תיאור הסיטואציה
לפני  הכירורגית  במחלקה  ערב  במשמרת 
חולה  מטופל,  שכב  יותר,  או  שבועות  כ-3 
לשם  בטן  ניתוח  אחרי   ,80 בן  דמנטי 
שהוא  יחיד  בן  למטופל  הידבקויות.  שחרור 
משמרת  באותה  החולה.  של  האפוטרופוס 
להידרדר,  התחיל  המטופל  של  מצבו 
רופאה הוזמנה  ריאות.  בצקת  פיתח   והוא 
 פנימאית בכירה לבדוק את החולה ולהחליט 
בו  במוסד  כירורגית  במחלקה   . טיפול  על 
מדובר, נהוג לקרוא לייעוץ אם קיימת בעיה 
פנימית דחופה, או בהתאם לשיקול דעתו של 
והמטופל  הגיעה,  הרופאה  הכירורג.  הרופא 
הוא  רזרבואר.  מסכת  עם  לחמצן  חובר 
קצר  לזמן  נשימתית.  יציב   ולא  מנוטר  היה 
הפנימאית  הרופאה  במצבו.  קל  שיפור  חל 
תחת  נשאר  והמטופל  המחלקה,  את  עזבה 
הידרדרות  חלה  קצר  זמן  כעבור  השגחה. 
נוספת במצבו. ערכי החמצן בדמו ירדו ל-80,  
הסיעודי  הצוות  מזה.  לפחות  אף  ובהמשך 
לו  למסור  לבן  התקשר  ערב,  באותו  שעבד 
מסר  הבן  ומחמיר.  ההולך  אביו,  מצב  על 

שהוא האפוטרופוס וביקש שלא ינשימו את 
תוך  למחלקה  מגיע  שהוא  ציין,  הוא  אביו. 
הרופאה  התקשרה  בינתיים  ספורות.  דקות 
בית-החולים.  של  לעורכת-הדין  הפנימאית  
ובנוסף  הסיטואציה,  את  בפניה  תיארה  היא 
מיידית,  להנשמה  זקוק  שהמטופל  ציינה, 
הגיע  הבן  לחייו.  מיידית  סכנה  יש  אחרת 
למחלקה וביקש מהרופאה  לא להנשים את 
אביו. עורכת-הדין טענה, שאין בסמכותו של 
דבר,  של  בסופו  הנשמה.  למנוע  אפוטרופוס 
הונשם המטופל בידיעת הבן ובניגוד לרצונו. 
מהי  רבים.  שאלה  סימני  מעלה  זה  אירוע 
הסמכות של האפוטרופוס במקרה מעין זה? 
 באילו מקרים יש לכבד בקשתו ובאילו לא?
לדברי הסטודנטים, להם כצוות סיעודי, היה 
כה  אתית  סיטואציה  עם  להתמודד  קשה 
מורכבת מול הבן, הרופאה וכל שאר הנוגעים 

בדבר. 

 להלן התגובות השונות שהתקבלו:

אתיקה
אתיקה,  ביו  מסלול  ראש  זוהר,  נעם  פרופ' 
המחלקה לפילוסופיה אוניברסיטת בר-אילן 
בכמה  הסיטואציה  את  לבחון  ניתן  כי  ציין, 

אופנים:
1. מבחינה מוסרית לדעתו, הבן רשאי להורות 
פרטים  שחסרים  נכון,  הנשמה.  תהיה  שלא 
חשובים בתיאור המקרה )בעיקר: למה בדיוק 
הכוונה ב"דמנטי"(, אבל ככלל במצבים כאלה 
או  עצמו,  למטופל  מלאה  וסמכות  זכות  יש 
לסרב  בשמו,  ולהחליט  לדבר  שהוסמך  למי 

לכל טיפול רפואי ובכלל זה הנשמה.
2. מבחינה חוקית לדבריו,  אם הבין נכון את 
תיאור המקרה, מה שהבן דרש לא היה ניתוק 
ממכונת הנשמה, אלא שלא  יתחילו בהנשמה.  
אם כך, אין הוא מבין את עמדת עורכת-הדין. 
למנוע  אפוטרופוס  בסמכותו של  "אין  מדוע 
לקבל הבהרה  הוא מבקש  כך  ועל  הנשמה"? 

מעורכת-הדין. 

הרופאה,  של  המקצועית  האתיקה  מבחינת   .3
משכנע  הסבר  שיתקבל  נניח  אם  לדבריו, 
מחייב  החוק  באמת  כי  שיוכיח  מעורכת-הדין, 
ביצוע הנשמה חרף התנגדות האפוטרופוס, אז 
מנוגדת  זו  חוק  הוראת  לעיל,  שנאמר  מה  לפי 
המניע  מהו  נשאלת השאלה,  המוסרית.  לאמת 
של הרופאה הפנימאית להתערב ולגרום להפרת 
הצו המוסרי? האם יש לה חובה חוקית לעשות 
זאת? האין כאן הפרת חובתה המקצועית-אתית 

כלפי המטופל? 
אם נקבל הבהרות לשלוש נקודות אלה, אפשר 
יהיה להתקדם ולדון בשאלה מה על חברי הצוות 

הסיעודי לעשות במצב כזה. 

לחינוך  המרכז  בכיר,  מרצה  לויט,  ירוחם  ד"ר 
רפואי, ביואתיקה במחקר, אוניברסיטת בן גוריון:
עמדתו שונה מזו של פרופ' נעם זוהר. לדבריו, 
אין הוא רואה כאן כל בעיה מורכבת. לטענתו,  
בית-החולים  כותלי  בתוך  נמצא  המטופל 
ולכן  והסיעודי,  הרפואי  הצוות  של  ובטיפול 
החולה,  אם  לטענתו,  חייו.  על  לשמור  עליהם 
במפורש  כותב  היה  )שפוי(,  כשיר  שהיה  בזמן 
טיפול,  הפסקת  על  להחליט  זכות  לבנו  שיש 
אז אולי היה מקום לפתוח בדיון לגבי תפקידו 
של האפוטרופוס. אבל הוא לא ראה אזכור של 
הוראה כזו בתיאור המקרה. ואפילו אם הייתה 
משוכנע  הוא  אין  לטענתו,  כזו,  הוראה  קיימת 
אין  כלומר,  הטיפול.  להפסקת  מסכים  שהיה  
הוא מסכים עם חוק החולה הנוטה למות בנושא 
הוראות מוקדמות. הוא מסכים עם זכות החולה 
להחליט על אי-קבלת טיפול,  אבל לדבריו, יש 
לדאוג לכך שמטופל במצב כזה לא יאושפז  כך 

הוא מקווה לעשות גם עבור עצמו. 

סיעוד
לסיעוד  בית-הספר  מנהלת  באליק,  חיה  ד"ר 
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הדגשת  והמשפחות.  המטופלים  המטפלים, 
חשיבות הנושא וקידומו, תוך סיוע למשפחות 
בהכוונה  ובמילוי הטפסים הנדרשים, יאדיר 
בניהול  האחות  של  תפקידה  חשיבות  את 

הטיפול בחולה הנוטה למות.  

רמת-גן  מרכז  מנהלת  אבן-זהב,  אביבה  ד"ר 
לאלצהיימר ע"ש סטופניצקי: 

מציינת כי זאת בעיה אתית קשה ביותר, שבה 
היא נתקלת גם במסגרת עבודתה. לטענתה, 
גם עם הכלת חוק החולה הנוטה למות עדיין 
מקרים  לגבי  ברור  מענה  לא מקבלים  אנחנו 
החולה  לו  לדעת  היה  מעניין  לדבריה,  רבים. 
היה צלול לפני האירוע והיה משאיר הוראות 
)הנחיות מקדימות( לגבי רצונו שלא  ברורות 
מנשימים    היו  אז  גם  האם  אותו,  ינשימו 
אותו? היא מאוד מקווה שלא. אם כן, ומצבו 
של החולה היה משתפר זמנית, הוא יכול היה 
תקיפה.  מעשה  על  המטפלים  את  לתבוע 
לדבריה, חסרים פרטים לגבי דעתו או רצונו 
העביר  האם  הדמנטי.  החולה  של  האמיתי 
שיבצעו  רוצה   היה  למשפחתו,  שלא  מסר 
את  האפוטרופוס  החליט  איך  החייאה?  בו 

ההחלטות האלה - ניתוח כן, החייאה לא?!
שאלות  מעוררת  היא  לאירוע,  בהתייחסותה 
של  מקדימות  הנחיות  של  לחשיבותן  בנוגע 
מכוונות  הנחיות  העדר  השטיוניים.  החולים 
יוצר בלבול בקרב המטפלים. לטענתה, חשוב 
ממשרד  ועזרה  הנחיות  יקבלו  שמוסדות 
הבריאות, ועדת האתיקה ולא יקבלו החלטות 
הצפויה  החיים  באיכות  התחשבות  ללא 

לחולה בעקבות הטיפול.

משפט
ד"ר דניאל שפרלינג, משפטן ואתיקן, מרצה 
ובביה"ס  ציבורית  למדיניות  בביה"ס  בכיר 
העברית  האוניברסיטה  הציבור,  לבריאות 

בירושלים: 
נוטה להסכים עם הניתוח של פרופ' נעם זוהר, 
האפוטרופוס  של  המוסרית  לחובה  בנוגע 
כלפי המטופל. מבחינה חוקית שתי ההוראות 
   )2(15 הן סעיפים  רלבנטיות  להיות  שיכולות 

או 15)3( לחוק זכויות החולה.
2 א.  בנסיבות שבהן נשקפת למטופל סכנה 
שיש  רפואי,  לטיפול  מתנגד  והוא  חמורה 
לתיתו בנסיבות העניין בהקדם, רשאי מטפל 
לרצון  בניגוד  אף  הרפואי  הטיפול  את  לתת 
המטופל אם ועדת האתיקה, לאחר ששמעה 
את המטופל, אישרה את מתן הטיפול ובלבד 

ששוכנעה כי נתקיימו כל  אלה: 

א. נמסר למטופל מידע כנדרש לקבלת הסכמה  
מדעת.

