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ייעוץ וליווי בקבלת משכנתא חדשה ומיחזור משכנתא קיימת 

הלוואות ללא צורך בערבים או פתיחת חשבון 

הלוואות באמצעות בנקים מסחריים 
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אחיות ואחים יקרים, 

לפני הכל אני רוצה לפתוח באמירה חדה 

וברורה: אי אפשר יותר לעבור לסדר היום על 

העומסים בבתי החולים, ובעיקר במחלקות 

הפנימיות והגריאטריות בבתי החולים. מי 

ששולח את הזקנים והחלשים למסדרונות 

ולחדרי האוכל, סופו שישכיב את הילדים 

שלנו במסדרונות. לצערי, אני מקבלת יותר 

הקווים כל  שנחצו  כך  על  דיווחים  ויותר 

האדומים וגם ילדים מוצאים עצמם במסדרון 

או בחדרים עמוסים עם תפוסה של למעלה 

מ-100%. 

אני אומרת כאן בצורה שאינה משתמעת 

לשני פנים, האחיות והאחים לא יתנו ידם 

עוד לעבודה במחלקות הפועלות מחוץ 

לרישיון שלהן! צריך לעצור אחת ולתמיד את

המיטות המולבנות הלא חוקיות, הפועלות 

ללא תקנים של אחיות ורופאים. בכל מחלקה

מחוץ קבוע  באופן  מיטות  תפעלנה  בה 

לתקנים, ינקטו  צעדים ארגוניים עד למילוי 

התקנים או להוצאת המיטות המולבנות 

הלא חוקיות.        

יותר מכך, אנחנו נעמוד על כך שהתקנים 

ישמשו רק לטיפול בחולים של האחיות 

לעמוד רוצים  ב"מדדים".  לטיפול  ולא 

לעבור רוצים  בינלאומיים,  בסטנדרטים 

מבחני אקרדיטציה ולבחון מדדים? גם אנחנו, 

אבל רק בהקצאת תקנים יעודיים ולא על 

גב החולים. 

בקהילה ובבריאות הציבור נדרוש להקצות 

תקנים להתמודדות עם כל המטלות ובהתאם 

לגידול באוכלוסייה. האחיות והאחים כורעים 

תחת הנטל ולעיתים עובדים בתשתיות בלתי 

הגיוניות.   

לא נמתין עד תום הבחירות ובכוונתנו כבר 

עתה לפתוח בסכסוך עבודה על העומסים 

ובריאות הציבור,  בבתי החולים בקהילה 

המפלגות  לכל  וברור  חד  מסר  ולהעביר 

והמועמדים לראשות הממשלה: המשימה 

הראשונה שלכם תהיה להתמודד עם סוגיית 

העומסים ולהקצות תקציבים מקיפים ולסיים 

אחת ולתמיד את המדיניות הקטלנית של 

החולים במסדרונות.  

ולעניינים אחרים שעל סדר יומנו,  מקצוע 

האחות בישראל נמצא בנקודה משמעותית 

ומתקדמת בהתפתחות האבולוציונית שלו, 

ובמסגרתו הוא מגדיר וממצב את מיקומו 

בתוך המרחב המקצועי ובמרחב העשייה 

של מערכת הבריאות.

במצב זה, כאשר מקצוע האחיות מתגבש 

ומתמקם במרכז וכמוביל במערכת הבריאות 

בישראל, הלוחות הטקטוניים של הגדרות 

הזהויות ומארגי הסמכויות יוצרים חיכוכים 

ומתחים עם הגורמים הבאים במגע עמו.

האחות  עבודת  על  ההשלכה  כך,  בתוך 

והאינטראקציה עם הגורמים השונים לא 

מאחרת לבוא, ואנחנו נמצאים בעיצומן של 

רצף התנגשויות הנובעות מהעמידה שלנו על 

הגדרת תפקיד האחיות כמקצוע העומד זקוף 

בפני עצמו, בעל חוט שדרה אמיתי וייחודי.

חולים בתי  מנהלי  ביקשו  לאחרונה  רק 

לקרוא תיגר אל מול סמכות סקטור האחיות 

למנות בעלי תפקידים, תוך ניסיון להפקיע 

זאת מידינו ולהעבירם לרופאים. תקופה

האחיות את  לדחוק  מבקשים  ארוכה 

מישיבה בוועדת מכרזים לתפקידים מולטי-

דיסיפלינרים )רב-תחומיים( אליהם יכולים

שונים, מסקטורים  עובדים  להתמודד 

בניסיון לגמד את מעמדן של האחיות וליטול 

סמכויותיהן באמצעות הכנסת עוזרי רופא 

ועוד. בכל הסוגיות הללו נמשיך במדיניות 

העקבית של קידום וחיזוק מקצוע האחות 

ומעמדו, לצד עמידה בלתי מתפשרת כנגד 

המנסים לפגוע בסמכויות ובמקצועיות של 

האחיות. לאחרונה אף הודענו במכתב רשמי 

למנכ"ל משרד הבריאות כי  אנו דורשים ממנו 

להורות לאלתר על עצירת  כל פעילותם 

הבלתי תקינה והמסכנת חיים של "עוזרי 

הרופא" במשרד הבריאות, בדגש על ממשק 

העבודה מול האחיות בחדרי המיון, אחרת 

לא נהסס לפעול בכל האמצעים הארגוניים

יותר מכך, הבהרנו לו  העומדים לרשותנו. 

חד משמעית כי הורינו לאחיות הרלבנטיות,

לפעול המיון,  בחדרי  האחיות  לרבות 

בהתאם להוראות המקצועיות המחייבות ולא 

לקבל הוראה במישרין או בעקיפין מעוזרי 

הרופא בחדרי המיון, אלא מהרופא בלבד. 

עוזר רופא שרוצה לקבל סמכויות של אחות 

דברי יו״ר הסתדרות האחים והאחיות
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מוזמן בברכה להירשם למסלול ההסבה 

בבית הספר לסיעוד ולהשלים 4 שנים של 

לימודים וכן השתלמות על בסיסית!    

להשבת נמרצות  לפעול  ונמשיך  פעלנו 

הביטחון האישי לאחיות במערכת הבריאות. 

ייתכן זו כעליונה. לא  אנו רואים משימה 

שאחיות ואחים יחששו במקום עבודתם. על 

כן פעלנו להשיג הסכם נרחב שנוגע לכל 

האלמנטים: ביטחון והגנה במקום העבודה, 

לצד אכיפה וחקיקה מחמירה בכל הקשור 

לאלימות כנגד אחים ואחיות. עמדנו על כך 

שהסכם למיגור האלימות יכלול גם תקנים

מלחמה לחדרי  שהפכו  המיון  לחדרי 

ולפסיכיאטריה. הסכם המיונים היה הישג 

מרשים שבמסגרתו הוקצו 208 תקנים לכל 

המיונים בארץ, כאשר 104 מהם כבר נכנסו 

לתוקף והפעימה השנייה תהיה בראשית 

2020. כמו כן, הוקצו לפסיכיאטריים 100 

תקנים. 

חשוב להדגיש כי בלימת הקלות הבלתי 

נסבלת של האלימות הפיזית והמילולית 

כנגד אחיות, היא עוד מסר במיסוד המקצוע, 

שכן אף איש מקצוע שמכבד את עצמו לא 

ישקוט לנוכח אלימות כנגד חברו. הדברים 

מקבלים משנה תוקף בשעה שהאחיות הן 

אלו אשר מובילות את  מערכת הבריאות 

הציבורית בישראל.

המוסדות  נבחרו   2018 החולפת   בשנה 

החדשים של הסתדרות האחים ואחיות, 

וזוהי הזדמנות לערוך סיכום על מהלך חמש 

השנים האחרונות לכהונתם. אני מסתכלת 

על התקופה בגאווה, על שהצלחנו למרות 

כל הקשיים להמשיך ולייצר שינוי מעשי בכל 

גזרות העשייה של האחיות: החל מתחום 

התקינה, בתחום השכר, בתחום ההכשרה, 

בתחום תנאי העבודה, בתחום מעמד האחות 

וכד׳. ויש עוד דברים רבים נוספים לעשות.

ההצלחה החד משמעית של הסתדרות 

האחיות היא תודות בראש ובראשונה לכן 

האחים והאחיות. להערכה הרבה שהציבור 

רוחש לאחיות, לשילוב כוחות נכון עם נציגות

האחיות העבודה,  במקומות  האחיות 

הודות גם  ולאחרונה  השונים,  במוסדות 

להתגייסות ואיחוד כוחות עם מנהל הסיעוד 

במשרד הבריאות, מתוך הבנה שרק ביחד 

נוכל לתעל את המערכות ובכבוד הדדי 

לקידום עניינה של האחות.

החזון שלנו

◆ הסדרת ומיצוב מקצוע האחיות
קידום מארג סמכויות מקצועיות לאחיות וגידור האינטראקציה אל מול מקצועות הרפואה

◆ חקיקת חוק האחיות
חקיקת "חוק האחיות" המעגן את סמכויותיהן, מעמדן ואחריותן המקצועית של האחיות 

בישראל

◆ הפחתת העומסים והתאמת כוח האדם למטלות האחות 
הגדלת המשאבים ותוספת מיטות למערכת הבריאות, לצד הגדלת כוח אדם להענקת 

טיפול הולם ובטוח

◆ הבטחת סביבת עבודה נאותה ובטוחה לאחות
יישום סופי ומלא של התוכנית הלאומית המוסכמת למגור האלימות כלפי צוותים רפואיים, 

ושיפור הבטיחות והתשתיות במערכת הבריאות 

◆ שיפור מתמיד בשכר האחיות
העלאת שכר אחיות בהתאמה לתרומתן, אחריותן ומאמציהן במוסדות הבריאות השונים

◆ תגבור ותוספת כוח אדם בקהילה ובבריאות הציבור 
התאמת כוח האדם לשינוי המדיניות ביחס לחלופות האשפוז ולעיבוי השירות המונע.

◆ בחינת פתרון והקצאת משאבים למערך הגריאטרי
התאמת מקדם התקינה לשינויים בטיפול במערך הגריאטרי בדגש על הגדלת המערך, 

ושיפור תשתיות.

◆ העצמת מערכי ההכשרה של האחיות - קידומן המקצועי
בחינת מערכי ההכשרה, לאור הצורך בטיפוח מתמיד של ידע האחות והגדלת מספר 

האחיות בישראל, 

◆ העסקה ישירה והוגנת 
העסקת אחיות ישירות על ידי המעסיקים, והסדרת זכויות האחיות במוסדות הבריאות 

השונים, בתנאים הוגנים.

◆ שקיפות ונגישות של האחיות לזכויותיהן
שיפור הקשר הישיר עם האחיות, לרבות באמצעות הנגשת המידע על זכויותיהן ברשתות 

השונות ושכלול הקשר עם הנציגות במקומות העבודה.  

ובעשייה בחמש השנים  נמשיך בתנופה 

לרמת ולהגיע  להצליח  ונשאף  הבאות 

ואף שחלפו,  שנים  החמש  של  העשייה 

להתעלות  עליה.

תודה על האמון,  

אילנה כהן
יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל 
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האחיות והאחים הובילו שוב את התהליך 

הציבורי להסכם ראשון מסוגו בהיקף המענה

למיגור האלימות כלפי אחיות, רופאים וצוותים

רפואיים.

תוספת  היה  עבורנו  ההישג המשמעותי 

של 208 תקנים חדשים לחדרי המיון, 50

לפסיכיאטריה ועוד 50 להמטו-אונקולוגיה 

ובריאות הציבור. "נדרשה שביתה  ילדים 

האחיות הובילו הסכם רחב ומקיף למיגור האלימות 
בת יממה כדי להשיג המשך מו"מ על חדרי 

המיון", הסבירה אילנה כהן, יו"ר הסתדרות 

האחיות. "לא היססנו לרגע, חדרי המיון הפכו 

כבר לחדרי מלחמה ולזה לא יכולנו להסכים".

עברה עלינו  שנה מאתגרת במיוחד במאבק

ואחיות אחים  נגד  האלימות  מיגור  על 

במערכת הבריאות. תוך כדי שאנו נאבקים 

על יישום מידי של המלצות  ועדת פרופ' 

עיקרי ההסכם למיגור אלימות במערכת הבריאות 

עומסים אכיפה וההרתעההגברת הביטחון האישי

הגדלה מובנית של נוכחות שוטרים 
יעודים במערכת הבריאות

מתווה דיון עם היועץ המשפטי לממשלה 
ופרקליט המדינה לגברת הענישה 

והאכיפה

208 תקנים לחדרי המיון 

עיבוי משמעותי של מערך האבטחה 
במערכת הבריאות

הגשת תלונה אנונימית המוגשת על ידי 
ובליווי המוסד

100 תקנים: פסיכיאטריה,
המטו-אונקולוגיה ילדים ובריאות 

הציבור 

הקמת מערך אבטחה מרחבית בקהילה 
בבתי החולים ובבריאות הציבור

התייחסות לעובד מערכת בריאות כעובד 
ציבור בהתייחס לאלימות כנגדו, לרבות 

מסלול מהיר להגשת כתבי אישום ושיפוט

צמצום בעלי הסמכות לסגור תיקי אלימות הצבת שוטר בכל חדר מיון
כנגד עובדי מערכת הבריאות בשל חוסר 

עניין לציבור

הפיכתה של האבטחה בקהילה למונחית 
משטרה

בחינת רישום התנהלותו של אדם אלים 
ברשומות בית החולים והרחקתו לתקופה 

ארוכה

הקמת יחידת אופנוענים משטרתית 
כמענה לקהילה ובריאות הציבור 

חיסיון על פרטי צוות רפואי מגיש התביעה

הצבת מאבטחים עם הכשרה ייעודית 
בפסיכיאטריה לפי רמת סיכון

הרחבת סמכויות המאבטחים

הקצאת אמצעי אבטחה אלקטרוניים

לעדכונים שוטפים חפשו אותנו בפייסבוק:  הסתדרות האחים והאחיות בישראל 

יוסף למיגור האלימות, אירעו מספר  מור 

ואחיות  אחים  נגד  קשים  אלימות  מקרי 

שהובילו להכרזה על סכסוך עבודה. תחת 

סכסוך העבודה, בחודש יולי אירע עוד מקרה

אלימות  מזעזע כאשר האחות רחלי ברוך 

מבית החולים שמואל הרופא נדקרה על ידי 

מטופל ונפצעה באורח קשה. 

מזועזעים שוב מהקיצוניות אליה הגיעה 
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למעלה מ-1,000 תקני אחיות נוספו

החולים לבתי  האחרונות  בשנתיים 

ולקהילה למתן מענה במגוון תחומים: 

חדרי לידה, פגיות, פסיכיאטריה, קהילה 

וחדרי המיון. זאת במסגרת  הסכמים 

שחתמה הסתדרות האחים והאחיות 

מול משרדי האוצר, הבריאות והמעסיקים. 

ונחוש עקבי  באופן  פועלים  "אנחנו 

על מנת לתת מענה לעומסים הבלתי 

נסבלים בבתי החולים ובקהילה ולפתוח  

תקנים של אחיות", מסבירה אילנה כהן, 

יו"ר הסתדרות האחיות. "המספרים 

מעידים בפני עצמם על גודל ההישג, 

אבל אין ספק שבלתי אפשרי להמשיך 

כך. גם לתת 200% מעצמנו וגם לכבות 

שריפות כל היום". 

לדבריה של כהן "הגיע העת להתאים 

את המציאות לרישיון של בית החולים. 

צריך לעצור אחת ולתמיד את המיטות 

המולבנות הלא חוקיות, הפועלות ללא 

תקנים של אחיות ורופאים. בכוונתנו 

להודיע בזמן הקרוב כי בכל מחלקה 

בה תפעלנה מיטות באופן קבוע מחוץ 

ינקטו צעדים ארגוניים עד  לתקנים, 

למילוי התקנים או להוצאת המיטות 

המולבנות הלא חוקיות. כמו כן, בקהילה 

ובבריאות הציבור נדרוש להקצות תקנים 

להתמודדות עם כל המטלות ובהתאם 

לגידול באוכלוסייה". 

הסכמי התקינה במספרים על פי 

תחומים:

• 175 תקני אחיות  
לפגיות בבתי החולים הממשלתיים 

ובכללית 

שינוי מקדם מ1.4 ל-2.5

• 300 תקני אחיות 
לפסיכיאטריה בבתי החולים 

הממשלתיים ובכללית 

• 77 תקני אחיות  
מימוש תקנים פנויים בקהילה 

• 78 תקני אחיות 
לחדרי הלידה בבתי החולים 

הממשלתיים ובכללית 

• 270 תקני אחיות 
מימוש תקנים פנויים בבתי החולים 

של כללית

• 40 תקני אחיות 
להמטו-אונקולוגיה ילדים

• 40 תקני אחיות 
לחדרי מיון של חדרי הלידה 

• 208 תקני אחיות 
לחדרי המיון בבתי החולים 

הממשלתיים בכללית ובהדסה 

למעלה מ-1,000 תקני אחיות
רק בשנתיים האחרונות

יותר  האלימות במערכת הבריאות, קצת 

האחות   את  ששכלנו  מאז  בלבד  משנה 

ע"י  באכזריות  נרצחה  אשר  קררו  טובה 

מטופל, הוחלט בצורה חדה וברורה לשים קץ

לגרירת הרגליים במיגור האלימות במערכת 

הבריאות ולהיערך לשביתה עד לחתימה על 

הסכם ביצוע ותקצוב המלצות ועדת מור 

יוסף ככתבן וכלשונן. 

בראשית חודש  אוגוסט נכנסנו תחת איום 

השביתה למו"מ אינטנסיבי להשגת הסכם 

למיגור האלימות במערכת הבריאות. על אף 

שרוב רובם של סעיפי ההסכם כבר הוסכמו

שנושא אף  ועל  למו"מ,  הראשון  ביום 

יוסף, היה  התקנים לא נכלל בוועדת מור 

ברור לנו שללא המשך משא ומתן על תוספת 

דרמטית של תקנים לחדרי המיון, שהפכו 

לחדרי מלחמה, ההסכם לא יהיה שלם.    

למשרד האוצר היו תכניות אחרות והוא סרב 

למו"מ על התקנים. בלית ברירה ומתוך הבנה 

מלאה שזוהי הזדמנות לשינוי אמיתי בחדרי 

המיון, החלטנו לממש את השביתה. ואכן, 

בתום יממה אחת בלבד נחתם הסכם רחב 

ומקיף למיגור האלימות עם המשך משא 

ומתן על התקנים לחדרי המיון. במסגרת 

הוקצתה בדצמבר,  שנחתם  זה  הסכם 

תוספת דרמטית של 208 תקנים לכל חדרי 

המיון בישראל.      

האתגר כעת הוא לעמוד על יישומם של 

כל הישגי ההסכם במועדם, ולצורך כך 

משרד עם  מעקב  ישיבות  מתקיימות 

ומשרד  המשפטים  משרד  הבריאות, 

האוצר. האחיות החליטו די לאלימות!   
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דברי אחות ארצית ראשית וראשת מינהל הסיעוד

ראשית, ברצוני לברך את הגב׳ אילנה כהן, 

יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל, על 

הוצאת הביטאון החשוב והחזרתו לקדמת 

הבמה. בנוסף לעשייתה לקידום הסיעוד 

והישגיה המשמעותיים בשנה האחרונה. 

ברצוני לברך את כולכם על שנה של עשייה 

שותפים להיות  כולנו  זכינו  בה  נמרצת, 

בישראל הסיעוד  מקצוע  של  להעצמה 

ולחיזוק תרומתה של האחות לבריאותם

של תושבי מדינת ישראל.

כל אחת ואחד מכם יוצר הבדל בחייהם של 

אנשים בכל יום, וזאת במקצועיות ובמסירות 

בלתי מתפשרת עבור החולים והמקצוע. 

עשייתכם כרוכה באומץ מקצועי ובהובלת 

תהליכי שינוי המאפשרים למערכת הבריאות 

להתמודד עם אתגריה ולעצב את העתיד. 

אני גאה בכם ומעריכה את האמון לו אתם 

זוכים מהציבור.

מינהל הסיעוד במשרד הבריאות הוא שותף 

מרכזי להנהלת המשרד ופועל לקידום החזון 

של מימוש הזכות לבריאות לכלל אוכלוסיית

בהלימה מתקיימת  פעילותו  ישראל. 

לתמורות חברתיות, תרבותיות, כלכליות,

על  המשפיעות  ומקצועיות  טכנולוגיות 

תמהיל הטיפולים והשירותים להם זקוקים 

התושבים בכל הגילאים, באשפוז ובקהילה.

אני גאה להציג בפניכם כמה מההישגים 

,2018 הבולטים בתכנית העבודה לשנת 

בהעצמת המקצוע ובקידום שלושת תחומי 

הליבה בעבודת מנהל הסיעוד: הגדלת מספר 

האחים האחיות, קידום הפיתוח המקצועי 

ומיצוי הפוטנציאל התפקודי של האחות.

הפעילות להגדלת מספר האחיות  

הבריאות  מערכת  של  המרכזי  המשאב 

מקיפה ופעילות  והאחיות,  האחים  הוא 

נועדה האחרונות  בשנתיים  שהתקיימה 

להגדיל את מספרם במערכת. פעילויות 

אלו הובילו השנה להגדלת מספרי הלומדים 

החדשים בכל תכניות הלימוד לכ-4,000

סטודנטים לסיעוד. גידול נוסף היה במספרי

הסבת בקורסי  החדשים  הלומדים 

לימודיהם  והשנה החלו את  אקדמאיים, 

1,400 לומדים במסלולים אלו ברחבי הארץ.

מאמצים רבים הושקעו בשיתוף המל"ג 

ומשרדי הממשלה, להוספת 400 כסאות 

אקדמיים מתוקצבים לסטודנטים לסיעוד. 

פעילויות אלו לוו במענק מלגות ללומדים 

במימון של  משרד הבריאות, ובהשקעת 

שנועדו לסיעוד  הספר  בבתי  תקציבים 

ושיפור לימוד  כיתות  והרחבת  לפיתוח 

תשתיות ההוראה.

לאור הרחבת הסמכויות של האחיות בצבא 

עתודה מסלול  בארץ  לראשונה  נפתח 

אקדמית לצה"ל - "פיסגה" - בשלושה חוגים 

לסיעוד באוניברסיטאות. זאת ועוד, במטרה 

להמשיך בהגדלת מספרי הלומדים והבוגרים 

הושק זו השנה השנייה מודל תימרוץ - תכנית 

"כוכבים להכשרת אחים ואחיות" לבתי ספר 

ומוסדות הכשרה בסיעוד. 

עבודה מקיפה וכוללת נערכה השנה בתחום

ההדרכה קלינית, כמענה לצרכי ההגדלה

תכניות בכלל  הסטודנטים  בהכשרת 

הלימודים. בשיתוף פעולה עם משרד האוצר, 

הסתדרות האחים והאחיות ונציבות שירות 

המדינה, עוגן תפקידו של המדריך הקליני 

בסולם התפקוד של האחים והאחיות, הוגדר 

מסלול קידום ואושרה עלייה בשכרו החודשי. 

כל אלו עוגנו בחוזר מנהל הסיעוד המסדיר 

את תהליכי רכישת שירותי ההדרכה הקלינית.

הפעילות והתהליכים לקליטת אחים ואחיות 

הובילו שפותחו,  בחו"ל  ההכשרה  בוגרי 

להנגשת השירותים המכוונים לקליטתם 

של האחים והאחיות העולות. נציין כי הייתה

למשימה  המסגרות  כלל  של  הירתמות 

מספר  הגדלת  של  החשובה  הלאומית 

האחיות.  

הפעילות לקידום הפיתוח המקצועי 
של האחים והאחיות

השנה נקבע יעד מרכזי של כ-60% בוגרי 

קורסים על-בסיסיים מכלל האחים והאחיות, 

על מנת להבנות את תמהיל כוח האדם 

בסיעוד בהלימה לתמורות. חלה הגדלה 

של כ-25% באחוזי הלומדים בקורסים וכיום 

לומדים 1,800 אחים ואחיות בקורסים אלו.

מיפוי צורכי האוכלוסייה ומגמות התחלואה 
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העתידיות הובילו לפתיחת תכניות חדשות 

להשתלמות מוכרת בתחומים: פצע וטיפול

לצד  זאת  ושיקום,  מוחי  שבץ  בסטומה, 

הרחבת סמכויות באותם תחומים. בנוסף, 

עודכנו כל תכניות הלימודים בהשתלמויות 

על-בסיסיות באמצעות וועדות מייעצות של 

מומחי תוכן, במטרה להתאים את התוכניות 

למגמות איתן מתמודדת מערכת הבריאות. 

בהמשך למדיניות להרחבת תפקיד האחות 

והנגשת השירותים לאוכלוסייה, החלו השנה 

חמש תכניות הכשרה למומחיות קלינית 

בתחומים הבאים: כירורגיה, פגים, סוכרת, 

גריאטריה ומדיניות ומנהל.

פעילות למיצוי הפוטנציאל
התפקודי 

מיצוי הפוטנציאל המקצועי של האחים 

הליבה  מתחומי  כאחד  הוגדר  והאחיות 

המרכזיים בעבודת מינהל הסיעוד. הטמעת

הנושא כללה פרסום של חוזר מינהל הסיעוד 

המגדיר את אופן הטמעת ההליך לקידום 

מיצוי הפוטנציאל, עודכנו הנחיות המבהירות 

את ליבת העשייה של האחות בכל מתאר 

ומעמד מקצועי, וכן נערכה בקרה ארצית 

בכלל בתי החולים, קופות החולים ושירותי

של  ההטמעה  לבדיקת  הציבור,  בריאות 

החוזר על רכיביו השונים. בקרה התקיימה 

והחוגים לסיעוד בארץ,  גם בבתי הספר 

שהתייחסה לקידום ההוראה בתחום מיצוי 

הפוטנציאל של האחות בקרב הסטודנטים 

וצוותי ההוראה. בקרות אלו נועדו לבסס את 

המדיניות באשר לאיכות ההכשרה, תכני 

הלימוד ולצמצום הפערים בארגוני הבריאות 

בשנה הקרובה.

פעילות להתאמת תפקיד האחות
לתמורות הדמוגרפיות ודפוסי

תחלואה

על מנת לתת מענה מקצועי, איכותי ובטוח 

לצרכים המשתנים של המטופלים, נדרשת 

מערכת הבריאות להתאים את הסמכויות 

המקצועיות של האחיות ולהרחיב את טווח 

תפיסת מתוך  זאת  בהתאמה.  פעילותן 

מרכזיותה של האחות בטיפול בחולה בצורה

מצוינות המדגימה  ומיומנת,  מקצועית 

קלינית ומבטיחה טיפול איכותי.

של האצלה  על  דגש  מושם  השנים  עם 

החלטות בקבלת  הממוקדות  סמכויות, 

הטיפול: של  עצמאי  ניהול  על  קליניות 

טיפול. והפסקת  שינוי  טיפול,  התחלת 

אשר במחקרים  מלווים  אלו  תהליכים 

מצביעים כי ניהול טיפול עצמאי של אחיות 

תורם להתאמה מרבית של סוג הטיפול 

לפיתוח מוקדמת  להתרעה  למטופל, 

סיבוכים והקטנת סיבוכי מחלה, להורדת 

טיפול  באיכות  לעליה  טיפול,  עלויות 

נגישות לשיפור  חלשות,  באוכלוסיות 

-והפחתת זמני המתנה ולהפחתת אשפו

זים חוזרים. לאחרונה אושרו פעולות סיעוד

המקנות לאחיות סמכויות להחליט על מתן 

טיפול תרופתי במצבי חירום, ובמצבי חולי 

דחופים וכרוניים. סמכויות אלו עתידות להציל 

את חיי המטופלים במצבים מסכני חיים, 

לקצר זמני המתנה, להקל על סבלם של 

מטופלים, למנוע סיבוכים ועוד.

פיתוח על  רב  דגש  שם  הסיעוד  מינהל 

בתחומים מעודכנות  מקצועיות  הנחיות 

לעבודת  המותאמים  וניהוליים,  קליניים 

האחות באשפוז ובקהילה. תהליך זה מלווה 

בעבודה משותפת עם אחים ואחיות מכלל 

המתארים והתחומים. בשנתיים האחרונות 

הוקמו למעלה מחמישים וועדות מייעצות, 

בהן לקחו חלק יותר מ-600 אחים ואחיות 

שכתבו המלצות קליניות במגוון בתחומים 

קליניים מגוונים לצורך מיצוב תפקיד האחות. 

פורסמו חדשים  חוזרים  מ-25  למעלה 

בתחומים המעגנים את ליבת העשייה של 

האחות במתארים השונים וברמות התפקוד 

השונות. פעילותן של הוועדות המייעצות 

זוכה למשובים חיוביים ושביעות רצון גבוהה 

ביותר של האחים והאחיות, לצד פיתוח של 

הנחיות מקצועיות מדויקות המותאמות

לצרכים המשתנים של מערכת הבריאות.

לראשונה הוקם פורום ארצי של מרכזי תחום 

הנחיות מקצועיות מכלל ארגוני הבריאות. 

הפורום המקצועי משמש במה רחבת היקף 

ומקצועית ביותר ללמידה, עדכון וייעוץ עם 

בעלי התפקידים הבכירים ביותר בתחום זה. 

תכנית לאומית לחיזוק "המשפחה
הצעירה" ב1,000 הימים הראשונים

ברמה הארצית, מינהל הסיעוד נבחר להוביל 

את התכנית הלאומית של משרד הבריאות 

לשנות החיים הראשונות ולחיזוק טיפות 

החלב. בתום תהליך מורכב של היוועצות 

עם הציבור, אנשי מקצוע, משרדי ממשלה, 

ארגוני החברה האזרחית, אנשי חינוך ורווחה,

חברי כנסת ושדולות, הוצג השנה מתווה

המשפחות של  הצרכים  את  הממפה 

למענה הנדרשים  והאמצעים  הצעירות 

מיטבי לאוכלוסייה זו. בבסיס הפעילות קיימת 

ההבנה כי להשקעה בגילאים הצעירים ערך 

בריאותי, חברתי וכלכלי. השקעה בהבטחת

של מיטביים  והתפתחות  גדילה  תנאי 

פעוטות וילדים, מסייעת במניעה של עיכובים

התפתחותיים ותחלואה ותורמת לצמצום אי 

שוויון בבריאות לעתיד ולמימוש הפוטנציאל 

של כל פרט ופרט. המתווה המוצע כולל

פעילות עם מגוון שותפים במשרדי הממשלה, 

האקדמיה והשירותים המקצועיים, שיקדם 

בין היתר את הרחבת הזמינות של טיפות 

החלב, הקמת מוקד טלפוני להורים ע"י 

אחיות בריאות הציבור, הכנסת מערכות 

מידע חדשניות וממוחשבות המותאמות גם 

לדיגיטל ועוד. מנהל הסיעוד ימשיך להיות 

שותף ומוביל של אתגרי הליבה של מערכת 

הבריאות בשנה הקרובה, כמו ההזדקנות 

המואצת בשנים הקרובות של האוכלוסייה.

פיתוח חדשנות ותשתיות מידע
בסיעוד

הישגים נוספים בשנה זו היו בתחום פיתוח
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המידע. ותשתיות  בסיעוד  החדשנות 

לראשונה החל לפעול פורום אחיות מובילות 

חדשנות בארגוני בריאות בישראל. השנה 

מתוכננת פעילות במטרה לקדם את היזמות

בריאות, לחדשנות של האחיות בארגוני 

והרשות  דיגיטלית"  "בריאות  בשיתוף 

הלאומית לחדשנות. כלל הפעילויות של 

המנהל ושיתוף הציבור של האחים והאחיות, 

תתקיים בשנים הבאות באמצעות תשתיות 

מידע מתקדמות. לפיכך התקיימה השנה 

הפעילות לקידום תשתיות המידע של אתר 

מנהל הסיעוד לצורך הנגשה וטיוב המידע,

האחיות. האחים  כלל  עם  והתקשורת 

במסגרת זו ניתן יהיה לבצע תשלומים באופן 

ישיר באתר, והפניות לקבלת השירות יהיו 

מונגשות לכלל הציבור. פיתוח נוסף יכלול 

בשנה הקרובה מעבר לבחינות ממוחשבות 

של בחינות הרישוי. 

מיתוג ושיווק המקצוע  

ההצלחה בקידום המקצוע בזירה הציבורית 

התרחשה במקביל לתכניות השיווק והמיתוג 

שכללו אירוע הוקרה לוועדות מייעצות, כנס 

לאומי שני לאחיות המומחיות והכנס השנתי

"פסיפס בנושא  בסיעוד  הבכיר  לסגל 

בכנסת נחגג  האחות"  "יום  ישראלי". 

ישראל וכלל חלוקת פרסי הצטיינות לאחיות

ולסטודנטים. בזירת המדיה התקשורתית 

קמפיין  פורסם  והבינלאומית  הלאומית 

ולגיוס  האחות  מקצוע  למיתוג  מתמשך 

מועמדים ללימודי סיעוד, וקידום הסיעוד 

בישראל בקמפיין בארגון האחיות הבינלאומי 

.NURSING NOW

פעילות ברמה הבינלאומית 

מנהל הסיעוד פועל במטרה למצב ולבסס

את קשרי העבודה והפעילות עם ארגוני

זו ובמסגרת  בעולם,  ואחיות  בריאות 

ארגון של  בפורומים  מפגשים  התקיימו 

הבריאות העולמי וארגון ה-ICN בחו"ל.

בנוסף התקיים בארץ ביקור של הממונה על 

כוח האדם במקצועות הבריאות

במחוז האירופי בארגון הבריאות העולמי. 

חקיקת חוק האחיות 

מנהל של  מרכזית  פעילות  נציין  לבסוף 

גיבוש לקראת  תהליך  שכללה  הסיעוד, 

ההסכמות על הצעת חוק האחיות. פעילות זו 

נועדה לייחד את העוסקים במקצוע הסיעוד 

ואת מאפייני העיסוק המקצועי.

אתגרים רבים עומדים לפתחנו ואנו ערוכים 

יחד עם כל ציבור האחים והאחיות בישראל

למיצוב לאות,  ללא  ולפעול,  להמשיך 

והעצמת המקצוע בהתבסס על הערכים 

של האדם במרכז, שותפות, יוזמה ,חדשנות 

ומצוינות.

