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הלוואות ללא צורך בערבים או פתיחת חשבון 

הלוואות באמצעות בנקים מסחריים 



  האחות בישראל | אוקטובר 2019    3
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דברי יו״ר הסתדרות האחים והאחיות

לאחר חודשים של מאמץ מרשים של כלל 

האחיות, כולם כבר הפנימו שאנו מצויים 

בעיצומו של אחד מהמאבקים המשמעותיים

הבריאות מערכת  שידעה  והמוצדקים 

הציבורית בישראל, הן ביחס להשלכות על 

המקצוע וציבור האחיות והן ביחס למטופלים. 

אחיותיי, אני גאה בכן על העמידה הנחושה 

במאבקינו להפחתת העומסים במערכת 

והצודקת  ובדרישתנו הערכית  הבריאות, 

לתת את האמצעים המתאימים כדי לאפשר 

לאחיות להעניק טיפול הולם.

צעקתנו ועמדתנו קיבלה חיזוק בכל פורום,

לאחר  וזאת  לעבודה,  הדין  בבית  לרבות 

שהתקיימו  הארוכים  הדיונים  שבמהלך 

שם נחשפה התנהלותם הבלתי מתקבלת 

על הדעת של משרדי הבריאות והאוצר,

והומחשו ההשלכות הבלתי נסבלות והמסכנות

של מדיניות העדר המשאבים על האחיות  

והמטופלים כאחד.  

ואולם, במקום להטות אוזן ולנסות ולפתור 

את מצוקת האחיות והמטופלים, במשרד

את  להשתיק  ביקשו  והבריאות  האוצר 

וניסו לשבור את רוחנו. תחילה  קריאתנו 

באיומים כלפי האחיות שהשתתפו בפעולות

לגיטימי לא  ניסיון  לכדי  ועד  המחאה, 

האחיות משכר   20% עד  של  להפחתה 

שעובדות 200%, וזאת רק משום שהחלטנו 

להפסיק לשתוק לתנאים הבלתי נסבלים 

אחים ואחיות יקרים!
“די לעומסים - כן למטופלים"

ממשיכים את המאבק ומובילים שינוי
עבור האחים והאחיות ולמען בריאותם

של אזרחי ישראל!

ולהוביל  שינוי אמיתי במערכת הבריאות. 

אבל לשמחתי כל ניסיונות משרדי הבריאות 

וכל הניסיונות להלך  והאוצר עלו בתוהו, 

אימים על האחים והאחיות נתקלו בחומה 

בצורה שלנו. כל הכבוד! 

העמידה הנחושה, המאוחדת והאיתנה 

הזו של כלל האחיות לקיים את ההנחיות 

של הסתדרות האחיות להפחתת העומסים

ולהרחבת זמן אחות-מטופל, היא אשר 

יוצרת את הלחץ הלגיטימי על משרדי 

הבריאות והאוצר ותביא בסופו של דבר 

לדיון אמיתי למציאת פתרון הולם למשבר 

העומסים במערכת הבריאות. זאת לאחר 

שבימים אלו משרדי הממשלה מביעים 

נכונות לבצע שינוי במדיניות, להוריד 

מטלות מהאחיות ולהפחית העומסים.   

זה הזמן שמשרדי הבריאות והאוצר יפנימו עד 

תום שעל מנת להבטיח סטנדרט מקצועי של 

מדינה מתקדמת, צריך משאבים של מדינה 

מתקדמת ולא ניתן לעשות זאת עם אמצעים 

של עולם שלישי. במילים אחרות, משרד 

הבריאות והמוסדות אינם יכולים להמשיך 

ולהטיל על כתפיהם של האחים והאחיות 

מאות נהלים, מטלות ובקרות ללא משאבים 

וכוח אדם מתאימים. 

משרד הבריאות והמוסדות לא יכולים לקחת 

אחיות, מתוך כוח האדם החסר גם ככה, 

ולהסיטו למילוי משימות ונהלים חדשים 

ובירוקרטיה אין סופית על גבן של האחיות 

ועל חשבון זמן "אחות - מטופל". 

יותר מוצדק  כן, אנחנו נוביל שינוי, כי אין 

מהמאבק שלנו. אנחנו, האחים והאחיות 

בישראל, זועקים את זעקתם של אזרחי 

ישראל. של השוכבים ללא תנאים ראויים 

במסדרון, של ההורים והילדים הממתינים 

נואשות חודשים רבים בתורים בלתי נגמרים, 

של התינוקות שלא מקבלים חיסונים בזמן, 

של המטופלים  בבתי החולים הפסיכיאטריים 

שחלקם ישנים על הרצפה עם מזרונים, ועוד 

ועוד. זוהי מלחמת אין ברירה ואנחנו ננצח בה.  

אנו עומדים בפתחה של שנה חדשה, בתקווה 

שתוקם ממשלה יציבה ומייחלים להשבתה 

כך כל  והבסיסית  החשובה  החמלה  של 

למערכת הבריאות. 

בהזדמנות זו ברצוני לאחל לכולנו, האחים 

והאחיות, שנה טובה ומאושרת , ולכל אזרחי

למערכת  והחלמה  בריאות  ישראל שנת 

הבריאות הציבורית! 

אנחנו נוביל את  השינוי, כי "האחיות החליטו 

די לעומסים וכן למטופלים!".

בברכה,  

אילנה כהן,  
יו"ר הסתדרות  

האחים והאחיות בישראל  
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משולחן העורכת
חגי השנה החדשה עוד מעט מאחורינו ואנו נפשיל שרוולים על מנת לפעול ולהבטיח שהשנה הזו תהיה טובה מקודמתה. 

מקווה שנצליח כולנו לשאוף גבוה וקדימה על מנת להגיע לפסגות והישגים חדשים בבית, בחיק המשפחה ובמקומות העבודה. 

נקווה  ששנת תש”פ תהיה שנת פעילות לקידום המקצוע והמדינה.

בעיתון הנוכחי רצף המאמרים מבטא את הלמות החיים ואת הסוגיות המעסיקות את אחיות ישראל. נבחן את תופעת ה”הגזעה”,

הנובעת מיצירת קשר בין המאפיינים הביולוגיים )למשל צבע עור ושושלת משפחתית( ליחסי מטופלים ומטפלים. נתאר 

חלק מהגורמים המעורבים בהתמודדות של הקהילה הישראלית של יוצאי אתיופיה עם משימות בתחום הבריאות, תוך ניסיון 

להבין את המציאות ולתרום להמשך התמודדות מקצועית עם התופעה.

מגפת החצבת העולמית לא פסחה עלינו ודרבנה אחיות לבדוק את הקשר בין השתייכות לקבוצות ברשתות חברתיות לבין 

עמדות בנושא חיסונים בישראל.

עם העלייה במספר המטופלים הנעזרים בקנביס, נבחן את מקומו של הסיעוד בטיפול במטופלי קנאביס רפואי בישראל, נשמע 

על בדיקת היענות אחים ואחיות  לקוד לבוש של ציפורניים ארוכות ותכשיטים כמו צמידים, נציג מאמר מתוך סקירת הספרות 

השיטתית המפורסמת במסגרת ספריית קוקרן על התערבות תזונתית לחולים מבוגרים עם מחלת כליות כרונית, נעמוד על 

שיטה נוספת להדרכת מטופלים באמצעות משחק ונדווח על השתתפות בכנס בינלאומי לסיעוד אינטגרטיבי באירלנד 2019.

קריאה מהנה         

חנה שצמן         

תהיה שנה פוריה 
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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. 



  האחות בישראל | אוקטובר 2019    7

האם לבריאות יש צבע? והאם ההיסטוריה
מלמדת את השיעור?

 RN,MA,NP ,)2( ואפרת ווסיהון-יאלו  RN, PhD ,)1( ד"ר אלה קורן

)1( מנהלת ביה"ס בית הספר האקדמי לאחיות ע"ש זיוה טל, קמפוס שיבא, תל-השומר

)2( מומחית בטיפול כירורגי, מרכז רפואי ע"ש שיבא, תל-השומר

Ella.Koren@sheba.health.gov.il  :סופר מכותב

מבוא
ישראל במדינת  החברתית  המציאות 

גדושה באירועים, המתאפיינים בביטויי חוסר

ומסוגים שונים. ערוצי סובלנות מסיבות 

בתיאורים  מוצפים  והתקשורת  המדיה 

ודיווחים רבים על בוטות ואלימות בין פלחי 

האוכלוסייה. חלק מהסיבות להתנהלות זו 

טבוע בדחיית השונות האתנית והתרבותית. 

תופעה זו, המוגדרת כ"הגזעה" בספרם של 

ויונה )2(, נובעת מיצירת קשר בין  שנהב 

המאפיינים הביולוגיים )למשל, צבע עור

ושושלת משפחתית(, החברתיים )למשל, 

–ארץ מוצא( והתרבותיים )למשל, הרגלי אכי

לה ועמדות כלפי מדע, טכנולוגיה, דת ועוד(. 

יצירת קשר זו מתווכת בתהליכי ההבניה

ולעיתים מעצבת  והפוליטית  התרבותית 

התנהגות של פרט, קבוצה או ארגון. כך, 

לדוגמה, תיתכן התנהגות שמחליפה שיח 

תרבותי ומכבד ב"שיח מלחמתי", המבטא 

חוסר כבוד והתנגדות כלפי נציגי קבוצה 

מסוימת, עקב הענקת משמעות של איום 

על קיומה של קבוצה אחרת. דוגמה נוספת, 

גיבוש מדיניות של "הגזעה", המוצדקת ע"י 

עובדות מדעיות או חוקים לצורך הפליה או 

יצירת שונות ביחס לפלחי אוכלוסייה שונים.

כתוצאה מתופעת ה"הגזעה" נוצרת רגישות 

של פלחי אוכלוסייה שונים, העלולים להעניק 

משמעות של גזענות לקונפליקטים אישיים 

וחברתיים. מצב זה גורר תגובות בעוצמה 

אמוציונלית גבוהה, במיוחד לנוכח תחושות 

של הפרת זכויות, חוסר צדק, או חוסר כבוד 

כלפי אחד הצדדים המעורבים בקונפליקט. 

תופעה זו מאתגרת את החברה הישראלית 

בכלל ואת העוסקים בבריאות בפרט, במיוחד 

מערכת של  המוצהרות  המטרות  לאור 

פערים", "צמצום  בישראל:  הבריאות 

"המטופל במרכז", "קבלת השונות", "אפס 

סובלנות לאלימות", "אפס סובלנות לגזענות"

ועוד. בשנים האחרונות, במהלך עדכון הקוד 

)ANA )3 הדיון האתי בתחום האתי של 

של שירותי בריאות מדגיש את הצורך בפיתוח

הכשירות המוסרית של המטפלים, בכלל 

לנוכח במיוחד  וזאת  בפרט,  והאחיות 

ההטרוגניות האתנית והתרבותית. הכשירות 

המוסרית מבוססת על מחויבות לכבוד האדם 

באשר הוא, על סולידריות, רגישות תרבותית 

ועל מחויבות לכבוד האדם ומערך הערכים 

שלו בכל אינטראקציה טיפולית )9(. 

במאמר נתאר חלק מהגורמים המעורבים 

בהתמודדות של הקהילה הישראלית של 

יוצאי אתיופיה עם משימות בתחום הבריאות,

ולתרום המציאות  את  להבין  ניסיון  תוך 

להמשך התמודדות מקצועית. 

עיון במאפיינים הבריאותיים של קהילת 

עולי אתיופיה, סיקור עיתונאי של פרשיות

הקשורות לתחום בריאותם, ממצאי הדוחות 

של המכון הלאומי לבריאות, של המחלקה 

ושל  הבריאות,  לצמצום פערים במשרד 

מבקר המדינה ומשרדי הממשלה, מספקים 

חומר רב למחשבה אודות האינטראקציה 

יוצאי אתיופיה לבין  המורכבת בין קהילת 

פרסום  לכל  בישראל.  הבריאות  מערכת 

תקשורתי מתלווה סיפור אישי, המבוסס 

על חוויות של העלייה והקליטה החברתית, 

ההתמודדות עם מחסומים חברתיים, דעות 

המובילים בתפיסות,  ופערים  קדומות 

לפערים בבריאות. חשוב לציין, כי לאורך 

שנות קיומה של מדינת ישראל ההתנהלות 

של מערכת הבריאות נקשרה לאירועים רבים 

הנוגעים להיבטים דומים בהתמודדויות של 

קבוצות וקהילות עולים ממדינות שונות. 

בבסיס  לעורר שיח  מטרתו של המאמר 

עיצוב הכשירות המוסרית של העוסקים 

בתחום הבריאות בכלל והסיעוד בישראל 

בפרט, כמו גם להזכיר כי אומנם הסוגייה של 

קהילת יוצאי אתיופיה הינה ייחודית, אך היא 

מצטרפת למספר "שיעורים" משמעותיים 

בהיסטוריה ובמוסר של מערכת הבריאות.   

רקע - פרשיות ציבוריות 
וחוויות אישיות 

1. פרשיית ה"דם"

בינואר 1996 התפרסמה כתבה של העיתונאי

רונאל פישר, שחשפה כי מנות דם שנתרמו
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ע"י ישראלים ממוצא אתיופי לבנק הדם,

הדם, בנק  הנהלת  לטענת  נזרקות. 

התנהלותם נקבעה ע"י הנחיה של משרד 

הבריאות, שמטרתה הגנה על האוכלוסייה 

מפני סיכון של הדבקה במחלות זיהומיות, 

השכיחות אצל יוצאי אפריקה, כגון: מלריה, 

 .AIDS-צהבת ו

בעקבות הסערה בקרב הקהילה של יוצאי 

אתיופיה, הפרשיה נידונה במספר ועדות 

ציבוריות שהוקמו. שתי המסקנות המרכזיות 

של הוועדות היו:

הדם מנות  השמדת  של  ההתנהלות   ■
מקצועיים-רפואיים  ממניעים  "נעשתה 

טהורים, על פי מדיניות כלל עולמית של 

ארגון הבריאות העולמי ושירותי הדם בארצות 

המערב. כל המדינות דרומית לסהרה ביבשת 

ואין  אפריקה הן היפר-אנדמיות לאיידס, 

נוטלים תרומות דם מאותן מדינות. אתיופיה 

היא אחת מאותן ארצות". 

■ המחדל שבהתנהלות נבע מניסיון להסתיר 
את המידע מפני הציבור, חברי הוועדות 

סיכמו כי לא הייתה הצדקה להונאה של 

תורמי הדם.

2. פרשיית הדפו-פרוברה

בינואר 2013 פורסם דוח של מרכז המידע 

והמחקר בכנסת על סוגיית מתן כפוי של 

זריקת הדפו-פרוברה לנשים בקהילת יוצאי 

אתיופיה. הדוח הוכן בעקבות הטענות של 

נשים מהקהילה ושל מספר ארגונים, ביניהם: 

"האגודה לזכויות האזרח", "אישה לאישה", 

"האגודה הישראלית למען עולי  אתיופיה" 

ו"רופאים למען זכויות אדם".  בדוח נכתב )1(: 

"שיעור הנשים האתיופיות המשתמשות 

בזריקת דפו-פרוברה בשנת 2011 גבוה יותר 

מפי-תשעה משיעור הנשים המשתמשות 

...התרחש  בגלולות... הגידול הניכר ביותר 

ב-2010, עלייה של 62%...". זאת, למרות

שנקבע בהנחיות של הטיפול התרופתי, 

משרד של  התרופות  במאגר  הרשומות 

הבריאות , כי "יש לתת דפו-פרוברה, כאמצעי 

למניעת היריון רק כאשר יש צורך רפואי בכך 

ולא כטיפול למניעת היריון". 

בנוסף צוין, כי "הזריקה נפוצה בעיקר בקרב 

נשים הסובלות מפיגור, נשים חוסות ושוהות 

במוסדות, מאחר שטיפול זה מאפשר שליטה 

חיצונית על ידי המזריק, ומניעת ההיריון אינה 

תלויה ביכולת וברצון העצמי ליטול גלולות 

מדי יום או לעבור הליך פולשני של החדרת 

התקן תוך-רחמי. בין תופעות הלוואי של 

הזריקה: פגיעה במסת העצם, שינויי מצב 

רוח ונטייה לדיכאון, כאבי ראש והשמנה". 

בתום בדיקת העובדות פורסמו הנחיות של 

מנכ"ל משרד הבריאות דאז, פרופ׳ גמזו, כי: 

"אני מבקש להנחות להבא את כל רופאי 

הנשים... שלא לחדש מרשמים של דפו-

לנשים ממוצא אתיופי... שמכל  פרוברה 

סיבה יש חשש שמא לא הבינו את השלכות

הטיפול"... יש לתת את הזריקה רק "לאחר 

מבקשת  היא  בה  המטופלת  עם  שיחה 

להימנע מהיריון מרצונה החופשי ואם היא 

מבינה את תופעות הלוואי למול אמצעי 

מניעה אחרים"...

3. פרשיית חיסוני שחפת לילדים של יוצאי 

אתיופיה

ביוני 2018 שוב מתכנסת ועדה בעקבות

הפנייה של יוצאי אתיופיה והפעם בנושא: 

BCG חיסון  למתן  הצדקה  ישנה  "האם 

לילדים, שאחד מהוריהם ממוצא אתיופי"? 

למרות הטיעון המתבסס על נתוני תחלואה 
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וירידת תחלואה זו אצל צעירים  בשחפת 

שירותי ישראל,  במדינת  וגדלו  שנולדו 

לשחפת חיסון  במתן  המשיכו  הבריאות 

לתינוקות לעיתים מבלי לבקש את הסכמת 

ההורים. 

שונות בתפיסת המציאות 
1. עלייה לישראל כסיפור גבורה והגשמת 

חלום 

יוצאי אתיופיה בישראל חווה את קהילת 

העלייה לישראל, שלוותה בהתמודדויות 

בריחה ואומץ:  גבורה  כסיפור של  רבות, 

מאתיופיה, חציית גבולות, הליכה בשטח 

מדברי במשך שבועות וחודשים,  הסתתרות, 

שבי, שהות במחנה פליטים, התמודדות עם 

תנאי מחייה בלתי אפשריים, אובדן גופני 

ונפשי, הפרת הזכויות הבסיסיות, ובסופו של 

דבר הגעה למדינה שעליה חלמו. 

הרצון להתערב בחברה הישראלית ולתרום 

ופטריוטיזם נאמנות  של  תחושות  מתוך 

נורמות חיים לא מוכרות ולא נפגשו עם 

קום מאז  העליות  לכל  בדומה  מובנות, 

המדינה. שהרי כל מפגש של קהילת עולים 

עם החברה הישראלית לווה בהתנגשות בין 

הנורמות והמנהגים המוכרים לאלה החדשים 

והלא מוכרים. 

2. מתן כבוד ואמון לסמכות

החינוך על רקע הערכים התרבותיים של 

יוצאי אתיופיה מחייב לתת אמון ולהעניק 

כבוד לכל סמכות פורמלית. כבוד זה מוביל 

לציות לאנשי מקצוע המייצגים את הממסד. 

לכן התגובה המילולית של בני הקהילה כלפי 

הסמכות מועטה, בלתי ישירה ורב-משמעית, 

כמו שימוש בפתגמים. בעיני בני הקהילה של 

יוצאי אתיופיה התנהלות זו מעידה על כבוד, 

שאותו הם רוחשים כלפי הסמכות. בעיני 

זו נתפסת  החברה הישראלית התנהלות 

כפסיביות, חוסר יוזמה, חוסר אסרטיביות. 

מתן אמון בסמכות מחייב את יהודי אתיופיה 

להעניק חשיבות רבה לכל הבטחה. לכן 

אותם המקרים, שבהם ניתנה הבטחה ע"י 

אדם בעל מעמד וסמכות גבוהים, מלווים 

בציפייה עוצמתית של בני הקהילה לקיום 

ההבטחה. אם כך, ניתן להבין את אכזבתם 

הרבה המלווה בתסכול, במצבים שבהם 

הבטחות אלה לא מתקיימות.

3. חוסר אוריינות בריאותית - נחלת עולים

בדומה לקבוצות עולים ומהגרים אחרות, 

שהתקשו להיטמע מיידית בחברה הקולטת

אתיופיה יוצאי  קהילת  נציגי  גם   ,)4,7(

–נתפסו כחסרי אוריינות בריאותית, ללא היע

נות לטיפול ואף כמאיימים על בריאות הציבור 

הישראלי. תפיסה זו הוצדקה במיוחד ע"י 

שכיחות גבוהה של מחלות מידבקות בקרב 

העולים, כמו גם ע"י הקושי בתיווך שפתי 

והיעדר הנגשה שפתית. כל אלה יצרו בסיס 

להחלטות ממסדיות, שהובילו להצדקת

"פרשת  כמו:  קודם,  שתוארו  הפרשיות 

הדם", כפיית שימוש בזריקות הדפו-פרוברה

כאמצעי מניעה ומתן כפוי של חיסוני שחפת 

לילדים הנולדים ליוצאי אתיופיה. 

הנהגת  ע"י  שהוצגו  המרכזיות,  הסיבות 

מערכת שירותי הבריאות, נבעו ממדיניות 

של הגנה על בריאות הציבור. מדיניות זו 

התבססה גם על ההנחיות הקיימות בעולם. 

אך יחד עם הכוונה הלגיטימית להגן על 

הציבור, מתעוררת השאלה, האם ניתן היה 

ליישם מדיניות זו ללא הונאה של תורמי דם 

יוצאי אתיופיה, תוך מסירת מידע, כתנאי 

למתן זריקת הדפו-פרוברה לנשים וחיסוני 

שחפת לתינוקות? התנהלות זו מעידה על 

פטרנליזם מהסוג הקשה )5( ביחס לבני 

הקהילה, כמו גם על ניסיון להצדיק יחס זה 

באמצעות חוקים ומדע, המוביל ל"הגזעה", 

כפי שהוגדר ע"י שנהב ויונה )2(.

תוצאות של שונות
בתפיסה

1. חוסר אמון  של מטופלים מקהילת יוצאי 
אתיופיה במערכת הבריאות

הפרשיות שתוארו בתחילת המאמר, הוצגו 

באמצעות אנשי התקשורת, תוך ביקורת 

והדגשת הצדדים השליליים של הממסד, 

כגון: הונאה, הסתרת מידע, הפעלת לחץ 

עד לכפייה כלפי בני הקהילה האתיופית. 

כל אלה התווספו לקשיים של בני הקהילה 

בצבא, החינוך,  במערכת  להשתלב 

באקדמיה, במגזר העסקי ועוד. במקביל 

דמנו"  את  תשפכו  "אל  הכותרות  בלטו 

והדיווחים על תחושות של בני הקהילה: 

השפלה, הפליה, הדרה, אטימות, התנשאות. 

כך נבנה הקיטוב בקרב קהילת יוצאי אתיופיה 

בין המוטיבציה הגבוהה להשתלב והרצון 

להיות שווה בין שווים מצד אחד, לבין אכזבה 

מרה מהיחס הממסדי, שבו ראו סמכות 

מקצועית ומוסרית בלתי מעורערת ומקיימת 

הבטחות, מצד שני. מצב זה יצר חוסר אמון 

במערכת, גם במקרים שבהם לא הייתה לכך 

סיבה ממשית. המקרה הבא מתאר פנייה 

של אישה, בת 46, בעלת תואר שני במנהל 

עסקים, בת להורים יוצאי אתיופיה, לחברתה 

שעובדת כאחות:

"תעזרי לי, אבא שלי מאושפז במחלקה 

נוירוכירורגית, יש לו דימום ולא רוצים לנתח 

אותו, אני רוצה להיות בטוחה שזה לא בגלל 

שהוא אתיופי! שמו אותו לבד בחדר, אולי 

נגעלים ממנו!" כך התחילה שיחת טלפון

הצוות עם  שיחה  לאחר  הימים.  באחד 

במחלקה מסתבר, כי האב במצב בלתי נתיח 

וסופני. הוחלט בצוות המחלקה מתוך רצון 

לכבד את המטופל ואת משפחתו לאפשר

אך מהאב.  להיפרד  כדי  ושקט  פרטיות 

הכוונות של הצוות האוהד זכו לפרשנות 

הראשונה  הסיבה  סיבות:  משתי  אחרת 

נעוצה בפער בתפיסת ההתמודדות עם 

המצב הסופני. דווקא בקרב יוצאי אתיופיה, 

מקובל שאדם במצב סופני יימצא בקרבת 

אנשים רבים. אך בנוסף לסיבה זו, חייבים

להתייחס להיעדר אמון בסיסי בממסד הרפואי,

שהחל להתגבש בקרב בני הקהילה של 

יוצאי אתיופיה".



10    האחות בישראל | אוקטובר 2019

2. תת-אבחון ואבחון שגוי של תחלואה 

אצל מטופלים מקהילת יוצאי אתיופיה 

חוסר אמון במערכת מצד המטופלים ובני 

משפחותיהם עלול לגרור היענות נמוכה

עם מידע  משיתוף  הימנעות  לטיפול, 

המטפלים, וכתוצאה מכך תהליכי אבחון 

יפגעו בהשגת המטרה  כל אלה  שגויים. 

של איכות הטיפול ועשויים להחמיר פערים 

בבריאות, שגם כך נצפו בקרב יוצאי אתיופיה.

בנוסף לכך הבניית ה"הגזעה" וסטיגמטיזציה

של מחלות זיהומיות כמאפיינות את הקהילה 

האתיופית, יוצרים הטיה בתהליכי האבחון.

יוצאי  זאת, למרות שבעשורים האחרונים 

לתחלואה חשופים  בישראל  אתיופיה 

מערבית, כגון: סוכרת, יתר לחץ דם ומחלות

למחלות  בציפייה  דבקות  דם.   וכלי  לב 

יוצאי אתיופיה  זיהומיות בקרב מטופלים 

יוצרת הטיות בהליכי אבחון מצד המטפלים.

ייתכנו מקרים שבהם מטופל הסובל  כך 

משבץ, ממתין זמן רב לטיפול, מצב שעלול 

לגרור טיפול לא מתאים ואף סיבוכים בלתי 

הפיכים. האירוע הבא מדגים את הבעיה:

בן 71 ממוצא אתיופי שוכב במיטה ונראה 

באי-שקט. הוא הגיע לחדר מיון בליווי אשתו, 

ממתין הזוג  עברית.  דוברים  לא  שניהם 

לטיפול כחמש שעות, עד שהגיעה למשמרת 

אחות דוברת אמהרית.

החולה,  עם  לי  תעזרי  שבאת!  טוב  "הי, 

הוא לא מבין עברית"... האחות מיד מזהה 

וזה נראה כמו  א-סימטריות בפני החולה 

פציאליס. ניסיון לדבר איתו באמהרית מחזק 

את ההשערה שמדובר בשבץ ואפזיה קשה. 

"דוקטור, ראית שיש לחולה פציאליס"?.... 

"אופס, לא שמתי לב, חשבתי שהוא פשוט 

לא מבין עברית"...

