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דברי יו״ר הסתדרות האחים והאחיות

אחיות ואחים יקרים, 

השנה נציין 200 שנה להולדתה של מייסדת 

מקצוע הסיעוד המודרני, פלורנס נייטינגייל, 

ב-12 במאי, שהוא "יום האחות הבינלאומי". 

כמה סמלי היום הזה, בשנה הזו בה כל אזרחי 

ישראל והאנושות כולה נושאים עיניהם אליכם 

האחיות והאחים, הנמצאים בחזית המלחמה 

בריאותנו,  על  המאיימת  הקורונה  במגפת 

ימים בהם מקצוע  חיינו,  ועל  כלכלתנו  על 

הסיעוד זוכה להכרה ולהוקרה ע"י הציבור כולו.

עמוד  הם  והאחים  האחיות  לומר,  חשוב   

התווך של מערכת הבריאות, בתי החולים, 

הקהילה ובריאות הציבור, וההערכה לה אתם 

זוכים הינה בזכות ולא בחסד. בימי הקורונה 

מתחדדת לכל עם ישראל התרומה האדירה 

של האחיות והאחים לבריאותם של אזרחי 

ישראל במקצועיות, באנושיות ובמסירות אין 

קץ. תרומה המתרחשת יום וליל, 24/7, בימי 

שגרה כמו בימי מלחמה. 

וכמו בכל מלחמה יש את נושאי הצל"שים: 

אחמד בלאונה - אח בכיר מצטיין במרכז הרפואי 

פדה - פורייה שבטבריה, ממקימי מערך ניתוחי 

הלב בבית החולים ומראשוני המתנדבים לטפל 

בחולי נגיף הקורונה, ויעל וילוז׳ני-אזולאי, אחות 

מהיחידה למניעת זיהומים בברזילי, מנהלת 

ויועצת מקצועית למנהל ביה"ח  תחקירים 

להדליק  השנה  שנבחרו  הקורונה,  בנושא 

משואה משותפת בערב יום העצמאות ה-72, 

לכבודם של האחים והאחיות ולתפארת מדינת 

ישראל. 

כאן המקום לציין, שצל"שים, הדלקת משואות 

ומחיאות כפיים מאזרחים, אינם פוטרים את 

מלהעניק  ישראל  וממשלת  האוצר  משרד 

לאחיות והאחים בחזית את המגיע להם. לא 

ננוח ולא נשקוט עד אשר נקבל פיצוי מלא 

עבור האחיות והאחים אשר יצאו לבידוד עקב 

חשיפה לחולים בעת עבודתם. זוהי חובתם 

המוסרית של ממשלת ישראל ומשרד האוצר  

כלפי הלוחמים בחזית. 

לצערנו במלחמה יש גם את הנופלים בקרב. 

אני רוצה לשלוח מכאן תנחומים לבעלה ולשני 

ילדיה של האחות סוזי לוי ז"ל, שנפטרה מנגיף 

הקורונה בעת מילוי תפקידה. סוזי שימשה 

כאחות במשך 45 שנה בבית החולים שיבא-תל 

השומר, ובתפקידה האחרון שימשה כסגנית 

אחות אחראית במחלקת אף אוזן גרון. מתוקף 

תפקידה נדרשה תקופות ארוכות לנהל את 

המחלקה, בה הפכה לסמל למקצועיות וחמלה. 

מספרים עליה חבריה למחלקה: "הייתה אחות 

משכמה ומעלה, בעלת שמחת חיים. סוזי הייתה 

עמוד התווך של המחלקה. מחבקת ותומכת 

ותמיד היוותה אוזן קשבת לאחיות ולאחים, 

לרופאים ולרופאות שפנו אליה. משפט שמאוד 

מהדהד בנוגע לאופייה של סוזי: "מסירות 

ונאמנות היו נר לרגליה. אוהבת אדם ואוהבת 

מטופלים, בעלת חמלה ורחמים".

המלחמה בקורונה עומדת לקראת סיומה 

ל"שגרת  הקרובים  בימים  נכנס  ולאחריה 

כדי  תוך  הבריאות,  במערכת  גם  קורונה" 

שהיא נערכת לסבב הלחימה הבא שעשוי 

להגיע בחורף הקרוב. אנו נכנסים ל"שגרת 

הקורונה" עם תוצאות מרשימות בסדר גודל 

עולמי בהתמודדות עם המגפה. יש המגדירים 

את התוצאות הללו כ"נס רפואי", אבל אנחנו 

מבינים ויודעים שהנס הזה שמתרחש כל יום 

גם בימי השגרה, שנקרא מערכת הבריאות 

הציבורית, מבוסס בעיקר על הצוותים הרפואיים 

המצוינים, וזאת על אף "ההרעבה" של מערכת 

הבריאות במשך שנים.

העובדות הן חד משמעיות: הנכס העיקרי של 

מערכת הבריאות הוא כוח האדם האיכותי, 

הוא אתם האחיות והאחים שמוכנים להקריב 

ולתת 200% מעצמכם במלחמה על בריאות 

אזרחי ישראל. ההשקעה במילוי  כל התקנים 

הנדרשים של האחיות והאחים להתמודדות 

עם אתגרי העתיד היא צו השעה. הוכח מעבר 

לכל ספק שזהו הנשק החשוב ביותר במלחמה 

על בריאותם של אזרחי ישראל. 

החזרה לשגרת הקורונה היא הזדמנות שלא 

לחזור לרפואת המסדרונות ולעומסים הבלתי 

נסבלים במחלקות האשפוז, בקהילה ובבריאות 

הציבור. משרד הבריאות  חייב להשכיל לנצל 

את ההזדמנות ההיסטורית ולאסור על חולים 

יהיה  הזו   במסדרונות. פספוס ההזדמנות 
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תודה לדוברים במרכזי הבריאות
אסף הרופא, הלל יפה ושיבא

וכן לצלמים ולסטודנטים שהעבירו

Covid-19-לנו תמונות מהמלחמה ב

לכל האחים והאחיות בישראל
באשר אתם שם

תודה על מה שעשיתם
למען העם, המדינה והמקצוע
בתקווה שנשוב לעבודת שגרה

מתוגמלת כיאות!

כישלון ובכייה לדורות. ברפואת המסדרונות 

ובעומסים מפקירים יום-יום את בריאותם של 

אלפי מבוגרים, שחלקם משלמים בחייהם. 

החזרה לשגרת הקורונה היא הזדמנות למלא 

את התקנים בקהילה, להפחית את עומס 

המטלות ולאפשר לאחיות להעניק טיפול ראוי 

והולם למטופלים.  

החזרה לשגרת הקורונה היא גם הזדמנות 

להשיב את מאות התקנים שנלקחו מבריאות 

הציבור. בשגרת הקורונה ובטח בעת שיפותח 

חיסון יעיל לקורונה, אותם תקנים יהיו למעשה 

ויובילו את  האחיות והאחים שיילחמו בחזית 

החיסון של אזרחי ישראל כנגד הנגיף.

החזרה לשגרת הקורונה היא הזדמנות לעצור 

את "מקסם השווא" של מבחני האקרדיטציה, 

ולדרוש מהממשלה וממשרד האוצר להקצות 

לקיים  מנת  על  הנדרשים  המשאבים  את 

ביממה, שעות   24 ראויה  בריאות  מערכת 

7 ימים בשבוע ו-365 ימים בשנה. 

הבריאות  מערכת  של  החזרה  עם  כן,  על 

ל"שגרת קורונה" והקמתה של ממשלת ישראל 

החדשה, נחדש יחד את מאבקנו הצודק על 

מילוי התקנים הנדרשים בבתי החולים, בקהילה 

ובבריאות הציבור, על חזרה לשגרה תוך כדי 

ואי חזרתן של המיטות  הפחתת העומסים 

והמטופלים למסדרונות . 

וכן, מגיע לאחיות ולאחים גם שכר הולם יותר 

ולתרומה  למקצועיות  ולמסירות,  לחיוניות 

האדירה שלכם למדינת ישראל, לבריאותם של 

אזרחי ישראל ולכלכלת ישראל, שיכולה לשוב 

לפעילות בזכות האחיות והאחים והצוותים 

הרפואיים שהסתערו קדימה בחזית המלחמה 

נגד מגפת הקורונה.

בברכת חג ״יום האחות הבינלאומי״ שמח 

לכולכם,   

בהערכה,    

   אילנה כהן

 יו"ר הסתדרות האחים והאחיות בישראל
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דברי האחות הראשית

אח/ות יקר/ה,

חג הפסח, חג אביב, חג החרות, מבטא אנושיות, נתינה ותרומה לזולת, צדק ומעשים טובים שהם 

בלב עשייתנו.

אין נפלא ומרגש מחג זה לברך מעומק ליבי אותך ואת משפחתך בברכת חג שמח.

בימים אלה של התגייסות לאומית להתמודדות עם מגיפת הקורונה COVID-19, אני מבקשת להודות 

ולהוקיר אותך על פועלך המקצועי יוצא הדופן ותרומתך לחיזוק ולקידום הבריאות בחברה הישראלית 

- תודה גדולה וחמה!

אנו בעיצומה של תקופה קשה ומאתגרת שמציבה אותנו, האחיות והאחים, בלב העשייה. מוטלת על כתפינו אחריות עצומה, אתגר גדול, 

ואני סמוכה ובטוחה שנעמוד בכל היעדים ונמלא בהצלחה ובמיומנות את כל המשימות המוטלות עלינו.

הסיעוד במדינת ישראל הוא כוח אדיר של מקצועיות, חמלה ואהבת אדם. יש על מי לסמוך, יש במי לבטוח. אנו נמשיך לפעול מתוך 

שליחות אדירה להעצמת האחים והאחיות בישראל, להגשמת שאיפתם למיצוי הפוטנציאל האישי והמקצועי ולחיזוק עצמאותם ותרומתם 

המקצועית לתהליך הטיפול.

אני גאה להיות חלק ממשפחה מקצועית גדולה ומאוחדת של אחים ואחיות בישראל, ומברכת אותך בברכת בריאות טובה, אביב של 

צמיחה וחג שמח.

בברכה,          

דר׳ שושי גולדברג        

אחות ראשית ארצית        

וראשת מינהל הסיעוד        

הסתדרות האחים והאחיות 

מרכינה ראש
על לכתה ללא עת של האחות האחראית

גב׳ סוזן לוי
ממחלקת א.א.ג במרכז הרפואי שיבא 

אשר נפטרה ממחלת הקורונה

כואבים ואבלים ומשתתפים בצערה העמוק של המשפחה

יהי זכרה ברוך
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משולחן העורכת
שנת  2020 הוכרזה על ידי ארגון הבריאות העולמי )WHO( וארגון האחיות הבינלאומי )ICN( כשנת האחות 2020, לציון  200 שנה 

להולדת פלורנס ניינטינגל. מי היה מאמין שתוך פחות משלושה חדשים תתייצבנה  האחיות בראש המחנה, עם עמיתים במערכת 

הבריאות, למלחמה על חיי מטופלים בארץ ובעולם נגד נגיף הקורונה. 

באפריל 2020 הגיע מספר החולים שאובחנו ברחבי העולם כחולי קורונה ליותר משני מיליון. מתוכם החלימו עד כה כחצי מיליון בני 

אדם, בעוד ש-120 אלף מצאו את מותם. והמספרים עדיין לא נעצרו. בארץ נפגעו נכון לאפריל כ-12 אלף מטופלים, ביניהם גם צוותי 

אחיות ורופאים שנדבקו תוך כדי מתן טיפול.

מדינת ישראל הכירה בתרומת הצוות הסיעודי למלחמה בנגיף והחליטה להעניק לאחות יעל וילוז’ני-אזולאי מהיחידה למניעת 

זיהומים בברזילי ולאחמד בלאונה, אח בכיר מצטיין במרכז הרפואי פדה-פורייה, את הכבוד להדליק משואה משותפת בערב יום 

העצמאות ה-72 למדינת ישראל.

אכן ימים קשים עוברים עלינו ונקווה שנצליח לעמוד בהם איתנים, חזקים ומאוחדים.

בגיליון הנוכחי נספר מה עובר על האחות המטפלת בחולים שאובחנו כסובלים מקורונה בטיפול נמרץ, נבחן את נושא הדימוי

המקצועי של האחות לאורך השנים, נבין כיצד ניתן לסייע למטופלים הרגישים לעקיצות דבורים, נדגים את הטיפול הסיעודי התומך 

בקוצר נשימה בחולי אי-ספיקת לב, נעמוד על הדרך בה ניתן להדריך תלמידי סיעוד להדרכת מטופלים בנושא רחצת ידיים, נבחן 

כיצד לשפר תקשורת עם  מטופלים  בעידן האינטרנט, תוך התייחסות גם לדוברי ערבית, ונדון בהשפעת המסגרת המשפחתית 

על טיפולי פוריות.

יש לנו גיליון גדוש ומרתק.

אני מקווה שעד שהגיליון יצא לאור נהיה אחרי המגפה, עם חזרה למשק מתפקד בבריאות שלמה למען כולנו, ונוכל לאשש את 

הברכה: “יוצאים מעבדות לחרות בחג האביב”.

חנה שצמן        

עורכת ביטאון האחות בישראל        



8    האחות בישראל | מאי 2020

כתובתנו: רחוב וייצמן 14 , תל אביב 6423914

www.k-aht.co.il :אתר החברה
* דמי הניהול נגבים על בסיס הוצאות בפועל

* אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני האמור להינתן על ידי יועץ/ משווק מוסמך, בהתאם למאפיינים האישיים של כל אדם.

עמיתים יקרים!

1.   הרני להודיעכם כי לאחר מספר שנים בהן הבנק הבינלאומי העניק לחברה שירותי תפעול, הוחלט בבנק הבינלאומי 

     על סגירת תפעול קופות הגמל. 

2.   החברה פנתה למציאת בנק מתפעל חליפי, תוך שמירה על האינטרסים הכלכליים של העמיתים, ולפיכך הועבר 

     תפעול קרן ההשתלמות בחברה מהבנק הבינלאומי לחברת לאומי שירותי שוק ההון בע"מ, חברת בת של בנק 

     לאומי. החל מיום 1.1.2020 תפעול זכויות העמיתים הועבר ללאומי שוקי הון בע"מ.

3.   לאור האמור להלן מספר הודעות חשובות בנושא:

3.1.   חשוב מאוד להדגיש! זכויות העמיתים, כולל הותק והתנאים, יהיו ללא שינוי. עבורך שינוי המתפעל אינו

         בעל משמעות ותפעול קרן ההשתלמות ימשיך ויתבצע ברצף. 

3.2.   בהתאם להנחיות הרגולציה יוקם אתר חדש לשירות העמית.

3.3.   החל מה- 1.1.2020  מספר הטלפון של החברה לקבלת שירותים : 072-2790004 או 9083*.

3.4.   מתן הלוואות לעמיתים ימשיך ללא שינוי ובהתאם להוראות הדין.

4.   עדכונים נוספים יפורסמו באמצעות אתר החברה וועדי העובדים.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה.       

           בכבוד רב ובברכה  

אילנה כהן, מנכ״ל             

יהב אחים ואחיות
חברה לניהול קופות גמל בע״מ

אנו עומדים לשירותך בכל עת!
מחלקת עמיתים:

טל. 072-2790004 | פקס. 072-2790094 | 9083*
moked@yahav-hst.org.il
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אצלנו משלמים מעט
ומקבלים המון

✓ מיסודה של הסתדרות האחים והאחיות בישראל
✓ ניהול איכותי ומקצועי

✓ דמי ניהול מהנמוכים בשוק*
✓ שירות אדיב ואישי

✓ גיבוי של האיגוד המקצועי
✓ מתן הלוואה לעמיתים

כתובתנו: רחוב וייצמן 14 , תל אביב 6423914

www.k-aht.co.il :אתר החברה
* דמי הניהול נגבים על בסיס הוצאות בפועל

* אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני האמור להינתן על ידי יועץ/ משווק מוסמך, בהתאם למאפיינים האישיים של כל אדם.

יהב אחים ואחיות
חברה לניהול קופות גמל בע״מ

אנו עומדים לשירותך בכל עת!
מחלקת עמיתים:

טל. 072-2790004 | פקס. 072-2790094 | 9083*
moked@yahav-hst.org.il
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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 

. jpg בפורמט

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

במספרים סידוריים לפי סדר הופעתם ברשימה הביבליוגרפית 

יופיעו הפריטים  המלאה. ברשימה הביבליוגרפית  בסוף המאמר 

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

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

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

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

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

יש לנהוג חסכנות במספר המקורות שבהם נעשה שימוש )מומלץ 

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

לפני הפרסום יישלח המאמר להגהה אחרונה. אם לא תתקבל תגובה 

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

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

לקידום חשוב  נדבך  מהווה  בפרסום  אתיקה  כללי  על  שמירה 

מקצוענות. כל אחד ממחברי המאמר חייב להיות שותף משמעותי,

לקבל אחריות מלאה על תכני המאמר, ולעמוד באמות מידה

המפורטות להלן:

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

באופן פעיל ומשמעותי בפירוש הממצאים או שניהם.   

השתתף בכתיבה או תרם באופן משמעותי לדיון בספרות  .2

ובממצאים, ולעריכה של המאמר.  

אישר את הגרסה הסופית.   .3

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

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

ברשימת כותבי המאמר. ניתן לציין אנשים שתרמו למחקר אך אינם 

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

בסוף המאמר. מקובל כי בראש רשימת הכותבים יופיע שמו של 

אותו המחבר שתרומתו לקיום המחקר/הפרסום המדעי הייתה 

הרבה ביותר והמכרעת בערכה הסגולי. 

יישלח לפרסום בצירוף מכתב לעורך בנוסח כדלקמן:  המאמר 

“הנני מאשר שהשתתפתי בחיבורו של המאמר ובהסמכתי הוא 

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

אמון הקהילייה המקצועית והציבור במחקר ובפרסום בסיעוד”. כל

המחברים יחתמו על המכתב בשם ובחתימה אישית תוך ציון תאריך. 

ללא אישור הנ”ל המאמר לא יפורסם. 