ב ב ר כ ה,  

ד"ר שושי גולדברג  

אחות ראשית ארצית   

וראשת מנהל הסיעוד  

ינואר 2019  

ברכות חמות למסיימי התואר השלישי בחוג לסיעוד
באוניברסיטת תל-אביב

ד"ר רונן שגב, מרצה במחלקה לסיעוד, מרכז אקדמי רופין. 

נושא עבודת הדוקטורט: התפתחות הסיעוד בצה"ל בין השנים 1983-1948

ד"ר עירית שוורץ אטיאס, מנהלת הסיעוד במחלקה האונקולוגית, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל, ויו"ר העמותה 

הישראלית למחקר בסיעוד. 

נושא עבודת הדוקטורט: הקשר בין דחק, תקווה ותמיכה חברתית של הורים לילדים חולי סרטן לבין תקוותו ורווחתו

הסובייקטיבית של הילד החולה.

ד"ר סופי דומבה, אחות מומחית פגים בפגיה במרכז הרפואי ע"ש שמיר )אסף הרופא(.

נושא עבודת הדוקטורט: משתנים המשפיעים על עוצמת תגובת אנשי הצוות הרפואי לפטירת תינוק במחלקה לטיפול 

נמרץ בילוד.
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משולחן העורכת
“אתמול הוא רק הזיכרון של היום, ומחר הוא החלום של היום.

                                                                   )ג’ובראן חליל ג’ובראן(

חזרנו

אני גאה ונרגשת להגיש לך את הגיליון ה-201 של ביטאון האחות בישראל.

אחרי הפסקה ממושכת )מסיבות שאינן תלויות בנו( הצלחנו להפיח בביטאון רוח חדשה, והוא יחזור בפורמט עכשווי:  שלושה גיליונות 

אינטרנטיים של ביטאון האחות בישראל בשנה, מתוכם גיליון אחד שיודפס ויופץ לכל האחים ואחיות חברות הסתדרות האחים והאחיות 

בישראל. 

אני מקווה שהפורמט זה יענה על הצורך של שיתוף מידע של עשייה רבת פנים של אחים ואחיות ישראל. בין אם הם אחים ואחיות 

השוחים בנבכי המחשב בקלילות וביעילות, כמו גם המאותגרים טכנולוגית.  

הגיליון הנוכחי מוקדש לתחום האתיקה בסיעוד. נציג את הנושא על מגוון האספקטים שבו: דוח מסכם של לשכת האתיקה בהסתדרות 

האחים והאחיות לשנים 2015-18; דילמות אתיות עכשוויות בסיעוד - בדיקת כוונות התנהגות אחיות במצבי קיצון, סוגיות אתיות בניהול 

וכיצד לקבל החלטות מוסריות במצבים של אי בהירות.

מקצת המאמרים שהיו אמורים לראות אור בשנה שעברה ממתינים בסבלנות לראות אור. ביניהם, שימוש במשחק בחינוך לסיעוד; 

שיתוף פעולה בסיעוד לפיתוח תרחישים; הערכת רמת חרדה טרום ניתוח לב והקשר לרמת הכאב לאחריו; הערכת עמיתים בסיעוד. 

ושיטות לניהול איכות - מהפכת שנות השמונים,

לא נותר לי אלא לאחל לכולנו חורף גשום אך נעים, נטול אירועים חריגים יוצאי דופן  ועשייה רבת הישגים וסיפוק.

מקווה מאוד שגיליון זה יהיה אך הרישא לגיליונות נוספים של האחות בישראל, ומצפה לשיטפון של מאמרים שלכם מכל תחומי העיסוק 

בסיעוד.   

בהצלחה לכולנו,    

חנה שצמן       
עורכת ביטאון האחות בישראל       

 נמשיך לשקוד על הרחבת הידע בסיעוד
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הנחיות מעודכנות למחברים לשליחת מאמר
את כתב היד יש לשלוח למערכת בטאון "האחות בישראל", הסתדרות 

האחים והאחיות, בית ההסתדרות, בניין ב׳, רח׳ ארלוזורוב 93, תל 

אביב 62098, בעותק מודפס על דף 4A ברווח כפול, בשוליים של 3 

ס"מ בכל צד. כן יש לשלוח גרסה זהה בדואר אלקטרוני לעורכת 

העיתון, חנה שצמן: Blue_or@yahoo.com  בגרסה האלקטרונית 

ציינו את שם המאמר )למשל: "שינויים בדפוסי עבודה של אחיות"; 
או "כיצד לשפר את אחוז המתחסנים"(.

עמוד השער בדף נפרד ולציין בו את שם  יש לצרף למאמר את 

המאמר, שמות המחברים, תפקידם, התואר האקדמי וההשתייכות 

המוסדית של הכותבים בעברית ובאנגלית. ובנוסף כתובת, כתובת 

דואר אלקטרוני ומספרי טלפון להתקשרות.

המאמר ייכתב בגופן דויד בגודל  12, ורווח של שורה וחצי, ואורכו 

לא יעלה על 3,000 מילים.  כולל התקציר. ורשימת מראי מקום  
המאמר ייכתב לפי כללי כתיבה מקובלים.

לוחות, תמונות ותרשימים: 
ניתן לצרף תמונות  רלבנטיות מקוריות למאמר. )לא יותר משלוש( 

על התמונות להיות באיכות גבוהה. ניתן לצרף טבלאות ושרטוטים, 

על רקע לבן, רק אם הם מוסיפים להבנת הכתוב, ולא חוזרים על 

מידע שפורט בטקסט.  את הטבלאות והתצלומים יש לצרף בנפרד 

. Jpeg בפורמט

מראי מקום  
על מנת להקל על הכותבים  יצוין רישום מראי המקום  בגוף המאמר

במספרים סידוריים לפי סדר הופעתם ברשימה הביבליוגרפית 

יופיעו הפריטים  המלאה. ברשימה הביבליוגרפית  בסוף המאמר 

לפי סדר הא-ב )עברית לפני אנגלית( ויכילו את המידע בסדר הבא: 

שמם של כל המחברים, שנת ההוצאה, אם הציטוט הוא מסקירה, 

ממכתב או מתקציר, יש לציין זאת בסוגריים רבועים. אם הציטוט 

נלקח מספר, יש לציין את שמות מחברי הפרק הרלוונטי, את  שמות 

עורכי הספר,  שם העיר, שם המוציא לאור, מספרי עמודים. 

יש לנהוג חסכנות במספר המקורות שבהם נעשה שימוש )מומלץ 

לא יותר מעשרים( ולהקפיד על התאמה מלאה בין האזכורים של 
המקורות בטקסט לבין הופעתם ברשימת המקורות. 

לפני הפרסום יישלח המאמר להגהה אחרונה. אם לא תתקבל תגובה 

תוך 48 שעות, יפורסם המאמר בגרסה כפי שנשלחה להגהת המחבר.

שלמי תודות - אם יש, יובאו בסוף המאמר. 
כללים אתיים: 

לקידום חשוב  נדבך  מהווה  בפרסום  אתיקה  כללי  על  שמירה 

מקצוענות. כל אחד ממחברי המאמר חייב להיות שותף משמעותי,

לקבל אחריות מלאה על תכני המאמר, ולעמוד באמות מידה

המפורטות להלן:

הגה את הרעיון ותכנן את העבודה שהובילה למאמר או השתתף     .1

באופן פעיל ומשמעותי בפירוש הממצאים או שניהם.   

השתתף בכתיבה או תרם באופן משמעותי לדיון בספרות  .2

ובממצאים, ולעריכה של המאמר.  

אישר את הגרסה הסופית.   .3

עמדה ניהולית, גיוס נבדקים, איסוף נתונים או ניתוחים סטטיסטיים, 

חשובים ככל שיהיו, אינם, כשלעצמם, נימוק להיכלל במעמד “מחבר” 

ברשימת כותבי המאמר. ניתן לציין אנשים שתרמו למחקר אך אינם 

עונים להגדרה של “מחבר”, במסגרת סעיף ייעודי להכרת תודות 

בסוף המאמר. מקובל כי בראש רשימת הכותבים יופיע שמו של 

אותו המחבר שתרומתו לקיום המחקר/הפרסום המדעי הייתה 

הרבה ביותר והמכרעת בערכה הסגולי. 

יישלח לפרסום בצירוף מכתב לעורך בנוסח כדלקמן:  המאמר 

“הנני מאשר שהשתתפתי בחיבורו של המאמר ובהסמכתי הוא 

נשלח לפרסום. הנני מצהיר, כי נשמרו כללי האתיקה לשם הבטחת 

אמון הקהילייה המקצועית והציבור במחקר ובפרסום בסיעוד”. כל

המחברים יחתמו על המכתב בשם ובחתימה אישית תוך ציון תאריך. 

ללא אישור הנ”ל המאמר לא יפורסם. 

המערכת תקבל לעיון מאמר שטרם נמסר לפרסום בעברית. אם 

המאמר נמסר לפרסום בלועזית, יש ליידע את המערכת על כך.  

מאמרים שכבר ראו אור בבטאון האחות בישראל, מותר לפרסמם 

בכתב עת מקצועי אחר, באישור בכתב מהמערכת, תוך אזכור עובדת 

הפרסום הקודם בבטאון האחות בישראל. מומלץ להימנע מניסוח 

מגדרי בטקסט )העדיפו “ראו לוח 1” על פני “ראה לוח 1 או  במקום 

היא או הוא, ניתן להשתמש בלשון רבים : המטופלים;  החולים... וכו’

תהליך השיפוט והפרסום: 
בתהליך ההחלטה על פרסום כתב היד מסתייעת המערכת בחוות 

דעת של קוראים מעריכים ומקפידה על שיפוט אובייקטיבי-אנונימי. 

יתכן כי המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי חוות הדעת 

ובהתאם להנחיות העורך הראשי שיצורפו אליהן. המאמרים יעברו 

במערכת עריכה מדעית ועריכת לשון. 

המערכת אינה אחראית לכל שיבוש, טעות דפוס או טעות אחרת 

בנוסח המאמר שיפורסם. המערכת אינה אחראית לשמירת טיוטות 

או גרסאות קודמות של המאמר, בין שהוא מודפס ובין שהוא במדיה 

דיגיטאלית. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה שולחת תדפיסים 

למחברים. 
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מבוא
והטכנולוגיה בשירותי התפתחות המדע 

טיפולים הענקת  מאפשרת  הבריאות 

מתקדמים ביותר בתהליכי גילוי מוקדם,

מקצוע ושיקום.  פליאציה  ריפוי,  אבחון, 

הסיעוד בישראל ובעולם משתנה  ללא הרף. 

הסיבות לכך שונות ומגוונות ומקורן לא רק 

בהתפתחות המדע והטכנולוגיה, אלא  גם 

בשינויים  חברתיים,  פוליטיים  וכלכליים  

של  האוכלוסייה, המגדירים את הצרכים 

הבריאותיים  שלה. הדינאמיות של המקצוע 

מחייבת שינוי מתמיד בתפקודן המקצועי 

של האחיות, המתבטא לא  רק בהרחבת

בעיצוב גם  אלא  המקצועי,  הידע  גוף 

תהליכי קבלת ההחלטות המקצועיות. בשנים 

האחרונות תפיסת הכשירות המקצועית

האתגרים מול  אל  נבחנת  בסיעוד 

המקצועיים, ומציפה צורך בקידום ופיתוח

מקצועי ברכיבי הכשירות, ביניהם הכשירות

המוסרית. 

הכשירות המוסרית מבוססת על רגישות

מוסרית המאפשרת לזהות מתח, קונפליקט 

או דילמה מוסרית; בחינה ערכית מעמיקה

ובחירת  ההחלטה  עיצוב  המציאות;  של 

התנהגות מוסרית, תוך מחויבות לנטילת 

הניסיון  הבחירה.  השלכות  על  האחריות 

להציע הליך לעיצוב החלטות מוסריות ע"י 

Beauchamp & Childressי)1(, יצר תשתית
של עקרונות ביו-אתיים מוסכמים עליהם 

ניתן לבסס החלטה מוסרית, והם: אוטונומיה,

קבלת החלטה מוסרית במצבים של אי-בהירות
ד"ר אלה קורן, RN, PhD,  מנהלת בית הספר האקדמי לאחיות ע"ש זיוה טל, קמפוס שיבא

Ella.Koren@sheba.health.gov.il :מחברת מכותבת

   

הטבה, מניעת נזק וצדק.

למרות הסכמה כללית עם 

העקרונות שהוגדרו, עדיין 

צידוק של  אתגר  קיים 

החלטה, במיוחד במצבים 

בהם קיימת דילמה עקב 

התנגשות בין עקרונות אלה 

כדי לדוגמא:  במציאות. 

-למנוע נזק יש לבצע במ

טופל פעולה, אך המטופל 

הרצון  מתוך  לה.  מסרב 

לכבד את האוטונומיה של 

המטופל לא ניתן לבצע את 

הפעולה,

ויגרם מתוך הבנה שייתכן 

למטופל זה נזק. איך לנהוג 

החלטה להצדיק  ואיך 

כלשהי ולהעניק לה תוקף 

לדחות בזמן  ובו  מוסרי, 

שנראית אחרת  החלטה 

כבעלת תוקף מוסרי באותה 

המידה? 

אמור המוסרי  הצידוק 

להעניק להחלטה מעמד 

של החלטה נכונה, טובה,

צודקת והגיונית לעומת החלטות אחרות

שיידחו  עקב היותן פחות נכונות, פחות צודקות

ופחות טובות. הצידוק המוסרי מבסס הנמקה 

סבירה והגיונית להחלטה. לדוגמא: ראיות 

מדעיות, נורמות, אמונות, ערכים, חוקים, 

ועקרונות. המשמעות  עובדות  מסקנות, 

המרכזית בצידוק מוסרי בהעדפת אחת 

מההחלטות האפשריות על פני האחרות.  

במאמר זה יוצגו שתי פרדיגמות העשויות 

לתמוך בתהליך הצידוק המוסרי: פרדיגמה 
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של "נכון" ופרדיגמה של "טוב", שייבחנו מול 

מספר מקרים.

סיפורה של ז׳אנה
בגנטיקה ומרצה  חוקרת   ,26 בת  ז׳אנה 

בתחום מומי ילדים וחברת פורום ביו-אתיקה 

וגנטיקה בארצה. ז׳אנה מספרת בסיפוק 

רב על עבודתה ועל הקידום האקדמי לו 

היא זוכה מאז ילדותה, ומנסה לקדם את 

המחויבות והסולידריות החברתית לבעלי 

מומים מולדים. ז׳אנה נשואה באושר ואם 

לבן שובב, נולדה ללא פרקי אצבעות בכף 

ידה. הוריה הרופאים, החליטו לגדל את בתם 

באהבה וסרבו להתערבות כירורגית שהוצעה 

להם לתיקון כף ידה. ז׳אנה מספרת על ילדות 

מאושרת, למרות המום, ועל השתתפות 

הצלחה  שחיה,  ספורטיביות,  בתחרויות 

בלימודים ובהמשך בעבודה. לדבריה היא 

אסירת תודה להוריה, שהתנגדו לטיפולים 

כירורגים בכף ידה.

סיפורה של דנה
דנה נולדה ללא אצבעות בכף ידה השמאלית, 

והצטרפה למשפחה חמה ואוהבת של זוג 

הורים צעירים ושני אחים. להורים הוצע לבצע 

בדנה טיפול כירורגי, בו שתי אצבעות מכפות 

רגליה יושתלו בכף ידה השמאלית, וכך היא 

תוכל לבצע את התנועות הבסיסיות בכף 

ידה. הנימוק היה יצירת יכולות פיזיולוגיות 

תקינות ועצמאות בתפקוד. ההורים הסכימו

לראשונה  אושפזה  דנה  שנתיים  ובגיל 

שנים  שלוש  במשך  כירורגית.  במחלקה 

דנה עברה 4 ניתוחים בשלושה איברים: 2 

השתלות בכף ידה ו-2 קטיעות כירורגיות 

של אצבעות בשתי כפות רגליה. הניתוחים 

דרשו אשפוזים, תהליכי שיקום, חשיפה 

לזיהומים וטיפולים רבים. בגיל חמש דנה 

הכירה היטב את הסביבה של בית חולים 

ומחלקות שיקומיות, אך התפתחותה לא 

כללה השתלבות בקבוצת שווים ופיתוח 

מיומנויות חברתיות. בנוסף להתמודדותה של 

דנה, משפחתה נדרשה להתמודד עם שינויים 

קיומיים: ההורים נדרשו לחלוק את זמנם בין 

הטיפול בדנה לבין העמידה בחובות כספיים, 

מחויבויות לאחיה הגדולים של דנה ודרישות 

במקומות עבודתם. אמה של דנה החליטה 

לעזוב את מקום עבודתה, כדי לשהות ליד 

בתה במהלך האשפוזים. מצבה הכלכלי של 

המשפחה השתנה והוחלט למכור את הדירה 

באזור מגורים מפותח ולעבור לאזור אחר, 

קרוב יותר לבית החולים אך פחות מפותח 

מבחינת תשתיות של חינוך ונגישות לחוגי 

העשרה לאחיה הגדולים של דנה.   

פרדיגמה של "נכון"
של  פרדיגמה  לפי  החלטה  של  הצידוק 

"נכון", מעניק תשובה לשאלה: "מה נכון 

לעשות עבור המטופל?". הערכת ה"נכונות"

מתבצעת על פי ההשלכות של ההחלטה 

על בריאות המטופל ותרומה לקיום פיזיולוגי. 

פרדיגמה זו מעצבת תהליך קבלת החלטה

זכויות  מוסרית על בסיס כללים, חוקים, 

וחובות, ראיות מחקריות ותהליכי הסקה 

נתונים איסוף  של  אפשרויות  רציונליים, 

באמצעות טכנולוגיות מתקדמות וכלי מחקר 

חדישים)2(. לפי פרדיגמה זו ההחלטה חייבת 

להתבסס על תהליכים ונורמות מקובלות,

הטיפוליים הפרוטוקולים  על  גם  כמו 

החדישים שהוכחו כמועילים לריפוי, להארכת 

החיים ולמניעת סיבוכי מחלות. פרדיגמה 

זו מקובלת ומובילה ביישום המודל הביו-

רפואי במרבית ההחלטות הטיפוליות. למרות 

מעמדה, המסתמך על פיתוח מדעי עדכני, 

גישה זו זוכה לביקורת מוסרית, כמעניקה 

צידוק לפטרנליזם רפואי המנוגד למחויבות 

מוסרית לאוטונומיה של המטופל. לדעת 

זו מעודדת תפיסת  גישה  המבקרים)3(, 

ומתעלמת איברים",  עם  כ"גוף  האדם 

מפתרונות לא-רפואיים של מצבי חיים שונים. 

כתוצאה מכך, בעשורים האחרונים נצפית 

עלייה של תהליכים כגון: אבחון גנטי, בדיקות 

דימות ומעבדה, ניתוחים קיסריים, הפלות על 

רקע חשד למומים, אבחון וטיפול תרופתי 

ב-ADHD ובמצבים חברתיים כמו מצבי דחק 

ומצב רוח ירוד.

פרדיגמה של "טוב"
הצידוק של החלטה לפי פרדיגמה של "טוב", 

מעניק תשובה לשאלה: "איזה מעשה יבטיח 

את טובתו של המטופל?". הערכת ה"טוב" 

מתבצעת על פי ההשלכות של ההחלטה על 

הטבה עבור המטופל. פרדיגמה זו מעצבת 

תהליך קבלת החלטה מוסרית על בסיס 

הנתונים האישיים של המטופל ומותאמת 

להשקפת עולמו ולמערך הערכים הייחודי 

שלו. יישום הפרדיגמה מחייב הבנה מעמיקה 

של הנרטיב האישי של המטופל, כמו גם

והחברתיות. התרבותיות  העדפותיו  את 

עשויה זו  פרדיגמה  מסוימים  במקרים 

להחלטה המנוגדת  החלטה  להצדיק 

לפי ה"נכון".  פרדיגמת  על  המבוססת 

פרדיגמת ה"טוב" נדרשת אמפתיה וכבוד 

לייחודיות ולרצונותיו הסובייקטיביים של

המטופל)4(. לפי פרדיגמה זו יש לבחון את 

המציאות בה מתקבלות ההחלטותהמוסריות 

ביחס למערך ערכי של המטופל, ובהמשך 

לבחון את ההשלכות של ההחלטה ביחס 

לאותו מערך. למרות פשטות הדרישה של 

פרדיגמה זו, יש להדגיש את הקושי ביכולתם 

של המטפלים להערכה ערכית של המציאות 

לאור מערך הערכים של המטופלים, במיוחד 

במקרים בהם מערך זה שונה מערכיהם של 

המטפלים. ביקורת על פרדיגמה זו נשמעת 

בהגויות המצדיקות את הפטרנליזם הרפואי 

המבוסס על רצון ויכולת מקצועית להגדיר

את "טובת החולה" יותר טוב מהחולה עצמו, 

בזכות הידע והניסיון המקצועי ועקב  הטיות 

המטופל, בתפיסת  אפשריים  וכשלים 

וקושי להתמודד עם על רקע שיפוטיות 

רב-תרבותיות ושונות בנרטיב האישי)5(. 
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אחריות מוסרית בסיעוד 
- שילוב של הפרדיגמות 

כשירות מוסרית בעשייה מקצועית בסיעוד 

יכולת לספק צידוק, תוך נטילת  מחייבת 

האחריות על ההשלכות של יישום ההחלטה

יישום של פרדיגמת ה"נכון" כצידוק   .)6(

מוסרי מנחה  לבקרה  עצמית  ע"י תהליכים 

המבוססים על ידע זמין ונגיש, כגון:  עיקרון,  

חוק, נורמות, עובדות, ראיות מחקריות או 

אירועים המסבירים את הסיבה להעדפת 

ההחלטה המסוימת. לפי גישה זו נדרשת 

האחות לנגישות אינטלקטואלית לצידוק. 

דנה, הצידוק היחידי שניתן במקרה של 

להחלטה טיפולית היה צידוק של "נכון". 

צידוק זה כלל ניסיון מקצועי של המנתח, 

פרוטוקולים טיפוליים בתחום טיפולי זה 

והתייחסות לערכים של הבטחת תפקוד 

פיזיולוגי של "גוף ואיברים". ייתכן ושאיפה 

למצות אפשרות על בסיס ידע וטכנולוגיות 

מתקדמות, טשטשה את החשיבות של

של נוספות  להשלכות  האחריות  נטילת 

משפחה  בחיי  שינוי  כגון:  ההחלטה, 

שלמה בתחומים של התפתחות חברתית

וסוציאליזציה לקבוצת השווים של דנה, 

התפתחותם של אחיה, אפשרויות כלכליות 

יותר מזה.  של המשפחה כולה ואולי אף 

כיום, כאשר דנה בסך הכל בת חמש, נזדקק

לסבלנות כדי לשאול אותה האומנם לדעתה 

ההחלטה עומדת בקריטריונים של "הטוב". 

במקרה של דנה רק "הימים יגידו".  לעומתה 

ז׳אנה, שנולדה בדומה לדנה ללא אצבעות

על להוריה  ומודה  התבגרה  ידה,  בכף 

החלטתם שלא לבצע בה התערבות ניתוחית 

לתיקון המום. 

מוסר מאפשר מצב בו האחות אינה מודעת 

לעובדות המצדיקות את החלטותיה, אלא 

מבססת אותן על תחושות, רגשות, אמפתיה 

ואינטואיציה. גישה זו מעניקה מעמד מיוחד 

לפרדיגמת ה"טוב", והופכת אותה למהותית 

בעשייה המקצועית. הצוות הסיעודי שלווה

ומשפחתה,  דנה  של  התמודדותה  את 

דווח על מבוכה מוסרית כאשר שמעו על

הקושי על  גם  במקביל  אך  ההחלטה, 

להתנגד להחלטה רפואית שהתקבלה ע"י 

ההורים בהמשך להצעת הרופאים שטענו 

כי זה לטובתה של דנה ולטובת תפקודה 

הפיזי בעתיד. הסיבות לקושי זה נעוצות 

בכמה גורמים: היעדר עיסוק מספיק בשיח 

האתי בפרקטיקה המקצועית, דומיננטיות 

של המודל הביו-רפואי בתחום של שירותי 

בריאות, העדפת עיסוק במיומנויות ושליטה 

טכנולוגית לעומת פיתוח רגשי ומוסרי)7(.

התפתחות הדיון הביו-אתי במציאות של 

שירותי הבריאות כיום, מובילה למסקנה 

שמטפלים זקוקים לפיתוח כשירות מוסרית. 

כשירות זו כוללת לא רק רגישות ואינטואיציות 

מוסריות )שנמצאו כמפותחות אצל אחיות(, 

אלא גם מיומנויות של הבנת הנרטיב האישי 

וחשיפת מערך ערכי אצל המטופלים ובני 

המשפחה, כבסיס להחלטה מה זה "טוב".

כשירות מוסרית עשויה לקדם שילוב מושכל 

של שתי הפרדיגמות בעשייה המקצועית, 

בטכנולוגיות השימוש  התאמת  לטובת 

מתקדמות לייחודיות המטופל. כשירות זו 

מחייבת פיתוח "אופי" של מטפל, בדומה 

להמלצה לתורת המידות המבססת צידוק 

מוסרי על אופייה או תכונותיה המושרשות  
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והקבועות של האחות. גישת המידות איננה 

ממוקדת רק בכללים, ידע מדעי ועקרונות,

אלא גם באיכויות/מידות/סגולות של אדם 

על  המוסריות  החלטותיו  את  המעצב 

בסיס התחשבות בזולת )8(. לדבריה של

Zagzebskiי)9(, מידותיה הטובות של האחות 
להחלטות.  שלה  המניעים  את  מעצבות 

כאשר המניע הוא "להטיב" עם המטופל, 

האחות תתאמץ  בעיצוב ההחלטה על בסיס

פרדיגמה של "טוב", זאת בניגוד למניע הנגזר 

מהרצון לבצע את המשימה ולממש ידע, 

הרי אז עיצוב ההחלטה המוסרית תסתפק 

במה ש"נכון".

סיעוד מתמודד עם שימוש בטכנולוגיות

ואי  מתקדמות, "פיצוץ" מידע, מורכבות 

וודאות, כאשר  לשותפי התפקיד יש השפעה

רבה על עיצוב המודל לפיו מתנהלים תהליכי 

קבלת החלטות. הסיעוד  מושפע מהמודל 

הביו-רפואי, המדגיש לא רק את הצד הלוגי,

גם אלא  העשייה,  של  והטכני  המדעי 

ביסוס ההחלטות המוסריות לפי פרדיגמה 

של "נכון". ביסוס מוסרי לפרדיגמה של "נכון" 

מחייב כשירות מוסרית המעודדת החלטה 

תוך נטילת אחריות על השלכותיה. בנוסף, 

כשירות מוסרית מחייבת בחינת ההשלכות 

למול עולמו הערכי של המטופל. במקרה של 

דנה, ייתכן וההחלטה שהתקבלה והשלכותיה 

על עתידה של דנה נתפסים כ"טוב" בעיני 

משפחתה ובעיניה - "כשתגדל ותבין"... אך 

ייתכן ולו בסביבתה של דנה ומשפחתה היה 

מתקיים דיון מעמיק המחייב חקר וגילוי ערכי 

המשפחה, הייתה מתקבלת החלטה אחרת.

סיכום
היומיומית מתמודדת  האחות בעשייתה 

עם קונפליקטים רבים, שמקורם בדרישות  

סותרות המעניקות ערך שונה למקורות 

הצידוק במיצוי האחריות המוסרית: חשיבה 

רציונלית, רגשות, אינטואיציות ומיומנויות 

-טכניות גבוהות. ביטול האינטואיציות המו

-סריות והרגשות אינו מקדם עיצוב החל

טה מוסרית, אך גם אינו מבטיח התנהלות 

מוסרית. על כן יש חשיבות רבה, במיוחד 

היום,  לשלב את שתי הפרדיגמות בבסיס 

החלטותיה המוסריות ולא להסתפק רק 

באחת מהן.
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לסוגיות אתיות רבות יש רקע עובדתי אותו 

ויישומן  יש להבין. גיבוש החלטות אתיות 

בסביבה ארגונית, הן מיומנויות שנלמדות על 

ידי הכשרה וניסיון. אתיקה מוגדרת כ-"מוסר, 

תורת המידות - תורה המתארת את הטוב 

שיבחר לו האדם ואת הרע שעליו להתרחק

הוא   "אתיקה"  המילה  מקור   )1( ממנו". 

מיוונית - “Ethicus” . מקור המילה "מוסר" 

הוא מלטינית "Moralites". קיימת  חפיפה בין 

המושגים - "אתי" שווה ל"מוסרי".  בדרך כלל 

משתמשים במונח "אתיקה" כדי לציין את 

התחום הפילוסופי של המוסר, ואילו במושג 

"מוסר" כדי לתאר תופעה סוציולוגית כללית 

ואמות מידה להתנהגות בחברה. 

עניינה של האתיקה הנורמטיבית הוא לא 

צריכים במה שאנחנו מאמינים שאנחנו 

לעשות, אלא במה שעלינו לעשות. התשובות 

ניתנות ע"י טיעונים לוגיים או מוסריים. כללי 

המוסר ייחודיים  לתקופה: מה שנחשב בעבר 

מקובל היום אינו מוסרי ואף פסול.  לדוגמה, 

פעם ענישה גופנית הייתה מקובלת בחברות 

רבות. כיום זהו מעשה פלילי. 

כללי המוסר ייחודיים לחברה: מה שמוסרי 

בחברה אחת נחשב ללא מוסרי בחברה 

אחרת. קיימות מספר תאוריות אתיות, כאשר 

אתיקה בניהול בסיעוד
נעמה כהן,  MA ,RN אחות ראשית, מחלקת אשפוז יום 

רבקה סנה  MA ,RN  אחות ראשית  מחלקת חדרי ניתוח

אלה רייזמן, MPH ,RN יועצת אקדמית, הנהלת הסיעוד

הדסה הר הצופים.

drai310@hadassah.org.il  :סופר מכותב

ביותר הן תאוריית התועלתנות הידועות 

 John Stuart Mill )Utilitarianism( על פי 

ותורת המוסר של   Jeremy Bentham-ו

 .(2)Immanuel Kant

תאוריית התועלתנות גורסת כי מידת הנכונות

של פעולה תלויה לחלוטין בכמות הטוב 

מוצאות פעולות  מתוצאותיה.  הנובעת 

הצדקה על פי התוצאות הסופיות, ולא על פי 

התכונות של הפעולה עצמה. תפקידנו בכל 

מצב הוא לבצע את הפעולה שתביא עימה 

את הכמות הגדולה ביותר של טוב מול רע.

תאוריית המוסר של Kant מתנגדת לטענה 

שתוצאות הן רלוונטיות להחלטה מה עלינו 

לעשות. לפי תאוריה זו,  עלינו לבצע מעשים

מסוימים לא בעבור רווח כלשהו, אלא בשל 

הכללים מהם או  טבע המעשים עצמם 

המעשים נובעים. 

ניקח לדוגמה מקרה בו בני משפחה מבקשים 

שלא למסור למטופל את האבחנה בנוגע 

למצבו. לפי תאוריית התועלתנות, אי מסירת 

מידע הקשור ישירות לבריאות המטופל הוא 

מעשה מוסרי מכיוון  שסך התועלת של כל 

הגורמים )שלוות המטופל שתישמר, תפקוד

תקין של המשפחה ואפילו של  רופא שלא 

יצטרך להתמודד עם תגובת המטופל(, עולים

של באוטונומיה  פגיעה  של  הנזק  על 

המטופל. לפי תורת המוסר של Kant, עצם 

אי מסירת מידע למטופל ופגיעה באוטונומיה 

הוא מעשה לא מוסרי. 

ישנם מצבים בהם המוסר מתווה לנו את 

הדרך גם בהיעדר חוק. חקיקה הינה תהליך 

שאורך זמן רב. לדוגמא, הטרדה מינית לא 

הוכרה כעבירה על החוק בבית המשפט עד 

1977. נדרשו שני עשורים עד שהחוק למניעת 

הטרדה מינית הושלם במלואו. 

החוק עצמו עושה לעיתים שימוש במונחים 

של מוסר כגון: "כוונה טובה", "מאמץ מיטבי" 

ו-"רצון טוב". מושגים אלו אינם מוגדרים 

בחוק, אך הם נמצאים בשימוש רב בבתי 

המשפט. החלטות בית המשפט מונעות 

משיקולים מוסריים בנוסף לחוק.

קיימות סוגיות אתיות שעוסקות ביחסים בין 

אישיים בעבודה שקשה לפקח עליהם על פי 

חוק, כגון נזיפה בעובד על לא עוול בכפו או 

דרישות מוגזמות של מנהל מהכפופים לו. 

בעלי מקצוע )Profession( מנהלים הסכם 

מפורש עם החברה: בתמורה לכך שהם 

מקבלים רמה גבוהה של שליטה על עבודתם
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הם כמקצוע,  להתארגן  ההזדמנות  ואת 

שלהם בידע  שימוש  לעשות  מתחייבים 

לטובת החברה. אמות המידה של מקצוע

יכולת של  טכניות  מידה  אמות  כוללות 

מקצועית, ואמות מידה אתיות שמיוצגות 

לרוב בקוד האתי . פעולה על פי הקוד האתי 

לא נתונה לשיקול בעל המקצוע, אלא היא 

דבר הנדרש ממנו מטבע המקצועיות עצמה. 

יצירת קוד אתי היא הצעד הראשון שקבוצת 

בעלי תחום עיסוק ינקטו כאשר יבקשו הכרה 

בתחום עיסוקם כמקצוע. גם בארגונים כמו 

חברות תעופה, משטרה וצבא, פותח קוד 

אתי. 

הקוד האתי של האחים והאחיות בישראל 

)3( הינו המצפן המוסרי המכוון אותם, והוא

המוסריים  על מערכת הערכים  מושתת 

שבבסיס החברה והמקצוע. האחיות והאחים 

בישראל נוטלים על עצמם מחויבות לאתיקה 

המקצועית, כמתחייב מכללי הקוד האתי. 