3. תחושת ניכור ואכזבה מהמערכת
המעסיקה בקרב מטפלים מקהילת יוצאי 

אתיופיה 

לפני מספר שנים הסעיר סיפורה של טרי 

טסמה, מהמיילדות הראשונות בישראל 

שעלו מאתיופיה, את התקשורת ואת מערכת

הבריאות. טרי לא שוכחת את הרגע שבו 

נאלצה לצאת מחדר לידה רק בגלל צבע 

עורה. אמא של יולדת, שעליה טרי הופקדה 

לטפל, הצהירה: "אני לא רוצה שהכושית 

הזאת תיגע בבת שלי". סיפורה של טרי 

אינו יחיד - ד"ר הדס מלדה - מצרי מספרת:

"החלוק הלבן, הסטטוסקופ ותג השם לא 

וגם המנקה".  שאני  חשבו  תמיד   - עזרו 

סיפורה של אפרת, אחות במלר"ד מצטרף 

לסדרת האימה: 

- אני צריך אחות שתטפל באבא שלי....

-אני אחות 

-לא רוצה אותך, אני רוצה אחות אחראית 

משמרת!

יכולה  - אני אחראית משמרת... איך אני 

לעזור?

-את!? את אתיופית מסריחה! את לא תיגעי 

בידיים שלך באבא שלי.... מקומך בג׳ונגל!

צברים חלקם  אתיופיה,  יוצאי  מטפלים 

שגדלו אתיופיה,  יוצאי  להורים  שנולדו 

והתחנכו בישראל, לרוב  נמנעים מעימותים 

ומוויכוחים עם המטופלים ובני משפחותיהם. 

–אומנם המערכת מצהירה: "אפס סובל

נות לגזענות", "אפס סובלנות לאלימות", 

אבל האירועים המטרידים של גזענות כלפי

יותר "שקט"  אתגר  יוצרים  המטפלים 

בהתמודדות המערכתית, שהוא לא פחות 

מסוכן.  

פגיעה בכבודם של המטפלים, מכל סיבה 

שהיא, מוגדרת כאחת הסיבות לשחיקה. 

פוגעת הבריאות  עובדי  אצל  השחיקה 

לתחושת וגורמת  המקצועי  בתפקודם 

תשישות, לתחושות שליליות כלפי הסביבה,

במחוברות ופוגעת  תפוקות  מפחיתה 

העובדים לארגון ולתפקיד המוטל עליהם 

לשחיקה המודעות  כאשר  כיום,    .)12(

במערכת הוכרה ע"י ארגון הבריאות העולמי

,Occupational Phenomenon כ-   )12(

 International Classification of(  -והוכנסה ל

Diseases( ICD-11, כאשר משרד הבריאות 
מחייב מעורבות של מובילי המערכת למניעת 

שחיקת העובדים, חשוב לבדוק מה נעשה 

בתחום של פגיעה בכבוד העובדים. 

4. מסלולי פגיעה והשלכות מערכתיות

תופעת ה"הגזעה" וביטויי הגזענות יוצרים 

שני מסלולי פגיעה בכבוד, עד כדי תחושת 

ביטול האנושיות )Dehumanization( הן בקרב 

המטופלים והן בקרב המטפלים בני הקהילה 

האתיופית. 

מסלול הפרת הכבוד בקרב המטופלים נובע 

 ,)Strong Paternalism( מפטרנליזם חזק

המטופלים.  של  האוטונומיה  את  המפר 

ההשלכות של מסלול זה הן אובדן האמון 

של המטופלים במערכת שירותי הבריאות, 

פיחות בהיענות לטיפול ולתהליכים מקדמי

פערים  הגדלת  מכך  וכתוצאה  בריאות, 

בבריאות. 

מסלול הפרת הכבוד של המטפלים על רקע 

גזעני, בנוסף לפגיעה אישית, מייצר מבוכה

ותחושת איום, במיוחד לנוכח תחושת החובה 

לביטול המצוקה והצרכים האישיים למול 

במצוקה לעיתים  המצויים  המטופלים, 

על לסלחנות  זוכים  ולכן  ופיזית,  נפשית 

התנהגותם הבוטה. תוצאות מסלול זה יגררו 

פגיעה במחוברות המוסרית למקום העבודה, 

ועלולים להוות גורם סיכון לשחיקה ולפגיעה 

בתפוקות העשייה המקצועית. 

סיכום והמלצות
מצב ה"הגזעה" מצטרף לסטיגמות אחרות, 

הגורמות להפליה ולהגדלת פערים בשירותי

הבריאות, כגון: עודף משקל, תחלואה נפשית, 

שונות מגדרית, סוגי תחלואה וגיל מתקדם

הסטיגמטית  התפיסה  תוצאות   .)10(

וה"הגזעה" במערכת הבריאות נחקרו רבות, 

וההשלכות העיקריות מצביעות על פערי 

בריאות, טיפול לקוי ושיעורי תמותה גבוהים 

בקבוצות ה"הגזעה" )7(. 

מערכת השואפת לצמצום פערים, מחויבת 
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ולייצר סביבת עבודה  זו  לצמצם תופעה 

מוגנת לעמיתים ולמטופלים, תוך קידום

והכשירות בכלל,  המוסרית  הכשירות 

התרבותית בפרט. בהמשך יוצגו מספר דרכים 

לקידום הכשירות המוסרית והתרבותית.

1. ניהול פרו-אקטיבי המכוון
לסביבת עבודה בטוחה, או דילמה של 

?Speaking Up
ישנם מצבים רבים בסביבת עבודה בכלל 

ובסביבת העבודה של מערכת הבריאות 

בפרט, המעוררים אצל עמיתים ואצל מנהלים

לבטים, האם להגיב או לא? האם לדבר 

או לא? 

הבסיס ללבטים האישיים טמון בשאיפה 

לשקט תעשייתי, חשש מפגיעה בעמיתים 

ואף חוסר ביטחון לגבי העמדה האישית 

כלפי האירוע. לעיתים, מה שיכול לסייע 

למתלבטים בהחלטה, זה חידוד תפיסת 

המציאות ביחס למדיניות מוצהרת וברורה 

של המערכת המעסיקה, המתבססת על ערך 

הסולידריות. הצהרה על המדיניות והבהרה 

שלה, וכן הנחיה לגבי אופן התגובה הנדרש, 

יכולות לסייע בהתמודדות עם כל מצב שבו 

תיתכן פגיעה בכבוד המטפלים. לכן, הצהרות

ו"אפס לאלימות"  סובלנות  "אפס  של 

סובלנות לגזענות" בהחלט עשויות לסייע. 

רק לא  רבה  חשיבות  יש  זאת,  עם  יחד 

להענקת גם  אלא  המדיניות,  להצהרת 

ולביטוי המדיניות  ליישום  מיומנויות 

של ההזדהות  רקע  על  הסולידריות, 

ייתכנו שני מסלולים  העמיתים שנפגעו. 

בכבודם  פגיעה  עם  יעילה  להתמודדות 

של המטפלים - פיתוח מיומנויות "אמירה"

)To speak up( בקרב העמיתים עצמם, 

ופיתוח מיומנויות "אמירה" לחיזוק ההגנה על 

 Mama( "הזולת,  כמו  "קולה של אמא דובה

בקרב גוריה,  על  המגנה   ,)Bear Effect
המנהלים. מיומנות זו אמנם לקוחה מעולם

המשלה מאפשרת  היא  אך  הזואולוגיה, 

מצוינת לתפקידם של מנהלים-מנהיגים,

הנדרשים כחלק מתפקידם

עבודה  סביבת  להעניק 

בטוחה לעמיתיהם, סביבה

ירגישו מוגנים  שבה הם 

פורמלית.  סמכות  ע"י 

אלה  מיומנויות  פיתוח 

לתרום עשוי  בסדנאות 

בטוחה עבודה  לסביבת 

המטפלים עבור  ויעילה 

במקרה והמטופלים. 

שחיקה  תיתכן  ההפוך, 

של המטפלים, שכבודם 

נפגע על רקע הגזענות 

שיגרור  מצב  והבוטות, 

פגיעה באיכות עשייתם.    

פרו-אקטיבי  טיפול   .2

ב"עיוורון תרבותי"

הוא  תרבותי  עיוורון 

אחד הגורמים הפוגמים

תרבותית.  בכשירות 

"עיוורון" זה מטה את הערכת

על  בינאישית,  באינטראקציה  המציאות 

רקע שונות תרבותית )11(. כתוצאה מכך, 

הפוגעות תחושות  להתפתח  עלולות 

בכבוד המטופלים, לדוגמה: תחושות עליונות 

של קבוצה אתנית, שאליה שייך האדם, 

Eth-(  לעומת הנחתת קבוצה אתנית אחרת

העצמת פחד ודחייה כלפי   ;)nocentrism
תוך   ,)Xenophobia( השונה והבלתי מוכר 

פגיעה ביכולת לנהל תקשורת בינאישית 

מכבדת ואמפתית. עיוורון תרבותי, בדומה

תכונות של  שיוך  מעודד  ל"הגזעה", 

ומאפיינים לפרט, ללא בסיס עובדתי מהימן, 

הכללות קדומות,  דעות  בסיס  על  אלא 

 .)Generalization & Stereotyping( וסטיגמות

עיוורון עם  להתמודד  המומלצת  הדרך 

היא הזולת  עם  באינטראקציה  תרבותי 

באמצעות פתיחות אינטלקטואלית יזומה 

)6(. פתיחות אינטלקטואלית היא עמדה 

אישית כלפי אמונות שונות במהותן ממערך 

על משפיעה  זו  עמדה  אישיות.  אמונות 

ולהתייחס להקשיב  אדם  של  המוכנות 

לדעות, עמדות ומידע, המנוגדים לאמונותיו,

פתיחות האישיות.  ועמדותיו  דעותיו 

יזומה מתקיימת בהליך  אינטלקטואלית 

פרו-אקטיבי של אדם, שביוזמתו בוחן את 

מערך אמונותיו. ניתן ליישם יוזמה זו ע"י חקר 

אישי-פנימי  המכוון לבחינת מערך אמונות 

אישיות ומקצועיות מגובשות. 

התנאי להצלחת התמודדות זו הוא במוכנות 

אישית לוותר על האמונות הקיימות ולהמיר 

אותן באמונות חדשות מעודכנות. לדוגמא,

שמטופל מגובשת,  אמונה  בעל  מטפל 

יוצאי אתיופיה  מהקהילה הישראלית של 

קרוב לוודאי סובל ממחלה זיהומית ומידבקת,

כגון איידס, שחפת או צהבת, וקרוב לוודאי לא 

מבין את הטיפול בו ולכן לא משתף פעולה

ואוריינות  בעברית  ידע  חוסר  רקע  על 

בריאותית נמוכה. במקרה של הטיה, על 
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בסיס אמונה זו, מטפל עשוי להחטיא לא רק 

את האבחנה של המטופל, אלא גם לנהל  את 

האינטראקציה המקצועית מתוך פטרנליזם, 

חוסר כבוד והיעדר אמפתיה. לפי ההמלצה 

Böckler ועמיתיה )6(, גם אם אמונה  של 

זו התבססה על מידע אותנטי, יש לבחון 

אמונה זו מחדש ולבסס אותה על מידע 

עדכני. כיום מטופלים מקהילה ישראלית של 

יוצאי אתיופיה סובלים מתחלואה מערבית,

שכיחות המחלות הזיהומיות בקרבם ירדה 

ובעלי עברית  דוברי  רובם  משמעותית, 

כישורים מספיקים כדי להבין את הטיפול 

המוצע להם כמו גם יכולת לקבל החלטה

כאשר בדומה,  לטיפול.  בנוגע  עצמאית 

האתיופית, מהקהילה  באישה  מדובר 

בתקופת הפריון, לפני הפעלת לחץ עליה 

לבחון  יש  דפו-פרופברה,  זריקת  לקבל 

מעוניינת היא  כמה  ועד  העדפותיה  מה 

 Deacon בהתערבות מסוג זה. לדבריה של

)8(, התפתחות זו תקדם כשירות מוסרית 

המבוססת על ערכי סולידריות, שוויון וצדק 

של להבנה  ותתרום  הבריאות  במערכת 

המטפלים כי הגינות מחייבת שונות ומאמץ 

של הנגשה בהתאם לצרכים הייחודיים של 

האוכלוסייה. 
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מסיפורי אחד  מהווים  החיסונים  רקע: 

ההצלחה הגדולים ביותר בתחום הבריאות, 

אך במהלך העשור האחרון קבלת החיסונים 

החלה להתערער בקרב יחידים וקבוצות 

שהחלו להטיל ספק בתועלתם, דבר שהוביל 

לעלייה בכמות האנשים הנמנעים מחיסונים 

)8(. תת התחסנות עלולה להוביל לחסינות 

ירודה ולהתפרצויות של מחלות, הניתנות 

למניעה באמצעות חיסון בקהילות שונות 

ובקרב ילדים שלא חוסנו 6

מטרת המחקר: לבדוק קשר בין השתייכות 

לקבוצות ברשתות חברתיות לבין עמדות 

בנושא חיסונים בישראל.

שיטת המחקר: מדגם נוחות הכולל 70 הורים 

לילדים עד גיל בית ספר, מתוכם 35 חברים 

בקבוצות פייסבוק בנושא הורות וגידול ילדים 

ו-35 שאינם חברים בקבוצות אלו. 

ממצאים: מממצאי המחקר עולה כי 15.7% 

מהנחקרים אינם מחסנים את ילדיהם על 

פי הנחיית משרד הבריאות. בנוסף, נמצא 

כי 21.4% מהנחקרים חוששים שהחיסונים 

יפגעו בילדיהם. כמו כן, נמצא כי 27.2%

אינם מודעים לכך שהחיסון  מהנחקרים 

מספק הגנה למתחסן ולאנשים עימם הוא 

בא במגע.

נמצא הבדל מובהק בעמדות כלפי חיסונים 

בין שתי קבוצות ההורים. הורים אשר פעילים 

בקבוצות פייסבוק בעלי עמדות חיוביות יותר 

כלפי חיסונים )0.38±3.23( מאשר אלו שלא 

 .}t)68(= -5.375; p<.001{.0.28±2.79( פעילים

הקשר בין השתייכות לקבוצות מדיה חברתית
לבין עמדות בנוגע לחיסונים בישראל*

מוריאל אינשנק BA; פולינה וולוך דהן BA; אלינור גנדלמן MA - מרצה האקדמיה לסיעוד קמפוס רבין )דינה(, 
מסונף לחוג לסיעוד באוניברסיטת ת"א

EGendelman@clalit.org.il  - סופר מכותב

נמצא הבדל מובהק בעמדות כלפי חיסונים

לעבודה.  חזרתן  זמן  פי  על  אימהות  בין 

אימהות שחזרו לעבודה לאחר יותר מחצי 

שנה היו בעלות עמדות חיוביות יותר כלפי 

חיסונים )3.16±0.43(, מאשר אלו שחזרו 

לעבודה לאחר פחות מחצי שנה )2.93±0.35

.}t)68(= -2.413; p=.019{

נמצא הבדל מובהק בעמדות כלפי חיסונים 

בין הורים דתיים וחילוניים. הורים חילוניים 

הביעו עמדות שליליות יותר בנוגע לחיסונים

)2.95±0.34(  מאשר הורים דתיים )3.13±0.46( 

.}t)68(= -1.715; p=.046{

ממצאי המחקר מצביעים על  מסקנות: 

כך שחלק ניכר מההורים מחליטים שלא 

לחסן את ילדיהם. הורים פונים לחיפוש מידע 

בצורה בלתי פורמלית בקבוצות פייסבוק. 

לצאת הבריאות  מערכת  על  המלצות: 

בתכנית אשר תספק מידע לכל הורה. עליה 

להשקיע משאבים בפיתוח תכניות הסברה 

והדרכה לציבור הרחב והנגשת מידע זמין 

כגון עלונים בשפות שונות ומגוונות שינוסחו 

ברמה בסיסית, מובנת ומותאמת למרבית 

האוכלוסייה בישראל. 

מבוא
הודות לחיסונים נראתה ירידה משמעותית 

שניתנות  ממחלות  ובתמותה  בתחלואה 

למניעה באמצעות חיסונים, ונמצא כי הם 

מונעים 2-3 מיליון מקרי מוות בשנה. יחד עם 

זאת, מחלות אלו עדיין אחראיות למרבית

מקרי המוות בילדות בעולם, במיוחד במדינות

מתפתחות )16(. למרות שחיסונים מוכרים

הבריאות  מערכות  ידי  על  נרחב  באופן 

ככלי מרכזי להשגת והקהילה הרפואית 

מיגור כגון  הציבור,  בבריאות  הצלחות 

אבעבועות שחורות, עבור אנשים רבים זה לא 

מספיק כדי לאמץ בלב שלם את החיסונים. 

הם מטילים ספק בתועלתם של החיסונים, 

דואגים לגבי בטיחותם ומפקפקים בצורך 

בהם. מה שמכונה "הססנות לחיסונים" )21(. 

לא קיים חיסון כנגד התנגדות או סירוב 

שמקורם בהקשרים חברתיים, תרבותיים, 

דתיים ופוליטיים. ארגון הבריאות העולמי 

מגדיר הססנות וסירוב לחיסונים כעיכוב או 

דחייה בקבלתם, למרות הזמינות והנגישות 

לשירותים המספקים חיסונים. נמצא כי 

בעשור האחרון בעולם 1 מתוך 5 ילדים בכל 

שנה לא קיבלו חיסוני שגרה מצילי חיים )15(.

התפרצויות אחרונות של מחלות הניתנות 

למניעה באמצעות חיסונים בארצות הברית

הציבור, בריאות  פקידי  לרופאים,  גרמו 

להסב  והציבור  תקשורת  פוליטיקאים, 

תשומת לב רבה יותר לתופעה הגוברת של 

סירוב לחיסונים והססנות )17(. בישראל יש 

עתה התפרצות חצבת שלא הייתה כמותה

מספר האחרונים.  בעשורים  בהיקפה 

הנדבקים במחולל החצבת הוא פי יותר מ-20 

בהשוואה למספרם בשנה הקודמת - 623 

ילדים ובגירים. משרד הבריאות הודיע כי 

על פי ההערכה עד כה נחשפו כ-30 אלף 

ישראלים לסכנת הידבקות בחצבת, רבים 

* המחקר בוצע במסגרת סמינר מחקר
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מהם תינוקות ופעוטות שטרם חוסנו עקב 

בגירים שלא היה להם  וגם  גילם הצעיר 

חיסון נגד חצבת מסיבות שונות )3(. לכן 

ישנה חשיבות רבה לזהות את המאפיינים

הורים אותה  של  הסוציו-דמוגרפיים 

שמתנגדים לחיסונים, במטרה להתאים להם 

תכניות הדרכה ספציפיות שיקדמו את נושא 

ההיענות לחיסונים.  

סקירת ספרות
החיסונים מהווים אחד מסיפורי ההצלחה 

הגדולים ביותר בתחום הבריאות, ומהווים 

חלק ניכר מתגובות בריאות הציבור להופעת 

לעיצוב תרמו  רבות  יסוד  אבני  מגיפות. 

ההיסטוריה של החיסונים והמרכזית מבניהן 

החלה בשנת 1796 כשאדוארד ג׳נר, שנחשב 

לאבי החיסונים והאימונולוגיה, ביצע את 

החיסון הראשון של אבעבועות שחורות לילד 

בן שמונה בניסיון לחסן אותו נגד מחלת 

האבעבועות השחורות )12(.

ארגון הבריאות העולמי הגדיר חיסונים כ"צו 

מוסרי של החברה לבריאות הציבור", הן 

בהיותם הדרך היעילה והטובה ביותר למניעת

ובהתפתחות בבריאות  שיפור  מחלות, 

האנושית, והן בשל תרומתם למניעת עוני 

ועידוד השוויון והצדק בבריאות. חיסונים הם 

אחת ההתערבויות היעילות ביותר בעולם

והן  חיים  בהצלת  הן  הציבור,  לבריאות 

בקידום בריאות טובה ובמימוש פוטנציאל

ההתפתחות של האדם )5(. 

של הרבות  והתמורות  היתרונות  אף  על 

החיסונים במהלך ההיסטוריה של הרפואה, 

.)5( עוררו החיסונים לא פעם התנגדות 

במהלך העשור האחרון קבלת החיסונים 

החלה להתערער בקרב יחידים וקבוצות 

דבר  בתועלתם,  ספק  להטיל  שהחלו 

שהוביל לעלייה בכמות האנשים הפונים 

לחיסונים אלטרנטיביים או הנמנעים לחלוטין

מחיסונים )8(.

יותר ויותר הורים מסרבים או מעכבים את 

ילדיהם, למרות מחקרים מבוססי חיסון 

אוכלוסייה שהוכיחו את בטיחותם ויעילותם 

של החיסונים )14(. הססנות ההורים לחיסוני 

ילדות מושפעת מגורמים אישיים, גורמים 

הקשורים לחיסון וגורמים סביבתיים )9(. 

תת התחסנות עלולה להוביל לחסינות ירודה 

מתחת לסף "חסינות העדר", מה שיכול 

לגרום להתפרצויות של מחלות הניתנות 

למניעה באמצעות חיסון בקהילות שונות 

ובקרב ילדים שלא חוסנו. בשנים האחרונות 

דווחה עלייה בשכיחות המחלות שניתנות 

כגון שעלת  חיסונים  למניעה באמצעות 

וחצבת בארצות הברית, בריטניה וארצות 

מפותחות אחרות, כתוצאה מירידה בשיעור

.)6( אלו  מחלות  כנגד  החיסוני  הכיסוי 

בארצות הברית דווחו פי שלושה מקרים של 

חצבת ב-2014 לעומת 2013. חזרת החצבת 

קשורה למגמה מסוכנת: הורים שמסרבים 

לחסן את ילדיהם )11(. בנוסף, 41,000 חולי 

חצבת באירופה מאז תחילת 2018, מספרם 

הגבוה ביותר של מקרי החצבת שדווחו בשני

הרבעונים הראשונים של שנת 2018, מעורר

הציבור בריאות  מומחי  בקרב  דאגה 

זו תמשיך כי מחלה מדבקת  שחוששים 

להתפשט )10(. 

בישראל, במהלך החודשים מרץ ועד סוף 

אוקטובר 2018 כתוצאה מייבוא של המחלה 

על ידי מספר מצומצם של תיירים ומבקרים

בקרב המחלה  של  הפצה  מכן  ולאחר 

אוכלוסייה לא מחוסנת, נדבקו מעל ל-1,300 

איש בחצבת )3(. בנוסף דווח: "פעוטה בת 

שנה וחצי מתה בבית החולים שערי צדק 

לאחר שפונתה תוך מאמצי החייאה. ככל 

הנראה היא חלתה בחצבת. הוריה אובחנו 

כחולים במחלה לאחר שלא חוסנו" )1(.

לאור המצב המתואר חשוב להבין מהם 

של הסוציו-דמוגרפיים  המאפיינים 

במדיה  קבוצות  המתנגדים.  אוכלוסיית 

חברתית הינן גורם מרכזי ביצירת "תיבת 

תהודה", שמביא לקיטוב המשתמשים לשתי 

קבוצות מנוגדות - האחת היא בעד חיסונים 

והשנייה נגד ואין אינטראקציה בין קבוצות 

אלו. דיונים על חיסונים ממשיכים להעסיק 

את התקשורת והאינטרנט, וכל הורה לילד 

שהומלץ לו להתחסן חשוף למסרים אלה 

באופן קבוע. השתתפות במדיה חברתית 

מחזקת את האמונות על החיסון, לא משנה 

מה הן אותן אמונות )8(.

מטרת המחקר
לבדוק קשר בין השתייכות לקבוצות ברשתות

חיסונים  בנושא  לבין עמדות  החברתיות 

בישראל.

שיטת המחקר
מדגם נוחות כלל 70 הורים לילדים עד גיל בית 

ספר. לאחר קבלת האישור לביצוע מחקר 

מוועדת האתיקה בחוג לסיעוד באוניברסיטת 

תל אביב חולקו השאלונים להורים, מתוכם

׳אימהות פייסבוק  בקבוצות  חברים   35

מדברות על הכל׳, ׳אימהות פתח תקווה׳, 

׳אימהות טריות בחופשת לידה׳. השפעת 

המתנגדות החברתית  במדיה  קבוצות 

הבחירה  - "חיסונים  כמו  לחיסונים, 

המושכלת", ידועה וברורה. נבחרו קבוצות 

המנהלות שיח כללי על הורות וגידול ילדים

חולקו בנוסף,  בשיח.  קיצוניות  שאינן 

בשכונת המסחרי  במרכז  שאלונים 

כפר-גנים בפתח תקווה ל-35 הורים שאינם

חברים בקבוצות אלו.

שאלון המחקר מורכב מ-2 חלקים: פרטים 

סוציו-דמוגרפיים ושאלות הבודקות עמדות 

כלפי חיסונים וכוללות את שלושת מרכיבי 

העמדה: קוגניטיבי, רגשי והתנהגותי.

הנבדקים התבקשו לדרג את עמדותיהם 

כאשר  דרגות,   5 בין   Likert סולם  פי  על 

ו-5 מסכים בהחלט. -1לא מסכים בכלל 

שלושה על  התבסס  המחקר  שאלון 

ע"י  נבנה  הראשון  השאלון  שאלונים: 

ד"ר אהרון )4(, השאלון השני  נבנה ע"י 

)Makaric  et al )13 והשאלון השלישי נבנה 

ע"י  )Cvjetkovic et al )7. שלושת השאלונים 
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בעלי תוקף ומהימנות ברמה גבוהה.

השאלות תורגמו על פי שיטת התרגום החוזר 

לבדיקת התאמה לניסוח המקורי. בדיקת 

המתורגם  השאלון  של  ומהימנות  תוקף 

)pilot study(. נמצא  נבדק במחקר חלוץ 

α Cronbach=0.701. הנתונים קודדו ועובדו 

.SPSS 22 בתוכנת

ממצאי המחקר
מאפייני המדגם: ממוצע הגילאים הינו 31.29, 

 ,)88.55%( יהודים   ,)75.71%( אקדמאים 

ילידי הארץ )77.15%(,  חילונים )61.4%(, 

מתגוררים במרכז הארץ )71.45%(. השכיח 

מבחינת מספר הילדים הינו אחד )51.45%(. 

לא נמצא הבדל במאפיינים הסוציו-דמוגרפיים

בין שתי הקבוצות, פרט לשני מאפיינים

בולטים שהם הכנסה וזמן חזרה לעבודה 

לאחר הלידה. השכיח מבחינת מצב סוציו

-אקונומי אצל הורים אשר אינם פעילים

הממוצע  "מעל  הינו  החברתית  במדיה 

)54.3%(, ואילו אצל ההורים הפעילים במדיה

החברתית הינו "ממוצע" )40%(. נמצא כי 

השכיח מבחינת זמן החזרה לעבודה אצל 

ההורים אשר אינם פעילים במדיה החברתית

הינו "6 חודשים" )48.6%(, ואילו אצל ההורים 

9" הינו  החברתית  במדיה  פעילים  אשר 

חודשים ויותר" )42.9%(.

 גרף מס׳ 1:

לפי  המחקר  נתוני  התפלגות 

התייחסות לביצוע חיסונים על 

הבריאות. משרד  הנחיית  פי 

מנתוני גרף מס׳ 1 ניתן להסיק כי 

15.7% מהנחקרים אינם מחסנים 

את ילדיהם על פי לוח הזמנים 

המומלץ על ידי משרד הבריאות.