המערכת תקבל לעיון מאמר שטרם נמסר לפרסום בעברית. אם 

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

מאמרים שכבר ראו אור בבטאון האחות בישראל, מותר לפרסמם 

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

הפרסום הקודם בבטאון האחות בישראל. מומלץ להימנע מניסוח 

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

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

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

דעת של קוראים מעריכים ומקפידה על שיפוט אובייקטיבי-אנונימי. 

יתכן כי המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי חוות הדעת 

ובהתאם להנחיות העורך הראשי שיצורפו אליהן. המאמרים יעברו 

במערכת עריכה מדעית ועריכת לשון. 

המערכת אינה אחראית לכל שיבוש, טעות דפוס או טעות אחרת 

בנוסח המאמר שיפורסם. המערכת אינה אחראית לשמירת טיוטות 

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

דיגיטאלית. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה שולחת תדפיסים 

למחברים. 
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Covid-19  הטיפול בחולי
המרכז הרפואי שיבא

PhD, RN ד”ר ענת פלס בורץ

מרכזת פיתוח והכשרת סגל, הנהלת הסיעוד, המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא, תל-השומר

Anat.PelesBortz@sheba.health.gov.il :סופר מכותב

הקדמה

ב-30 בינואר 2020 הצהיר ארגון הבריאות העולמי שהתפרצות הקורונה הינה מצב חירום כלל עולמי, וב-11 במרץ הכריז על פנדמיה. כידוע, 

ישנן דרגות שונות למחלה החל מהעדר סימפטומים וכלה במוות. המרכז הרפואי שיבא היה הראשון מכלל בתי החולים בארץ אשר נערך 

לטיפול בנגיף, גיבש אסטרטגיית היערכות והתווה תורת הפעלה במצב של התפרצות המונית. 

תפיסת ההפעלה של המרכז הרפואי  שיבא כוללת מספר פרמטרים. לדוגמה, הפרדה פיזית בין אזורי הטיפול בנפגעי הקורונה לבין שאר 

המטופלים במרכז הרפואי, הקמת מחלקות ויחידות מקצועיות ייעודיות לטיפול בחולי קורונה על כל המשתמע מכך, ודאגה להגנה מירבית 

על הצוותים המטפלים. כיוון שכך, נדרשה היערכות לוגיסטית, תשתית וקלינית בהיבטים מגוונים כמו בניית מתחמים ייעודיים והתוויית 

תהליכי עבודה חדשים בכל אחד ממתארי הטיפול, כמו גם בחדרי ניתוח, בחדרי צנתור, במעבדות ובכל מתאר שנותן טיפול ישיר או עקיף 

לחולי קורונה. זאת ועוד, הצוותים עברו הכשרות בתחומים רבים כמו מניעת זיהומים, דרכי התמגנות, טיפול בחולים מונשמים ועוד, כאשר 

 .Life Long Learning רכישת המיומנויות והידע מתבצעים באופן שוטף, מתמשך ורציף כיאה למתודולוגיה של

הטיפול הסיעודי בחולים חיוביים ל-COVID-19 מעמיד את האחים והאחיות שמטפלים בהם בפני אתגרים חדשים ובלתי מוכרים בפן 

המקצועי והאישי, אשר לא נחשפו אליהם בשגרת הטיפול היומיומית טרם התפרצות נגיף הקורונה.  התיעוד שיובא להלן יתאר את הטיפול 

בחולי קורונה מנקודת מבטן של אחיות ממרכז רפואי שיבא, תל השומר.  ←



12    האחות בישראל | מאי 2020

חווית הטיפול בחולי קורונה
לינא אחמד RN, MPH, אחות מוסמכת, מחלקת פנימית ק’, המרכז הרפואי ע”ש חיים שיבא, תל-השומר

Lina.Ahmad@sheba.health.gov.il :סופר מכותב

ואז הגיע וירוס הקורונה... 

אני לא חושבת שאי פעם הייתי מוכנה למשהו 

כזה. כלומר, כאחות אני תמיד מוכנה לגרוע 

ביותר ובבית ספר לאחיות העמידו אותנו 

בפניי התרחיש הגרוע ביותר ודרכים לטפל 

בו, אבל המציאות הנוכחית חזקה יותר מכל 

תרחיש. מצב זה הוכח כמצב שאיש מאתנו 

לא ידע שעומד להתרחש. 

במאבק נגד נגיף הקורונה האחיות נמצאות 

ראשונות בחזית כמו בכל מאבק נגד מחלה 

קריטי  תפקיד  ממלאות  וכמובן  כלשהי, 

ברצף  שעות   12 לשעון  מסביב  ועובדות 

בזמן שהמדינה מנסה לעצור את התפשטות 

הנגיף. זו חוויה שהייתי משווה אותה למלחמת 

עולם, אבל זו מלחמה שלא ניתנת ללחימה 

בנשק מסורתי בעקבות העובדה שהאויב 

לא נראה לעין. הנשק היחיד שיש לנו בידיים 

הוא למנוע החמרת ההתפשטות ולהישאר 

בבית ולכבד את הכללים.  

אני לינא, אחות פנימאית גאה! בימים אלו אני 

עובדת במחלקת פנימית קורונה בבית חולים 

שיבא תל השומר. אני בדרך כלל אדם שמח, 

מפטפט ומתבדח עם כולם, אבל עכשיו יש 

ימים שאני מוצאת את עצמי בוכה מאחורי 

הקלעים. מה שאנחנו חווים אינה שפעת 

רגילה, אנחנו מול מצב חירום בריאותי. נכון 

שאני אחות שאמורה לרפא אבל גם אני 

מפחדת. אני מפחדת ללכת לעבודה, אני 

מפחדת מכיוון שהמסכה עלולה לא לכסות 

את כל הפנים שלי, אני מפחדת לגעת בפניי 

בטעות עם הכפפות המלוכלכות או לשכוח 

את סדר ההתפשטות מהמיגון. אומנם פיזית 

אני עייפה כי אני פחות ישנה, פחות אוכלת 

ופחות נפגשת עם המשפחה, אולם העייפות 

האמתית היא נפשית ואני כבר משתוקקת 

 לחזור לשגרת הטיפול "הרגילה" במטופלים.

את  לראות  נפשית  לי  קשה  לי.  קשה   

המטופלים מתדרדרים תוך דקות, מטופלים 

שעד לפני רגע דיברו איתי מאחורי המיגון. 

קשה לי לא לגעת בהם כשם שאני רגילה 

לגעת בהם, ללחוץ להם יד בלי כפפות, לשבת 

מולם כמה שאני רוצה ואפילו לתת להם 

חיבוק ענק. הטיפול בחולי קורונה כל כך 

רחוק מהטיפול השגרתי שלנו שאליו אנו 

מורגלים. לעיתים אני שוכחת להציג את 

עצמי בפניי המטופלים ואני רואה בעיניהם 

את החשש והפחד לראות מולם איש עם 

סרבל, במיוחד ילדים קטנים. היה מקרה שבו 

ילדה בת שמונה התרחקה ממני והתחבאה 

מאחורי אמה, ולא משנה כמה ניסיתי להרגיע 

אותה זה לא עזר. היא צודקת, אבל אני מנסה 

לא לוותר. חשוב לי שהמטופלים יראו אותי 

כמו שצריך, לפחות המטופלים המורכבים 

ששוכבים בחדר טיפול מוגבר. למטופלים 

יותר תשומת לב  אלה אני מעניקה קצת 

במתן  שמתבטאת  אחרים,  מלמטופלים 

עידוד נפשי משום שהם עלולים להתדרדר 

בכל רגע נתון. חשוב לי מאוד שיראו אותי 

ויחייכו אליי, כי זו אני שעומדת לצידם. אני 

רוצה לומר להם "כן, זאת לינא שלחצה לכם 

יד ואמרה לכם שאני לידכם". 

לשמחתי, אחד הקירות בחדר טיפול מוגבר 

עשוי מזכוכית ומשקיף על חדר הבקרה, 

שזהו החדר שמשגיחים ממנו על מצבם של 

החולים המורכבים והם יכולים לראות את 

מי שעומד מאחורי הזכוכית. הרבה פעמים 

אחרי סיום הטיפול בהם, אני פושטת את 

ביגוד ההתמגנות והולכת לחדר הבקרה, 

דופקת בזכוכית ומנופפת למטופלים לשלום, 

מתקשרת אליהם בפעמון כי הם לא יכולים 

לקום ולענות לטלפון, ואומרת להם שאני 

לינא האחות, וסוף סוף רואה את החיוכים 

המדהימים שלהם. 

יתר  על כן, בזמן שהייתי בחדר הבקרה 

המטופלים  על  משגיחה  בעודי  בלילות 

 Stay“ מרחוק, אני משתדלת להקשיב לשיר

Alive”, וכולי תקווה שמערכת הנשימה של 
המטופלים מקשיבה וממושמעת להוראות 

שהיא חייבת להישאר בחיים!

כל  כמו  לא  הוא  קורונה  בחולי  הטיפול 

טיפול אחר הנעשה בין מטפל למטופל. 

המצלמות  להיות  הפכו  שלנו  העיניים 

בחדרי המטופלים שאחר מצבם הרפואי 

אנו עוקבים ומנטרים. אנחנו לא יכולים לראות 

את המטופל כמו שצריך, אסור לנו לגעת בו 

עור על עור. הטיפול הלא דחוף במטופל כמו 

להכין לו כוס תה חם, לכסות אותו, להביא 

לו מים או לסדר לו את הערוצים בטלוויזיה, 

נעשה דרך כלל המשימות המצטברות על 

הלוח באוהל אחיות, והמטופלים צריכים 

לחכות למשימה הדחופה ביותר על מנת 

וימלא אחר  יענה  ואז  שאיש צוות יתמגן 

בקשותיהם. 

מספר חולי הקורונה שאנו מקבלים גדל 

 - ביחד  דואגים  וכולנו  יום  כל  במהירות 

יותר.  מה יקרה ככל שהמצב יחמיר עוד 

מעט  לא  שיש  מכך  נובעת  שלי  הדאגה 

שמתדרדרים  ועצמאיים  צעירים  חולים 

את  חוויתי  שעבר  בשבוע  במהירות. 

אחות.  היותי  מאז  נוראית  הכי   החוויה 

הודיעו לי בשעה שבע בערב, בתחילת קבלת 

המשמרת, שהרופאים מבקשים מהאחות 

המופקדת על חדר טיפול המוגבר להתמגן 
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ולסדר את המטופל המונשם שלפני עשר 

דקות סיימו את ההנשמה שלו. התמגנתי 

כדי  ותוך  המטופל,  את  לסדר  והתחלתי 

התזה.  מפני  פחדתי  הפרשות  שאיבת 

כשסיימתי את הטיפול במטופל הודיע לי 

מנהל המחלקה שיש חולה עצמאית, צלולה 

וצעירה, שצריכה ליווי לטיפול נמרץ קורונה. 

הכנתי את כל הציוד הנדרש להעברה, הציוד 

שנותן תמונת מצב לגבי הסימנים החיוניים 

של המטופלת, תרופות חיוניות וחמצן. 

בזמן שחיכיתי לרופאה ולשינוע שאמור היה 

להעביר אותנו לטיפול נמרץ, קיבלתי הודעה 

מהצוות שעלי לגשת למטופל בחדר 6 משום 

שאינו עונה לטלפון.  נכנסתי בטעות למטופל 

בחדר 5, מדדתי לו חום אשר הדגים 38.5 

והסטורציה שלו עמדה על 75%, נתתי לו 

תרופה להורדת חום וחיברתי אותו לחמצן. 

בזמן הזה רכב השינוע כבר חיכה לי בחוץ 

וידעתי שעלי לסיים באופן מיידי את הטיפול 

במטופל ולצאת עם המטופלת לטיפול נמרץ 

כי מצבה מתדרדר. 

אך אז קיבלתי הודעה מהצוות שנכנסתי 

למטופל בחדר 5 במקום לחדר 6, ושוב אני 

פוגשת אותה תמונה בחדר 6 - מטופל עם 

ייצבתי אותו  חום גבוה וסטורציה נמוכה. 

ויצאתי בריצה למטופלת המתדרדרת. 

אני יושבת באמבולנס של בית החולים עם 

הרופאה והמטופלת, וכמעט לא מצליחה 

לראות כלום. השעה לפי ההשערה שלי 

הייתה כמעט תשע בערב, חושך בחוץ וגם 

בעיניים שלי, ויש לי אדים שהצטברו לי על 

מגן הפנים בעקבות הנשימות המהירות 

שלי. כל הדרך אני חייבת לעקוב אחר הדופק 

והסטורציה של המטופלת, אבל עניין אותי 

יותר כיצד המטופלת מרגישה ברגע זה. 

שאלתי לשלומה והיא נשמעה לי מפוחדת. 

לחצתי לה את היד ואמרתי לה שאני לידה 

ואיתה ושבטיפול נמרץ היא לא תהיה לבד 

וכל הזמן יהיה צוות מטפל לצידה.

של  הפחד  נמרץ  לטיפול  כשנכנסנו 

סביבה  ראתה  היא  התגבר,  המטופלת 

מטופלים מרותקים למיטה וכולם מחוברים 

למכשירי הנשמה, היא התחילה להיות יותר 

לחוצה וגם אני ודמעות החלו לזלוג מעיניי. 

לשמחתי הייתה לי מסיכה שכיסתה את 

פניי, כך שהמטופלת לא הצליחה לראות את 

סערת הרגשות שבה הייתי נתונה. העברנו 

את המטופלת לצוות טיפול נמרץ ואמרתי 

לה שאני אחכה לשובה למחלקתנו בעוד 

יומיים, איחלתי לה שתהיה חזקה ורפואה 

שלמה וחזרתי למחלקה עם הציוד שהיה 

ברשותי. קיבלתי הודעה מאחראי משמרת 

דרך מכשיר הקשר שעלי להניח את הציוד 

ולצאת, כי אני חשופה למטופלים כמעט 

שלוש שעות והגיע הזמן שמישהו יחליף 

אותי. הנחתי את הציוד ונזכרתי שעלי לנקות 

אותו כי כרגע אין כוח עזר במחלקה, דאגתי 

לחיטוי כנדרש עם כלור. 

בדרכי החוצה נזכרתי בשני המטופלים שהעלו 

חום והורידו סטורציה, ועל כן ניצלתי את 

ההזדמנות לגשת אליהם. שאלתי לשלומם, 

בדקתי אותם שוב ונרגעתי כשראיתי שהחום 
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שלהם התייצב ושהסטורציה עלתה.

אחר כך הנחתי את מכשיר הקשר, שהוא 

הדרך לתקשר בין אנשי הצוות בחדר המוגבר, 

וכשעמדתי לצאת מהחדר שמעתי צפצוף 

ממכשיר ההנשמה של המטופל המונשם. 

הוא התחיל להוריד סטורציה!! למה עכשיו, 

למה בזמן שאני צריכה לצאת מהחדר? 

לקחתי את מכשיר הקשר בחזרה, דיברתי 

עם הרופאים ובזמן שחיכיתי לקבלת הוראות 

טיפול התחלתי להנשים אותו דרך האמבו. 

ושוב התחלתי לפחד מפני התזה, אך אחרי 

חמש דקות הוא העלה סטורציה. זהו, אני 

יוצאת, אין לי אוויר כבר. אבל לא זה לא 

זה, זה לא הזמן לצאת כנראה, כי בדרכי 

החוצה אני רואה מטופל שזקוק לעזרה קלה 

ומבקש ממני כוס תה חם. השאלה שעלתה 

בראשי באותו רגע האם יש אחות שתאמר 

"לא"? בזמן הכנת התה נזכרתי שאני עם 
כפפות מלוכלכות ושאסור לי להסיר אותן 

מהחשש של סכנת חשיפה, אלא עלי לחטא 

אותן ולעטות מעליהן כפפות נקיות. למרות 

שפעולה זו היא כל כך קטנה לכאורה ולא 

דורשת מאמץ, אבל באותו רגע הרגשתי 

שהיא אחת המשימות הקשות שעשיתי 

אי פעם.

סוף סוף אני יוצאת, כן אני בחוץ, מסירה את 

ההתמגנות ולא מאמינה, אני ללא המסכה 

וללא אדים ואני נושמת אוויר טבעי. ניגשתי 

והצלקות  הסימנים  את  וראיתי  למראה 

שהמסכה חרצה בפניי. הסתכלתי על השעה, 

כבר חצות. כן, הייתי בפנים ארבע שעות. 

עוד לא הצלחתי להתאושש והצוות מודיע 

לי שהמטופלת שליוויתי אותה לטיפול נמרץ 

מונשמת ומורדמת. התפרצתי בבכי כמו 

שמעולם לא בכיתי, כאילו חיכיתי למשפט.

באותה משמרת שמסרבת באופן עיקש 

להסתיים, הרופאים מודיעים שמצבו של 

את  ומודיעים  אנוש  המונשם  המטופל 

הבשורה למשפחתו. המשפחה מבקשת 

להתקשר ולראות אותו, אך למרבה הצער 

אין דרך להיענות לבקשתם. הרופאה נכנסה 

באמצעות  לאשתו  התקשרה  למטופל, 

הטלפון שלו, והיא נאלצה להיפרד מבעלה 

האהוב דרך שיחת וידאו. ואני מהצד השני 

בוכה וסובלת איתה יחדיו. הדמעות שזלגו 

לי על הפנים, בשילוב הצלקות שהשאירה לי 

המסכה, כאבו ושרפו, אבל הכאב והצלקת 

בליבי עמוקים יותר. 

מצליחה  לא  אני  משמרת  כל  אחרי 

דורשת  אני  להתנתק מהמטופלים שלי. 

בשלומם מהבית, מתקשרת עם האחים 

יום, מתעדכנת  והאחיות שעובדים באותו 

בשחרורים, בהחמרה במצב ובפטירות. אנו 

ממשיכים להתעדכן מדיי יום בנוגע למצבם 

של המטופלים שהעברנו לטיפול נמרץ, 

ומחזיקים להם אצבעות מרחוק שינצחו 

את הנגיף האויב.