הקוד האתי מציג את הקשר שבין ערכים 

נבחרים לבין זכויות המטופל וחובות המטפל,

ובהבהרות בהערות  מכוון  שהוא  תוך 

למגבלות, סייגים והתניות.

מטבע הדברים שוררת מידה של חפיפה 

ושל טשטוש גבולות בין הערכים של הקוד 

האתי, ולעיתים אף צצות דילמות בהתוויות 

בתחומים שונים. לפיכך נדרשים האחות 

והאח, בכוחם הם, להכריע על קדימויות על 

פי שיקול דעתם המקצועי. 

ידוע על קשיים בהפנמת  במקצוע שלנו 

הקוד האתי )4,5(. קשיים אלו נובעים בעיקר 

מחוסר ראייה מערכתית, חוסר נכונות לעסוק 

בשאלות ערכיות ביומיום, קושי לזהות סוגיות 

אתיות והעדר מיומנות לטיפול בסוגיה אתית. 

בכל מקום בעולם אחיות ראשיות כמנהלות 

מתמודדות עם סוגיות אתיות במישורים 

זהים: טיפול במטופל ואיכות השרות, ניהול 

צוות ומחוייבות לארגון. מסקירת ספרות 

עולה כי כ-97% מהאחיות הראשיות דיווחו 

כי נתקלו בסוגיות אתיות במסגרת תפקידן,

.)6-8( יומית  יום  בתדירות  מהן  מחצית 

לאחיות חשובים  הכי  האתיים  הנושאים 

ראשיות היו בתחום הטיפול במטופל, אך

עם התמודדות  היה  מלחיץ  הכי  הנושא 

עובדים לא מוסריים או כאלו שאינם בעלי 

מסוגלות או כשירות לתפקיד.

האמצעים את  ציינו  הראשיות  האחיות 

המסייעים להתמודדות עם סוגיות אתיות:

אחיות עם  התייעצות  אישיים,  כישורים 

ראשיות עמיתות, רופאים, צוות סיעודי והקוד 

האתי.

במחקר שנערך במלזיה )6( נמצא שרוב 

האחיות הראשיות מעדיפות להתייעץ עם 

ורופאים(, כאשר מדובר  קולגות )אחיות 

על סוגיות בתחום איכות השירות וטיפול

במטופל. בנושאים הקשורים לניהול צוות הן 

בחרו להתייעץ עם אחיות ראשיות אחרות או 

עם הצוות הסיעודי. הכי פחות אחיות בחרו 

לבדוק את הקוד האתי או הנחיות אחרות 

של הארגון.

ברורה  היררכיה  קיימת   )7( בתאילנד 

וציות לממונים ולרופאים. המאמר מדגיש 

כי האחיות המנהלות מחוייבות להיצמד

ללא כמעט  וחוקים,  נהלים  לכללים, 

בנושאי דילמות  של  במקרים  גמישות. 

הטיפול הישיר במטופל, הן בחרו להתייעץ 

עם רופאים ובנושאי ניהול צוות התייעצו עם 

קולגות. במאמר מפינלנד )8( נמצא כי יותר 

ממחצית הנשאלות משתמשות בקוד האתי 

בפתרון בעיות. שימוש זה נפוץ יותר בקרב 

אחיות-מנהלות צעירות.  

בשנת 2007 הוקם בהדסה הפורום האתי 

של הסיעוד, שיעדיו היו הצפת סוגיות אתיות 

ע"י הצוותים, קידום "חשיבה אתית" כשפה 

למחלקות סיוע   עבודה,  וכלי  יומיומית 

וליחידים לערוך דיון אתי )הכשרה( והבאת 

צוותים לעצמאות בעריכת דיונים אתיים 

במסגרת המחלקות. לאחר כשנתיים פעילות 

זו נפסקה.

רוב המנהלים רואים את עצמם כאנשים 

אתיים, אך חלקם עדיין מפקפקים בכך 

שאתיקה רלוונטית לתפקידם כמנהלים. 

הם עשויים לטעון שאין הבדל בין להיות 

אתי בביצוע תפקיד המנהל,  לבין להיות 

אתי בחיים הפרטיים. במילים אחרות, אין 

צורך בידע באתיקה )9(. 

על מנהלים מוטלת האחריות ליצור "אקלים" 

אתי בארגונם, אשר יגן על הארגון מהתנהלות 

לא אתית ולא חוקית על ידי החברים בו. 

של אתי  מימד  לזהות  קשה  לעיתים 

סיטואציה. קשה עוד יותר לתת משקל הולם 

לשיקולים אתיים חלופיים, או להביט דרך 

עיניהם של אחרים. כך למשל, מנהל עלול 

לפתור סוגיה מעוררת מחלוקת לשביעות 

לא שהרוב  מעשה  לאחר  ולגלות  רצונו, 

לפתרונות להגיע  כדי  איתו.  מסכימים 

וידע  יצירתיים בניהול, נדרש דמיון מוסרי 

באתיקה. גם היכולת להסביר את ההיגיון 

שהוביל אותך להחלטה היא מיומנות בעלת 

ערך. עלינו כמנהלים להיות מודעים להיבטים 

האתיים שקיימים בהחלטות יומיומיות שלנו. 

פעמים רבות אנו פועלים לפי תחושת בטן, 

מבלי לתת את הדעת למורכבות ובלי לזהות 

את כל המעורבים. לעיתים היבטים חברתיים 

וארגוניים מקבלים התייחסות פחותה  לעומת 

התייחסות לפרט או לסוגיות בין אישיות.

הניסיון עם  מתפתחת  אתית  רגישות 

בתפקיד, אך גם נלמדת. כדי לפתח מודעות 

לגבי היבטים אתיים, קיימים מודלים לקבלת 

החלטות אתיות כגון המודל של רבקה ברגמן, 

נורית וגנר ועוד )9(.  

פתרון סוגיה אתית לפי מודל מאפשר ניתוח 

שיטתי, נותן את הדעת למורכבות הסוגיה

כדי היבטיה  במלוא  הסוגיה  את  ומקיף 

עם שלמים  נרגיש  תהליך  של  שבסופו 

ההחלטה ונדע להגן עליה ולהסביר אותה. 

ניתוח לפי מודל לא מקצר תהליכים, אלא 

פותח בפניי זוויות שונות ומגוונות של הסוגיה, 

וגורם לי לעבור תהליך כדי לקבל החלטה 

ולהיות שלמה עמה. 
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כל המודלים כוללים שלבים של זיהוי סוגיה

הנכון  אתית, שיקוף, החלטה מה הדבר 

לעשות ויישומה ביחד עם  הערכה ואומדן 

מחודשים. במאמר זה ברצוננו להציג את 

המודל לקבלת החלטות בסוגיות אתיות לפי

RIPS (Realm, Individual Process
Situation.י)10(. לפי מודל זה כל סוגיה אתית
:)Realm( רמות  להיבחן בשלוש  אמורה 

רמת הפרט, הארגון והחברה.

ברמת הפרט - מיקוד  בזכויות, חובות, יחסים 

והתנהגויות בינאישיות של הפרט.

ברמת הארגון - מיקוד במבנה ובמערכות 

הארגון שיזרזו השגת מטרותיו. 

ברמת החברה - מקרים הנובעים מתוצר 

של פעילות שלא ניתן לקשרה לארגון בודד 

או לפרט.

יש לזהות את מרכיבי הסוגיה האתית בכל 

אחת מהרמות, ולהחליט איזו רמה בעלת 

חשיבות יתרה בשבילך. לדוגמה, מטופל 

מסרב לטיפול אחות על רקע גזעני או דעה 

קדומה. בהתייחסות לרמת הפרט אני צופה 

שתהיה פגיעה בחוויית המטופל. ברמת 

הפרט בהסתכלותי על האחות, אני צופה 

שתהיה פגיעה ברגשותיה. ברמת הארגון, אני 

צופה פגיעה בערכים החשובים של הארגון, 

כגון פגיעה בשוויון ואפליה על רקע גזעני. 

ברמת החברה, אני צופה פגיעה בערכים 

חברתיים חשובים כגון סבלנות, סובלנות 

ואיסור אפליה.

לאחר שבחנתי את כל שלוש הרמות, אבחר 

ברמה המשמעותית מבחינתי ובה אני רוצה 

להתמקד, תוך שאני מביאה בחשבון פגיעות 

של הרמות האחרות. מודעות לפגיעות עוזרת 

למזער נזקים. 

תהליך אישי )Individual Process( - מה 

נדרש ממני כפותר הסוגיה? 

אחד לפי  לסווג  ניתן  אתית  סוגיה  כל 

נדרשת אישי.   תהליך  של  מהמרכיבים 

מפותר הסוגיה רגישות מוסרית ויכולת לזהות 

היבטים אתיים. לדוגמה, אחות צוות מבקשת 

ולילות לתקופה  ממני לא לעבוד ערבים 

מסוימת עקב בעיות במשפחה, ומבקשת 

לא לחלוק מידע זה עם שאר אנשי הצוות. 

נדרשת מודעות לעובדה כי התחשבות בה 

תפגע בערך השוויון. 

מוטיבציה מוסרית: נדרש לתעדף ערך מוסרי 

על ערכים אחרים, כגון ערך כלכלי או אישי.

לדוגמה, על פי היצרן חלק מהציוד בחדר 

ניתוח הוא חד-פעמי, אבל אנחנו יודעים כי 

ברוב בתי החולים ממחזרים ציוד. כאחות 

ראשית אני נדרשת לחיסכון במשאבים. יש 

ציוד שלגביו אני מתעדפת שיקול כלכלי 

וממחזרת, אך ישנו ציוד שאני בוחרת לא 

למחזר ובכך מתעדפת שיקול מוסרי. 

לנסח דורש  זה  מהלך  מוסרי:  שיפוט 

עקרונות  לפי  וליישם  לבחור  אפשרויות, 

אתיים. לדוגמה, כאשר האחות סיפרה לי 

פרט  תרופות,  בחדר  שהתרחש  מה  על 

לדיווח לפי החוק, הייתי צריכה לשקול איך 

לטפל בסוגיה ברמת הצוות. האם להציג את

המקרה בישיבת צוות )ולפגוע בפרטיות של 

פוגע ונפגעת(, או לטפל בו בצורה יחידנית 

)אולי הפוגע ימשיך לפגוע באחרות(? 

שתי האפשרויות שוות, ובשתיהן יש יתרונות 

וחסרונות. הייתי צריכה לבחור כי לא ניתן 

לעשות גם וגם. 

פעולה ליישם  נדרש  מוסרי:  לב  אומץ 

ולשמרה,  תכנית  לפתח  כולל  שנבחרה, 

ביודעין שיש מחסומים או מצוקות. נדרש 

ממני לפעול על פי מה שבחרתי, ולהקפיד 

להיות נחושה בהחלטתי. 

לדוגמה, בשעת לילה אחות נקראה על ידי 

מטופלת שלא הרגישה טוב. היא מדדה 

סימנים חיוניים שלא היו תקינים והמטופלת 

הייתה באי-שקט בולט. האחות קראה לרופא 

תורן לבדוק את המטופלת. הרופא הגיע, 

בדק את המטופלת וביקש לתת לה נוזלים 

בלבד. האחות שהכירה את  הרופא, ידעה 

כי הוא לא מספיק מיומן ומנוסה במצבים 

מורכבים, וחשבה כי נכון יהיה שרופא מנוסה

יותר יהיה מעורב במקרה. היא הציעה לרופא 

התורן לקרוא לכונן מהבית. הרופא אסר 

זאת.  נחרצת לעשות  בצורה מאד  עליה 

האחות, בניגוד לדרישתו, קראה לכונן. נדרש 

ממנה אומץ לב מוסרי - לפעול מהר לטובת

המטופלת כמחוייבות בסיסית וראשונה של 

האחות.

 :Situation סיווג הסוגיה האתית לפי

בעיה מוסרית - ערכים חשובים מאותגרים.  

דממה מוסרית - הערכים האתיים מופרים, 

אך אף אחד לא מדבר על זה. 

עליך מה  יודע  אתה   - מוסרית  מצוקה 

לעשות, אך אין לך סמכות לעשות זאת.

דילמה מוסרית - ישנן  שתי דרכי פעולה 

מנוגדות שיכולות להתקבל באותה מידה. 

ויש  כל אחת מהן ממלאת חובה חשובה 

אפשרות למלא את שתיהן, כשהחלטות 

לא יכולות להתקיים ביחד. כאשר מדובר 

על דילמה מוסרית, נדרש ממני לעשות  

תהליך של שיפוט מוסרי. בדרך כלל חשיבה  

נוספת של פני הדברים עדיפה על פעולה 

לפתרון מהיר. 

קיימות 3 גישות לפתרון דילמה מוסרית: 

Rule based - לדבוק בחוקים, הוראות, 
מחויבויות או עקרונות אתיים. אני פועלת 

לפי הנחיות הארגון.

End based - מה התוצאות של פעולות 
אלטרנטיביות והטוב או הנזק של כל אחד 

מהם, בדומה לתועלתנות עליה הרחבנו 

קודם. 

פתרון הדילמה בהתאם   -  Care based
לתורת בדומה  עצמה,  הפעולה  לאופי 

האתיקה של קאנט )עובד זכאי לביטחון 

במקום העבודה ולכן לא אסתיר מצב זה 

מהצוות(. במקרה זה מבחינתי לצוות מגיעה 

שקיפות מלאה.

פיתוי מוסרי: כאשר הבחירה היא בין נכון 

לשגוי, יתכן ויהיה רווח כלשהו בעשיית מעשה 

שגוי. כאשר מדובר בפיתוי מוסרי, נדרש  

אומץ לב מוסרי לפעול לפתרון מהיר מבלי 
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להתמהמה.

ניקח לדוגמה מקרה של זימון כונן רפואי על 

ידי אחות במחלקה במשמרת לילה, כאשר 

רופא תורן אינו רוצה לזמנו. אחות עמדה 

מול הפיתוי לא לזמן את הכונן, הרי רופא 

תורן נמצא ליד המטופלת, שעת לילה והכונן 

בביתו, והמטופלת מקבלת טיפול רפואי. 

יחסים טובים שהיו לה עם הרופא התורן 

עלולים להתערער. אם הכונן יגיע ויתברר 

כי טופלה כמו שצריך, ייתכן  והאחות תקבל 

נזיפה. אם אחות תתפתה ולא תקרא  לכונן, 

היא תפר את חובתה למטופל לשמור על 

איכות הטיפול ועל חייו. ההחלטה שלה היא 

לא בין שתי אופציות שוות, אלא בין חובת 

השמירה על חיי המטופל לעומת אי נעימות 

של זימון כונן או נזיפה למחרת בבוקר. 

פיתוי מוסרי הוא עתיר אחריות, מפני שאי 

עמידה בפיתוי עלולה לגרום לתוצאות הרות 

אסון. 

על מנת לשקף לעצמי האם מדובר במצב 

עצמי את  לבחון  עלי  מוסרי,  פיתוי  של 

במספר דרכים:

• האם החלטתי חוקית?
• האם זה מרגיש לי נכון מבחינת "תחושת  

בטן"? 

• האם ארגיש בנוח עם החלטתי במידה 
ותתפרסם בעמוד הראשון של העיתון? 

• האם הייתי נוהגת כך גם בבן משפחה?

• מבחן האתיקה המקצועית - בהתאם לקוד 
האתי ולנהלים המקצועיים.

על מנהלים מוטלת האחריות ליצור אקלים 

אתי בארגון, אשר יגן על הארגון מהתנהלות 

לא אתית ולא חוקית ע"י החברים בו. בארצות

)11-12( קיים קוד אתי למנהלים שונות 

במערכת הבריאות, שכולל מחויבות של 

מנהל למקצועות הבריאות, אחריות המנהל

וכלפי הארגון  כלפי  מטופלים,  כלפי 

המועסקים, אחריותו לקהילה ולחברה ודיווח 

על הפרות של הקוד האתי. 

גם כזה  קוד  לניסוח  מקום  יש  לדעתנו 

בישראל. 
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מוסרית בסיעוד ואבטחתה. מאז ועד היום 

פועלת הלשכה ברציפות במטרה לקדם 

את העשייה המקצועית המוסרית-אתית 

בשירות, בהוראה ובמחקר. הלשכה מקיימת 
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בנושא התנסות קלינית במחלקות נשים 
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הגברים  מהסטודנטים  חלק  כי  מסתבר 

דיווחו כי חשו במהלך ההתנסות כמפריעים 

וכמטרד, ולמרות זאת הם רואים חשיבות 

בהשתתפות פעילה של סטודנטים גברים 

בשדה הקליני-המיילדותי, עקב עליה במספר 

המטפלים בתחום הסיעוד בשדה קליני זה. 

בהמשך לדיון הוחלט לפרסם כתבה בנושא 

בעיתון האחות בישראל, במטרה להציף 
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יו"ר לשעבר של לשכת האתיקה של הסתדרות האחיות והאחים בישראל. 
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rkaplan345@gmail.com :סופר מכותב

בהיבטים ציבורי  דיון  ולעורר  את הבעיה 

התרבותיים, החברתיים והחוקתיים בנושא. 

כן הומלץ לבחון שילוב סטודנטים גברים 

וילד. ראוי לציין שההמלצות  ביחידות אם 

יושמו וזכו להד חיובי ציבורי ומקצועי. 

לאור התמשכות המלחמה בסוריה, ופניית 

רופאים לזכויות אדם בנושא דילמות אתיות 

המתעוררות בטיפול בפצועים מסוריה, נערך 

דיון על הטיפול במטופלים המופנים לבתי 

חולים בצפון הארץ והקשיים במתן טיפול 

משקם. בדיון השתתפו מנהלות סיעוד בבתי 

חולים ואחים ואחיות שדיווחו שהמטופלים

שיקומם ומיטבי.  מרבי  טיפול  מקבלים 

מתבצע בבתי חולים ובשיתוף צה"ל.

המטופלים הכרוניים משוחררים כאשר הם 

מצוידים בכל הטיפול הנדרש, כולל קבלת 

הדרכה ומתן תרופות לתקופות ממושכות. 

-כאשר מתעוררים קשיים בקרב הצוות המ

טפל ההנהלה מטפלת בכך ברגישות, תוך 

השתדלות לחלק את הנטל בהתאם . כאשר 

מדובר בילדים נעשה מאמץ  שבן משפחה 

ישהה עימם.  

לאור שביתת רעב של אסירים והדיון הציבורי 

בנושא, פורסם  כתב עמדה שחידד את

להתב יש  עליהם  האתיים  -הערכים 

העמדה כתב  אלו.  בחולים  בטיפול  סס 

כיבוד את  והדגישו  חיוביים  להדים  זכה 

האוטונומיה של המטופל. 

בשנת 2016 נדון נושא הטריאז באירועי טרור, 

והתעדוף בקבלה לטיפול. לשכת האתיקה 

נדרשה לסוגיה האתית ופרסמה כתב עמדה 

בנושא תעדוף מטופלים, והצהירה שהטריאז

על  מתבסס  טיפוליות  החלטות  וקבלת 

שיקולים מקצועיים. סוגיה נוספת שנדונה 

ילדי תימן החטופים.  התמקדה בפרשת 

עמדת הלשכה הייתה שיש לפנות לרשויות  

המטפלות בנושא, ולבקש מהם הבהרות 

לגבי מועד לפרסום מסמכי החקירה בנושא. 

הגבלות בנושא  דיונים  מספר  התקיימו 

הנפש.  לבריאות  חולים  בבתי  מטופלים 

מזכ"ל העמותה השתתפה בדיון והציגה את

מורכבות הבעיה, ואת העובדה שפעילות 

ההגבלה מקשה על הצוות המקצועי. לדבריה 

נעשו פעולות רבות לשיפור איכות הטיפול, 

וצמצום היקף הקשירות עד לכדי שליש. 

יחד עם זאת לא ניתן לצמצם את הקשירות 

לאפס, לאור מצבם הקליני הסוער של חלק 

מהמטופלים והחשש לפגיעה עצמית או 

בסובבים אותם. הוחלט להמשיך ולדון בסוגיה 

מאחר ומדובר בסוגיה מערכתית שאינה
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מתמקדת רק באחיות והאחים בלבד. במטרה 

לצמצם את הקשירות הוצע לקיים הפרדה 

באשפוז בין מטופלים בבריאות הנפש לבין 

עבריינים, המופנים "להסתכלות" לקבלת 

חוות דעת על כשירות משפטית.

בשנת 2017 עסקה הלשכה רבות באלימות

והפגיעה גריאטריה  במוסדות  הגואה 

בקשישים חסרי ישע. בד בבד נדונו אירועי 

אלימות כנגד צוות מטפל במוסדות בריאות 

באשפוז ובקהילה, כאשר אחד מהאירועים 

הסתיים ברצח של אחות בקהילה. לשכת 

אלו התנהגויות  בתוקף  גינתה  האתיקה 

ודרשה מתן סיוע לאנשי המקצוע, הן על 

והן  ידי הנגשת הגשת תלונות למשטרה 

תמיכה פיזית ונפשית בנפגעים. הלשכה 

פרסמה מספר כתבי עמדה בנושא, כגון: "לא 

לאלימות במוסדות בריאות" שהופנה לאנשי 

הסיעוד. כתב עמדה נוסף הופנה לפרופ׳

יו"ר הוועדה למיגור האלימות  מור-יוסף, 

במערכת הבריאות. בכתב העמדה טענה 

הלשכה שאחד מגורמי השורש לאלימות

הרב  מהגידול  נובע  הבריאות  במערכת 

במספר המטופלים ומורכבותם הטיפולית, 

ללא גידול מקביל של הצוותים הסיעודיים 

בין קונפליקטים  היוצר  והרפואיים. מצב 

המטפלים למטופלים. המטפלים אינם יכולים 

להעניק לפונים את תשומת הלב הנדרשת,

ולעיתים  כועסים  קובלים,  והמטופלים 

אף חשים מושפלים על אי קבלת מענה

לפניותיהם והיעדר יחס מקצועי. לעיתים 

לאלימות. מידרדר  הקונפליקט  קרובות 

הלשכה המליצה על הפעולות הבאותובכללן: 

תגבור מידי של הצוות המטפל במטרה לקצר 

זמני המתנה למתן מענה טיפולי מקצועי, 

יצירת מנגנון שתפקידו הנגשת הליך הגשת 

התלונה למשטרה, מעקב אחר התלונה 

למיצוי הדין עם הגורמים האלימים )ובכלל 

זה הטלת קנסות כבדים( וסיוע פיזי ותמיכה

נפשית לנפגעי אלימות. עוד הומלץ על 

יישום מדיניות של אפס אלימות והכשרת

הצוותים המטפלים בסדנאות להתמודדות עם

אלימות, ופיתוח סביבת עבודה ראויה ורגועה. 

כמו כן, יידוע צוותים בדבר הטיפול בחולים 

עצורים, אסירים וקביעת מדדים לבחינת 

הצלחת התוכנית. כתב עמדה נוסף התייחס 

לטיפול לא הולם בזקן בקהילה ובמוסדות 

שר לסגן  הופנה  העמדה  כתב  בריאות. 

הבריאות, הרב יעקב ליצמן, ולשר הרווחה 

מר חיים כץ, בו ציינה הלשכה שיש להבטיח 

הענקת טיפול מיטבי וכוללני לכל המטופלים,

הולמים  תקציבים  היעדר  על  והצביעה 

לטיפול בקשישים בבית ובמוסדות אשפוז 

ארוכי טווח, התורמים להזנחה מתמשכת  

ומהווים תעודת עניות לחברה הישראלית. 

כתבי העמדה של לשכת האתיקה פורסמו 

גם ברשת החברתית  של הלשכה. 

בשנת 2018 החליטה הלשכה לקיים ישיבה 

פתוחה בנושא האלימות, ולזמן אחיות ואחים 

מהשדה הקליני בכדי ללמוד על הקשיים 

והאתגרים בהתמודדות עם אלימות בעשייה 

המקצועית. המפגש הניב תובנות רבות וחידד 

את המורכבות בעשייה המקצועית בקהילה 

בכלל, ובפרט בביקורי בית שלעיתים חושפים

אנשי מקצוע לאלימות בלתי מובנת ולא 

ניתנת לחיזוי, כשהם נטולי כל הגנה. המפגש

איפשר גם חיזוק הקשר בין הלשכה לצוותים

אתיות סוגיות  והעלה  הקליני,  בשדה 

דיון מערכתי בהתייחס למתן  המחייבות 

טיפול פרטני בבית המטופל.

2018-2015 התקיימו פעי-  במהלך השנים 

לויות הלשכה בוועדות השונות:

לאחיות  האתי  הקוד  לעדכון  ועדה  א. 

ולאחים בישראל )יו"ר הוועדה: פרופ׳ נילי 

טבק וגב׳ עדי ליברטי( 

הוועדה עוסקת בקביעת קודים להתנהגות 

מקצועית אתית, ובעדכון הקוד והתאמתו

וההתפתחויות הסיעוד  מקצוע  לצרכי 

החברתיות.

בשנת 2018 הושק הקוד האתי המעודכן 

לאחים ולאחיות בישראל, במקביל לחגיגות 

ה- 70 למדינה. 

המקצועית,  להתפתחות  הותאם  הקוד 

לצרכיה המשתנים של החברה ולתמורות 

הטכנולוגיות והחקיקתיות בתחום הבריאות. 

הקוד האתי הוא תוצר של תהליך חשיבה ודיון 

מתמשך בלשכת האתיקה של הסתדרות 

האחיות והאחים בישראל. השינויים בקוד 

נערכו תוך כדי שיח מתמיד עם העוסקים 

במקצוע, ומשקפים את התמורות בתחומים 

המקצועיים, החברתיים והתרבותיים. יש 

בקוד אסמכתא רחבה דיה שמאפשרת בסיס 

לשיח הביו-אתי הקשור בסוגיות שעולות 

בעשייה הקלינית בתחומים השונים.

זכויות וחוזקו  הועצמו  המעודכן  בקוד 

המטופל במצבי בריאות וחולי, תוך התייחסות 

למקומה של המשפחה בהתמודדות עם 

קיים בהם  במצבים  ואובדן.  סבל  חולי, 

קונפליקט בין רצון המטופל ומשפחתו, על 

האחים והאחיות לתווך ולנסות למצוא פשרה 

המקדמת את זכויות המטופל, ומשמרת את 

הקשר והמעורבות של המשפחה בטיפול. 

בנוסף, חודדו בקוד החובות של האחיות 

והאחים בהתייחס לערכים השונים, תוך

הבלטת החשיבות של תפקיד האח/ות בייצוג 

הולם של צרכי המטופל )advocacy) בפני 

הגורמים הקשורים בטיפול בו.

לבין והאחים  האחיות  בין  קשר   .1

המטופלים:

שולבו ערכים נוספים המדגישים את ערך 

כבוד האדם וצרכיו, בהתייחס להיבטים

הרוחניים ים,  הרגשי ים,  הבריאותי

שוויון של  הערך  הודגש  והתרבותיים. 

ללא  לטיפול  הזכות  על  בדגש  והוגנות 

אפליה. תחום זה עלה לדיון ציבורי ושיקף

ובעייתית מורכבת  מקצועית  התנהלות 

נצפו בהם  וילודים,  יולדות  במחלקות 

התנהגויות של אפליה ולעיתים אף גזענות. 

חוזק הערך של עצמאות ואחריות והזכות 

לאוטונומיה, המתבטא בשיתוף פעיל של 

המטופל בקבלת החלטות. בהתייחס לערך 

הסכמה מידעת ובחירה חופשית, הושם 
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דגש על שיתוף במידע רלוונטי ונגיש. רובד 

נוסף שחוזק דן בנושא של זכות המטופל 

לטיפול איכותי ובטיחותי, המתבטא במתן 

טיפול מקצועי, מיומן ובטוח המבוסס על 

קבלת החלטות מקצועיות. בנוסף, לאור 

התנהגויות אלימות ופוגעניות של מטופלים 

במטפלים, חודד הערך של חשיבות האמון 

בקשר הטיפולי וחשיבות קידום הסובלנות 

בחברה הישראלית. 

2. קשר בין האחיות והאחים לבין החברה:

שימור וקידום בריאות ראוי לציין שערך 

הורחב, בכדי להבטיח את הזכות לבריאות

צרכי  על  העונה  טיפול  ולקבלת  מרבית 

הקהילה הייחודית. ערך נוסף שעוגן מתייחס 

לקבל והזכות  חלוקתי  וצדק  להוגנות 

משאבים טיפוליים באופן הוגן וצודק, כדי 

שיקדם את צמצום הפערים בין האוכלוסיות.

על  דגש  הושם  בערך בריאות הסביבה 

הזכות לשימור ושיפור הסביבה למען הדורות

חודד  שעלו,  קונפליקטים  לאור  הבאים. 

הערך של כיבוד שונות תרבותית בהתייחס

לטיפול מותאם ורגיש לתרבות המטופל, 

המחייב אחיות ואחים לייזום פעילויות לקידום 

הסובלנות החברתית והתאמת השירותים 

לאוכלוסיות מתרבויות שונות. 

3. קשר בין האחיות והאחים לבין ההנהגה 

המקצועית:

בשנים שהתעוררו  אתיות  סוגיות  לאור 

הגואה האלימות  ובמרכזם  האחרונות, 

במוסדות בריאות עד כדי סיכון המטפלים 

ורצח של אחות בעבודתה בקהילה, בקוד 

החדש  הועצמו זכויות המטפלים להבטחת 

עבודתם בסביבה מוגנת ובטוחה החותרת 

לצמצום האלימות, תוך קידום שיח אתי, 

מקצועי וכבוד הדדי. צוין במפורש שבאחריות

שיבטיחו למשאבים  לדאוג  המעסיק 

בטיחות והגנה בעבודת האחיות והאחים, כגון 

מיגון והגנה על צוותים מפני אלימות. כאשר 

קיים סיכון לבטיחות, יש לאתר את גורמי 

הסיכון ולדווח עליהם לגורמים המתאימים. 

יש לפעול ליצירת תקנים וכלים לשמירה 

שנדונה  סוגיה  המטפלים.  בטיחות  על 

בהרחבה בלשכה עסקה בשאלה האם 

במצב של אלימות או איום על הצוות 

המטפל, קיימת הזכות לסירוב למתן טיפול 

ולהעברת המטופל לאתר טיפולי חלופי. 

סוכם שבמצבי  אלימות כלפי המטפל יש 

להעניק רק טיפול מציל חיים.  

זאת ועוד, הערך ביטחון בסביבת העבודה 

הורחב ומתייחס לזכות האחיות והאחים 

לקבל הדרכה ולרכוש מיומנויות וידע עדכני. 

כמו גם הזכות לקדם הכשרה מקצועית 

איכותית ובטוחה בקרב הסגל המקצועי 

של  פנייתם  לאור  לסיעוד.  ולסטודנטים 

סטודנטים לסיעוד, שחשים לעיתים הדרה 

ואפליה בשדות הקליניים, חודדה הדרישה

משאבים לייחד  המעסיק  שבאחריות 

להדרכה מיטבית של סטודנטים ומשתלמים. 

לסיכום: מטרת הקוד היא חינוכית וערכית, 

והוא נועד לשמש מצפן לעוסקים במקצוע 

הסיעוד. במצבים של דילמות או קונפליקטים 

אתיים מקצועיים, כאשר נדרשת הכרעה, 

יבססו האחות או האח את החלטותיהם 

על הקוד האתי. 

ב. ועדת הכשרה וימי עיון )יו"ר הוועדה: 

הגב׳ ליאורה וסטרמן(

הוועדה מקדמת החלטות אתיות ומוסריות

בישראל והאחים  האחיות  ציבור  של 

באמצעות הכשרה וחינוך בתחום האתיקה, 
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ידי עריכת סדנאות, כנסים, ימי  וזאת על 

עיון ויצירת קשר עם מומחים בארץ ובעולם 

המשמשים כסוכני ידע.

יום העיון העשירי של  בשנת 2015 נערך 

לשכת האתיקה בנושא: "בטיחות האחות - 

בטיחות המטופל - האתגר במתן שירות". 

הנושא נבחר על רקע מבצע "צוק איתן" 

והדילמות שעלו בקרב הצוותים בבתי חולים 

ובקהילה, שהמשיכו לתת שירותי בריאות 

תחת אש, ללא מיגון הולם של מוסדות

הבריאות ובמצבים  שסיכנו את חייהם בדרכם 

לביקורי בית למטופלים בקהילה. בד בבד 

הוצגה הפעילות של מוקד במלחמה 24/7, 

האתגר במתן שירות אחיות. ביום העיון נדון 

גם נושא חשיבות ההתחסנות ממבט חברתי 

מוסרי, והאם יש לחייב את הציבור להתחסן

סוגיה הציבור.  בריאות  הבטחת  לטובת 

הרלוונטית ביותר למגפת החצבת הפוקדת 

את הארץ בימים אלו.

סוגיה נוספת דנה ב-"בטיחות המטופל - 

בטיחות המטפל", זאת על רקע של התנהגות 

גזענית כלפי מטפל ודרישה של מטופל 

לבחור מטפל בהתאמה לתרבותו. כן נדונו 

היבטים של בטיחות האחות, אוטונומיה 

של נפגע נפש והאיזון בין העקרונות. דיון 

מעניין התמקד בנושא אקלים של בטיחות - 

האתגר בהדרכה קלינית. כן הוצגו האתגרים

ועמדות האבולה,  למשבר  בהערכות 

לגבי  הכנס  משתתפי 

ת ו ח א ה ת  ו ח י ט ב

ובטיחות המטופל. 

2016 נערך  בחודש מאי 

יום העיון ה-11 של לשכת 

האתיקה, שעסק בנושא: 

בגיל אתיות  סוגיות 

השלישי - "האם תאהבו 

זקן".  כשאהיה  אותי 

כפתיח   שהופק  בסרט 

המציאות  הוצגה  לכנס, 

בגיל המוסרי  והאתגר 

השלישי.  עלו לדיון דילמות

בדבר האוטונומיה של הזקן בקבלת החלטות 

בסוף החיים, איכות חיים לעומת הארכת 

חיים, המטופלים השקופים והחיים בצל 

והסיכון לבטיחות המטופל. בדיון המוות 

שהתקיים נדונו דילמות הקשורות בשמירה 

על כבוד האדם וחירותו, כיצד ניתן לקדם 

בטיחות הטיפול. מול  וחירות  אוטונומיה 

מומחיות  אחיות  ידי  על  שנערך  בפאנל 

ודיור מוגן,  מתחום הרווחה, ביטוח לאומי 

התבקשו המשתתפים להתייחס לאיכות 

החיים של קשישים בארץ, הטיפול המוטל על 

בני משפחה ועובדים זרים, מניעת שחיקה, 

אלימות והזנחה של מטפלים ומטופלים 

והתמודדות עם מחסור בכוח אדם ומטפלים  

בתחום הגריאטריה. 