ב. צפוי שהטיפול הרפואי ישפר במידה ניכרת 
את מצבו הרפואי של המטופל.

ג. קיים יסוד סביר להניח שלאחר מתן הטיפול 
הרפואי ייתן המטופל את הסכמתו למפרע.

רשאי  רפואי  חירום  מצב  של  בנסיבות  3. א. 
ללא  גם  דחוף  רפואי  טיפול  לתת  מטפל 
הסכמתו מדעת של המטופל, אם בשל נסיבות  
של  הנפשי  או  הגופני  מצבו  לרבות  החירום, 
המטופל, לא ניתן לקבל את הסכמתו מדעת; 
טיפול רפואי המנוי בתוספת, יינתן בהסכמת 
שלושה רופאים אלא אם כן נסיבות החירום 

אינן מאפשרות זאת. 
אם  יודע  הוא  אין  לדבריו,   ,2 לסעיף  בנוגע 
זו התכנסה   ואם  ועדת אתיקה,  ישנה  במקום 
כן, עולה שאלה  זה. כמו  כדי להחליט בעניין 
כי  דהיינו,  שבסעיף,  השלישי   לתנאי  בנוגע 
ונותן  המטופל  את  )המייצג  האפוטרופוס 
בשמו את  ההסכמה לטיפול( ייתן את הסכמתו 
למפרע )דרישה שהיא בעייתית מאוד באופן 
יכולת הערכה שנסמכת  עקרוני, אך מצריכה 

על עובדות מסוימות(.
בנוגע לסעיף 3, אפשר לטעון שמדובר בוודאי 
במקרה חירום, ושמתן הטיפול  יציל את חיי 
המטופל. עם זאת, לא מדובר בסיטואציה בה 
לא ניתן לקבל הסכמה מדעת, שכן במקרה זה 
פנו לאפוטרופוס וזה לא הסכים לטיפול. כיוון 
לחוק,  בתוספת  נכלל  לא  המוצע  שהטיפול 
שלושה  של  אישורם  את   להשיג  הכרח  אין 
רופאים. לסיכום, ניתוח סעיפים 2 ו-3 מראה, 
החולה  הנשמת  זה  במקרה  הנראה  שככל 
בניגוד לעמדת האפוטרופוס )כפי שמתוארת 
במקרה( לא הייתה בהתאם  להוראות החוק. 
במובן הזה, היא עולה בקנה אחד עם הניתוח 

המוסרי  שהוזכר קודם.

דר' גיל סיגל, רופא ומשפטן במרכז למשפט 
רפואי וביו-אתיקה של הפקולטה למשפטים 

בקריה האקדמית אונו: 
מן  לדבריו,  לעיל.  שהוצגה  העמדה  על  חולק 
הסיפור הנ"ל עולה, כי קיים פער בין תפיסת 
החלטות  כמקבל  תפקידו  את  האפוטרופוס 
בשם או עבור השני.  אין לנו די נתונים מתוכם 
של  ב"טובתו"  מדובר  אכן  כי  להסיק  ניתן 
המטופל. בשל כך, וכיון שהנתונים הרפואיים 
מרמזים כי מצבו של הזקן הדמנטי אינו עומד 
ניתן  למות,  הנוטה  החולה  של  בקריטריונים 
טיפול. בהמשך  המצדדת  העמדה  על   להגן 

הוא מציע להתייחס למקרה כאילו לא היה 

אכן קיבל אפוטרופסות על גופו של המטופל, 
לה  ברורה  ולא  בקשתו  את  לכבד  צורך  היה 
לדבריה,  המשפטית.  היועצת  עירוב  מהות 
במהלך כזה החולים חשופים לפטרונותם של 
גופם. בעיניה  זכות על  ואין להם  המטפלים, 

זה מטריד ביותר.

ד"ר נורית וגנר, יו"ר לשכת האתיקה של האחיות 
והאחים בישראל:

מסכימה גם היא עם גישתו של  פרופ' נעם 
זוהר. לטענתה, זה המקרה שאינו נכלל בחוק 
הבריאותי  מצבו  קרי,  למות,  הנוטה  החולה 
אינו תואם את ההגדרה אדם המוגדר כנוטה 
למות. מכאן, שהדילמה מאוד קשה ודורשת 
לכן   דעת,  בר  איננו  המטופל  התייחסות. 
לייצגו  אמור  אשר  אפוטרופוס,  לו  נתמנה 
נדרש  הוא  הנה, כאשר  במצבי הבריאות. אך 
לעשות זאת, מערערים על החלטתו - מדוע?  
הרופאה,  דנן  במקרה  שלמטפל,  מפני  האם 
ישנה דעה ערכית השונה מזו של הבן? האם 
ולסבלו?  החיים  לאיכות  קודם  החיים  ערך 
אביו,  של  אפוטרופוס  להיות  מונה  הבן  אם 
ואין מידע לגבי ניגוד עניינים עם אביו, מדוע 

לחלוק על הכרעתו?
לא ידועה לנו הסיבה שבשלה הוא אישר את 
הניתוח לאביו, אולי ראה בביצועו דרך להקל 
היה  וראוי  שנכון  מידע,  לנו  חסר  סבלו?  על 
תפקיד  וכאן  האשפוז,  לאורך  אותו  לאסוף 
הצוות הסיעודי לבדוק בין השאר סוגיות כמו: 
ביטא  שבהן  תקופות  היו  חולה  לאותו  האם 
את רצונו במפורש? בפני בנו וגם בפני אנשי 
הצוות? מהם היחסים בין הבן לבין אביו, לפני 

האשפוז ובמהלכו וכדומה .

המחשבה  את  בנו  מעורר  הזה,  האירוע 
הנחיות  טופס  במילוי  שיש  החשיבות  לגבי 
עדיין  מסוגלים  אנחנו  כאשר  מקדימות, 
לבטא  אמורות  אלו,  הנחיות  אותן.  לבטא 
איתו  ייעשה  מה  לגבי  הפרט  של  רצונו  את 
רצונותיו.  את  לבטא  יוכל  לא  כאשר  בעתיד, 
המטפלים,  על  גם  נקל  לבטח  כך,  נפעל  אם 
שידעו בדיוק מה היה רצון החולה בצלילותו 
וגם נקל על בני המשפחה, שיוכלו לכבד את 
רצונו, ובמיוחד כאשר הם לא תמיד מאוחדים 
של  לשאלות  בהתייחס  הערכית,  בגישתם 

איכות חיים, הארכת חיים וקדושת החיים. 

לדעתה של ד"ר וגנר, חשיבות תפקיד הסיעוד 
ההנחיות  לנושא  המודעות  בהגברת  הוא 
לשאר  אישית  דוגמא  מתן  וגם  המקדימות, 
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הרקע  על  פרטים  די  אין  כי  טוען  הוא  גם 
מה  דמנטי,  להיותו  מעבר  החולה  של  הרפואי 
מצב  אלא  רפואי,  מצב  משקף  לא  שלטענתו, 
כשל  היה  אילו  לדבריו,  שיפוטי.  קומפטנטי 
הלב שממנה  לבעיית  רב-מערכתי נוסף, מעבר 
הינה פעולה  שההנשמה  מצב  או  סבל,  החולה 
עקרה מבחינת התוצאות, ולכן המצב הידרדר, 
נוסף  ניתן היה להפעיל שיקול דעת  אזי אולי 
ולקבל את דעתו של האפוטרופוס. לפי הבנתו, 
זה לא המקרה הנוכחי. הרי העובדה היא שניתחו 
את החולה, למרות היותו "דמנטי". לדעתו, יפה 
הידברות  לדבריו,  הפנימית.  הרופאה  עשתה 
האפוטרופוס,  ועם  המשפחה  עם  ותקשורת 
היות  החולה  את  להציל  שניתן  הסבר,  ומתן 
איטית,  בהידרדרות  ולא  חירום  במצב  ומדובר 
שלא ניתן לעוצרה, היה מונע את מחול השדים 

והכנסת עורכי-דין לתמונה.

ואתיקן,  גריאטר  גליק, רופא  שמעון  פרופ' 
של  לרפואה  בבית-הספר  אמריטוס  פרופ' 

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב: 
לטענתו, כדי "לפסוק" במקרה ספציפי כלשהו 
להדגיש,  ברצונו  אבל  פרטים.  יותר  דרושים 
מוגבל.  בלתי  אינו  אפוטרופוס  של  שכוחו 
החולה.  לטובת  רק  להחליט  יכול  אפוטרופוס 
אם בעיני הצוות המטפל החלטת האפוטרופוס 
מזיקה לחולה, על הצוות לפנות לבית-משפט 
להכריע האם למנות אפוטרופוס אחר. . כמובן 
לבית- לפנות  זמן  אין  לרופא  חירום,  במקרה 
לפי שיקול דעתו   והוא מוכרח לפעול  משפט, 
אם  נוספים,  רופאים  שני  עם  התייעצות  )עם 
המאפשר  הנוכחי,  החוק  זאת(.  מאפשר  הזמן 
ורק לחולה סופני  אי-מתן טיפול, מתייחס אך 
הסובל. אין לנו די מידע מתיאור המקרה לדעת 

אם אכן החולה מתאים להגדרה זו.