 גרף מס׳ 2:

לפי המחקר  נתוני  התפלגות 

התייחסות לתגובה רגשית כלפי

חיסונים.

מנתוני גרף מס׳ 2 עולה כי 21.4% 

שמא מודאגים  מהנחקרים 

החיסונים יפגעו בילדיהם.

 גרף מס׳ 3:

לפי המחקר  נתוני  התפלגות 

לידע ההורים לגבי  התייחסות 

מטרת החיסון.

מנתוני גרף מס׳ 3 עולה כי 27.2% 

מהנחקרים אינם מודעים לכך 

שהחיסון מספק הגנה למתחסן 

ולאנשים עימם הוא בא במגע.
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נמצא קשר חיובי מובהק בין השתתפות 

ההורים במדיה חברתית לבין עמדות כלפי 

לכך  בהמשך   .)r=.596,p <.01( חיסונים 

נערך מבחן t למדגמים בלתי תלויים, ונמצא 

באופן מובהק כי הורים אשר פעילים במדיה

יותר  החברתית הם בעלי עמדות חיוביות 

כלפי חיסונים )3.23±0.38(, מאשר אלו שלא 

.}t)68(= -5.375, p<.001{,(2.79±0.28(

בנוסף, עלה כי אימהות שחזרו לעבודה לאחר 

יותר מחצי שנה היו בעלות עמדות חיוביות 

יותר כלפי חיסונים )3.16±0.43(, מאשר אלו 

שחזרו לעבודה לאחר פחות מחצי שנה                                                                          

}t)68(= -2.413, p=.019{. ,))2.93±0.35(

כמו כן, עולה כי הורים חילוניים הם בעלי

לחיסונים בנוגע  יותר  שליליות  עמדות 

)2.95±0.34( מאשר הורים דתיים )3.13±0.46(,

.}t)68(= -1.715, p=.0465{

דיון ומסקנות
מממצאי המחקר עולה כי 15.7% מהנחקרים 

אינם מחסנים את ילדיהם על פי הנחיית 

משרד הבריאות, 21.4% מודאגים מהחיסונים

ו-27.2%  בילדיהם  שיפגעו  וחוששים 

אינם מודעים לכך שהחיסון מספק הגנה

למתחסן ולאנשים עימם הוא בא במגע. 

מחקר  לתוצאות  תואמים  אלו  ממצאים 

 Mckee & Bohannon י יד  על  שנערך 

)16( ומצא שאחת הסיבות שגרמו להססנות 

וסירוב ההורים לחיסונים היא דאגה לגבי 

יעילותם ובטיחותם. 

בין מובהק  חיובי  קשר  נמצא  במחקר 

השתתפות ההורים במדיה חברתית לבין 

שהורה  ככל  כאשר  לחיסונים,  עמדות 

יותר במדיה החברתית כך עמדתו  פעיל 

כלפי חיסונים חיובית יותר. ממצא זה אינו 

תואם לכיוון מחקרים קודמים, שהצביעו 

על כך כי גישה לכל סוג של מידע במדיה 

החברתית משפיעה על העלייה במספר 

קבוצות המתנגדים לחיסונים, דבר הגורם 

לעמדה שלילית יותר כלפי חיסונים )18(. 

ייתכן שההסבר הוא בכך שהשאלונים חולקו 

במכוון בקבוצות פייסבוק שבהן יש שיח 

בין הורים על כל מה שקשור לגידול ילדים 

באופן כללי, ולא בקבוצות פייסבוק קיצוניות 

המתנגדות לחיסונים. הסיבה לכך שהורים 

פונים לחיפוש מידע בצורה בלתי פורמלית 

יכולה להיות כתוצאה  בקבוצות פייסבוק 

מאי קבלת מידע מספק מהצוות הרפואי 

במערכת הבריאות. בקבוצות פייסבוק הללו 

ההורים יכולים להתייעץ אחד עם השני לגבי 

נושאים שונים ומגוונים. 

 .Schook et al כך גם נמצא במחקרם של

)19( שנערך בהולנד. המשיבים חיפשו מידע 
באינטרנט מכיוון שניסו להשיג הבנה טובה 

יותר של המידע שניתן להם ע"י הרופא, ורצו 

להיות מוכנים יותר למסלול הטיפולי ולמהלך 

המחלה. השימוש במדיה עזר להם להתמודד

רגשית. תמיכה  להם  ונתן  המחלה  עם 

בנוסף, המידע במדיה שימש עבורם כחוות 

דעת שנייה. היעדר מגע פנים אל פנים גרם

למשיבים להרגיש חופשיים יותר לבקש מידע 

מכל סוג שהוא. המשיבים חשו הקלה במידת 

החרדה שלהם כי לא היו צריכים לחכות עד 

להתייעצות הבאה עם הרופא שלהם, מכיוון 

שקיבלו תשובה מידית במדיה החברתית. 

כמו כן, נמצא באופן מובהק כי הורים אשר 

יותר מחצי שנה היו  חזרו לעבודה לאחר 

בעלי עמדות חיוביות יותר כלפי חיסונים, 

מאשר אלו שחזרו לעבודה לאחר פחות 

מחצי שנה. ממצא זה עולה בקנה אחד 

עם מחקר שנעשה ביפן, שמצא כי אימהות 

ששהו בחופשת לידה חלקית נטו פחות 

לעקוב אחר לוחות הזמנים של החיסונים 

המומלצים עבור ילדיהם בהשוואה לאימהות 

ממצאים  מלאה.  לידה  בחופשת  ששהו 

אלו תואמים לממצאים שנמצאו בארצות

הברית. יתר על כן, במחקר זה נערכה השוואה 

אקולוגית בין-אזורית ונמצא כי חופשת לידה 

יותר של הילדים.  קשורה לבריאות טובה 

מחקר זה מספק ראיות חדשות המעידות על 

כך שחופשת לידה מגדילה באופן משמעותי 

את היענות ההורים ללוח הזמנים של חיסוני 

ילדיהם )20(. 

בנוסף, נמצא באופן מובהק כי הורים חילוניים

בנוגע יותר  שליליות  עמדות  בעלי  הם 

לחיסונים מאשר הורים דתיים. ממצא זה 

עולה בקנה אחד עם הספרות וניתן להסביר

"ונשמרתם החובה  באמצעות  זאת 

לנפשותיכם", לפיה על האדם לשמור על 

העברי במשפט  רבים  ומקורות  בריאותו 
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מדברים על חובה זו. הרמב"ם שהיה רופא 

הן נכבדים  פרקים  לה  מקדיש  מובהק, 

"במשנה תורה" והן בספרי הרפואה שחיבר. 

חובה זו נסמכת על הכתוב "ונשמרתם מאוד 

לנפשותיכם" )דברים ד׳, טו׳( ונגזרות ממנה 

החובה "סור מרע" - הימנעות והתרחקות 

מדברים מזיקים לבריאות, והחובה "עשה 

טוב" - החובה לעשות פעולות שתכליתן 

שמירת הגוף. משכך, נגזרת לכאורה מחובה

גם החובה לעסוק ב"רפואה מונעת",  זו 

וממילא מי שחיסון עשוי למנוע ממנו מחלה, 

וכל סכנת חיים, חייב לנקוט בכל הפעולות

הדרושות לשם כך, לרבות חיסון. אם מדובר

שהם הוריו,  על  זו  חובה  חלה  בקטין 

האפוטרופוסים שלו לכל דבר ועניין לרבות 

החובה לשמור על בריאותו )2(. 

מגבלות המחקר
למחקר הנוכחי מספר מגבלות:

מדגם נוחות - השאלון הופץ דרך רשתות 
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חברתיות ולנבדק הייתה האפשרות לבחור 

אם לענות או לא. עובדה זו יכולה להוביל

ככל לפיה  מתנדבים,  היענות  להטיית 

שלנבדק תפיסה חיוביות יותר כלפי הנושא 

יותר.  כך הסיכוי שישיב על השאלון גבוה 

מדגם קטן - שכלל 70 נחקרים בלבד.

המדגם כלל נבדקים מאזור גאוגרפי ספציפי. 

רוב הנבדקים )71.45%( הינם מאזור המרכז 

וייתכן כי מדגם זה אינו משקף את כלל 

האוכלוסייה בישראל.

המלצות
ממצאי המחקר מצביעים על כך שעל מערכת

הבריאות לצאת בתכנית כדי להגיע לכל אוזן 

ולכל הורה, שלא יצטרך לחפש מידע בכוחות 

עצמו במדיה החברתית. עליה להשקיע

משאבים בפיתוח תכניות הסברה והדרכה 

–לציבור הרחב והנגשת מידע זמין כגון עלו

נים בשפות שונות ומגוונות שינוסחו ברמה

למרבית ומותאמת  מובנת  בסיסית, 

האוכלוסייה בישראל. 

דרך נוספת לעשות זאת היא בניית מערך 

הסברה באמצעות המדיה )סרטוני הסברה 

ומידע באינטרנט, פרסומות בטלוויזיה(, עם 

התייחסות למגזרים השונים ולרמות השכלה 

שונות.

בנוסף, חשוב להקנות לצוות המטפל ככלל, 

ולאחים ואחיות בפרט, את הידע והכלים 

כיוון מטפל-מטופל.  במפגש  הנדרשים 

שאחים ואחיות מהווים גשר המחבר בין 

מערכת הבריאות למטופלים, חשוב שיהיו 

בעלי ידע רב ומיומנות במתן מענה בנושא 

החיסונים, כי הם אלה שיכולים להשפיע 

על תהליך קבלת ההחלטות של המטופל 

בנושא ביצוע החיסונים. זאת מפני שהם 

נמצאים בשטח ובאים במגע הרב ביותר 

עם המטופלים.
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מקומו של הסיעוד בטיפול במטופלי
קנאביס רפואי בישראל

RN ,LLB, MHA אחות מוסמכת ועו"ד אירית אבישר

iritavisar@gmail.com  - סופר מכותב

בישראל ישנם כיום קרוב ל-50,000 מטופלים 

בקנאביס רפואי, ברישיון משרד הבריאות, 

בנוסף לאחוז ניכר מהאוכלוסייה העושה 

שימוש בקנאביס ללא רישיון.  קנאביס עדיין 

"סם מסוכן" כהגדרתו בחוק, אך המערכת 

הרפואית מכירה בכך שקיימים שימושים 

רפואיים לקנאביס במחלות מסוימות. 

אחת הבעיות העיקריות שאנו עדים לה 

היא שמטופלים פוגשים אנשי צוות רפואי

וסיעודי, שהינם חסרי ידע או מסוגלות להדרכת

מטופלים אודות הטיפול בצמח הקנאביס. 

מרכיבי הקנאביס
בצמח הקנאביס מאות תרכובות כימיות 

המחולקות לשלוש קבוצות: קנבינואידים, 

טרפנואידים ופלבנואידים. הקנבינואידים 

נקשרים לקולטנים קנבינואידיים במערכת 

יונקים. האנדוקנבינואידית שבגופם של 

החומרים הפעילים שבקנאביס נספגים דרך 

רירית הפה, הריאות, המעי והעור למחזור

הצריכה דרכי  בין  רב  שוני  קיים  הדם. 

 מבחינת תחילת ומשך ההשפעה. בצמח

 בצורתו הטבעית פיטו-קנבינואידים נמצאים

 ,THCA, CBDA לרוב בצורתם החומצית
 ולאחר חימום )ריאקציית דה-קרבוקסילציה(

המוכרת הניטרלית  הצורה   מתקבלת 

המולקולות  CBD  )Cannabidiol( של 
)THC – )Delta9Tetrahydrocannabinol-ו
הפעילות עיקר  מיוחסת  להן  אשר 

הפרמקולוגית, כיוון שרוב המחקר נעשה על 

THC הינו פיטו-קנבינואיד  מולקולות אלו. 

בעל השפעה פסיכו-אקטיבית דומיננטית, 

ומלבד זאת טווח ההשפעה הפיזיולוגי שלו 

–רחב ומאופיין באלחוש, נוגד רעד, נוגד בחי

לות, מעודד תיאבון, משפר מצב רוח ומקל 

על כאבים חזקים, ובעקר כאב עצבי וגם 

אנטי דלקתי. 

THC הינו הקנבינואיד העיקרי אותו צרכו 
ורק בשנים אלפי שנים,  אנשים במהלך 

האחרונות הושם דגש על מחקר ופיתוח

CBD. בנוסף, מיוחסות  תרופות מבוססות 

ל-THC  השפעות נוספות המיוחסות לתחושה

של להיות "מסטול", כגון רגיעה, שינוי חזותי

הינו  CBD ריח.  בחוש  ושינוי  ושמיעתי 

כי הידוע  א-פסיכוטי  פיטו-קנבינואיד 

בפעילותו הפחתה  יש  בנוכחותו 

הפסיכואקטיבית של THC. תחום הפעילות

נוגדת  פעילות  כולל   CBD-ל המיוחס 

חמצון,  נוגדת  רעד,  נוגדת  דלקת,  כאב, 

פעילות  פסיכואקטיבית,  פעילות  נוגדת 

נוירופרוטקטיבית ופעילות נוגדת חרדה. 

קנאביס הינו תחליף בטוח באופן יחסי לתרופות

1. "סקר הקנאביס הגדול" שנערך על ידי החוקרים ד"ר שרון שניטמן ויובל זולוטוב מביה"ס לבריאות הציבור באוניברסיטת חיפה, מצא כי מבין העונים על הסקר רק  5.3% 
החזיקו ברשיון קנאביס רפואי. הרוב המכריע של המשתתפים בסקר )%82( דיווחו כי הם משתמשים בקנאביס לצורכי בריאות, וחלקם במשולב בצרכים חברתיים.  

http://www.xn--4dbcyzi5a.com/2015/07/%D7%90%D7%95%D7%A0-%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94-
%D7%91%D7%93%D7%A7%D7%94-%D7%9B%D7%9E%D7%94-%D7%A7%D7%A0%D7%90%D7%91%D7%99%D7%A1-%D7%9E%D-
7%A2%D7%A9%D7%9F-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99-%D7%91/

רבות ולא דווחה כמות רעילה או מסוכנת 

לאדם )1,5(, אך עדיין רצוי שכל מטופל 

בקנאביס יהיה במעקב רפואי וסיעודי.

לתועלת ביחס  זניחות  הלוואי  תופעות 

שהצמח מפיק ובשיפור בסימפטומים של 

מצבי החולי מהם סובל המטופל. כ-9% 

מהמטופלים מפתחים תלות, בדרך כלל 

פסיכולוגית ולא פיזיולוגית )2,4(. 

המערכת האנדוקנבינואידית במצב בשלות 

שונה בין אדם לאדם: המערכת מעורבת

פיזיולוגים תהליכים  של  רחב  במגוון 

ופתולוגים, ביניהם הולכה עצבית, נוירוגנזה, 

בקרת משק האינסולין, בקרת המערכת 

החיסונית, למידה מוטורית, תיאבון, תחושת

הראשון הקולטן  וזיכרון.  רוח  מצב  כאב, 

 Cannabinoid Receptor( שנתגלה נקרא 

. קולטן זה מתבטא בעיקר  type1( CB1
במערכת העצבים המרכזית, וככל הנראה 

CNS-ה בין  הקישור  חוליית  את  מהווה 

לקנבינואידים )בין אם אנדוגניים, צמחיים 

או סינתטיים(. בפריפריה ניתן למצוא ביטוי

CB1 בתאי מערכת החיסון, רקמות  של 

מערכת הרבייה, רקמות מערכת העיכול, 

גנגליון צוואר הרחם העליון, לב, כלי דם, 

ריאות, כבד, רקמות שומן, שלפוחית השתן 

ובבלוטת האדרנל.  הקולטן CB1 ממוקם גם 
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בטרמינוסים של מערכת העצבים המרכזית 

והפריפריאלית, וכאשר מופעל גורם ככל 

הנראה לדיכוי של שחרור נוירוטרנסמיטורים 

נוראדרנלין, אצטילכולין,  כגון  שונים 

גלוטמאט, אספרטאט ועוד. הקולטן השני 

 .)Cannabinoid Receptor type2( CB2 הוא

בפריפריה, בעיקר  מתבטא  זה  קולטן 

רמות  עם  החיסון  מערכת  בתאי  בעיקר 

גבוהות במיוחד בתאי B. למרות זאת דווח 

CB2 מתבטא כנראה גם בתאי  בעבר כי 

מיקרוגליאה של ה- CNS ובתאי אב של תאי 

עצב במח. האנדו-קנבינואידים העיקריים 

 .Anandamide-2 ו-AG  שהתגלו עד כה הם

 Anandamide - אננדמייד( Anandamide ה

-"אושר עילאי" בסנסקריט( משמש כמוליך 

עצבי הנוצר בסינתזה של חומצה ארכידונית 

ואתנול-אמין, נמצא בגוף בכמויות מזעריות 

ובעל זמן מחצית חיים קצר עקב פעילות 

האנזיםhydrolase amide acid fatty . מבחינה

של בפעילות  דמיון  ישנו  פרמקולוגית 

והפיטו- אננדמייד  האנדו-קנבינואיד 

קנבינואיד THC, למרות שמבנם הכימי שונה. 

האננדמייד עובר בקלות את מחסום דם 

 CB1 -ונקשר באפיניות גבוהה ל )BBB( המוח

CNS ובנוסף הוא נקשר גם כאגוניסט ב- 

CB2 ל-  יותר  נמוכה  ובאפיניות  חלקי 

בפריפריה. הוא בעל חשיבות בהתפתחות 

העוברית בתקופת ההיריון וקשור ככל הנראה 

לרגשות אושר ושמחה. הוא נמצא בעיקר 

במוח ורמתו עולה לאחר חוסר חמצן או 

פגיעה מוחית. לאנשים הסובלים מדיכאון 

קיימת רמה נמוכה של אננדמייד. 

2-AG )2-arachidonoylg-  האנדו-קנבינואיד

lycerol( בעל אפיניות דומה גם ל- CB1 וגם 
ל-CB2 ומשמש כאגוניסט מלא בשניהם. 

רמותיו במוח גבוהות משמעותית מאשר 

אלה של אננדמייד, וקיימת מחלוקת לגבי מי 

מהם הוא האחראי העיקרי להפעלת מערכת 

הסיגנל העצבי דרך CB1 . ניתן למצוא רמות 

משמעותיות של -AG 2 גם בטחול, עובדה 

המרמזת ככל הנראה על תפקידו במערכת 

ויסות לחץ דם. מחלות  החיסון ובתהליכי 

שונות כמו מחלות אוטואימוניות ומחלות 

דלקתיות הן על רקע חסר אנדוקנבינואידי.

תופעות הלוואי: חלק מהאנשים יכולים 

שלא לחוות אותן בכלל, חלק אחר יכול לחוות 

רק חלקן ואנשים מסוימים יחוו את כולן ואולי 

אפילו לא יוכלו לסבול את הטיפול בקנביס.

קיים גם קשר בין ריכוז החומר הפעיל בצמח 

הקנאביס הנצרך ובאופן הצריכה לבין תופעות

וכן קיים קשר בין משך ותדירות הלוואי, 

השימוש לבין תופעות הלוואי. החומר העיקרי 

אשר גורם לתופעות הלוואי הוא הקנבינואיד 

הפסיכואקטיבי THC. במינונים נמוכים עד 

5 מ"ג תיתכן דברנות יתר ומאידך תחושה 

של נמנום ורוגע, הרגשה כללית טובה, צחוק 

ללא כל סיבה הגיונית, עיוותים בתפיסת 

הזמן והמרחב, תחושה מוגברת של טעם, 

ריח וחוש המישוש, אובדן זיכרון לטווח קצר, 

ירידה ברמת הריכוז וקושי לבצע מטלות 

–מוטוריות שנובע מפגיעה בשיווי המשקל וב

קואורדינציה. בנוסף יתכן יובש בפה, תיאבון 

וירידה בלחץ  מוגבר, ירידה ברמת הסוכר 

הדם. במינונים גבוהים מעל 20 מ"ג עלולות 

להופיע הזיות, שיפוט לקוי, חוויה של חושים 

מעורבבים )סינסתזיה( כמו חוויה של צבעים 

כריחות, השפעה סובייקטיבית על התנהגות 

וקושי בביצוע פעולות מוטוריות פשוטות. 

עלולים להופיע שינויים ביכולת ריכוז, חשיבה 

וזיכרון )7(. תופעות הלוואי הנפוצות והקלות 

למניעה הן ירידה ברמת הסוכר ויובש בפה, 

עליהן מתגברים עם אכילת ארוחה קלה 

ושתיה בטרם הצריכה של קנאביס.

לפעמים הקנאביס הוא צורך בסיסי 
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המפתח להצלחת הטיפול: התאמת דרך 

ותדירות בהתאם למצבו  הצריכה, כמות 

האישי של המטופל  ומעקב שוטף. ניהול 

הטיפול של מטופלים במחלות כרוניות על 

ידי אחיות מוביל להיענות גדולה יותר לטיפול 

תרופתי של מטופלים, מקדם את בטיחות 

המטופל ומוריד אירועים חריגים)6(. רבים 

בקהילה במעקב  נמצאים  מהמטופלים 

ולפיכך האחות נמצאת במרכז הטיפול )3(.  

קיימת חשיבות לקשר בין שותפי טיפול 

במטופל, כמו למשל בירור אינטראקציות בין 

תרופתיות עם קנביס ותרופות אחרות, והכל 

תוך שמירת סודיות מרבית  לטובת המטופל. 

מטופלים הסובלים מיתר לחץ דם או סכרת 

עשויים לגלות כי הטיפול בקנאביס איזן את 

מצבם, והם יכולים להוריד מינונים ולעתים 

אף להפסיק את הטיפול התרופתי. כמובן 

שיש צורך בהתייעצות עם הרופא המטפל 

במידה ומגיעים לאיזון. יש דיווחים על הבדל 

בין מוצרי קנאביס שונים בעניין ההשפעה 

על לחץ הדם למשל, ולכן יש חשיבות לניטור 

מדדים אלו. 

בימים אלו הסתיים סקר שנערך באוניברסיטת 

בן גוריון, על הידע של אחיות ואחיות בכל 

הנוגע לקנביס ומתוצאות הסקר עלה הצורך 

בהכשרה של אחים ואחיות לטיפול בקנאביס, 

ובעיקר ניתן לראות כי רמת הידע והמסוגלות 

העצמית של האחיות לוקה בחסר.

לאור זאת הופעל  קורס המיועד לאחים 

ואחיות לטיפול בקנביס רפואי: עד כה 110 

אחים ואחיות סיימו קורס בשלושה מחזורים,

וכעת מתקיים מחזור רביעי עם עוד 50 אחים 

ואחיות.

כותבת המאמר היתה בשנת 2000 האחות 

הראשונה בישראל בתפקיד 

אחות סכרת, במחוז דן-פ"ת 

בשירותי בריאות כללית עת 

המוצלח,  הפיילוט  החל 

תפקיד שהורחב מהר מאד 

לכלל מחוזות הקופה ולשאר 

קופות החולים. כיום, לאור 

והמדיקליזציה  הרפורמה 

מקום  יש  הקנאביס,  של 

לאחות קנאביס בכל הקופות 

במטרה להנגיש את הידע 

ואת המעקב למען בטיחות 

המטופלים והצלחת הטיפול 

בקנאביס רפואי.

פרטים על הכותבת:  

אירית אבישר, יו"ר האגודה

הישראלית לסיעוד קנאביס

רפואי )ע"ר(. 

אחות מוסמכת בעלת תואר 

שני במנהל מערכות בריאות, 

וליווי לייעוץ  דין בעלת קליניקה  ועורכת 

מטופלים בקנאביס רפואי.

www.iritavisar.co.il :אתר

 .www.imcna.org.il :אתר העמותה

טלפון: 054-4222786

iritavisar@gmail.com :דוא"ל
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תרגום עבור ביטאון  האחות בישראל

התערבות תזונתית לחולים מבוגרים עם מחלת 
כליות כרונית

RN, PhD ,סיגלית ורשבסקי ; RN, MPH, PhD,מתרגמות: ענת עמית אהרון

החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב

anatamit@tauex.tau.ac.il סופר מכותב

סקירת הספרות השיטתית שלפנינו פורסמה 

במסגרת ספריית קוקרן סיעוד )1(. המאמר 

בוחן את השינויים התזונתיים המומלצים 

לחולי דיאליזה והדרך המיטבית להשגתם. 

"פינת תקציר המאמר פורסם במסגרת 

ספריית קוקרן" )Cochrane Corner( בעיתון 

.International Journal of Nursing Studies

רקע
שינוי תזונתי וניהול התזונה הם אבני יסוד 

בכל כליות,  מחלת  עם  באדם  בטיפול 

השלבים, החל מאבחון ועד לצורך בדיאליזה 

או השתלת כליות. בהתחשב בעובדה כי 

מחלות כליות פוגעות ב- 10-15% מכלל 

אוכלוסיית העולם, חשוב להבין מהן הראיות 

להתערבות  ביותר  והטובות  המעודכנות 

תזונתית בקרב מבוגרים עם מחלת כליות 

כרונית. ידע זה חיוני לשם מתן טיפול איכותי, 

מבוסס ראיות.

השינוי התזונתי הבסיסי בקרב חולים עם אי 

ספיקת כליות כולל הפחתה בצריכת נתרן, 

יכולים אשלגן, חלבון ושומן. שינויים אלו 

משק ניהול  הדם,  לחץ  בהורדת  לעזור 

האלקטרוליטים בדם, ניהול משק הכולסטרול,

ירידה במשקל ושמירה על תפקודי הכליות. 

הנחיות קליניות ייעודיות מקדמות שמירה 

על צרכים תזונתיים מדויקים וניהול התפריט 

של חולה עם אי ספיקת כליות.

שינויים בתזונה הם קשים ליישום ולעיתים 

מאופיינים בהיענות נמוכה להמלצות, בקרב 

חולי כליות כרוניים. ההנחיות ממליצות על 

בניית תכנית התערבות תזונתית המותאמת 

לצרכיו של כל מטופל ומטופל, בהתאם 

לשלב המחלה בו הוא נמצא, הידע וצרכיו 

האישיים. עם זאת, מחקרים מראים כי עדיין 

הידע לגבי הצרכים התזונתיים האישיים 

בקרב החולים, הוא מוגבל. 

הטיפול התזונתי בחולי הכליות, כמו גם 

היבטים טיפוליים אחרים, הם רב תחומיים. 

תפקיד האחיות והמומחיות הקליניות בתחום 

כולל ביצוע אומדן צרכים תזונתיים, הכנת 

הנחיות תזונתיות ותמיכה ועידוד המטופל 

להיענות ודבקות בהמלצות. במקרה הצורך, 

הפנייה לגורם רפואי נוסף )1(. 