הכנס בשנת 2017 עסק בנושא: "מעמד 

דילמות  - בחולה  בטיפול  המשפחה 

ואתגרים". הסוגיות שנדונו נגעו לצורך לחזק 

בעקבות בטיפול,  המשפחה  מעמד  את 

הטיפול נטל  עיקר  העברת  של  המגמה 

בחולה הכרוני והחולה הנוטה למות לקהילה, 

חברי של  טבעית  למוסריות  והצפייה 

המשפחה בטיפול ביקירם. יצוין שלמרות 

השינוי החברתי המתרחש, למשפחה אין 

מעמד חוקי בקבלת החלטות טיפוליות. 

בכנס הוצג מודל לחיזוק מעורבות המשפחה

ידי שיתוף המשפחה בביקור בטיפול על 

רופאים. נדונה גם השאלה "מי המטופל

את מייצגת  המשפחה  והאם  שלי?" 

המטופל?

בנוסף, הוכשרו בשנים אלו מאה אחיות 

ואחים לתפקיד של נאמן אתיקה בארגון 

בריאות. תפקיד נאמן אתיקה עוצב והוגדר 

ובשלבי הטמעה במוסדות בריאות.

ג. ועדה לקידום מחקר באתיקה 

)יו"ר הועדה: פרופ׳ פרידה דקייזר, מקדמת 

מחקר בתחום האתיקה(

בזמן מבצע "צוק איתן" התעוררו דילמות 

הקשורות למחויבות הצוות הסיעודי לטיפול 

בחולים במוסדות בריאות לא מוגנים, ועריכת 

ביקורי בית בקהילה תחת אש. המחקר כלל 

מדגם נוחות של 249 אנשי סיעוד במחלקות 

פנימיות, כירורגיות, רפואה דחופה וטיפול 

נמרץ מארבעה בתי חולים בישראל. נמצא 

קשר מובהק בעוצמה בינונית בין נכונות אנשי 

המקצוע לעבוד במצבים מסכני חיים, לבין 

תפיסתם את נכונות חבריהם לבוא לעבודה. 

נמצאו הבדלים סטטיסטים מובהקים בין 

המחלקות בתפיסת האיום במצבי מלחמה 

וזיהומים, לעומת תפיסת האיום מקרינה או 

מתקפה כימית, טרור ואסונות טבע. נמצא 

כי נכונות אנשי סיעוד לבוא לעבודה במצבי

התנהגות  את  לתפיסתם  קשורה  חירום 

חבריהם במחלקה במצבים אלו. מנהלים 

יכולים לשקול היבטים אלו בתכנון הניהול 

במצבי חירום. 

יישומו של התיקון  מחקר נוסף בדק את 

בחוק זכויות החולה, שכלל הכללת אחות 

מוסמכת כחברה קבועה בוועדת אתיקה 

מכוח חוק זכויות החולה )דצמבר 2014(. 

נמצא שבמרבית בתי החולים הגדולים בארץ, 

כולל בתי חולים שיקומיים, גריאטריה ובריאות 

הנפש, מונו לתפקיד חברה בוועדת אתיקה 

אחיות בכירות בארגון, בעלות וותק וניסיון 

מקצועי. האחיות הציגו ידע וניסיון מקצועי 

עשיר, שתרם למעורבות והעשרת הדיונים 

בוועדות אתיקה. יחד עם זאת צוין צורך מיידי 

לקבלת הכשרה בנושא קבלת החלטות 
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בדילמות אתיות, ובקשה לביצוע סימולציות 

באמצעות האירועים שנדונו בוועדה והוצגו 

במחקר. המחקר הוצג בכנס בינלאומי של 

אונסק"ו בביו-אתיקה ומשפט נובמבר 2018. 

ד. ועדת כתבי עמדה )יו"ר: הגב׳ כלנית קיי(

בנושאים פומבי  דיון  לפתיחת  אחראית 

וסוגיות אתיות הנידונות בחברה, תוך נקיטת 

עמדה פומבית והגדרת הנחיות בהתאם. 

כתבי העמדה שפורסמו בשנים 2015-2018 

עסקו בנושאים הבאים:

1. ישומן של המלצות הוועדה הציבורית 

שדנה בנושא חוק החולה הנוטה למות. 

2. הזכות לשוויון בקבלת טיפול במערכת 

הבריאות. 

3. סוגיית ההפרדה בין מטופלים במסגרת 

מחלקות האשפוז בבתי חולים.

4. טיפול לא הולם בזקן בקהילה ובמוסדות 

בריאות.

5. טיפול באסירים שובתי רעב.

6. דרכי פעולה לצמצום האלימות ולהגברת 

הביטחון במערכת הבריאות.

7. לא לאלימות במוסדות בריאות.

ה. ועדת שיווק ופרסום )יו"ר הוועדה: גב׳ 

מלי קושא(

הרשת החברתית של הלשכה התרחבה, 

וכיום חברים בה מעל ל-1,000 אחיות ואחים. 

ימי העיון וכתבי העמדה מתפרסמים והיא 

הופכת לבמה לניהול דיונים בסוגיות אתיות 

עכשוויות. 

ו. ועדת אינטרנט )יו"ר הוועדה: עו"ד תמירה 

חפץ( 

אתר האינטרנט של הלשכה יעלה לאוויר 

יחד עם האתר של הסתדרות האחיות, ויהווה 

מקור למידע והנחייה בנושאים אתיים. 

חילופי גברי

בחודש מרץ 2018 התקיימו בחירות לתפקיד 

יו"ר לשכת האתיקה של הסתדרות האחיות 

והאחים בישראל. הגב׳ מלי קושא נבחרה 

לתפקיד. ברכות חמות לקבלת התפקיד 

ובהצלחה בהובלת הלשכה בהמשך הדרך. 

סיכום
השיח  לקידום  פועלת  האתיקה  לשכת 

האתי ולהטמעתו בעשייה המקצועית בכל

מוסדות הבריאות. "הטנא שלנו"- הקוד האתי 

המקצועי, מבטא את הערכים והעקרונות 

המנחים את העוסקים במקצוע. הסוגיות 

האתיות רבות ומורכבות, ולא תמיד ניתן 

להגיע להכרעה אתית המקובלת על כולם. 

הדיון המתקיים הוא חלק מהמהות, מפני 

שהוא מאפשר העלאה ופיתוח הרגישות 

לסוגיות השונות, ולחידוד הערכים בהם אנו 

מתלבטים. זכות גדולה הייתה לי להצטרף 

לקבוצה ערכית זו.

ווגנר ולכל חברי  תודה לנשיאה ד"ר נורית 

הלשכה על התמיכה, המעורבות, הנתינה 

והעשייה הרבה בקידום החשיבה והרגישות 

האתית בקרב כלל ציבור האחיות והאחים. 

המשך עשייה מבורכת!   

אחיות ואחים יקרים. יש לכם ידע, ניסיון ושאיפה לשתף אחרים. ספרו לנו על פרויקטים שבצעתם לאחרונה במחלקתכם. כולנו רוצים לדעת.
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תקציר
אתן אתיות  סוגיות  עלו  לאחרונה  רקע: 

מעבודתן, כחלק  האחיות  מתמודדות 

המשקפות את הפער בין הרצון לעזור לחולה 

לבין מידת הסיכון העצמי. הבולטות שבהן היו 

טיפול במטופל עם מחלה מדבקת וחשוכת 

מרפא )כגון אבולה(, טיפול בזמן אלימות 

כלפי הצוות וטיפול תחת סכנה של ירי טילים. 

מטרת המחקר: בחינת עמדות האחיות כלפי 

ההתנהגות הרצויה במצבים של דילמות

הגורמים זיהוי  תוך  עכשוויות,  אתיות 

המשפיעים עליהן ומשקלן היחסי. 

שיטה: במחקר השתתפו 166 אחיות שנדגמו 

במדגם נוחות מהמחלקות הפנימיות, הילדים 

והטיפולים הנמרצים. המשתתפים השיבו 

לשאלון שכלל שישה תרחישים, שנבנה 

במיוחד לצורך המחקר. הנבדק התבקש 

לדרג את מידת הסכמתו בסולם בן 4 דרגות.

התרחישים התייחסו לפתרון הנבחר לדילמה

במצב בו מתבצעת החייאה. ניתוח הנתונים

והצגת תיאורית  סטטיסטיקה  כלל 

התפלגויות.

דילמות אתיות עכשוויות בסיעוד -
בדיקת כוונות התנהגות של אחיות במצבי קיצון

מיכאל קוניאבסקי, RN, MA, מערך איכות ויחידה לטיפול נמרץ כללי

 סופי דומבה-דורון,  RN, MAמומחית קלינית בפגים

 עינת מלול, RN, MA, מפקחת אגף פנימי

ד"ר מיכל רסין, RN, PhD, מרכזת אקרדיטציה ויחידת מחקר בסיעוד

מרכז רפואי יצחק שמיר קמפוס אסף הרופא

rasinm@asaf.health.gov.il :סופר מכותב

ממצאים: במצב סכנה של ירי טילים נמצא 

שרוב המשיבים בחרו לעזור לחולה על חשבון 

סיכון עצמי. לעומת זאת, במקרה של אבולה

ללא החייאה  יבצע  מהמשיבים  מיעוט 

התמגנות מלאה. במקרה של אלימות מצד 

המשפחה 56% ימשיכו בהחייאת ילד למרות 

האלימות, וכ-43% ימשיכו בהחייאת מבוגר. 

בכל התרחישים שעסקו במצבי סכנה לצוות, 

בלטה העדפה להמשך ביצוע החייאה בילד 

בהשוואה למבוגר. בקבלת ההחלטות צוינה 

העמדה האישית של האחות כמשפיעה

ביותר, ואחריה מדיניות בית החולים. גורמים 

פחות משפיעים היו צוות המחלקה ומשפחת 

המטופל. 

מסקנות: ממצאים אלו חשובים להצגה הן 

לציבור האחיות והן לקובעי מדיניות הבריאות, 

כאמצעי להעלאת הדילמות לדיון מעמיק 

בניסיון למצוא להן פתרון מקובל ומוסכם 

מבעוד מועד.

מבוא
ההתקדמות הטכנולוגית כיום מציגה בפני 

עובדי מקצועות הבריאות אתגרים חדשים 

מבחינת הצורך להתמודד עם דילמות אתיות 

רבות. דילמה אתית היא מצב שבו שני )או 

יותר( ערכים מקצועיים, חברתיים או אישיים 

מתנגשים ביניהם )1(. לאחרונה עלו והתחדדו

האחיות איתן  אתיות  דילמות  מספר 

מתמודדות כחלק מעבודתן. למשל, האם 

מדבקת  מחלה  הנושא  במטופל  לטפל 

חשוכת מרפא )דוגמת האבולה(, תוך סיכון 

עצמי.

לבקרים  חדשות  שעולה  נוספת  דילמה 

ומעלה תהיות רבות, היא האם להמשיך 

לטפל במטופל שהוא או בני משפחתו נוהגים 

באלימות כלפי הצוות. דילמה אחרונה, ברוח 

התקופה שבה נתונה המדינה, היא טיפול 

במטופלים תחת סכנה של אש, אזעקות 

וטילים, המעלה את השאלה: מה חשוב 

יותר - חייו ובטחונו של המטופל או חייהם 

וביטחונם של אנשי צוות?

מטרת המחקר היא לבדוק עמדת האחיות 

לגבי ההתנהגות הרצויה במצבים של דילמות 

אתיות עכשוויות, זיהוי הגורמים המשפיעים 

שממצאי אפשר  היחסי.  ומשקלן  עליהן 

המחקר יועילו בקידום המודעות לדילמות 
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במציאת פתרונות יסייעו  אף  ואולי  אלו, 

עתידיים במערכת הבריאות. 

סקירת ספרות
ראשיתו של מחקר זה בדילמה שחוותה 

כמעט כל אחות במהלך העשור האחרון 

במדינת ישראל, והיא טיפול במטופלים בבית 

חולים תחת אש. לדוגמא, בצפון במהלך 

מלחמת לבנון השנייה ובדרום ובמרכז הארץ 

במהלך מבצעי צוק איתן ועופרת יצוקה. 

שגרת היום של הצוות המטפל תחת אש 

וכוללת  ,)2(  2013 ע"י אביצור,  מתוארת 

דילמות של המשך טיפול תחת מתקפת

וללא ממוגן,  לא  באזור  ואזעקות  טילים 

מוגן  לאזור  להעברת המטופל  אפשרות 

הצוות  לרשות  העומד  קצר  זמן  בפרק 

)פחות מדקה(. דילמה זו היא למיטב ידיעתנו

ייחודית למדינת ישראל, שכן אין מדינה

מערבית בעשרות השנים האחרונות אשר 

מתמודדת עם איום מתמשך של מתקפת

טילים על העורף האזרחי, וסכנת פגיעה

פעילים  רפואיים  במתקנים  ממשית 

המאוכלסים בחולים ובאנשי צוות )3-5(. 

לדילמה זו מצטרפת דילמה נוספת כלל 

טיפול לגבי  לאחרונה,  שנדונה  עולמית 

מאוד מדבקות  מחלות  עם  במטופלים 

האבולה  כדוגמת  להחייאה  הזקוקים 

SARS. הפער בין החובה המקצועית או  

יוצר העצמי,  הסיכון  לבין  לחולה  לעזור 

דילמות משמעותיות בקרב מטפלים )-6

7(. הסכנה שבהחייאה לא ממוגנת בחולי 

אבולה היא גבוהה מאוד, לצד סיכויי הצלחה 

שנעים בין 7-10%. על פי דונחין 2014 )8(, 

אחד הכללים בעבודת הצוות הרפואי הוא 

שיש להציל את החולה, אבל המטפל חייב 

לדעת את הסיכון הגבוה להיפגע, ומכאן 

הדילמה האם הנסיבות הללו מצדיקות סיכון 

חיים של צוות רפואי ואף סיכון האוכלוסייה? 

פינס, 2014 )9(, מומחה אמריקאי לאתיקה 

רפואית, טוען שצוות רפואי אינו חייב לבצע 

החייאת לב-ריאה )CPR( בחולה אבולה, 

מכיוון שפעולה זו מסכנת מדי את שלומם 

ובריאותם של אנשי הצוות המנסים לבצע 

אותה, ואולי גם את חלק מהמטופלים.

הדילמה השלישית עוסקת באלימות כלפי 

מטפלים, תופעה שמידת נפיצותה עולה 

משנה לשנה בישראל וגם בעולם )10-11(. 

בסקר שנערך בישראל בקרב כ-1500 אנשי 

צוות )12(, עלה כי 75% מהם דיווחו שחוו 

אלימות מילולית שכללה צעקות, קללות 

ואיומים, לפחות פעם אחת בשנה שחלפה. 

40% מהם דיווחו שחוו אלימות שכזו לפחות 

3 פעמים בשנה שחלפה. שיעור המדווחים 

על אלימות פיזית לפחות פעם אחת בשנה 

שחלפה היה 36%, כש-10% מהם דיווחו 

על שלוש פעמים לפחות בהם חוו תקיפה 

אלימה בשנה החולפת. כ-85% מאנשי הצוות 

דיווחו שהיו עדים לאלימות כלשהי בשנה 

שחלפה. הדילמה שעולה מאירוע שכזה היא 

האם להמשיך ולטפל בחולה בשעה שהצוות 

המטפל מותקף על ידו או ע"י משפחתו.

המחקר הנוכחי נועד לבחינת דילמות אלו 

ועמדות האחיות כלפיהן, על מנת ליצור הבנה 

עמוקה יותר של הגורמים המשפיעים על 

החלטות האחיות במצבי דילמות אתיות. עקב 

מורכבות הנושאים נעשה שימוש בתיאורית 

 Theory of Reasoned - ההתנהגות ההגיונית

  Ajzen & Fishbeinשגובשה על ידי ,Action
13( 1980(. התיאוריה מסבירה את הקשר 

בין עמדה להתנהגות ואת תהליך קבלת 

ההחלטות לגבי ביצוע התנהגות מסוימת. על 

פי התיאוריה, המנבא העיקרי של ההתנהגות 

הוא הכוונה ההתנהגותית, כלומר כוונתו של 

האדם לבצע או לא לבצע התנהגות מסוימת. 

שני המשתנים העיקריים המשפיעים על 

כוונת ההתנהגות הינם משתנה אישי, שהוא 

העמדה של האדם כלפי התנהגות, ומשתנה

הסובייקטיבית.  הנורמה  שהוא  חברתי 

עמדה היא הערכה חיובית או שלילית של 

הפרט כלפי נושא מסוים. עמדתו של האדם

מושפעת מכלל אמונותיו, רגשותיו ודעותיו 

סובייקטיבית נורמה  הנדון.  הנושא  לגבי 

הלחצים את  הפרט  כתפיסת  מוגדרת 

או  לבצע  עליו  המופעלים  החברתיים 

הכוונה מסוימת.  התנהגות  לבצע  לא 

ההתנהגותית נקבעת על ידי המשקל היחסי

כלפי העמדה  אלו:  מרכיבים  שני  של 

הסובייקטיבית.  והנורמה  ההתנהגות 

כאשר שני המרכיבים חיוביים, אזי הכוונה

ההתנהגותית תהיה חיובית, ולהיפך. במקרה 

בו אחד המרכיבים חיובי והשני שלילי, תיקבע 

כוונת ההתנהגות על פי החשיבות היחסית 

מהמרכיבים. אחד  לכל  מייחס  שהאדם 

בנוסף, ישנם משתנים חיצוניים המשפיעים

העמדות,  ההתנהגותיות,  האמונות  על 

הנורמות הסובייקטיביות והמשקל היחסי 

שאדם נותן למרכיבים המשפיעים על כוונת 

ההתנהגות. משתנים אלו כוללים משתנים

ומקצועיים, סוציו-דמוגרפיים  אישיים, 

מהמציאות הנובעים  מצביים  ומשתנים 

החיצונית. אומדן המשתנים החיצוניים עשוי 

לעזור בהבנת מגוון הסיטואציות.

שאלות המחקר הן:

1. מהן עמדות האחיות לגבי ההתנהגות

אתיות דילמות  של  במצבים  הרצויה 

עכשוויות?

2. מהם הגורמים המשפיעים על קבלת 

החלטות במצבי דילמות אתיות עכשוויות, 

ומה משקלו היחסי של כל גורם?

שיטה

במספר שנערך  נוחות  מדגם  המדגם: 

מחלקות על בסיס הסכמתן של האחיות 

שנכללו המחלקות  השאלון.  על  לענות 

וילדים,  במדגם היו טיפול נמרץ כללי, לב 

פגייה, מחלקות פנימיות ומחלקות ילדים.

כלי מחקר: המשתתפים השיבו לשאלון 

תרחישים שנבנה במיוחד לצורך המחקר. 

השאלון כלל שישה תרחישים, שלושה מהם 

התייחסו להחייאת מבוגר ושלושה זהים 

התייחסו להחייאת ילד. בכל תרחיש נבדקו

עמדתו  את  שכללו  להחלטה,  הגורמים 
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האישית של המשיב, מדיניות בית החולים,

משפחת והשפעות  הצוות  השפעות 

את  לדרג  התבקשו  הנבדקים  המטופל. 

הגורמים המשפיעים על תשובתם לתרחיש

4 דרגות, כאשר4 הגורם הכי בסולם  בן 

משפיע ו-1 הגורם הכי פחות משפיע. בסעיף 

האחרון ניתן למשיב לציין בטקסט חופשי 

אפשרויות נוספות לפתרון הדילמה. השאלון 

ידי פאנל של שלושה מומחים  תוקף על 

בתחום האתיקה והמחקר. לבדיקת בהירות 

השאלון הוא הועבר כפיילוט לקבוצה של 15 

אחיות, ובעקבות הערותיהן תוקן השאלון.

הליך: לאחר קבלת אישור מוועדת הלסינקי 

חולקו השאלונים לצוות הסיעודי במחלקות 

המשתתפות. השאלון היה אנונימי ולא כלל 

שום פרט מזהה של המשיב. בסיום השאלון 

הוא הוכנס למעטפה ונמסר לחוקרים.

ניתוח הנתונים: כלל סטטיסטיקה תיאורית 

והצגת התפלגויות. ההשוואה בין התשובות 

פי מאפייני המשתתפים לתרחישים על 

Inde-( בוצעה באמצעות מבחני לא מזווג:

pendent- samples T- test(, וניתוחי שונות 
 .)Oneway ANOVA( חד כיווניים

ממצאים:

ואחיות אחים   166 השתתפו  במחקר 

וילדים(,  מהמחלקות הפנימיות )מבוגרים 

טיפול נמרץ מבוגרים, ילדים ופגיה )טבלה 

מס 1(. רוב המשתתפים היו נשים )85.3%, 

N=133(, חציין ילידות ישראל והשאר ילידות

 39.4 היה  הממוצע  גילן  העמים.  חבר 

)SD=10.1(. רובן היו בעלות תואר ראשון 

)N=96 ,57.8%( וותק מקצועי של 14.5 שנים.

בין השוואה  נעשתה  הראשון  בתרחיש 

תגובות הצוות לביצוע החייאה במבוגר לבין 

ביצוע החייאת ילד, כאשר נשמעת אזעקה 

"צבע אדום" במהלך פעולות ההחייאה. 

ימשיכו  מהנתונים עלה שרוב המשיבים 

בביצוע החייאה בילדים גם בזמן אזעקה 

)68%(. לגבי החייאת מבוגר נמצא שהנכונות 

הייתה נמוכה יותר )57%(. מבין האפשרויות 

האחרות שהעלו הנבדקים להתמודדות עם 

התרחיש הנוכחי, צוינה האפשרות להעביר 

את המטופל למקום ממוגן תוך כדי ביצוע 

החייאה; להשאיר איש צוות אחד והשאר 

יעזבו את ההחייאה.

במענה לתרחיש השני, הדן בהחייאת חולה 

אבולה, נבדק כיצד יגיב משתתף כאשר הוא 

נדרש לבצע החייאה בחולה כזה, בטרם 

הספיק להתמגן. נערכה השוואה בין החייאת 

מבוגר לילד. רוב המשיבים בחרו באפשרות 

להתמגן טרם ביצוע ההחייאה )92% במבוגר, 

85% בילד(. מעניין לציין שמספר משיבים 

יותר מכפול בחרו לבצע החייאה מידית )ללא 

מיגון( בילד )8%(, בהשוואה לביצוע החייאה 

האחרות מהאפשרויות   .)3.6%( במבוגר 

שהציעו המשתתפים לפתרון הדילמה בלט 

בקבלת ההחלטה החשש הרב שמעשיהם 

יסכנו את המטופלים. 

בתרחיש השלישי, שנועד לברר כיצד יגיב 

המשתתף במקרה של החייאה המלווה

באלימות מצד משפחת המטופל, נמצא 

שמעל למחצית מהמשיבים ציינו שיש להמשיך

 ,)56.6%( בילד  מדובר  כאשר  בהחייאה 

לעומת רק 42.8% מהמשיבים שסברו שיש 

להמשיך בהחייאה כשמדובר במטופל מבוגר.

אופציות נוספות שהוצעו היו: "שאחד מאנשי 

הצוות יתפנה להרגיע את הרוחות והשאר 

ימשיכו בהחייאה"; "לסגור את הדלת עד בוא 

איש הביטחון ולהמשיך בהחייאה"; "להפסיק 

החייאה ולהודיע למשפחה שהם מסכנים את 

המטופל בכך שלא מאפשרים לצוות לעבוד, 

ולהודיע למשפחה שהצוות ימשיך בביצוע 

החייאה רק לאחר שהמשפחה תירגע".

על  המשפיעים  הגורמים  דרוג  בבדיקת 

קבלת ההחלטות ציינו הנבדקים את עמדתם

בכל ביותר  המשפיע  כגורם  האישית 

התרחישים בשאלון, בין אם מדובר בתרחיש 

החייאה העוסק בילד או במבוגר. הגורם 

השני בהשפעתו היה מדיניות ביה"ח, והגורם 

הכי פחות משפיע היה משפחת המטופל

)ראה גרף מס׳ 1(.

דיון

התמונה שעולה מהמחקר מצביעה בבירור 

על מודעות הצוות לסכנות עמן הוא נאלץ 

להתמודד, תוך קבלת החלטות מושכלת 

בנוגע להמשך פעולות ההחייאה בכל מקרה 

ומקרה. כך, במקרה של מחלה מדבקת מאוד 

וחשוכת מרפא כגון האבולה, מיעוט מהצוות 

יבצע החייאה ללא התמגנות מלאה. במקרה 

של אלימות כלפי הצוות מצד בני משפחה,

בפעולות  ימשיכו  מהנשאלים  כמחצית 

החייאה ובמקרה של אזעקת טילים )צבע 

אדום( מעל למחצית מהנשאלים ימשיכו 

בפעולות החייאה. 

ניתן להתרשם שהמטפלים יוצרים לעצמם 

דירוג של רמת הסכנה, המבוסס על הסיכון

מכיוון משפחתם.  ולבני  לעצמם  הוודאי 

שהסכנה במחלת האבולה היא מוחשית 

ובעלת סיכויי הדבקה ותמותה גבוהים, היא 

מדורגת כבעלת סכנה ממשית לחיי הצוות

מרגיש  אינו  הצוות  כך,  עקב  ומשפחתו. 

ללא חיים  מציל  טיפול  להעניק  בטוח 

התמגנות מתאימה. לעומת זאת, אלימות

קשה המלווה בפגיעה חמורה באנשי הצוות, 

אינה דבר שגרתי תוך כדי ביצוע פעולות 

החייאה. מסתבר שאלימות מהווה בעיני 

המשיבים סכנה פחותה לשלומם ולשלום 

בני משפחתם בהשוואה לאבולה. תרחיש של 

פגיעת טילים נתפס על ידי הצוות כפחות

מאבולה הסכנה  רמת  בדרוג  מאיים 

שכזה  במקרה  והסכנה  היות  ואלימות, 

וודאית ולא ישירה מאחר והטיל  היא לא 

לא מכוון ישירות למטפל. בנוסף, הצוות 

יודע שקיימים אמצעים צבאיים למניעת 

פגיעה )כיפת ברזל(. בשל תפיסה זו של 

רמת סכנה נמוכה יותר, ההיענות לביצוע 
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החייאה תחת ירי של טילים היא גבוהה יותר.

יש לציין שבכל התרחישים קיים הבדל ברור 

בין החייאה במבוגר לבין החייאה של ילד. 

הממצאים מראים שבכל המצבים קיימת 

העדפה ברורה לביצוע החייאה בילד. הדבר 

מצביע על כך שהצוות המטפל תופס את 

חיי הילדים כחשובים יותר מחיי מבוגרים, 

ולכן מוכן להסתכן למען הצלת הילד אף 

במחיר של סיכון עצמי.

ההתנהגות  בתיאוריית  תומך  זה  ממצא 

המחקר.  התבסס  עליה   ,)13( ההגיונית 

התיאוריה מסבירה את הקשר שבין העמדה

להתנהגות, ואת תהליך קבלת ההחלטות 

המנבא מסוימת.  התנהגות  ביצוע  לגבי 

הכוונה הוא  ההתנהגות  של  העיקרי 

ההתנהגותית, שהיא הנכונות להוציא לפועל 

התנהגות, בדומה לנבדק במחקר הנוכחי. 

שני המשתנים העיקריים המשפיעים על 

כוונת ההתנהגות הם העמדה של האדם 

כלפי התנהגות )הגורם הפנימי והנורמה 

החברתית(, והגורם החיצוני שמשקף את 

ביצוע  לגבי  הפרט  על  החברה  השפעת 

ההתנהגות, ללא תלות בעמדתו האישית. 

לפי תיאורית ההתנהגות ההגיונית, אנשים 

נוטים להתנהג בהתאם לעמדותיהם. עמדה 

חיובית של הפרט כלפי נושא מסוים תתבטא 

בכוונת התנהגות חיובית כלפיו.

במחקרים שנערכו במגוון תחומים, ובהם 

שמירת פרטיות המטופל )14(, טיפול בילדים

נכים )15(, התעללות בילדים )16( והמתת

חיובי קשר  נמצא   ,)17( בילודים  חסד 

כוונת לבין  האחיות  עמדות  בין  ומובהק 

התנהגותן. במודל רגרסיה נמצא כי השפעתן 

של עמדות אישיות גדולה הרבה יותר מזו של 

הנורמות החברתיות. עם זאת, גם הנורמה

הנוכחי במחקר  שהתבטאה  החברתית 

במדיניות ביה"ח, נמצאה כברת השפעה 

מדרגה שנייה על כוונת ההתנהגות. במחקר

כוונת התנהגות של אחיות כלפי  שבדק 

ציינו  בילוד,  נמרץ  בטיפול  חסד  המתת 

האחיות כי גם אם הן חשבו שיש להחיות 

את לתפיסתן  )בהתאם  מסוים  תינוק 

עמדתן  את  המשקפת  שלו,  הפרוגנוזה 

 )DNR )do not resuscitate האישית(, הוראת

כתובה גרמה להן להתעלם מעמדתן האישית 

ולפעול על פי מדיניות ביה"ח שנקבעה ע"י 

דרג מקצועי גבוה משלהן )18(. 

ניתן להניח שכאשר מדובר על איום ישיר 

על חיי המטפל, בדומה למוצג בתרחישים

האישית העמדה  במחקר,  המובאים 

משמעותית יותר בקבלת ההחלטה. בחוק 

זכויות על  להגן  שנועד  החולה  זכויות 

המטופל, מוגדרים מצבי סכנה למטופל 

אולם אין אף חוק או נוהל שנותן מענה הולם 

כיצד נשנה את הטיפול בקשישים שלנו ? נשמח לשמוע הצעות
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לסוגיית עיגון זכויות המטפלים ושמירה על 

ביטחונם. הדבר מצביע על חשיבותה של 

קביעת מדיניות לאומית ומוסדית ברורה

חיי על  המאיימים  קיצון  למצבי  בנוגע 

המטפלים. קביעת מדיניות היא קלה יותר 

לביצוע וליישום בהשוואה ליכולת לשנות 

עמדה אישית של אדם, הדורשת מאמץ רב. 

סיכום

-בצד הדילמות המסורתיות יש לעסוק בדיל

מות ברוח המקום והזמן. בעבודתה נתקלת 

האחות לעתים במצבי קונפליקט עם חולה, 

צוות ומוסד. בדרך של הבהרת ערכים אישיים, 

חברתיים ומקצועיים, מתאפשר לה לבחון 

מהם הערכים המתנגשים ולקבל החלטות 

נכונות יותר.

מומלץ לקובעי המדיניות בכל הרמות לגבש 

מדיניות ברורה למצבי קיצון בהם נתקל 

הצוות, כגון תפקוד תחת ירי טילים, אלימות 

ועוד. ראוי שמדיניות זו תתפרסם ותהיה 

מוכרת וברורה לצוותים המטפלים. 
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נספחים

טבלה 1 - פרטים דמוגרפיים

)N( %

85.3 )133(אישהמגדר

14.7 )23(גבר

80.5 )134(נשוימצב משפחתי

12.3 )20(רווק

5.8 )10(גרוש

1.3 )2(אלמן

46 )76(ישראלארץ לידה

41 )68(חבר העמים

13 )22(אחר

26.7 )44(אחות מוסמכתהשכלה

57.8 )96(תואר ראשון

15.5 )26(תואר שני

86.3 )143(אחות מהשורהתפקיד

5 )8(ראש צוות

5 )8(סגנית

3.8 )6(אחראית

32.3 )54(פנימיתמחלקות

24.7 )41(טיפול נמרץ מבוגרים

20.3 )34(פגיה

14.6 )24(ילדים

5.7 )9(ט”נ ילדים

SD 10.1( 39.4=(גיל ממוצענתונים נוספים

2.88SD( 2.76=(מספר ילדים ממוצע

10.12SD( 10.9=(גיל הבן הצעיר

9.42SD( 14.51=(ותק מקצועי ממוצע

גרף 1 - הגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטות

4 - הגורם הכי משפיע, 1 - הגורם הכי פחות משפיע.
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תקציר
חרדה מקור  מהווים  לב  ניתוחי  רציונל: 

הספרות מטופלים.  בקרב  משמעותי 

המקצועית מציינת כי ישנו קשר בין רמת 

חרדה טרום ניתוח של המטופל, לבין רמת 

אולם בסקירה  ניתוח.  הכאב שלו לאחר 

ישנו תיעוד מועט בנוגע לממצאים בעולם

הקשורים באופן ממוקד לקשר שבין חרדה 

טרום ניתוח לב פתוח וכאב לאחר ניתוח, לכן 

עלה הצורך לבדוק האם הקשר המתואר 

בספרות תקף גם לניתוח לב פתוח. 

מטרת המחקר

1. הערכת הקשר בין רמת החרדה הטרום 

ניתוחית לבין רמת הכאב לאחר ניתוח לב.

2. לבחון האם קיימים הבדלים ברמת חרדה 

ורמת כאב  בין חולים שעברו ניתוח אלקטיבי, 

לבין חולים שעברו ניתוח דחוף.  

מערך המחקר

93 גויסו  למחקר  פרוספקטיבי.  מחקר 

לב לניתוח  מועמדים  שהיו  מטופלים 

במחלקת ניתוחי לב בתל השומר. אוכלוסיית 

הערכת  רמת חרדה טרום ניתוח לב והקשר 
לרמת הכאב לאחריו

מרינה אבאיב, RN MA, ראש צוות במחלקת ניתוח לב,  

ענבל בלס-ברון, RN BA אחות אחראית במחלקת ניתוחי לב, ,   

עדנה שלום, RN BA, אחות אחראית מערך ניתוחי לב וטיפול נמרץ ניתוחי לב, 

קרן נחמיאס, RN MA, אחות במחלקת ניתוחי לב, 

ד"ר ענת פלס-בורץ, RN PhD, הנהלת הסיעוד

מרכז רפואי שיבא

Marina.Abayew@sheba.health.gov.il :סופר מכותב

המחקר כללה חולים אלקטיביים ודחופים 

והגיוס למחקר נערך במשך שנה. המטופלים

The Amsterdam Pre- המילאו שאלון חרד

 operative Anxiety and information Scale
הניתוח. לאחר APAIS( 24( שעות טרם 

הניתוח המטופלים נכנסו לתקופת מעקב 

של 72 שעות. בשלב זה בוצעה הערכת רמת 

 )VAS כאב במנוחה ובתנועה )לפי סולם 

בשתי נקודות זמן: 48 שעות לאחר הניתוח 

ו-72 שעות לאחר הניתוח.