 סיכום
מניתוח עמדותיהם של המומחים השונים, אנו 
למדים, שהדילמה מורכבת, ואין לה פתרון חד-
הסיטואציה  כדוגמת  סיטואציה  בכל  משמעי. 
שהוצגה, יש להפעיל את ההיגיון הישר ולבחון 
האם אכן ניתן להגדיר את החולה כחולה סופני 
מוסרית,  לא, מבחינה  ככזה. אם  כלפיו  ולנהוג 
יש לבדוק, האם בעבר ביטא את רצונו בכתב, 
או בעל פה, ובפני מי עשה זאת. מבחינה חוקית, 
יש גם לבחון את האינטרס של האפוטרופוס. 
מה ההבדל בין קביעת מיופה הכוח, שהמטופל 
בוחר בעוד הוא עדיין כשיר לבחור, ומהו תפקיד 

מסוגל  כשאינו  לייצגו,  שנקבע  האפוטרופוס, 
בקשתו  האם  לבחון,  יש  כן,  כמו  להכריע.  עוד 
של הבן לא להנשים את אביו, נובעת ממניעים 
להיפטר  רוצה  שהוא  משום  אגואיסטיים, 
מהנטל ולהמשיך לחיות את חייו, או ממניעים 
של  לאינטרס  מלאה  דאגה  מתוך  אמפטיים, 
החולה, וכי הוא רוצה לגאול את אביו מהסבל 
כי  להסיק  ניתן  אם  המתמשכים.  והייסורים 
פנייתו ודרישתו אכן נבעו מתוך רצון להקל על 
אביו ולחסוך לו סבל מיותר, יש לשקול לכבד 
את בקשתו. מבחינת האתיקה המקצועית, יש 
יש  ראשית,  כנדרש.  פעלה  שהרופאה  שיטענו 
החולה,  של  חייו  את  להציל  מנת  על  לפעול 
נכון  זה  האם  השאלה,  את  לשאול  ואחר-כך 
היה לעשות כך, או לבדוק מה וכיצד יש לפעול 
בהמשך, כי הרי לא ניתן להפסיק את ההנשמה 
יטענו,  אחרים  לעומתם,  בה.  התחלת  אם 
במקרים  במהירות  לפעול  הדרישה  שלמרות 
כאלו, לפני ביצוע כל פעולה יש לשקול לעומק 
"המחיר" שישלם החולה בעקבות החלטה  את 

להנשימו.  
הסיעוד,  של  המקצועית  האתיקה  מבחינת 
להעלות  הלגיטימציה  את  לאחיות  לתת  יש 
הארכת  לעומת  חיים  איכות  את השאלות של 
בתהליך  מקדימות  הנחיות  של  ומקומן  חיים 
בסיעוד,  העוסקים  כמה  עד  ההחלטה.  קבלת 
הנמצאים תחת לחץ של גורמים שונים, יכולים 
להתעלם מבקשתו של האפוטרופוס, גם כאשר 
בצדקת  הנסיבות  הכרת  מתוך  משוכנעים  הם 
ש"על  מציין,  הסיעוד  האתי של  הקוד  בקשתו. 
האח והאחות מוטלת אחריות משולשת: לשמור 
בריאות"  ולקדם  הסבל  על  להקל  החיים,  על 
על  לשמור  יש  מחיר  בכל  האם   .)2004 )הקוד, 
כדי  שאת,  ביתר  לפעול  חייב  הסיעוד  החיים? 
להקל על החולה ולמנוע ממנו ומבני משפחתו 
סבל מיותר. קיימות מספר דרכים, שבאמצעותן 
המודעות  בהגברת  ראשית,  זאת.  ליישם  ניתן 
נושא החולה הנוטה למות. שנית, בקידום  לכל 
הסרטן,  לחולי  רק  לא  הפליאטיבי,  הטיפול 
אלא לכל החולים הסובלים ממחלות שהוגדרו 
כסופניות כמו: אי-ספיקת לב, כליות, כבד וגם 
לחולי שיטיון  מתקדם. ולבסוף, בחשיפת הציבור 
לקיומן ותפקידן של הנחיות מקדימות. להסביר 
מקדימות,  הנחיות  על  החתימה  חשיבות  את 
אשר יאפשרו לכל אדם תכנון ושליטה עתידית 
על חייו ועל הטיפול שיקבל, גם בשעה שהוא לא 
יהיה כשיר לתת הסכמה מדעת, מהלך שימנע 

ממנו ומבני משפחתו סבל נוסף.

מדובר   ב"זקן דמנטי" אלא בצעיר מפגר, שגם 
היינו  כי  יתכן   זה  במקרה  אפוטרופוס.  יש  לו 
נוטים להקפיד הקפדה יתרה. הוא מניח, כי לו 
הבעת רצון מוקדמת  היינו מקבלים מידע על 
נקל  היו שונים. אך  פני הדברים  של המטופל, 
לצייר סיטואציה, בה האינטרסים של המטופל 

ושל בן המשפחה אינם בהכרח חופפים.

רפואה
ד"ר מרדכי הלפרין, רופא, ממונה על האתיקה 
הרפואית ועל יישום חוק "החולה הנוטה למות" 

במשרד הבריאות:
האתית,  בגישה  כל  קודם  לדון  ראוי  לטענתו, 
 - למות התשס"ו  הנוטה  החולה  חוק  שמכתיב 

.2005
בחולה  מדובר  האם  לבדוק  חובה   ראשית, 
כן,  אם  למות"?  הנוטה  כ"חולה  בחוק  המוגדר 
יש  אחרת  זה,  חוק  לפי  לפעול  לדבריו,  ניתן, 
לפעול לפי "חוק זכויות החולה" התשנ"ו - 1996 

)סוף סעיף 15 לחוק(.
 חשוב לזכור, כי  העובדה שחולה מסוים הוא 
)דהיינו,  מסוכן  חולה  ו/או  דמנטי  ו/או  זקן 
הופכת  לא  עדיין  נמוכים(,  החלמתו  שסיכויי 

אותו ל"נוטה למות" כהגדרת החוק.
אחרי שנקבע כחוק, שהחולה אכן "נוטה למות", 
יש לבדוק מהו רצונו: לקבל טיפול מאריך חיים 
הבדיקה  ממנו. על  להימנע  או  הנשמה,  כמו 
כמו  בחוק.  הקבועים  הכללים  להתבצע על-פי 
כן, חשוב לדעת, כי האפוטרופסות המשפטית 
של הבן איננה יוצרת לו מעמד של בעל ייפוי 
כוח לפי חוק זה.  מאחר שהחולה איננו כשיר, 
גם אם נקבע שהוא נוטה למות שלא היה רוצה 
לחיות, יש להוכיח סבל משמעותי, המוגדר אף 

הוא בחוק.
אם חסר אפילו אחד משלושת התנאים הללו, 
חיים.  מאריך  רפואי  במתן טיפול  להמשיך  יש 
הנוגעות  העונשין  חוק  הוראות  גם  כאן  חלות 
לגרימה של קיצור חיים. מהתיאור החלקי של 
המקרה עולה הרושם, שאכן בכך מדובר, ונכון 

נהגו הרופאים המטפלים שהחליטו להנשימו.

בית-החולים  גריאטר,  רופא  יאול,  אפרים  ד"ר 
הרצוג, ירושלים:

היא  הרפואית  המקצועית  ההחלטה  לדבריו, 
לנסות  הרופאים  על  חירום   במצבי  שקובעת 
להצילו,  ניתן  אכן  אם  החולה,  את  להציל 
וזאת במחיר של פגיעה באוטונומיה של החולה 

או הפרת החלטתו של האפוטרופוס.
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1פרוייקטורית באגף חולים מדומים, מרכז סימולציה רפואי; 2מנהלת אגף חולים מדומים, מרכז סימולציה רפואי; 3עוזרת בכירה לסמנכ"ל המרכז הרפואי לניהול סיכונים; 

4מנהל המרכז סימולציה רפואי, סגן מנהל המרכז הרפואי של שיבא, האחראי על ניהול סיכונים ובקרת איכות; 5מנהלת הסיעוד ומתאמת המקצועות הפארא-רפואיים;

המרכז הרפואי המשולב שיבא

שיפור מיומנויות תקשורת
על ידי סימולציה, בדגש על בטיחות וניהול סיכונים בקרב צוות סיעודי בכיר

 תקציר
התקשורת בין מטפלים למטופלים ואנשי 
הנידונה  מורכבת  סוגיה  הינה  הצוות 
בספרות העוסקת בניהול סיכונים בסיעוד. 
תקשורת חיובית עם המטופל מקרינה על 
מסייעת  ואיכותו,  הרפואי  הטיפול  טיב 
להיענות המטופל לטיפול ועשויה למנוע 
תביעות. על מנת לשפר ולשמר מיומנויות 
ראויים  התמודדות  ודרכי  תקשורת 
סדנא  תוכננה  בכיר,  סיעודי  צוות  של 
סימולאטיבית בשיתוף היחידה לבטיחות 
לסימולציה  המרכז  סיכונים,  וניהול 
רפואית והנהלת הסיעוד במרכז הרפואי. 
בכיר.  מנהל  אחיות   29 השתתפו  בסדנא 
העריכו  המשתתפים  כי  הראו  התוצאות 
וכתורמת  מאוד  כטובה  הסדנא  את 
לשיפור מיומנויות תקשורת וניהול מצבי 
קיצון בדגש על ניהול סיכונים. אנו מניחים 
מדומים"  "חולים  מלוות  שסימולציה 
עוצמה  ובעל  יעיל  כלי  להוות  יכולה 
חשיבות  ויש  בתחום  מיומנויות  להקניית 
סיעוד  צוותי  להכשיר  להמשיך  רבה  
בכירים ולהקנות להם כלים להתמודדות 
בתקשורת  הקשורות  מיומנויות  ולשיפור 

ובבטיחות ניהול סיכונים בשיטה זו.