עליי  אבל  ונפשית,  פיזית  מותשת  אני 

להמשיך. אנשים קוראים לנו גיבורים אבל 

אנחנו לא מרגישים גיבורים, אנחנו צוות 

רפואי שמנסה כמיטב יכולתו לעשות את 

הדבר הנכון עבור המטופלים שלו. אנחנו 

כאן על מנת להציל את כולם.

כאחות,  שלי  העבודה  את  אוהבת  אני 

העבודה הזו מספקת אותי וממכרת אותי 

יום מחדש, והנגיף הזה זה לא יעצור  כל 

אותי מלעשות את העבודה שלי כמו שתמיד 

עשיתי. אני אמשיך לטפל ולדאוג למטופלים 

שלי בגלל שאני גאה להיות אחות, והיום אני 

מחכה לרגע שנגיד שניצחנו את הקורונה ואז 

אני אבכה באמת, אבל הפעם מרוב שמחה.

סיכום 
יתכן שנגיף COVID-19 יישאר אתנו מספר חודשים עד אשר ימצא חיסון, אולם כידוע, 

בשל היותנו סתגלניים ובעלי חוסן אישי ומקצועי, אנו יכולים לעמוד באופן מיטבי בפני 

המצבים והאתגרים שהמציאות החדשה מעמידה בפנינו. כמו כן, מחויבות מקצועית היא 

מרכיב אינטגרלי בהווייתנו כאחים ואחיות. על כן, אנו נכונים לסייע לכל המטופלים בכל 

המצבים, ולעשות למענם ככל שיידרש, גם במקרים שבהם אנו נאלצים לסגל ולהסתגל 

לשגרת טיפול חדשה.
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בימים אלו, בהם משתוללת מגיפה בעולם, 

תפקידנו כניצבות בשער הכניסה לבית החולים

מקבל משנה תוקף ומשמעות. קיבלנו משימה:

למנוע כניסת מטופלים חיוביים לקורונה 

למתחם בית החולים תוך המשך מתן טיפול 

מקצועי ואיכותי לכלל המטופלים. 

בתוך תקופה קצרה ביותר נדרשנו לבנות

אסטרטגיה, בה לצד חובתנו למתן טיפול

מיטבי  אנו נדרשות  ליצור סביבת טיפול

בטוחה מהדבקה ומהידבקות. לגונן על צוות

המטפלים כמו גם על המטופלים, להגן 

עליהם האחד מפני השני. שלא ידביקו ולא 

יִידבקו. 

לאור זאת פתחנו לצד מלר"ד שגרה גם 

מלר"ד קורונה. האתגר הלוגיסטי הוא ענק -

בהתאם שונים  טיפול  מסלולי  יצירת 

למאפיינים שנקבעו על ידינו, הכנת מתחמי 

טיפול חדשים עבור המטופלים במסלולי 

הטיפול השונים, הוצאת ממיין קידמי לחזית 

המלר"ד לניווט המטופלים למסלול מתאים, 

קביעת מדיניות מיגון ואספקה שוטפת של 

ציוד, בניית מודל לברדס מיגון ייעודי שישמש 

את הצוות )סיירת מטכ"ל קיבלה מאיתנו את 

דרישות המוצר, בנתה אב טיפוס ותוך מספר 

ימים החלה באספקה שוטפת של הברדס 

הייעודי(, מעבר למשמרות בקבוצות קבועות, 

עיבוי שורות העובדים, מסלולי חיטוי לציוד, 

ייעול תהליך הדגימה והעברתה למעבדה, 

ניהול חשיפות, עדכון תדריך טיפולי לפי 

צרכים משתנים והדרכות צוותים.  

המחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד( שיבא בימי קורונה 
תחושות הצוות המוביל

מימון אורלי RN BA, סגנית אחות אחראית; סגל ליאת RN MA, סגנית אחות אחראית ; הינדי אנגלרד RN MSC,  אחות אחראית

Hindy.Englard@sheba.health.gov.il :סופר מכותב

רגילה. בלתי  בצורה  מאתגרת  התקופה 

ואתגרים  במשימות  מלא  לעולם  נחתנו 

שמעולם לא התנסינו בהם. מצאנו עצמנו 

במציאות חדשה של חוסר וודאות.

הצוותים עובדים בתנאים קשים. יש חששות, 

חוסר נוחות  בגין לבישת המיגון המעיק 

במזג אוויר משתנה ודרישות גבוהות מהצוות 

לשמירה על סטנדרטים טיפוליים גבוהים, 

תוך הקפדה על מתן מענה הולם למטופלים.

אנו משקיעות כל שביכולתנו לשפר את 

התנאים למטפלים ולמטופלים, משכללות  

מדי יום את השיטה ואת המכשור, את יכולות 

הניטור והפיקוח, ומקפידות כל העת להיות 

קשובות לצרכים שעולים מהשטח. כולנו 

מודעים לכך שאנחנו במשבר ולא כל דבר 

ניתן לשנות מיידית.

הצוות נרתם באופן מלא כחיילים לוחמים 

אנו  הציבור.  בריאות  על  בקרב לשמירה 

מוצאים אוזן קשבת והירתמות מלאה של 

הנהלת המרכז הרפואי ושל כל המערכים 

בבית החולים, בדגש על מערכי הלוגיסטיקה 

וההנדסה. כל המשאבים מרוכזים עכשיו

למשימה אחת. התחושה שכולם פועלים 

יחד, ברוח טובה ומתוך תחושת שליחות, 

והרבה רוח  אורך  ונותנת  אותנו  מחזקת 

מוטיבציה. 

בחזית במלר"ד,  כאן  עובר  שהזמן  ככל 

הקורונה, אנחנו חשות שאנו צועדות לתוך 

תקופה היסטורית. אנחנו חלק מן ההיסטוריה 

ומעצבים אותה בו זמנית, וגם יש לנו את 

הזכות להשפיע עליה. אנחנו במרכז העשייה

הכי המקומות  באחד  ופועלות  ועומדות 

משמעותיים. אנו חדורות בתחושת שליחות 

וחשות כי כבוד גדול נפל בחלקינו להיות בצד 

המשפיע, ולקחת חלק במלחמה חשובה 

זו. אנו גאות בצוותים על המקצועיות, על 

ההקרבה, על עבודת הצוות המדהימה, על 

המסירות והחמלה שמלווים את העשייה 

שלנו כאן.

בימים האחרונים נראה שהשגנו שליטה 

זמנית על ניהול הטיפול בתנאים מאתגרים 

אלה של הקורונה. אנו מקוות שכך יימשך 

ואף ישתפר.

אנחנו רואות אותם, את חברי וחברות הצוות

היקרים, מסיימים משמרת מותשים מהשעות

טרוטי פנים מהמיגון,  הארוכות, מחורצי 

עיניים מהאתגרים אך תומכים האחד בשני. 

אכפתיים, קשובים ומפרגנים. אחדות כל כך 

נלהבת. מחמם לב ומעורר גאווה!

מדהים לגלות עד כמה אנשי הצוות ממלאים 

שליחותם באהבה, בחמלה ובמסירות אין 

קץ. מדינת ישראל על כל מגוון המגזרים 

והדתות, חוברים יחד לעשיה שכל כולה 

נתינה. מבטלים עצמם ונלחמים זה לצד 

זה וזה למען זה. 

עם כל הקושי והצער, וההתמודדות עם 

האתגרים המקצועיים, האתיים, האנושיים 

והאישיים, זו תקופה שתשאיר בנו חותם של 

אחדות ולא תשכח. אנו בטוחות שבצאתנו 

מתקופה מאתגרת זו נמצא עצמנו מחוזקים 

יותר, מאוחדים יותר ומקצועיים עוד יותר.
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״התשמע קולי?״ 
מבט היסטורי על התודעה הציבורית למקצוע הסיעוד בישראל

ד״ר רונן שגב ,PhD ,RN  המחלקה לסיעוד, מרכז אקדמי רופין

ronens@ruppin.ac.il :סופר מכותב

ביותר בקרב  הגדול  הינו הסקטור  הסיעוד 

והבריאות  הרפואה  במקצועות  העוסקים 

 .)1( ואחיות  68,543 אחים  ומונה  בישראל, 

האחים והאחיות ניצבים בחזית הטיפול במטופל 

ובמשפחתו בכל אחת מתחנות חייו של האדם, 

במגוון תפקידים עשיר ומגוון. יחד עם זאת, 

שיווק המקצוע באמצעי התקשורת והעלאת 

התודעה הציבורית כלפי מקצוע הסיעוד כמעט 

ונעדרים לחלוטין.

מדוע אנו כמעט ולא נחשפים כלל לאחים 

בתקופות  התקשורת  באמצעי  ולאחיות 

ההתפרצות של מחלות מדבקות כגון פוליו, 

חצבת ו-COVID 19? מדוע באזכורי התקשורת, 

הסיעוד הינו משני, אם בכלל, בשיח הבריאות 

בתקופות שגרה וחירום?

בכדי  לענות על שאלות אלו יש לבחון את 

המאפיינים ההיסטוריים של מקצוע הסיעוד 

העבר  אל  מבט  התפתחותו.  שנות  לאורך 

המקצועי יאפשר לאתר תהליכים ומשימות 

חברתיות מתוך פועלן של האחיות )2(. מתוך 

פרספקטיבה זו, ניתן יהיה להבין את הגורמים 

והמגמות שהשפיעו על עיצוב המקצוע ועל 

גיבוש התודעה הציבורית כלפיו עד ימינו. 

התבססות מעמד הסיעוד
בישראל

התפתחות הסיעוד בארץ ישראל נבעה מתוך 

צורך הכרחי וכמענה לתחלואה הרבה ולתנאי 

בתקופת  בארץ  ששררו  הירודים  ההיגיינה 

המנדט הבריטי. עם פתיחתו של בית הספר 

של  מוסמכות  לאחיות  הראשון  העברי 

ה"הסתדרות המדיצינית הדסה" בשנת 1918, 

נפתח גם פרק חדש בתולדות הסיעוד בישראל. 

"הדסה" חונכו ופעלו ברוח הסיעוד  אחיות 

האמריקאי והבריטי. השפעתן של האחיות על 

גיבושה של מערכת הבריאות בארץ ישראל 

זו, נבעה מהתפיסה האמריקאית  בתקופה 

שראתה באחיות ובחינוך לסיעוד כלי לשינוי 

חברתי ולקידום פרופסיונלי. ברוח זו הקדישו 

"הדסה" ממיטב מרצן למען קידום  בוגרות 

בריאות הציבור והטיפול בחולים במסגרת בתי 

החולים והמרפאות הפרוסים ברחבי הארץ. 

במקביל לפיתוח התחום הקליני, גב' שולמית 

ייסדה  קנטור, מנהלת בית הספר לאחיות, 

בשנת 1937 את הקשר עם ארגון האחיות הבין 

לאומי מתוך ראייה בארגון זה כמקור השראה 

לקידום הסיעוד. לצד גישה זו הושפעה פעילות 

האחיות גם מהאסכולה האירופית-בריטית, 

שראתה את ייעודה של האחות כעוזרת רופא 

המטפלת במיומנות מצומצמת בחולים. רוח זו 

נשבה בעיקר מכיוונם של המנהלים והרופאים 

"הדסה", שהאמינו כי הקניית  הגברים של 

השכלה רחבה לאחיות תפגע בייעודן זה )3(. 

במשך שנים ליוותה גישה שמרנית זו את יחסי 

האחות-רופא ומאפייניה העיקריים נשענו על: 

א. הבדלי המגדר: רופא דומיננטי-גבר, אחות-

אישה; ב. פערי ההשכלה בין הרופא לאחות 

הרופאים.  עליונותם של  לתחושת  שתרמו 

בעקבות כך היוו האחיות שחקניות משנה 

בזירה הטיפולית, אשר קיבלו ללא עוררין את 

מרות הרופא באמצעות פקודות )4(. ההיבט 

החוקי שמתוקפו פועל הסיעוד עד ימינו, אף 

המקצועי  לקידום  מסייע  ואינו  מעכב  הוא 

ולהעלאת תודעתו החיובית בעיני הציבור. 

אוטונומי  באופן  לרופאים הפועלים  בניגוד 

מתוקף פקודת הרופאים )תשל"ז-1977(, הרי 

שהאחיות בישראל פועלות מכוח תקנות בלבד 

שנחקקו באופן משני לפקודת בריאות העם 

משנת 1940. העדר מסגרת חוקית לפעילות 

הסיעוד מעכבת בהכרח את התפתחותו )5(. 

מחסור באחיות כמוטיב
מעצב תודעה ציבורית

מלחמת העולם השנייה הביאה לגיוס נשים 

נרחב לצבא הבריטי מקרב נשות הישוב היהודי 

בארץ ישראל. בעקבות כך ירד באופן משמעותי 

מספר המועמדות לבתי הספר לאחיות, תופעה 

שהחריפה והתפשטה במהלך השנים גם לאחר 

קום המדינה. בנוסף, כבר בשנים אלו נצפתה 

נטישה של המקצוע על ידי אחיות שמאסו 

מתנאי העסקה ירודים )6(. המאבק על האחיות 

ולצרכי  בגלי העליה  חיוני לטיפול  כמשאב 

הביטחון של המדינה שבחיתוליה, גלש גם אל 

הצבא. צה"ל שנזקק נואשות לאחיות לטיפול 

ושיקום פצועי מלחמת העצמאות, התכתש 

לאורך שנים רבות עם אנשי הבריאות מהמגזר 

האזרחי על גיוס האחיות אל שורותיו )7(. מצוקה 

זו והשלכותיה על הכשרת אחיות חדשות ועל 

תנאי העסקתן, מצאה במיוחד את ביטויה 

בעיתונות הכתובה והיוותה לאורך שנים רבות 

תימה מרכזית בכתבות העוסקות בסיעוד )8(. 

המחסור באחיות השפיע לא אחת על קביעת 

מדיניות לתנאי הקבלה וההכשרה בסיעוד 
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)6(. מאידך, הוא  היווה זרז למאבקים רבים 

מצד האחיות כנגד מעסיקיהן בשנים 1950, 

1964, 1970, 1976, 1986, 1988, 2012 ולאחרונה 

בשנת 2019.  אחד המאבקים הבולטים אירע 

בשנת 1986. מחאה זו שייעודה מאבק על תנאי 

מצוקת הסיעוד בבתי החולים, התנהלה לבדה 

ללא אזכור מנהיגות המאבק. מאוחר יותר, עם 

נטישת האחיות את חדרי המיון, זכתה אילנה 

כהן לאזכור ולתואר - "מנהיגה אותנטית" של 

המחאה. מאבק האחיות בהסתדרות העובדים 

היה לעימות הראשון בו נשברו הכלים בין מערך 

העובדים להסתדרות, שראו בהן "מורדות". על 

אף הצעד הפמינסטי החלוצי זכו אחיות המאבק 

ליחס שלילי מצד העיתונאים, שראו בהן עילגות 

על שהתקשו להסביר כיצד מצב הסיעוד קשור 

לשכרן הנמוך. לצד הסיקור השלילי הושמטו 

הידיעות על העדר הסולידריות מצד הרופאים 

בניגוד  מהאחיות,  כי  הודגש  ואף  במאבקן 

לרופאים, מצופה להקרבה עצמית )9(. הסיקור 

העיתונאי הרבה להציג לציבור את האחיות 

באופן מזלזל ואף עוין. הן הוצגו כאימפולסיביות 

ואגרסיביות הנוטשות את החולים לאנחתם 

)10(. כתבה אחרת תיארה אותן כקבוצה קולנית 

ששכרן אינו גרוע באופן משמעותי משכרם 

של אנשי צבא הקבע והמשטרה )11(. כתבות 

אחרות אף הרחיקו לכת בהאשימן את האחיות 

בפגיעה קשה בחולים במהלך מאבקן )12,13(.  

תמורות בהשכלת האחיות
ובסמכויותיהן

לאורך שנים רבות סווגו העוסקים בסיעוד 

אח/ות  מוסמכ/ת,  אח/ות  רמות:  לשלוש 

מעשי/ת ועזר לאחות )כח עזר( )14(. בראשית 

שנות השבעים נוספה אל שלוש הקטגוריות 

הללו רמה נוספת: אח/ות מוסמכ/ת בעל/ת 

תואר ראשון. החתירה להשכלה גבוהה בסיעוד 

בישראל החלה כבר בשנות החמישים של 

המאה העשרים. לאחר שנים של הכנות לקראת 

החלת האקדמיזציה על הסיעוד הישראלי, פתח 

החוג לסיעוד באוניברסיטת תל-אביב בשנת 

1968 את שעריו ללימודים לקראת תואר אקדמי 

)15(. בין השנים 1968-1995 נפתחו שני חוגים 

וכן התפתחה דיסציפלינת המחקר  נוספים 

בסיעוד )16(. במקביל לתמורות אלו, החלה 

ההכרה מצד אחיות בקשר שבין מעמד החולה 

לבין מעמד האחות. כך למשל, נטען כי שינוי 

הגישה הפטרנליסטית כלפי המטופל והצבתו 

במרכז, תסייע גם להעלאת מעמד הסיעוד 

)17(. עם הגדלת מספר האחים והאחיות בעלי 

תואר שני ושלישי, התרחק הסיעוד מהדימוי 

המסורתי ונשמעו יותר ויותר קולות הקוראים 

כושרים  כגון:  מקצועיות  סוגיות  לפיתוח 

קליניים, חוקיות ועצמאות מקצועית, התנהגות 

המקצועיים  הגבולות  הגדרת  מקצועית, 

כחלק  אחריות  לקבלת  המוכנות  והגברת 

משיתוף הפעולה בין האחיות לרופאים )18(. 