תוצאות המחקר

נמצא קשר חיובי בין חרדה מהניתוח לבין 

רמת כאב בתנועה 48 שעות לאחר ניתוח 

)0.28*(, ורמת כאב במנוחה 48 שעות לאחר 

ניתוח )0.25*(. נמצא  כי חולים שעברו ניתוח 

דחוף דיווחו על חרדה גבוהה יותר בהשוואה 

וכי רמת  לחולים שעברו ניתוח אלקטיבי, 

חרדה טרום ניתוחית גבוהה בחולים שעברו 

ניתוח דחוף גורמת לרמת כאב גבוהה לאחר 

הניתוח. בנוסף, אצל גברים נמצא קשר בין 

רמת החרדה לבין רמת כאב לאחר ניתוח, 

בעוד שקשר זה לא נמצא אצל נשים. 

מסקנות והמלצות

ישנה חשיבות לזהות את החולים עם רמת 

חרדה גבוהה טרום ניתוח, על מנת להפחית 

את רמת הכאב שלהם לאחר הניתוח. כמו כן, 

לאור העובדה שקיים הבדל ברמת החרדה 

וכאב טרום ניתוח בין מטופלים שעוברים 

ניתוח אלקטיבי לבין מטופלים שעוברים 

ניתוח דחוף, ישנה חשיבות לזהות את צרכי 

המטופל בניהול הטיפול בכאב. בנוסף, ישנה 

חשיבות לזהות ולהעניק טיפול מותאם מגדר 

לאור הממצא של הגברים. 

סקירת ספרות  

הספרות המקצועית מתארת כי למטופלים 

העומדים בפני ניתוח ישנן רמות גבוהות של 

חרדה,  ומתארת את  הקשר בין הגורמים 

הסביבתיים שאופייניים לחדר ניתוח כגון 

חדר הניתוח קר, הימצאות מכשור טכנולוגי 

ןהצוות המטפל העטוי במסכות לבין רמות 

 .)Berth, Petrovski, & Balck, 2007( החרדה

נפוצה תופעה  היא  ניתוח  טרום  חרדה 

המשפיעה ישירות על המצב הפיסיולוגי 

היתר ובין  המטופלים,  של  והפסיכולוגי 
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 Nishimory,( משפיעה על כאב לאחר ניתוח

 Moerman, Fukuhara, Van dam ,Muller,
.) Hanaoka, & Yamada, 2002

) Matthias and Samaraseke2012( טוענים
כי חולים עם חרדה טרום ניתוחית גבוהה 

של יותר  גבוהים  מינונים  לצרוך  נוטים 

ומשך כאבים,  ומשככי  הרדמה  חומרי 

האשפוז שלהם ארוך יותר בהשוואה לחולים

נמוכה. ניתוחית  טרום  חרדה  רמת  עם 

לפיכך, לטענתם יש לאמוד את רמת החרדה 

של המטופל לפני הניתוח, לאור העובדה כי 

התגובה להרדמה ולאנלגטיקה במטופלים

בהשוואה שונה  ניתוח  לפני  החרדים 

למטופלים שאינם חרדים. במחקרם הוכיחו 

כי הסיבות העיקריות לחרדה לפני ניתוח

במטופלים הן תוצאות הניתוח, כאב לאחר 

ומידת לניתוח  ההמתנה  משך  ניתוח, 

התלות בצוות המטפל. 

סיבוכי כאב לאחר ניתוח

גבוהה  ברמה  הנמדד  ניתוח  לאחר  כאב 

מתואר כאשר יש אי נוחות גדולה למטופל 

והוא גורם לירידה בשביעות רצון המטופל

Weeks,Myles,Williams,Hendrata, & An-(
  .(derson, 2000

לגרום  יכול  גבוהה  בדרגה  כאב  כן,  כמו 

 Katz,( כרוני  כאב  תסמיני  של  להופעה 

 .(Jackson, Kavanagh, &  Sandler, 1996
בנוסף, לכאב חזק יש השפעה על המערכת 

ההורמונאלית  בכך שהוא תורם להעלאת 

הפעילות של המערכת הסימפתטית וגורם 

לעלייה של הורמוני סטרס. פעילות זו עשויה 

להעלות את שכיחות הסיבוכים לאחר ניתוח,

Airak- )כגון אוטם בשריר הלב או שבץ מוחי 

.)sinan,1999

 Nguyen, Lee, Goldman,על פי דיווחם של

Fleming, Arango, Mcfall and Walfה)2001( 
הכאב משפיע על מערכת הנשימה, גורם 

לתמט בריאה ומגביר את שיעור הזיהומים 

הפוסט אופרטיביים הקשורים למערכת

הנשימה. כמו כן, הוא עלול לגרום לדילריום 

 Lynch, Lazor, Gellis, Orav, Goldmnan,)
Marcantonio, 1998 &). מניסיון קליני עולה 
בין מטופלים וכאב  הבדל ברמות חרדה 

שעברו ניתוח לב אלקטיבי לבין מטופלים 

שעברו ניתוח לב דחוף. הגדרת מאפייני 

ניתוחים:

• ניתוח אלקטיבי: מטופלים שהוזמנו לניתוח 
לב והגיעו מביתם. 

• ניתוח דחוף: מטופלים שהגיעו לניתוח לב 
מבתי חולים אחרים או ממחלקות שונות בתל 

השומר, והוחלט על מועד לניתוח תוך כדי 

אשפוז. הניתוח יבוצע בין 24 שעות לאחר 

ההגעה לביה"ח ועד למועד שייקבע במהלך 

האשפוז.  

לפיכך, מטרות המחקר הנוכחי הן: לבחון 

את הקשר בין רמת חרדה טרום ניתוחית 

לבין רמת כאב לאחר הניתוח, ולבחון את 

ההבדל ברמות חרדה ורמת כאב בין חולים 

שעברו ניתוח אלקטיבי לבין חולים שעברו 

ניתוח לב דחוף.

שיטה
מחקר הינו  המחקר  המחקר:   מערך 

פרוספקטיבי במטופלים שעברו ניתוח לב, 

כאשר גיוס המשתתפים למחקר נמשך שנה. 

אוכלוסיות מחקר 

אוכלוסיית המחקר כללה מטופלים דוברי 

עברית שהיו מועמדים לניתוח לב במחלקת 

ניתוחי לב בבית חולים תל השומר, בטווח 

הגילאים 81-18, אשר בניתוח ראשון, בהכרה 

מלאה ודוברי עברית. קריטריוני אי-הכללה: 

נוגדות כאב  הנוטלים תרופות  מטופלים 

באופן קבוע, מטופלים הסובלים מהפרעה

קוגניטיבית, מטופלים חוזרים )שעברו ניתוח 

לב בעבר(, מטופלים עם אבחנה של דיכאון 

וחרדה או המקבלים טיפול אנטי דיכאוני, 

מטופלים אשר עברו השתלת לב והשתלת 

 .LVAD,TAVI, (BIVAD( לב מלאכותי

כלי המחקר

נבנה  • שאלון נתונים סוציו-דמוגרפים: 
על-ידי עורכי המחקר הנוכחי.
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• הערכת רמת חרדה: המטופלים מילאו 
The Amsterdam Pre- םשאלון חרדה על ש

 operative Anxiety and information Scale
APAIS)). השאלון פותח ע"י קבוצת מוארמן 
מהולנד בשנת 1996, ומטרתו להעריך חרדה 

טרום ניתוח באשר הוא ואת הצורך בקבלת 

מידע לפני ניתוח. החוקרים מציינים כי הכלי 

 Boker, Bronell, & Donen,( תקף ומהימן

2002(. השאלון תורגם למספר שפות.

בשאלון שישה היגדים: שלושה היגדים   •
מתייחסים למידת החרדה מהרדמה ושלושה 

היגדים מתייחסים למידת החרדה מהניתוח. 

עת מילוי השאלון היא עד 24 שעות טרם 

הניתוח. התשובות ניתנו בסולם ליקרט מ-1 

)"כלל לא"( עד 5 )"מאוד"(. השאלון תורגם 

מאנגלית לעברית ע"י שני חוקרי המחקר 

בנפרד, כאשר כל חוקר בדק האם התרגום 

בעברית תואם למקור ולבסוף שני החוקרים 

תרגמו בנפרד את השאלון מעברית לאנגלית. 

• בניתוח התוצאות ישנה התייחסות לשני 
חרדה מהשאלון:  המתקבלים  מדדים 

מהרדמה וחרדה מהניתוח. 

נערכה באמצעות  • הערכת רמת הכאב: 
 VAS- Visual Analog   אומדן כאב בשם

Scale  בסולם בין 0-10 )כאשר 0 = ללא כאב, 
10 = כאב חזק מאוד(, ומהווה כלי שגרתי

מרבי כאב  אומדן  מעקב  כאב.  לאומדן 

במנוחה ובתנועה בוצע ע"י אחיות 48 ו-72 

שעות לאחר הניתוח. 

הליך 

זמן: ישנן ארבעה נקודות  נוכחי  במחקר 

1. גיוס וחתימה על טופס הסכמה להשתתפות

במחקר )חולים אלקטיביים וחולים דחופים(. 

2 . מילוי שאלון חרדה APAIS - עד 24 שעות 

טרם הניתוח.

48 שעות לאחר  - כאב  רמת  3. הערכת 

הניתוח, אומדן כאב מרבי במנוחה ובתנועה.

72 שעות לאחר  - כאב  רמת  4. הערכת 

הניתוח, אומדן כאב מרבי במנוחה ובתנועה.

במידה והמטופל נשאר באשפוז בטיפול 

נמרץ מעל 24 שעות, הוא הוצא מהמחקר.

תוצאות המחקר  
מאפייני המדגם

למחקר גויסו 93  מטופלים, מתוכם 76 גברים )82%( ו-17 נשים ) 18%(. 50 חולים )54%(  

מתוך המדגם עברו ניתוח לב אלקטיבי ו-43 )46%( עברו ניתוח לב דחוף. הגיל הממוצע הוא 

58 )ס"ת= 14 שנים(. כל המטופלים דוברי השפה העברית, ממוצא ישראלי, רוסי ומוסלמי. 

המטופלים עברו ניתוחים מסוג החלפת מסתם, תיקון מסתם, מעקפים, החלפת אאורטה 

והוצאת מיקסומה. 

תוצאות

משתני המחקר

 ממוצעי משתני המחקר העיקריים מוצגים בטבלה מס׳ 1. ניתן לראות כי רמת הכאב 48 

שעות לאחר הניתוח הייתה נמוכה, וממוצע רמת הכאב הגבוה ביותר היה במאמץ 72 שעות 

.)M=3.35( ממוצע החרדה הגבוה ביותר היה מהניתוח .)M=4.0( לאחר הניתוח

הקשר בין חרדה טרום ניתוח לבין רמת כאב לאחר ניתוח  

נמצא קשר חיובי מובהק )אם כי מקדם הקשר נמוך( בין חרדה מהניתוח לבין רמת כאב 

בתנועה ובמנוחה 48 שעות לאחר ניתוח.  כלומר, ככל שרמת החרדה מהניתוח גבוהה יותר, 

כך רמת הכאב 48 שעות לאחר הניתוח הייתה גבוהה )טבלה מס׳ 2(.

טבלה 2: הקשר  בין רמות חרדה ורמות כאב באוכלוסיית המחקר הכוללת, בשתי
נקודות הזמן 48 ו-72 שעות מהניתוח )מבחן ספירמן(. 

כאב בתנועה
48 שעות

כאב במנוחה
48 שעות 

כאב בתנועה
72 שעות

כאב במנוחה
72 שעות 

0.090.080.00-0.05חרדה מהרדמה 

0.25-0.06-0.03*0.28*חרדה מהניתוח 

 p ≤0.05   *
p ≤0.01 **

הקשר בין חרדה טרום ניתוח לבין רמת כאב לאחר ניתוח בנשים וגברים

בקרב נשים לא נמצא קשר בין חרדה טרום ניתוח לבין כאב לאחר ניתוח. אצל גברים נמצא 

קשר חיובי מובהק בין חרדה מהניתוח לבין כאב בתנועה ובמנוחה 48 שעות לאחר הניתוח 

)טבלה מס׳ 3(.

טבלה 1: ממוצע וסטיית תקן של משתני המחקר העיקריים

סטיית תקןממוצע

1.51.7כאב במנוחה 48 שעות לאחר הניתוח )סולם 1-10(

2.02.0כאב במאמץ 48 לאחר הניתוח )סולם 1-10( 

3.32.4כאב במנוחה 72 שעות לאחר הניתוח )סולם 1-10(

4.02.6כאב במאמץ 72 שעות לאחר הניתוח )סולם 1-10(

2.60.8חרדה כוללת )סולם 1-5( 

1.870.96חרדה מהרדמה )סולם 1-5( 

3.351.01חרדה מהניתוח 
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טבלה 3: הקשר בין רמות חרדה ורמות כאב בנשים וגברים בשתי נקודות הזמן, 
48 ו-72 שעות מהניתוח )מבחן ספירמן(. 

כאב 72 שעות מהניתוח כאב 48 שעות מהניתוח

מנוחהתנועה מנוחהתנועה 

0.070.040.040.02חרדה מהרדמהגברים 

0.25-0.07-0.04*0.30**חרדה מהניתוח

0.160.170.420.39חרדה מהרדמהנשים 

0.12-0.030.000.01-חרדה מהניתוח

 p ≤0.05   *
p ≤0.01 **

הקשר בין חרדה לבין כאב במטופלים שעברו ניתוח אלקטיבי ומטופלים שעברו  ניתוח דחוף 

מניתוח התוצאות של רמות חרדה ורמות כאב בקרב המטופלים שעברו ניתוח דחוף, נמצא 

קשר חיובי מובהק בין חרדה מהניתוח לבין רמת כאב בתנועה ובמנוחה 48 שעות לאחר 

ניתוח )טבלה מס׳ 4(.

טבלה 4: הקשר בין רמות חרדה ורמות כאב במטופלים שעברו ניתוח אלקטיבי
ומטופלים שעברו ניתוח דחוף )מבחן ספירמן(.

כאב 72 שעות מהניתוחכאב 48 שעות מהניתוח

מנוחהתנועה מנוחהתנועה 

0.011-0.1450.0550.028-חרדה מהרדמהניתוח אלקטיבי

0.1130.011-0.062-0.051חרדה מהניתוח

0.1810.2260.1280.038חרדה מהרדמהניתוח דחוף 

0.425-0.0500.012**0.432**חרדה מהניתוח

 p ≤0.05   *
p ≤0.01 **

בנוסף, נמצא הבדל סטטיסטי מובהק בשני מדדי החרדה בין חולים שעברו ניתוח דחוף 

לבין חולים שעברו ניתוח אלקטיבי. מטופלים שעברו ניתוח דחוף היו חרדים יותר מהניתוח 

.)p=0.016( וכך גם מההרדמה ,)p=0.010( בהשוואה למטופלים שעברו ניתוח אלקטיבי

אלקטיבי ניתוח  שעברו  מטופלים  בין  ניתוח  טרום  חרדה  ברמת  הבדל   :1 גרף 
למטופלים שעברו ניתוח דחוף 

דיון 
מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבדוק האם 

גורמת  גבוהה  ניתוח  טרום  חרדה  רמת 

לרמת כאב גבוהה לאחר ניתוח. נמצא כי 

יש  קשר בין חרדה טרום ניתוח לבין רמת 

כאב 48 שעות לאחר הניתוח. ממצא זה 

דומה לממצאי מחקרים אחרים בהם נמצא 

קשר בין חרדה לפני ניתוח וכאב, כפי שהוכח 

Kain et al., 2000; Kal- )במספר מחקרים 

.(man et al., 2003; Thomas et al.,1995

ידוע גם שחרדה טרום ניתוח משפיעה על 

הסטטוס הפיזיולוגי והפסיכולוגי של החולים

(Nishimori et al. 2002). ברט וחבריו )2007( 
ניתוח  טרום  שחרדה  ומציינים  מחזקים 

מהווה גורם משמעותי בניבוי כאב לאחר 

ניתוח. באופן מפתיע, נמצא גם כי רמת 

גברים  בקרב  ניתוח  טרום  גבוהה  חרדה 

קשורה לרמת כאב גבוהה 48 שעות לאחר 

הניתוח. הספרות שעוסקת בבחינת הבדלים 

בין-מגדריים בהתייחס לרמת חרדה אינם 

חד משמעיים. ישנם מחקרים שמצאו כי 

נשים חוות רמות גבוהות יותר של חרדה 

טרום ניתוח באופן משמעותי יותר מגברים 

 .(Rosen et al., 2008; JIala et al., 2010(

בעוד שבמחקרים אחרים לא נמצאו הבדלים 

 Crossmann et al., 2010;) בין גברים לנשים

  .(van den Broek et al., 2009

 בנוסף, במחקר הנוכחי נמצא כי מטופלים 

שעברו ניתוח לב דחוף היו חרדתיים יותר 

בהשוואה למטופלים שעברו ניתוח אלקטיבי.

כמו כן,  בחולים שעברו ניתוח דחוף נמצא 

שיש קשר בין חרדה טרום ניתוח לבין כאב 

48 שעות לאחר הניתוח. לצערנו מחקרים

וכאב בין חרדה  עוסקים בקשר  מעטים 

 Juergens et) בחולים שעברו ניתוח דחוף

al., 2009; Wade & Oxlad, 2008). לדעתנו, 
למטופלים שעברו ניתוח דחוף אין מספיק 

הניתוח  על  הידיעה  רגשית,  להכנה  זמן 

מגיעה באופן פתאומי והם לא מספיקים 

לעכל הדבר. לרוב אין להם זמן לקבל חוות 
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דעת נוספת, והם לא מספיקים לקבל את 

מלוא ההדרכה וההכנה לניתוח שמקבלים 

המטופלים שעוברים ניתוח אלקטיבי, מה 

שיכול להסביר את ממצאי המחקר. 

מסקנות והשלכות קליניות 
ישנה חשיבות לזהות את החולים עם רמת 

חרדה גבוהה טרום ניתוח, על מנת להפחית 

את רמת הכאב שלהם לאחר הניתוח. כמו כן, 

לאור העובדה שקיים הבדל ברמת החרדה 

ורמת כאב טרום ניתוח בין מטופלים שעוברים 

ניתוח אלקטיבי לבין מטופלים שעוברים 

ניתוח דחוף, כמו גם הבדל ברמת חרדה 

טרום ניתוח וכאב בין נשים וגברים, ישנה 

חשיבות לזהות את צרכי המטופל בניהול 

הטיפול בכאב. 

מפורטות הדרכה  חוברות  ישנן  כיום 

הניתוחי  על ההליך  למטופל  המסבירות 

שאותו הם מיועדים לעבור, ההדרכה לחולים

שעוברים ניתוח אלקטיבי מועברת ע"י אחות 

במרפאה הטרום ניתוח והמטופל מקבל 

הדרכה נוספת כשהוא מגיע לאשפוז.

מטופלים שמגיעים לניתוח דחוף לא עוברים

ניתוח, ומקבלים את  דרך מרפאת טרום 

ההדרכה ביום שמגיעים לאשפוז. לעיתים 

ההדרכה הינה מס׳ שעות בלבד לפני הניתוח. 

לכן חשוב לבנות תכנית הדרכה מותאמת 

למטופלים שנמצאים בחרדה גבוהה לפני 

ניתוח, ולהתאים עבורם תכנים שמטרתם 

להוריד חרדה. בנוסף, חשוב למפות את 

הצרכים של החולים שעוברים ניתוח דחוף 

ולבנות עבורם תכנית הדרכה מותאמת. כמו 

כן, ישנה חשיבות לזהות ולהעניק טיפול 

מותאם מגדר, לאור הממצא של הגברים. 

לסיכום, ישנו צורך לזהות את הצרכים של 

גבוהה טרום החולים שנמצאים בחרדה 

ניתוח, חולים שעוברים ניתוח לב דחוף וגברים 

שעוברים ניתוח לב, ולפי הצרכים לבנות עבור 

כל אוכלוסייה תכנית הדרכה מתאימה אשר 

מטרתה תהיה להוריד רמות חרדה, ובכך 

להוריד רמות כאב לאחר הניתוח. 

תודות
ענת, בורץ  פלס  לד"ר  להודות  ברצוננו 

מרכזת פיתוח והכשרת סגל בבית חולים תל 

השומר, על הליווי והעזרה  בכתיבת

המאמר. 

בכירה תחום  מרכזת  קרצמן,  חנה  ד"ר 

בהנהלת הסיעוד בבית חולים תל השומר. 

המחקר יחידת  על  אחראית  לוין,  שני 

במחלקת ניתוחי לב בבית חולים תל השומר, 

על העזרה בניתוח התוצאות וסטטיסטיקה. 
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תקציר
החינוך לסיעוד ניצב בעשורים האחרונים מול 

אתגרים חדשים הכוללים דרישה מתמדת

במסלולי וגיוון  הבוגרים  במספר  לעליה 

הלימוד לצד קושי גובר והולך באיתור שדות 

קליניים, כחלק מתהליכי הכשרה. מציאות זו 

הציבה אתגר בפני צוותי ההוראה בסיעוד: 

ויצירתיות יעילות  לזהות ולפתח חלופות 

אחת  הלומדים.  של  קלינית  להכשרה 

החלופות היא פיתוח סימולציות קליניות 

ממוחשבות.

מטרת הפרויקט הייתה ליצור חוויית למידה

על  המבוססת  ואינטראקטיבית,  פעילה 

ממוחשבים  קליניים  בתרחישים  שימוש 

המותאמים לשלבים שונים של הלמידה 

הקלינית, ומאפשרים תרגול ראשוני של 

מיומנויות חשיבה קלינית בסביבה בטוחה.

יושם תוך שיתוף פעולה פעיל  הפרויקט 

של מספר בתי ספר לסיעוד בארץ. בסיומו 

של תהליך העבודה, שלווה בעליות, ירידות

והתגברות על מחסומים רבים בדרך, פותח 

קליניים  תרחישים   24 של  מאגר  ונבנה 

ממוחשבים, מתקדמים ואיכותיים במצבי

תהליך החיים.  ברצף  מגוונים  בריאות 

דפוסי  יצר מציאות של  העבודה החדש 

שיתוף פעולה בחינוך לסיעוד לפיתוח
תרחישים קליניים 
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RN PhD ,קפלן, ר׳ ,RN MA ,מעוז, י׳ ,RN MA ,ברוכין, ג׳

rkaplan345@gmail.com  :סופר מכותב

עבודה המדגישים שיתוף פעולה, פתיחות 

למתן וקבלת משוב, הפריה הדדית, שילוב 

מומחיות בהיבטים קליניים שונים והעצמת 

המשתתפים.

מבוא
ההתפתחויות בתחום הרפואה והטכנולוגיה 

הביאו לעליה משמעותית בתוחלת החיים. 

תהליכים אלו מתבטאים בגידול  באוכלוסייה 

ובהזדקנותה, ומעלים את הביקוש לשירותים 

בריאותיים מתקדמים. יתר על כן, התחלואה 

השתנתה ומיוצגת במצבים קליניים מעורבים 

ומורכבים הדורשים השקעת משאבי טיפול 

רבים, הן בכוח אדם והן בטכנולוגיות. 

במטרה לתת מענה נאות לצורכי הבריאות 

המשתנים של האוכלוסייה, הורחבו תשתיות 

ההכשרה לסיעוד: נפתחו מסלולי לימוד 

אקדמיים נוספים במכללות, לרבות מסלולי 

לימוד ייחודיים כמו הסבת אקדמאים לסיעוד, 

וכך הוגדל מספר הלומדים בכל מערכות 

ההכשרה. הגדלת מספר הלומדים והרחבת 

מסגרות הלימוד, הביאה לעומס ולמצוקה 

קשה באיתור שדות קליניים, שהלמידה 

בהם היא חלק מהותי ובלתי נפרד בתהליך 

ההכשרה. מציאות זו הציבה אתגר בפני צוותי 

ההוראה בסיעוד: לזהות ולפתח חלופות

של קלינית  להכשרה  ויצירתיות  יעילות 

הלומדים. יש לציין, כי סטודנטים לסיעוד 

של היום הם דור חדש המחפש דרכי למידה 

ידידותיות, מאתגרות ומותאמות לכישוריו 

ולמיומנויות הטכנולוגיות הגבוהות שלו. 

הקיימות  ההוראה  שיטות  בחינת  לאחר 

בהתנסויות הקליניות, זוהה הצורך לפתח 

סימולציות קליניות ממוחשבות חדשניות 

שיהוו חלופה והשלמה להכשרה הקלינית 

המסורתית. הפרויקט נערך ברמה ארצית 

בשיתוף פעולה של שמונה בתי ספר לסיעוד: 

שיינברון - תל אביב, זיו - צפת, דר׳ י. זיידה 

- בני ציון-חיפה, אדית וולפסון - חולון, זיוה 

טל - תל השומר, טסלר - לניאדו נתניה, אסף 

הרופא - צריפין וברזילי באשקלון. מטרת 

ובניית תרחישים הפרויקט הייתה פיתוח 

מייצגים במצבים  ממוחשבים,  קליניים 

מגוונים של חולי אקוטי וכרוני ברצף החיים, 

למען סטודנטים לסיעוד ברחבי הארץ.

סקירת ספרות 
סימולציות במהלך העשורים האחרונים 

ותרגולים במעבדה השתלבו בשלבים שונים 

של הכשרה המקצועית לסיעוד, זאת במטרה 

להקנות ללומדים מיומנויות קליניות טכניות 

על מנת להבטיח ביצוע התערבויות ברמה 
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בטיחותית ואיכותית. הסימולציה מוגדרת

את ומשלימה  שמחליפה  כטכניקה 

הלמידה הקלינית בפעילות מונחית באופן

אינטראקטיבי )6(. סימולציה הינה הבניית 

סביבה המדמה מקטע של המציאות בשדה, 

ולמידה תוך ללומד התנסות  ומאפשרת 

שליטה במשתנים ובמורכבות של האירוע 

)1(. סימולציה בתחום הבריאות הינה פעילות 

שמחקה את המציאות המתרחשת בסביבה 

הטיפולית, במטרה להדגים מצבים קליניים 

והתנהגות מקצועית של הצוות המטפל. 

באמצעות הסימולציה ניתן לתרגל ביצוע 

חשיבה מגוונות,  טכניות  מיומנויות  של 

קלינית ביקורתית וקבלת החלטות טיפולית 

)7,8(. יתר על כן, שיטת הוראה זו מאפשרת

לסטודנט חשיפה ולמידה של מגוון רב של 

מצבים מייצגים קליניים, שבהתנסות קלינית 

שגרתית לא תמיד נפגש בהם הלומד )11(. 

ניתן להפעיל סימולציות ברפואה ובסיעוד

ווידאו תפקידים,  משחקי  באמצעות 

ממוחשבות. וסימולציות  אינטראקטיבי 

לאחרונה, בהוראת הסיעוד נצפית מגמה 

)12( של עליה בשימוש בסימולציות קליניות

אינטראקטיביות מתוקשבות. שיטת למידה זו 

מאפשרת ללומד להעמיק את הבנתו במופעי 

המחלות וביטויין הקליניים, לקבל החלטות 

להתערבות תוך הקפדה על עקרונות וערכים 

של עשייה סיעודית, לבצע אינטגרציה בין 

החלק העיוני לחלק הקליני וללמוד בסביבה 

בטוחה ללא סיכון המטופל והמטפל )14,15(.

בנוסף, באמצעות למידה מתוקשבת ניתן 

לפתח את תפיסת מסוגלות הלומד לתכנן

וליישם התערבות מכוונת מטרה, תוך קבלת 

בכלי  המיומנויות. שימוש  ושכלול  משוב 

הוראה זה מאפשר דימוי של אינטראקציה 

למטופל  בין מטפל  בעשייה המקצועית 

במצבים קליניים שונים, ומספק התנסות 

שמעניקה ללומד הזדמנות לחזק ולהעצים 

Self- Effi- )את תחושת החוללות העצמית 

cacy( בתחום הידע, העמדות והרגשות )2(.

תרגול באמצעות סימולציות ממוחשבות 

בלתי חופשית  ללומד התנסות  מאפשר 

מוגבלת, עד להשגת שליטה מלאה בתהליך 

הלמידה )13(. הדבר עשוי לשפר את יכולת 

ואיכות ההתערבות, להעלות את הדימוי 

תחושת את  עוד  לחזק  ובכך  המקצועי 

 .)3,4( החוללות העצמית של הסטודנט 

מהנאמר לעיל, ניתן להסיק כי סימולציה 

ממוחשבת מספקת ללומד סביבת למידה

מאיימת  שאינה  ממוקדת,  בטיחותית, 

ומהווה חלופה ידידותית לשיטות ההוראה

המסורתיות )10(. 

פרויקט פיתוח תרחישים
קליניים ממוחשבים

הספר בבית  הלמידה  התנהלה  כה  עד 

האקדמי לסיעוד "אסף הרופא", תוך שילוב 

בין שיטות ההוראה המסורתיות לבין למידה

מקוונת באמצעות לומדות שהתמקדו בחומר 

עיוני בלבד. לומדות אלו לא עסקו בהיבטים 

איתם בסיעוד,  ובהתערבויות  טיפוליים 

מתמודדים סטודנטים במהלך התנסויותיהם 

הקליניות במחלקות אשפוז שונות. לאור 

חינוכיות  טכנולוגיות  של  ההתפתחות 

ממוחשבות וזמינותן בכל אתר, עלה הרעיון

ליצור כלי הוראה ממוחשבים וחדשניים,

המשלבים בין תכנים עיוניים לבין תכנים

קליניים.  צוות בית הספר בראשותה של

מנהלת ד"ר רות קפלן, יזמו הקמת פרויקט 

ממוחשבים קליניים  תרחישים  לבניית 

מפתח מושגי  על  המתבססים  בסיעוד, 

הגישה ובכללם  במקצוע  מובילים 

שהושבחה וההומניסטית,  ההוליסטית 

באמצעות המודל הביו-פסיכו סוציאלי-רוחני

לקבלת ניתן  המיקוד   .)9( ותרבותי 

הנשענת  הקלינית  בלמידה  החלטות 

ערכים ועל  ראיות,  מבוססת  עשייה  על 

ועקרונות המקצוע בניהול הטיפול בחולה

ומשפחתו. 

שיתוף פעולה בין בתה״ס
בפיתוח תרחישים קליניים 

ממוחשבים בסיעוד
לאורך השנים התגבש מודל עבודה, בו כל 

בית ספר לסיעוד השקיע משאבים רבים 

ולמידה פרטניים,  בפיתוח חומרי הוראה 
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ולא נמצאה דרך לבניית מסגרת לעבודה 

משותפת של צוותי ההוראה להקמת מאגר 

ארצי של כלי הוראה ולמידה. זאת למרות 

שבאקדמיה נושא של שיתוף בידע ובאמצעי

ההוראה הוא אבן יסוד בתפיסת התפקיד.

תהליך החשת  עם  האחרונות,  בשנים 

האקדמיזציה בסיעוד, תחומי ההוראה בכלל 

והתנסויות הקליניות בפרט נגזרים מתוכנית

החדשה בתוכנית   .2012 לשנת  הליבה 

ומרבית הקליניות,  ההתנסויות  קוצרו 

מסגרות ההכשרה אימצו את הדגם החדש 

תוך בניית מטרות ויעדים אחידים להתנסויות. 

פרויקט בניית תרחישים קליניים ממוחשבים 

בסיעוד שיוצג להלן, הוא דוגמא לבניית חזון 

חדש ופורץ דרך להקמת מודל של עבודה 

משותפת בין צוותי בתי הספר לסיעוד.

יצר מציאות של  תהליך העבודה החדש 

דפוסי עבודה המדגישים שיתוף פעולה, 

פתיחות למתן וקבלת משוב, הפריה הדדית, 

שילוב מומחיות בהיבטים קליניים שונים 

והעצמת המשתתפים. בסיום של תהליך 

ירידות בעליות,  שלווה  הארוך,  העבודה 

והתגברות על מחסומים רבים בדרך, פותח 

קליניים  תרחישים   24 של  מאגר  ונבנה 

ממוחשבים, מתקדמים ואיכותיים במצבי 

בריאות מגוונים ברצף החיים.  

מטרות ויעדים הפרויקט
יצירת חוויית  מטרתו של הפרויקט הינה 

למידה פעילה ואינטראקטיבית, מבוססת 

על שימוש בתרחישים קליניים ממוחשבים, 

המותאמים לשלבים שונים של הלמידה 

הקלינית והמאפשרים תרגול ראשוני של 

מיומנויות חשיבה קלינית בסביבה בטוחה. 

ליישום הפרויקט נקבעו היעדים הבאים: 

• הכנה מתרימה למפגש עם המטופל
ומשפחתו בשדה הקליני.

• הפחתת חרדה, חששות והקניית תחושת 
ביטחון לקראת המפגש עם המטופל.

• העלאת המודעות לחשיבות השימוש
בתקשורת באינטראקציה הטיפולית.

• פיתוח וקידום מיומנות חשיבה ביקורתית 
כוללנית. 

• חיזוק מיומנויות בניהול הטיפול הסיעודי, 
בהתבסס על התהליך הסיעודי.

• זיהוי צורכי הדרכה של המטופל ומשפחתו.
• תרגול קבלת החלטות קליניות במצבים 

מייצגים. 

• העצמת הלומד על ידי העברת האחריות 
על ניהול הלמידה לידיו. 

• עידוד לשילוב בין הידע העיוני לידע הקליני.
• שילוב בין גופי ידע מתחומים שונים בלמידה 

אינטגרטיבית.

• חיזוק המחויבות של הלומד לעשייה

סיעודית מבוססת ראיות.