מטרת המחקר
היא השיטתית  הספרות  סקירת  מטרת 

להעריך את היתרונות או הנזקים של הנחיות

לשינוי תזונתי מלא )כולל שינוי אורח חיים( 

בהשוואה למתן הנחיות לשינוי תזונתי בודד 

- מסורתי )כולל המלצות לאורח חיים( בקרב 

החזון של ספריית קוקרן בסיעוד )Cochran Nursing Care Field( הוא לשפר את הידע הסיעודי מבוסס הראיות באמצעות שימוש בספריית קוקרן 

כמרכז מידע בין לאומי  ובין תחומי למחקרים ועבודות אמפיריים.  שיפור הידע הסיעודי הינו למען שיפור תוצאי הבריאות של המטופלים. המידע של 

 Cochran( "ספריית קוקרן מיועד לכל העוסקים בעבודת הסיעוד: אחיות, אחיות אקדמאיות, מומחיות קליניות, מנהיגות ומנהלות בסיעוד. "פינת קוקרן

Corner( הינו יוזמה של הספרייה אשר מטרתה הנגשת המידע האמפירי המעודכן ביותר, באמצעות תקציר מחקרים ותרגומם לשפות שונות, עבור 
אחיות באשר הן. באופן זה, שואפת ספריית קוקרן להגיע למגוון רחב ככל האפשר של אחיות. המאמרים המקוריים באורך מלא מפורסמים בספריית 

קוקרן. תקציר המאמרים ותרגומם )לשפות שונות( מופץ באמצעות עיתונים מקצועיים בכל העולם. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הספרייה:

http://cncf.cochran.org/evidence-transfer-program-review-summaries
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חולים עם מחלת כליות כרונית, בכל שלב 

סופנית כליות  ספיקת  אי  כולל  וחומרה 

והשתלת כליה.

התערבות / שיטות
סקירת ספרות שיטתית זו השוותה בין שני 

סגנונות של שינוי תזונתי שהומלצו לחולי 

כליות כרוניים מבוגרים: אימוץ תזונה ים 

תיכונית, תזונה מומלצת על ידי איגוד הלב 

 )American Heart Association( האמריקאי

וניהול אורח חיים בריא )קבוצת התערבות( 

בהשוואה לכל שינוי תזונתי אחר וניהול אורח 

חיים )קבוצת בקרה(.

סקירת הספרות בחנה התערבויות שונות 

לשינוי תזונתי בקרב חולי כליות כרוניים תוך 

בחינת  היתרונות או הנזקים של כל סוג 

המלצה. המחברים כללו אך ורק מחקרים

 Randomized control trial ניסויים מסוג 

Qusi-rand-( ומחקרים חצי ניסויים ))RCT
omized controlled trails(. נבחרו מחקרים

שעסקו במבוגרים החולים במחלות כליות 

חולי  כולל  חומרה,  של  שונות  בדרגות 

דיאליזה, מטופלים לאחר השתלת כליות 

או חולים במצב סופני. מחקרים שעסקו 

בהמלצה תזונתית בודדת כגון: הפחתת 

נתרן או אשלגן, הוחרגו מהסקירה. המחקרים 

חולקו להתערבויות שנמשכו מעל או מתחת 

לשישה חודשים.

התוצאות הסופיות שנבחנו:

א. מקרי תמותה מכל סיבה

ב. אירועים לבביים חמורים

ג. איכות חיים

ד. התקדמות המחלה לשלב הסופני שלה

ה. דבקות המטופלים בהמלצות התזונתיות

ו. תוצאות משנה נוספות כללו בדיקות דם, 

על  שליטה על ערכי לחץ הדם, שליטה 

ערכי כולסטרול ומדדים תזונתיים מקובלים

)סקירת הספרות הנוכחית לא התמקדה 

בתוצאות משנה אלו(.

המחברים חיפשו מחקרים שנרשמו במאגרי 

 Cochran( ספריית קוקרן כמחקרים ניסויים

Kidney and Transplant Specialized Reg-
ister(, חלקם פורסמו וחלקם טרם פורסמו. 
נכללו בחיפוש גם הנחיות קליניות רלוונטיות. 

שיטת החיפוש נערכה בהתאם לפרוטוקול 

של ספריית קוקרן )2(.

תוצאות
החיפוש איתר 824 עבודות שבוצעו בנושא 

אך רק 17 מחקרים תאמו את הקריטריונים 

להכללה. חמישה מחקרים דיווחו על תמותה

סיבה, אבל מטה-אנליזה שבוצעה  מכל 

על ארבעה מהמחקרים לא מצאה ראיה 

)הוכחה( כי יש הבדל בתמותה בין קבוצת

המחקר הבקרה.  לקבוצת  ההתערבות 

החמישי נבחן בנפרד, אך גם בו לא נמצאה

קבוצת בין  בתמותה  הבדל  יש  כי  ראיה 

ההתערבות לקבוצת הבקרה. רק מחקר אחד 

)מתוך ה- 17 מחקרים( דיווח על אירוע לבבי 

משמעותי בקרב המטופלים, ללא הבדל 

בהיארעות בין קבוצת ההתערבות לקבוצת 

הבקרה )1(.

בנוסף לא נמצא הבדל בין קבוצת ההתערבות

לקבוצת הבקרה בהתקדמות המחלה לכיוון 

מחלה סופנית וכן לא נמצא הבדל בהיענות 

או דבקות המטופלים להמלצות התזונתיות )1(.

מסקנות
לא נמצאה עדות כי קיימת שיטת המלצה 

תזונתית עדיפה לחולי כליות כרוניים הן 

בהיבט של יתרונות והן בהיבט של נזקים.  

המחקרים שנסקרו היו באיכות טובה אם 

כי חלקם היו ללא כפל סמיות  )כלומר:

המשתתפים ידעו האם הם נמצאים בקבוצת

ההתערבויות. בביצוע  בקרה(  או  מקרה 

ייעוץ תזונתי מורכב הכולל תזונה ים תיכונית 

וניהול אורח חיים בריא לא נמצא יעיל או 

בעל סיכונים יותר, בהשוואה לייעוץ תזונתי 

סטנדרטי - מסורתי לחולי כליות הכולל ייעוץ 

להפחתת צריכת חלבון, שומנים ופחמימות.

סקירת הספרות נערכה בשיטה טובה ואיכות 

הממצאים היא גבוהה. במחקרים תצפיתיים 

ללא בחירה רנדומלית של הנחקרים, כן 

נמצא יתרון לתזונה ים תיכונית בקרב חולי 

כליות, אך הסקירה הנוכחית שנערכה רק 

על מחקרים ניסויים, לא הצליחה לשחזר 

תוצאות אלו. אחד ההסברים לכך יכול להיות 

בעובדה שהמשתתפים בקבוצת הביקורת,

נהנו כרוניים,  כליות  חולי  הם  גם  שהיו 

מהדרכה תזונתית עשירה, רב מקצועית, לאור 

מצבם הרפואי. הדרכה זו כללה יעוץ והכוונה 

תזונתית מסורתית לחולי דיאליזה )הפחתת

מסוכרים, הימנעות  חלבונים,  שומנים, 

ואלקטרוליטים נתרן  של  נמוכה  צריכה 

נחוצים(.  מזון  תוספי  לקיחת  אחרים, 

ההבדלים  את  טשטש  זה  ומצב  ייתכן 

הבקרה. לקבוצת  המקרה  קבוצת  בין 

יישום בסיעוד
היישום המרכזי לסקירת ספרות שיטתית זו 

מראה כי הראיות האחרונות ביותר בנושא לא 

הצליחו לזהות יתרון נוסף )או חיסרון( התומך 

בשינוי תזונתי מלא, מעבר למה שידוע עד 

כה, בהשוואה לטיפול מסורתי, בקרב חולי 

כליות כרוניות.

אחיות צריכות להיות חלק מצוות רב מקצועי 

המנחה ותומך בחולי כליות כרוניות לרבות 

מתן ייעוץ והכוונה בנושא תזונה.
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מבוא
ידי  תהליך הדרכת מטופלים מתבצע על 

אחות במסגרות טיפוליות שונות. את נושא 

הדרכת מטופל נלמד במסגרת לימודי סיעוד 

וייושם במסגרת התנסויות  באופן תאורטי 

קליניות שונות. במאמר תוצג סקירת ספרות 

בנושא הדרכת מטופל בחינוך לסיעוד, תוך 

תיאור של פרויקט פיילוט שנעשה במחלקה 

אורתופדית בבית חולים מאיר בכפר סבא. 

בפרויקט השתתפו סטודנטים לסיעוד של 

מאיר, קמפוס  לסיעוד  האקדמי  המרכז 

בהדרכת מטופלים בדרך יצירתית הכוללת 

משחק ככלי מקצועי בהדרכת מטופלים
מרינה וקסלר RN, MA, MPH, מורה בביה"ס לסיעוד, האקדמיה לסיעוד - קמפוס מאיר

זיהוי צורך בהדרכה, בניית משחק מותאם 

לנושא ההדרכה והדרכת מטופל באמצעות 

משחק משותף. הלמידה של הסטודנט

ועוצמתית חווייתית  הינה  והמטופל 

שימוש זמן.  לאורך  נשמרות  ותוצאותיה 

במשחק לשם הדרכה הוא סוג של התערבות 

סיעודית "מחוץ לקופסא".

סקירת ספרות
הדרכת מטופל

מטרות העל של הדרכה על ידי סטודנטים 

הן פיתוח מיומנויות ויכולות מקצועיות בקרב 

מטפלים, במטרה להעניק טיפול איכותי 

למטופלים )3,7(. להדרכה הגדרות שונות 

ומשמעויות שונות. לאורך השנים התפתחו 

מגוון מודלים להדרכה, המדגישים היבטים 

שונים כמו מודלים המבוססים על הקבלת 

תהליך הדרכה לתהליך טיפול )10(. מודלים 

אחרים מבוססים על תפיסת תהליך הדרכה 

כתהליך למידה, שבמהלכו מתווספים ידע 

וכישורים חדשים לידע קודם )8(.

בסקירה  ,)11( ובטיהנס  סאיי  רייס,  לפי 

הדרכת כי  נמצא  הנושא  של  שיטתית 

ומספקת מידע  אותו  המטופל מעצימה 
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אשר מסייע למטופל לקדם את בריאותו. 

מטופלים אשר קיבלו הדרכה מדווחים על 

שביעות רצון גבוהה, תחושת שליטה וחרדה 

מופחתת. מתן הדרכה לקויה למטופל יכול 

לגרום להחמרה במצבו הבריאותי והיענות 

נמוכה לטיפול. 

מי מדריך את המטופל?

הדרכה במקצועות הטיפול מהווה מרכיב

והתמחות, הכשרה  בתהליכי  מרכזי 

המודרך של  המקצועית  בהתפתחות 

ובהשפעה על תהליך הטיפול. הדרכה מהווה 

המקצועית מההכשרה  אינטגרלי  חלק 

במקצועות הטיפול. תהליך הדרכה מסייע 

למטפלים בהעשרת היכולות והכישורים

הטיפוליים ובהמשגת תהליכי טיפול, וכך 

–משפר את מצבם הבריאותי ומגביר שבי

עות רצון אצלם )2(.  הדרכת מטופל מהווה 

חלק בלתי נפרד מעשייה סיעודית איכותית.

במוקד מצויים  משפחתו  ובני  המטופל 

העשייה הסיעודית, תוך מתן טיפול מקצועי

מרבי בקידום בריאותו של המטופל )4,6(. 

על  הכרחית  יעילה  סיעודית  התערבות 

מנת להפחית רמות חרדה בקרב המטופל

את  להעריך  מאפשרת  היא  ומשפחתו. 

מצבם, נותנת להם הרגשה של שליטה, 

ועוזרת למטופל  ותמיכה  מספקת מידע 

להבין את התהליך. כמו כן היא מפתחת אמון 

הדדי בין המטופל לצוות הסיעודי. הצוות 

הסיעודי נמצא במעמד מרכזי המאפשר 

התערבות תמיכה ועזרה למטופל ומשפחתו

בהתמודדות עם הפחד והחרדה. האחיות 

עוזרות בזיהוי גורמי לחץ וחרדה, באוורור 

רגשות ובהקניית ביטחון למטופל )13(. 

"הדרכת מטופל" בלימודי 
סיעוד 

במסגרת לימודי סיעוד סטודנטים מקבלים 

קורס עיוני ב"הדרכת מטופלים", המקנה

ובני מטופלים  הדרכת  לניהול  כלים 

משפחותיהם. הסטודנטים משתמשים בידע 

ובכלים שלמדו בקורס במפגש שלהם עם 

הקליניות. התנסויות  במהלך  מטופלים 

ייחודי בין  התנסות קלינית מהווה מפגש 

הסטודנט למטופל ומשפחתו. 

הדרכת מטופלים הינה התערבות טיפולית

הסטודנטים המטופל.  צרכי  על  העונה 

אוספים נתונים רלוונטיים תוך זיהוי צרכי 

הדרכה, מתכננים  מטופל,  של  למידה 

תהליך  .)1( אותה  ומעריכים  מבצעים 

להדרכת הקשורה  המעשית  ההכשרה 

מטופל  הינו אירוע מרגש ומעורר חשש עבור 

הסטודנט , אך גם פותח ומרחיב את החשיבה

זהו המטופל.  ועם  עצמו  עם  וההיכרות 

ספרות מחפש   סטודנט  שבו  תהליך 

תוך אותו  מיישם  מעודכנת,  מקצועית 

ביותר  הנכונות  הלמידה  דרכי  התאמת 

עבור אותו המטופל ובסופו גם הסטודנט

וגם המטופל מועצמים.

הדרכת מטופל באמצעות 
משחק

"המשחק הוא במה ואנו השחקנים בה" 

את מבטאת  זו  אמירה   - )שייקספיר( 

המשמעות והמקום שהמשחק תופס בחיי 

האדם. יש במשחק יצירה חדשה ואפשרות 

להעניק לה משמעות.

עבור המטופלים משחקים מהווים שיטת 

ומתפתחת שהולכת  אפקטיבית  לימוד 

משחקים לדוגמא:  המודרני.  בעולם 

דיגיטליים שמלמדים את המטופל לבצע 

ניטור עצמי, מיומנויות חדשות לטיפול עצמי 

במחלת טיפוליות  בהתנהגויות  ודבקות 

סוכרת )5(. משחק מקוון מבוסס אינטרנט 

הביא לשיפור הדרכת מטופל עם מלנומה 

.)Tapamole )9 באמצעות

עבור הסטודנטים בחירת משחק כאסטרטגיה

בהדרכת מטופלים, דורשת את השתתפותם 

וחשיבה בעיות  בפתרון  והתגייסותם 

ביקורתית. שיטה זו תורמת לעניין,  יוצרת 

התלהבות ומשפיעה באופן חיובי על תוצאות 

הלמידה )12(.

סוגי המשחק בהם ניתן להיעזר בהדרכת 

מטופלים רבים ומגוונים. הם נעים ממשחקי 

כגון: יותר,  מובנים  משחקים  ועד  דמיון 

קלפים, לוח,  משחקי  קופסה,  משחקי 

משחקים דיגיטליים ועוד.

מטופלים הדרכת  כי  מראים  מחקרים 

בצורתה המסורתית, בה מומחה מעביר ידע 

והמלצות למטופל, אינה מספיקה על מנת 

לעודד את המטופל להיצמדות להמלצות 

הטיפול. שימוש במשחק מעודד את המטופל 

להיות מעורב בטיפול ומעלה אצלו הביטחון 

עצמי )9(.

הטמעת של  פיילוט  פרויקט  תיאור 

תהליך הדרכת מטופלים באמצעות משחק

במחלקה אורתופדית ע"י סטודנטים לסיעוד

מטרות הפרויקט:

1. הקניית ידע ומיומנויות בצורה חווייתית   

    לסטודנט לסיעוד.

2. שיפור שביעות רצון הסטודנטים 

    מההתנסות הקלינית.

3. הקניית ידע ומיומנויות למטופל.

4. שיפור שביעות רצון מטופלים.

5. שיפור תהליכי עבודה, תפיסת תפקיד

    של סטודנט לסיעוד בזמן התנסות   

    קלינית ומיומנויות מקצועיות בתחום  

    הדרכת המטופלים ומתן משוב

    לסטודנטים ע"י מדריכה קלינית, הצוות 

    הסיעודי במחלקה והמטופל שהשתתף 

    בהדרכה.

השיטה ואופן הביצוע:

■ אפיון ואיתור נושאים  הדורשים שיפור 
ומשפיעים על חווית המטופל ומלוויו בעת 

האשפוז.

■ בחירה בנושא הדרכת מטופלים כנושא 
מרכזי.

■ הכשרה וליווי כל סטודנט לסיעוד
יצירת משחק עד להדרכת  מתהליך של 

מטופל בפועל.

■ מתן משוב לסטודנט.
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תהליך מובנה בהדרכת
מטופל באמצעות משחק

בהתנסות קלינית
המטרות עומדות  הסטודנטים  בפני 

צורך מזהים  הסטודנטים  הלימודיות. 

בהדרכת מטופל ומקבלים אישור ממדריכה 

קלינית לגבי נושא  הדרכה שקשור לסיעוד 

אורתופדי. הם מתבקשים להכין משחק 

הדרכה עבור המטופל המאושפז במחלקה. 

בזמן הכנת המשחק הסטודנטים שואלים 

–את עצמם מהן המטרות הלימודיות שהמ

טופל ישיג באמצעות המשחק, באיזו מידה

של קודם  ידע  על  מסתמך  המשחק 

המטופל, מה היקף הנושא שהמשחק יכיל 

והאם המשחק הוא אמצעי לתרגול במהלך 

למידת הנושא או בא כסיכום של הנושא 

אחרי מתן הדרכה מתוכננת. כאן יש מקום 

–לשיקול הדעת של הסטודנט ושל המדרי

כה בתהליך הפיתוח, העיצוב וההפקה של

המשחק לימודי. כל משחק חדש עובר תהליך 

של סימולציה )לפני הדרכת מטופל בפועל(,

מטופל משחק  אחד  סטודנט  כאשר 

והסטודנט השני, שיצר את המשחק, הוא 

זה שמוביל ומדריך. הסטודנט שיצר משחק 

קלינית מהמדריכה  בונה  משוב  מקבל 

ומהסטודנטים שהשתתפו במשחק. לפעמים 

המשחק דורש "שיפוץ". רק אחרי שהמשחק

–תוקן וקיבל אישור סופי מהמדריכה הק

לינית הסטודנט מקבל מטופל להדרכה. 

הסטודנט מקבל הסכמת המטופל לקבלת 

הדרכה, אוסף נתונים על המטופל ומתאים 

הספציפי. המטופל  עבור  המשחק  את 

הדרכת המטופל מתבצעת ע"י סטודנט 

בנוכחות המדריכה הקלינית. לאחר הפעילות

מתקיימת שיחת משוב עם המדריכה קלינית. 

במידה ואחד מהצוות הסיעודי היה שותף 

להדרכה, אז הסטודנט מקבל משוב גם 

ממנו וגם מהמטופל.

דוגמאות של משחקים:

משחק מסלול בהדרכת מטופל עם גבס 

מכיל  המשחק  לביתו:  שחרור  לקראת 

מסלול צעידה קבוע מנקודת התחלה עד 

לנקודת סיום. המטרה היא הגעה לנקודת 

הסיום. לאורך המסלול ישנם סימני קריאה 

מטופל המשחק:  מהלך  שאלה.  וסימני 

התור לפי  קובייה  מטילים  וסטודנט 

ומתקדמים במסלול. כל מי שמגיע לריבוע 

עם סימן קריאה או סימן שאלה לוקח כרטיס 

שאלה ועונה עליה. במידה והמטופל לא יודע 

את התשובה, הסטודנט צריך לענות תוך 

הדרכה מכוונת. דוגמאות לשאלות: "מה 

לעשות בשינוי תחושה בגפה המגובסת?". 

תשובה: "יש לגשת למיון בכל שינויי תחושה, 

כמו: נימול, זרמים, אצבעות רדומות וקושי 

בהנעת האצבעות". שאלה: "מה לעשות 

במקרה של גרד מתחת לגבס?". תשובה: 

"ניתן להניח על הגבס חבילת קרח, אך

להקפיד מאד שהחבילה סגורה ואין נזילת 

מים על הגבס".

משחק אסוציאציות –"גלה את התמונה" 

בהדרכת מטופל לקראת ניתוח יזום של 

המשחק מבוסס על  החלפת מפרק ירך: 

חשיפה של תמונה למטופל, כאשר בצד 

השני של אותה כרטיסיה כתובה התשובה 

הנכונה. המטופל צריך לציין על איזה נושא 

והמטופל ענה  בהדרכה מדובר. במקרה 

תשובה לא נכונה, על הסטודנט להוביל 

את המטופל לתשובה הנכונה תוך הדרכה 

של אותו נושא. לדוגמא: סיבוכים מוקדמים

שיכולים להיווצר אחרי הניתוח - קלף עם 

תמונה של ילד שיושב על האסלה. הסטודנט 

–שואל את המטופל מה הוא רואה בתמו

נה ואיך זה קשור לסיבוכים אחרי הניתוח.

המטופל צריך "לנחש" על מה מדובר. בצד 

השני של אותו הקלף מסתתרת תשובה 

שקשורה להדרכה. על הסטודנט להדריך 

פעילות מעיים אחרי לגבי  את המטופל 

הניתוח. מה זו עצירות ומה צריך לעשות 

כדי למנוע אותה.

משחק רביעיות בהדרכת מטופל עם גבס 
תוך כדי אשפוז במחלקה אורתופדית

המשחק מכיל קלפים שמחולקים לרביעיות. 

בכל רביעייה יש ארבעה צירופים שונים, 

לדוגמא: ההדרכה.  נושאי  את  המהווים 

"זיהוי סימנים לתסמונת מדור"  רביעייה 

כוללת ארבעה צירופים של ההדרכה )1 

 - 2 - עור קר וחיוור של הגפה החשופה, 

איחור במילוי הקפילרי )בלחיצה על קצה 

האצבע לוקח יותר מ-3 שניות עד שהצבע 

חוזר לאצבע(, 3 - נימול וכאב, 4 - תחושת 

לחץ(, "הדרכה בנושא מניעת כאב ובצקת"  

ועוד )ראה תמונה(. מטרת המשחק היא 

להשלים רביעיות. 

מערבבים את הקלפים ומחלקים ארבעה 

קלפים לכל משתתף. את שאר הקלפים 

מניחים בערימה במהופך כקופה. מהלך 

המשחק: כל משתתף בתורו מבקש מאחד 

להשלמת לו  הנחוץ  קלף  המשתתפים 

רביעייה. אם קיבל את הקלף המבוקש, 

רשאי לבקש קלף נוסף )מכל משתתף(. 

אם לא קיבל , לוקח קלף מהקופה והתור 

עובר הלאה. המנצח: מי שצבר את מספר 

הרביעיות הרב ביותר.

חשיבות של הדרכת מטופל באמצעות 
משחק מנקודת ראות המדריכה הקלינית

אני כמדריכה קלינית משלבת משחקים 

בהדרכה קלינית כחלק בלתי נפרד מתהליך 

ההדרכה של סטודנט לסיעוד. המשחק הוא 

כלי לימוד המאפשר לסטודנטים לשפר 

מיומנויות שונות וחשיבה ביקורתית, להגביר 

ביטחון עצמי, לעורר מוטיבציה ועוד. בזמן 

התנסות קלינית באורתופדית א׳ בבית חולים 

מאיר, סטודנטים יוצרים משחקים לימודיים 

עבור המטופלים המאושפזים במחלקה 

וגם מדריכים את המטופלים בשילוב עם 

המשחק שיצרו. המשחק מאפשר לסטודנט

ליצור קשר עם המטופל ולבנות עמו חוזה 

טיפולי בסביבה נעימה, מוכרת ולא מאיימת 



  האחות בישראל | אוקטובר 2019    27

ולתת הדרכה מקצועית. הדרכת מטופלים 

מאפשרת למטופל להקנות לו ידע, מיומנויות 

ולשפר את היענותו לתכנית הטיפולית ולקדם 

אורח חיים בריא הרלוונטי למצב בריאותו. 

שילוב של משחק בהדרכת מטופל הופך 

את תהליך ההדרכה לתהליך מהנה ומניב 

תוצאות )ראה איור "משחק בהדרכה"(.

חוויות של  סטודנטים על  הדרכת מטופל

סטודנטית שהדריכה מטופלת עם גבס בזמן 

אשפוז במחלקה:

"המשחק הזה עזר מאד ללמוד את תהליך

וחידד  מיקד  המטופל,  של  ההדרכה 

בדרך אותו  להדריך  יכולתי  הנושא.  את 

קונבנציונלית, אבל עם הקלפים ניתנה לי 

אפשרות לדעת האם המטופל הבין את 

ההדרכה או לא".

סטודנטית שהדריכה את המטופלת לקראת 

ניתוח החלפת מפרק ירך:

–"היה מאד נחמד. המטופלת הייתה מקסי

מה והיה לי מאד כיף להדריך אותה. קצת

התרגשתי. שמתי לב כמה שזה חשוב. כאשר 

בניתי את המשחק והשקעתי הייתי מאד 

כתיבה  גזירה,  עסוקה בעשיית הפאזל, 

וכד׳. עכשיו אחרי שהדרכתי, אני שמה לב 

כמה נושאים אלה חשובים באמת. כשאני

מסבירה בדרך הרגילה זה נאמר ונשכח. 

יותר סיכוי  עם התמונות והצבעוניות יש 

שבאמת משהו יישאר בפנים, ומטופלים 

יפנימו את מה שאנחנו מנסות ללמד אותם". 

סטודנטית שהדריכה את המטופלת עם 

גבס לקראת שחרור לביתה:

במחלקה הקלינית  ההתנסות  "במהלך 

אורתופדית העברתי הדרכה בנושא "טיפול 

בגבס" באמצעות משחק. יצרתי משחק 

לוח שבתוכו שאלות המובילות לכיוון ניצחון

גבס  עם  מטופלת  הדרכתי  במשחק. 

ששיתפה פעולה. נהניתי מאד כי ההדרכה

בצורה ולא  חווייתית  בצורה  הועברה 

שיתפה המטופלת  רגילה.  דידקטית 

פעולה ובסוף זכרה את ההדרכה בצורה 

טובה ביותר. הרעיון היה מוצלח וההדרכה

וגם לי  גם  ובכיף,  קלילה  בצורה  זרמה 

למטופלת".

תוצאות והישגים מרכזיים:

10.2017-7.2018 התקופה  במהלך   •
3 סטודנטים:   21 בפרויקט  השתתפו 

)פרה- ראשונית  מהתנסות  סטודנטים 

למינרית(, 14 סטודנטים מהתנסות מיומנויות 

ו-4 סטודנטים מהתנסות מתקדמת.

המאושפזים מטופלים   25 השתתפו   •
במחלקה אורתופדית בבית חולים "מאיר".

• בוצע שינוי בתרבות הארגונית - תרבות 

של משוב בין סטודנט לבין מדריכה קלינית,

והמטופל במחלקה  הסיעודי  הצוות 

שהשתתף בהדרכה. שקיפות ופתיחות. 

• עבור הסטודנטים:
מיומנות שיפור  לראות  ניתן  היה  א. 

הטיפול בהיבטי  הן  ואישית,  מקצועית 

הקליני והן ברמת השירות למטופל.

ניתן היה  הסטודנטים  משובי  לפי  ב. 

מהתהליך גבוהה  רצון  שביעות  לראות 

הלימודי הלא שגרתי. 

• עבור המטופל:
לאחר מתן ההדרכה בצורה חווייתית כל

גבוהה רצון  שביעות  הביעו  המטופלים 

מהתהליך. 
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סיכום:
עבור הסטודנטים הלמידה המשמעותית 

ביותר בתהליך הכשרתם  מתקיימת בשדה 

מטרות ליישום  חשיבות  ישנה  הקליני. 