 סקירת ספרות
תקשורת והשלכותיה

היא  למטופלים  מטפלים  בין  התקשורת 
אחת הסוגיות המורכבות ביותר המופיעה 
בספרות העוסקת בניהול סיכונים ברפואה 
ובסיעוד, וגם בספרות הנוגעת ביחסים בין 
נותני ומקבלי שירות שרות. יחסי מטפל-
מטופל, כפי שמוסדרים בחוקים ובתקנות, 
כוללים: הסכמה מדעת, התייעצות וקבלת 
פרטיות  על  שמירה  נוספת,  דעת  חוות 
וסודיות רפואית, קבלת מידע במקרה של 
וכבוד  רצויה,    שאיננה  טיפולית  תוצאה 
למטופל  מטפל  בין  תקשורת  האדם. 
ביחסי מטפל- היא המימד הלא-פורמלי 

היחס  את  המטופל  חווה  כיצד  מטופל. 
של המטפל אליו, וכיצד חווה המטפל את 
)היחידה לניהול  היחס של המטופל אליו 

סיכונים, 2010(.

חיובית  תקשורת  המנהלים  מטפלים 
הרגשה  למטופל  נותנים  ידידותיים,  הם 
לא- שאלות  שואלים  אישי,  יחס  של 

לא  עין,  קשר  יוצרים  פורמאליות, 
את  למטופלים  מסבירים  שיפוטיים, 
השינויים שהם מדווחים עליהם, מסבירים 
מעט  בהם  ומשתמשים  רפואיים  מונחים 
שאלות  לשאול  מעודדים  האפשר,  ככל 
ומקשיבים בתשומת לב.  הספרות מציינת 
לתקשורת  עיקריים  צידוקים  שלושה 
תועלתני  צידוק  מוסרי,  צידוק  חיובית: 
החולה  זכויות  חוק  )מתוך  חוקי.  וצידוק 

ומתוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו( 
החולה   זכויות  בחוק   5 סעיף  חוקי:  צידוק 
קובע כי: "מטופל זכאי לקבל טיפול רפואי 
נאות, הן מבחינת הרמה המקצועית והאיכות 

הרפואית והן מבחינת יחסי האנוש".  
צידוק מתוך תועלת אומר שכדאי למטפל 
המטופל,  עם  חיובית  תקשורת  לנהל 
מבחינה מקצועית ומבחינה אישית היות 
ולתקשורת טובה של המטפל עם המטופל 
יש השלכה ישירה על טיב הטיפול הרפואי 
להיענות  מסייעת  והיא  איכותו  ועל 
תביעות  הגשת  ומונעת  לטיפול  המטופל 
)היחידה לניהול סיכונים, 2010(. מחקרים 
מצאו  ובסיעוד  ברפואה  סיכונים  בניהול 
כי איכות  הטיפול כשלעצמה אינה מנבא 
ושלאופי  תביעות,  היתכנות  של  אמין 
יש  למטופלים  מטפלים  בין  התקשורת 
השפעה גדולה על הגשת תלונות ותביעות, 
על  נתפסת  הטיפולית  התוצאה  כאשר 
 Stewart, 1995;) רצויה  לא  המטופל  ידי 

(Williams, Weinman, & Dale, 1998

אפקטיבית/ חיובית/לא  לא  תקשורת 

המטופל.  בטיחות  על  משפיעה  לקויה, 
ככל  עולה  יעילה  בתקשורת  הצורך 
שהמטופל מורכב יותר, ככל שבני המשפחה 
של המטופל יותר דרשניים, משך האשפוז 
מספר  שעולה  וככל  קצר   המטופל  של 
העברות של המטופל ממקום אחד לאחר 
)Anthony & Pruess, 2002(. חוסר תקשורת 
יכולה להתקיים בין מטפל ומטופל או בין 
תקשורת  שונות.  ברמות  שונים  מטפלים 
בטיחות  על  רק  לא  משפיעה  לקויה 
ואווירת  סביבה  על  גם  אלא  המטופל 
המטפלים  צוות  אנשי  בקרב  העבודה 
 )  Phillips 2005) Joint commission
מציינת כי 70% מכלל האירועים החריגים 
נובעים  בריאות  במוסדות  המתקיימים 
שורש  זהו  לטענתם,  לקויה.  מתקשורת 
יעילה,  בהירה,  תקשורת  ורק  הבעיה, 
להביא  יכולים  ומתוזמנת  שלמה/מלאה 
לשיפור איכות הטיפול ובטיחות המטופל 

.)Hughes, 2008(

בעקבות הבעיות השונות העלולות לנבוע 
הכללית  והשפעה  יעילה  לא  מתקשורת 
על המטופל והמטפל, על הנהלת הארגון 
שהצוות  המבטיחות  אסטרטגיות  לפתח 
המטפל בכלל והסיעודי בפרט ירכוש את 
תקשורת  כישורי  בפיתוח  הניסיון/יתנסה 

יעילים. 

 סיעוד וסימולציה
)Gaba 2004( הגדירה את המושג סימולציה 
להמרה/החלפה  טכנולוגיה  ולא  כ"טכניקה 
בהתנסות  אמיתית  התנסות  להגביר  או 
מודרכת, המעוררת או המשחזרת אירועים 
בצורה  האמיתי  מהעולם  משמעותיים 
אינטראקטיבית". מזה 15 שנה משתמשים 
במסגרת  סימולאטיביות  בטכניקות 
ופרה-רפואיים  רפואיים  צוותים  הכשרת 
חלה  האחרונים  בשנתיים–שלוש  כאשר 
בסימולציה  בשימוש  בפופולאריות  עליה 

anny.goldman@sheba.health.gov.il :סופר מכותב



יהב - קרן השתלמות וחסכון לאחים ואחיות בע"מ

תשואה נומינלית ברוטו, מצטברת לתקופה של 12
החודשים האחרונים ]11/2009-10/2010[ מסלול כללי : 10.02%*

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

k-aht.co.il לכל שאלה נוספת ניתן לפנות למשרדי הקרן 03-6914961 , כמו כן ניתן לקבל פרטים באתר הקרן

עמיתים יקרים שלום,
להלן מספר שאלות נפוצות להבהרת הזכויות של עמיתי הקרן:

מתי ניתן למשוך כספים מקרן ההשתלמות?

מהו מועד התשלום?

עד מתי נזקפת תשואה לעמית מושך?

מה קורה בתום שש שנים?

איזה יתרון יש לחסכון בקרן השתלמות על-פני תוכניות חסכון אחרות?

מה יעשה בכספי לאחר מותי?

למטרת השתלמות, החל מתום שלוש שנות חברות בקרן, בהתאם לכללים שנקבעו;
לכל מטרה שהיא, וללא צורך באישור כלשהו, החל מתום שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן

ולגבי עמית שהגיע לגיל פרישה, החל מתום שלוש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן;
בפטירת העמית;

בהתאם  אם  למשל,  הכספים.  קבלת  לפני  יומיים  של  אחרונה  לחשבונו תשואה  תיזקף  מהקופה,  כספים  למשיכת  בקשה  חוסך שהגיש 
להוראות מחויבת קרן ההשתלמות לשלם לעמית ביום חמישי, העמית יקבל תשואה אחרונה של יום שלישי ובהנחה שימי שלישי, רביעי 

וחמישי כדוגמא לעיל הינם ימי עסקים.

משיכת כספים תתבצע בתוך ארבעה ימי עסקים מהיום בו הגיע בקשת המשיכה לקופה.

בתום תקופת הצבירה, הכסף בקרן הופך לנזיל, ונדגיש, גם אם לוקחים חלק מהכסף היתרה נשארת נזילה. יתרה מזו, כל סכום שיכנס 
לאחר ספירת שש השנים הראשונות יהיה נזיל כל עוד העמית לא משך כספים מהקרן. עם משיכת כל סכום כלשהו נפתחת קרן חדשה 

המתחילה צבירה של שש שנים. הכסף שנשאר בקופה "הראשונה" עדין נשאר נזיל ונהנה מכל ההטבות שיש בקרן.

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

התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
http://gemelnet.mof.gov.il/Tsuot/UI/DafMakdim.aspx ]הנתונים המוצגים לעיל נלקחו מאתר משרד האוצר ]גמל נט

הפרשת המעביד לקרן השתלמות בגבולות התקרה שנקבעה לעניין זה, פטורה ממס, אף שהיא מגיעה בסופו של דבר לכיסו של העובד.
זהו יתרון עצום על-פני כל תוכנית חסכון אחרת, והוא הולך וגדל ככל שגדל שיעור המס השולי החל על העובד. במדרגה העליונה, שבה חל 
על העובד מס שולי של 50% בתוספת ביטוח לאומי וביטוח הבריאות של 10.38%, כל שקל שמופקד בקרן השתלמות שקול, מבחינת העובד, 
ליותר משניים וחצי שקל ברוטו. בנוסף לכך, הרווח הנצבר על כספי החיסכון בקרן השתלמות )בגבולות התקרה( פטור ממס, בשונה ממרבית 

אפיקי החיסכון וההשקעה האחרים, שהרווח הראלי שהם חייב במס החל מתחילת שנת 2003.