תהליך העבודה
מדריכה נבחרה  הפרויקט  פיתוח  לצורך 

עשיר, קליני  וניסיון  ידע  בעלת  בכירה 

המתמחה בפיתוח למידה מתוקשבת. הגברת 

יאנה גורבונוב, דוקטורנטית באוניברסיטת תל 

אביב, קיבלה על עצמה לנהל את התהליך. 

להלן יתוארו שלבי פיתוח וקידום הפרויקט:

ויעדיו הוצגו 1. רעיון הפרויקט, מטרותיו 

בישיבת מנהלות של בתי הספר לסיעוד 

בארץ.  לאחר הצגת הפרויקט בפני מנהלות 

בתי הספר, שמונה מתוכן )"שיינברון - תל 
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אביב", "זיו - צפת",  "י. זיידה - בני ציון", "אדית 

וולפסון - חולון", "זיוה טל - תל השומר",

- "טסלר - לניאדו נתניה", "אסף הרופא 

הביעו את ו-"ברזילי- אשקלון"(  צריפין" 

הסכמתן ליטול חלק פעיל במהלכו. 

2. הפרויקט כלל 24 תרחישים ממוחשבים 

בתחומי הלמידה הקלינית בסיעוד. רשימת

לפי והתפלגותם  המייצגים  המצבים 

ידי מורות בכירות נבנתה על  התחומים, 

ואושרה בישיבת מנהלות של בתי הספר 

לסיעוד. 

3. מנהלת בית הספר המליצה על מורות 

מומחיות בתחום קליני, אשר יפתחו ויקדמו 

את הפרויקט. רשימת התרחישים הקליניים 

הממוחשבים ושמות המורות שפיתחו אותם, 

ניתן לראות בטבלה מס׳ 1.

4. בניית התרחישים נערכה בשיתוף פעולה 

עם חברת "מדידקטיק", אשר פיתחה את 

הפלטפורמה הממוחשבת והתאימה אותה 

לכל אחד מהתרחישים. 

5. בתחילת התהליך נערכה סדנא בת יום, בה 

השתתפו מורות מומחיות בתחומים קליניים 

שונים מבתי הספר לסיעוד. צוות הפיתוח 

ידי מנהלות בתי הספר, לאחר  נבחר על 

שהביע את הסכמתו להשתתף בפרויקט. 

סדנא זו הועברה על ידי חברת "מדידקטיק". 

6. כל מורה בחרה נושא מרשימת התרחישים 

שנקבעו ופיתחה את התוכן המקצועי.

למרכזת הועבר  הראשוני  התרחיש   .7

לבדיקת  בתחום  למומחית  או  הפרויקט 

תוקף תוכן.

8. בהתאם להערות מפתחת התרחיש ערכה 

תיקונים ועדכונים.

9. בדיקה חוזרת של תוכן התרחיש על יד 

מרכזת הפרויקט.

10. לאחר אישור התרחיש על ידי מרכזת 

הפרויקט, הוא נשלח לחברת "מדידקטיק" 

להעברתו אל פלטפורמה ממוחשבת.

11. התרחיש הממוחשב- הועבר פעם נוספת 

להגהה ובדיקה מתודולוגית על יד מרכזת 

הפרויקט.

12. התרחיש נשלח בשנית לביצוע תיקונים 

על יד חברת "מדידקטיק".

התרחיש  של  נוספת  ובדיקה  הגהה   .13

על ידי מרכזת הפרויקט, ומתן אישור סופי

להכללתו במאגר.

14. השלב האחרון בפרויקט - הטמעה של 

והלמידה ההוראה  בתהליך  התרחישים 

המלווה במחקר הערכה. העברת התרחישים 

המוכנים לשימוש בבית הספר בוצעה על 

ידי חברת "מדידקטיק". 

הטמעת הפרויקט
ה"ניסוי  תהליך  ממצאי  את  ונציג  נתאר 

של ראשוניים  הטמעה  בשלבי  ותהייה" 

שימוש בתרחישים קליניים ממוחשבים, 

בבית הספר האקדמי לסיעוד "אסף הרופא". 

בתהליך הטמעת הפרויקט נבחנו מספר 

סוגיות: 

הלמידה ליישום  המתאים  העיתוי   .1

הממוחשבים.  התרחישים  באמצעות 

האפשרויות לשימוש בתרחישים קליניים 

ממוחשבים היו: 

א. לפני ההתנסות הקלינית.

ב. במהלך ההתנסות הקלינית. 

ג. בסיום של ההתנסות הקלינית.

 - 2. הזמן שיוקצה לביצוע התרחישים 

נשקלה אפשרות לצמצם חלק של הדיונים 

התנסות שעות  הקצאת  או/ו  הקליניים, 

לעבודה עם התרחישים. 

באמצעות ללמידה  בהערכה  ביטוי   .3

הממוחשבים.  הקליניים  התרחישים 

הוחלט שנכון לעכשיו במבחן המסכם של 

ייבדק ידע שנרכש באמצעות  ההתנסות 

התרחישים השונים.

הקליניים המדריכים  חשיפת   .4

ולשדרג לפתח  במטרה   - לתרחישים 

את כישוריהם בהדרכה.   

ממצאים ראשונים של
תרומתם של התרחישים

לאיכות הלמידה

שנחשפה  הראשונה  הלומדים  קבוצת 

ללמידה באמצעות התרחישים הממוחשבים 

הרופא",  "אסף  לסיעוד  הספר  בבית 

הייתה ממחזור הסבת אקדמאים לסיעוד

מתקדמת קלינית  התנסות  במסגרת 

במחלקות הפנימיות. 
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התרחיש המתייחס לטיפול במטופל הסובל 

מאוטם שריר הלב, ניתן לקבוצת הלומדים 

לאחר שטיפלו במטופלים הסובלים מבעיות 

לבביות בשדה הקליני. לעומת זאת, שני 

התרחישים הנוספים )טיפול במטופלים 

הסובלים מדלקת ריאות ומסוכרת מסוג 

1( ניתנו ללומדים לפני חשיפה למטופלים 

בשדה הקליני. מתן התרחישים הממוחשבים 

של  מהצורך  נבע  שונים,  למידה  בשלבי 

המורות לבחון מהו העיתוי היעיל לשימוש 

בתרחישים מבחינת הלומדים, בהיבטים 

של שיפור ידע תיאורטי, הפחתת חרדה, 

פיתוח מיומנויות חשיבה ביקורתית ויכולת 

קבלת החלטות בהתערבות סיעודית. בתום 

ההתנסות הלומדים התבקשו להעריך את 

תרומת התרחישים הממוחשבים בתהליך 

הלמידה. 

להלן דוגמאות למשובי הלומדים

• "לפי דעתי המשימות הממוחשבות מאד 
מעניינות ומאתגרות. הן תרמו לי מידע חדש 

מעדיפה אני  הקיים.  הידע  את  והרחיבו 

יינתנו לפני ההתנסות, על  שהתרחישים 

מנת להיערך כיאות לקראת הנדרש בשדה 

הקליני. מאד מעניין, מאד טוב ומאד יעיל! 

תודה רבה!!!"

•"התרחישים הממוחשבים עזרו לי מאד 
להבין את החומר שנלמד לפני כן. אני מאד 

בבניית שהושקעה  העבודה  את  מעריך 

ומכוונים המון  תורמים  הם  התרחישים. 

לחשיבה בצורה אינטגרטיבית. מעדיף לתרגל 

את התרחישים לפני פגישה עם המטופל 

במחלקה. אני מאד בעד למידה מקוונת 

ואינטראקטיבית".

-לסיכום, מתוך משובי הלומדים שהתק

בלו לאחר חשיפתם ללמידה מתוקשבת, 

עולה כי הסטודנטים גם הם אינם מגובשים

בהחלטה מהו העיתוי היעיל ביותר לעבודה 

עם תרחישים קליניים ממוחשבים. לאור 

ההערות של הלומדים שנזכרו לעיל, ביוזמתה 

של ד"ר רות קפלן מנהלת בית הספר וצוות 

ההוראה בפורום פנימיות, פותחו שאלונים 

במטרה לבדוק ולהעריך את יעילות הלמידה 

באמצעות התרחישים במהלך ההתנסות 

הקלינית. 

תרומת הפרויקט לחינוך
לסיעוד

עד כה תיארנו את תרומתו של הפרויקט 

לתהליך הלמידה של הסטודנטים. נדבך נוסף 

של התהליך כלל את צוות הפיתוח - מורות 

בכירות מבתי הספר השונים לסיעוד, שחברו 

לעבודה משותפת בפרויקט. 

ביותר  החשובה  תרומתו  המקרו,  ברמת 

של הפרויקט לפיתוח תרחישים קליניים 

ממוחשבים ללמידה מתוקשבת היא הקמת 

דגם חדשני ליצירת שיתופי פעולה בפיתוח 

חומרי למידה מתקדמים בין בתי הספר 

לסיעוד. החזון הוא הקמת מאגר של חומרי 

הוראה ברמה ארצית, שיהיה זמין ונגיש הן 

לסטודנטים והן לצוותי ההוראה. 

ברמת המיקרו, יצוין כי בשלבים התחלתיים 

של העבודה המשותפת בפרויקט, נחשפו 

חסמים תקשורתיים ועלו קשיים בקבלת 

משוב בקרב הצוות המפתח. ככל שתהליך 

העבודה התקדם התגבשה הקבוצה תוך גילוי 

פתיחות, נכונות ונחישות לעבודה משותפת 
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טבלה מס׳ 1: רשימת התרחישים הממוחשבים: הנושא, המחברת, תואר ומקום עבודה

בית הספרמחברת/ותנושא התרחיש

אסף הרופאיאנה גורבונוב , מיכל כרמלטיפול סיעודי במטופל הלוקה באוטם שריר הלב

אסף הרופאיאנה גורבונוב , מיכל כרמלהתמודדות עם יתר לחץ דם וסוכרת סוג 2

ע”ש טסלר - לניאדו איילה מזרחי התמודדות עם מצב של אי ספיקת לב 

אסף הרופאיאנה גורבונוב 

אסף הרופאיאנה גורבונוב עקרונות הטיפול במטופל הסובל מדלקת ריאות 

ע”ש טסלר לניאדואורנה סבח מחלת ריאות כרונית )COPD(: טיפול ואיכות החיים 

אסף הרופאיאנה גורבונוב 

אסף הרופאיאנה גורבונוב , מיכל כרמלסוכרת סוג 1: התמודדות עם שינוי חד במצב הבריאותי 

אסף הרופאיאנה גורבונוב דלקת קרום הלב : זיהוי והתערבות 

ע”ש טסלר לניאדואיילה מזרחי אי ספיקת כליות חדה: התמודדות עם שינוי חד במצב הבריאותי 

אסף הרופאיאנה גורבונוב 

התערבות סיעודית ושיקום והדרכת המטופל הלוקה באירוע מוחי 

איסכמי 

אסף הרופאמיכל כרמל, יאנה גורבונוב

התערבות סיעודית במטופלת הלוקה בדלקת כיס מרה

 )cholecystectomy(

שיינברון ויולטה רוזני , מורן זרחיה

סרטן השד )mastectomy(: הדרכת המטופלת להתמודדות

בכלל ושינוי בדימוי הגוף בפרט

שיינברוןויולטה רוזני , ויקי בלייכר

אסף הרופמורן זרחיה

עקרונות הטיפול בהפרה במאזן נוזלים ואלקטרוליטים )דה-הידרציה(: 

gastroenteritis בילדים 
בני ציוןדפנה וירצברגר

אסף הרופאמירי פוטלוג שחורי 

בני ציוןדפנה וירצברגרהתמודדות עם מחלה כרונית בילדים: אסטמה  

אסף הרופאמירי פוטלוג שחורי 

בני ציון דפנה וירצברגרעקרונות הטיפול במחלה מדבקת : דלקת קרום המוח בילדים 

בני ציון דפנה וירצברגרהדרכת ההורים במניעה וטיפול בילד הסובל מפרכוסי חום 

ותמיכה הדדית. בתהליך העשייה התפתחה

בעלות העמיתות,  בין  יעילה  תקשורת 

מומחיות קלינית בתחומים השונים. 

לסיכום, אנו מאמינים שתהליכי האקדמיזציה 

המואצים של מקצוע הסיעוד הביאו את 

צוותי ההוראה לבשלות מקצועית, ולהבנה 

כי המפתח לפיתוח כלי למידה חדשניים 

מחייב שיתופי פעולה רחבים ופורצי גבולות 

בין ארגונים ומוסדות הוראה שונים. 

הספר  בתי  מנהלות  לכל  מיוחדת  תודה 

דרך פריצת  בו  וראו  בפרויקט  שהאמינו 

התורמת ומעשירה,  משותפת  לעבודה 

הוראה חדשניים  כלי  לפיתוח מאגר של 

בסיעוד: 

• ד"ר שרה ניסים )ביה"ס האקדמי לסיעוד   
ע"ש אדית וולפסון, חולון(. 

• ד"ר חנה צפריר )ביה"ס לסיעוד זיו, צפת(. 
• ד"ר אסתר שטראוס )ביה"ס האקדמי 

לסיעוד ע"ש טסלר - לניאדו, נתניה(.

• גב׳ חוה וינר )בי"ס לסיעוד על שם  דר׳
י. זיידה,  בני ציון(.

• ד"ר חיה באליק )ביה"ס האקדמי לאחיות 
ע"ש שיינברון, תל אביב(.

• גב׳ תמר לאור )ביה"ס לסיעוד ברזילי, 

אשקלון(.

• תודה לגב׳ חנה שצמן, מנהלת לשעבר 
של בית הספר לסיעוד על שם זיוה טל, 

תה"ש, שלקחה חלק בוועדת ההיגוי של 

חברת "מדידאקטיק".

• תודה לחברת "מדידאקטיק" על ליווי
הפרויקט ופיתוח הפלטפורמה.

• תודה לפורום מחלקות פנימיות של בית 
הספר האקדמי לסיעוד "אסף הרופא" 

שהיה שותף לפיתוח כלי הערכה לפרויקט.
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זיו- צפת  סמדר אלון מעקב והדרכת האישה בהריון 

אסף הרופארגינה ברגרט 

זיהוי מוקדם והתערבות סיעודית במצב לידה מוקדמת )דמם בחצי 

הריון(

זיו- צפת  סמדר אלון 

אסף הרופארגינה ברגרט 

אסף הרופאאורית מרידן , יאנה גורבונובחוסר הענות לטיפול של מטופל הסובל מהפרעות במצב הרוח 

אסף הרופאאורית מרידן , יעל ויצמן, יאנה גורבונובתקשורת מקצועית בהיבט של רב תרבותיות 

אסף הרופאאורית מרידן , יאנה גורבונובערכים ועקרונות בהתנהגות אתית : שמירה על סודיות  
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אסף הרופאגנית ברוכין , יאנה גורבונובאומדנים והתערבות סיעודית במטופל הלוקה בחסימת מעיים 

אסף הרופאיאנה גורבונוב טיפול סיעודי במטופל הלוקה בפרפור פרוזדורים מהיר 
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מבוא
יכולה להיות חוויה  תקופת לימודי סיעוד 

מקבל במסגרתה  ומלמדת,  מעשירה 

לעולמות להיחשף  הזדמנות  הסטודנט 

מקצוע וכאנשי  כאדם  ולצמוח  חדשים 

קליניות התנסויות  במסגרת  לעתיד. 

הידע  את  מיישמים  לסיעוד  סטודנטים 

מיומנויות  ומתרגלים  רוכשים  התאורטי, 

וחדשות בעולם הסיעוד.  קליניות שונות 

כיצד היצירתיות משתלבת בחינוך לסיעוד 

וכיצד ניתן, אם בכלל, ללמד את הסטודנטים 

להיות יצירתיים?

"מחוץ לחשוב  זה  ללמוד  יצירתית  דרך 

לקופסא". ישנן דרכים רבות להקנות ידע 

ולרכוש מיומנויות קליניות. שימוש במשחקים 

כמו חידונים, משחקי שאלות כמו טריוויה, 

יעילים בתהליך למידה באופן משמעותי. 

משחק מהווה את המפתח העיקרי ללמידה 

חווייתית ויכול להיחרט בזיכרון לאורך זמן. 

בקרב סטודנטים המשחק מוסיף מוטיבציה,

רצון, עקשנות, יצירתיות ומאמץ כדי למצוא

דרכים ללמידה של החומר הנלמד. במאמר 

זה נסקור את היתרונות בשימוש במשחק 

כדרך למידה פעילה, ונציג מספר דוגמאות 

נושא היצירתיות בבית הספר  להטמעת 

האקדמי לסיעוד מאיר.

השימוש במשחק בחינוך לסיעוד
מרינה וקסלר RN, MA, MPH, מורה בביה"ס לסיעוד;

קרן וקשי RN, MA, מרכזת תחום הילד

כללית האקדמיה לסיעוד - קמפוס מאיר

shmarinav@clalit.org.il :סופר מכותב

סקירת ספרות
הסטודנטים של היום שונים מאד מאלו 

של הדורות הקודמים. סטודנטים שנולדו 

בשנת 1982 ואילך, נכללים בקבוצה שיש לה

העדפות למידה שונות ממה שהכרנו בעבר 

)17(. דור חדש של סטודנטים בעלי ידע 

בשימוש טכנולוגי מעדיף למידה פעילה 

וחווייתית )9(. דור זה מצפה לתגובות מידיות

משימות, ריבוי  עם  התמודדות  כדי  תוך 

להתמקד מתקשה  קרובות  ולעיתים 

להכיר חשוב  לכן   .)19( אחת  בפעילות 

ולזהות את השוני ולספק אסטרטגיות הוראה 

חדשניות על מנת להתמודד עם המגוון 

הדורי )17(. 

עלה  למידה  סגנונות  שבחנו  ממחקרים 

בסגנון שונות  ישנן העדפות  לאנשים  כי 

הלמידה: הלומדים באופן שמיעתי מעדיפים

חומר שמיעה בקול רם באמצעות הוראה 

נהנים החזותיים  הלומדים  מילולית. 

משיטות למידה הכוללות תמונות, כרטיסיות, 

וידאו והתבוננות )8(. לומדים קוגניטיביים 

)cognitive learners( אוהבים לתת מידע 

עם משמעות אישית, לשים את זה במילים 

global learn- )שלהם, בעוד לומדים עולמיים 

ers( מחפשים דיונים ועבודה עם אחרים 
 kinesthetic( ( )20(. לומדים קינסתטיים 

 hands" - מעדיפים גישה מעשית learners
on" ללמידה. הם שואבים מידע בצורה יעילה 
באמצעות מפגשים מעשיים, ניתוח מקרים

מחשב הדמיות  או   )  case -studies(

לעומת הרצאה בלבד )14(. לפי Boctorר)3(, 

רוב הסטודנטים לסיעוד נמצאו כלומדים

קינסטטיים. לדברי Daleא)7(, "אנשים לומדים 

10% ממה שהם קוראים, 20% ממה שהם 

שומעים, 30% ממה שמוצג, אבל 90% ממה 

שנאמר ונעשה במשולב" )11(.

יצירתית בחינוך לסיעוד
הוראה בסיעוד משלבת מגוון אסטרטגיות 

הוראה, המקדמות הבנה מעמיקה של ידע 

ויישום מיומנויות קליניות  תאורטי וקליני 

שונות)4( . חשיבה יצירתית תורמת לחשיבה 

ביקורתית, ולכן חינוך בסיעוד צריך לתת דגש 

על טיפוח היצירתיות אצל הסטודנטים כדי 

לעודד חשיבה ביקורתית )21(. הרצאות 

נמצאו טובות יותר עבור הצגת מידע ראשוני, 

בעוד ששיטות למידה פעילה היו טובות יותר 

לחיזוק החומר הנלמד )14(.

באסטרטגיות ששימוש  ההבנה  למרות 

למידה חווייתיות יעילה, מורים רבים בתחום 

ההשכלה הגבוהה עדיין מעדיפים סגנון

קונבנציונאלי של הוראה. הרצאה דידקטית 
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נחשבת יעילה בהספק   של חומר בפרק 

חשיבה עכבת  מ אבל  יחסית,  קצר  זמן 

אינדוקטיבית)21(. דוגמא לכך אפשר למצוא

במחקר שנערך בבריטניה, שהעריך את 

נקודת המבט של 97 אנשי חינוך לסיעוד 

באמצעות סקר באינטרנט לגבי שימוש 

רוב כי  נמצא  לצורך למידה.  במשחקים 

המשתתפים הסכימו כי המשחקים תורמים 

ן והנאה, מעודדים  ללמידה, מספקים עניי

אינטראקציה והשתתפות בקרב הסטודנטים, 

ולצד זה העלו חסרונות בשימוש במשחק, 

כגון חשש מתגובה שלילית פוטנציאלית 

מהסטודנטים ואילוצי זמן. המחקר הראה 

שימוש מוגבל במשחקים למרות היתרונות 

לשימוש במשחק לצורך לימוד )2(. 

בסקירה שיטתית נסקרו שמונה מחקרים 

סיעודיים. שבעה מחקרים כללו התערבויות 

הוראה  שמטרתם הייתה העלאת היצירתיות 

בקרב סטודנטים ומחקר אחד שחקר את 

המושג "יצירתיות בחינוך לסיעוד". מתוך 

הסקירה עלו ארבע אסטרטגיות להגברת 

פיתוח החשיבה היצירתית של הסטודנטים:

1. "למידה מגוונת" - שימוש באסטרטגיות 

למידה מגוונות תוך הוראה ממוקדת סטודנט.

ומרחב טונומיה  ו א  - ללמוד"  "חופש   .2

לשימוש ביצירתיות אצל הסטודנט.

3. "ללמוד עם ביטחון עצמי" - שממלא 

ויכולת לבטא רעיונות. תפקיד ביצירתיות 

4. "למידה באמצעות עבודה קבוצתית" )5(. 

יצירתית  דוגמאות לאסטרטגיות הוראה 

 PBL טכניקת  לסיעוד:  מחנכים  בקרב 

Problem-Based Learning(( על מנת ליצור
חשיבה  קריטית עצמית מכוונת ולהפוך 

את הידע התיאורטי למעשי )16( , שימוש 

במולטימדיה וסיפור סיפורים להגברת עניין 

 YouTube -ומוטיבציה ללמוד  )6(, שימוש ב

כדי לקדם למידה פעילה במיומנויות סיעוד 

)12(, שימוש בהומור, משחקים והוראת 

עמיתים  על מנת להפוך את סביבת הלמידה 

ליותר תוססת ולהקטין את המתח בקרב 

הסטודנטים )1 ,15(.

משחק ככלי למידה
בחינוך לסיעוד

מורים בחינוך לסיעוד משתמשים במספר 

אסטרטגיות הוראה על מנת להתמודד עם 

סגנונות הלמידה השונים של סטודנטים. 

משחקים יכולים להועיל לסגנונות למידה 

רבים עם שימוש בגירויים חזותיים ושמע, 

תוך עידוד דיון קבוצתי והשתתפות )3(.

ומתואר חזק  חינוכי  כלי  הוא  משחק 

בספרות כאסטרטגיה חינוכית יעילה )18(, 

לא רק בחינוך אלא גם בחינוך לסיעוד. בחירת

משחק כאסטרטגיה בהוראה בחינוך לסיעוד

והתגייסות השתתפות  את  דורשת 

וחשיבה בעיות  בפתרון  הסטודנטים 

ביקורתית. שיטה זו שומרת את הסטודנט 
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משעמום, יוצרת התלהבות ומשפיעה באופן 

חיובי על תוצאות הלמידה )21(.

משחק מעודד אינטראקציה בין לומדים תוך 

הגברת העניין בנושא, מעלה רמת מוטיבציה

אצל הלומד ונותן ההזדמנות ללמוד מאחרים. 

משחקים בחינוך לסיעוד זוהו כאסטרטגיה 

יעילה לעידוד למידה עמוקה באמצעות 

השתתפות פעילה. היתרונות של שימוש

הגברת  כוללים  למידה  ככלי  במשחק 

מיומנויות אישיות, חברתיות ומקצועיות, 

תוך קבלת החלטות וחשיבה ביקורתית. 

משחקים מניעים למידה, יוצרים עניין של 

לומדים  שינוי בתפקידים מסורתיים של 

ומורים, וכך גורמים ללומד לחוויות שונות 

והזדמנויות להיות עמיתים למורים, מנהיגי 

צוות או חברי צוות )13(.

דוגמא ללמידה פעילה היא שימוש במשחק 

מולטימדיה "Nursopardy", שכולל שאלות 

טריוויה במטרה לבחון את הטמעת החומר 

הנלמד בקורס יסודות הסיעוד כהכנה למבחן. 

במחקר השתתפו 40 סטודנטים לסיעוד שנה 

ראשונה, שחולקו לחמש קבוצות עבודה. 

מסקנות המחקר היו כי השילוב של מרכיב 

חזותי, מרכיב שמע, עבודת צוות ותחרות, 

ממקדים את תשומת הלב של הסטודנטים 

ומחזקים את תהליך למידתם. המשחק היה 

מוצלח ואפשר לכסות כמות גדולה של חומר 

בפעילות אחת )3(.

ויהוו כלי  על מנת שמשחקים יהיו יעילים 

ללמידה, מדריכים קליניים חייבים לבנות 

אותם כך שיתאימו לתוכן הנלמד, להפעיל

ידע קודם, לאפשר את העברת הידע, לכלול

הערכה ומשוב ולשחק בהם בצורה חווייתית 

מטרות לקבוע  יש   .)23;18( וחברתית 

ברורות למשחק, להתאים לרשת חברתית

ולשחקנים ספציפיים )22(. בנוסף, משחקים 

צריכים להיות מתוכננים בקפידה להשגת 

תוצאות למידה ספציפיות וצריכים לכלול 

זמן לתחקור )1(. המשחקים משקפים את 

ביצועי הסטודנטים בזמן אמת, בהתחשב

הם  .)23( והחולשות  החוזק  בנקודות 

מאפשרים הזדמנות למשוב מידי באמצעות

ומשמשים  )10( הנכונות  בתשובות  דיון 

לחשיבה קריטית, מעודדים סטודנטים לעבוד 

בצוות על מנת לקבל החלטה ומנתחים את 

התרומה של אחרים בעת קבלת החלטה 

סופית )21(.  משחקים יכולים לסייע למורה 

בהנחיית תחומים הדורשים חשיבה גבוהה 

,קביעת סדר עדיפויות, החלטות מורכבות, 

מיומנויות מעשיות, ופיתוח מומחיות )22(.  

אסטרטגית לבחירת  חשיבות  ישנה  לכן 

תכנית  לצורכי  ביותר  המתאימה  למידה 

הלימודים והשגת מטרות )21(. 

הטמעת נושא יצירתיות
בבית הספר האקדמי

לסיעוד מאיר

בכללית האקדמיה לסיעוד קמפוס מאיר 

עיונית בהוראה  שונות  שיטות  משלבים 

ובהתנסויות הקליניות. במאמר זה מוצגת 

ידי שימוש  שיטה של למידה פעילה על 

במשחק. מזה שנים רבות משלבות חלק 

מהמורות משחק בהתנסויות קליניות. הן

יוצרות משחקים ומנחות את הסטודנטים 

למטרת בהתאם  לימודי  משחק  ליצור 

ההתנסות, שדה קליני, המותאם לשלב

הלימודי ונתמך בספרות רלוונטית. להלן 

מספר דוגמאות מהקליניקה:

דוגמא ראשונה: במהלך התנסות במחלקה

משחקים יוצרת  המורה  אורתופדית 

המותאמים עבור קבוצת סטודנטים, וגם 

מנחה אותם ליצור משחקים. הסטודנטים 

ולמרות  הפעילות,  על  ציון  מקבלים  לא 

זאת  ניכרת השקעה רבה בחשיבה, פיתוח

המשחק ובביצועו. זוג סטודנטים התבקש 

-ליצור משחק בנושא "גישה סיעודית למ

טופל עם גבס". הסטודנטים יצרו משחק 

 - קופסא שהתבסס על המשחק הידוע 

"סולמות ונחשים". הם הכינו כרטיסיות עם 

תשובות ונקודות לדיון, הובילו והנחו קבוצת

50 של  לוח  ישנו  במשחק  סטודנטים. 

משבצות. הלוח יוצר מסלול התקדמות לפי 

סדר המספרים,  מ-1 עד 50. מטרת המשחק 

היא להגיע לנקודת הסיום - משבצת מספר 

50. כל סטודנט בתורו מטיל את הקובייה 

ומתקדם על לוח המשחק בהתאם למספר 

שמראה הקובייה. בכל פעם שחייל המשחק 

מגיע למשבצת, על הסטודנט  להקריא 

את המשפט שרשום במשבצת ולדון על 

התוכן עם סטודנטים אחרים בקבוצה. כמו 

למשל: "בדקתי בצקת, חום וצבע של גפה 

נירו וסקולרי" או "עשיתי אומדן  למעקב 

כאב". כאשר סטודנט מגיע למשבצת שעליה 

מצויר סולם, הוא עולה במעלה הסולם עד 

למשבצת שראש הסולם מגיע אליו. לדוגמא: 

"התאמתי את ההדרכה לרמת הידע וההבנה 

של המטופל" ו-"זיהיתי הפרשה עם ריח רע 

מהגבס ומיד דיווחתי לרופא".  אם הוא מגיע 

למשבצת עליה מצויר ראש של נחש, הוא 

יורד עד למשבצת בה נמצא זנבו של הנחש: 

"התעלמתי מתלונות על כאב במטופל עם 

גבס" או "שכחתי להדריך את המטופל לחזור 

לפעילות באופן הדרגתי". 

דוגמאות נוספות מעולם מחלקת הילדים:

בהתנסות במחלקת ילדים, כחלק ממשימת 

הוצע המתקדמת,  בהתנסות  הדרכה 

לפתיחת משחק  לשלב  לסטודנטים 

ההתנסות. שתי סטודנטיות הכינו כרטיסים

"נוזלים","משקל", כמו:  מושגים  עם 

המשחק  במהלך  ו-"הדרכה".  "תרופות" 

הכרטיסים פוזרו על הרצפה וכל סטודנט 

בקבוצה התבקש לבחור כרטיס אחד ולתאר 

במה שונה המושג הנבחר בילדים לעומת 

מבוגרים, כמו למשל: "משקל גוף" - מדד 

קליני ביטוי  תרופות,  מינון  להתייבשות, 

למחלות שונות. בגב כל כרטיס ישנן תשובות 

נכונות. הסטודנטיות המנחות הוסיפו או 

חידדו את הנאמר. משחק זה נתן אפשרות 

לכל סטודנט להיזכר בידע תאורטי שלמד 

בכיתה, ולקשרו לפרקטיקה בסיעוד לפני 

תחילת ההתנסות בילדים. 
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קבוצת  לכל  נתנה  מורה  נוספת:  דוגמא 

סטודנטים במחלקת ילדים רשימת תרופות 

שכיחות במחלקה, והסטודנטים התבקשו

ללמוד את התרופות. מטרת המשחק הייתה 

להטמיע ולתרגל בקרב  הסטודנטים את 

הידע בתרופות לפני חלוקת תרופות. החלטה

לגבי  יצירת המשחק התבססה על הכרות

המדריכה עם שתי סטודנטיות בהתנסות

בעלות ילדים  במחלקת  מתקדמת 

אותן  ליוותה  והמורה   יצירתיות,  יכולות 

בבניית המשחק תוך הקפדה על תוכן לפי 

ספרות מחייבת. הסטודנטיות יצרו משחק 

אסוציאטיבי ללמידה של תרופות שכיחות 

במחלקת ילדים בשם "נחש מה יש?". הן 

הכינו כרטיסיות עם איורים אודות התרופה. 

בצד השני של הכרטיס היה מידע כמו: שם 

התרופה, מנגנון ,תופעות לוואי והשלכות 

סיעודיות. הסטודנטים התבקשו לא להפוך 

את הכרטיסייה בשלב הראשון של המשחק.

מהלך המשחק: הסטודנטים חולקו לזוגות

ואליו איור  עם  כרטיסיה  קיבל  זוג  וכל 

מצורפת חידה שקשורה לציור. המשימה 

הייתה לגלות בזמן מוגבל על ידי שימוש 

בשעון חול, באיזה תרופה מדובר. במידה 

והם ידעו קיבלו רשות להפוך את הכרטיסייה

למידע נוסף אודות התרופה. המנחה עברה 

בין הזוגות, שמעה את התשובה ונתנה ניקוד

הראשון הסיבוב  סיום  לאחר  זוג.  לכל 

הסטודנטים התחלפו בכרטיסיות, כך שבסוף

לכל נחשפו  הסטודנטים  כל  המשחק 

הכרטיסיות. בסוף המשחק היה סיכום על ידי 

המורה על כל הכרטיסיות שהוצגו במצגת 

לסיכום הנושא, והסטודנטים  קיבלו עותק 

של  הכרטיסיות. 

דוגמא: כרטיסיה מס׳ 1 - ציורים של סבא 

שמחזיק נר, מאזניים שעל כף אחת רשום 

מדליות  3 אשלגן,  שניה  וכף  אינסולין 

שמציינות את תופעות הלוואי של התרופה. 

החידה  שמתלווה לציור: "לסבא אלברט 

אין אש", והשאלה שהופנתה לסטודנטים 

הייתה "מהי התרופה שמסתתרת בציור?". 

הסטודנטים היו אמורים לזהות שמדובר 

Albuterol, כשהשם אלברט מרמז על  על 

כך. "אין אש" מתקשר לנדנדת אינסולין

ואשלגן, כאשר אחד עולה, השני יורד. 

סיכום ומסקנות:
קיימות אסטרטגיות שונות בהוראה בחינוך

הוראה ועד  פסיבית  מהוראה  לסיעוד, 

אקטיבית. חשוב שמורים בחינוך לסיעוד יכירו 

וישתמשו באסטרטגיה של הוראה פעילה, 

כמו שימוש במשחק בהתנסויות קליניות 

שונות. המשחק עבור המורה משיג מטרות 

לימודיות, מגביר עניין ולמידה ונותן אפשרות 

למתן משוב מידי. המשחק שם את הסטודנט 

במרכז, מעודד לחשיבה ביקורתית, קבלת 

החלטות ומשוב מידי, יוצר הנאה ויצירתיות, 

מגביר בטחון עצמי ומוטיבציה ללמוד, משפר 

ומשמר את הלמידה. המשחק נותן מענה 

גם ובכך מסייע  למידה שונים  לסגנונות 

"השפעת )מודל  לסטודנט  וגם  למורה 

המשחק בלמידה והוראה בסיעוד"(.