ההתנסות, תוך שימוש בפעילויות למידה 

בנושאים שונים. בניית ויצירת משחק,  וגם 

יישומו בהדרכת מטופל תוך לווי והשגחה של 

מדריכה קלינית, היא שיטת למידה פעילה, 

מקורית וחדשנית עבור סטודנטים, צוות 

המחלקה ומטופלים. 

הסטודנטים מקדמים את ההדרכה דרך 

לסטודנט משותפת  בלמידה  המשחק 

ולמטופל. יש לציין שהשדה הקליני מאפשר 

להבנות את התהליך של שילוב משחקים 

בהדרכת מטופלים על ידי סטודנטים לסיעוד, 

ויתכן שיש מקום להבניית תהליך דומה גם 

בעבודת האחות.
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זכאי להשתמש בשרות הייחודי אשר החברה מציעה.

משרד נוהל  לפי  ורק  אך  פועלת  החברה 

"תו אמון הציבור" ואף קיבלה את  הבריאות 

לאחר שעמדה בכל קריטריון צרכני ועסקי.

את מבצעים  החברה  של  השרות  נציגי 

השרות באמצעות רכבים אשר בבעלות החברה,

על  שמירה  המאפשרים  באמצעים  המצוידים 

התרופות.  של  האופטימאלית  הטמפרטורה 

תרופת המצריכות קירור בין 2-8 מעלות או תרופות 

בטמפרטורת חדר שבין 15-25 מעלות בדרך אל 

הלקוח. הרכבים מצוידים בציוד מיוחד של בקרה 

על התהליך - אוגרי טמפרטורה ומדי טמפרטורה 

דיגיטליים. כלים אלו מאפשרים לחברה להעניק 

את השרות המקצועי, האמין והאיכותי ביותר.

בין המטופלים שמקבלים את השירות:

CF, חולים במחלת חולי  טרשת נפוצה, חולי 

פסוריאזיס פרקים,  למחלות  חולים  הגושה, 

)סחפת(, אפילפסיה, חולי סרטן.

כמו כן בין לקוחותינו ציבור בין הדור ה-3 שחשוב

ופעילויות  במועדונים  זמנם  את  להעביר  להם 

המרקחת. בבתי  זמנם  את  להעביר  במקום 

בתי המרקחת הם אחד המקומות שלצערנו כמות 

הנדבקים היא בין הגבוהות ביותר וחשוב ׳׳לבלות׳׳ 

בהם כמה שפחות.

קלדרית לשנה  מנוי  רוכשים  לקוחותינו 

ובמחיר מיוחד.

שירות זה ניתן במחיר מיוחד ייעוץ תרופתי - 

אשר שירות  מנוי,  רכשו  אשר  ללקוחותינו 

התרופתי הטיפול  את  ולשפר  לייעל  מטרתו 

עבור הלקוח על ידי אבחון של רוקח קליני בשיתוף

כמעט  בו  בעולם  כיום,  המטפל.  הרופא  עם 

ויותר אנשים יותר  ניתן לעשות מן הבית,  הכל 

את  ומנהלים  מירשמים  לחברת  מצטרפים 

חייהם בדרך בריאה, נוחה, נכונה ואיכותית יותר.

כתובת: היצירה 10 ת.ד. 2547 רעננה, טל: 09-7678555 | 1-700-700-187 פקס :  09-7665548

mirshamim56@gmai l .com

קבלת מרשם מהרופא?

     התרופות כבר
יגיעו אליך הביתה!

2007 הוקמה חברת מירשמים במטרה בשנת 

להעניק מענה הולם לכל מי שצריך תרופה ואין 

ביכולתו להגיע אל בית המרקחת מכל סיבה שהיא, 

תוך שמירה מלאה העל סודיות וכבוד החולה. בכך, 

הפכה למעשה חברת מירשמים לחברה הראשונה 

בישראל אשר מספקת שרות תרופות מרשם אל 

בית הלקוח, מקופת החולים שבו הוא חבר.

משרדי החברה ומוקד השירות שלה ממוקמים 

במרכז הארץ ופועלים על ידי צוות של מתאמות 

שרות ואנשי שרות מיומנים ומקצועיים אשר עברו 

הדרכה בתחום שרות הלקוחות בהקשר הרפואי.

אילת ועד  מדן  ניתנים  החברה  של  שרותיה 

ולחברי כל קופות החולים בישראל )מכבי, כללית, 

בישראל תושב  שכל  כך  ולאומית(  מאוחדת 
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בגלוואי  התקיים,  האחרון  מאי  בחודש 

שבאירלנד, הכנס הבינלאומי השלישי של 

מ-15 אחיות  כ-250  אינטגרטיבי.  סיעוד 

מדינות בעולם השתתפו בו והציגו יישומים, 

חידושים ומחקרים בתחום ותוכניות לעתיד. 

בכנס, כמו בכנסים הקודמים, הייתה נציגות 

ישראלית.  העידן החדש בעולם הרפואה 

בא לאחד כוחות ולהביא ריפוי בעזרת הידע 

המודרני החדשני, בשילוב עם ידע קדום 

ועתיק. לשפר את חווית המטופל, המטפל 

ובריאות הטיפול. כפי שאמר אריסטו: "השלם 

גדול מסך כל חלקיו".

אינטגרציה = “לשים דברים יחד כדי ליצור 

חדש”.   

מה הוא סיעוד
אינטגרטיבי? 

סיעוד אינטגרטיבי מטרתו לשפר איכות 

חיים, הן של המטופל והן של המטפל. סיעוד 

אינטגרטיבי מוגדר כ”דרך של היכרות עם ידע 

המקדם את בריאותם ורווחתם של אנשים, 

משפחות וקהילות באמצעות מערכות יחסים 

של טיפול וריפוי ”)1(. סיעוד אינטגרטיבי

על  המבוססת  עקרונות  של  מסגרת  זו 

תאוריות הסיעוד המוכרות ולא באה להחליפן.

–עקרונות הסיעוד האינטגרטיבי משלימים פר

דיגמות שונות וניתן להשתמש בהן במקביל.

טיפול אינטגרטיבי הוא טיפול המשלב ידע 

עתיק עם ידע חדש, שילוב טיפול קונבנציונלי

וטיפולים משלימים במטרה לעודד, לתמוך 

יכולת הריפוי הטבעית של  ולהעצים את 

המטופל,  קידום אורחות חייו ורווחתו תוך 

שמירה על סטנדרטים של בטיחות ואיכות. 

זו התייחסות לאדם כמכלול וכבעל שונות, 

סיעוד אינטגרטיבי  בישראל
RN, Dipl C.M ,MSPC אסנת שר

osnatsher@me.com  סופר מכותב

ומכאן שיש להתאים עבורו טיפול המותאם

בתוכו  המשלב  טיפול  מרכיביו.  לכלל 

התייחסות לאדם כמכלול גוף, נפש, רוח, 

רגשות, התייחסות כוללת לבריאות, תכלית 

בחיים, מערכות יחסים, בטחון, טבע, סביבה 

וקהילה. זו הסתכלות הוליסטית לקידום 

בריאות ורווחה של המטופל, בני משפחתו,

הגישה  שייך.  הוא  וקהילה אליהם  ארגון 

האינטגרטיבית מאפשרת לכוון כל אדם 

למצב הטוב ביותר האפשרי עבורו, ולאפשר 

לו למקסם את יכולת הריפוי הטבעית שלו. 

גישה זו מתאימה לכל סוגי המטופלים בכל 

מסגרת קלינית.

עקרונות הסיעוד האינטגרטיבי כפי 
שהוגדרו על ידי האחיות האינטגרטיביות 

בארה״ב )1(

 Mary koithan & Mary jo kreitzer
1. בני האדם הם מערכות שלמות ובלתי 

נפרדות מהסביבה. 

דינמיים, הם  אנשים  פשוטות,  במילים 

אינדיווידואליסטים ומורכבים. ככאלה, לא 

ניתן לצמצם אותם לאבחנות, תסמינים

וסטיות מהנורמה. הטיפול ב”אדם השלם” 

לרוח  לנפש,  לגוף,  לב  תשומת  דורש 

ולאינטראקציה של האנשים עם סביבתם.

הסביבה שמקיפה את האדם כוללת את 

והסביבה הקהילה  האחות,  המשפחה, 

צריכים  אלה  כל  ומטאפיזיות.  הפיזיות 

להילקח בחשבון. מכאן שאחות אינטגרטיבית 

עושה הערכה כוללת של בריאות פיזית, 

נפשית, רגשית ורוחנית, מתאימה תוכנית 

טיפול שמשקפת את הצרכים הייחודיים 

של המטופל ומשפחתו, מקדמת עצמאות 

ומציעה אפשריות בחירה. בנוסף, היא שומרת 

על סביבה נוחה, התאמה של הסביבה לאדם 

באמצעות שימוש בחפצים אישים, אמנות 

וכדומה, מפתחת מודעת לשפת הגוף שלה 

ושל המטופל בהבנה שהיא חלק מהסביבה

בעצמה ומשתמשת  נושמת  הטיפולית, 

בריאות רוגע,  לשדר  הרפיה  בטכניקות 

ושמחה. 

2. לבני האדם יש את היכולת המולדת

לבריאות ורווחה. 

למוח שלנו יש את היכולת לעזור לנו לרפא 

neuro-  את עצמנו, ויש לו תכונה המכונה

plasticity, המאפשרת להסתגל לשינויים 
היכולים להתרחש כתוצאה מחוויות, מצב 

נפשי ומהמחשבות שלנו )2(.  רגשות חיוביים 

מציפים את המוח שלנו בדופמין וסרוטונין, 

משפרים את תפקוד המערכת החיסונית, 

מפחיתים את התגובה הדלקתית ללחץ 

ומשנים את היקף הגבולות של המוח )3(.

מטראומות להירפא  יכולת  יש  לאנשים 

פסיכולוגיות, רגשיות ורוחניות עמוקות ולעבד 

את האבל, האובדן, הכעס, העצבות והייאוש. 

חסד, חמלה, אכפתיות ואהבה הם תהליכים 

אנושיים שיכולים לתמוך בריפוי, כאשר הם 

מוצעים על ידי אחרים וכאשר אנו דואגים 

לעצמנו בדרך זו.

אחיות אינטגרטיביות מטפחות את התקווה, 

האמון והאמונה, תומכות בחוזקות המטופל 

ומשפחתו, מטפחות יכולת נוכחות, מכוונות 

ויצירת קשרים שמובילים ליצירת  לריפוי 

משמעות עמוקה יותר ושלמות.

3. לטבע יש סגולה מחזקת ומבריאה

שתורמת לריפוי ושיקום בריאותו ורווחתו 

של האדם.

ביופליה פירושה "אהבת חיים או מערכות 

חיים". הצורך להיות חלק מהטבע והטבעי.
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בני האדם נמשכים בטבעם לטבע ולעולם

מרפאות תכונות  יש  ולטבע  הטבעי, 

ומשקמות )4(,)5( . 

סקירות ספרות תומכות בראיות ההולכות 

וגדלות לכך ששהייה בטבע קשורה לירידה 

בלחץ הדם, וכן לירידה בקצב הלב והקלה 

במצוקת נשימה או קוצר נשימה. ראיות 

ראשוניות המצביעות על שינויים בסמנים 

ביולוגיים הקשורים בתגובה ללחץ ושינויים 

בפעילות הנוירולוגית והפעלת המוח )6(,)7(.   

בשילוב עם עיצוב של מתקני הבריאות 

אלמנטים של עיצוב ביופילי, כולל שימוש 

באור טבעי, צבע, אמנות ותמונות. חיקוי 

של הטבע יביא לשיפור תנאים מבריאים.

אחות אינטגרטיבית תשתדל לספק אור 

טבעי, אוויר צח, תקדם פעילות גופנית מחוץ 

למבנה ותעודד את הביקור בטבע ובחללים 

מרפאים.

4. סיעוד אינטגרטיבי מבוסס מערכות 

יחסים כאשר האדם במרכז.

הטיפול והריפוי מבוססי מערכות יחסים 

מאופיינים באמפתיה, אכפתיות, אהבה, חום, 

אמון, אמינות, יושר, חסד, כבוד ותקשורת 

אותנטית. טיפול הממוקד באדם מתמקד 

בטיפול הכולל גוף, נפש ורוח. טיפול המבוסס

זמן  לאורך  קשר  על  מבוסס  יחסים  על 

המאפשר לאחות להיות נוכחת, להקשיב 

לעומק ולקיים קשר אותנטי עם המטופל 

והמשפחה ולדאוג להמשכיות של הטיפול. 

האחות האינטגרטיבית מכירה את הסיפור

ושמות  שמו  את  מכירה  המטופל,  של 

בני משפחתו, מעודדת ותומכת בצרכים

ובהעדפות של מטופליה, מקשיבה ללא

ושיקוף, שתיקה  זמן  מאפשרת  שיפוט, 

מנצלת זמן מתאים למגע ושומרת על קשר 

עין עם המטופלים.

ידע  5. סיעוד אינטגרטיבי מבוסס על 

וראיות ומשתמש במגוון רחב של שיטות 

טיפוליות  בכדי לתמוך ולהגביר את תהליך 

הריפוי. הטיפול נע מפחות אינטנסיבי 

ליותר פולשני, בהתאם לצורך ולמצב. 

במהלך 20 השנים האחרונות חלה צמיחה

טיפולים של  בשימוש  משמעותית 

משלימות  ריפוי  ושיטות  אינטגרטיביים 

עולמית כלל  תופעה  זו   .)10(,)9(,)8(

הנובעת מהמגבלות של גישות רפואיות 

מערביות בניהול סימפטומים, במיוחד של 

אנשים של  הרצון  ואת  כרוניות,  מחלות 

להשתמש פחות בתרופות פרמקולוגיות 

בכדי לשפר את בריאותם ורווחתם.

הרבה מהטיפולים האינטגרטיביים מתבצעים 

ידי האחיות בהתאם לצרכים,  בפועל על 

לרצונות ולהעדפות של המטופלים. אחיות 

מגובה  בידע  משתמשות  אינטגרטיביות 

ראיות על מנת לאפשר טיפול אינטגרטיבי

קליני  מצב  לשיפור  סימפטומים  בניהול 

ואיכות חיים. לדוגמא: ניהול בחילות על ידי 

התערבות תזונתית, שמנים ארומטים, גישות 

גוף נפש כמו דמיון מודרך, הרפיה, לחיצה 

על נקודת דיקור ושימוש באנרגית רייקי. 

ניהול כאב על ידי דיקור, אקופרסורה, יוגה, 

טיפול בתנועה, עיסוי, יציאה לטבע, דמיון 

מודרך, מדיטציה ועוד. כמו כן ניהול לחץ, 

נדודי שינה, חרדה, מצבי רוח, עייפות ועוד. 

גם  מתמקד  אינטגרטיבי  סיעוד   .6

הצוות  אנשי  של  ורווחתם  בבריאותם 

המטפל, כמו שמטפל בריאותם ורווחתם 

של המטופלים.

אינטנסיבית בסביבה  שעובדות  אחיות 

וחשופות ללחץ ולשחיקה, הדבר משפיע 

על בריאותן ובאופן ישיר על יכולתן לעזור 

בתהליכי ריפוי. מודעות עצמית וטיפול עצמי 

הם הליבה של הסיעוד האינטגרטיבי. מודעות 

עצמית מאפשרת לאחיות להבחין בחוויות 

האישיות הפנימיות שלהן בזמן שהן עוסקות 

בטיפול, מאפשרת תהליך חקירה ממושך 

שמביא ללימוד עמוק, לתובנות חדשות

וליכולת ביצוע שינוים. טיפול עצמי הוא

הטיפול הבריאותי בר הקיימא ביותר, וכולל 

הקשבה להתנהגויות של אורח חיים כמו

שינה  גופנית,  פעילות  בריאה,  אכילה 

וניהול מתח ויכול לכלול שימוש בטיפולים

יוגה, טיפולי  אינטגרטיביים כגון מדיטציה, 

אנרגיה, עיסוים ועוד. אחיות אינטגרטיביות, 

בנוסף לטיפול במטופל, מפתחות ומיישמות 

תוכניות טיפול אישיות למען בריאותן ורווחן,

ובחיים בעבודה  עצמי  טיפול  משלבות 

ונמצאות בתהליך התפתחותי למען בריאותן 

כל הזמן. 

סיעוד אינטגרטיבי הוא דרך של הוויה, ידע 

ועשייה הפועלת לבריאות ורווחה של אדם, 

משפחה וקהילה. סיעוד אינטגרטיבי מתמקד 

ורווחתם של אנשי הצוות  גם בבריאותם 

המטפל, כפי שמטפל בבריאותם ורווחתם 

של המטופלים. טיפול בבריאות ובמחלה, 

עזרה במציאת משמעות ותמיכה בכוחות 

הריפוי העצמי.

מי היא  אחות
אינטגרטיבית? 

אחיות אינטגרטיביות רואות חשיבות גדולה

הקונבנציונלי הטיפול  עולמות  בשילוב 

שהאינטגרציה ומאמינות  והמשלים, 

יותר בדרך לריפוי  מאפשרת קשת רחבה 

ושיפור איכות חיים. אחות אינטגרטיבית 

פועלת על מנת לתמוך ולהעצים את יכולת 

הריפוי הטבעית של המטופלים,

ומאפשרת למטופלים לקחת אחריות על 

הטיפול ולהיות אקטיביים למען בריאותם. 

למען  גם  פועלת  אינטגרטיבית  אחות 

בריאותם ורווחתם של אנשי הצוות המטפל.

ידע  על  מסתמכת  אינטגרטיבית  אחות 

מבוסס מחקר ומשתמשת במגוון רחב של 

שיטות טיפוליות בכדי לתמוך ולהגביר את 

תהליך הריפוי. תפקידה ללמוד, לחקור, 

אורחות  לשינוי  תוכניות  ולהפעיל  לחנך 

חיים עבור מטופליה ועבור עצמה, במטרה 

לשפר את הבריאות, החיוניות ואיכות החיים 

גוף, נפש,  תוך התייחסות לאדם כשלם: 

רוח, רגשות, סביבה, וכיבוד השונות בין בני 
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האדם וצרכיהם השונים. תפקידה של האחות

האינטגרטיבית הוא להיות מיומנת בתקשורת 

יעילה וביכולת נוכחות עם האדם במצבו 

הנוכחי, בהתייחס לאדם שנמצא "מאחורי" 

המחלה.  מחשבותיו, דאגותיו, פחדיו, הרגליו, 

דעותיו, טראומות ומצבים שהשפיעו על חייו, 

וגיוסם  הקשרים החברתיים שהוא מנהל 

לצורך תהליך הריפוי האישי עבורו.

התפתחות הסיעוד
האינטגרטיבי בארץ

ובעולם
של  העניין  קבוצת  הוקמה   2012 בשנת 

האחיות האינטגרטיביות בארץ, במטרה

לרפואה הסיעודית  הגישה  את  לקדם 

משולבת, להקים תשתית לשיתוף פעולה 

בן הסיעוד, הרפואה והרפואה המשלימה, 

לבנות ולבסס גוף חוקר, לומד, מייעץ ומלמד, 

גוף בעל הכרה מקצועית בתחום, במטרה 

להוות מרכז להפצת הידע בתחום באמצעות 

חינוך, הדרכה, קורסים וכנסים ולרכז את 

הפעילות בסיעוד אינטגרטיבי בארץ ולטפח 

קשרי חוץ עם גורמים אקדמיים בתחום. 

הקבוצה שואפת להוות גוף מוכר אקדמית 

בעל עצמאות מקצועית. כיום הקבוצה מונה 

כ-30 אחיות מרחבי הארץ. 

2013 כחלק מפעילויות הקבוצה, בשנת 

הצגנו במסגרת הכנס של החברה הישראלית 

לרפואה משלימה בארץ, סקירה על הסיעוד 

האינטגרטיבי ההוליסטי. אחיות מהקבוצה 

הציגו את עבודתן המשולבת בבתי החולים, 

דיקור בחדר לידה ורפלקסולוגיה במסגרת 

מחלקה פסיכיאטרית. אחיות אחראיות הציגו 

את העבודה המשולבת במחלקתן במחלקה 

אונקולוגית בבית החולים מאיר ובמחלקה 

כירורגית בבית החולים בני ציון. 

הישראלית החברה  של  השנתי  בכנס 

הוצגה   ,2014 בשנת  משלימה  לרפואה 

סקירת ספרות מקצועית בתחום הסיעוד

האינטגרטיבי ועבודות שבוצעו על ידי אחיות 

 NLP אינטגרטיביות. ביניהן טיפול בעזרת 

ו-CBT בחדר לידה, אימון לבריאות, סיעוד 

אינטגרטיבי בקהילה ומדיטציה ככלי טיפולי. 

בשנה זו הצגנו גם בכנס תמיכה על סיעוד 

אינטגרטיבי-פליאטיבי .

בשלבים הראשונים של התהוות הקבוצה 

נפגשנו להתייעצות עם גברת עליזה יפה, 

יו”ר העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי,

 Mary Jo הגברת  עם  נפגשנו  ובהמשך 

אחות אינטגרטיבית שמנהלת  ,Kreitzer
באוניברסיטת וריפוי  לרוחניות  מרכז 

מינסוטה ומנחה אחיות לתואר ד”ר בסיעוד 

אינטגרטיבי. גב׳ מרי ג׳ו היא מהמייסדות 

של הסיעוד האינטגרטיבי בארצות הברית

אחיות עם  במשותף  ב-2014,  והוציאה 

הסיעוד בנושא  כרס  עב  ספר  נוספות, 

האינטגרטיבי.

הקשר עם מרי ג׳ו נוצר בשנת 2013, כאשר 

בתחום בעולם  הפעילות  את  חקרתי 

הסיעוד האינטגרטיבי. בעקבות ביקורה בארץ 

והפגישה עם הקבוצה שלנו, התפתחו קשרי 

עבודה. למדנו ממנה על הפעילות שלה והיא 

למדה על הפעילות האינטגרטיבית בישראל.

בשנת 2015 יזמו גברת מרי ג׳ו וחברותיה את 

הכנס הבינלאומי הראשון בסיעוד אינטגרטיבי 

ברייקיאוויק, עיר הבירה של איסלנד.

מישראל הגיעו לרייקיאוויק משלחת של 3 

אחיות. אנוכי  - אסנת שר, ראש קבוצת העניין 

של האחיות האינטגרטיביות בישראל. ושתי 

אחיות מבית החולים בני ציון, בית חולים בו

מתקיימת פעילות ענפה בתחום האינטגרטיבי. 

אחראית אחות  גרימברג,  עופרה  הגב׳ 

כירורגיה, הציגה בטקס הפתיחה של הכנס 

את הפעילות שלנו בארץ, ובהמשך הציגה

רפואה מערך  הכנסת  של  התרומה  את 

משלימה למחלקתה. הגב׳ כוכי ביטון, אחות 

אחראית מחלקה אורולוגית, הציגה עבודת 

מחקר ממחלקתה על השפעת דיקור נגד 

כאב בחולי סרטן שלפוחית השתן.

בסיעוד השני  הכנס  נערך   2017 בשנת 

אינטגרטיבי בעיר טוסון שבאריזונה. בכנס 

–הזה הציגה הגב׳ בלה שולמן, מנהלת הסי

–עוד בקריות ואחות בצוות הרפואה המשו

לבת במכון האונקולוגי בלין, את המחקר 

שנערך בהנחייתו של פרופ׳ ערן בין אריה, 

מנהל היחידה בלין. המחקר בחן עמדות של 

אחיות כלפי רפואה משלימה כטיפול בחולי 

סרטן. במסגרת המחקר נותחו 973 שאלונים

שמולאו על ידי אחיות. בתוצאותיו ניכר כי 

אחיות גילו עניין רב ללמוד ולהעשיר ידע 

בתחום של רפואה אינטגרטיבית, ואף רצון 

ללמוד את התחום. בכנס זה הצגתי את 

הסיעוד האינטגרטיבי בישראל ואת הקורס 

לרפואה משלימה לאחיות, שבניתי ולימדתי 

משנת 2012 בבית ספר לאחיות הלל יפה 

במסגרת קורסי העשרה לגמול השתלמות.

הקורס כלל 23 מפגשים, סה"כ 112 שעות 

אחיות ל-180  מעל  קורס.  בכל  לימוד 

השתתפו בקורס ונחשפו לעולם האינטגרטיבי

בקורס זה. 

כאמור, בחודש מאי השנה התקיים הכנס 

השלישי בסיעוד אינטגרטיבי בעיר גאלווי 

שבאירלנד. בכנס זה כמו בקודמו, לקחתי

מושב  וריכזתי  המארגנת  בוועדה  חלק 

שעסק בטיפול עצמי, מושב שכלל הרצאות

טיפולים של  האפשרות  על  מרתקות 

מדיטציה, כמו  י  ריפו וטכניקות 

ואפילו  נשימות  לחיצה,  טייפינג-נקודות 

שירה ככלי טיפולי. בכנס זה הוצג פוסטר

של הגב׳ מרינה וקסלר מבית הספר לסיעוד

תפיסות שהציג  מאיר,  החולים  בבית 

קליניים ומדריכים  סטודנטים  של 

הרצוי,  הקליני  המדריך  הוא  מי  לגבי 

ובדק את ההלימה בין התפיסות שלהם. 

השנייה המהדורה  יצאה   2018 בשנת 

והמחודשת של Textbook בסיעוד אינטגרטיבי

בהוצאת אוקספורד. זכיתי לכתוב בו את 

הפרק על הסיעוד האינטגרטיבי בישראל,

)פרק מס 47.( הספר מכיל היבטים שונים 

בסיעוד אינטגרטיבי כמו: יסודות הסיעוד 

האינטגרטיבי,
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ניהול סימפטום בטיפול אקוטי, בקהילה, 

ובטיפול  בגריאטריה  הנפש,  בבריאות 

פליאטיבי, סיעוד אינטגרטיבי הלכה למעשה, 

תאוריה ופרקטיקה. בנוסף לסיפורי מקרה 

המתארים טיפול אינטגרטיבי בפועל, בניהול 

סימפטומים כמו עייפות ומתח, נדודי שינה, 

כאבים, בחילות, הקאות, דיכאון וכדומה.

יישום על  הוא  בספר  מהמיקוד  חלק 

שימושים בסיעוד אינטגרטיבי ואימון יום יומי 

לבריאות כגון: תזונה, פעילות וסגנון חיים, 

ארומוטרפיה, דמיון מודרך, אקופרסורה, 

תרפיה,  עצמית,  היפנוזה  תיבול,  עשבי 

יוגה, צ’יקונג, טאי צ’י, ביופידבק. מודלים 

של הוראה בסיעוד אינטגרטיבי, דוגמאות 

לסיעוד אינטגרטיבי גלובלי ובמדינות כמו 

גרמניה, תורכיה, שוודיה, אירלנד, איסלנד, 

סין וישראל.