הסיעוד הישראלי הושפע לא אחת ממקבילתו 

האמריקאית והחל אף הוא במרוצת השנים 

לפתח תחומי התמחות מגוונים כדוגמת תפקיד 

האחות המומחית בטיפול תומך, שהוכר באופן 

תקדימי במאי 2009 )19(. כוונת מנהל הסיעוד 

להרחבת סמכות האחות ולהקניית התמחויות 

נוספות גררה תגובת התנגדות נחרצת מצד 

ההסתדרות הרפואית, שראתה בצעדים אלה 

הסגת גבול ואיום מקצועי ממשי על מעמד 

הרפואה בישראל )20(. בתגובה פירסמו אנשי 

אקדמיה בסיעוד שתי כתבות אשר הבהירו 

לציבור הרחב כי האחיות תקלנה על עומס 

הרופאים וכי הן השכלתן והן מיומנותן הקלינית 

של האחיות ייטיבו עם המטופלים, וזאת בניגוד 

לטענות שהועלו בידי הרופאים )21,22(. על אף 

קולות המתנגדים להעצמת כוחו של הסיעוד, 

נלמד המקצוע כיום לרוב במסגרת אקדמית 

)16(. יחד עם זאת, הפערים שנוצרו בין האחיות 

האקדמאיות לבין האחיות המוסמכות ללא 

תואר ולבין האחיות המעשיות, מונעים גיבוש 

זהות מקצועית משותפת ואחידה של הסיעוד 

בישראל )5(.

תרומת הסיעוד לחברה
בישראל

אחים ואחיות בישראל נטלו חלק משמעותי 

במשימות לאומיות בחירום ובשיגרה לאורך 

כל שנות קיום המדינה ואף לפני היווסדה, 

אחיות  אודותם.  נכתב  מאוד  מעט  אך 

ההתיישבות הקיבוצית מהוות דוגמא אחת 

ההתיישבות  בביסוס  הסיעוד  של  לחלקו 

החקלאית בארץ ישראל החל מ-1910 )23(. 

עבודה נוספת תיארה את תרומתן של האחיות 

בטיפול בניצולי השואה פליטי מלחמת העולם 

השנייה, במחנות בקפריסין, מאוריציוס ועדן 

ועם קליטתם במחנה  עלייתם לארץ  טרם 

עתלית )24(. האחיות המשיכו את עבודתן 

בטיפול בעולים החדשים שזה מכבר נקלטו 

בישראל. הן העניקו טיפול לחולי השחפת, חולי 

הנפש וסייעו בשיקום הנכים והקשישים בדרך 

לשילובם ככל הניתן בחברה הישראלית החדשה 

)25(. תרומה חברתית רבה נזקפת לאחיות 

הקהילה ובריאות הציבור. כך למשל, אחיות 

הקיבוצים היוו דוגמא ומופת לניהול מערכת 

הבריאות הקיבוצית ולרמת הטיפול מהגבוהות 

הבריאותיים  הישגיה  אשר  ומהמשובחות, 

נחשבו לטובים ביותר בעולם )26(. בשנות 

השבעים זכו אחיות המרפאות הראשוניות אף 

הן להכרה בחשיבות פועלן במניעת מחלות 

כרוניות ובקידום בריאות, והחלו כבר אז לעבוד 

בשיתוף פעולה הדוק כצוות על פי מודל "רופא-

אחות" )27(. פעילות אחיות הקהילה הלכה 

והתרחבה במהלך השנים וכיום הן מעורבות 

יותר בשיפור איכות הטיפול הניתן למטופלים 

במרפאה או בביתם, בהדרכות למניעת חולי, 

העלאת איכות החיים ובצמצום אי השוויון 

בבריאות )28(. אחיות בתי הספר גילמו אף הן 

תפקיד חשוב בכל הקשור לייצוג עצמאותן של 

אחיות בריאות הציבור, בחינוך ילדים לשמירה 

על היגיינה ולמניעת נזקים בריאותיים )29(. 

אחיות בתי הספר אשר הקנו ערכי בריאות ומנע 

לתלמידים ומשפחותיהם, זכו עם הזמן למעמד 
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מיוחד בקהילה המקומית שבה פעלו. בעקבות 

קיצוץ תקציבים ורפורמות במתן שירותי הרווחה 

והבריאות שאירעו במרוצת השנים, חל כרסום 

משמעותי בעבודתן. בשנת 2007 חלה תפנית 

היסטורית בקורות בריאות הציבור עם הפרטת 

שירותי הבריאות לתלמיד. אחות בית הספר 

שנחשבה שם דבר בכל הקשור למיגור מחלות 

מדבקות לתלמיד ומשפחתו וכתובת לטיפול 

במצוקותיהם, נכחדה. תוצאות מהלך זה לא 

איחרו לבוא וכבר שנה לאחר מכן נצפתה ירידה 

תלולה במספר הילדים המחוסנים בישראל 

 .)30(

לחברה  הסיעוד  של  בתרומתו  נוסף  פרק 

בישראל שמור לאחיות בצה"ל. האחיות בשירות 

הצבא פעלו מקום המדינה להקמה ואחזקת 

בתי החולים בפריפריה הגיאוגרפית וביישובי 

הספר בתקופות שגרה ורגיעה. בתקופות חירום 

ומלחמה הן גוייסו לבתי חולים שדה וטיפלו 

בפצועים בסמוך לקו האש תוך גילוי אומץ, 

תושייה ויכולות ארגון גבוהות במיוחד )31(. יחד 

עם זאת, תרומתן של האחיות בצה"ל מוכרת 

ומוערכת אף פחות מזו של האחיות במערכת 

הבריאות האזרחית.

סיכום והמלצות
סקירת התפתחות הסיעוד במימד היסטורי 

על  שעברו  הרבות  התמורות  את  חושפת 

המקצוע ועל העוסקים בו. בתוך פחות ממאה 

שנים שינה הסיעוד הישראלי את פניו, והפך 

מעיסוק שולייתי ומסורתי למקצוע אקדמי 

המבוסס על מחקר מדעי. המאבק המקצועי 

על תנאי ההעסקה הירודים על רקע המחסור 

המתמשך בכח אדם סיעודי, תרם להתפתחות 

יחד עם זאת, המאבק  הזהות המקצועית. 

בכלי  שלילי  באור  נתפסו  עצמן  והאחיות 

התקשורת. על אף הקידמה המקצועית הרבה 

מתמודד הסיעוד עם כמה סוגיות מורכבות 

המשפיעות על הגיבוש והזהות המקצועית. 

העדר עבודה ברמה מקצועית אחידה והעדר 

חקיקה הן רק חלק מהגורמים המעכבים בדימוי 

המקצועי ששווקו לציבור. בעוד שבסוף שנות 

השמונים תפסו אחיות בכירות את הסיעוד 

ככוח חברתי מניע )32,33,34(, אחיות ואחים 

רבים ממעטים ואף מסרבים לשווק את עצמם 

ופועלם ברמה האישית, הארגונית והלאומית 

בימינו )35(. תפיסה זו אף משתקפת ברמת 

והאחיות  האחים  של  הנמוכה  מעורבותם 

ובחוסר מיצוי פוטנציאל  בקביעת מדיניות 

כוח ההשפעה הטמון בקרבם )36(. אי לכך, 

תודעת הציבור בישראל כלפי הגדרת הסיעוד 

ותפקידיו נמוכה, ואילו תפיסות שליליות כלפיו 

עדיין רווחות )37(.

כיצד ניתן להעלות את
תודעת הציבור כלפי 

מקצוע הסיעוד?
המקצוע  שיווק  את  הציב  הסיעוד  מינהל 

לציבור הרחב כיעד במסגרת ציון שנת האחות 

הבינלאומי ב-12.5.2020 )38(. צעד זה חשוב 

ביותר, אך אינו מהווה תחליף לשינוי בתפיסה 

ובשיווק המקצועי שעל האחים והאחיות לבצע. 

ראשית יש להעמיק את לימודי ההיסטוריה 

והמורשת המקצועית כחלק מתוכנית הליבה 

ביצירת  יסייע  זה  יישום  לסיעוד.  בחינוך 

כן,  כמו  המקצועית.  הגאווה  וחיזוק  גיבוש 

הידע  את  למנף  החובה  מוטלת  כולנו  על 

המקצועי הרב אותו צברנו ולהדגישו במפגש 

עם המטופל ומשפחתו, ובאינטרקציה עם 

שותפים מקצועיים נוספים במערכת הבריאות. 

ותיעוד  חשיבות רבה מיוחסת גם לכתיבה 

מחקריים של העשייה הקלינית, הניהולית 

והארגונית. מסמכים אלה עשויים להימצא 

ראויים לפרסום בכתבי העת האקדמיים וגם 

בעיתונות היומית. גוף הידע הנרחב והמקצועי 

של האחים והאחיות בוגרי הקורסים העל-

בסיסיים והמומחים הקליניים, ראוי שיישמע אף 

הוא באמצעי התקשורת. אחים ואחיות יכולים 

וצריכים להשמיע את קולם בסוגיות בריאות 

אקטואליות. חשיפה זו עשויה להעשיר את 

הציבור בידע ובכלים מגוונים בתחום הבריאות 

והרווחה. בדרך זו העלאת התודעה הציבורית 

כלפי מקצוע הסיעוד וצוותיו יושגו כרווח משני 

ונלווה.
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מבוא
מטופלים במחלקות האשפוז נמצאים בסיכון 

להתפתחות זיהומים נרכשים שמרביתם 

ניתנים למניעה. הגיינת ידיים הינה האמצעי

מחלות. העברת  למניעת  ביותר  היעיל 

בספרות נמצא קשר בין הדרכת מטופלים 

להגיינת ידיים לבין הורדת שיעור הזיהומים. 

תהליכים מובנים של הגיינת ידיים ע"י צוות 

המטפל, מטופל ובני משפחתו, הגיינה של 

סביבת המטופל ושימוש באמצעי זהירות 

שגרתיים, הן הפעולות היעילות ביותר למניעת

זיהומים. מודל הדרכה קבוצתי של שילוב 

המטופל ומשפחתו להגברת המודעות והידע 

בנושא, מעצים את האחריות אצל המטופל 

ונותן לו תפקיד פעיל במאמץ הכולל למניעת

זיהומים. נושא הגיינת ידיים, קידום איכות 

ובטיחות הטיפול, הינם חשובים כבר בתוכנית

הכשרת סטודנטים לסיעוד. בשנת 2019 

בוצע פרויקט משותף בין בית חולים "מאיר", 

בשיתוף פעולה עם כללית האקדמיה לסיעוד 

מאיר בניהולה של ד"ר ירדנה קול, בנושא 

"הגיינת ידיים למטופלים ובני משפחותיהם". 

במאמר תוצג סקירת ספרות בנושא הגיינת 

ידיים, ויוצג פרויקט חדשני של השתתפות 

הסטודנטים בהדרכה קבוצתית במחלקות 

חולים  בבית  וכירורגית  פנימית  בחטיבה 

"מאיר".

סקירת ספרות 
בעשור האחרון נצפית בעולם ובישראל עלייה 

בשיעור הזיהומים הנרכשים. על פי הספרות

ממזהמים נגרמים  זיהומים  המקצועית 

המצויים בבתי חולים ופוגעים ב 10%-7% 

מכלל המאושפזים. זיהומים אלו עלולים 

האשפוז משך  להארכת  לנכות,  לגרום 

 ,WHO-ולאשפוזים חוזרים )1(. על פי נתוני ה

"יום היגיינת הידיים"  שפורסמו במסגרת 

Hand Hygiene Day) 5.05.2019( בסלוגן  

 Clean Hands) "ידיים נקיות מצילות חיים"

Save Lives),  אחד מכל עשרה חולים לוקה 
בזיהום נרכש בעת שהוא מקבל טיפול רפואי 

ובעת אשפוז. מניעת זיהום יעילה ופשוטה 

של הגיינת ידיים  יכולה להפחית זיהומים 

הקשורים לטיפול רפואי לפחות ב 30% )2(.

לפי דו"ח מבקר המדינה בישראל )3( בנושא

כי עולה  חולים,  בבתי  נרכשים  זיהומים 

הגורמים לריבוי זיהומים במוסדות רפואיים 

צוותים  בקרב  לקויה  ידיים  הגיינת  הם: 

ציבור של  ומודעות  ידע  חוסר  רפואיים, 

המבקרים על אודות המותר והאסור בעת 

ביקור חולים בבית החולים, תנאי אשפוז 

ומחסור בכוח אדם והיעדר בידוד חולים.

בהצהרת )WHO  )2 מניעת זיהום ובקרה, 

כולל הגיינת ידיים, הם קריטיים להשגת כיסוי 

 UHC )universal health - בריאותי אוניברסלי

גישה זו מבוססת ראיות  ולה   .(coverage
השפעה ניכרת על איכות הטיפול ובטיחות 

החולה בכל מערכי הטיפול הבריאותי.

מניעת זיהומים נרכשים בבית חולים עשויים 

כמו: שונות  פעולה  בדרכי  להצטמצם 

הגברת היענות של הצוות המטפל להנחיות 

בדבר הגיינת ידיים, הגברת המודעות בקרב 

מאושפזים וציבור המבקרים בבתי החולים 

בנושא זיהומים, צמצום מספר מיטות אשפוז 

ועוד. בניסוי אקראי שנערך בארה"ב, בוצעה 

התערבות חינוכית פשוטה שעודדה את 

המטופלים לבצע הגיינת ידיים על התאמת

למטופל. הרגעים"  "חמשת  של  מודל 

ההתערבות כללה: הגיינת ידיים לפני ואחרי 

מגע עם פצעים, לפני הארוחה, אחרי שימוש 

בשירותים, לפני או אחרי עזיבת חדר וכאשר 

נכנסים אנשי הצוות הרפואי לחדרם כתזכורת 

לחשיבות של הגיינת הידיים. ההתערבות 

הביאה לגידול משמעותי בהגיינת הידיים 

אצל המטופלים )4(.

צוות בית החולים נדרש לשמור על סביבה 

הגיינית ולהקפיד על הגיינת ידיים בכל שלבי 

הטיפול. על אף יישומן של תכניות התערבות 

רבות בנושא הגיינת ידיים, עדיין קיים פער 

בין ההמלצות הכתובות ליישומן בשטח )5(. 

שיעורי היענות להגיינת ידיים בקרב צוותי 

בריאות נותרים נמוכים ועומדים בממוצע על 

40% . אחוז ההיענות משתנה בין מחלקות 

  האחות בישראל | מאי  2020    21



22    האחות בישראל | מאי 2020

השונות )6(. בנוסף, לפי סקירה שיטתית 

של 61 מחקרים שרובם ממדינות מפותחות,

הממוצע של היענות צוותי בריאות ביחידות

טיפול נמרץ לנושא "הגיינת ידיים" הוא 59.6% 

)7(.  לפי דו"ח מבקר המדינה בישראל )8(, 

משנת 2007 עד שנת 2011 נמצא כי חלה 

עלייה הדרגתית ומשמעותית בשיעור ההיענות

שנערך  בסקר  המטפלים.  הצוותים  של 

באחד מבתי חולים בישראל נמצא שהיענות

להגיינת ידיים עלתה מ57% ל-80%, וצריכת 

התכשיר לחיטוי ידיים עלתה ב-49% בשנים 

הללו.

במוקד מצויים  משפחתו  ובני  המטופל 

העשייה הסיעודית, אשר מטרתה מתן טיפול 

מקצועי מרבי. הדרכת מטופלים נועדה לשפר 

את הידע ומיומנויות של מטופלים על מנת 

לשמור ולשפר את בריאותם, לשפר את 

שביעות רצון ואיכות חיים, להפחית סיבוכים,

להפחית חרדת מטופלים ולקצר זמן שהייה 

בבית חולים )9,10(. עם זאת, הדרכת מטופל 

ידיים לא הוערכה מספיק  בנושא הגיינת 

בספרות. במחקר חתך שבדק ידע ומיומנות 

מטופלים   310 בקרב  ידיים  הגיינת  של 

המאושפזים ב-71 מחלקות שונות בבית 

חולים בסין, נמצא כי לרוב המשתתפים 

)72%( אין מספיק ידע בנושא "תרגול הגיינת 

ידיים". פחות ממחצית )47%( מהנשאלים 

קיבלו הדרכה בנושא. המקורות עיקריים של 

הדרכה היו הדרכה מהצוות הרפואי )36%( 

ותוכניות בטלוויזיה )28%( )11(. הדרכת 

המטופל הינה חלק בלתי נפרד מעשייה 

סיעודית איכותית .נושא זה נלמד בלימודי 

סיעוד בקורסים של "הדרכת מטופלים" 

ו-"קידום בריאות", בהם הסטודנטים לומדים 

וגישות שונות הקשורות לנושא  עקרונות 

והעברת מסר בריאותי בצורה מקצועית. 

מטרות העל של הדרכה  על ידי סטודנטים 

הן פיתוח מיומנויות ויכולות מקצועיות כבר 

טיפול להעניק  במטרה  דרכם,  בתחילת 

איכותי למטופלים  )12,13(.

"אבטחת סביבה בקטריאלית" מהווה חלק 

חיוני בהוראה בחינוך לסיעוד. הסטודנטים

עיוניים: בלימודים  הנושא  את  לומדים 

מהם  ומצופה  ונהלים,  שיטות  עקרונות, 

ליישמו בהתנסויות קליניות שונות. בנוסף, 

שיתוף הסטודנטים כשגרירים בנושא בקרת 

רפואיים צוותים  בקרב  זיהומים  מניעת 

מניבה יוזמות חדשות לשיפור הבריאות )14(. 

מחקרים מעטים בדקו היענות של הגיינת 

ידיים בקרב סטודנטים לסיעוד בעת התנסות 

קלינית. במחקר שנערך בנורבגיה השתתפו 

29 סטודנטים שנה שניה ללימודי סיעוד בזמן 

התנסות קלינית. במהלך המחקר לכל אחד

מהמשתתפים בוצעו שתי תצפיות מבוססות 

על הדגם "חמשת הרגעים של הגיינת ידיים". 

נמצא כי היענות להגיינת ידיים הייתה גבוהה 

)83.5%( בקרב סטודנטים לסיעוד. ההיענות 

הגבוהה ביותר הייתה לאחר טיפול במטופל או 

סביבתו, בהשוואה להגיינת ידיים לפני נגיעה 

בחולים או בסביבת המטופל )15(,  ולכן ישנה 

חשיבות להעלאת מודעות של סטודנטים 

 לסיעוד ולשיפור אסטרטגיות חינוכיות בנושא.

בישראל לא נמצאו מחקרים שחקרו את 
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הנושא של הדרכת מטופלים באופן קבוצתי 

ידי סטודנטים  ידיים" על  בנושא "הגיינת 

לסיעוד .