בעת ההצטרפות לקופה העמית ממלא "הוראת מוטבים" שבא הוא מורה לקופה למי להעביר את כספו בפטירתו. ואם לא מלא הוראה 
כזו יועבר הכסף למנהל עזבונו או ליורשיו על פי דין.

* תשואה ממוצעת:  3 שנים 5.24%.   5 שנים 6.33% . מדד שארפ ריבית חסרת סיכון ל-5 שנים  0.65
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 תיאור הסדנא
על מנת לשפר ולשמר מיומנויות תקשורת 
ודרכי התמודדות ראויים של צוות סיעודי 
בכיר, תוכננה סדנא סימולאטיבית בשיתוף 
היחידה לבטיחות וניהול סיכונים, המרכז 
הסיעוד  והנהלת  רפואית  לסימולציה 
הסדנא  לצורך  שיבא.  הרפואי  במרכז 
נכתבו 5 תרחישים בנושא אלימות, איום 
עם  מרה,  ובשורה  מטופלים,  מצד  וכעס 
ניהול  וביצוע  קיצון  ניהול מצבי  על  דגש 
המדמים  מקצועיים  שחקנים  הסיכונים. 
התרחישים  על  אומנו  מדומים"  "חולים 
למתן  סדנא  ועברו  הדמויות  את  לשחק 
משוב למשתלם.  בחלק התיאורטי ניתנה 
של  בהיבט  התקשורתי  הפן  על  הרצאה 
קבוצתי  דיון  והתקיים  סיכונים,  ניהול 
הבכיר,  הסיעודי  הצוות  של  בקשיים 
בחלק  המשפטית.  והמערכת  החולים 
המעשי-חווייתי כל משתתף ניהל מפגש 
וצפה  מדומים  "חולים"  עם  אחד-שנים 
לחלון  מבעד  נוספים  מפגשים  בשני 
דקות.   10 נמשכו  המפגשים  חד-כיווני. 
בארבעה  וצולמו  התקיימו  המפגשים 

חדרים דמויי חדר אשפוז/אחות

משתתפי הסדנא נחשפו לשתי צורות של 
משוב: 

א. בתום כל מפגש נתן השחקן למשתלם 
משוב קצר )5 דקות( שכלל את תחושותיו 
מיומנויות  על  דגש  עם  השיחה  במהלך 
התקשורת. כיצד הוא הרגיש מול המתנסה 

כמטופל ברמה התקשורתית.
מומחה  בהנחיית  הסבבים  כל  בתום  ב. 
תקשורת וניהול סיכונים  בכיר,  התקיים 
אשר  כולה  הקבוצה  במסגרת  תחקיר 
התרחישים  מן  אחד  בכל  בפירוט  עסק 
אודיו-ויזואליות  בהדגמות  מלווה  והיה 
הכשלים  את  הבהיר  התחקיר  ממהלכם. 
וההצלחות לצד נקודות הקושי שעלו, תוך 
דגש על נקודות שיפור ושימור לכל אחד 
מהמשתתפים. התחקיר מתנהל כדיון בין 

כל המשתתפים.
המשתלמים  התבקשו  הסדנא  בסוף  ג. 
סגור  ידי שאלון  על  הסדנא  להעריך את 
ואנונימי שמטרתו להעריך את הסדנא על 

ידי המשתלם.

 תיאור אוכלוסיה
סיעוד  צוות  אנשי   29 השתתפו  בסדנא 
אחיות  בינם:  תחומים  ממגוון  בכיר 
כלליות, ניהול סיכונים, תקציבים, מחקר, 

וסגניתה,  החולים  בית  של  ראשית  אחות 
 ,63-30 גילאים  טווח  ועוד.  אנוש  משאבי 
מתוכם   שנה,   40 עד   7 של  בסיעוד  וותק 
ומעלה   30 ל  בין שנתיים  נע  ניהולי  וותק 
שנה, 50% בעלות תואר שני.כ 60% ציינו כי 

לא השתתפו בסימולציה עד כה.

 כלי ושיטות מחקר
היגדים   20 בר  שאלון  הינו  המחקר  כלי 
שפותח על ידי צוות  אגף חולים מדומים 
של  סיכונים  וניהול  לבטיחות  והיחידה 
להעריך  במטרה  שיבא,  החולים  בית 
התבקשו  הסדנא,  בסוף  הסדנא.  את 
כאשר  השאלון  את  למלא  המשתלמים 
הסדנא  של  שונים  תחומים  מעריכים  הם 
התרחישים,  של  ומהימנות  אמיתות  כגון: 
רלוונטיות התרחישים לעבודה היומיומית, 
תרומה של הדיון מלווה הווידיאו, תרומה 
של  הסדנא לפיתוח מיומנויות תקשורת 
וניהול סיכונים ועוד. על המשתלמים היה 
להעריך כל היגד על פי סולם ליקרט מ 1 
עד 4 כאשר 1= " לא מסכים" ו 4= " מסכים 
במידה רבה". בהמשך חושב ציון הממוצע 

עבור כל היגד בנפרד.

 תוצאות
בהתאם לטבלה מס' 1 המציגה את מדדי 
הסדנא,  אודות  תיאורית  סטטיסטיקה 
של   )77%( הגדול  רובם  כי,  לראות  ניתן 
היו  שהתרחישים  ציינו  המשתתפים 
רלוונטיים לעבודה היומיומית במידה רבה 
שיקפו  שהתרחישים  ציינו   82% מאוד,  
מצבי אמת במידה רבה מאוד, רובם ציינו 
שהיה ניתן להכליל מהתרחישים למצבים 
כולם  כמעט  מאוד.  רבה  במידה  אחרים 
באמצעות  הקבוצתי  שהדיון  ציינו   )90%(
ניהול  של  מיומנויות  לשיפור  תרם  וידאו 
 80% מעל  מאו.  רבה  במידה  סיכונים 
תרמה  שהסדנא  ציינו  מהמשתתפים 
במידה רבה לידע בנושא תקשורת וניהול 
סיכונים ומעל 50%  ציינו שתרמה להעלאת 
המודעות בנושא במידה רבה מאוד. הרוב 
שהמפגש  רבה  במידה  הסכימו   )83%(
לימודית  חוויה  היווה  מדומה  חולה  עם 
תקשורת.  מיומנויות  לרכישת  חשובה 
משכנעים  היו  שהחולים  ציינו   80% מעל 
ו"אמיתיים" ושהתעוררו בהם רגשות זהים 
לאלו המתפתחים באירוע אמיתי, במידה 
רבה עד מאוד. מעל מחצית מהמשתתפים 
דומה  סדנא  לקיים  מאוד  שכדאי  ציינו 
מאוד  מעוניינים  היו  והם  סדיר   באופן 

 Seropian, Brown,( הסיעודי  בעולם 
השימוש   .)Gavilanes & Driggers 2004
מקצועות  אנשי  בהכשרת  בסימולציה 
הבריאות מאפשר למטפלים להתאמן על 
יכולות/מיומנויות שונות, בינם מיומנויות 
המאפשרת  בסביבה  זאת  כל  תקשורת, 
ללא  מקצועית  וגדילה  טעויות  עשיית 
 Ziv, Wolpe, Small,( גרימת סיכון למטופל

  .)& Glick, 2003
למוסדות בריאות מחויבות לספק לעובדיו 
את ההשכלה, ההזדמנות ללמוד ולהתאמן 
להתמודד  מנת  על  לכך,  המשאבים  ואת 
תקשורתית  מאתגרים  אירועים  עם 
השירות  מנותני  חלק   חריגים.  ואירועים 
ניסיון  שחסרי  או  מספיק  מיומנים  אינם 
בהתמודדות עם אירועים מאתגרים כגון 
מתן בשורה מרה, התנצלות, יעוץ למטופל 
הם  מכך,  כתוצאה  ועוד.  צרה  בעת 
לתקשר  בניסיון  נכשלים  רבות  בפעמים 
מטופלים  עם  ויעילה  אמפטית  בצורה 
תקשורת  שקרה.  מאתגר  אירוע  לאחר 
יעילה בין נותני השירות ומטופלים בשעת 
"צרה"/בשעת אירוע הינה חיונית לשמירה 
שימור  ולצורך  המטופל  של  רווחתו  על 
האימון הקיים בין המטופל למוסד )2006 
 A consensus statement of the Harvard,
hospitals(. אחת הדרכים בהם ניתן ללמוד 
על  התקשורת  מיומנויות  את   ולרכוש 
סימולציה.  הינה  יעיל  דיאלוג  לנהל  מנת 
מוערך,  לימודי  ככלי  מוכרת  סימולציה 
לאחיות  המאפשר  ואפקטיבי  יעיל 
להתנסות במצבי לחץ שונים תוך צבירת 
עם  להתמודד  ביכולתם  עצמי  ביטחון 
מיומנויות  ופיתוח  מורכבות  סיטואציות 

 .)Issenberg & Scalese, 2008( חדשות
דיווחים  בסיעוד  בספרות  למצוא  ניתן 
הכשרה  בשלבי  בסימולציה  שימוש  על 
שונים של אחיות החל בתוכניות הכשרה 
בשלבים  לסיעוד  לסטודנטים  המיועדות 
מוקדמים של לימודיהם, כחלק מלימודי 
את  שסיימו  לאחיות  המיועדות   המשך 
המניין  מן  כאחיות  ועובדות  לימודיהם 
במחלקות. כמו כן, משתמשים בסימולציה 
ומקצועיים  רב  צוותים  אימון  לצורך 
ולצורך הערכות שונות כמו במבחנים על 
 .)Galloway, 2009( אחיות  של  בסיסיים 
אודות  מדווח  מאוד  מעט  זאת,  עם  יחד 
תוכניות הכשרה המיועדות לצוות סיעודי 
בכיר כגון אחיות אחראיות, אחיות כלליות 

ואחיות מן המטה. 
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להרחיב את ההתנסות הלימודית בעתיד. 
50% הרגישו שבמידה רבה הסדנא נתנה 
ושיפרה  חריג  אירוע  לבצע תחקור  כלים 
המצריך  אירוע  לזהות  המסוגלות  את 
להתפתח  העלול  אירוע  או  התנצלות 
 60% לבסוף,  תקשורתי.  שלג"  ל"כדור 
מסוגלות  לפיתוח  תרמה  שהסדנא  ציינו 
להתנצל ולהתמודד עם אירועים העלולים 

להתפתח לתביעות משפטיות.