האתגרים בדרך ליישום
סיעוד אינטגרטיבי בישראל

אלטרנטיביים בטיפולים  השימוש  היקף 

ומשלימים גדל עם השנים, מאחר ויש צורך 

ברור של המטופלים שיראו אותם ולא רק את 

המחלה שלהם. מטופלים תופסים איכות

טיפול לעיתים קרובות על סמך האינטראקציה

עם המטפל. האם הרגישו שהמטפל מקשיב 

להם ורואה אותם מעבר למחלה שמופיעה

במכתב. יש חשיבות גדולה למחקר ופיתוח

תרופות מתקדמות וטכנולוגיות חדישות

מי  כל  אך  המודרנית,  הרפואה  לקידום 

הטיפול  שאיכות  יעיד  לטיפול  שנזקק 

באמצעות  מאבחנה  יותר  היא  עבורו 

ציוד מתקדם או מרשם לתרופה חדשה. 

במערך שנוצרה  הגדולות  הבעיות  אחת 

הטיפולי היא שכיום יש שתי מערכות רפואיות 

מקבילות שעובדות מול המטופל בנפרד 

ושאין ביניהם תקשורת. כך שאין קשר בין 

והמטפל הקונבנציונלי  המטפל  הרופא 

באותו הטיפול  לגבי  משלימה  ברפואה 

מטופל. זה הוא אחד האתגרים של הרפואה 

האינטגרטיבית ביצירת הגשר ובניית מערך 

משולב לקבלת החלטות משותפות לגבי דרך 

הטיפול, בעיקר בחולים מורכבים. 

בפועל, עם השנים תפקידי האחות התרחבו 

בארץ ובעולם ומרבית זמנה מופנה לביצוע

אחת לא  שגורם  מה  ותיעודן,  משימות 

ליצירת מרחק בין האחות למטופל, משפחתו 

והקהילה אליה הוא שייך. 

נדרשות אחיות  שבהן  המשימות  מספר 

ויוצר סביבה של מתח. לעמוד הוא גדול 

בתגובה ללחץ הכרוני האחיות מפתחות

Burn-  תגובות כמו תשישות חמלה ושחיקה

זה  out הוא המושג שנקבע לתאר מצב 
)11(. כל אלו משפיעים על רווחתה האישית 

ובאופן ישיר לרוב יפחיתו את יעילות הטיפול 

במטופלים ובעצמן. בעקבות אלו איכות 

הטיפול עשויה להיפגע. 

לא ניתן להתעלם מהמחסור בכוח אדם 

בארץ, ממטופלים שאינם מרוצים מהטיפול

וממטפלים שאינם מרוצים מצורת עבודתם.

בגישה  שינוי  דורש  אלו  בבעיות  הטיפול 

המערכתית למה הוא טיפול ומהם תהליכי

ניצן בדרך  ריפוי. סיעוד אינטגרטיבי הוא 

לשינוי הגישה.

בפני האחיות אחד האתגרים שעומדים 

למערכת להוכיח  הוא  האינטגרטיביות 

לבנות כלכלית  ומועיל  שנכון  הבריאות 

ואחיות רופאים  שמכשירה  מערכת 

אינטגרטיביים, שיוכלו להשתלב ביחידות

טיפול במסגרות  אינטגרטיבי  לטיפול 

שונות ולהקצות לכך תקנים נדרשים. זאת 

על מנת שהמערכת המשלימה תעבוד יחד 

עם המערכת הקונבנציונלית בשיתוף פעולה 

ובאינטגרציה, והמטופל יקבל טיפול כוללני. 

האחיות האינטגרטיביות הן אלו שיוכלו להיות 

ה"דבק" המחבר בין המטפלים, המטופלים 

ובריאות הצוות.    

אתגר נוסף הוא בהקניית ידע בסיסי לאחיות 

בתחום האינטגרטיבי. חוסר ידע זה גורם 

לבעיית תקשורת עם המטופלים, שבדרך 

כלל נוטים שלא לספר על טיפולים משלימים

שאינם מפני  הן  משתמשים.  הם  בהם 

נשאלים על ידי האחיות והן כי הם חוששים 

שאם לא נשאלו אולי האחיות מתנגדות 

לטיפולים מסוג זה.

כיום אין קורס מבוא בתחום בלימודי הליבה 

של הסיעוד, ובניסיונות להכניס קורס מסוג 

זה נתקלנו בהתנגדות מאחר ותוכנית לימודי 

הליבה מגובשת ומערכת החינוך הסיעודי 

טוענת שאין מספיק שעות ללימוד לימודי 

הליבה עצמם ברפואה ובסיעוד הקונבנציונלי.

החזון 
הוליסטי הוא  הסיעוד  מקצוע  במהותו 

ומשלב גוף, נפש ורוח. כבר בתחילת דרכו 

נייטינגייל,  של הסיעוד המודרני, פלורנס 

מי שנחשבת למייסדת הסיעוד, דיברה על 

המשמעות ההוליסטית של טיפול וריפוי. 

נייטינגייל ציינה שתפקידה של האחות הוא 

לשים את המטופלים במצב הטוב ביותר 

האפשרי עבורם, כך שיוכל להתרחש ריפוי 

 לאחיות אינטגרטיביות יש את 
 
טבעי )12(.

הכלים לעזור למטופלים להירגע במהלך 

טיפול, על ידי טכניקות שונות כמו תרגילי 

נשימה, דמיון מודרך או טכניקות מגע שונות. 

אחיות אינטגרטיביות משתמשות בכלים אלו 

גם עבור עצמן. 

הטיפול העצמי של האחיות מהווה מודל 

לחיקוי בתחומים כמו הקפדה על תזונה 

בריאה, פעילות גופנית, תרגילי הרפיה והפגת 

מתחים. כשהמטפל רגוע ומרוכז יש ביכולתו 

להתמקד במטופלים שלו ולהעניק להם את 

תשומת הלב שמגיעה להם. תשומת לב זו 

כוללת הכוונת המטופל לקחת אחריות על 

הבריאות שלו, תוך תמיכה בבניית תכנית 

המותאמת לו אישית.

אינטגרטיבי סיעוד  כי  מאמינות  אנחנו 

מאפשר מגוון רחב של אפשרויות טיפול, 

ומרחיב את הסיכויים לרפא ולשפר את איכות 

החיים. אנחנו נמצאים בעידן חדש בו יש 
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יכולת לראות תמונה רחבה של אפשריות 

טיפול המשלבות את הרפואה המסורתית 

והמודרנית, ולהשתמש בידע שהצטבר לאורך 

דורות רבים בתרבויות שונות ברחבי העולם, 

ובחלקו גם משולב במסורת שלנו, יחד עם 

אפשרויות טיפול המבוססות על שיטות 

מדעיות המתפתחות ומתעדכנות כל הזמן.

לנגד עיניו של הסיעוד האינטגרטיבי בישראל 

עומדת רווחת האחיות כמשפרת תהליכי

האינטגרטיבי הסיעוד  כלליים.  החלמה 

בישראל שואף לפעול למען רווחת האחיות, 

העצמתן והעשרתן בכלים לטיפול עצמי, 

מתוך הבנה שאחות שתדע לטפל בעצמה 

תהווה דוגמא עבור המטופלים שלה ועבור 

האוכלוסייה והקהילה. חשוב לנו לפעול למען 

הכנסת קורס מבוא בסיעוד אינטגרטיבי כבר 

בלימודי הליבה של בית הספר לאחיות, ויחד 

עם זאת לבנות קורס על-בסיסי להתמחות 

נושא  ולבנות מערך של נאמנות  בתחום 

בתחום. בחזוננו לעבוד בשיתוף פעולה עם 

הרופאים והמטפלים המשלימים, ולהוות 

גשר לתקשורת בין כל הגופים המטפלים 

על מנת לאפשר טיפול הוליסטי במטופל. 

פעילות זו יכולה להתבצע על ידי בניית צוות 

רב מקצועי הפועל בצורה אינטגרטיבית 

במחלקות בבתי החולים ובקופות החולים.

לצורך כך חשוב להמשיך ולפתח את גוף 

לבנות אינטגרטיביים,  לטיפולים  הידע 

והרשאות מקצועיות  הנחיות  מערכת 

את ולחקור  לפתח  ולהמשיך  מוסדרות 

התחום. 

בשנים האחרונות אנחנו רואים את הצעדים

הראשונים לבניית הסיעוד האינטגרטיבי 

לצמיחה הזדמנות  זו  ובעולם.  בישראל 

והתפתחות של התחום בעקבות צורך שמגיע 

מהשטח, מהאוכלוסייה ומסוגי המחלות 

בטיפול מעוניינות  אחיות  החדש.  בעידן 

האינטגרטיבי ולכן זה הזמן לפתח את התחום 

וליישם את עקרונות הסיעוד האינטגרטיבי 

גם בפרקטיקה הטיפולית. במקרה של שילוב 

הגישה האינטגרטיבית כולם זוכים: המטופל, 

בני משפחתו, הקהילה והמטפלים בעצמם. 

שיטות בשילוב  עניין  שרואות  אחיות 

הרפואה המשלימה במסגרת הממסד הרפואי,

 מוזמנות להצטרף לקבוצה. ניתן ליצור קשר

  integrativenursungisrael@gmail.com :במייל

- סיעוד   Integrative Nursing בפייסבוק: 

אינטגרטיבי בישראל

על הכותבת: אחות מוסמכת אינטגרטיבית,

מומחית ברפואה סינית, מתמחה באונקולוגיה 

ומצבים רגשיים. יוזמת ומובילה את קבוצת 

העניין בסיעוד אינטגרטיבי בישראל. חברה 

בוועד החברה הישראלית לרפואה משלימה,

מדקרת ביחידה לטיפול אינטגרטיבי במכון 

האונקולוגי, מרכז רפואי מאיר, כפר סבא. 

אחראית תחום רפואה סינית במרכז הלב 

בקליניקה מטפלת  ים.  בבת  קר  מדיקל 

לרפואה סינית משולבת בהרצליה.
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www.inurse.co.il www.inurse.co.ilקבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �������� ������)

מהדורה 2018

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

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il
כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� 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

14

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

מהדורה 2019

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

מהדורה 2018

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

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

מהדורה 2018

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

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il
כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� 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

14

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

מהדורה 2019

14

מהדורה 2019

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

14

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

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

מהדורה 2018

כל ה�כויות 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

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

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� 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

14

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

מהדורה 2019

14

מהדורה 2019

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

14

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

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

מהדורה 2018

כל ה�כויות 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

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

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

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

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

14

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

מהדורה 2019

14

מהדורה 2019

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

14

מהדורה 2019

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

14

מהדורה 2019

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

כל ה�כויות 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

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

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.ilאכתילאת חליל

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� 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

14

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

מהדורה 2019

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2018

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2018

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

מהדורה 2018

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

מהדורה 2018

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

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il
כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� 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

14

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

מהדורה 2019

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

מהדורה 2018

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

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

מהדורה 2018

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

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il
כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� 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

14

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

מהדורה 2019

14

מהדורה 2019

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

14

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

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

מהדורה 2018

כל ה�כויות 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

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

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� 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

14

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

מהדורה 2019

14

מהדורה 2019

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

14

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

מהדורה 2019

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

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

מהדורה 2018

כל ה�כויות 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

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

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

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

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

14

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

מהדורה 2019

14

מהדורה 2019

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

14

מהדורה 2019

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

14

מהדורה 2019

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

כל ה�כויות 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

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

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� 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�

1

טיפול נמר�
חלק 1

11

אכתילאת חליל
www.inurse.co.il

1�טיפול נמר� משולב 2� רפואה דחופה 3� שב� מוחי

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il

מתאים לקורסים�

טיפול נמר�
חלק 2

11

אכתילאת חליל
www.inurse.co.il

1�טיפול נמר� משולב 2� רפואה דחופה 3� שב� מוחי

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� 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

14

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

מהדורה 2019

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2018

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2018

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

מהדורה 2018

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

מהדורה 2018

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

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

(khalil iktilat קבוצה בפייסבוק� לומדים עם חליל סיעוד �

www.inurse.co.il
כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

 בשום דרך ללא אישור

www.inurse.co.il

אכתילאת חליל �� ,��

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� 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

14

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

מהדורה 2019

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

14

מהדורה 2019

כל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת
 בשום דרך ללא אישור

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

www.inurse.co.il

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

14

 בשום דרך ללא אישורכל ה�כויות שמורות לחליל אכתילאת, אין להעתיק, לצלם או להפי� תכני בחוברת

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

מהדורה 2018

כל ה�כויות 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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

מהדורה 2018

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

14

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

מהדורה 2018
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ניתוק חבל טבור מושהה: עמדות, ידע וכוונות
התנהגות של צוות לפני ואחרי סדנא להעשרת ידע

RN, PhD 3מיכל רסין ; RN, MA, CNM 1קארין לי עובדיה ; RN, MA, CNM 1,2זינה ויסמן

1חדר לידה מרכז רפואי אסף הרופא, 2בי"ס אקדמי לסיעוד זיוה טל, 3יחידת מחקר בסיעוד מרכז רפואי אסף הרופא

rasinm@asaf.health.gov.il ,053-7346323 :ד"ר מיכל רסין

תקציר
רקע: ניתוק חבל טבור מושהה הוא בעל 

והיולדת, הילוד  עבור  חיובית  השפעה 

כשהשפעתו הבולטת היא עלייה ברמת

הברזל בדם הילוד, שנמשכת עד גיל חצי 

שנה. למרות יתרונותיו, מממצאי סקרים רבים 

עולה שבפועל ניתוק חבל הטבור המוקדם 

הינו השכיח ביותר.

מיילדות של  ועמדות  ידע  זיהוי  מטרה: 

וגניקולוגים והתנהגותם בפועל בכל הקשור 

בניתוק מושהה של חבל הטבור, לפני ואחרי 

סדנה להעשרת ידע בנושא.

שיטה: משתתפי המחקר היו 62 מיילדות 

ו-17 רופאים גניקולוגים. הם ענו על שאלון 

בן 24 פריטים שבדק עמדות, ידע והתנהגות

בכל הקשור בניתוק מושהה של חבל הטבור. 

התשובות דורגו בסולם בן ארבע דרגות: 

1 - לא מסכים. אותו שאלון  4 - מסכים, 

הועבר לנבדקים בשתי נקודות זמן: חודש 

לפני סדנה להעשרת ידע בנושא ניתוק חבל

נותחו  וחודש אחריה. הממצאים  הטבור 

באמצעות סטטיסטיקה תיאורית והיסקית 

וקשרים נבדקו באמצעות מקדם מתאם 

ספירמן. 

הבדל ניכר  הסדנה  בעקבות  תוצאות: 

משמעותי )p=0.03( בין הזמן הרצוי לניתוק 

חבל הטבור לזמן בו בוצע הניתוק בפועל: 

לפני הסדנה חשבו המשתתפים שהזמן 

הרצוי לניתוק הוא לאחר 3.14 דקות ואילו 

אחרי הסדנה הם חשבו שהזמן הרצוי לניתוק 

הוא 4.52 דקות. בפועל, הזמן הממוצע שבו 

ביצעו הנבדקים את ניתוק חבל הטבור היה 

2.7 דקות לפני הסדנה, ואחריה הוא עלה 

באופן משמעותי )p=0.02( ל 4.1 דקות. קשר 

חיובי משמעותי )P=0.000( נמצא בין הזמן 

הרצוי לניתוק חבל הטבור לבין הזמן בו בוצע 

הניתוק בפועל.

הסדנה הייתה יעילה בשינוי עמדות  דיון: 

האחיות והרופאים שהשתתפו. הדבר ניכר 

באופן בולט בהתנהגותם בפועל והשתקף 

בהארכת זמן ניתוק חבל הטבור. על בסיס 

ממצאי המחקר נכתבה הנחייה מקצועית 

המתייחסת לסטנדרט לניתוק מושהה.

רקע מדעי
ניתוק חבל טבור הוא ההתערבות העתיקה

חבל  לניתוק  עד  הלידה.  במהלך  ביותר 

הטבור לאחר הלידה דם שלייתי זורם דרך 

חבל הטבור לילוד בתהליך המכונה "עירוי 

שלייתי")1(. העירוי השלייתי נחשב כבעל 

פוטנציאל חיובי ועשוי להוסיף לנפח הדם 

של התינוק )7(. בעשור האחרון סוגיית מועד 

ניתוק חבל הטבור עולה מחדש לסדר היום, 

עקב מחלוקת בנוגע לתזמון האופטימלי של 

הניתוק )1, 2, 3(.

כבר בתחילת המאה ה-19 רופא אנגלי בשם 

ארסמוס דרווין, ציין: "דבר נוסף שמזיק לילד 

הוא ניתוק  מוקדם של חבל הטבור. יש תמיד 

להשאירו לא רק עד שהילד נושם ספונטני, 

אלא גם עד שיפסק הדופק בחבל הטבור 

אחרת הילד יהיה הרבה יותר חלש")4(.

בתחילת שנות ה-50 של המאה הקודמת 

הטבור  חבל  של  מוקדם"  "ניתוק  הוגדר 

כניתוק בתוך הדקה  הראשונה מהלידה. 

לעומת זאת, "ניתוק מאוחר או מושהה" 

הוגדר כניתוק של חבל הטבור כ-5 דקות 

מהלידה או יותר )5(.

האמריקאי הבריאות  ארגון   2013 בשנת 

הגדיר ניתוק מושהה של חבל הטבור כ"ניתוק 

שמתבצע לאחר דקה אחת ויותר מהלידה, 

או עד שנפסק הדופק בחבל הטבור". משנת 

 )WHO( 2014 אימץ ארגון  הבריאות העולמי

זו )2,6( בטענה שזהו משך הזמן  הגדרה 

המינימאלי המאפשר לשפר את התוצאות 

הבריאותיות של האם והילוד )2(.

העולמי הבריאות  ארגון  של  ההגדרה 

התבססה על מחקרם של  Ferrar וחבריו, 

אשר מצאו כי 60% מכלל הדם השלייתי 

עובר לתינוק במהלך 60 השניות הראשונות 

לאחר הלידה. רובו יעבור במהלך 2 הדקות 

הראשונות שלאחר לידה, וזרימת הדם בין 

השלייה לתינוק תפסק בטווח של 3-5 דקות 

לאחר הלידה. בכך יושלם תהליך "העירוי  

השלייתי". אצל תינוק שנולד במועד עירוי 

שלייתי מוסיף כרבע עד שליש מפוטנציאל 

נפח הדם שלו. השפעתו החיובית עבור הילוד 

תוארה במספר רב של מחקרים כניכרת 

בטווח המיידי וגם בטווח הארוך )7(. הבולט 

בין יתרונות הניתוק המושהה עבור ילודים 
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עלייה  הוא  במועד  שנולדו 

ברמת הברזל בדם, שנמשכת

אצל התינוק עד גיל חצי שנה. 

המנגנון הפשוט שבו מועבר 

דם "נוסף" מהשלייה לילוד 

בתהליך "העירוי השלייתי" 

תאי  במספר  לעלייה  גורם 

הדם האדומים )8(, שמובילה

ההמוגלובין,  ברמת  לעליה 

ההמטוקריט )9,10( והפריטין

)11( במערכת הדם של התינוק.

עליה זו מוסיפה עד 50 מ"ג/ 

ק"ג של ברזל לילוד, כשערכים 

אלו נשמרים גבוהים עד הגיע 

התינוק לגיל חצי שנה )12(. 

עודף הברזל שנובע מניתוק מושהה של חבל 

הטבור מונע התפתחות אנמיה, וזאת עד 

שניתן להתחיל ולהזין את התינוק במזונות 

המועשרים בברזל )9,10,13(.

המלצות ארגון הבריאות העולמי לעיתוי 

האופטימלי לניתוק חבל הטבור כוללות לא 

רק ילודים שנולדו במועד אלא גם פגים. יש 

חוקרים שטוענים שיתרונות הניתוק המושהה 

משמעותיים במיוחד אצל הפגים )2(, כיוון 

שהוא מפחית אצלם את הסיכון לדימום תוך 

מוחי בשיעור של כ-50% )15,14,5(. בנוסף, 

נפח הדם הכללי של הפג נמוך יותר מזה של 

ילוד במועד, לכן האפשרות להגדיל את נפח 

הדם על ידי ניתוק מושהה חיונית אף יותר 

בפגים ומפחיתה את הצורך במתן עירוי דם 

לטיפול באנמיה )14,15,16(.

יתרה מכך, בשבועות 25-31 להריון הדם 

 .)hematopoietic( הטבורי עשיר בתאי גזע

לפיכך, התוצאה של ניתוק מהיר מידי של 

חבל הטבור תוביל לרמה נמוכה של תאי גזע 

בדם, שתוצאותיה עלולות להיות סיכון יתר 

לזיהומים )17(. לעומת זאת, ניתוק מושהה 

של חבל הטבור מגן על תינוקות שנולדו

במשקל לידה נמוך מאוד מפני זיהום בדם 

.)18(

במחקרם של  Mercer וחבריו שכלל פגים 

מאושפזים שנולדו בשבוע 32 להריון, נבדק 

האם יש קשר בין  ניתוק מושהה של חבל 

SEP- )הטבור לבין התפתחות זיהום בדם 

SIS(. מהממצאים עלה שלפגים בקבוצת 
הניתוק המושהה היה סיכון נמוך יותר לזיהום 

בדם. הם הסבירו שכמות קטנה של דם 

נוסף שפגים מקבלים  תוך כדי ביצוע ניתוק 

מושהה, יכולה לספק עוד תאי גזע שיועילו 

בכינונה של מערכת חיסונית חזקה יותר )18(.

בצד היתרונות המיוחסים לניתוק מושהה 

זוהו גם חסרונותיו. למשל, עם העלייה ברמות

ההמוגלובין ומאגרי הברזל אצל התינוק

כתוצאה מניתוק מושהה של חבל הטבור, 

גובר הסיכון להתפתחות צהבת ילודים. צהבת 

זו מתרחשת כאשר רמת הבילירובין הכללי 

בדם היא מעל  5 מ"ג/ד"ל )דציליטר(, עקב 

התפרקות איטית של תאי הדם האדומים. 

כיוון שכך, ככל שיש יותר תאי דם אדומים 

כך הסיכון להתפתחות צהבת גדול יותר )3(. 

תימוכין לטענה זו מופיע בסקירת מחקרים 

שכללה כ-1,762 ילודים. מהממצאים עלה 

שאצל תינוקות עם ניתוק מושהה של חבל 

הטבור קיימת עליה משמעותית בהזדקקות 

לטיפול באור כתוצאה מצהבת לאחר לידה 

)11(. מנגד, בסקירה אחרת של 15 ניסויים 

קליניים שכללו כ-1,912 ילודים לא נמצא 

הבדל בשיעור טיפולי האור  עקב צהבת 

בין קבוצת הניתוק המיידי לקבוצת הניתוק 

המושהה. בנוסף, נמצא שלתינוקות להם 

בוצע ניתוק מושהה של חבל הטבור הייתה 

ירידה משמעותית בהתפתחות של אנמיה, 

בצד עלייה ברמות ההמטוקריט, הפריטין 

והברזל )9(. גם Andersson  ועמיתיו הגיעו 

לממצאים דומים במחקרם שכלל 400 יולדות 

שילדו במועד ונחלקו לשתי קבוצות: זו שבה 

בוצע ניתוק  מוקדם של חבל הטבור )תוך 

פחות מ-10 שניות( בהשוואה לזו שבה בוצע 

ניתוק מושהה )מעל 180 שניות(. מהממצאים 

עלה שאין קשר בין עיתוי ניתוק חבל הטבור 

לבין התפתחות הצהבת בילודים )19(. 

חיסרון נוסף המיוחס לניתוק מושהה של חבל 

הטבור הינו פוליציטמיה, המוגדרת בילוד 

כרמת המטוקריט מעל 65% ומתרחשת ב-45 

אחוזים מכלל הלידות )20(. עליה בנפח הדם 

של הילוד לאור ניתוק מושהה של חבל הטבור 

עלולה לגרום לעליה בהמטוקריט ולעלייה 

בצמיגות הדם. דם סמיך עלול לגרום לירידה 

בהובלת החמצן, וכתוצאה מכך גובר הסיכון 

למצוקה נשימתית אצל הילוד )11(. לטענה 

זו לא נמצאה תמיכה מחקרית. לדוגמא, 

Hutton and Hassan )2007( לא מצאו  הבדל 

משמעותי בהתפתחות טכיפנאה ומצוקה 
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נשימתית אצל ילודים שעברו ניתוק מוקדם 

של חבל הטבור בהשוואה לילודים שעברו 

ניתוק מושהה )9(.

על  המושהה  הניתוק  להשלכות  בנוסף 

בריאות הילוד או הפג, נבדקו במחקרים 

רבים גם השלכותיו על בריאות האם. בסקירת 

Cochrane 2013 שכללה חמישה מחקרים

באופן שנבחרו  משתתפות  כ-2000  עם 

רנדומלי, נבדקה השפעת זמן הניתוק של 

חבל הטבור על התוצאות האימהיות, במיוחד 

בכל הקשור בדימום לאחר לידה. מהממצאים 

עלה שאין הבדלים משמעותיים בשיעורי 

הדימום  הקשה לאחר לידה )מעל 1000 מ"ל( 

או דימום רגיל לאחר לידה  )מתחת ל- 500 

מ"ל(, בין קבוצות היולדות עם ניתוק  מוקדם 

של חבל הטבור לעומת הניתוק המושהה. 

בנוסף, לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין 

שתי הקבוצות בשיעור ההוצאה הידנית של 

השליה, בצורך במתן עירוי דם או באורכו של 

שלב הלידה השלישי )21(.

למרות יתרונות ניתוק חבל הטבור המושהה, 

הן לילוד והן ליולדת, מתברר מממצאי סקרים 

רבים שבפועל ניתוק חבל הטבור המוקדם 

הינו השכיח ביותר )22(.

צוות  חברי   148 שכלל  בסקר  לדוגמא, 

מיילדותי נבדקו עמדותיהם בנוגע למועד 

האופטימלי לניתוק חבל הטבור. מהממצאים 

עלה שרוב המשתתפים נהגו לנתק את 

חבל הטבור תוך  20-40 שניות מהלידה, 

ורק מיעוט ניתקו את חבל הטבור כ-2 דקות 

לאחר הלידה )23(.

101 במחקר אחר בו בוצעה תצפית על 

ובהם מיילדות, רופאי נשים משתתפים, 

ורופאי משפחה, עלה כי בקבוצת רופאי 

הנשים היה שיעור גבוה יותר של ניתוק מיידי 

של חבל הטבור בהשוואה לרופאי המשפחה 

והמיילדות )1(.

ממצאי סקר שנערך בקרב 43 רופאים מראים 

שהם לא אימצו את ההמלצות לניתוק חבל 

טבור מושהה בפגים, כיוון שחלקם דיווחו 

שלא היו מודעים לראיות בנוגע ליתרונות 

הניתוק המושהה ואחרים דווחו שלדעתם 

הצורך  בשל  בפגייה  ביישום  קושי  יהיה  

בהתערבויות טיפוליות מידיות, כמו למשל 

הנשמה )25(.

על סמך כל הנאמר, מטרת המחקר הנוכחי

של  והעמדות  הידע  את  לבדוק  הייתה 

המיילדות בכל הקשור בניתוק מושהה של 

חבל הטבור לפני ואחרי סדנה להעשרת 

ידע בנושא.