תיאור הפרויקט

מטרות הפרויקט
רצון בקרב המטופלים  העלאת שביעות 

ובני משפחותיהם בעקבות חשיפה לנושא 

"הגיינת ידיים". 

ידיים"  הטמעת חשיבות הנושא "הגיינת 

בתהליך הכשרת הסטודנט.

שיטה
כללית האקדמיה לסיעוד קמפוס מאיר 

יזמה פגישות עם מנהלי סיעוד בחטיבות 

פנימית וכירורגיות, לשם קבלת אישור ביצוע 

הפרויקט ובחירת מחלקות לפרויקט. לאחר 

מכן התקיימו פגישות עבודה עם מנהלות 

סיעוד במחלקות רלוונטיות. הן קיבלו הסבר 

על הפרויקט ופירוט אחריותן בו, והוכן מודל 

הדרכה קבוצתית ע"י סטודנטים לסיעוד 

למטופלים במחלקות האשפוז. 

הכשרת הסטודנטים: סטודנטים ממסלול 

הסבת אקדמאים קיבלו הרצאה ע"י אחות 

מיחידה למניעת זיהומים בנושא "הדרכת 

מטופל בנושא הגיינת ידיים". לאחר ההדרכה 

הסטודנטים היו צריכים להתכונן להדרכה 

קבוצתית של מטופלים ובני משפחותיהם 

באופן יצירתי. בנוסף,  בשיתוף פעולה עם 

יחידה למניעת זיהומים, נבנה כלי - חוברת 

הדרכה עבור הסטודנטים. החוברת כללה 

מספר שקפים: מבוא קצר בנושא, תמונה 

של ידיים ואיפה מתרכזים חיידקים, הסבר 

על תזמון של רחצת ידיים, הסבר על רחצת 

ידיים במים ותכשירים על בסיס אלכוהול. 

כלי משוב נבנה  לשם הערכת הפרויקט 

למטופל/בני משפחה ולסטודנטים לבחינת 

שביעות הרצון מהתהליך. נקבעו קריטריונים 

להכללת  מטופלים בפרויקט: מטופלים 

המאושפזים ובני משפחותיהם דוברי השפה 

העברית שהביעו רצון להשתתף בהדרכה 

קבוצתית.  

ביצוע
4 ב-7 מחלקות אשפוז:  בוצע  הפרויקט 

פנימיות ו-3 כירורגיות במשך 4 חודשים. סה"כ 

השתתפו בתהליך ההדרכה 41 סטודנטים 

ממסלול הסבת אקדמאים בליווי מדריכת 

בית הספר בכל מחלקה. סה"כ התקיימו 

11 ימי הדרכה, שבמהלכם הודרכו כ-100

בהדרכה משפחותיהם  ובני  מטופלים 

קבוצתית. 

מערך ההדרכה: הסטודנטים חולקו לזוגות.

לסיעוד האקדמיה  כללית  מטעם  מורה 

קמפוס מאיר, בתמיכה של מנהלת סיעוד 

של אותה המחלקה, איתרה את המטופלים 

הפוטנציאליים להדרכה. הסטודנטים ביצעו

לקבוצת  חד-פעמית  קבוצתית  הדרכה 

מטופלים ובני משפחותיהם, תוך שימוש 

בחוברת הדרכה שנבנתה לצורך הפרויקט. 

החוברת סייעה בביטוי מוחשי של תהליך 

הדרכה למטופל, שהקל על הסטודנט בזמן 

ההדרכה. לאחר ביצוע ההדרכה הסטודנטים

משפחותיהם ובני  למטופלים  העבירו 

משובים, וגם מילאו בעצמם את המשובים 

של שביעות רצון מהתהליך הכנה וביצוע 

של הפרויקט.

הערכת הפרויקט
המשובים הצביעו על שביעות רצון גבוהה 

של המטופלים מההדרכה  )הממוצע עמד 

על 88%(, ועל שביעות רצון גבוהה מתהליך

ההדרכה בקרב הסטודנטים )הממוצע עמד 

על  83%( לפי סקלה מ-1 עד 5, כאשר 1=

במידה מועטה מאד ו-5=במידה רבה מאד.

נושא נבחר  הקלינית:  ההוראה  בתחום 

בקידום הבריאות וקידום הלמידה אשר חיזקו

חשיבות את  לסיעוד  הסטודנטים  אצל 

הפרויקט והטמעת התהליך של הדרכה 

קבוצתית למטופלים כחלק מתפקיד האחות 

בעשייה הסיעודית.

מסקנות והמלצות
בזמן  נערך  הקבוצתית  ההדרכה  תהליך 

מתאים למטופלים ומהווה כלי חשוב לקידום

בריאות של מטופלים ובני משפחותיהם. 

הפרויקט התנהל במשך חודשיים במרכז 

פנימיות במחלקות  “מאיר"  הרפואי 

וכירורגיות. כדי לקיים אותו כשגרה לטווח 

ארוך נדרש המשך חיזוק הטמעת התהליך

הנמצאים הסטודנטים  קבוצות  ושיתוף 

בהתנסויות במחלקות, כמשאב במאמץ 

לצמצום העברת הזיהומים. מעורבותם של 

אחים/יות במחלקות עשויה לתרום תרומה 

נוספת להטמעת תהליך ההדרכה כשגרה. 

מעורבות של  חדשנות  מהווה  הפרויקט 

פעילה של  סטודנטים במחלקות האשפוז

בקידום הנושא של מניעת הזיהומים, ויש 

למחלקות התהליך  את  להרחיב  מקום 

נוספות. 

בית החולים "מאיר" מטמיע תכנית "שמירה 

ידיים במוסדות רפואיים" לפי על הגיינת 

הנחיות של משרד הבריאות, בה אימצו

העוסקים ותהליכים  עדכניות  הנחיות 

בהפחתת הסיכונים לזיהומים נרכשים בבית 

החולים. כמו כן, שילוב הסטודנטים לסיעוד 

נדבך נוסף ומשמעותי  בפרויקט זה הוא 

בהשגת מטרה משותפת של מדיניות בית 

החולים "מאיר" במלחמה במניעת זיהומים 

והעברתם.

קיום תהליך הדרכה ע"י סטודנטים למטופלים

ידיים" ובני משפחותיהם בנושא "הגיינת 

משפרים את היענות המטופלים מצד אחד, 

ומצד שני מעלים המודעות העצמית לחשיבות

הנושא כסטודנטים וכאחים ואחיות לעתיד. 

במהירות, נגיפים  התפשטות  של  בעידן 

כדוגמת נגיף הקורונה, אחד הדברים שיכולים 

להגן על בני אדם הוא הקפדה על  רחצת 
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אלרגיה לדבורניים
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הקדמה
אלרגיה לדבורניים )דבורת הדבש, צרעה 

מזרחית, צרעה גרמנית וכו׳( הינה אלרגיה 

בעלת פוטנציאל מסכן חיים, הפוגעת בכל 

שכבות הגיל ואינה נדירה )1(.  עבודות שונות 

העריכו את שכיחות האלרגיה לדבורניים

בכ-1-3% מהאוכלוסייה הכללית. אצל אנשים

אלרגיים מערכת החיסון מזהה את חלבון

הארס כחלבון זר, ובעקבות כך לאחר העקיצה

נוצרים נוגדנים מסוג IgE  ספציפיים לארס.  

בעקיצה הבאה החלבון הזר יקשר לאותם 

נוגדנים ספציפיים ויפעיל שרשרת אירועים 

המכונים "אנפילקסיס", או תגובה אלרגית 

 .)a1( )IgE מיידית )מתווכת

חלק מצוותי הרפואה אינם מודעים לעובדה 

שאלרגיה לדברוניים הינו מצב רפואי הניתן 

לטיפול מניעתי יעיל.

מטרת הסקירה הנ"ל הינה הצגת האופציות 

הטיפוליות השונות באלרגיה לדבורניים, ואת 

הניסיון הקליני בטיפול הספציפי באלרגיה 

הנ"ל. 

 תסמיני התגובה האלרגית
התמונה הקלינית במקרה של אנפילקסיס

בכלל ואנפילקסיס משני לעקיצת דבורה

להוביל  ועלולה  מיידית  הינה  בפרט, 

להידרדרות קלינית מהירה מאוד )9(.

התסמינים עלולים לכלול תפרחת מפושטת,

דמעת ונזלת, שיעול טורדני, צרידות, קוצר 

בחילות  מחנק,  תחושת  כדי  עד  נשימה 

והקאות, כאבי בטן, הרגשת טשטוש וחולשה

עד כדי אובדן הכרה. 

במקרים קיצוניים, עקיצת דבורניים יכולה 

להוביל לירידת לחץ דם משמעותית )שוק 

אנפילקטי( ואפילו לתמותה.

אבחנה של אלרגיה
לדבורניים

אבחנה של אלרגיה לדבורניים מבוצעת ע"י 

אנמנזה רפואית מתאימה לתגובה סיסטמית 

לאחר עקיצה, בתוספת תבחיני עור )טסטים( 

חיוביים המבוצעים ע"י האחות בשיטת -

INTRA DERMAL. חשיבות ביצוע התבחינים 
באופן מקצועי הכרחית להמשך הטיפול, שכן 

תבחין עורי ידגים באופן הברור ביותר נוכחות 

אלרגיה. במידה ויש ספק ניתן לשלוח בנוסף 

IgE ספציפי לארס  לבדיקת דם לנוכחות 

הדבורה/ צרעה )°°RAST)(ש9).

במקרים נדירים בהם הסיפור הקליני מאוד 

 IgE חשוד, אך תבחיני העור/בדיקת הדם ל

ספציפי אינם תומכים באבחנה של אלרגיה 

לדבורניים, ניתן לבצע בדיקת תגר לעקיצת 

דבורה, שהינה הבדיקה האבחנתית ביותר 

)gold standard( לנוכחות אלרגיה. 

טרום התגר יחובר המטופל ע"י האחות לעירוי

מבצעים ובהמשך  דם,  לחץ  ומד  נוזלים 

עקיצה מבוקרת תחת השגחה, כאשר על 

האחות לנטר סימנים חיונים כל 5 דקות

בהתחלה ובהמשך כל 10 דקות, על מנת 

אלרגית תגובה  מתפתחת  האם  לראות 

סיסטמית )7(. מדובר בבדיקה אבחנתית, אך 

קשה טכנית לביצוע ועלולה להיות מסוכנת,

חריגים במקרים  ורק  אך  מבוצעת  ולכן 

ובמרפאת אלרגיה בעלת ניסיון בעקיצות תגר.

הטיפול במקרים של
אלרגיה לדבורניים

מניעה
ראשית, מומלץ לאדם האלרגי לנסות ככל 

יכולתו להימנע מעקיצות דבורניים. הימנעות

אינה תמיד אפשרית, אך מומלץ לנקוט

במירב אמצעי ההגנה כאשר ישנה רגישות 

ידועה.  

לבישת שרוולים ארוכים  וחבישת כובע   •
בטיולים בטבע.

• הימנעות מלבישת צבעים זוהרים. 
• הימנעות מתכשירים בעלי ריח חזק ומתוק.

• אין לצאת יחפים מחוץ לבית.
התרחקות ממקורות מים, כוורות וקיני   •

צרעות.

הדברת קיני דבורים או צרעות בקרבת   •
הבית.

• שמירה על קור רוח בעת מפגש עם דבורה 
והתרחקות איטית מהמקום.

טיפול תרופתי במקרה של עקיצה
הטיפול הראשוני והדחוף בתגובה אלרגית 

מיידית לעקיצות דבורניים כולל השכבת 

0.15-( שרירי  תוך  אדרנלין  ומתן  האדם 

0.5 מ"ג( במנות חוזרות, עד להתייצבות

התסמינים הקליניים. לאור זאת, יש לצייד 

אנשים אלרגיים במזרקי אדרנלין אוטומטיים 

)אפיפן( לשימוש עצמי, במקרה הצורך ועד 

להגעת סיוע רפואי )9(.

להיעזר  ניתן  נשימה  קוצר  של  במקרה 

באינהלציות המכילות מרחיבי סמפונות 
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וונטולין, ולתפרחת ניתן להיעזר  כדוגמת 

באנטיהיסטמינים. 

יש הנותנים טיפול בסטרואידים סיסטמיים 

למניעת תגובה אלרגית מאוחרת. עם זאת, 

חשוב לזכור שסטרואידים משפיעים רק 

לאחר מספר שעות ואינם מהווים תחליף 

לטיפול המיידי באדרנלין.

במידה ונשאר עוקץ מומלץ לגרד או לדחוק 

אותו החוצה בעזרת האצבעות. אין לתפוס 

את העוקץ )כמו בפינצטה( ולשלוף אותו 

מכיוון שהדבר עלול לגרום להחדרה של 

ארס נוסף.

האבחנה שבין  בשלב  האחות  תפקיד 

והטיפול הינו חשוב ובעל משמעות טיפולית 

קריטית. החשוב ביותר הינו מזרק האדרנלין 

הידוע כמציל חיים ופשוט לשימוש, אך עם 

זאת רוב האנשים האלרגיים יעידו כי יחששו 

להשתמש בו בזמן אמת.

על כן חשיבות הפגת חששות אלו, בתוספת 

תרגול חוזר בעזרת מזרק דמה, מורידה את 

סף החששות ונוסכת ביטחון וידע כיצד יש 

לפעול במקרה של עקיצת שדה נוספת.

טיפול מונע )אימונותרפיה(
הטיפול הדפיניטיבי לאנשים אשר פיתחו 

תגובה אלרגית לעקיצת דבורה או צרעה 

הינו חיסון )אימונותרפיה(. מדובר בטיפול 

היחיד לשינוי מהלך המחלה, והמטרה הינה 

לרפא את האלרגיה מעקיצות דבורניים )1(. 

לאור העובדה שאלרגיה לדבורניים הינה 

בעלת פוטנציאל מסכן חיים, מובן שישנה 

אינדיקציה מוחלטת להפנות כל מטופל עם 

חשד לאלרגיה לדבורניים לבירור אלרגולוג 

וטיפול אימונותרפי במידת הצורך.

במסגרת הטיפול החיסוני מוזרק הארס 

הספציפי לו המטופל אלרגי, בהזרקה תת 

עורית במינונים וריכוזים עולים עד הגעה 

למנת הגנה )מנת אחזקה( אשר הינה שוות 

ערך בקירוב לשתי עקיצות. את מנת ההגנה 

ממשיכים לקבל, פעם בחודש עד שלושה 

חודשים, למשך חמש שנים לפחות. בתום 

חמש שנים מרבית המטופלים מחלימים 

מהאלרגיה ויכולים להפסיק את החיסונים 

ללא כל חשש.

תגובות לחיסון
החיסוני הטיפול  שבמהלך  לזכור  חשוב 

מוחדר לגוף המטופל החלבון לו הוא אלרגי,

ולכן החיסון עצמו עלול לגרום לתגובות

לשוק ועד  מתפרחת  החל  אלרגיות, 

אנאפילקטי )3(. 

מסיבה זו אחיות העובדות במרפאות אלרגיה 

עוברות קורס החייאה מתקדם הן במבוגרים 

והן בילדים, והן בעלות הרשאה לתת אדרנלין 

תוך שרירי במידת הצורך.

על האחות לדעת לזהות מקרים ומצבים 

של תגובות מסכנות חיים ולפעול באופן 

מיידי ומקצועי, שכן תגובה אלרגית לחיסון 

עלולה להתפתח בקצב מהיר ולהתדרדר 

קלינית מהר מאוד.

עבודות שונות הדגימו כי תגובות לחיסונים 

אינן נדירות. עד כ–30% מהמחוסנים, בעיקר 

מטופלים שאלרגיים לדבורת הדבש )נפוץ 

בארץ(, יסבלו מתגובות אלרגיות לחיסון 

עצמו )10(. 

מסיבה זו חיסוני הדבורים נעשים אך ורק 

במרפאות אלרגיה ע"י אנשי צוות מיומנים 

ובעלי ניסיון.

פרוטוקול אימונותרפיה

לשלב מקובלים  פרוטוקולים  שני  ישנם 

ההעמסה: השלב הראשוני בו עולים בהדרגה 

בכמות הארס המוזרק )שיטה שבועית למשך 

חצי שנה( וחיסון מזורז למשך 3 ימים. שתי 

זו מזו בזמן ובדרך בהן  השיטות נבדלות 

מגיעים למנת ההגנה.

חיסון בשיטה שבועית

זהו הפרוטוקול המקובל והנפוץ. בשיטה זו 

המטופל מקבל זריקה פעם בשבוע, כאשר 

בכל פעם המינון ו/או הריכוז עולה עד להגעה 

למנת ההגנה )בדר"כ תוך 4 חודשים(. 

חיסון מזורז
פרוטוקול חיסון מזורז לדבורניים מבוצע 

בארץ במשך שנים ביחידה לאלרגיה בבית 

החולים מאיר. הפרוטוקול פותח ע"י מייסדי 

ז"ל גולדברג  פרופ׳   - לאלרגיה  היחידה 

ופרופ׳ מקורי - במטרה להגיע למנת אחזקה 

במהירות ובכך לאפשר הגנה מהירה. 

במקור הפרוטוקול פותח עבור חיילים קרביים 

וטייסי מסוק, במטרה להחזירם לכשירות 

מבצעית בזריזות. עם השנים הפרוטוקול 

הנ"ל הפך למקובל וכיום הוא מומלץ לכולם, 

ובעיקר לאנשים הנמצאים בקבוצת סיכון 

לעקיצות: ילדים בתקופת הקיץ, דבוראיים, 

חיילים קרביים, מושבניקים וכו׳ )4(.

מגיע  המטופל  המזורז  הפרוטוקול  ע"פ 

יום  שלושה ימים רצופים למרפאה. בכל 

הוא מקבל מספר זריקות בהפרשים של 15 

דקות בין זריקה לזריקה, עד להגעה למנת 

ההגנה ביום השלישי.

ללא קשר לשיטת ההעמסה ולפרוטוקול 

הספציפי בו משתמשים, במידה ומתועדת 

ובכמות  תגובה לחיסון העלייה בריכוזים 

יותר וההגעה למנת  הארס תהיה איטית 

האחזקה תתארך )6(.