 דיון ומסקנות
למיומנויות  נדרש  הסיעוד  הנהלת  צוות 
משבר  בעיתות  סיכונים  וניהול  תקשורת 
והשפעתן על האחרים היא מכרעת. לצורך 
נבנתה  אלו,  מיומנויות  ושיפור  פיתוח 
סדנא סימולטיבית בה המשתלמים התנסו 
כי  נמצא  מאתגרים.  תקשורת  במצבי 
הסדנא תרמה לפיתוח ושיפור מיומנויות 
תקשורת, העניקה כלים להתמודדות עם 
אירועים מאתגרים תקשורתיים, אפשרה 
ניהול נכון יותר של מצבים משברים תוך 

שליטה של כל חברי הצוות.

ובשיתוף  בכלל,  בסימולציות  השימוש 
בפרט,  חולים-מדומים  שחקנים  עם 
הסיעודי  בחינוך  והולך  גדל  מקום  תופס 
 .)Nehring & Lashley, 2004( בעולם 
יותר  הינה  סימולציה  כי  מציינת  ספרות 
הרכישה  את  ומגבירה  אמיתית/ריאלית 
מיומנויות  מחדדת  ידע,  של  ושימור 
שונות כולל מיומנויות תקשורת וחשיבה 
משיטות  יותר  הרבה  ומהנה  ביקרתית 
פרונטאלית(  )הוראה  סטנדרטיות  לימוד 

 Gordon, Wilkerson, Shaffer &(
Armstrong, 2001(. היתרונות הבולטים הם: 
מסוגים  מיומנויות  לתרגל  ההזדמנות  א. 
של  סיכון  וללא  מוגנים  בתנאים  שונים 
לימוד  של  העמוק  האפקט  ב.  ו-  חולים 
תובנות  של  העושר  עם  עשייה,  כדי  תוך 
המתלווה אליו. בשיטת לימוד זו בא משוב 
בעקבות הסימולציה, והוא משלים אותה 
 Nehring,( ומקבע את התובנות הנלמדות
 Nehring( בנוסף,   .)Ellis & Lashley, 2001
ששימוש  מאמינים   )& Lashley 2004
בסימולציה עם "חולים מדומים" מאפשר 
תקשורת  מיומנויות  האחיות  את  ללמד 

ומיומנויות כפיים חשובות. 
בינהן  מגבלות  גם  יש  המתוארת  לשיטה 
בזמן  ומחסור  הסדנאות,  של  הגבוהה 
תרחישים,  לפיתוח  פרויקטים,  לבניית 
משובים,  לבניית  שחקנים,  לאימון 
ומורכבות הלוגיסטיקה בהעברת הפרויקט 
 Kameg, Mitchell, Clochegy, Howard &(

 .)Suresky, 2009

בלימוד  עסקה  לא  המתוארת  הסדנה 
כולם  המשתתפים  שכן  חדשה,  מיומנות 
היו אחיות בכירות שמתמודדות עם מצבי 
תקשורת מאתגרים על בסיס יומיומי והם 
מורגלים לכך. בדיון הקבוצתי עלו נושאים 
הסמכות,  גבולות  כגון,  מטרידים  רבים 
דרכים לפתרון מצבי קיצון, חוקים, כיצד 
אירועים דומים באו לידי פתרון טוב ויעיל 
וכו. ההערכה הגבוהה שהסדנה זכתה לה 
לחשיבות  עדות  היא  המשתתפים  בקרב 
להמשיך  ולצורך  לה  מייחסים  שהם 

השונים   בתפקידים  אחיות  לחשוף 
לימודית  לחוויה  שונות  ומדיסציפלינות 

דומה. 

למחקר מספר מגבלות: גודל מדגם קטן 
ומחסור בשאלון מתוקף. גודל מדגם קטן 
תוצאות  להניב  עלול  משתלמים   29 של 
שלא ניתן להכלילם על כלל האוכלוסייה. 
בקרב  דומה  סדנא  לבצע  שכדאי  מכאן 
הן  השורה  מן  ואחיות  מנהלות  אחיות 
והן  המדגם  גודל  את  להגדיל  מנת  על 
והסדנא  השאלון  את  לתקף  מנת  על 
מלווה  שסימולציה  מניחים  אנו  כולה.  
יעיל  כלי  להוות  יכולה  מדומים"  "חולים 
מיומנויות בתחום  ובעל עוצמה להקניית 
להכשיר  להמשיך  רבה   חשיבות  ויש 
ולשפר  להתמודד  בכירים  סיעוד  צוותי 
מיומנויות הקשורות בתקשורת ובבטיחות 

ניהול סיכונים בשיטה זו.

 סיכום
שנטפל  בנו  בוטחים  שלנו  המטופלים 
ביותר.  ומיומנת  בטוחה  בצורה  בהם 
על  לאמון  נאמנים  להיות  חייבים  אנו 
מתמדת.  ולמידה  עצמי  פיתוח  ידי 
לרכוש  להתנסות,  ללמוד,  הדרכים  אחד 
הינה  בטוחה  בסביבה  וניסיון  מיומנות 

סביבה סימולאטיבית.
טיפול,  לתת  ניתן  כזאת  בסביבה  רק 
לגרום  מבלי  ולעשות  לדבר  לטעות, 
לנזק ממשי למטופלים. עלינו להתעדכן 
היום  על  בתוכניות סימולציה הקיימים 

מנת להכין את אנשי הרפואה של מחר.
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מרכז רפואי מאיר

הדרכות קבוצתיות במסגרת אישפוז
כאמצעי לשיפור אוריינות בריאותית

 תקציר
בארצות- המבוגרת  מהאוכלוסייה  כמחצית 
הבריאותי  המידע  בהשגת  מתקשה  הברית 
הידע  את  ליישם  וביכולת  הבנתו   הבסיסי, 
 – בריאותה  את  המקדמות  בדרכים  הנרכש 
זקוקה  שלה  הבריאותית  האוריינות  כלומר, 
על  משפיעים  שנמצאו  הגורמים  לשיפור. 
ארצות- באוכלוסיית  הבריאותית  האוריינות 
במדינת  לאוכלוסייה  גם  רלוונטיים  הברית 
גדלה  הבריאותית  האוריינות  ישראל. משמעות 
אבחנה  בקבלת  הבריאותי,  במצב  שינוי  בעת 
ובקרב  חדש,  תרופתי  טיפול  בהתחלת  חדשה, 
חולים, הסובלים ממחלות כרוניות שונות. בנוסף, 
כיום כמעט בכל בית ניתן למצוא "בית-מרקחת 
פרטי", המנוהל על-פי ראות עיניה של המשפחה. 
גדולה  חשיבות  קיימת  כי  עולה,  הנאמר  מכל 
ובני משפחותיהם בנושא  להדרכות מאושפזים 
אחסון תרופות ושימוש נכון ובטוח בהן וצריכה 
נבונה של שירותי הבריאות.  לכן במרכז רפואי 
"מאיר" הוחלט לקדם את האוריינות הבריאותית 
הדרכות  באמצעות  וקרוביהם  המטופלים  של 
קבוצתיות. הדרכות אלה מאפשרות לקדם את 
והמשפחות  המטופלים  של  והמיומנות  הידע 
ובנוגע לשימוש מושכל  בנוגע לטיפול תרופתי 
של  נוספים  יתרונות  הבריאות.  בשירותי 
ההדרכות הקבוצתיות הינם: הפריה הדדית של 
חברי הקבוצה המודרכת, אפשרות לפיתוח דיון 
קבוצתי ולהעלאת שאלות בכל הרמות, וחיסכון 

של זמן האחות.
 