שיטת המחקר
אוכלוסיית המחקר כללה 79 משתתפים, 

ובהם מיילדות ורופאים גניקולוגים העובדים 

בחדר לידה במרכז רפואי גדול במרכז הארץ. 

%78.5 )62( היו מיילדות והשאר )21.5%, 17(  

רופאים. ממוצע הגיל היה  43.6 שנים )טווח 

31-67 שנים(. הוותק הממוצע היה כ-11.7 

שנים )טווח 3 חודשים עד 43 שנים(. רק 

n= 14( 17.7%( מהמשתתפים עברו קורס 

לידה טבעית. השאר )n= 65 ,82.3%( לא 

השתתפו בקורס.

כלי המחקר
בהעדר כלי מחקר קודמים נבנה שאלון על 

סמך הספרות שנסקרה, שכלל 24 שאלות 

והיגדים העוסקים בברור רמת הידע הכללי 

בנוגע לניתוק חבל הטבור )לדוגמא: "ניתוק 

מיידי של חבל הטבור עלול לגרום לאנמיה"(, 

העמדות )לדוגמא: "אני לא מבצעת ניתוק 

יתרונות  לו  מושהה מכיוון שלא מייחסת 

רבים"( וההתנהגות )לדוגמא: "אני מבצעת 

ניתוק מושהה רק אם בני הזוג מבקשים 

זאת"(. דירוג התשובות להיגדים היה בסולם 

בן ארבע דרגות: 4 -מסכים, 1 -לא מסכים.

חלק נוסף בשאלון נועד להשוות בין הזמן 

הרצוי לניתוק חבל הטבור לבין זמן הניתוק 

בפועל. הוא כלל שאלה מכוונת בה התבקשו

ללידות  המשתתפים להעריך, בהתייחס 

שקיבלו במהלך השבוע האחרון, תוך כמה 

זמן בממוצע ניתקו את חבל הטבור )בלידות

ההשוואה בשאלת   .)Low Risk רגילות 

התבקשו המשתתפים לציין מה לדעתם 

משך הזמן המתאים ביותר לניתוק חבל 

הטבור. השאלון כלל גם ברור של פרטים 

אישיים ומקצועיים. תוקף לתוכן השאלון 

ניתן על ידי מיילדת מומחית בתחום וחוקרת 

הבקיאה בבניית שאלונים.  

אותו שאלון הועבר לנבדקים בשתי נקודות 

זמן: חודש לפני סדנה להעשרת ידע בנושא 

ניתוק חבל הטבור וחודש אחריה. הסדנה 

כללה הרצאות מלוות במצגות והמחשות 

ע"י מאמרים. 

הליך
בעקבות אישור הצעת המחקר על ידי ועדת 

הלסינקי מוסדית, נמסרו השאלונים למילוי 

לאחיות מיילדות ורופאים גניקולוגים. הוסברו 

להם מטרות השאלון והיותו אנונימי ללא 

פרטים מזהים. חודש לאחר הסדנה הועברו 

אותם שאלונים בנקודת מדידה שנייה.

ניתוח סטטיסטי
הנתונים נאספו מתוך השאלונים והוקלדו

באמצעות  נותחו  הם   .SPSS לתוכנת 

וסטטיסטיקה תיאורית  סטטיסטיקה 

קבוצות בין  השוואה  שכללה  היסקית, 

באמצעות מבחני T לא מזווג ובדיקת קשרים

מתאם מקדם  באמצעות  משתנים  בין 

ספירמן. נבנו שלושה אינדקסים: אחד כלל 

השני בידע,  העוסקות  השאלות  כל  את 

בהתנהגות והשלישי בעמדות. 

תוצאות
בהשוואה בין הזמן הרצוי לניתוק חבל הטבור 

לזמן בו בוצע הניתוק בפועל, נמצא שלפני 

הסדנה חשבו המשתתפים שהזמן הרצוי 

לניתוק הוא לאחר 3.14 דקות ואילו אחרי 

הסדנה הם חשבו שהזמן הרצוי לניתוק הוא 

4.52. השוואה בין הזמנים מורה על הבדלים 
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משמעותיים ביניהם )p=0.03(. בפועל, הזמן 

הממוצע שבו ביצעו הנבדקים את ניתוק 

חבל הטבור היה 2.7 דקות לפני הסדנה, 

 )p= 0.02( ואחריה הוא עלה באופן משמעותי

ל-4.1 דקות.

לפני הסדנה נמצא קשר חיובי משמעותי 

)P=0.000( בעוצמה בינונית )r= 0.61( בין 

הזמן הרצוי לניתוק חבל הטבור לבין הזמן 

בו בוצע הניתוק בפועל. מעניין לציין שלאחר 

הסדנה הקשר בין הזמן הרצוי לניתוק חבל 

הטבור לבין הזמן בו הוא התבצע בפועל 

התחזק עוד יותר )r=0.85, p= 0.000(.  לפני 

הסדנה כמחצית מהמשתתפים חשבו שאין 

להם מספיק ידע בנושא. בעקבות הסדנה

של הידע  ברמת  משמעותי  שיפור  חל 

42% הסדנה  לפני  למשל,  הנבדקים. 

מהמשיבים לא ענו נכון לגבי מיקום הילוד 

בזמן ניתוק מושהה של חבל הטבור. עם סיום 

הסדנה אחוז המשיבים נכון על השאלה עלה 

באופן משמעותי  )p=0.003( ל-92%. לפני 

הסדנה רק מחצית מהמשיבים ידעו שניתוק 

מושהה של חבל הטבור מחזק את המערכת

החיסונית. אחרי הסדנה רוב המשתתפים 

ציינו זאת )p=0.02( )ראה גרף מס׳1(.

לא נמצאו הבדלים משמעותיים ברמת הידע 

של המשתתפים בעקבות הסדנה לגבי כך 

שניתוק מושהה לא משפיע על הארכת 

השלב השלישי בלידה והתפתחות צהבת. 

רמת ידיעותיהם הייתה גבוהה לפני הסדנה

שלפני בעוד  בעקבותיה.  השתנתה  ולא 

הסדנה יותר משליש מהנבדקים ציינו שהם 

כיוון שאינם  ניתוק מושהה  לא מבצעים 

אף  הסדנה  לאחר  יתרונות,  לו  מייחסים 

משתתף לא סבר כך )ראה גרף מס׳ 2(.

בהשוואת רמות הידע, העמדות וזמן הניתוק

הרופאים לבין  המיילדות  בין  בפועל 

הגניקולוגים, לא נמצאו הבדלים משמעותיים 

בשתי נקודות המדידה שנבדקו. הציון הכללי 

של שביעות הרצון מהסדנה שנמדד בסולם 

.)SD=1.09, X=9( 1-10 היה גבוה

דיון
התמונה הכללית שעולה מהמחקר מלמדת 

שלמרות שבמספר רב של מחקרים מוצגים

ניתוק חבל  וליולדת של  היתרונות לילוד 

הטבור המושהה )7(, עדיין חלק משתתפי 

המחקר לא ייחסו לניתוק המושהה יתרונות 

לפני השתתפותם בסדנה. הם גם לא הצביעו 

על כך שהיתרון הבולט בניתוק מושהה של 

חבל הטבור הוא עלייה ברמת הברזל בדם, 

שנמשכת אצל התינוק עד גיל חצי שנה 

)8,12(. ממצאים אלו נמצאים בהלימה עם 

ממצאי סקרים רבים, שמורים שבפועל ניתוק 

חבל הטבור המוקדם ולא המושהה הוא 

השכיח ביותר )22(. עם זאת, מסתבר שלא 

חל שינוי בעמדות ובידע של המשתתפים 

בכל הקשור לכך שניתוק מושהה עלול 

לגרום לצהבת, כיוון שעם העלייה ברמות 

ההמוגלובין ומאגרי הברזל אצל התינוק 

כתוצאה מהניתוק המושהה גובר הסיכון 

להתפתחות צהבת ילודים )3,9,11(. ממצא 

זה נמצא בהלימה עם המדווח בספרות 

המדעית, המביאה ראיות סותרות בנוגע 

לקשר בין  עיתוי ניתוק חבל הטבור לבין 

התפתחות צהבת בילודים )19(. 

ההשתתפות בסדנה יצרה שינוי משמעותי

יגרום לא  מושהה  שניתוק  בתפיסה 

להתפתחות של מצוקה נשימתית בילוד. 

ראייה זו נתמכת בממצאי מחקרים שהראו

בהתפתחות משמעותי  שינוי  שאין 

טכיפנאה ומצוקה נשימתית אצל ילודים 

שעברו ניתוק מושהה של חבל הטבור,

בהשוואה לילודים שעברו ניתוק מוקדם 

.)9(

יעילה  הייתה  שהסדנה  להסיק  ניתן 

מאוד בשינוי עמדות האחיות והרופאים

שהשתתפו בכל הקשור בניתוק חבל טבור 

מושהה. יתר על כן, עמדותיהם החדשות 

באו לידי ביטוי באופן בולט בהתנהגותם 

בפועל והשתקפו בהארכת זמן הניתוק. 

על בסיס ממצאי המחקר נכתבה הנחייה 

מקצועית המתייחסת לסטנדרט הזמן 

לניתוק מושהה.  
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גרף מס׳ -1 רמות הידע לפני הסדנה ואחריה

גרף מס׳ -2 עמדות והתנהגות לפני הסדנה ואחריה
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תקציר
ותכשיטי  ארוכות/מלאכותיות  ציפורניים 

ידיים אצל הצוות המטפל מהווים מכשול 

בפני היגיינת ידיים טובה. קשה לשמור על 

ניקיונן והן מהוות מצע להצטברות כמויות 

מוגברות של חיידקים ופטריות, שעלולים 

לגרום לזיהומים נרכשים אצל החולים.

מטרת המחקר הייתה לזהות את מידת

על  האוסר  לבוש  לקוד  האחיות  היענות 

הופעה עם ציפורניים מלאכותיות/ ארוכות 

ותכשיטי ידיים, לפני התערבות ואחריה.

משתתפות המחקר היו 161 אחיות מהאגף 

הפנימי והכירורגי, שענו על שאלון שכלל  

23 פריטים ובדק עמדות כלפי ציפורניים

מלאכותיות/ ארוכות ותכשיטי ידיים. התערבות

לקידום היענות האחיות לקוד הלבוש בוצעה 

על ידי סטודנטים לסיעוד בהנחיית מורות 

ביה”ס. תצפיות על המשתתפות בוצעו ע”י 

אחיות מהיחידה למניעת זיהומים, לפני ואחרי 

ההתערבות, תוך התייחסות מיוחדת לאורך 

הציפורניים, ענידת תכשיטי ידיים, ציפורניים 

מלאכותיות ועוד. 

בדיקת היענות לקוד לבוש 
הופעה עם ציפורניים ארוכות/ מלאכותיות

ותכשיטי ידיים
דיאנה גורדיאנקו, RN, MA, יחידה למניעת זיהומים; מיכל יהודאי ידיד ,RN, MA, מרכזת פיתוח מקצועי )חת”ש(

)לשעבר מרכזת בכירה בביה"ס לסיעוד אסף הרופא(; אורית מרידן ,RN, MA, מנהלת שירות וחווית המטופל

בהדסה )לשעבר מרכזת בכירה בביה"ס לסיעוד אסף הרופא(; תמי קנטי ,RN, MA, מנהלת הסיעוד;

ד”ר מיכל רסין ,PhD, RN, יחידת מחקר בסיעוד

מרכז רפואי יצחק שמיר קמפוס אסף הרופא

rasinm@asaf.health.gov.il :סופר מכותב

משתתפות שרוב  מלמדים  הממצאים 

המחקר )76%( הסכימו שציפורניים ארוכות

או מודבקות הן גורם סיכון בהעברת זיהומים. 

לעומת זאת, מידת ההסכמה עם כך שתכשיטי

סיכון גורם  הם  צמידים(  )טבעות,  ידיים 

יותר  נמוכה  הייתה  זיהומים,  בהעברת 

)60%(. הסכמה גבוהה במיוחד )79.2%( 

הייתה עם כך שצוות ניהולי שמופיע עם 

ו\או תכשיטי  ציפורניים ארוכות/מודבקות 

ידיים, מהווה מודל חיקוי לשאר הצוות. 59.8% 

מהמשתתפות חשבו שציפורניים ארוכות, 

צבועות או מודבקות, מהוות מודל של יופי 

נשי. רק מחצית מהמשתתפות חשבו שיש 

לאסור על עבודה עם ציפורניים ארוכות/ 

מלאכותיות ותכשיטי ידיים. בהשוואה של 

ממצאי התצפיות לפני ההתערבות ואחריה, 

נמצא שההיענות לקוד לבוש עלתה באופן 

משמעותי בעקבות ההתערבות. 

העלאת הנושא לסדר היום באמצעות קידום 

ידע ודוגמא אישית של צוות בכיר, הפחיתה

האחיות היענות  את  וקידמה  חסמים 

להתנהגות על פי קוד לבוש. 

רקע מדעי
בבתי החולים קיים שיעור גבוה של זיהומים 

ידי באמצעות  מועברים  רובם  נרכשים, 

המטפלים. מניעתם היא בעלת חשיבות 

עליונה במערכת הבריאות. היגיינת ידיים

במניעת  ביותר  כחשובה  הוכחה  נכונה 

הצוות  מידי  והעברתם  נרכשים  זיהומים 

המטפל למטופלים, לעמיתים לעבודה, לבני 

משפחתו של המטפל ולמטפל עצמו )1-3(. 

ציפורניים מלאכותיות ותכשיטי ידיים מהווים 

מכשול בפני היגיינת ידיים טובה )3-5(. על

מוגברות כמויות  נמצאות  הציפורניים 

של חיידקים ופטריות. במיוחד קשה לשמור

על ניקיונן של ציפורניים ארוכות או ציפורניים

מלאכותיות, שהן ארוכות יותר ונותרות זמן 

ממושך כך שהן מהוות מצע להצטברות 

שאריות, אורגניזמים ופתוגנים, בעיקר ממקור 

ציפורניים כן,  על  יתר  ופטרייתי.  חיידקי 

מלאכותיות מפריעות להתאדות של נוזלים 

בהשוואה לציפורניים טבעיות, היות ולעיתים

הציפורניים בין  המחבר  המילוי  קרובות 

הטבעיות למלאכותיות נשחק ומשתחרר. 
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הרווח שנפער משמר לחות בין הציפורניים

של  להתיישבות  פורייה  קרקע  ומהווה 

לעניין  נוספות  פנים  ופטריות.  חיידקים 

קשורות בכך שציפורניים ארוכות עלולות 

לגרום לקריעת כפפות, לעיתים גם קרעים 

קטנים שאינם נראים לעין )3,6(. בדומה לכך, 

ידיים מצטבר לכלוך  בטבעות ובתכשיטי 

שלא ניתן להגיע אליו ולהסירו באמצעות 

רחצת ידיים. כיוון שכך הוא מהווה קרקע 

פורייה לצמיחת חיידקים ופטריות והעברתם 

למטופלים )3(.

בשל חשיבות הנושא ה-)CDC )7 הוציא 

ידיים,  2002 הנחיות לגבי היגיינת  בשנת 

כולל התייחסות לנושא הציפורניים. בעקבות

זאת ארגוני בריאות רבים בעולם הוציאו 

הנחיות המתייחסות לקוד הלבוש מתחת 

לשרוול החולצה, כולל הימנעות מציפורניים

מלאכותיות ותכשיטיי  ידיים )3(. ההמלצות 

אומצו על ידי משרד הבריאות הישראלי ונכתבו

בחוזר מנהל הרפואה מס’ 24\2009 בנושא 

היגיינת ידיים במוסדות בריאות, ובתוספת 

לחוזר מ-1 נובמבר 2018. על פי ההנחיות חל 

איסור מוחלט על אנשי צוות מטפל להרכיב

בלק  ולהשתמש  מלאכותיות  ציפורניים 

ג’ל . אורך הציפורניים שלהם לא יעלה על 

חצי ס”מ, תוך הקפדה שהלק המשוח על

ולא סדוק. בחוזר יהיה חלק  הציפורניים 

מופיע גם איסור מוחלט על ענידת תכשיטי 

אצבעות, למעט טבעת נישואין חלקה. 

הנחיות אלו נתמכות על ידי מספר רב של 

מחקרים. מסתבר שכבר לפני שלושה עשורים

נערכו מחקרים רבים והובאו ראיות המצביעות

ציפורניים בעל  מטפל  שלצוות  כך  על 

מלאכותיות יש סיכוי גבוה יותר להיות נשא 

של פתוגנים. במקביל, הוצגו ראיות הקושרות 

בין ציפורניים מלאכותיות אצל המטפלים 

לבין מקרים של התפרצות זיהומים עם מתגי 

גרם שלילי ופטריות אצל חולים בהם טיפלו. 

  Moolenar במחקר אפידמיולוגי שערכו  

וחב’ בשנת  2000 )8(, נמצא כי 46 תינוקות 

שאושפזו ביחידה לטיפול נמרץ נדבקו ב- 

Pseudomonas aeruginosa ו- 16 מביניהם 
נפטרו. החיידק מהזן שהדביק את הילדים 

בודד מידיהן של שתי אחיות ביחידה. אחת 

מהן הייתה עם ציפורניים מלאכותיות והשנייה

עם ציפורניים ארוכות משוחות בלק. מכאן 

ארוכות שציפורניים  החוקרים  הסיקו 

של  לקולוניזציה  קשורות  ומלאכותיות 

החיידק. בסקר אחר שערכו  Passaro וחב’ 

)1997( )9(, נמצא שבמהלך חודש אחד 

שבעה מטופלים שעברו ניתוחי לב פיתחו 

זיהומים ב- Serratia marcescens, כשאחד

מהם נפטר עקב כך. בבדיקה של 55 מטופלים 

שעברו ניתוחים דומים במהלך ההתפרצות, 

 .Serratia marcescens נמצאה צמיחה של

בחקירה אפידמיולוגית זוהה החיידק בקרם 

הלחות של אחת מאחיות בחדר הניתוח. 

כיוון שחיידק זה בד”כ אינו עושה קולוניזציה 

על עורם של בני אדם, המסקנה הייתה 

שהציפורניים המלאכותיות תרמו להעברת 

החיידק דרך ידי האחות למטופלים. 

Parry  וחבריו )2001( )10( תיארו מקרה של 
–שלושה מטופלים שעברו ניתוח בעמוד הש

דרה ופיתחו זיהום בפצע הניתוח של חיידק 

Candida albicans. בחקירת המקרה נמצא 
אותו חיידק מתחת לציפורניים המלאכותיות 

של טכנאית חדר ניתוח שטיפלה בהם.

בחקר מקרה אחר נמצא שחמישה מטופלי

גרם מחיידקי  אלח-דם  פיתחו  דיאליזה 

בעלת שאחות  עלה  בבדיקה  שליליים. 

נהגה לפתוח את  ציפורניים מלאכותיות 

הפלקון של ההפרין, ששימש לשטיפות, 

בעזרת הציפורניים. מציפורני האחות בודד 

Serratia marcescens, שזוהה אצל מטופלים 
עם אלח הדם )11(.

במסגרת ניסוי שנועד לאפיין את כמות וסוג 

החיידקים אשר בודדו מידיהם של עובדי 

בריאות, הורכבו בידיהן הלא דומיננטיות

ציפורניים מלאכותיות וביד הדומיננטית של 

אותן עובדות נמרחו הציפורניים הטבעיות

בלק בלבד. לאחר 15 יום נערכה השוואה

הידיים.  בין  החיידקים  צמיחת  בשיעור 

 .)P<.001( הממצאים הראו הבדלים מובהקים

ביד עם הציפורניים המלאכותיות בודדו אצל 

92% מהנחקרים חיידקים פתוגנים )מסוג 

סטפילוקוקוס אאוראוס, מתגי גרם שליליים, 

אנטרוקוקים ופטריות(, לעומת 62% ביד עם 

הציפורניים הטבעיות )12(. מסקנת החוקרים

עם הבריאות  מערכת  שלעובדי  הייתה 

ציפורניים מלאכותיות סיכוי גבוה יותר להיות 

נשאים של חיידקים גרם שליליים ופטריות. 

הצדקה שיש  הייתה  החוקרים  מסקנת 

לאסור שימוש בציפורניים מלאכותיות בקרב 

עובדי בריאות.

במחקר נוסף בדקו הימצאות של חיידקים 

פתוגניים על ידיהם של עובדי בריאות, לאחר 

רחצת ידיים בהתאם להנחיות נוהל היגיינת 

ידיים. הממצאים מורים שבקרב העובדות 

עם ציפורניים מלאכותיות נמצאו באופן

משמעותי יותר חיידקים פתוגניים, גם לאחר 

ביצוע רחצת ידיים, וזאת בהשוואה לעובדות

ללא ציפורניים מלאכותיות. עוד נמצא שאצל 

עובדות עם ציפורניים מלאכותיות השימוש

בהסרת  יעיל  פחות  הרבה  וסבון  במים 

חיידקים פתוגניים בהשוואה לשימוש בחיטוי

מהיר )13(.

למרות הראיות המחקריות והנהלים שנכתבו 

בבתי החולים בעולם לגבי קוד ההופעה 

האוסר תכשיטים וציפורניים מלאכותיות, 

עדיין היענות הצוות היא יחסית נמוכה )1, 

.)15 ,14 ,3

לשם קידום ההיענות להנחיות הנוהל העוסק 

במניעת זיהומים באמצעות הקפדה על 

קוד לבוש )ציפורניים ותכשיטי ידיים(, חשוב 

למפות את התופעה ולזהות את החסמים 

- מה משפיע ומה מונע. מידע שכזה יועיל 

בקידום התערבות ממוקדת בהסרת חסמים. 
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על סמך כל הנאמר, מטרת המחקר הנוכחי 

היא לבדוק את הגורמים המשפיעים על 

היענות לקוד לבוש )איסור על הופעה עם 

ציפורניים מלאכותיות/ ארוכות ותכשיטי 

ידיים( לפני התערבות ואחריה.

שאלות המחקר היו:

1. מהם הגורמים להיענות האחיות והחסמים 

לאי היענותן להנחיית קוד הלבוש האוסרת 

על הופעה עם ציפורניים מלאכותיות/ ארוכות 

ותכשיטי ידיים? 

2. האם ישנם הבדלים בהיענות האחיות 

להנחיה האוסרת על הופעה עם ציפורניים 

מלאכותיות/ ארוכות ותכשיטי ידיים לפני 

ההתערבות ואחריה?

שיטה
משתתפים: משתתפות המחקר היו 161 

אחיות, כולן נשים מהאגף הפנימי והכירורגי. 

גילן הממוצע היה 42.8 שנים, רובן היו נשואות 

)74%(, ילידות הארץ )36.6%( וחבר העמים 

)42.8%(. אחוז המשרה הממוצע היה 91.5% 

והוותק במקצוע היה בממוצע 15.3 שנים. רוב 

המשתתפות היו אחיות מוסמכות, חלקן עם 

תואר ראשון וכשליש מהן היו בעלות קורס 

על בסיסי )ראה טבלה מס’ 1(.

כלי מחקר: בהעדר כלי מחקר קודמים בנושא

נבנה שאלון על סמך הספרות שנסקרה.

בנוגע פריטים   23 כלל   הראשון  חלקו 

לתפיסות ועמדות כלפי ציפורניים מלאכותיות

ידיים. 6 פריטים בדקו  /ארוכות ותכשיטי 

)לדוגמא: נשי  יופי  כמודל של  תפיסתם 

וצבועות/מלאכותיות “ציפורניים ארוכות 

“טבעות  נשי אטרקטיבי”,  יוצרות מראה 

וצמידים בידיים גורמים לאישה להראות 

אטרקטיבית יותר”(. 12 פריטים בדקו האם 

הם נתפסים כמעבירי זיהומים )לדוגמא: 

“ציפורניים מהוות בסיס להתיישבות של 

וירוסים ופטריות”(. חסמי ארגון חיידקים, 

נבדקו הצוות  על  המשפיעים  וניהול 

באמצעות 4 פריטים )לדוגמא: “צוות ניהולי 

שמופיע עם טבעות וצמידים בידיים מהווה 

מודל חיקוי לשאר אנשי הצוות”(. חלקו השני 

של השאלון כלל בירור משתנים אישיים 

ומקצועיים. השאלון תוקף מבחינת תוכן 

ע”י קבוצת מומחים )אחות אחראית יחידת

ביה”ס מורות  זיהומים, מנהלת הסיעוד, 

וחוקרת הבקיאה בבניית כלי מחקר(. נבנו 

ארבעה אינדקסים בעלי תכנים הבודקים 

עולם זהה של תוכן, ומהווים ממוצע של 

מספר פריטים עפ”י הקטגוריות: 1. עמדות 

לגבי הציפורניים כמודל של יופי )4 פריטים(. 

2. עמדות כלפי תכשיטי ידיים כמודל של יופי 

)2 פריטים(. 3. חסמי ידע לגבי ציפורניים 

כמעבירות זיהומים )10 פריטים(. 4. חסמי 

ידע לגבי תכשיטי ידיים כמעבירי זיהומים )2 

פריטים(. חסמי ארגון וניהול )4 פריטים(. שני 

פריטים נוספים בדקו את תפיסת המטפלים

ציפורניים בנוגע לאיסור על הופעה עם 

מלאכותיות/ארוכות, ועוד שני פריטים בדקו 

את  עמדות המטפלים בנוגע לאיסור על 

הופעה עם תכשיטי ידיים. מהימנות הכלי

α קרונבך והיא נעה  נבדקה על- ידי מדד 

בין 0.74 ל- 0.91 בכל חלקי השאלון. שלושה

נמוכה מ-  פריטים שמהימנותם נמצאה 

0.7 נופו, ובוצע היפוך של ציונים בפריטים

נבדקו בשאלון  ההיגדים  השליליים. 

באמצעות סולם לייקרט בן חמש דרגות, 

כאשר 1 מציין מאוד לא מסכימה ו-5 מסכימה 

מאוד. במטרה ליצור תמונה חדה וברורה יותר 

של התוצאות קובצו ערכי הסולם באינדקסים 

לשלוש קטגוריות: מאוד לא מסכימה ולא 

מסכימה אוחדו לקטגוריה אחת, ומסכימה 

ומאוד מסכימה אוחדו לקטגוריה שנייה. 

אמביוולנטית או ניטרלית נותרו כקטגוריה 

שלישית. 

היחידה אחיות  ביצעו  השאלון  על  נוסף 

אחר  שגרתית  תצפית  זיהומים  למניעת 

תוך  המטפל,  הצוות  של  ידיים  היגיינת 

התייחסות מיוחדת לאורך הציפורניים, ענידת

מלאכותיות. וציפורניים  ידיים  תכשיטי 

התצפית בוצעה לפני ההתערבות ואחריה.

הליך
הצעת המחקר אושרה ע”י ועדת הלסינקי 

מוסדית. השאלון הועבר למשתפות המחקר 

ע”י החוקרות והובהר להן שמדובר בשאלון 

אנונימי, ללא חשיפת פרטים ולא ניתן יהיה 

לזהות את המשתתפים בעת דווח התוצאות.

השאלון והתצפית הראשונה נערכו לפני 

קמפיין כללה  ההתערבות  התערבות. 