בשלב ההעמסה על האחות לגלות מקצועיות

ולפעול מתוך ניסיון ומספר קריטריונים שונים 

לפני עליה במדרגות הפרוטוקול. יש לוודא 

טרום מתן החיסון שהמטופל חש בטוב, 

שהחיסון הקודם עבר בהצלחה ללא תגובות 

וכי הוא הגיע במסגרת הזמן הרצוי.

לאחר ההגעה למנת ההגנה  )ללא קשר לסוג 

פרוטוקול ההעמסה( יחל תהליך הריווח. 

מטרת הריווח הינה לרווח את הזמן בין זריקה 

לזריקה. עבודות שונות הדגימו שניתן לרווח 

בין החיסונים עד לפעם ב–3 חודשים, מבלי 

לפגוע ביעילות החיסון ומבלי לסכן בתגובות 

לחיסונים )8(. עם זאת, רווח של מעל ל-3 

חודשים נמצא כלא יעיל ומסוכן ולכן אינו 
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מומלץ )5(.

כאמור, מרבית המחוסנים ימשיכו להתחסן 

למשך 5 שנים מרגע הגעה למנת ההגנה. 

במקרים קיצוניים )שוק אנפילקטי מעקיצה, 

תגובות אלרגיות חריגות במהלך החיסונים 

או מטופלים שבסיכון מאוד גבוה לעקיצות( 

ימשיכו את הטיפול לכל החיים.

בטיחות בחיסון המזורז בקרב
קבוצות עניין

כמתואר, פרוטוקול החיסון המזורז הונהג 

במרכז הרפואי מאיר במטרה לאפשר הגנה 

מאלרגיה הסובלים  למטופלים  מהירה 

לדבורניים ונמצאים בסיכון מוגבר לעקיצות. 

לאורך השנים היעילות והבטיחות של שיטה 

זו הוכחו במספר עבודות, וכיום הפרוטוקול 

הנ"ל הינו פרוטוקול הבחירה אצל מרבית 

מספר המזורז  לפרוטוקול  המטופלים. 

יתרונות לעומת הפרוטוקול הרגיל )4,6(:

1. הגעה מהירה להגנה מעקיצות.

2. היענות טובה לטיפול - מטופלים המגיעים 

פעם בשבוע נוטים לפספס ביקורים, מה 

שפוגע משמעותית ביעילות החיסון. בעיה 

זו לא קיימת בחיסון המזורז.

3. זול יותר למערכת.

יותר גבוה להגעה למנת אחזקה  4. סיכוי 

מלאה, גם בקרב מטופלים הסובלים מתגובות

חוזרות לחיסון.

יודגש שהסיכון לתגובות אלרגיות לחיסון 

באוכלוסייה הן  השיטות  שתי  בין  דומה 

הכללית והן באוכלוסיות ספציפיות. עם זאת, 

ולמרות שבטיחותו, יעילותו והנוחות למטופל 

הוכחו בעבודות שונות, יש שעדיין נמנעים 

משיטה זו ומעדיפים את הפרוטוקול הרגיל, 

בעיקר מחשש לא מבוסס מתגובות לחיסון 

ובעיקר במטופלים עם גורמי סיכון )ילדים 

מאוד קטנים, מחלות רקע וכו׳(. 

לאור זאת, לאורך השנים נמצא לנכון לבדוק 

את יעילות האימונותרפיה בכלל וההבדל בין 

הפרוטוקולים השונים בפרט בקרב קבוצות 

מטופלים ספציפיות.

אימונותרפיה לדבורניים
בקבוצות עניין

1. ילדים
בטיחות לגבי  בספרות  מידע  הרבה  אין 

ויעילות אימונותרפיה לדבורניים בילדים 

בכלל, ובילדים קטנים מאוד בפרט. במחקר 

שבוצע ביחידה לאלרגיה בבית החולים מאיר 

נבדקה היעילות והבטיחות של אימונותרפיה 

לדבורניים בקרב 127 ילדים, אשר מרביתם 

)84 ילדים( עברו אימונותרפיה בפרוטוקול 

מזורז )2(. 

עבודה זו מצאה שהן היעילות והן הבטיחות 

של האימונותרפיה הייתה גבוה מאוד, ללא 

הבדל בסוג הפרוטוקול. עם זאת, יותר ילדים 

באופן מובהק הגיעו למנת האחזקה הסופית 

בפרוטוקול המזורז בהשוואה לפרוטוקול 

 .)p=0.04 ,90.7% הרגיל )98.8% למול

זו הדגימה לראשונה את  בנוסף, עבודה 

יעילות ובטיחות החיסון בקרב ילדים מאוד 

צעירים )מתחת לגיל6(. גם בקבוצה זו לא 

נמצא הבדל משמעותי בתגובות בין החיסון 

המזורז לפרוטוקול הרגיל )2(.

2. מחלות רקע 
נוספת מהיחידה לאלרגיה בבית עבודה 

ובטיחות יעילות  בדקה  מאיר  החולים 

אימונותרפיה לדבורניים בקרב מטופלים 

עם מחלות רקע קשות: מחלת לב כלילית, 

אסטמה לא מאוזנת, טיפול קבוע בתרופות 

הנוגדות פעילות של אדרנלין ומהוות גורם 

סיכון לתגובות אלרגיות )חוסמי בטא ו/או 

 ,)ACE-inhibitors מעכבי האנזים המהפך 

רמת טריפטאז גבוהה בדם )גורם סיכון בלתי 

תלוי לתגובות אלרגיות(, גילאי קיצון )מעל 

גיל 70 ומתחת לגיל 5( או ממאירות פעילה. 

בעבודה זו נכללו 61 מטופלים, כאשר מעט 

יותר ממחציתם )34, 55.7%( בחרו לעבור 

אימונותרפיה בשיטה המזורזת. בעבודה זו 

נמצא שהסיכון לתגובה אלרגית בקבוצה 

זו היה דומה לאוכלוסייה הכללית. עם זאת, 

נמצא כי הסיכון לתגובה אלרגית פר זריקה 

היה נמוך משמעותית בקרב המטופלים 

שעברו אימונותרפיה בפרוטוקול המזורז, 

למול הסיכון במטופלים שעברו אימונותרפיה 

 .)p<0.01 ,5.4% בפרוטוקול הרגיל )2.3% למול

בנוסף, עבודה זו גם הדגימה שהסיכוי להגיע

למנת אחזקה מלאה גבוהה משמעותית 

צילום: חנה שצמן
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בקבוצה שעברה אימונותרפיה בפרוטוקול 

 .)p=0.03 ,85.1% מזורז )100% למול

מסקנת העבודה הייתה שניתן וצריך לבצע 

אימונותרפיה לדבורניים גם במטופלים עם 

מחלות רקע קשות. בקבוצה זו נמצא יתרון 

לפרוטוקול המזורז ע”פ הפרוטוקול הרגיל 

.)11(

3. אלרגיה לדבורת הדבש
בספרות המקצועית אלרגיה לדבורת הדבש 

הינה גורם סיכון לתגובות לאימונותרפיה 

לדבורניים. בישראל, בשונה מאירופה בה 

הצרעה המזרחית נפוצה, אלרגיה לדבורת

יעילות זאת,  לאור  ביותר.  נפוצה  הדבש 

הדבש לדבורת  אימונותרפיה  ובטיחות 

לאלרגיה  ביחידה  היא  גם  נבדקה 

ולאימונולוגיה קלינית בבית החולים מאיר. 

בעבודה זו נמצא שגם שהסיכון לתגובות 

אכן היה גבוה יותר במטופלים עם אלרגיה

)עד 30% תגובות, למול לדבורת הדבש 

אלרגיה עם  במטופלים  בודדים  אחוזים 

לצרעות(, מרבית התגובות היו בחומרה קלה 

מאוד. כמו בעבודות הקודמות לא נמצא 

הבדל ביעילות או בבטיחות של הפרוטוקול 

המזורז למול הפרוטוקול הרגיל במטופלים 

עם אלרגיה לדבורת הדבש. 

שוב, עבודה זו הדגימה שאימונותרפיה בכלל 

ופרוטוקול מזורז בפרט הינו בטוח ויעיל, גם 

במטופלים עם אלרגיה סלקטיבית לדבורת 

הדבש )10(.

סיכום
עם רפואי  מצב  הינו  לדבורניים  אלרגיה 

בר זאת  עם  אך  חיים,  מסכן  פוטנציאל 

טיפול. אימונותרפיה לדבורניים הינה טיפול 

זמין, בטוח ויעיל, גם במטופלים עם גורמי 

סיכון. ישנם יתרונות בביצוע אימונותרפיה 

בפרוטוקול מזורז, היכול לתת הגנה מלאה 

מעקיצות דבורים בזמן קצר ביותר.
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אי ספיקת לב הינו מצב בו הלב אינו מסוגל 

לעמוד בתפוקת העבודה הדרושה לגוף. 

ישנם מספר סוגים של מחלה זו, הנבדלים 

זה מזה בפרמטריים קליניים: אי ספיקת לב 

ימין, אי ספיקת לב שמאל ואי ספיקת לב 

שאריתי )6(. המשותף לחולים באי ספיקת 

לב הוא שמחלתם אינה סטטית, היא מחריפה 

עם הזמן והחולים בה תלויים לרוב בטיפולים 

תרופתיים והגבלות תזונה ע"מ לקיים אורח 

חיים תקין. אולם כאמור, אין בכך כדי לעצור 

את התקדמות המחלה. 

לב  ספיקת  באי  החולים  של  מספרם 

הולך ועולה עם השנים, וכיום קובע איגוד

הקרדיולוגים הישראלי שאי ספיקת לב הינה 

הסיבה השכיחה ביותר לפניה למלרד"ים של 

בני 65 ומעלה )1( . ניתן להניח כי ההשלכה 

של נתון זה על מערכת הבריאות כולה הינה 

אדירה. ראשית, המטופלים הפונים נמצאים 

במצוקה ונדרשים לטיפול במצוקתם. שנית, 

שאר המטופלים הנזקקים לטיפול רפואי 

סובלים מהעומס הרב על מערכת הבריאות

דחופה. לרפואה  מחלקות  על  ובעיקר 

ולבסוף, גם הצוותים אשר אמונים על טיפול

קשה לעבודה  נדרשים  אלו  במטופלים 

אלו, לטיפול כל  נוסף על  יותר.  ועמוסה 

במטופלים אלו ביחידות אשפוז מחיר כלכלי 

גבוה אותו משלמת מערכת הבריאות, ושיכול 

היה להיות מוסט לצרכים אחרים ולפתרון 

הטיפול הסיעודי התומך בקוצר נשימה
בחולי אי-ספיקת לב*

יאיר ביר, סטודנט לסיעוד, ביה"ס לסיעוד במרכז הרפואי ע"ש יצחק שמיר )אסף הרופא(

    yairbier2@gmail.com :סופר מכותב

מנחה: הגר וקסלר RN. M.N מומחית קלינית

בעיות תקצוב במערכת הבריאות. לאור כל 

זאת ניתן להבין כי טיפול בחולים באי ספיקת 

לב עשוי להביא תועלת רבה הן למטופלים 

ולבני משפחותיהם, לצוותי הרפואה ולכל 

יוצא מכך  שאר החולים במדינת ישראל. 

כי לטיפול השפעה רבה על הכלל ומכך 

החשיבות במימושו.

לסבול  עשויים  לב  ספיקת  באי  החולים 

חרדה, הכוללים  סימפטומים,  ממספר 

כאבים בחזה, בצקות בגפיים, ירידה במשקל 

ועוד)13( . אחד הסימפטומים העיקריים הינו 

קוצר נשימה, הנגרם לרוב בשל עומס על 

כלי הדם הריאתיים. אולם קיים גם מרכיב 

נפשי בהופעת סימפטום זה. בשל הקושי 

הנשימתי, מתקשים החולים לבצע פעולות

יום יומיות שונות כגון פעילות גופנית, לעיתים 

אף מתונה, שכיבה ממושכת ועוד. בסוף 

חייהם, בשלב המתקדם של המחלה, עשויים 

החולים לסבול מקוצר נשימה חריף אשר 

יקשה עליהם ביצוע פעולות בסיסיות ביותר 

כגון אכילה ושתיה ואף דיבור )6( עובדה 

זאת מן הסתם הופכת את תקופת סוף 

חייהם לרבת סבל וקשה בעבורם ובעבור 

בני משפחתם.

עלולים מהם  הסימפטומים  שלל  מבין 

החולים באס"ק לב לסבול, ואולי מהעיקריים 

שבהם, נכלל גם קוצר נשימה. קוצר נשימה 

מוגדר כתחושה של נשימה קשה או לא 

נוחה. זוהי חוויה סובייקטיבית של החולה. 

כלומר, עיקר האבחנה כי המטופל סובל 

מקוצר נשימה - שהיא נשימה שאינה נוחה 

לו - היא מעדותו ומתלונותיו כי הוא מתקשה 

או סובל בזמן נשימה. תלונות מסוג זה יש 

בהן כדי לאבחן כי קיימת רמה כלשהי של 

קוצר נשימה )Mukerji, 1990(. קוצר נשימה 

מוגדר לעתים קרובות כרעב לאוויר, עבודת 

נשימה מוגברת, מודעות למצוקה נשימה 

וקוצר נשימה)2(.

בניגוד למחלות ומצבים רפואיים אחרים, 

אין חובה להמתין במתן טיפול תומך לחולי

טרמינלי  לשלב  להגעה  עד  לב  אס"ק 

בזיהוי להתחיל  ניתן  אלא  מחלתם,  של 

ולבצע  המחלה  גילוי  עם  הסימפטומים 

אומדנים חוזרים עם התקדמות המחלה 

והתאמת טיפולים בהתאם. בכך, תפקידם

גדל הראשונית  ברפואה  המטפלים  של 

במסגרת טיפול בחולים אלו )9(.

בנוסף, על האחות להדריך את המטופל

בנוגע לטיפולים עצמוניים אשר עשויים 

לסייע לו להסדיר את נשימתו, להפנות את 

תשומת לב הרופא, והחשוב ביותר - להדריך

נשימה קוצר  מצבי  לזיהוי  המטופל  את 

מיידית.  התערבות  המצריכים  חריפים 

באשר למטופלים בתקופת סוף חייהם, על 

האחות לוודא כי המטופל מודע לדרכים 

להקלת הקושי הנשימתי, וכן להדריך את בני

המשפחה לזיהוי מצב זה. 

* נכתב במסגרת קורס סמינר בטיפול תומך בבית הספר לסיעוד אסף הרופא.
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למטופלים אלו, כך ניתן להניח, ניתן לספק 

תקופת סוף חיים נוחה יותר, מייסרת פחות 

וכואבת פחות להם ולבני משפחתם, זאת 

על ידי מציאת הטיפול המתאים בעבורם

סובלים הם  מהם  לתסמינים  בהתאם 

ולהעדפותיהם ולרצונם, ומכך חשיבותו של 

נושא זה לתחום הסיעוד. 

לסיכום, ניתן לומר כי טיפול פליאטיבי באי 

ספיקת לב הינו בעל חשיבות רבה, על אף 

כי אינו נפוץ. כמו בכל טיפול יש לשתף את 

המטופל ובני משפחתו בקבלת החלטות 

אודות הטיפול, ולהבטיח את שביעות רצונו 

והקלה מרובה ככל הניתן. חיבור זה יסקור את 

הטיפולים המוצעים והאפשריים להקלה על 

קוצר נשימה ותשישות בקרב מטופלים אלו. 

בעבודה זו אתמקד בפתרונות האפשריים 

לטיפול בקוצר נשימה הנפוץ בקרב חולים 

הסובלים מאי-ספיקת לב בדרגה מתקדמת.

במסגרת התנדבותי במד"א פגשתי פעמים 

רבות מטופלים הסובלים מתסמיני החמרה 

באי ספיקת לב שונים. מטופלים אלו "מבלים" 

את סוף ימיהם באשפוזים חוזרים ובביקורים 

בחדרי המיון, כשלבסוף חלקם הגדול נזקק 

להנשמה מלאכותית המייסרת את הגוף 

מכשל  כתוצאה  מתים  ולבסוף  והנפש, 

לבבי/ריאתי. מטופלים אלו, עוד לפני השלב

המתקדם של המחלה, סובלים מאורח חיים 

מגביל וקשה במיוחד. הם נאלצים לנטול 

מספר רב של תרופות, להימנע מנסיעות 

ומפעילות ממושכת  מישיבה  ארוכות, 

גופנית מאומצת. כמו כן, הם נאלצים להימנע 

ממגוון רחב של מזונות ומשקאות ומוגבלים 

בצריכת מזון ושתיה.

סקירת ספרות
תפקיד מערכת הלב בגוף האדם הינו להוביל 

חומרים הדרושים לתפקודי האיברים כגון 

פעולת  ועוד.  הורמונים  גלוקוז,  חמצן, 

השאיבה של הלב מושגת על ידי התכווצות

במהלך הלב.  שריר  של  והרפיה  קצבית 

הסיסטולה חדרי הלב מתכווצים והדם נפלט 

החוצה אל העורקים. במהלך הדיאסטולה 

חדרי הלב מתמלאים בדם לקראת הפליטה 

הבאה)4(.

קלינית תסמונת  הינה  לב  ספיקת  אי 

הנגרמת בעקבות פגיעה במבנה או בתפקוד

ירידה ישנה  מהם  כתוצאה  אשר  הלב, 

במילוי חדרי הלב ופגיעה ביכולת הזרקת

Arati,  Ajink-)  הדם מהלב )מקטע פליטה(

ya., 2016 (. מחלות שונות, ובעיקרן מחלות 

מסתמי הלב, יתר לחץ-דם ומחלות כליליות, 

הן הגורמים העיקריים להופעת אי ספיקת 

לב )11(.

כלומר, זהו מצב בו הלב אינו ממלא את 

תפקידו כראוי, ולכך מטבע הדברים השלכות 

בריאותיות רבות. ההשלכות הישירות של 

אס"ק לב הן פגיעה באספקת הדם לרקמות

השונות. השלכה נוספת לדוגמא הינה אגירת 

נוזלים אשר ישנו קושי של מערכת ההובלה

בהעברתם מאיברי הגוף השונים בכלי הדם. 