 מבוא
 (Institute of medicine (IOM) (2004 על-פי נתוני
כמחצית מאוכלוסייה המבוגרת בארצות-הברית 
הבסיסי,  הבריאותי  המידע  בהשגת  מתקשה 
הנרכש  הידע  את  ליישם  וביכולת  בהבנתו  
כלומר,   - בריאותה  את  המקדמות  בדרכים 
לשיפור  זקוקה  שלה  הבריאותית  האוריינות 

. (IOM, 2004(
התורמים  העיקריים,  הגורמים  את  הגדיר   IOM
ומורכבות  הבדלים תרבותיים  לכך: קשיי שפה, 
המצב  בעקבות   .)IOM, 2004) הרפואי  המידע 

אחד היעדים העיקריים בתוכנית הבריאות לשנת 
רמת  את  להעלות  הינו  בארצות-הברית   2010
האוריינות  הבריאותית של האוכלוסייה הכללית 
 US)  (Department of Health and),2010)
המצוינים   הגורמים  שלושת   .Human Services
בדיווח IOM כמשפיעים על יכולת השגת המידע 
במדינת  לאוכלוסייה  גם  רלוונטיים  הבריאותי, 
משמעות  המקצועית,  הספרות  על-פי  ישראל. 
בקרב  וגדלה  הולכת  הבריאותית  האוריינות 
מטופלים בעת שינוי במצבם הבריאותי, בקבלת 
חדש,  תרופתי  טיפול  בהתחלת  חדשה,  אבחנה 
ובקרב חולים הסובלים ממחלות כרוניות שונות 
 Merriman, Ades, & Seffrin, 2002; Schillinger,(
 et al., 2002; Shipman, Kurtz-Rossi, & Funk,

 .)2009
בשנים האחרונות מתפתחת במערכת הבריאות 
בארץ ובעולם מגמת קיצור ימי אשפוז והעברת 
רוב הטיפול בחולים למסגרת הקהילה )וייס, שלו, 
Maloney, & Weiss, 2009 ;2008(. מכך נובע, כי 
מטופלים,  ו/או  חדשות,  אבחנות  עם  מטופלים 
משתחררים  חדש  תרופתי  טיפול  להם  שהוחל 
מבתי-חולים )שבהם הצוות המטפל אחראי על 
עצמי(  )לטיפול  לקהילה  והניטור(  הטיפול  מתן 
תחילת  ממועד  מאוד  קצרה  תקופה  לאחר 
נטילת  כי  ידוע,  הטיפול. מהספרות המקצועית 
ובטוח  נכון  באופן  המטופל  על-ידי  תרופות 
מהווה תנאי הכרחי להצלחת הטיפול, וכי לפחות 
50% מהמטופלים הסובלים ממחלות כרוניות, לא 
 Murray( מקבלים את הטיפול התרופתי כנדרש
et al., 2007(. כמו כן, הספרות מדווחת, כי קיים 
קשר בין רמת הבנת ההדרכה לטיפול תרופתי, 
לרפואת  פניות  העצמי,  הטיפול  איכות  לבין 
 Miller, Piacentine, &( חירום ואשפוזים חוזרים

 .(Weiss, 2008

של  מסיבית  חשיפה  הינה  לציון  נוספת  נקודה 
האוכלוסייה הכללית בעולם המודרני לתעמולה 
קונבנציונאליות  תרופות  חברות  של  נרחבת 
ו"טבעיות", העוסקות בפרסום ובשיווק תרופות  
כמזור לכל המחלות בכל אמצעי המדיה. כתוצאה 
מכך, כמעט בכל בית ניתן למצוא "בית-מרקחת 

פרטי" המנוהל על-פי ראות עיניה של המשפחה.

הגורמים הללו  מסבירים את החשיבות הגדולה 
ובני  המאושפזים  המטופלים  הדרכת  של 
משפחותיהם בנושא אחסון תרופות ושימוש נכון 
נבונה של שירותי הבריאות.   וצריכה  ובטוח בהן, 
על רקע זה הוחלט בהנהלת הסיעוד של המרכז 
האיכות  יחידת  עם  בשיתוף  "מאיר"  ההרפואי 
לקדם פרויקט הדרכות קבוצתיות בנושא שימוש 
מושכל בתרופות וקידום האוריינות הבריאותית 

של מטופלים וקרוביהם. 

 מטרה
הידע  רמת  את  להעלות  הינה  הפרויקט  מטרת 
בנושא אחסון תרופות ושימוש מושכל בהן בקרב 
מטופלים ובני משפחותיהם, ולהעלות את רמת 

האוריינות הבריאותית שלהם.
יעדים

ידע  למשפחותיהם  ו/או  למטופלים  להקנות 
וכלים בנושאים הבאים:

א. כללי בטיחות באחסון תרופותושימוש בהן;
ב. ניהול הטיפול התרופתי העצמי; 

ג. שימוש נבון בשירותי הבריאות;
להקים מערך הדרכות קבוצתיות קבועות על-ידי 

הצוות הסיעודי הבכיר של המחלקה.

 תהליך העבודה

שלב קבלת ההחלטות
אסטרטגית  החלטה  קבלת  בית-החולים:  ברמת 
ולהתחיל  בבית-החולים  הפרויקט  את  לקדם 

  .Pilot במחלקה אחת – מחלקת
ברמת הנהלת הסיעוד המחלקתי: ביצוע דיון קליני 
אמיתיים  מקרים  הוצגו  הדיון  במהלך  מחלקתי. 
מהשטח, והועלו הצעות לקידום תהליך ההדרכה 

במחלקה. כמו כן, נבחרה קבוצת העבודה לנושא. 
הקצאת   המחלקתית:  הרפואית  ההנהלה  ברמת 
אדם,  כוח  )כולל  הפרויקט  לטובת  משאבים 
הציוד הנדרש, שינוי סדרי העבודה במחלקה על 
בחדר  קבוצתיות  הדרכות  העברת  לאפשר  מנת 

הסמינרים המחלקתי(. 

leonenko@clalit.org.il :סופר מכותב
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2. בניית שאלון ידע ועמדות למטופלים בשיתוף 
של המחלקה, הנהלת הסיעוד ויחידת האיכות. 

השאלון כלל 33 שאלות, שחולקו ל-4 פרקים: 
א. נתונים סוציו-דמוגראפיים. 

ב. היסטוריה רפואית )לדוגמא: מספר אשפוזים 
בשנתיים אחרונות(. 

ג. הערכה עצמית של רמת הידע והמיומנות  של 
שימוש בתרופות )לדוגמא: אני יודע את שמות 
התרופות אותן אני מקבל( ושל שימוש בשירותי 
מערכת הבריאות )לדוגמא: אני יודע על מצבים 
לפנות  יש  בהם  תרופתי,  לטיפול  הקשורים 

לרופא בדחיפות.* 
ד. מקורות מידע והדרכה בנושא טיפול תרופתי.*  
ועדכון   ,)Pre-Test( הנתונים  וניתוח  איסוף   .3

תהליך ההדרכה בהתאם לתוצאות. 
4. התחלת העברת ההדרכות. 

 .)Post Test( 5. איסוף וניתוח חוזר של הנתונים
 

 תוצאות
ההדרכות הקבוצתיות מתבצעות במחלקה על-
שנקבע,  הצוות  על-ידי  שנקבעה,  התדירות  פי 
לציין,  וכוללות  תכנים, שהוחלט עליהם. חשוב 
מחליפות  אינן  הקבוצתיות  ההדרכות  כי 

למטופלי  הניתנות  הפרטניות,  ההדרכות  את 
השחרור,  ולקראת  האשפוז  במהלך  המחלקה 

אלא מתבצעות בנוסף להן.
שאלון  על  ענו  מטופלים   83 הפרויקט  במהלך 
ההדרכה  לפני  ענו  מטופלים    47( ועמדות  ידע 
ו-36 -  אחרי ההדרכה(. גיל המטופלים שענו על 
השאלון נע בין 19 ל-89 שנים, עם ממוצע 64.08 
שנים וסטיית תקן 16.91. רק 18 מטופלים מבין 
המשתתפים לא אושפזו בבתי-חולים בשנתיים 
על  שענו  המטופלים,  ממחצית  יותר  אחרונות. 
השאלון )51(, התחילו לקבל טיפול תרופתי חדש 

במהלך האשפוז הנוכחי.

הערכה  )על-פי  והמיומנות  הידע  רמת  השוואת 
תרופתי  טיפול  שהחלו  מטופלים,  של  עצמית( 
שלא  מטופלים  לעומת  האשפוז  במהלך  חדש 
התחילו טיפול חדש. בטבלה מס' 1 ניתן לראות 
בכל  כי  לראות,  ניתן  ההשוואה.  תוצאות  את 
מטופלים,  של  העצמית  ההערכה  הנושאים 
של  מזו  נמוכה  היתה  חדש,  טיפול  שהתחילו 
מטופלים שלא התחילו תרופות חדשות במהלך 
הקבוצות  בין  ההבדל  הנושאים  ברוב  האשפוז. 

היה מובהק סטטיסטית. 

אפיון  הפרויקט:  לקידום  הנבחר  הצוות  ברמת 
תהליך ההדרכה ותכניה:

הינם:  עליהם  שהוחלט  ההדרכה  תכני  א. 
)תרופות  בהן  בטוח  ושימוש  תרופות  אחסון 
של  עצמי  ניהול  ו"טבעיות"(,  קונבנציונאליות 
בשירותי  מושכל  שימוש  התרופתי,  הטיפול 
המטפל  הצוות  עם  לשיחה  תכנים  בריאות, 

בקהילה )רופא או אחות(.
ובשעות  בימים  ההדרכות:  העברת  אופן  ב. 
קבועות, לקבוצות מצומצמות של מטופלים ו/או 
בני משפחתם ו/או מטפלים עיקריים. הקבוצות 
דומים,  דמוגראפיים  מאפיינים  לפי  תיבחרנה 

בעלות שליטה בשפה העברית.

שלב הביצוע
1. בניית כלים ואמצעים להעברת ההדרכה:

א. פיתוח מצגת הדרכה.
תרופות  קופסת  להדגמה:  עזר  ציוד  הכנת  ב. 
אישית,  תרופות  לרשימת  דוגמאות  שבועית, 
חוברות הדרכה למיניהן בהוצאת הקמ"ר )קידום 

מידע רפואי בכללית(.
הדרכות  של  ושיווק  פרסום  דרכי  פיתוח  ג. 

קבוצתיות למטופלי המחלקה.

* התשובות לפרק ג' ולפרק ד' היו  על-פי סולם Lickert, בעל 4 דרגות. 