למניעת  לבוש  לקוד  להגברת המודעות 

זיהומים המועברים באמצעות ציפורניים

ידיים. ותכשיטי  ארוכות/מלאכותיות 

ההתערבות בוצעה על ידי סטודנטים לסיעוד

כשלב  בפרויקט.  שהשתתפו  במחלקות 

מקדים לקמפיין, הסטודנטים הונחו משך 

מספר פגישות ע”י אחיות יחידת זיהומים 

ומורות ביה”ס. הם התבקשו לקרוא מאמרים 

בנושא ולהכין מצגת שעברה את אישורן 

של אחראית יחידת זיהומים ומורות ביה”ס. 

הקמפיין של הסטודנטים במחלקות נמשך 

שלושה שבועות וכלל הרצאות, כרזות, דפי 

מידע והדרכות קבוצתיות ופרטניות לצוות 

האחיות. 

לבדיקת יעילות ההתערבות נערכה עם סיום 

הקמפיין תצפית חוזרת ע”י אחיות יחידת 

זיהומים. תוצאות התצפית בנקודת מדידה 

ראשונה הושוו לתוצאותיה בנקודת מדידה 

שנייה לאחר ההתערבות.

ניתוח הנתונים
וכלל   SPSS סטטיסטית  בתוכנה  בוצע 

סטטיסטיקה תיאורית והשוואתית. משתנים

אחוזים באמצעות  תוארו  קטגוריאליים 

ומשתנים רציפים תוארו באמצעות ממוצע 

וסטיית תקן. ניתוח חד משתני - הבדל בין 2 

נקודות המדידה: לפני ההתערבות ואחריה, 

נבדקו במשתנים רציפים באמצע מבחן 

t, ועבור משתנים קטגוריאליים באמצעות 
 p-value מבחן חי בריבוע. בכל האנליזות 

של פחות מ-0.05 נחשב מובהק סטטיסטי. 

התוצאות השוו בין שתי נקודות התצפית לפני 
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ואחרי ההתערבות, ונבחנו אל מול הספרות 

שנסקרה.

על פיהם נערך הדיון והוסקו המסקנות.

ממצאים
תפיסתן של רוב משתתפות המחקר )59.8%( 

או צבועות  ארוכות,  שציפורניים  הייתה 

מלאכותיות, מהוות מודל של יופי נשי. לעומת 

זאת, שיעור ההסכמה עם העמדה שתכשיטי

ידיים מהווים מודל של יופי נשי הייתה נמוכה

יותר )40%(. רוב המשתתפות )76%( הסכימו 

שציפורניים ארוכות או מודבקות הן גורם 

סיכון בהעברת זיהומים. עם זאת, מידת 

ההסכמה שתכשיטי ידיים )טבעות, צמידים( 

הם גורם סיכון בהעברת זיהומים הייתה 

נמוכה יותר )60%(. הסכמה גבוהה במיוחד 

)79.2%( הייתה עם כך שצוות ניהולי שמופיע 

עם ציפורניים ארוכות/מודבקות ו\או תכשיטי 

ידיים, מהווה מודל חיקוי לשאר הצוות.

כמחצית מהמשתתפות חשבו שיש לאסור 

על עבודה עם ציפורניים ארוכות/ מלאכותיות 

ותכשיטי ידיים )52.4%(. פחות משליש חשבו 

שאיסור על ציפורניים ארוכות/ מלאכותיות 

מהווה ויתור גדול מבחינתן ופגיעה בזכויותיהן 

)בהתאמה 26.2% 23.2%-(.

בהשוואה בין ממצאי התצפיות שנערכו לפני 

ההתערבות ואחריה, נמצא שכמות הצמידים 

והטבעות על הידיים פחתה באופן משמעותי 

לאחר ההתערבות )P=0.004, P=0.05(. לעומת 

זאת, לא נמצאו הבדלים משמעותיים במידת 

ההיענות להנחיות קוד הלבוש בהתייחס 

לאורך הציפורן, שלמות הלק ואיסור על 

ציפורניים מלאכותיות. ההיענות להנחיות 

אלו הייתה גבוהה לפני ההתערבות ועלתה 

במעט אחריה )ראה טבלה מס’ 5(.

דיון
התמונה הכללית שעולה מהמחקר מלמדת 

שהיענות האחיות לקוד לבוש ציפורניים

בולט באופן  השתפרה  ידיים  ותכשיטי 

בעקבות ההתערבות. 

שני החסמים העיקריים

שזוהו כמשפיעים על 

היו  האחיות,  היענות 

שמופיע  ניהולי  צוות 

עם ציפורניים ארוכות/

מודבקות ו\או תכשיטי

ידיים ומהווה מודל לא 

הצוות, לשאר  הולם 

תפיסת  הוא  והשני 

הציפורניים הארוכות/

מלאכותיות ותכשיטי 

הידיים כמודל של יופי 

נשי. נורמות תרבותיות וקבוצתיות נוטות 

להשפיע על התנהגותם של חברי הקבוצה. 

–תרבות המחשיבה תכשיטים וציפורניים ארו

כות כסמל לנשיות וכמודל של יופי, מעצבת 

את עמדות המטפלים. קל וחומר כשמנהלים

וחברי צוות בכירים אינם מהווים דוגמא אישית 

בקוד הלבוש שהם מפגינים. במחקרה של 

Griswold )1998( )16( הדגישו האחיות את 

ההשפעות השליליות בדוגמא האישית של 

בכירים וותיקים מהם במערכת, שהופעתם 

סותרת את קוד הלבוש והצוות הזוטר יחקה 

ויושפע מהתנהגותם. בתגובות של  אותם 

אחיות למאמרים שעסקו בנושא, הן ציינו 

שלא יתכן מצב שבו הצוות המנהל ובכירים 

בבי”ח, שאמורים להוות מודל של התנהגות 

ראויה לשאר הצוות, אינם מקפידים על קוד 

הלבוש ומופיעים עם טבעות בידיים, בה 

בשעה ששאר הצוות נדרש להקפיד אחר 

מילוי הוראות הקוד )17(.

 למרות שרוב משתתפות המחקר הנוכחי 

הסכימו שציפורניים ארוכות או מודבקות 

הן גורם סיכון בהעברת זיהומים, היו כאלו 

ארוכות/ ציפורניים  על  שאיסור  שחשבו 

מבחינתן גדול  ויתור  מהווה  מלאכותיות 

ופגיעה בזכויותיהן.

 )Griswold )1998( )16 בהמשך מחקרה של

רופאים שציינו שיש מחסור בראיות היו 

המעידות על כך שקוד הלבוש תורם למניעת 

זיהומים נרכשים, והיו אף כאלו שהיו בטוחים 

שהעברת זיהומים לחולים לא קשורה כלל 

ועיקר לציפורניים מלאכותיות אצל הצוות 

המטפל. זאת מכיוון שאם עוטים מעליהן 

כפפות החולה מוגן ואין שום סיכוי שזיהומים 

יעברו אליו בדרך זו. במספר בתי חולים בעולם 

החמירו בקוד הלבוש עד כדי כך שדרשו 

מהצוותים להסיר גם את טבעת הנישואים 

בעבודה. עובדים שלא צייתו להנחיה ננזפו. 

רבים ראו בכך מס שפתיים המכוון לציבור 

הרחב, שנועד להראות עד כמה מקפידים 

על מניעת זיהומים, וזאת אף על פי שאין 

ראיות חד משמעיות שטבעות נישואין גורמות 

להעברת זיהומים )18-19(. למרות האיסור, 

עובדי בריאות רבים עונדים טבעות, בעיקר 

טבעות נישואין חלקות, מתוך הנחה שהן 

צוברות פחות זיהומים והסיכון לחולים קטן. 

במחקר שכלל 118 אנשי צוות סיעוד ב-15 

יחידות אשפוז, נערכה השוואה בין צמיחת 

חיידקים בטבעות פשוטות וחלקות לבין 

סוגים אחרים של טבעות. סה”כ נבדקו 152 

טבעות. מהממצאים עלה שפחות חיידקים 

פשוטות בטבעות  נמצאו  שלילים  גרם 

האחרות. לטבעות  בהשוואה  וחלקות 

במחקרים אחרים נערכה השוואה בין כמות 

החיידקים בידיים עם טבעות נישואין לבין 
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ידיים ללא טבעות בכלל. ממצאי מחקרים אלו 

מלמדים שבידיים עם טבעות נישואין נמצאו 

יותר חיידקים בהשוואה לידיים ללא טבעות. 

מכאן הסיקו החוקרים שגם טבעות נישואין 

בידיים של הצוות עלולות לגרום להדבקה 

של מטופלים בזיהומים )15(.

למרות שיש החושבים כי איסור על עבודה 

עם ציפורניים ארוכות/מלאכותיות ותכשיטי

כעובדים,  בזכויותיהם  פגיעה  הוא  ידיים 

עליהם לדעת שמבחינה אתית כשמנהל 

דורש מהצוות המטפל להסיר תכשיטי ידיים, 

גם אם אין בנמצא מדיניות כתובה על כך, יש 

לבצע את ההוראה, כיוון שערכי האסתטיקה 

וזכויות העובד הם שוליים בהשוואה לערכים 

שנועדו להגן על המטופל מפני זיהומים )20(.

ממצאי המחקר הנוכחי מלמדים שפרויקט 

ההתערבות שיפר במידה ניכרת את ההיענות 

לקוד הלבוש, בעיקר בכל הקשור להפחתה 

בכמות הצמידים והטבעות על הידיים. בדומה 

לכך, במחקרן של Dekker וחב’ )2017( )14(, 

שכלל 240 אנשי צוות מטפל בבי”ח בהולנד, 

נערכו תצפיות של היחידה למניעת זיהומים 

אחר שיעור ההיענות לקוד הלבוש )שכלל 

הימנעות מטבעות, תכשיטים וציפורניים 

ממוקדת  התערבות  לפני  מלאכותיות(, 

ואחריה. בעקבות התערבות עלה שיעור 

ההיענות לקוד הלבוש באופן משמעותי 

מ-42.5% ל-65.4%. 

מסקנות המחקר הנוכחי הן שניתן לשפר את 

ההיענות לקוד הלבוש )ציפורניים ותכשיטי

ממוקדת התערבות  באמצעות  ידיים( 

בשלושה תחומים עיקריים: ידע, עמדות 

ודוגמא אישית של צוות בכיר. מתן תעודות

ותגמול המשתתפים  לצוותים  הוקרה 

למחלקה שהישגיה היו הטובים ביותר, יצר 

תחרות בונה ותרם גם הוא להישג.
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טבלה מס’1   

MSD%משתנה
42.89.62גיל

מצב משפחתי:   נשואה

רווקה

גרושה

אלמנה

74

10

13.3

2.7

ארץ לידה:        ישראל

חבר העמים

אתיופיה

אחר

36.6

42.8

7.6

13.1

אגף:                  פנימית

כירורגיה

64.5

35.5

השכלה:           כוח עזר

אחות מעשית

אחות מוסמכת

אחות עם תואר ראשון

אחות עם תואר שני

16

6

18.7

54

6

קורס על בסיסי

כן

לא

28.5

71.5

91.5אחוז משרה

15.3וותק במקצוע

טבלה מס’ 3 חסמי ידע לגבי ציפורניים ותכשיטי ידיים

)161=N( כמעבירי זיהומים

אינדקס- העברת זיהומים ע”י

ציפורניים ארוכות או מודבקות 

M
2.68

SD
0.6

%

6.9לא מסכימה

17.2אמביוולנטית או ניטרלית

75.9מסכימה

אינדקס- העברת זיהומים ע”י תכשיטי 

ידיים )טבעות, צמידים( 

2.40.78

18.9לא מסכימה

21.3אמביוולנטית או ניטרלית

59.8מסכימה

1טווח תשובות: 1= לא מסכימה, 2= אמביוולנטית או ניטרלית, 3=מסכימה

)161=N( טבלה מס’ 2 עמדות לגבי מודל של יופי

אינדקס- תפיסת ציפורניים

ארוכות, צבועות או מודבקות

כמודל של יופי נשי

M

2.62

SD

1.01

%

18.9לא מסכימה

21.3אמביוולנטית או ניטרלית

59.8מסכימה

אינדקס- תכשיטי הידיים כמודל

של יופי נשי

2.30.83

30לא מסכימה

30אמביוולנטית או ניטרלית

40מסכימה

1 טווח תשובות: 1= לא מסכימה, 2= אמביולנטית או ניטרלית, 3=מסכימה
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טבלה מס’ -5 היענות לקוד לבוש ציפורניים ותכשיטי ידיים - לפני ההתערבות ואחריה

שיעור ההיענות להנחיות 

לפני ההתערבות

שיעור ההיענות להנחיות 

אחרי ההתערבות

P

80.2%90.8%0.004ללא צמידי ידיים

83%89%0.05ללא טבעות )מלבד טבעת נישואין(

95.6%98.3%NSציפורניים עד חצי ס”מ
98.3%98.8%NSללא ציפורניים מלאכותיות

98.5%98.9%NSלק שלם )לא סדוק(

)161=N( טבלה מס’ 4 ארגון וניהול

Mאינדקס- השפעת דוגמא אישית של צוות ניהולי
1.78

SD
0.85

%

10לא מסכימה

10.8אמביוולנטית או ניטרלית

79.2מסכימה

2.50.84אינדקס- איסור על עבודה עם ציפורניים ארוכות\ מלאכותיות ותכשיטי ידיים

25.2לא מסכימה

22.3אמביוולנטית או ניטרלית

52.4מסכימה

1.80.78אינדקס- איסור על ציפורניים ארוכות\ מלאכותיות הוא ויתור גדול מבחינתי ופגיעה בזכויותיי

41.4לא מסכימה

35.4אמביוולנטית או ניטרלית

23.2מסכימה

1.90.79אינדקס- איסור על תכשיטי ידיים הוא ויתור גדול מבחינתי ופגיעה בזכויותיי

37לא מסכימה

37אמביוולנטית או ניטרלית

26.2מסכימה

1 טווח תשובות: 1= לא מסכימה, 2= אמביוולנטית או ניטרלית, 3=מסכימה
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הכנס הבינלאומי השלישי לסיעוד אינטגרטיבי

 the Third International Integrative Nursing
Symposium , נערך אחת לשנתיים במקומות
התקיים האחרון  הכנס  בעולם.  שונים 

Gal- 22-24 למאי 2019 בעיר   בתאריכים

way, אירלנד. בכנס השתתפו למעלה מ-250 
אחים ואחיות, המייצגים 15 מדינות שונות 

מכל רחבי העולם. בין המשתתפים היו שתי 

נציגות מישראל. 

זה אנסה לשתף אתכם בחוויה  במאמר 

האישית שלי מההשתתפות בכנס זה. 

מטרת הכנס הייתה חשיפה, דיון ולימוד של 

תכנים בנושא סיעוד אינטגרטיבי. 

התכנים הועברו בצורה מקצועית ביותר ע"י 

מרצים, שברובם היו אחיות ממדינות שונות. 

במהלך הכנס המשתתפים נחשפו ליישום

אינטגרטיבי, סיעוד  עקרונות  של  מעשי 

גישה חינוכית חדשנית של סיעוד אינטגרטיבי,

השפעת סיעוד אינטגרטיבי על מטופל ועל 

מערכת בריאות כולה. כמו כן, הוצגו שיטות 

לשילוב תורת הריפוי בתפקיד מקצועי של 

אחות ותהליכים להרחבת רשת מקצועית 

בסיעוד אינטגרטיבי. היה זה שילוב של מפגש 

מרגש עם עולם הרפואה על כל רבדיו - 

–רפואה קונבנציונלית, אלטרנטיבית, הולי

סטית, עתיקה ומתקדמת. 

לטפל חונכתי  שנה.   23 כבר  אחות  אני 

קונבנציונלית רפואה  בעזרת  במטופל 

אחידה ובטוחה,  למתקדמת  הנחשבת 

וברורה, בעלת חוקים, קודים וכללים ברורים.

"סיעוד  בנושא  באירלנד  הכנס  במהלך 

הרפואה  לתחום  נחשפתי  אינטגרטיבי", 

האלטרנטיבית המתחלקת לשיטות טיפול 

שונות: הילינג, רפלקסולוגיה, שיאצו, פרחי 

באך, נטורופתיה, הומאופתיה, דיקור ועוד. 

בעשור האחרון אנו עדים לעלייה הולכת

לשירותי האוכלוסייה  במודעות  וגוברת 

ובכל בישראל  האלטרנטיבית  הרפואה 

העולם, אשר הביאה לעלייה עצומה בשימוש

יש הרפואי,  מהצוות  כחלק  לאחות  בה. 

חשיבות בהכרת שיטות הרפואה המשלימה 

אצל מטופלים, פעמים רבות במקביל לטיפול 

הקונבנציונלי. 

הכנס נפתח  ע"י ד"ר Mary Jo Kneitzer וד"ר 

Mary Koithan, מארגנות הכנס, שנשאו דברי 
ברכה. כל המשתתפים התחילו את הבוקר 

למחרת עם תרגיל מרכזי במדיטציה. לאחר 

מכן, ד"רBrendon McCormack  הציג את 

המאמר המרכזי: "יצירת התנאים עבור כל 

האנשים כדי למקסם את האנושיות שלהם 

במצבי טיפול: גישה ממוקדת אדם וגישה 

אינטגרטיבית".

הכנס היה גדוש בהרצאות, סדנאות, סקירת 

מחקרים, הצגת הפוסטרים וחידושים בנושא 

סיעוד אינטגרטיבי. בין הנושאים שנידונו היו 

מערכות ניהול ותפעול בשירותי סיעוד, סיעוד 

אינטגרטיבי וטיפול באוכלוסיות מיוחדות, 

טיפול אינטגרטיבי ברפואה ראשונית )רפואה 

הוליסטית, פיתוח צמחי מרפא ברפואה, 

חזרה לרפואה עממית - רפואה בוטנית(, 

סיעוד אינטגרטיבי בטיפול בקשישים, שילוב 

סיעוד אינטגרטיבי בחינוך לסיעוד, טיפול 

קליני )Clinical Care(, סיעוד אינטגרטיבי 

בבריאות הנפש, רוחניות, כאב וגישות בסיעוד 

אינטגרטיבי, מנהיגות וחדשנות, פיתוח צוות 

ואימון )Coaching(. בנוסף, המשתתפים 

התנסו בסדנאות במגוון נושאים: "לשנות 

את העולם באמצעות שיח", "טיפול רוחני 

  CBASכוללני בסיעוד אינטגרטיבי", "השפעת

 ))Caring Behaviours Assurance System
על מנהיגות ותרבות", "מסע של אחות: תני 

לטבע להיות מדריך שלך וראי למהות של 

העבודה שלך בעולם", "בעקבות האחות 

פלורנס נייטינגייל: להפוך לאדם מלא אהבה, 

מקרין אור ולרפא את עצמינו ואת העולם", 

"ליצור סגנון חיים הוליסטי ובריא דרך תרגול 

healing and wellness coaching prac-  ואימון

tice", "לשנות את העולם באמצעות שיח", 
"שנה את הנשמה שלך, שנה את המוח 

שלך", "שבע טכניקות קלות שאחות צריכה 

לדעת לעצמה ולמטופלים". ביום האחרון 

לכנס הציגMichael Shannon  את הרכב 

עקרונות המנהיגות – והסיכום של הכנס 

היה  בהרצאה חשובה - "לאן נלך מכאן?".

במקומות רבים בעולם ישנם ניסיונות לשלב 

את הטיפול ברפואה אלטרנטיבית במערכת 

הבריאות, ולהפוך אותה לחלק מהרפואה 

הקונבנציונלית השולטת. לדוגמא, בכנס

אינטגרטיבית אחות  של  עבודה  הוצגה 

שעובדת  ,Dr. Kim Moore מארה"ב, 

במרפאה ראשונית ונותנת יעוץ למטופלים 

לגבי קידום בריאותם בעזרת שילוב של 

השתתפות בכנס בינלאומי לסיעוד
אינטגרטיבי באירלנד 2019

וקסלר מרינה - RN, MPH, MA  מורה בכירה ביהס האקדמי לסיעוד, מאיר

ShMarinaV@clalit.org.il :סופר מכותב
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רפואה קונבנציונלית ורפואה אלטרנטיבית 

בכל רמות מנע. האחות האינטגרטיבית 

התאימה לכל מטופל תכנית עם הנחיות 

ברורות ויעדי מטרה, שכללה: 

א. יעדי משקל ותוכנית לביצוע פעילות

גופנית מותאמת ותזונה מתאימה להורדת 

משקל ולשמירה על משקל תקין.

ב. יעדי לחץ דם, דרכים להורדת לחץ דם 

ולשמירה על לחץ דם תקין.

ג. תכנית על שימוש בתוספי תזונה באופן 

מושכל.

ד. הדרכה והתאמה של טיפולים

משלימים: טיפול כירופרקטי, דיקור סיני 

)אקופונקטורה(, עיסוי רפואי ועוד.

ה. שימוש בשיטות לאיזון לחץ נפשי: 

מיינדפולנס, אמבטיות מלח ועוד.

מודל הטיפול האינטגרטיבי מסוג זה עשוי 

אחיות לשילוב  הזדמנות  הוא  גם  להוות 

בתפקידים משמעותיים יותר. בכנס הוצגו

חשיבות על  שהצביעו  רבות  עבודות 

העצמת מקצוע האחות, ועל תוצאות טובות 

בטיפול אינטגרטיבי שבו מעורבות אחיות 

כשותפות מלאות בטיפול מקיף במטופל, 

הן בבתי החולים והן בקהילה. שילוב טיפול 

בשיטות הרפואה האלטרנטיבית יחד עם 

טיפולים קונבנציונליים המוצעים למטופל 

תחת קורת גג אחת, בין אם בבית חולים או 

ייצור שיתוף פעולה בין רופאים,  בקהילה, 

אחיות ומטפלים אלטרנטיביים שונים, יאפשר 

תקשורת והפריה הדדית, יספק נוחות גדולה 

יותר  יותר למטופל והרגשת ביטחון רבה 

בטיפולים ברפואה אלטרנטיבית.

האינטגרטיבי הסיעוד  מקצוע  פיתוח 

יכול  במסגרות שונות בעבודה של אחות 

ליצור תפקידים חדשים ומאתגרים לאחיות, 

להטמעת מקצועיים  רב  צוותים  להוביל 

לטובת דרך  פורצת  ולעשייה  שינויים 

מטופלים בישראל.

זוהי הפעם הראשונה שאני משתתפת בכנס 

בינלאומי בחו"ל. התרגשות גדולה, במיוחד 

לאור המעמד שלי כמציגה של מחקר אשר 

בוצע בכללית האקדמיה לסיעוד קמפוס 

מאיר. המחקר שהצגתי היה בנושא: "תגיד 

מי הדריך אותך ואני אגיד מי אתה - תפיסת 

מדריכים קליניים וסטודנטים לסיעוד את 

המדריך הקליני הרצוי".

עם הגעתי לכנס ביום הראשון של המפגש 

מצאתי את עצמי מוקפת בעשרות נציגים 

זרים ואחיות אינטגרטיביות מכל העולם. לא 

מכירה אף אחד, עומדת בצד לבד. תחושה 

מוזרה שמתעצמת כשהשפה המדוברת 

איננה עברית. בתור אחות ומורה בחינוך

להיות הזמן  כל  נדרשת  אני  לסיעוד, 

מעודכנת, יצירתית ומלאת השראה.

השתתפות בכנס מקצועי בחו"ל, מעבר 

לאווירת האופוריה של חו"ל, מהווה הזדמנות

נהדרת להכרת אנשי מקצוע מעולם הסיעוד,

ובמיוחד בתחום יחסית חדש עבורי - תחום 

הסיעוד האינטגרטיבי. איני דוברת אנגלית 

הייתי הכנס  ומתחילת  שוטפת  בצורה 

מפוחדת ולחוצה. החלטתי שהדבר לא יעצור 

אותי ולא יפריע בהצגת המחקר שלי בצורה 

מכובדת ומקצועית. הגדרתי לעצמי מטרה: 

בסוף שלושת ימי הכנס המשתתפים יכירו 

אותי ואת העשייה שלי. בסופו של דבר, לכל 

אחד ואחת מהאנשים שהגיעו לכנס יש בסיס 

שיחה משותף כלשהו והוא המקצוע שלנו 

- מקצוע הסיעוד. תמיד יש על מה לשוחח. 

הצלחתי להפיק את מירב המידע מהתחום, 

לקבל את החשיפה בצורה הטובה ביותר 

ולהשיג את המטרה שלשמה הגעתי. יצאתי 

מהכנס עם תחושה מדהימה ועם הרבה 

תובנות חדשות ומחשבות רבות על איך 

ניתן לפתח את התחום בארץ. אני מזמינה 

את כל האחיות להכיר וללמוד את התחום, 

תוך קידום המחקר על אופן שילוב גישות 

שונות של רפואה.

תובנות והמלצות
ראיתי הכנס  לתכני  שנחשפתי  לאחר 

פוטנציאל מקצועי של אחות אינטגרטיבית 

בטיפול במטופל. במקביל למתן הטיפול 

הקונבנציונלי, אחות אינטגרטיבית משלבת

הרפואה נוספות מתוך  שיטות  גם 

האלטרנטיבית שעוסקות באורח חיים בריא 

תוך התאמה אישית למטופל ולצרכיו. זהו 

תפקיד אשר דורש ידע ומיומנויות ברפואה 

אלטרנטיבית ומיומנויות ניהוליות. כמו כן, 

נוגע בכל תחומי הסיעוד, כגון: פסיכיאטריה, 

קהילה, אונקולוגיה, ילדים ותחומים נוספים 

בהם ניתן לשלב סיעוד אינטגרטיבי. 

האינטגרטיבי הסיעוד  תחום  בישראל 

מתפתח עם השנים, אך עדיין לא מיושם 

באופן מלא בכל מחלקות האשפוז ובקהילה. 

חשיבות שישנה  הבנתי  הכנס  בעקבות 

להכרה והגדרה פורמלית של תפקיד האחות 

האינטגרטיבית בישראל. בלימודי סיעוד נושא 

הרפואה האלטרנטיבית נמצא בספרות חובה, 

אך נלמד כקורסי בחירה ולכן הידע שנרכש 

במהלך הלימודים לא מספיק ליישום תחום 

זה במהלך עבודתן. למרות קיום קורסים 

שונים בתחום המוכרים לגמול השתלמות, 

ותורמים לרכישת שמחזקים את הידע 

יכולות ומיומנויות חדשות בקרב אחים ואחיות 

מוסמכים, עדיין נדרשת הכשרה ברפואה 

אינטגרטיבית של צוותי אחיות העוסקים 

בתחומים שונים. יצירת רשת חברתית ארצית 

לשיתוף מידע ותוכן על סיעוד אינטגרטיבי, 

תסייע בהנגשת המידע בתחום ותתרום 

לחיזוק הידע לעוסקים בו. אני ממליצה על 

הקמת פרויקטים אינטגרטיביים במחלקות

המאפיינים פי  על  והקהילה  האשפוז 

הייחודיים שלהן, עם מעורבות הסיעוד בשלבי 

התכנון והפעלה. בנוסף, הקמת מערך ייעוץ 

וטיפול ברפואה אלטרנטיבית בהם מעורב 

הסיעוד בהפניה לייעוץ וטיפול בתחום.