כך לדוגמא, בצקת ריאות הינה סיבוך של 

)4(, כאשר בשל אס"ק של חדר שמאל 

התנגדות גבוהה לחדר שמאל דם נכנס חזרה 

למחזור הדם הריאתי ומשם יעברו הנוזלים

נפוצות לכך,  בנוסף  הריאה.  נאדיות  אל 

ופגיעה נוספים  באיברים  וגודש  בצקות 

בפרפוזיה התקינה לאברי מטרה ))6(.

סיבוכים אלו ונוספים עשויים לסכן את חייו 

וכן לפגוע קשות באיכותם,  של המטופל 

בכך שגורמים לקוצר נשימה, עייפות וקושי 

בביצוע פעילות גופנית ופגיעה באיכות החיים 

של המטופל.

המדורגות  שונות  רמות  לב  ספיקת  לאי 

ניו-יורק של  הלב  איגוד  רבים.  באופנים 

מגדיר 4 רמות של אי ספיקת לב, ע"פ רמות 

הפעילות הגופנית האפשרית לאדם, וכך 

נלמדת חומרת המחלה. הראשונה: פעילות

גופנית רגילה אינה גורמת להופעת תסמינים. 

השנייה: מגבלות קלות והופעת סימנים קלים 

בעת פעילות גופנית. השלישית: הופעת 

סימנים בפעילות גופנית, אך ללא סימנים 

לביצוע  יכולת  חוסר  הרביעית:  במנוחה. 

פעילות גופנית כלשהי או סימני אס"ק לב 

במנוחה )7(.

רוב החולים באס"ק לב יעברו שלושה שלבים: 

בתחילה שלב ראשוני יציב יחסית, הדורש 

ניהול שגרתי של מחלות כרוניות; שלב אחד 

ירידה הדורשת ניצול מוגבר  יותר של  או 

של טיפול בבית החולים, וכן מגוון רחב של

פליאטיבי; תומכת  תמיכה  אסטרטגיות 

ובסופו של דבר שלב סופני של הידרדרות 

בלתי נמנעת הנמשכת ימים או שבועות)8(.

ינסה הצוות המטפל הרב בזמן קצר זה 

כגון  סימפטומים  באיזון  לסייע  תחומי 

ועוד. תרופות קוצר נשימה, חרדה, כאב 

קרדיולוגיות קונבנציונאליות נכשלות באופן 

בלתי פוסק בטיפול בסימפטומים הלבביים 

השכיחים של חולי אי ספיקת לב )תשישות 
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וקוצר נשימה(, ואינן טיפוליות לסימפטומים 

שאינם קרדיאליים )כגון חרדה( )16(.

קיצוני באופן  ירוד  הלב  תפקוד  כאשר 

והמחלה נמצאת בשלב מתקדם ביותר, 

החולה סובל ממספר עצום של סימפטומים 

מטרידים שהופכים טיפול פליאטיבי למרכיב 

חיוני בגישה המתמקד בחולה. קוצר נשימה, 

וכן תסמינים של ודיכאון,  עייפות, חרדה 

פגיעה במערכת העיכול. למרות זאת,  קיימים 

חסמים רבים למתן טיפול פליאטיבי מתאים 

לחולים אלו, כולל חוסר בסיס ראיות חזק, 

מצגת קלינית משתנה ומימון מוגבל למחקר. 

באופן מסורתי דגמי טיפול פליאטיבי עוצבו 

עבור חולי סרטן ואינם מתאימים לחולי אס"ק 

לב, אשר הפרוגנוזה שלהם אינה ברורה יותר 

וההבחנה בין טיפולים מרפאיים ופליאטיביים 

אינה ברורה. למרות זאת מתחילים מודלים 

קליניים של טיפול פליאטיבי ממוקד באס"ק 

לב, במטרה לאפשר אספקה   נרחבת יותר 

של טיפול פליאטיבי לאוכלוסיית חולי אס"ק 

לב )14(.

הטיפול בשלבים השונים כולל טיפול תרופתי 

וטיפול שאינו תרופתי, והוא בעיקרו טיפול 

בסימפטומים ומניעת הדרדרות ותחלואה 

נוספת )6(.  על דרכי הטיפול השונות יורחב 

בהמשך בעבודה זו.

כלי האומדן
של  ההיכר  סימפטום  הינו  נשימה  קוצר 

תפקודי  לליקוי  הקשור  לב,  אי-ספיקת 

ואיכות חיים )10(, ומכאן ניכרת החשיבות

שבמיומנות אומדן גבוהה בקרב אחיות ואחים 

המטפלים בחולי אס"ק.

ניתן לחלק את הקושי הנשימתי לדרגות 

חומרה בהתאם לאומדן הכולל בתוכו מספר 

תבחינים, אשר חלקם הינן תלונות המטופל 

ותחושותיו וחלקם מדידות ובדיקות מדויקות. 

במפגש עם המטופל על האחות לבצע

אומדן נשימתי בסיסי, זאת ע"מ לזהות האם 

המטופל סובל מקוצר נשימה. האומדן יחל 

כאומדן נשימתי בסיסי הכולל הסתכלות

והאזנה, והאחות תבצע ספירת נשימות

או יתר(  )נשימות  טאכיפניאה  לזיהוי 

מכן לאחר  נשימות(.  )תת  בראדיפניאה 

תסתכל האחות על בית החזה של המטופל

שימוש כגון  נשימתי  קושי  סימני  לזיהוי 

בשרירי עזר, נשימות פרדוקסליות, גודש 

בוורידי צוואר ועוד. בשלב ההאזנה תאזין 

האחות לריאותיו של המטופל באמצעות 

סטטוסקופ לזיהוי קולות צפצוף, חרחור או 

שיעול. במידה ואחד ממרכיבי האומדן הינו 

חיובי, תתייחס לכך האחות בתוכנית הטיפול.

לאחר ביצוע החלק הראשון של האומדן יש 

לבצע אנמנזה מקיפה לזיהוי מצוקה נשימתית.

יש לשאול את המטופל בנוגע למצוקות 

נשימתיות, באם קיימות, ולהרחיב השאלון 

ככל שיידרש )17(.  המטופל עשוי להתלונן 

ולומר משפטים כגון "איני מצליח להכניס 

די אוויר", "כואב לי בנשימה" וכדומה, אולם 

התלונה עשויה להשתנות ממטופל למטופל.

מתי  המטופל:  את  ולשאול  להרחיב  יש 

החל הקושי בנשימה? האם מופיע במאמץ

סימפטומים ישנם  האם  מצב?  בכל  או 

נוספים כגון כאבים בחזה או דפיקות לב? 

אילו בעיות רפואיות משמעותיות אחרות יש 

לחולה? ואילו תרופות הוא לוקח והאם הוא 

מעשן? תשובות החולה לשאלות אלו יסייעו 

למטפל להעריך את מקור הקושי הנשימתי, 

אשר עלול להיות אף ממקור שאינו קשור 

לאס"ק לב כגון דלקת ריאות או מחלת ריאות 

חסימתית אחרת. על האחות לכלול אומדן 

של התנאים שבהם מופיע קוצר נשימה. יש 

לציין את התגובה לפעולה, למצב הנפשי 

ולשינוי מיקום הגוף. שאר הבדיקות יתמקדו

קוצר להופעת  אחרים  גורמים  בשלילת 

נשימה כגון מחלות ריאות, ובדיקות עזר 

ובדיקות חיוניים  סימנים  כגון  נוספת 

מעבדה. )15(.

למטופל,  נפשי  אומדן  לבצע  יש  בנוסף, 

זאת משום שחרדה הינה מרכיב משמעותי

בהופעת קוצר נשימה בקרב חולי אס"ק 

לב. לפיכך, אבחנה של קוצר נשימה לבדה 

אינה מספקת לפתרון הבעיה, היות וייתכן כי 

הגורם המרכזי לה הינו נפשי - מנטלי )10(.

במידה ותוצאות האומדן מצביעות כי הקושי 

הנשימתי אכן קשור לחולי באס"ק ואינו נגרם 

מגורמים אחרים )אשר ייתכן כי גם להם יש 

להתאים טיפול(, על האחות לתכנן תכנית 

למטופל  טיפולית המתאימה  התערבות 

לסיוע ולהקלה בתסמיני קוצר נשימה. 

טיפול לא תרופתי
הטיפול הסיעודי התומך בחולי אס"ק לב כולל 

סוגי טיפול שונים, ובכללם טיפול תרופתי 

וטיפול שאינו תרופתי, המתחלק לטיפול 

מכשירני וטיפול שאינו מכשירני )6(.

מטבע הדברים, בשל הגדרת הסמכויות 

ישראל הטיפול שאינו  הנוכחית במדינת 

תרופתי נמצא בתחומי הטיפול האפשריים 

לביצוע בידי אחות, ובאופן יחסי ניתן לביצוע 

ע"י אחות ללא תלות במרשמים והפניות 

לטיפולים אחרים )כגון טיפולים תרופתיים

מגוון וכו׳(.  רופא  מרשם  נדרש  אליהם 

הטיפולים הינו רחב ביותר. כמוזכר במבוא, 

הוא כולל מרכיבים רבים אשר רובם מבוססים 

על יחסים אישיים בין האחות המטפלת

והחולה ואינם מצריכים מכשור מורכב או מיוחד. 

כמו כן, על התערבויות אלו, שתפקידן להקל 

על הסימפטומים, להציע גישה הוליסטית 

ולכוון לא רק לסימפטומים הפיזיולוגיים

והפסיכולוגיים של המטופלים, אלא גם לטפל 

בצרכים החברתיים והרוחניים שלהם )8(.

להיות הטיפול  תכנית  על  שהוזכר,  כפי 

מורכבת מפן רגשי-נפשי ומפן פיזיולוגי, זאת 

משום שמטופל השרוי בחרדה או מתח צורך 

יותר, ולכן על האחות  כמות חמצן גבוהה 

או למצבו לחרדותיו  רגשי  לספק מענה 

הרגשי ובכך להפחית את דרישת החמצן 

של מערכות גופו. הטיפול הפיזיולוגי יתמקד 

בהרמת מראשות המיטה ותנוחת ישיבה 
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מקסימלית, המאפשרת שימוש מקסימלי 

בשטח הריאה. הדרכה לנשימה עמוקה על 

ידי הדגמה למטופל כיצד לנשום ובקשה 

אותי", בקשה מהמטופל  "לחקות  ממנו 

לפהק ועוד. שיטות אלו יגרמו לשימוש בשטח 

ריאה גדול יותר וימנעו תמט ריאתי. הדרכה 

שימוש תמנע  אשר  סרעפתית  לנשימה 

בשרירי עזר ובכך תוריד את תצרוכת החמצן

לשימוש הדרכה  הנשימה;  בתהליך 

בספירומטר המסייע בשמירה על מצב רוחו 

של המטופל בשל מתן תחושת הצלחה; 

שמירת נתיב אויר פתוח וסילוק כיח והפרשות 

באופן יעיל; תמיכה בחולה בעת אירועים של 

קוצר נשימה משמעותי תעניק לחולה ביטחון 

בסובבים אותו ותסייע בהפחתת אירועים, 

וכן ב"התגברות" על אירועים אלו על ידי

השראה רוגע על המטופל; תזונה נכונה 

בכוחה לספק אנרגיה מקסימלית למערכת

ארוחות לצרוך  מומלץ  כמו-כן  הנשימה, 

קטנות ע"מ לא לייצר לחץ על הסרעפת 

יומית  יום  בפעילות  סיוע  הקיבה;  מכיוון 

והדרכה לעצירות מנוחה מדודות במהלך 

ביצוע פעולות; עידוד למפגשים חברתיים 

- "קבוצת שווים" - בה רבים סובלים מאותם 

תסמינים ולפיכך עשויה לסייע בהפחתת 

החרדה בהתמודדות עם הסימפטום. בנוסף,

על המטופל לנשום בשפתיים קפוצות ע"מ 

לסייע בניצול שטח הריאה והגברת לחץ 

הנשימה. לבסוף, על האחות להדריך את 

לנטילת תרופות כרשום בנוגע  המטופל 

בהנחיות הרופא )3(. גם התקנת מאוורר 

טובה אוורור  תחושת  יעניק  אשר  בחדר 

למטופל, בכוחה לסייע למטופל בתחושת

המעמס ובהפחתת  יותר  טובה  אוורור 

הנשימתי  )5(.

אפשרות טיפול מומלצת נוספת אשר הוכחה 

כיעילה בקרב מטופלים אלו, היא שימוש 

בלחץ נשימה חיובי  .)CPAP, BiPAP( בחולים 

עם מצוקה נשימתית )קצב נשימות גבוה 

SPO2  נמוך מ-90%( נמצא  מ-25 לדקה, 

הטיפול יעיל על מנת להקטין את המצוקה 

הנשימתית ולהפחית את הסיכויים להנשמה

לפגוע  עשוי  זה  טיפול  אולם  פולשנית. 

בלחץ הדם של המטופל, ולכן על המטפל 

לנטר את לחץ הדם של המטופל לאורך כל

הטיפול)12( .

טיפול מקובל נוסף בחולי אס"ק לב הינו 

שימוש בדפיברילטור ובקוצבי לב לסוגיהם 

השונים. תפקידו של קוצב הלב הינו לשלוט 

בקצב הלב של המטופל ולטפל בזמן אמת 

בהפרעות קצב שונות, הנגרמות מגורמים 

שונים )ביניהם גם היפוקסיה(. לא מומלץ 

לשלב שימוש בקוצבים אלו ואף לעיתים 

מומלץ לנתקם משימוש, זאת בשל הכאב 

הכרוך בשוק החשמלי הניתן במקרים של 

הפרעות קצב וכן בשל היותם מאריכי חיים 

נמוכה פרוגנוזה  להם  אשר  במטופלים 

ונמצאים בתהליך גסיסה )8(.

סיכום
לסיכום: קוצר נשימה על דרגותיו השונות 

הינו מהסימפטומים העיקריים בקרב חולים

ועד המחלה  בתחילת  עוד  לב  באס"ק 

לשלביה הסופיים. השלכות סימפטום זה 

על החולה הינן רבות בשל ההגבלה והקושי 

בביצוע משימות יומיומיות בסיסיות. עם זאת, 

קיימות מספר דרכים אשר הוכחו כיעילות

לטיפול בסימפטום זה, וסוגי הטיפול מגוונים 

ועשויים להתאים לכלל המטופלים בדרכים 

שונות.

עקב האכילס העיקרי של הטיפול התומך 

בחולי אס"ק לב הינו חוסר המודעות לטיפול 

זה והגבול הדק שבין הטיפול מאריך החיים 

לטיפול התומך, אשר דומים במאפיינים רבים 

ומרכיבים רבים חופפים ביניהם. בשל כך 

קיימת חשיבות רבה להדרכת אחים ואחיות 

בקהילה ובאשפוז בנוגע לכלים הקיימים 

והתאמתם לחולים, זאת ע"מ שיוכלו כמנהלי 

הטיפול להקל על סבלם של המטופל ובני 

משפחתו בסוף חייו.

הלא הטיפול  שיטות  הוצגו  זו  בעבודה 

תרופתיות העיקריות לטיפול בסימפטום זה, 

מתוך הבנה כי בכוחה של האחות לפעול 

רבות גם באופן בו היא אינה תלויה במרשמי

את  לרכוש  האחות  על  וכדומה.  רופא 

המיומנויות לביצוע האומדנים הרלוונטיים 

למטופל, ע"מ שתוכל להביא לידי פעולה 

את שיטות העבודה לממש את תפקידה.

תרופתיים טיפולים  כאמור  קיימים 

אפשריים, אולם גם הם אינם עומדים בפני 

הצוות ועל  בלעדיים  כטיפולים  עצמם 

המטפל לשלבם בטיפול הכולל.

תפקיד האחות
ההשלכות לסיעוד הנגזרות מטיפולים אלו 

הינן רבות ומשמעותיות, זאת משום שהן 

מטילות על כתפיה של האחות אחריות רבה, 

הן לכשירות גבוהה בביצוע אומדנים חוזרים 

אשר ייתכן כי מעט מאוד השתנה בין אומדן 

לאומדן שאחריו אולם עליה להבחין בשינוי ולו 

הקטן ביותר, והן בהבנה מלאה של המנגנונים 

הפיסיולוגיים של הפתולוגיה על מנת להגיע 

לדרכי הטיפול היעילות ביותר והמותאמות 

ביותר למטופל. תפקידיה של האחות אם 

כן, יהיו זיהוי של הופעת קוצר נשימה אצל 

מטופלים אשר לא זוהה אצלם עד כה, זאת 

ע"י ביצוע אומדנים למטופלים אשר בקרבם 

עלולה להתפתח אי-ספיקת לב או מטופלים

ידועה לב  ספיקת  מאי  סובלים  אשר 

האומדן כלי  בהחמרה.  זיהוי  לטובת 

רחבה  אנמנזה  יכללו  לעיל  המפורטים 

וממוקדת בדפוסי הנשימה של המטופל

להתקשות עלול  הוא  בהם  ובעיתים 

בנשימה. לאחר מכן תבצע האחות בדיקה 

פיזיקאלית שתכלול האזנה לריאות המטופל, 

בדיקת בצקות פריפריות ועוד. לאחר אבחון

המצוקה הנשימתית על האחות להדריך 

ההחמרה לסימני  אודות  המטופל  את 

הנשימתית, ולפעולות אותן עליו לבצע על 

מנת להימנע מאירועי החמרה משמעותיים 

ועל מנת להקל על הנשימה בעת החמרה. 

לפיכך על האחות להיות בעלת יכולות הדרכה 
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גבוהות, משום שאת רוב הטיפולים המוזכרים 

מבצע המטופל באורחות חייו ולא ע"י נטילת 

תרופות וכדומה. לפיכך, הבנה מלאה של 

תוכן ההדרכה מקבלת משנה תוקף. 