בכללית האקדמיה לסיעוד קמפוס מאיר 

נעזרים במשחק ככלי לימודי. הסטודנטים 

מתבקשים ליצור משחקים לימודיים. הם 

מדווחים על שביעות רצון מעצם תכנון וביצוע 

מודל ״השפעת המשחק בלמידה והוראה בסיעוד״
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המשימה ומרגישים בתהליך למידה ולא 

במבחן. לאור ניסיוננו, סטודנט שבונה משחק 

מבטא את עצמו בתחום היצירתיות ומשקף 

רמה גבוהה של למידה וייצוג ידע. בנוסף, 

חווית ההתנסות במשחק על ידי סטודנטים 

אחרים בקבוצה גורמת להם לקחת חלק 

פעיל, להבין, להפנים ולזכור את הנלמד 

בצורה טובה. בניית משחקים בהתנסויות 

שונות גורמת לסטודנטים לפתח חשיבה 

קלינית, מאתגרת ויצירתית, שמניבה חווית 

למידה משמעותית ועוזרת להיכנס לעולם 

הסיעוד.

ישנה חשיבות לעידוד מחנכים ליצור ולשלב 

משחקים בהוראה בחינוך לסיעוד, באמצעות

מודעותם והעלאת  מחנכים  בין  שיתוף 

לחשיבות המשחק. מחנכים בסיעוד צריכים 

להכיר בערך של יצירתיות ולטפח אותו בקרב 

סטודנטים כדור העתיד של אחים ואחיות. 

יצירתיות נדרשת בתחומים שונים בסיעוד, 

וניהול, כי אחות  כמו בקליניקה ובמחקר 

יצירתית היא משאב חיוני למערכת הבריאות.  
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תקציר
ברוב הערכת אחיות מתקיימת בסיעוד, 

ע”י  ומבוצעת  המוסדות, אחת לשנתיים 

העקיף.  לממונה  ומועברת  ישיר  ממונה 

הערכת עמיתים מאפשרת לאחיות לתת 

ולקבל תמיכה מקצועית ואישית וכן לקדם 

את התפתחותן. תמיכה מקצועית מציעה 

אפשרות לשינוי ולפעילויות אלטרנטיביות. 

עבודה זו מתארת פיילוט להערכת עמיתים 

- מיילדות אחראיות משמרת בהדסה הר 

הצופים. הסקר נערך באמצעות כלי מובנה

חולים בבית  העבודה  בהמשך.  שיפורט 

מתנהלת במשמרות, בעוד שהממונה הישיר 

עובד רק במשמרות בוקר, בנוסף, ניהול

משמרת מעמיד בפני המיילדות אתגרים

אחראיות המיילדות  נבחרו  ולכן  רבים 

המשמרת להעריך זו את עמיתתה.  

ממצאי הסקר

ככלל, הציונים המסכמים הן של האחות 

הראשית והן של העמיתים הגבוהים. ממוצע 

כללי מחלקתי של כל אחראית בחדר לידה, 

כפי שהעריכו אותן עמיתיהן, היה 85.4%, גדול 

ב-0.2 בלבד מציון הממוצע הכללי שניתן 

ע”י אחות ראשית לכלל האחראיות. הציון 

הכללי וציוני התמות לא הדגימו הבדלים

משמעותיים בין הערכות עמיתים לאחות 

הערכת עמיתים בסיעוד
אגף מיילדות הדסה הר הצופים

RN, MPH ²חקק ענת  RN, ;MHA ¹קרן שפר

מנהלת חטיבה¹, מרכזת איכות²

המרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה הר הצופים

anat2005@hadassah.org.il   :סופר מכותב

הראשית, ולעומת זאת בניתוח ההיגדים 

לנושאים  ניכרו פערים הקשורים  עצמם 

מסויימים.  

דיון

לשם הערכת עובד יש להשתמש בדרכי 

בשיטה להסתפק  ולא  מגוונות,  הערכה 

יחידה שהיא בד”כ הערכת הממונה. הערכת 

עמיתים כפי שתוצג במאמר זה לא הניבה 

תוצאים משמעותיים בנושאי ההערכה, אך 

ייתכן שהתהליך עצמו תרם להעצמת הצוות 

ולהגברת שיתוף פעולה, שקיפות ופתיחות.  

לא ניתן להסיק מסקנות חד משמעיות על 

הערך של בקרת עמיתים בסיעוד, בשל גודלו 

הקטן של המדגם ואופיו הייחודי של הצוות. 

לכן יש מקום לבדיקה במחלקות נוספות.

סיכום

טרם  בסיעוד  עמיתים  בהערכת  שימוש 

נחקר לעומק ויש מקום להרחיב את המחקר

בתחום זה.  לפיכך, ממליצות לקיים סקר 

נוסף בקרב מחלקות מגוונות בבית החולים. 

הקדמה 
בתהליך עמיתים  מעורבות  של  הרעיון 

לרוב מתרחש  מסורתי  באופן  ההערכה 

בעולם ההוראה האקדמית)3(.  האסטרטגיה

שלפיה עובדים מתבקשים להעריך זה את 

במגוון  להתמקד  יכולה  זה,  של  עבודתו 

תחומים כגון תכנים, ידע , יחסים בינאישיים 

ועוד. הקריטריונים להערכה נתונים ומוגדרים 

מראש והם תואמים לדרישות הארגון את 

העובד.  

אחת בסיעוד  מתקיימת  אחיות  הערכת 

-לשנתיים, מבוצעת ע”י ממונה ישיר ומו

עברת לממונה העקיף.  מטרות ההערכה 

והמשוב ע”פ האגף לאיכות ומצוינות בשירות 

המדינה (2008(, מתייחסות לעולמות תוכן

וכוללים: האחות  בעבודת  משמעותיים 

מקצועיות, יחסי אנוש, התנהגות ומשמעת, 

מעורבות, אחריות ויוזמה, יעילות ומועילות. 

בנוסף למדדי ניהול ומנהיגות.   

מטרות ההערכה ומשוב:  

1. להעריך את רמת התפקוד והביצוע של 

האחות. 

2. לאפשר יצירת דיאלוג מובנה עם האחות 

שבו ניתן לסכם הישגים, קשיים, ציפיות וכו’. 

וכמו כן לעצב את המשך התפקוד והביצוע.

3. להעניק משוב תכליתי לאחות שיאפשר 

לה לשפר את התפקוד והביצוע.

4. לסייע במתן פתרונות תומכים לאחות 

למען הצלחתה במילוי המשימות.

5. לחזק את תודעת ההישגיות בקרב האחיות 

והצוות הניהולי.
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6. להוות אמצעי מרכזי בתכנון, בניהול

ובפיתוח המשאב האנושי.

7. להוות מרכיב חשוב בקידום האיכות

והמצוינות הארגונית.  

ההערכות יכולות להיות מעצבות ומסכמות. 

ברוב המקרים הקריטריונים להערכה נתונים 

ומוגדרים והם תואמים לדרישות שהוצגו 

מראש לביצוע המשימה המוערכת )4(.

בסקירת ספרות בנושא הערכת עמיתים 

בקרב אחיות, מרבית המחקרים מדווחים על 

אסטרטגיה זו כיעילה בהערכת סטודנטים 

)6(. מחקרים בודדים עסקו בשילוב שיטה 

זו בתהליך הערכת אחיות.   במחקר מקדים 

שנערך בבי”ח אוניברסיטאי בפינלד, הוכחו 

החשיבות והפוטנציאל של הערכת עמיתים 

בקשר להתפתחות קריירה בקרב אחיות, כמו 

גם המשמעות שבהערכת עמיתים לבניית 

תוכניות להתפתחות מקצועית של האחיות 

בבי”ח זה.  

הערכת עמיתים מאפשרת לאחיות לתת 

ולקבל תמיכה מקצועית ואישית וכן לקדם 

את התפתחותן.  תמיכה מקצועית מציעה 

אפשרות לשינוי ולפעילויות אלטרנטיביות.   

כבוד  מתן  דורשת  אישית  תמיכה 

לאינדיבידואליות של העמית ותפיסה של 

שוויוניות. תמיכת עמיתים בהיבט האישי 

מורידה רגשות של אי וודאות וחוסר בטחון 

הנגרמים בשל העבודה. תוצר נוסף מהערכת 

עמיתים הוא הגברת שיתוף פעולה ועבודת 

צוות ( 5(.

הטיות  מספר  קיימות  עובדים  בהערכת 

שניתן. כמה  עד  לצמצם  שיש  טבעיות 

הטיות אלו נכונות לגבי הערכה המבוצעת

על ידי ממונים כמו גם ע”י עמיתים.

דוגמאות לסוגי הטיות:  

הרושם לנוכח  המעריכה  הטיית   .1

הראשוני מהמוערכת: הנטייה להעריך את 

המוערכת על יסוד התרשמות ראשונית(

לייחס משקל )מבלי  או שלילית  חיובית 

כלשהו לנתונים ולמידע שנתקבל לאחר 

מועד קביעת התרשמות ראשונית זו.

2. הטיית המעריכה לנוכח אפקט ההילה: 

הנטייה להעריך את המוערכת על יסוד תכונה 

בולטת אחת או יותר, אשר מאפילה על היתר 

ויוצרת רושם כללי , ולגזור מכך את ההערכה 

בכל המדדים ללא בחינתם הנפרד.  דבר זה 

עלול להוביל למתן ציונים לא ענייניים בכל 

אחד מהמדדים או מתן ציון אחיד בכולם.

3. הטיית המעריכה לנוכח האירוע החריג: 

הנטייה להעריך את המוערכת על יסוד אירוע 

חריג, חיובי או שלילי הקשור במוערכת,  אשר 

השאיר את רישומו על המעריכה.

4. הטיית המעריכה לנוכח הדמיון בינה 

את להעריך  הנטייה  המוערכת:  לבין 

המוערכת באופן חיובי יותר,  לנוכח דמיון בין 

המעריכה לבין המוערכת בהיבטים שונים 

כגון:  מעמד חברתי, עמדות זהות ודמיון 

בתחום כלשהו אחר )נציבות שירות המדינה,

 .)2008

מומלץ להשתמש בדרכי הערכה מגוונות 

ולא להסתפק בשיטה יחידה, שהיא בדרך 

כלל הערכת ממונה.  העמיתים מספקים 

נקודת מבט שונה, ולעיתים הם השופטים 

הטובים ביותר בנושאים בהם הממונה הישיר 

אינו יכול להעריך.   

בעבודה זו נערך פיילוט להערכת עמיתים 

שהן מיילדות אחראיות משמרת בהדסה 

הר הצופים. הסקר נערך באמצעות כלי

חולים בבית  העבודה  בהמשך.  שיפורט 

מתנהלת במשמרות בעוד שהממונה הישיר 

עובד רק במשמרות בוקר, דבר שיכול להטות 

את ההערכה. בנוסף, ניהול משמרת מעמיד 

בפני המיילדות אתגרים רבים ולכן נבחרו 

המיילדות אחראיות המשמרת להעריך זו 

את עמיתתה.  

מטרות 
• אומדן המתאם בין הערכת ממונה ישיר 

להערכת עמיתים. 

• אפיון הצוות ברמה מחלקתית: אומדן 

המתאם בין ההיגדים הקשורים לקליניקה 

ולניהול של המוערכות, על פי הערכת ממונה 

ישיר והערכת עמיתים.

• הערכת אחות ברמה האישית ואיתור אחיות 
בעלות יכולות להמשך התפתחות בניהול.

עובדים הערכת  תהליך  ושיפור  אפיון   •
)הערכה מעצבת(.  

תהליך
לקריטריונים  העונה  מחלקה  נבחרה 

הבאים:  

• מחלקה שיש בה לפחות 12 אחיות
העובדות כאחראיות משמרת.

• דינמיקה מחלקתית שגרתית. 
• אחות אחראית לפחות שנתיים בתפקיד 
והביעה נכונות והסכמה להשתתף בתהליך.

• ללא קונפליקטים ידועים בצוות.
גיוס האחות האחראית והנחיות לביצוע 

הסקר

• הסבר על הרציונל והתרומה של הסקר, 
והשיטה הקרויה “הערכת עמיתים”. 

• הצגת הנושא בישיבת צוות וגיוס הצוותים 
להשתתפות בתהליך. 

• הסבר על מילוי השאלון. 
• ההשתתפות בסקר נעשתה על בסיס 

וולונטרי ובאופן אנונימי.  

• איסוף השאלונים ע”י מנהלת החטיבה, 
לרבות מאחות אחראית וסגניתה.

“ומה יצא לי מזה?”

למיילדות המשתתפות בסקר הובטח   •
שהממצאים אנונימיים ולא יעברו לממונים. 

כל מיילדת תוכל לקבל משוב אישי בנושא 

ניהול המשמרת, ובהתאם לרצונה תיבנה 

עבורה תוכנית לקידום כישוריה.

• לאחות אחראית מחלקה ימסרו:  מאפיינים 
של אחראיות המשמרת במחלקתה, מידת 

ההתאמה של הערכות האחות הראשית 

והערכת העמיתים את אותה מיילדת. 

הצגת הממצאים

• ברמה המחלקתית - יוצגו בישיבת צוות.
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• ברמה האישית - יימסרו למי שמעוניינת 
ע”י מנהלת החטיבה באופן אישי. 

תיאור כלי ההערכה )להלן נספח מספר 1(

הכלי מורכב משלוש קטגוריות המורכבות 

מ מספר היגדים.  המעריכה מדרגת כל 

היגד בסולם מ:  1-4, כאשר 1=נמוך ביותר, 

4=גבוה ביותר.  

התמות )קטגוריות( להתייחסות:

1.  מקור לידע וסמכות.

2.  פתרון  קונפליקטים במשמרת.

3. אקלים מחלקתי. 

תיאור המדגם

בחדר לידה הר הצופים 20 אחראיות משמרת. 

השתתפו בסקר 17 מיילדות שהעריכו 20 

אנשי צוות )הענות לסקר - 85% (. מאחר 

וולונטרי,  בסיס  על  הייתה  וההשתתפות 

מסד הנתונים שהתקבל כלל 20 מוערכות, 

שלכל אחת מהן מספר שונה של מעריכים. 

מספר מעריכים לכל מיילדת נע בין 14-17 

הערכות.  ממוצע ההערכות למוערכת 16, 

לא כולל הערכותיה של האחות הראשית 

שחושבו בנפרד.  

ממצאי הסקר
בין ולהשוואה  לממצאים  ההתייחסות 

הערכות העמיתים להערכת אחות הראשית, 

ציון כללי לכל תפורט בהיבטים הבאים: 

מוערכת וממוצע ציוני כלל המוערכות, כמו 

גם  ציוני התמות וההיגדים.

1. אומדן המתאם בין הציון הכללי של 

המוערכות על פי הערכת ממונה ישיר 

והערכת עמיתים

במדגם זה ממוצע כללי מחלקתי של כל 

אחראית בחדר לידה כפי שהעריכו אותן 

עמיתיהן היה 85.4%, גדול ב-0.2 בלבד מציון 

הממוצע הכללי שניתן ע”י אחות ראשית 

לכלל האחראיות  )להלן תרשים מספר 1. ציר 

ה-X מציין מספר מוערכת(, הפרשי הציונים 

האחות לעומת  עמיתים  של  בהערכות 

לעיתים והיו  ב-0.2  הסתכמו  הראשית, 

שליליים ולעיתים חיוביים ללא מגמה ברורה 

)ראו תרשים מספר 2(.

יותר גבוה  ציון  קיבלו  מהמוערכות   45%

יותר  גבוה  ציון  ו-55% קיבלו  מהעמיתים 

מהאחות הראשית.  

טווח הציונים של הערכות העמיתים נע בין 

מינימום 74.4% ומקסימום 95.9%, ולעומת 

זאת טווח הציונים של האחות הראשית היה 

רחב יותר: מינימום 70.4% ומקסימום 97.7% 

2. אפיון הצוות ברמה מחלקתית: אומדן 

המתאם בין התמות וההיגדים הקשורים 

לקליניקה ולניהול של המוערכות על פי 

הערכת ממונה ישיר והערכת עמיתים 

ככלל, הציון המחלקתי המסכם היה גבוה 

בהערכות  והן  העמיתים  בהערכת  הן 

האחות הראשית. נבדקו הקטגוריות הבאות

להתייחסות, ובכולן לא נמדד פער משמעותי

לעמיתים הראשית  האחות  הערכות  בין 

בהתנהלות אחראית המשמרת כמהווה מקור 

לידע וסמכות, פותרת קונפליקטים במשמרת  

ומבטיחה אווירה נעימה במשמרת )אקלים 

מחלקתי(. להלן תרשים מספר 3. 

התמה הראשונה כללה היגדים הקשורים

המוערכת מידה  באיזו  הקליני.  להיבט 

-מפגינה ידע קליני, שולטת בנהלים ובהנ

חיות ומפגינה שיקול דעת. בתמה זו ניתן 

הציון הגבוה ביותר: האחות הראשית 87.5%,

העמיתים 86.3%. בתמה השנייה והשלישית

צוות,  נמדדו היבטים הקשורים לעבודת 

תקשורת ופתרון קונפליקטים. בתמות אלו 

הציונים היו נמוכים במעט.  

לאחר אפיון הצוות נבדקו ההיגדים בהם 

התקבלו ציונים נמוכים )ציון רף - 80 ( לכל 

אחות.   

ההיגדים שדורגו בציונים מתחת ל-80 

ההערכות בקרב  גבוהה  בשכיחות 

העמיתים, קשורים לתקשורת )להלן תרשים 

מספר 4(.  

מאחר ואחות ראשית היא מעריכה בודדת 

אחראיות את  העריכה  לפיה  והסקאלה 

המשמרת נעה בין 1-4, הוחלט שהרף למיפוי 

ההיגדים שדורגו במקום הנמוך ביותר הינו 2. 

לפיכך קיימת הלימה בין הערכת העמיתים 

להערכת האחות הראשית בנושא תקשורת 

)להלן תרשים מספר 5(.  

לאור הנתונים הנ”ל ההמלצה היא לבנות 

תוכנית התערבות לכלל הצוות בנושאים 

הקשורים לתקשורת אמפטית רגועה, רגישה 

וסובלנית, קבלת משוב ופעולה בהתאם.   

בטבלה הבאה השוואה בין ממוצע ציוני

הראשית האחות  ע”י  שניתנו  ההיגדים 

והעמיתים. גם כאן הפערים לעיתים חיוביים 

ולעיתים שליליים. חושב ההפרש בין הערכת 

אחות ראשית להערכת עמיתים.
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אחותהגד
ראשית

פערעמיתים

היגדים קשורים 
לקליניקה

1.9-85%86.9%מפגינה ידע קליני

0.4-86.20%86.6%שולטת בנהלים ובהנחיות

91.20%85.1%6.1מפגינה שיקול דעת קליני

היגדים קשורים 
בניהול

5.8-81.20%87.0%מפעילה צוות רב מקצועי

מפקידה צוות ומשנה הפקדות 
בהתאם למצבי המטופלים וכישורי 

הצוות

86.20%85.4%0.8

מתמודדת ביעילות עם פניות

ותלונות של משפחות ומטופלים

87.50%84.9%2.6

מגשרת בין עבודת הרופאים

לעבודת האחיות

83.70%85.1%-1.4

מקיימת תקשורת אמפטית רגועה 
רגישה וסובלנית 

80%87.0%-7

5.4-80%85.4%מקבלת משוב ופועלת בהתאם

משתפת בחוויות הן  ברמה

המקצועית והן ברמה האישית

86.20%84.9%1.3

90%85.1%4.9מקובלת על המטופלים והמשפחות

מפעילה צוות רב מקצועי, מקיימת תקשורת 

אמפטית רגועה רגישה וסובלנית, מקבלת 

משוב ופועלת בהתאם 

בהיגדים הבאים האחות הראשית העריכה 

גבוהה יותר את הצוות מהעמיתים:  מפגינה

שיקול דעת קליני, מתמודדת ביעילות עם 

ומטופלים, ותלונות של משפחות  פניות 

והמשפחות.  המטופלים  על  ומקובלת 

3. הערכת  אחות ברמה האישית ואיתור 

אחיות בעלות יכולות להמשך התפתחות 

בניהול

לממצאים של הערכת עמיתים יש משמעות 

ברמה האישית. אחות המעוניינת בקבלת 

משוב זה תקבל אפשרות לצפות בנתונים 

באופן אנונימי.  במדגם זה הוחלט להתייחס 

לכל אחות ברמה האישית ולבנות עבורה 

תוכנית שיפור וקידום.

4. אפיון ושיפור תהליך הערכת עובדים 

)הערכה מעצבת( 

בהדסה מתקיימת הערכת עובדים אחת 

לשנתיים  ע”י אחות ראשית.  תחומי הערכה 

נבחרים: איכות בעבודה, היבטים מקצועיים, 

יעילות בביצוע, גמישות ויוזמה, יחסי אנוש 

ועבודת צוות, מתן שירות, מחוייבות ומסירות 

למקום העבודה, כישורים בניהול משמרת.  

בכישורים  להתמקד  בחרנו  זה  בסקר 

בניהול משמרת ולבחון אותם בעיני הצוות 

ובעיני אחראית המחלקה. מיפוי הכישורים

הנדרשים בין היתר לניהול משמרת וצוות, 

רוכזו בשתי תמות בהיגדים כדלקמן:   

✓ הפעלת צוות רב מקצועי.
✓ ציוות בהתאם למצבי המטופלים וכישורי 

הצוות.

✓ התמודדות ביעילות עם פניות ותלונות 
של משפחות ומטופלים.

לעבודת  הרופאים  עבודת  בין  גישור   ✓
האחיות.

✓ קיום תקשורת אמפטית רגועה רגישה 
וסובלנית. 

✓ קבלת משוב ופועלת בהתאם.
✓ שיתוף בחוויות הן ברמה המקצועית והן 

ברמה האישית.

✓ מקובלות על המטופלים והמשפחות.
הערכות  בין  גבוה  מתאם  נצפה  במדגם 

עמיתים להערכת האחות הראשית ברמה 

תורפה  נקודות  של  זיהוי  וגם  הפרטנית, 

משותפות. נראה כי תהליך ההערכה כפי 

שמתקיים עד היום מספק וממצה, ולא היה 

ערך מוסף להערכת עמיתים. יחד עם זאת 

ראינו שיש מקום לניתוח נתוני ההערכה 

של כלל המחלקה בצורה מרוכזת, לקידום 

העשייה המקצועית וקידום היבטים ניהוליים.  

דיון 
מחקרים רבים מדווחים על הערכת עמיתים 

כאסטרטגיה יעילה להעצמת תהליך הלמידה 

ולהגברת המוטיבציה, ושיטה זו מיושמת 

בהצלחה במערכת ההשכלה הגבוהה בכל 

ליישום הערכת  דוגמאות  התוכן.  תחומי 

עמיתים בהנדסה, במקצועות הבריאות, 

ועוד. בהערכת במשפטים, במדעי הרוח 

תכנון על  מובנה  דגש  קיים  עמיתים 

ורפלקציה והיא חושפת בפני המשתתפים 

לא רק את התוצרים, אלא גם את הטכניקות 

ואת תהליך ההערכה שמבצעים העמיתים 

והמורה. או במקרה שלנו - האחות הראשית.

מממצאי פחות  לא  חשוב  התהליך 

ההערכה )6(. 

כי נמצא  Dominickנ)2(  של  במחקרו 

התרומה )לשיפור הישגים( של עצם ביצוע 
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הערכת עבודות עמיתים, אינה פחותה מן 

התרומה של המשוב שאותו קיבלו סטודנטים 

על עבודתם הם. 

בסקר זה לא נמדדה התרומה של התהליך 

עצמו לעמיתים המבקרים או למבוקרים, 

אולם ניתן לאמור שהענות הצוות לביצוע 

)85%( גבוהה  הייתה  עמיתים  הערכת 

והירתמותה של האחות הראשית לתהליך 

הייתה משביעת רצון. יש להדגיש כי לא

האחות על  עמיתים  הערכת  נעשתה 

הראשית. ככלל הציונים המסכמים הן של 

האחות הראשית והן של העמיתים גבוהים. 

במדגם הנ”ל הציון הכללי וציוני התמות לא 

הדגימו הבדלים משמעותיים בין הערכות 

זאת ולעומת  עמיתים לאחות הראשית, 

פערים ניכרו  עצמם  ההיגדים  בניתוח 

הקשורים לנושאים מסויימים.  

ייתכן וניתן לייחס את הממצאים של הציונים 

ציוני האחות בין  ואת ההלימה  הגבוהים 

המחלקה סוג  ע”י  לעמיתים,  הראשית 

ייחודי  והצוות: חדר לידה הינו שדה קליני 

ואיכותי הכולל בתוכו מיילדות, תחום המוגדר 

כמקצוע ובהתאם לכך סמכויות ואחריות. 

בהיגדים הבאים העמיתים העריכו גבוהה את 

עמיתותיהן יותר מאשר האחות הראשית: 

“מפעילה צוות רב מקצועי”, “מקיימת 

רגישה רגועה  אמפטית  תקשורת 

ופועלת  משוב  “מקבלת  וסובלנית”, 

בהתאם”. לעומת זאת, האחות הראשית 

העריכה גבוהה יותר את הצוות מהעמיתים 

בנושאים:  “מפגינה שיקול דעת קליני”, 

“מתמודדת ביעילות עם פניות ותלונות 

של משפחות ומטופלים” ו”מקובלת על 

המטופלים והמשפחות”.

השערות לממצאי הפיילוט 
• אחות ראשית שעובדת בקרים בלבד ולא 
נמצאת במשמרות ערב לילה וסופ”ש - האם 

היא רואה את כל התמונה? 

כלים יש  הראשית  לצוות/אחות  האם   •

וכישורים לביצוע הערכה?

• האם לאחות הראשית שיקולים נוספים 
בעת ההערכה, כגון רצון להעצמה ולשיפור 

ולקידום? 

• האם השיוך וההזדהות בתחום הספיציפי
שיוצרת  יחידה  לגאוות  גורם  )מיילדות(, 

הטיות? 

• N  קטן על צוות ייחודי - האם במחלקות 
אחרות נקבל ממצאים דומים? 

על  היחסים החברתיים השפיעו  • האם 
ממצאי ההערכה? 

• יש לזכור שבכל ההערכה קיימות הטיות 
שונות של המעריך, כגון: הרושם הראשוני 

מהמוערכת,  אפקט ההילה, הטיית המעריכה 

לנוכח הדמיון בינה לבין המוערכת ועוד.   

עמיתים,  הערכת  אסטרגיית  האם   •
שהושאלה על ידינו מעולם הלמידה לעולם

תוכן של תעסוקה בכלל ובסיעוד בפרט, 

יכולה להוביל לתהליך ולתוצאות אפקטיביות 

ומשמעותיות בסיעוד?  

המטרות כפי שהוצגו מלכתחילה, הושגו הן 

בהיבט של משוב אישי למיילדות אחראיות 

המשמרת לצורך שיפור ושימור יכולות לניהול 

משמרת. ברמה המחלקתית, אחות ראשית 

צריכה למפות את כלל המחלקה לאחר 

חוזקות  ולזהות  עובדים,  הערכות  ביצוע 

וחולשות לפיהם לבנות תוכנית התערבות 

מחלקתית.     

הנ”ל: במחלקה  ההערכות  מממצאי 

הנושא הנבחר לשיפור ע”י העמיתים והאחות

הראשית הינו תקשורת.   

לסיכום, בתוכניות עבודה לשנה הקרובה 

תגובש תוכנית התערבות בנושא תקשורת, 

הכוללת בתוכה פיתוח מיומנויות התמודדות 

ביעילות עם פניות ותלונות של משפחות

הרופאים עבודת  בין  גישור  ומטופלים, 

לעבודת האחיות, קיום תקשורת אמפטית 

משוב וקבלת  וסובלנית  רגישה  רגועה, 

ופעולה בהתאם.  

סיכום
יש להשתמש בדרכי הערכה מגוונות לשם 

הערכת עובד, ולא להסתפק בשיטה יחידה 

שהיא בד”כ הערכת הממונה.  העמיתים 

מספקים נקודת מבט שונה. הערכת עמיתים

כפי שנערכה בפיילוט שהוצג במאמר זה 

בנושאי  לא הניבה תוצאים משמעותיים 

ההערכה, אך ייתכן שהתהליך עצמו תרם 

להעצמת הצוות ולהגברת שיתוף פעולה, 

שקיפות ופתיחות.  

לא ניתן להסיק מסקנות חד משמעיות על 

הערך של בקרת עמיתים בסיעוד, בשל גודלו 

הקטן של המדגם ואופיו הייחודי של הצוות. 

יש מקום לבדיקה במחלקות נוספות.

קיים מתאם בין ציוני המיילדות כפי שהוערכו 

ע”י האחות הראשית ועמיתותיהן, אולם 

בניתוח מעמיק של הנתונים על פי היגדים 

ניצפו הבדלים מהותיים יותר בין ההערכות.  

כאמור לעיל, הנושאים שהמחלקה זקוקה 

לחיזוק קשורים במיומנויות תקשורת.       

ממצאי הפיילוט ישמשו:  

• מתן משוב לכל מיילדת אחראית משמרת 
ובניית תכנית לפיתוח כישורים.

• מתן משוב לאחות ראשית לגבי מידת 
הערכת לבין  הערכתה  בין  ההתאמה 

העמיתים.

אחראיות בפורום  הממצאים  הצגת   •
משמרת. 

• איתור אחיות בעלות יכולות להמשך
התפתחות בניהול.

• ניתוח נתוני ההערכה של כלל המחלקה
העשייה וקידום  לשיפור  תחום  בכל 

המקצועית.

המלצות 
השימוש בהערכת עמיתים בסיעוד טרם 

נחקר לעומק ויש מקום להרחיב את המחקר 

בתחום זה. לפיכך ממליצה לקיים סקר נוסף 

בקרב מחלקות מגוונות בבית החולים. 
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נספח מספר 1:  אחריות משמרת -  בקרת עמיתים

ניהול משמרת מעמיד בפני האחות אתגרים רבים.לפניך טבלה המפרטת היגדים המתייחסים ליכולותיה של האחות למלא חלק מתפקידיה 

כאחראית במשמרת. נבקשך לציין ב X באיזו רמה לדעתך באים לידי ביטוי יכולותיה של האחות  המוערכת.

יש לסמן X אחד בלבד לכל אחד מההיגדים.1 = נמוך ביותר 4 = גבוה ביותר

שם האחות המוערכת: _______________________________ 

4321דוגמאות המבטאות את ההיגדהיגד 

מקור  מהווה 

לידע וסמכות

מפגינה ידע קליני

שולטת בנהלים ובהנחיות

מפגינה שיקול דעת קליני

-פותרת קונפ

-ליקטים במש

מרת

מפעילה צוות רב מקצועי

מפקידה צוות ומשנה הפקדות בהתאם למצבי המטופלים וכישורי הצוות

מתמודדת ביעילות עם פניות ותלונות של משפחות ומטופלים

מגשרת בין עבודת הרופאים לעבודת האחיות

ה  ח י ט ב מ

אווירה נעימה 

במשמרת

מקיימת תקשורת אמפטית רגועה רגישה וסובלנית 

מקבלת משוב ופועלת בהתאם

משתפת בחוויות הן  ברמה המקצועית והן ברמה האישית

מקובלת על המטופלים והמשפחות
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האגף לאיכות ומצויינות בשירותי המדינה, )ינואר 2008(.  הערכה ומשוב אחיות.  ערכת הסברה והנחיות למונות מעריכות.  נדלה ב- 5.9.16 מהאתר:. 1

http://www.gp.gov.il/docs/2601.pdf
2. Dominick PG, Reilly, RR., McGourty J. )1997(. The effects of peer feedback on team member behavior. Group and Organization           

Management, 22, 508-520.
3. Falchikov, N., & Goldfinch, J. (2000). Student peer assessment in higher education: A Meta-analysis comparing peer and teacher 

marks. Review of Educational Research, 70,)3(, 287 - 322.
4. Martinazzi, R., )1998( “Design and development of a peer evaluation instrument for student learning teams”, Proceedings 1998 ASEE 

Annual Conference, Seattle, WA, June 28-July1,1998. http://fie.engrng.pitt.edu/fie98/papers/1309.pdf 
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Teaching and Learning Within and Across Disciplines, p189-200. Proceedings of the 5th Annual Teaching Learning Forum, Murdoch 
University, February 1996. Perth: Murdoch University. http://cea.curtin.edu.au/tlf/tlf1996/zariski.htm

להמשיך ולקיים הערכות מובנות אישיות 

ע”י אחות ראשית לכל איש צוות במתכונת

האחיות את  להכשיר  אולם  הנוכחית, 

כלל הישגי  של  רוחבי  לניתוח  הראשיות 

לזיהוי נבחרים  הגדים  פי  על  המחלקה 

בניית לאלו,  בהתאם  וחולשות.  וחוזקות 

תוכנית התערבות עתידית מחלקתית נוסף 

לאישית.  

פילוח וניתוח המשאב האנושי ברמת הארגון 

וזיהוי צרכים של כלל בית החולים לקידום

מרכזי אמצעי  יהווה  זה  פילוח  ולשיפור. 

בתכנון, ניהול ובפיתוח ההון האנושי, ומהווה 

מרכיב חשוב בקידום האיכות והמצוינות 

הארגונית.  
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תקציר
תהליך האקרדיטציה )הסמכת איכות של בתי 

חולים ע”י ארגון ה-JCI( בו משתתפים בתי 

החולים בארץ, יצר מערכת מושגים והבנות 

חדשות במערכת הבריאות. מושגים כמו 

ניהול ושיפור איכות ובטיחות, הפכו לנחלת 

הכלל ומיושמים על פי הסטנדרטים של 

האקרדיטציה. ראייה רחבה של התפתחות 

תחום האיכות בכלל ובמערכת הבריאות 

איכות לניהול  שיטות  הכרת  תוך  בפרט, 

ואמצעים למדידתה, יועילו במתן רקע כללי 

והבנות מעמיקות יותר לתהליך האקרדיטציה.