אודות  המטופל  של  הכללי  הידע  רמת 
הטיפול התרופתי אותו הוא מקבל

רמת הידע אודות כללי בטיחות בשימוש 
בתרופות ובאחסונן

הטיפול  של  לוואי  תופעות  בנושא  ידע 
התרופתי אותו הוא מקבל

התרופתי,  לטיפול  הקשורים  מצבים 
שמצריכים פנייה דחופה לרופא

תרופתי  טיפול  להמשך  ביטחון  תחושת 
עצמי

נושא

ללא טיפול חדש
עם טיפול חדש

3.42
2.89

3.30
3.15

3.21
2.79

3.69
3.00

3.71
3.03

קבוצת מטופלים

כללי מעקב, הקשורים לטיפול התרופתי 
אותו הוא מקבל

3.35
2.85

.85

.88

.75
1.13

.97

.95

.63

.94

.46

.91

1.00
.77

P < .05

P < .05

P < .05

P < .05

P < .05

P SD X

ללא טיפול חדש
עם טיפול חדש

ללא טיפול חדש
עם טיפול חדש

ללא טיפול חדש
עם טיפול חדש

ללא טיפול חדש
עם טיפול חדש

ללא טיפול חדש
עם טיפול חדש

בשימוש  בטיחות  כללי  יודע  אני 
בתרופות ובאחסונן

התרופות,  של  לוואי  תופעות  יודע  אני 
אותן אני נוטל

אני יודע כללי מעקב הקשורים לטיפול 
התרופתי, אותו אני מקבל

נושא

הדרכה לפני 
הדרכה אחרי 

3.01
3.75

2.78
3.35

2.96
3.45

3.03
3.63

קבוצת מטופלים

אני יודע באילו מצבים )הקשורים לטיפול 
התרופתי( יש לפנות לרופא בדחיפות

1.06
.67

.99

.91

1.09
.68

1.03
.49

P < .05

P < .05

P < .05

P SD X

הדרכה לפני 
הדרכה אחרי 

הדרכה לפני 
הדרכה אחרי 

הדרכה לפני 
הדרכה אחרי 

P < .05

טבלה מס' 1. השוואת רמת הידע של המטופלים שהתחילו טיפול תרופתי חדש במהלך האשפוז לעומת 
אלה שלא החלו טיפול תרופתי במהלך האשפוז.

)על-פי  הידע  רמת  השוואת 
מטופלים  של  עצמית(  הערכה 
את  ולאחריה.  ההדרכה  לפני 
לראות  ניתן  ההשוואה  תוצאות 
עולה,  מהנתונים   .2 מס'  בטבלה 
כי על-פי הערכתם העצמית של 
מובהק  הבדל  קיים  המטופלים, 
סטטיסטית בהערכת רמת הידע 
והמיומנות בין מטופלים שקיבלו 
מטופלים  לבין  ההדרכה,  את 

שלא קיבלו את ההדרכה.

טבלה מס' 2. השוואת רמת הידע של המטופלים לפני  קבלת ההדרכה ולאחריה.

סקאלה
מ-1 = לא יודע בכלל,

עד 4= יודע טוב.
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וייס, ד., שלו, ש. )2009(. תהליך שחרור מתוכנן מבית חולים לקהילה, סיכום פעילות מ-1999 עד רבעון ראשון 2009.
)זמין באגף הסיעוד בחטיבת בתי החולים, מרכז שירותי בריאות כללית(.

ביבליוגרפיה

של  והדרכה  מידע  מקורות  נבדקו 
תרופתי.  טיפול  אודות  המטופלים 
ציינו   )56( המטופלים  רוב  כי  נמצא, 
העיקרי שלהם.  ההדרכה  כמקור  רופאים 
המידע  רוב  את  כי  טענו,  מטופלים   32
וההדרכה מקבלים מאחיות.  8 מטופלים 
ו/ משפחה  מבני  המידע  רוב  את  קיבלו 

נוספים  מטופלים   4 אחר,  ממקור  או 
קיבלו את רוב המידע וההדרכה מחברים 
יותר מתשובה  ניתן היה לבחור  )בשאלון 

אחת(.
סטטיסטית  מובהק  הבדל  נמצא  לא   .6
)לפני  הידע  רמת  של  העצמית  בהערכה 
בעלי  מטופלים  קבוצות  בין  ההדרכה(, 
 .)F= 1.78, P > .05( שונה  השכלה  רמת 
אשפוזים  מספר  בין  קשר  נמצא  לא 
במהלך השנתיים האחרונות לבין הערכה 
ההדרכה(  )לפני  הידע   רמת  של  עצמית 
)P> .05(. בסקר האחרון של שביעות רצון 
נצפתה עלייה בשביעות רצון המטופלים 

מההדרכה, הניתנת במחלקה.

 תוכנית המשך
על-פי התוכנית, שנבנתה במרכז הרפואי 
האיכות  יחידת  הסיעוד,  הנהלת  על-ידי 
את  העוברת  המחלקה  עם  ובשיתוף 

התהליך:
מתוכנן בהמשך התחלת העברת הדרכות 
קבוצתיות בשפות שונות )עברית, ערבית, 

רוסית ואמהרית(. 
ארגון קבוצות הדרכה על-פי סוג המחלה.

בהכנה  הרפואי  הצוות  של  פעיל  שיתוף 
ובהעברת הדרכות קבוצתיות.

מסקנות והמלצות:
מדויק  מידע  נמצא  לא  ספרות  בסקירת 
הבריאותית  האוריינות  רמת  אודות 
במדינת  הכללית  האוכלוסייה  בקרב 
לגורמים,  בהתאם  זאת,  עם  יחד  ישראל. 
על  כמשפיעים  בספרות  המתוארים 
אוריינות בריאותית, ניתן לשער כי הרמה 
מהנתונים  מהותית  שונה  אינה  בארץ 
 IOM,( מארצות-הברית  המתקבלים 
בחלק  עוסק  הנוכחי  הפרויקט   .)2004
"אוריינות  במושג  הנכללים  מהנושאים 
בריאותית" – ידע המטופל בנוגע לטיפול 
בשירותי  מושכל  לשימוש  ובנוגע  עצמי 

הבריאות. 

הינה אחד מתפקידיה  הדרכת מטופלים 
ההדרכות,  עיקר  האחות.  של  הבסיסיים 
באופן  מתבצע  אחיות,  על-ידי  הניתנות 
עוסקות  הן  האחיות,  לתחושת  פרטני. 
רוב  זאת,  למרות  ההדרכה.  בתחום  רבות 
הפרויקט,  במהלך  שנשאלו  המטופלים, 
ההדרכה  כמקור  הרופאים  את  הגדירו 
קבוצתיות,  הדרכות  פיתוח  העיקרי. 
המונחות על-ידי אחיות, עשוי לקדם את 
תהליך השינוי של מעמד האחות כמובילת 
ידע, מנחה ומדריכה בעיני הציבור הרחב. 
שהדרכות  לכך,  דוגמא  מהווה  הפרויקט 
על-ידי  במחלקה  המועברות  קבוצתיות, 
הצוות הסיעודי, תורמות מהותית לרמת 

הידע ושביעות הרצון של המטופלים. 

הפרויקט  במהלך  שנשאלו  המטופלים, 
שלהם  הצורך  את  הדגישו  המתואר, 
בקבלת הדרכה לניהול הטיפול התרופתי 

במיוחד  בלט  זה  במידע  הצורך  העצמי. 
תרופתי  טיפול  שהתחילו  מטופלים,  בקרב 
הצורך  נובע  מכך  האשפוז.  במהלך  חדש 
בבדיקה נוספת של רצף הטיפול בין בית-

לחיזוק  דגש  מתן  עם  לקהילה  החולים 
טיפול  שהתחילו  למטופלים,  ההדרכה 
המטופלים  כלל  כן,  כמו  חדש.  תרופתי 
שנשאלו במהלך הפרויקט, ציינו את הצורך 
בינם  השיח  לתכנון  כלים  בקבלת  שלהם 
לבין הגורמים המטפלים. על מנת לקדם את 
ופרסום של  הנושא, רצוי להמשיך בפיתוח 

הכלים הקיימים. 
במחקרים  המתוארים  לממצאים,  בדומה 
במהלך  בריאותית,  באוריינות  העוסקים 
הפרויקט לא נמצאה השפעה מובהקת של 
הידע  רמת  על  המטופלים  השכלת  רמת 
 Gatti,( שלהם בנוגע לטיפול תרופתי עצמי
 Jacobson, Gazmararian, Schmotzer, &
בעלי  מטופלים  כלומר,   .)Kripalani, 2009
לא  להדרכות  זקוקים  גבוהה  השכלה  רמת 
נמוכה  רמת השכלה  עם  פחות ממטופלים 

יותר. 
לסיכום, העברת הדרכות קבוצתיות )בנוסף 
וחיונית  להדרכות פרטניות( הינה אפשרית 
משפחותיהם  בני  מטופלים,  להעצמת 
העברת  של  השיטה  הסיעודי.  והצוות 
יתרונות  בעלת  היא  קבוצתיות  הדרכות 
רבים, שהעיקריים ביניהם הם: הפריה הדדית 
אפשרות  המודרכת,  הקבוצה  חברי  של 
לפיתוח דיון קבוצתי ולהעלאת שאלות בכל 
הרמות, וחיסכון של זמן האחות. ההדרכות 
הרפואי  במרכז  שפותחו  הקבוצתיות, 
את  המקדמות  בסוגיות,  עוסקות  "מאיר", 
האוכלוסייה,  של  הבריאותית  האוריינות 
ובכך תורמות לשיפור רמת הבריאות שלה.
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