במסגרת המאמר הנוכחי, נציג את  השיטות

הקלאסיות להבטחת איכות: הראשונה מוכרת

  (Total Quality Management( בשם 

TQM- ניהול איכות כוללני, שהינה גישה 
מנחים עקרונות  של  ומערכת  ניהולית 

המבוססים על תורתו של דמינג, )1(. השיטה 

Six Sigma )שש סיגמא(  השנייה נקראת 

והיא נועדה לבחון פגמים וסטיות בייצור 

ולפעול לצמצומם. הגישות ילוו בהדגמות 

מתוך פרויקטים שבוצעו במערכת הבריאות.

TQM ניהול איכות כוללת
 )TQM( ”את המושג “ניהול איכות כוללת

טבע בשנת 1956 ארמנד פייגנבאום, מהנדס 

חשמל ממסצ’וסטס, שקידם את תפיסת 

האיכות ובקרת האיכות הכוללת. למרות 

שיטות לניהול איכות - מהפכת שנות השמונים
ד”ר מיכל רסין RN, PhD, מרכזת אקרדיטציה ויחידת מחקר בסיעוד

מרכז רפואי יצחק שמיר קמפוס אסף הרופא

rasinm@asaf.health.gov.il  :סופר מכותב

שפייגנבאום ראה באיכות אינטרס עסקי ולא 

ערך עליון, גישת ה-TQM הרשמית שנוסחה 

בשנת 1985 על ידי משרד ההגנה האמריקאי, 

מייחסת לאיכות חלק חשוב באסטרטגית 

בפני עצמה. ומטרה  הניהול של הארגון 

הגישה מייצגת מסלול של שיפור מתמיד 

הבא לידי ביטוי באיכות הניהול, העבודה, 

הביצוע והתפוקה בכל הדרגים והמגזרים 

בארגון )2(. 

באמצע שנות השמונים התפשט השימוש 

בגישת ה-TQM בעיקר במפעלי תעשיית 

הרכב וההייטק, ורק מאוחר יותר נעשה בה 

שימוש גם במגזר הציבורי והממשלתי, כמו 

למשל במערכות החינוך והבריאות. בארגונים 

שונים גישה זו לובשת צורות שונות. כל ארגון 

מתאים לעצמו את השיטה ובונה לו תרבות 

איכות בתבנית המתאימה לו )3(.

ההבדל בין ה-TQM לבין השיטות הקודמות 

מתמקד בארבעה נושאים: 

1. רמת מעורבותם של העובדים בארגון 

- בעוד שבעבר התפיסה הייתה שכל אחד 

אחראי לביצוע מטלותיו, על פי התפיסה 

החדשה כל עובד אמור לדעת מהם יעדי 

הארגון וכיצד הוא יכול לקדם את השגתם.

2. איסוף נתונים וניתוחם - לפי השיטה 

החדשה נדרש שינוי בתרבות הארגון, שכן 

ארגונים המסתפקים ברמת איכות כוללת 

מדגישים רק את “השורה התחתונה” של 

הנתונים הכמותיים, רווח ועמידה בתקציב,

למנוע שיכולים  נתונים  מנתחים  ואינם 

כישלון ולשחזר הצלחות, כגון עלויות סמויות 

ויעילות הניהול.

3. גיוס משאבי הארגון לתמיכה באיכות - 

לפי שיטת ה-TQM יש לאתגר את העובדים 

כל הזמן, לעודד אותם לחדש ולהתמודד עם 

הבעיות ולתגמל אותם. הנחת היסוד היא 

שתפקיד העובד הוא לא רק לעשות את 

עבודתו, אלא גם לשפר את איכותה כל הזמן.

4. שלילת שביעות רצון עצמית - הגישה 

מניחה כי שביעות רצון פירושה קפיאה על 

השמרים, ולכן היא שוללת אותה )4(.

העקרונות המנחים של ניהול איכות כוללני 

הם:

א.  שינוי בתפקיד ההנהלה מניהול להנהגת   

תרבות של איכות בארגון.

ב.  התמקדות בלקוחות החיצוניים והפנימיים.

ג.  שיפור מתמיד של תהליכים בתוך הארגון.

בארגון התפקידים  בעלי  כל  שיתוף  ד.  

בתהליך השיפור.

ה.  מתן אפשרות לעובדים להפוך לכוח 

והן כחלק  המניע לשיפורים, הן כיחידים 

מצוותים.

והמרצה של עבודת צוות בכל ו.  עידוד 

הרמות ובצוותים רב-תחומיים.

ז.  עירוב ספקים בתהליך השיפור כשותפים 
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בהצלחת הארגון.

ח.  ייזום תהליך השיפור על בסיס מדידה 

ומדדים כמותיים ואיכותיים.

ט.  בקרת תהליכים.

 TQM-להלן דוגמה לשימוש בעקרונות ה

מתוך עבודה שנעשתה במרכז הרפואי אסף 

הרופא, אשר זכתה במקום הראשון בתחרות 

השנתית לצוותי שיפור בשירות המדינה )4(.

מטופלים לאחר ניתוחי ערמונית זקוקים 

השתן  שלפוחית  של  מתמדת  לשטיפה 

כדי למנוע היווצרות קרישי דם. השלפוחית

וזו גם  נשטפת בעשרות ליטרים ביממה, 

הכמות המנוקזת. מקובל היה לנקז את 

הנוזלים למערכת פתוחה, כגון דלי, שיכול 

להכיל כמות גדולה של נוזלים. אולם ניקוז 

ויוצר רתיעה  פתוח מהווה סיכון לזיהומים 

אצל המטופל עקב מראה הדם שבשתן, 

והדם שנשפך לעיתים על הסדין והרצפה 

סביב הדלי. יתרה מזאת, ניקוז פתוח מגביר 

את הסכנה לקרישי דם במערכת ומעלה את 

הצורך בשטיפות ידניות חוזרות של המערכת, 

אשר גורמות למטופל כאב ומגבירות את 

הפוטנציאל לזיהומים. בנוסף, הניקוז הפתוח 

מקשה על עבודתו של הצוות הסיעודי עקב 

הצורך בריקון תכוף של הדלי )כל רבע שעה(, 

שמשמעו סחיבת כמויות גדולות של נוזלים, 

אשר גורמת עם הזמן לכאבי גב ומובילה 

להיעדרות מהעבודה.

לפתרון הבעיה הוקם צוות רב-מקצועי שכלל 

אחיות, רופאים, אפידמיולוגים ומהנדסי בית-

חולים. אחרי חשיבה מרובה עלה הרעיון של 

בניית מערכת ניקוז סגורה. כל אחד מחברי 

הצוות תרם את חלקו המקצועי בתכנונה 

ובבנייתה של המערכת, כדי שתהיה בטוחה

ויעילה נוחה  וגם  בעבור המטופל  ביותר 

לשימוש. המערכת מתחברת לשקית הניקוז 

מצד אחד, ולמערכת האינסטלציה מהצד 

חד-כיווני מצוידת בשסתום  היא  האחר. 

נוזל  ]מרווח אוויר[ שאינו מאפשר חזרת 

שנשטף לכיוון המטופל. נוזל השטיפה נכנס 

לביוב אחרי שעבר תהליך חיטוי על-ידי כדור 

כלור מוצק, כך שגם הבטיחות האקולוגית 

מובאת בחשבון. סקירת ספרות שנערכה 

בנושא העלתה כי אין אנלוגיות של מערכות 

וכי עובדים עדיין בשיטה  סגורות בעולם, 

הפתוחה.

ניתוח תרומת המערכת לשיפור התהליכים 

:TQM-בארגון על פי עקרונות ה

1. כמות - בניית המערכת היא חד-פעמית, 

ואין צורך בכמויות של שקיות וצנרת חיצונית 

המחייבות החלפה מספר פעמים במשמרת.

2. זמן - מבחינת המשאב האנושי החיסכון

זמן להקדיש  במקום  אחות.  בזמן  הוא 

לסחיבה מואצת של דליים המלאים בנוזל 

שטיפה, היא מתפנה לשוחח ולהדריך את 

המטופל ואת בני משפחתו ולעקוב אחר 

מצבו הקליני הבתר-ניתוחי.

- העלות  ועקיף(  ישיר  )תקציב  עלות   .3

של בניית המערכת לחדר אחד )שלושה

מטופלים( היא כ-10,000 ש”ח, שהם הוצאה 

לשימוש זאת  משווים  אם  חד-פעמית. 

בשקיות שתן, המוחלפות מדי רבע שעה, 

הסגורה המערכת  בעזרת  להגיע  ניתן 

לחיסכון של כ-100 שקיות ביום. כמו כן, נחסך 

הצורך בהחלפת סדינים וניקוי רצפה עקב 

הדם הניתז מהדלי בשיטה הפתוחה. יתר 

על כן, נחסך השימוש במזרקים המיועדים 

ונחסך הפתוחה,  המערכת  לשטיפת 

שימוש במשככי כאבים ובאנטיביוטיקה הודות

למניעת הזיהומים הנגרמים עקב שטיפות 

ידניות חוזרות של המערכת הפתוחה.

4. צמצום ליקויים - כאמור, המטופל אינו 

סובל מכאבים עקב שטיפות חוזרות של 

 )cross infection( המערכת, הסכנה לזיהום

פוחתת וחלה ירידה בסכנות התעסוקתיות 

לאחיות )כאבי גב עקב סחיבה מתמשכת 

של דליים כבדים(.

5. שביעות רצון של הלקוחות - המטופל 

ושביעות-הרצון  יותר  רגועים  ומשפחתו 

שלהם מהטיפול עולה, מפני שהמערכת 

הסגורה חוסכת מהמטופל את הכאב שהיה 

כרוך בשטיפות הידניות, את מראה הדם וכן 

זיהומים פוטנציאליים. פרט לכך, פרטיותו 

וכבודו של המטופל נשמרים כי אין צורך 

להוריד ממנו את השמיכה והלבוש לשם 

ביצוע שטיפות חוזרות.

6. קיצור תהליכים - נחסך זמן עבודה יקר של 

האחות. היא אינה צריכה להתעסק לאורך 

המשמרת בריקון דליים, ותהליך השטיפה 

מתקצר ונעשה יעיל יותר שכן ניתן לקיים 

קצב שטיפה מהיר יותר.

7. שיפור התקינות המנהלית - ניהול העבודה 

הסיעודית נהפך ליעיל יותר.

הבקרה  - המנהלית  הבקרה  שיפור   .8

הסיעודית אחר מצבו של המטופל נעשית 

גם היא יעילה יותר, מכיוון שלאחות יש זמן 

רב יותר להקדיש למטופל ולאמוד את מצבו.

9. הדוגמה שתוארה ממחישה את העבו-

דה על פי עקרונות ה-TQM, במיוחד בכל

הקשור לייזום תהליכי שיפור בארגון שמקורם 

ביצירתיות של העובדים ובשיתוף-פעולה 

של צוות רב-מקצועי, שהפכו לכוח המניע 

בקידום האיכות במחלקה.

Six Sigma - ”שש סיגמא“
“שש סיגמא” היא שיטה שפיתחה חברת 

מוטורולה בשנת 1986 כדי “לחסל” פגמים, 

עודפים, בזבוז וחוסר יעילות בתהליכי הייצור. 

אף שהשיטה סטטיסטית בעיקרה, השקפת 

העולם הניצבת מאחוריה מניחה כי ניתן 

להגיע לרמה של ביצוע מושלם ללא תקלות 

שיתאים לצורכי הלקוח )6(.

סיגמא )σ( היא אות יוונית שסטטיסטיקאים 

סטיית-תקן לסמן  כדי  בה  משתמשים 

מהממוצע, או את כמות השונּות בתהליך

נועדה סיגמא”  ה”שש  שיטת  שנמדד. 

לצמצם את השונות ולהבטיח שבכל תהליך

בין  תקן  סטיות  מ-6  יותר  יתרחשו  לא 

הממוצע לבין הגבול העליון והגבול התחתון

הנמדדים )7(. מערכת הבריאות אימצה את 
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הגישה בתחילת שנות התשעים, והציבה 

ערכי סיגמא מציאותיים בהתאם לנושא 

שנבדק. למשל, כאשר המטרה הייתה צמצום 

מספר הטעויות במרשמי תרופות, הצבת 

ערך סיגמא של 3.8 הייתה מאפשרת להגיע 

ל-200,000 טעויות בשנה. מאחר שמספר 

זה גבוה ואינו משרת את המטרה, הבחירה 

בערך סיגמא 6, המאפשר רק 68 טעויות 

בשנה, היא בחירה מציאותית יותר שמביאה 

בחשבון את התהליך שנבדק )8(. 

ניתן להיווכח בהבדלים בולטים בין ערכי 

סיגמא שונים. לדוגמה, בתהליך שנועד לשפר 

את לוח הזמנים בחדר ניתוח, הצבת ערך 

סיגמא 4 מתורגמת לכך ש-24 מתוך 100 

ניתוחים ביום לא התחילו בזמן, ואילו הצבת 

ערך סיגמא 5 מתורגמת לכך שניתוח אחד 

בלבד מתוך 100 ניתוחים ביום לא התחיל 

בזמן )9(. בהתבסס על ניסיונם של ארגונים

ניתן  שיישמו את שיטת ה”שש סיגמא”, 

ללמוד כי חברות הפועלות ברמת איכות של 

עד “שלוש סיגמא” נאלצות להקצות בין 25% 

ל-40% מהכנסותיהן לפתרון בעיות. לעומתן, 

חברות הפועלות ברמת איכות של “שש 

סיגמא” מקצות רק 5% לפתרון בעיות )6(.

פרויקטים שמבוצעים על-פי גישת ה”שש 

סיגמא” עושים שימוש באחת משתי שיטות:

,DMAIC )define, measure, analyze
improve, control(, המשמשת לשיפור תהליך 
 DMADV (define, measure,-שכבר קיים, ו

analyze, design, verify), המשמשת לקידום 
תהליך חדש שלא היה קיים בעבר. שתי 

השיטות כוללות חמישה שלבים:

1. הגדרה )define( - זיהוי תהליך המחייב

רלוונטיים צוות  אנשי  ובחירת  שיפור 

בעלי יהיו  שבצוות  מומלץ  לפרויקט. 

team spon-( נותן חסות  התפקידים הבאים:

sor( - נציג מטעם הנהלת הארגון שמבין את 
חשיבות הפרויקט לארגון ואשר יש לו כוח 

מאמן  ויכולת להשיג משאבים לפרויקט; 

- מומחה לתהליכי “שש  )team coach(

כלי להציע את  לרוב  סיגמא” שתפקידו 

המדידה שבו ייעשה שימוש ולהיות אחראי 

- )team leader( לניתוח הנתונים; מנהיג

הצוות להנעת  לניהול הפרויקט,  אחראי 

 team( ולהשגת מטרות הפרויקט; חברי צוות

members( - אנשי שטח ששותפים בתהליך
היטב. חשוב שהצוות  אותו  ולכן מכירים 

שיורכב יהיה רב-מקצועי ויכלול לפחות חבר 

צוות אחד שמכיר את ההיבטים הכלכליים של 

הפרויקט. לאחר גיבוש אנשי הצוות, הצעד 

הבא הוא הגדרת מטרות הפרויקט. לשם 

כך יש לזהות את צורכי הלקוחות. את זאת 

ניתן לעשות על ידי פגישות וראיונות איתם. 

בשלב זה גם מגדירים את שיטות המדידה 

שישמשו להערכת התהליך.

2. מדידה )measure( - בשלב זה בוחנים 

את הבעיה לעומק באמצעות איסוף נתונים.

רמת לקביעת  מיועדת  התהליך  מדידת 

הביצועים הנדרשת. הנתונים נאספים לאורך 

זמן, כדי שייצגו באופן הולם את הבעיה. ניתן 

לאסוף את הנתונים מהאנשים המעורבים 

בבעיה.

3. ניתוח )analyze( - בשלב ניתוח הנתונים 

מחדדים את הגדרת הבעיה ומפרידים בין 

עיקר לטפל. הניתוח מיועד להגיע לשורש

חייב הצוות  לפגמים.  הגורמות  הבעיות 

להשתמש בנתונים שאסף, ולא להסתמך 

על דעות אישיות.

זה מזהים  - בשלב   )improve( 4. שיפור 

פתרונות שיטפלו בשורש הבעיה. לשם כך 

נדרשת יצירתיות וחשיבה “מחוץ לקופסה”,

-וגם נחישות ומאמץ לשכנע את אלה המתנג

דים לשינוי של שיטת העבודה ושל הדפוסים 

הקודמים שבהם התרחש התהליך. בהמשך 

לכך בונים תכנית שיפור ומיישמים אותה. 

יישום התהליך מחייב הערכה שוטפת.

5. בקרה )control( - השלב האחרון נועד

תחזור  לא  שטופלה  הבעיה  כי  להבטיח 

בעתיד, וכי השיפור יימשך לאורך זמן. ניתן 

לעשות זאת על-ידי איסוף נתונים מתמשך.

בעבודה על-פי שיטת DMADV, המשמשת 

לתהליכים חדשים שלא היו קיימים בעבר, 

השלב הרביעי כולל תכנון )design( מפורט 

של התהליך כך שיענה על דרישות הלקוח, 

והשלב האחרון הוא אימות )verify( יכולות 

וביצוע התכנון.

להלן דוגמה לפרויקט שבוצע בחדר ניתוח 

על-פי גישת ה”שש סיגמא”, שמטרתו הייתה 

לשפר את העמידה בלוחות זמנים בחדר 

הניתוח )9(. הצוות שעבד על הפרויקט כלל 

אחות מומחית קלינית שמונתה כמובילת 

שהיה אדמיניסטרטיבי  מנהל  הפרויקט, 

המיומן מחשבים  איש  לתקציב,  אחראי 

בשימוש בשיטת ה”שש סיגמא”, פקידת חדר 

ניתוח האחראית לתיאום לוח הזמנים וכמה 

אחיות העובדות בחדר ניתוח. בשלב הראשון

הזמנים בלוח  עמידה  לאי  הסיבות  זוהו 

באמצעות סקר שנערך בקרב צוות המנתחים 

והאחיות. ניתוח הנתונים הראה באופן חד 

משמעי כי איחור בביצוע הניתוחים מהווה 

אי של  מהמקרים  לכ-80%  הסיבה  את 

שסיבות מעניין  זמנים.  בלוחות  עמידה 

התעסקות כגון  בסקר,  שעלו  נוספות 

בעודף ניירת, חדרים תפוסים ומחסור בציוד, 

לא נמצאו משמעותיות לאי עמידה בלוח 

הזמנים. בהמשך ערך צוות הפרויקט מיפוי 

של התהליך והמקומות שהמטופל עובר עד 

שהוא נכנס לחדר הניתוח. מיפוי התהליך 

הוא כלי עזר חשוב בהחלטה מה בדיוק 

צריך למדוד. בעקבות המיפוי שנערך הוחלט 

לבצע את המדידות הבאות: זמן השהייה 

של המטופל בחדר הקבלה, הזמן שחולף 

עד שהמטופל מוכן לכניסה לחדר הניתוח, 

הזמן שחולף עד שהמטופל מורדם, הזמן 

שחולף עד שצוות חדר הניתוח מוכן לניתוח, 

הזמן שחולף עד שמנקים ומציידים מחדש 

את החדר לקראת הניתוח הבא ועוד. המיפוי 

והמדידה הם שלבים חשובים ביותר בתהליך, 

מכיוון שעל פיהם ניתן לראות באופן מוחשי 

באיזו נקודה בדיוק יש למקד את מאמצי 

השיפור בתהליך. איסוף הנתונים נמשך 13 
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חודשים. מספר חדרי הניתוח שבהם נעשה 

שימוש מדי יום היה 5-4, ומספר הניתוחים 

הממוצע ביום היה 18.57. בנקודת איסוף 

הנתונים הראשונה שלפני ביצוע ההתערבות,

ביום התחילו  12% מהניתוחים  כי  נמצא 

בדיוק בזמן בהתאם ללוח הזמנים, וכל שאר

הניתוחים חרגו מלוח הזמנים.

ניתוח הנתונים הוא השלב הקריטי ביותר 

בתהליך, מכיוון שבו מזהים את הממצאים 

המשמעותיים ביותר ומחליטים היכן למקד 

יהיו.  את מאמצי השיפור ומה בדיוק הם 

הפתרונות המוצעים בשלב זה מבוססים על 

ניתוחים סטטיסטיים, ולא סתם על הנחות

הסטטיסטיים הניתוחים  השערות.  או 

שנערכו בין הסיבות לתוצאות, הראו קשרים 

משמעותיים בין זמן השהייה של המטופל

הניתוח  תחילת  זמן  לבין  הקבלה  בחדר 

)p=0.000(. ניתוחי רגרסיה שנעשו כדי לבדוק 

את ההשפעות היחסיות של כמה משתנים, 

הראו קשר מובהק )p=0.000( בין זמן הגעת 

המנתח לחדר הניתוח לבין התחלת הניתוח 

בין הזמן  )p=0.042( וקשר מובהק  בזמן, 

שחולף עד שהצוות מוכן לניתוח לבין התחלת 

הניתוח בזמן.

בעקבות ניתוח הממצאים התקבלה החלטה 

על זמן מטרה לכל אחד מהשלבים בתהליך. 

למשל, נתונים שהתקבלו מ-52 ניתוחים 

שנבדקו הראו כי זמן השהייה הממוצע של 

11.6 דקות,  המטופל בחדר הקבלה היה 

יותר  וכי ב-40.38% מהמקרים הוא נמשך 

מ-10 דקות. בנושא זה נדרש שיפור רב ולכן 

הוחלט לכוון את מאמצי השיפור לצמצום 

זמן השהייה בחדר הקבלה, ולקבוע זמן-

מטרה של 10 דקות שתורגם לערך סיגמא 

של 1.74 יחידות. בנוסף, ההבנה שגורמים 

נוספים כגון איחור בהגעת המנתח לניתוח 

ועיכוב במוכנות הצוות לניתוח, תורמים רבות 

לאי העמידה בלוחות זמנים, הובילה לכמה 

שינויים שנועדו לייעל את התהליך. השינוי 

המשמעותי ביותר שעלה בעקבות סיעור 

מוחות שערך צוות הפרויקט, היה קשור 

למבנה הפיזי: חדר הקבלה וחדר השחרור 

הועברו לקומה הראשונה, שבה היו ממוקמים 

חדרי הניתוח וההתאוששות. מיקום החדרים 

החדש יצר שינויים מרחיקי לכת, כגון חיסכון 

בזמן שנדרש על-מנת לנייד את המטופל 

במתחם של חדר הניתוח. כמו כן השתפרה 

התקשורת בין הצוותים מכיוון שכעת הם 

היו באותה קומה, זמינים יותר זה לזה ויכלו 

לתקשר ביניהם טוב יותר. הדבר הוביל בין 

היתר, גם לחיסכון בזמן שבוזבז קודם לכן 

על טלפונים. בעקבות השינוי המבני קוצרו 

כל זמני המעבר בין האתרים השונים שבחדר 

ניתוח. כתוצאה משינוי זה לבדו עלה באופן 

דרמטי שיעור הניתוחים שהחלו בזמן מ-12% 

ל-89%. יתר על כן, הזמן שחלף בין הניתוחים 

התקצר מממוצע של 23.8 דקות לפני השינוי 

ל-17.9 דקות אחרי השינוי. בעקבות השינוי 

המבני היה אפשר לנייד צוותים ביתר יעילות

ולא  יותר  זמין  מאתר לאתר, הצוות היה 

היה צריך לרוץ מקומה לקומה. בסופו של 

דבר קידם הפרויקט עמידה בלוחות-זמנים 

בחדר ניתוח, ושיפר את שביעות-רצונם של

המטופלים והמטפלים כאחד.

סיכום ומסקנות
במאמר זה הוצגו בהרחבה התאוריות שרווחו 

 TQM-בשנות השמונים-תשעים. שיטת ה

מייצגת מסלול של שיפור מתמיד הבא לידי 

ביטוי באיכות הניהול, העבודה, הביצוע,

התהליכים ואיכות התפוקה בכל הדרגים 

והמגזרים בארגון. היא מתמקדת בכך שכל 

עובד אמור לדעת מהם יעדי הארגון וכיצד 

הוא יכול לקדם את השגתם. הנחת היסוד 

של הגישה היא שתפקיד העובד הוא לא 

רק לעשות את עבודתו, אלא גם לשפר 

 TQM-את איכותה כל הזמן. לפי שיטת ה

איסוף הנתונים וניתוחם מתמקד גם בנתונים 

שיכולים למנוע כישלון ולשחזר הצלחות. 

הגישה השנייה שהוצגה היא גישת ה-”שש 

סיגמא”, שלמעשה קובעת תקן לתהליך 

הייצור והשירות שלא יעלה על שש סטיות 

מהממוצע. יישום עקרונות השיטה מורכב 

מהגדרת מטרות השיפור, מדידת המשתנים 

הגורמים לפגם, ניתוח הנתונים, העלאת 

יישום והטמעת  רעיונות והצעות לשיפור, 

יישום  השינויים שעליהם הוחלט ובקרה. 

מוצלח של פרויקט 6 סיגמא מביא לשיפור

ובצמצום העבודה  בתהליכי  משמעותי 

הפגמים בכל תהליך. 
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מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat  בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il
כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.ilwww.inurse.co.il

www.inurse.co.il
(

www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.il

מהדורה 2019

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

  
 :     

 :

 
      

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

   :     

 :

       

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

ואנדו�רינולו�יה�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

אור�ופדיה וריאו��ולו�יהנוירולו�יה� נוירוכירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נפרולו�יה ואורולו�יהה��ולו�יה�אונ�ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

  ונ�י�ה �רדיולו�יה כלי ד�

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

 עיניי�� עור ואא��ספר הכנה לבחינות בסיעוד

(khalil iktilat אכתילאת חליל �� ,��www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il
כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.ilwww.inurse.co.il

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2019

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

   :     

 :

       

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

ואנדו�רינולו�יה�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

אור�ופדיה וריאו��ולו�יהנוירולו�יה� נוירוכירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נפרולו�יה ואורולו�יהה��ולו�יה�אונ�ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

  ונ�י�ה �רדיולו�יה כלי ד�

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (������ ������� www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

  

 

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

וטראומה פסיכיאטריה חוק ומשפט

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat  בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.ilwww.inurse.co.il

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2019

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

   :     

 :

       

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

ואנדו�רינולו�יה�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

אור�ופדיה וריאו��ולו�יהנוירולו�יה� נוירוכירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נפרולו�יה ואורולו�יהה��ולו�יה�אונ�ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

  ונ�י�ה �רדיולו�יה כלי ד�

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

  

 

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

וטראומה פסיכיאטריה חוק ומשפט

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat  בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

www.inurse.co.ilwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������) בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

  ונ�י�ה �רדיולו�יה כלי ד�

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2019

אור�ופדיה וריאו��ולו�יהנוירולו�יה� נוירוכירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat� קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעודwww.inurse.co.il

ואנדו�רינולו�יה�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נפרולו�יה ואורולו�יהה��ולו�יה�אונ�ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת (������ ������� קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

  

 

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

וטראומה פסיכיאטריה חוק ומשפט

 עיניי�� עור ואא��ספר הכנה לבחינות בסיעוד

(khalil iktilat אכתילאת חליל �� ,��www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

ספר הדרכה �ובנה לס�ודנ�י� לסיעוד ולאחי� ואחיות

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

www.inurse.co.il
(

www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.il

מהדורה 2019

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

  
 :     

 :

 
      

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il
(

www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.il

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

  
 :     

 :

 
      

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat  בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il
כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.ilwww.inurse.co.il

www.inurse.co.il
(

www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.il

מהדורה 2019

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

  
 :     

 :

 
      

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

   :     

 :

       

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

ואנדו�רינולו�יה�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

אור�ופדיה וריאו��ולו�יהנוירולו�יה� נוירוכירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נפרולו�יה ואורולו�יהה��ולו�יה�אונ�ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

  ונ�י�ה �רדיולו�יה כלי ד�

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

 עיניי�� עור ואא��ספר הכנה לבחינות בסיעוד

(khalil iktilat אכתילאת חליל �� ,��www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il
כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.ilwww.inurse.co.il

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2019

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת (������ ������� קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

   :     

 :

       

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

ואנדו�רינולו�יה�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

אור�ופדיה וריאו��ולו�יהנוירולו�יה� נוירוכירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נפרולו�יה ואורולו�יהה��ולו�יה�אונ�ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

  ונ�י�ה �רדיולו�יה כלי ד�

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

  

 

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

וטראומה פסיכיאטריה חוק ומשפט

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat  בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.ilwww.inurse.co.il

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2019

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

   :     

 :

       

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

ואנדו�רינולו�יה�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

אור�ופדיה וריאו��ולו�יהנוירולו�יה� נוירוכירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נפרולו�יה ואורולו�יהה��ולו�יה�אונ�ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

  ונ�י�ה �רדיולו�יה כלי ד�

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

  

 

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

וטראומה פסיכיאטריה חוק ומשפט

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat  בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

www.inurse.co.ilwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������) בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

  ונ�י�ה �רדיולו�יה כלי ד�

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2019

אור�ופדיה וריאו��ולו�יהנוירולו�יה� נוירוכירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ואנדו�רינולו�יה�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נפרולו�יה ואורולו�יהה��ולו�יה�אונ�ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

  

 

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

וטראומה פסיכיאטריה חוק ומשפט

 עיניי�� עור ואא��ספר הכנה לבחינות בסיעוד

(khalil iktilat אכתילאת חליל �� ,��www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.ilאכתילאת חליל

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

המדריך השלם ל� 

חישוב רוקחי

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

www.inurse.co.il
(

www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.il

מהדורה 2019

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

  
 :     

 :

 
      

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il
(

www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.il

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

  
 :     

 :

 
      

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
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 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (������ ������� www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

מהדורה 2019

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

   :     

 :

       

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

ואנדו�רינולו�יה�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

אור�ופדיה וריאו��ולו�יהנוירולו�יה� נוירוכירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נפרולו�יה ואורולו�יהה��ולו�יה�אונ�ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

  ונ�י�ה �רדיולו�יה כלי ד�

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

  

 

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

וטראומה פסיכיאטריה חוק ומשפט

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat  בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

www.inurse.co.ilwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������) בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

  ונ�י�ה �רדיולו�יה כלי ד�

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2019

אור�ופדיה וריאו��ולו�יהנוירולו�יה� נוירוכירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ואנדו�רינולו�יה�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נפרולו�יה ואורולו�יהה��ולו�יה�אונ�ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2019

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת (������ ������� קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

  

 

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

וטראומה פסיכיאטריה חוק ומשפט

 עיניי�� עור ואא��ספר הכנה לבחינות בסיעוד

(khalil iktilat� קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעודwww.inurse.co.ilבשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת www.inurse.co.il��, �� אכתילאת חליל

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
אכתילאת חליל

www.inurse.co.il

ספר הכנה
 למבחן ממיין לקורסים 

על בסיסיים בסיעוד

2019 מעודכן לשנת 

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

מתאים לקורסים�

חל� 1

טיפול נמרץ
חלק 1

ספר הכנה ל�ורסי� על בסיסיי� בסיעוד � �בוסס על �ור�ו� � �הדורה 11

אכתילאת חליל
www.inurse.co.il

1�טיפול נמרץ משולב 2� רפואה דחופה 3� שבץ מוחי

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

מתאים לקורסים�

טיפול נמרץ
חלק 2

ספר הכנה ל�ורסי� על בסיסיי� בסיעוד � �בוסס על �ור�ו� � �הדורה 11

אכתילאת חליל
www.inurse.co.il

1�טיפול נמרץ משולב 2� רפואה דחופה 3� שבץ מוחי

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.ilwww.inurse.co.il

www.inurse.co.il
(

www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.il

מהדורה 2019

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

  
 :     

 :

 
      

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il
(

www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.il

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

  
 :     

 :

 
      

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat  בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il
כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.ilwww.inurse.co.il

www.inurse.co.il
(

www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.il

מהדורה 2019

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

  
 :     

 :

 
      

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

   :     

 :

       

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

ואנדו�רינולו�יה�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

אור�ופדיה וריאו��ולו�יהנוירולו�יה� נוירוכירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נפרולו�יה ואורולו�יהה��ולו�יה�אונ�ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

  ונ�י�ה �רדיולו�יה כלי ד�

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (������ ������� www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

מהדורה 2018

 עיניי�� עור ואא��ספר הכנה לבחינות בסיעוד

(khalil iktilat אכתילאת חליל �� ,��www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברתwww.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 עיניי�� עור ואא��

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il
כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

ספר הכנה לבחינות בסיעוד

חליל אכתילאת

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.ilwww.inurse.co.il

www.inurse.co.il
(

www.inurse.co.il

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

www.inurse.co.il

מהדורה 2019

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

ספר הכנה לבחינות בסיעוד
�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14

מהדורה 2019

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il
(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il
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 :

 
      

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה
ואנדו�רינולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

נוירולו�יה� נוירוכירור�יה
אור�ופדיה וריאו��ולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

www.inurse.co.il בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

ה��ולו�יה�אונ�ולו�יה
נפרולו�יה ואורולו�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il (khalil iktilat www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

 �רדיולו�יה כלי ד�
  ונ�י�ה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

 בשום דרך ללא אישורכל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפיץ תכני בחוברת

www.inurse.co.il www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

כל הזכויות שמורות לחליל אכתילאת (������ ������� קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

 אכתילאת חליל

www.inurse.co.il www.inurse.co.il

   

   :     

 :

       

ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 

פסיכיאטריה חוק ומשפט
וטראומה 

www.inurse.co.il ( www.inurse.co.il

ואנדו�רינולו�יה�ס�רואנ�רולו�יה� כירור�יה

חליל אכתילאת

�בוסס על ה�הדורה החד�ה �ל ברונר � �הדורה 14ספר הכנה לבחינות בסיעוד

מהדורה 2018
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ספר הכנה למבחנים בסיעוד בנושא 
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 אלפי שאלות עם תשובות, הסברים ואינטגרציה
 הספרים מסייעים  בהכנות לבחינות במהלך הלימודים!

 חומר מאורגן ומתוקף מהספרות המקצועית!
 הכנה מושלמת לבחינות רישוי  

הבנהידע

הצלחהאינטגרציה