נוסף על כל אלו, על האחות המטפלת להיות 

בעלת חמלה ואמפטיה היות והטיפול התומך 

לחולי אס"ק לב מתחיל עם קבלת האבחנה,

כפי שנהוג במקרים אחרים  דווקא  ולאו 

רק כאשר הטיפול הקוראטיבי נכשל. ולכן, 

תקופת הטיפול הינה ארוכה מאוד ועלולה 

אף לארוך מספר שנים. על האחות לגלות 

אמפטיה למטופל בתקופות ארוכות אלו.
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✓ דמי ניהול מהנמוכים בשוק*

✓ גיבוי של האיגוד המקצועי
✓ שירות אדיב ואישי

✓ ניהול איכותי ומקצועי

כתובתנו: רחוב וייצמן 14 , תל אביב 6423914

www.kav-habriut.co.il :אתר החברה
* דמי הניהול נגבים על בסיס הוצאות בפועל

* אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני האמור להינתן על ידי יועץ/ משווק מוסמך, בהתאם למאפיינים האישיים של כל אדם.

קו הבריאות
בע״מ קופ״ג  לניהול  חברה 

אנו עומדים לשירותך בכל עת!
מחלקת עמיתים:

טל. 072-2790003 | פקס. 072-2790090 | 9083*
moked@kavb.org.il
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תוצאות הבדיקה
השנתית

ממוצע דמי הניהול לשנת 2019*

יהב אחים ואחיות
חברה לניהול קופות גמל בע״מ

* ע"פ נתוני הגמל-נט

* דמי הניהול נגבים על בסיס הוצאות בפועל

* אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני האמור להינתן על ידי יועץ/ משווק מוסמך, בהתאם למאפיינים האישיים של כל אדם.

0.87%      0.69%           0.76%  0.68%       0.69%           0.62%           0.61%

0.22%

אחים ואחיות

מסלול

כללי

כלל

השתלמות

כללי

מנורה מבטחים

השתלמות

כללי

פסגות שיא

השתלמות

כללי

מגדל

השתלמות

כללי

אלטשולר

שחם

השתלמות

כללי

אקסלנס

השתלמות

כללי

הלמן-אלדובי

השתלמות

כללי

הידעת!
יש באפשרותך להמשיך לחסוך.)6 שנות ותק או גיל הפנסיה + 3 שנות ותק(בהגיעך למועד נזילות הקרן

היתרונות: 
)מוגבל בתקרת הפקדה שנתית(■ אין מס על ההפקדות והרווחים בקרן ההשתלמות■ הגדלת הצבירה הנזילה למשיכה בכל עת
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סלאמתק, סחתיין, עאפייה ועוד... 
ביטויים  אמפתיים בשפה הערבית כחלק מהכשירות

התרבותית של הצוות הסיעודי בארץ
דהאמשה כמאל, RN , MA , מורה לסיעוד ומרכז מחזור, ביה"ס האקדמי לסיעוד נצרת

kamaldahamsheh@nazhosp.com  :סופר מכותב

הקדמה
השפה הערבית, בדומה לשאר השפות,

כוללת בתוכה הרבה ביטויים, ניבים ומושגים 

ייחודיים. יש בה הרבה ביטויים בכדי להביע 

מחשבות ורגשות, במיוחד בזמן מצוקה,כאב 

וצער. יתר מכן, מייחד אותה גם שהיא כוללת 

28 אותיות ולפחות 4 אותיות שלא קיימות 

בשפות אחרות. החברה בישראל מהווה 

ומייצגת מפגש ומרקם רב תרבותי ורב דתי. 

הצוות המטפל יידרש בשלב מסוים במהלך 

עבודתם לטפל גם בחולים דוברי ערבית. 

 Cultural ב-  המטפל  הצוות  התמקדות 

competence, שהינה הכשירות התרבותית
והחברתית של הצוות לטפל במטופלים

מרקע תרבותי שונה, חשובה מאוד.

לפי מעשייה  חלק  הינה  כזו  התמקדות 

בשדות ובמיוחד  מקצועיים  סטנדרטים 

הקליניים. בכדי לעשות זאת, המטפלים 

צריכים לדעת ולהיות מודעים לתרבות השונה 

של המטופלים שכוללת אורח החיים, אמונות 

ועמדות בריאותיות והתנהגויות שונות )1(.

התנהגות הצוות שכוללת שימוש בביטויים 

בהם משתמש החולה, כמו אמירת שלום ועד 

ללחיצת ידו, תורמים לפיתוח כבוד, חמלה 

ומונעת בניית מחסומים. הדבר  ואמינות 

מחזק את שיתוף הפעולה של החולה ושל 

משפחתו עם הצוות המטפל, מה שמשפר 

את הטיפול הכוללני בו )1(.

הצוות על  ולהקל  לסייע  בא  זה  מאמר 

המטפל בזמן המפגש הטיפולי, בכך שהוא 

תורם להבנת אספקט מההיבט התרבותי 

שהוא אספקט השפה. במאמר מוזכרים כמה 

ביטויים אמפתיים שאפשר ללמוד, להבין 

ולהשתמש במפגש היומיומי עם החולה 

דובר הערבית. 

הביטויים בערבית
כשמישהו חולה

כצוות סיעודי אנו מבינים שבני אדם בשלב 

מסוים בחייהם הופכים להיות חלשים, רכים 

וחשופים למחלות. ידוע לנו גם שהרפואה 

המודרנית עשתה דרך ארוכה במניעה וריפוי 

של מחלות שונות, אך מצד שני אוכלוסיות 

שונות, ובמיוחד האוכלוסייה הערבית שרובה

הטיפול  לקבלת  בנוסף  מסורתי,  הבוגר 

הרפואי והתרופתי מוצאים נחמה ורגיעה 

גם בשימוש בתפילות, כי הטיפול הוא בידי 

הצוות אך הריפוי הוא בידי האל. 

ביטוי כמו "תהיה בריא" או “ "get well" אינו 

מושג נפוץ בערבית. משתמשים במילה 

"סלאמתק" )לזכר( ו"סלאמתיק" )לנקבה(,

שזה שימוש קרוב לאמירה "תרגיש טוב". 

באומרו  מגיב  כלל  בדרך  החולה  האדם 

"אללה יסאלמאק", שפירושו "אלוהים ישמור 

עליך". יש כאלה שמוסיפים ואומרים "אלף 

סלאמה", שמתרגם ל-"אני מאחל לך אלף 

בריאות". הביטוי הספרותי שמשומש אצל 

אתמנא לק אלשיי "חלק מהאנשים הוא 

פאא אלעאג׳יל" - "אני מאחל לך החלמה 

מהירה". יכולים גם לומר "שאפאקא אללה" 

)גבר( או "שאפאקיי אללה" )אשה( - "יהי 

רצון שאלוהים ירפא אותך".

כאשר מישהו מתעטש? 
ברחבי העולם אומרים למישהו שמתעטש 

"יברך אותך" )“bless you”(. הביטוי בערבית 

הוא "צחה", שמקבילה ל"בריאות" בעברית .

מרבית הערבים )המוסלמים( אומרים לאחר 

שפירושה  "אלחמדו-ללה",  התעטשות 

"השבח לאל", ואז נוטים לומר בתגובה למי 

שמתעטש "ירחאמקום אללה", שמתרגם 

כ"שאלוהים ירחם עליך". 

לא תראה רוע?
ענאק ייבעיד  "אללה  אומרים  בערבית 

אלשאר" - "אלוהים ימנע מהרע לפגוע בך" 

ורווחה, כשהם רוצים לאחל למישהו טוב 

טוב  מרגישים  שאינם  לאנשים  במיוחד 

בגלל מחלה או בגלל שפגעה בהם כביכול

"עין הרע". לכן מתפללים לאללה שיסלק

את כל הרוע מאותו אדם. בהקשר זה גם 

מרבים להשתמש במונח "מה שאא אללה״ 

)"Mash’Allah( - "זה רצון אלוהים", בכ להפגין
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כבוד או הערכה לאדם או 

לאירוע או לאחר בניית/קניית 

בית. והחשוב ביותר, לשימוש

לאיחולים לתינוק שזה עתה 

מכל להימנע  בכדי  נולד 

פגיעה של עין הרע. הרבה 

את  גם  מוסיפים  אנשים 

ma-  המונח "מברוך" )הגייה

bruk( - "מזל טוב". הביטוי 
"אללה יחמיק" - "שאלוהים 

יגן עליך", משומש לאיחול 

בריאותי  שמצב  למישהו 

לא טוב או אם מישהו נופל 

בטעות. 

לאחר שמישהו עשה מקלחת,
הסתפר או התגלח?

"נעיימאן". זה כמו לברך  אומרים לו/לה 

את האדם על כך שהוא נראה נקי ורענן. 

המקבילה בעברית היא "ספיחס". התגובה 

של אותו אדם היא "אללה יינעים עליק", 

היא  זה  לביטוי  הקרובה  כשהמשמעות 

"אלוהים ייתן לך כל טוב".

?“Sahtein“ ין ַסְחֵתּ
َصحتين )צְַחֶתיין(, צורה זוגית של מערבית: 

)صحة/צחה( - "בריאות". מלים נרדפות הן 

כל הכבוד או יישר כוח. אבל למלה יש הרבה 

שימושים אחרים, כמו שבזמן ארוחה אומרים 

"סחתין" שמתורגם ל-"בריאות", המקבילה 

בעברית "בתאבון". עם זאת, הרבה אנשים 

אומרים "סחתין ועאפייה", מונח שמאחל 

לאנשים בריאות כפולה או בריאות ושגשוג. 

הביטוי גם בא לידי ביטוי כאשר מישהו מזמין

אחר לארוחה, ובתשובה הוא עונה לו תודה - 

"סחתין". חלק גם משתמש בביטוי "סחתין" 

למישהו שמשתעל. התגובה לכל השימושים

"אני  שמשמעו  קאלבאק",  "עלא  היא 

מאחל לליבך בריאות טובה", או פשוט עונים 

ב"שוקרן" )תודה( )2(.

כשעובדים קשה
אומרים לאדם שמבצע כל סוג של עבודה 

או פעילות גופנית באמירה "אללה יעטיק

אלעאפיה", שפירושו "יהי רצון אלוהים וייתן 

לך בריאות וכוח". אותו משפט משמש גם 

לברך כל פועל כשפוגשים או כשעוזבים 

אותו, בין אם ידוע או לא ידוע לדובר. התגובה 

הטובה ביותר לכך היא "אללה יעאפיק" - 

"שאלוהים ייתן גם לך בריאות וכוח".

ביבליוגרפיה

1. Dreher, l. & MacNaughton, N.)2002(.cultural competence in nursing: Foundation or fallacy? Nursing Outlook, volume 50, number 5, 
181-186.

2 .Retrived from:  https://he.wiktionary.org/wiki/%D7%A1%D7%97%D7%AA%D7%99%D7%9F .)2020(.ין  ַסְחֵתּ

"אללה  בביטוי  להשתמש  גם  אפשר 

יקאוייק" כאשר מישהו רוצה לאחל לפועל

הכוח"  לו את  ייתן  "שאלוהים  לחולה  או 

בכדי להתמודד עם הקשיים. בכדי לנחם 

אנשים שלא מרגישים טוב וסובלים, אומרים

"יהי רצון  "אללה ייסאבראק", שפירושו 

אלוהים שיספק לך סבלנות". תגובת התודה

תיפגע "שלא   - "תיסלם"  בביטויי  תהיה 

מכלום",  או/ו "באראק אללה ביק", המקבילה

ל"תבורך". 

לסיום, התקווה היא שגם ברמה האישית 

הכרת והבנת השימוש בביטויים אלה וביטויים 

אחרים מכל מיני שפות, יכול להוות מקור 

לגאווה ולשמחה לצוות שכובש את האתגר 

והקושי של לימוד ביטויי שפות אחרות.
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תקציר
רקע- טיפולי פוריות ללא ספק מהווים כיום 

פתרון לבעיות שונות בתחום הפוריות והם 

ומבחינת  מתקדמים מבחינה טכנולוגית 

יחד עם זאת רבים  שיעור ההצלחה, אך 

דיווחו כי לטיפולים היו השלכות על תחומי 

חיים אחרים, כגון :יחסים זוגיים וחברתיים 

, תחושת רווחה אישית, איכות חיים כללית 

ועל מקום העבודה.

מטרת המחקר: בחינת מערכות תמיכה 

בתוך המסגרת המשפחתית שבו נמצאת 

האישה במהלך טיפולי הפוריות.

450 מטופלות  שיטה: במחקר השתתפו 

הנמצאות בטיפולי פוריות בארץ )טיפולים 

תרופתיים ו-IVF( משלושה מבני משפחה 

)נשואות, רווקות וחד מיניות(. המשתתפות 

 the) השיבו לשאלון שהתבסס על שאלון של

 fertility problem inventory FPI-1991( -

Newton et al. שכלל שאלות פתוחות  על 
אופן ההתמודדות שלהן עם טיפולי הפוריות 

ניתוח  וקיימות.  ומערכות תמיכה במידה 

הנתונים כלל מבחנים סטטיסטיים בהתאם 

לשאלות המחקר.

ממצאים: התוצאות מראות כי מבנה המשפחה

משפיע על ההתמודדות של נשים עם טיפולי 

פוריות. נשים עם בת זוג דווחו על תמיכה 

יותר מבת הזוג בהשוואה לנשים  גבוהה 

 F )1,298( =121.57, p(( נשואות ולרווקות

01.>. בנוסף, 46% מסך הנשים במחקר דווחו 

כי לא היו זקוקות לתמיכה נפשית. 

מסקנות: המחקר הראה כי טיפולי פוריות 

השפעת המסגרת המשפחתית
על התמודדות נשים עם טיפולי פוריות

לימור רימר RN , MA, מרכז בריאות האישה מכבי מודיעין

rimerl@gmail.com :סופר מכותב

הם מקור למצוקה פסיכולוגית שיש להם 

השלכות הרסניות לרווחתם הפסיכולוגית 

של המטופלים. יש להציע ייעוץ פסיכולוגי 

בכל שלב של טיפול פוריות, ולא רק כאשר 

הטיפול נכשל.

מבוא
מושג המשפחה השתנה באופן ניכר בשנים 

האחרונות. לצד שינויים אלו ישנה מגמת 

עליה של נשים רווקות ,הומוסקסואלים או 

לסביות המחפשים סיוע רפואי על מנת

. לטיפולי הפוריות  להביא ילדים לעולם 1 

ישנם השפעה רגשית על זוגות עם קשיים 

בכניסה להריון, כמו גם נשים רווקות או

לסביות שבוחרות בשיטה זו כדרך להביא 

ילדים לעולם. אנשים הנאבקים עם בעיות 

וטיפולי פוריות הם בדרך כלל צעירים ובריאים 

)מלבד הקושי שלהם להרות(, אולם הטיפול

במצב זה מצריך התערבויות רפואיות שיכולות

להיות בעלות השפעה רגשית זהה למחלה

והאובדן האבל  תחושות  קשה.  כרונית 

שחשים לעיתים יחידים או זוגות בעקבות 

קשיי הפריון מתעצמות לעיתים בשל החוויה 

כי מדובר באבל פרטי שאינו מוכר מבחינה 

חברתית, ולעיתים בשל הנטייה של הזוג 

או יחידים לא לשתף. כמו כן, תחושות אלו 

תורמות לעיתים להגברת תחושה של בדידות 

ומצוקה 2 . אף על פי שטיפולי פוריות מציעים 

יותר מאי  סיכויים גבוהים להורות להרבה 

פעם, הם כרוכים גם בהתמודדות נפשית 

מורכבת: הם תובעניים, מסובכים ומסורבלים

בדימוי העצמי, פוגעים  גם  כמו  לביצוע, 

ביחסי הזוגיות ובעצם מארג החיים האישי 

- זה מכונה בספרות  של האדם. משבר 

.reproductive trauma3

מחקרים רבים נעשו בתחום קשיי התמודדות 

של זוגות במהלך טיפולי פוריות. מחקר זה 

עם זאת, בוחן גם את ההתמודדות של נשים 

שקיבלו הרבה פחות תשומת לב בספרות. 

ומערכות הקשיים  את  בודק  זה  מחקר 

מסגרות בשלוש  נשים  של  התמיכה 

משפחתיות שונות: משפחה מסורתית - זוג 

נשוי הטרוסקסואלי, משפחות חד-הוריות 

ומשפחות חד-מיניות, את אופן ההתמודדות 

שלהן עם טיפולי פריון , הקשיים שהן חוות 

במהלך הטיפולים ומערכות התמיכה שלהן.

סקירת ספרות
במאה אירעו  מהפכניות  תמורות  הרבה 

הדומיננטית המהפכה  אולם  העשרים, 

בשליש האחרון של המאה היא המהפכה 

העיור, התיעוש,  של המשפחה. תהליכי 

הליברליזם, הדמוקרטיה, האינדיווידואליזם 

לשינויים הביאו  האישה,  מעמד  וקידום 

משמעותיים בתא המשפחתי כך שמבנה 

המשפחה המסורתי נעשה פחות שכיח 

ויותר מבני  יותר  ובמקומו נעשו רלוונטיים 

שהיו  מאלה  ומגוונים  שונים  משפחות 

בעבר. בעוד שבעבר נישואין היו המסגרת

טיפולי ילדים,  ללדת  היחידה  המקובלת 

מסגרות ביצירת  סייעו  חדשניים  פוריות 

משפחתיות חדשות, כמו משפחות חד הוריות 

ומשפחות חד מיניות 4.

אי פוריות הינה בעיה בריאותית עולמית 
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נרחבת שהפכה לשכיחה באופן משמעותי 

בשנים האחרונות. על פי נתוני ארגון הבריאות

העולמי אי פוריות היא "מחלה של מערכת 

הרבייה שהוגדרה על ידי הכישלון להשיג הריון 

קליני לאחר 12 חודשים או יותר של יחסי 

מין סדירים לא מוגנים". כיום זה משפיע על 

10% –15% מהזוגות ההטרוסקסואליים בהם 

האישה בגיל הפוריות 5. הגדרה זו מחריגה 

זוגות חד מיניים ורווקות הטרוסקסואליות, 

ועם זאת נשים לסביות ורווקות, ללא קשר 

לנטייה המינית שלהן, הן כולן עקרות במובן 

מסוים מכיוון שאולי אינן מסוגלות להתרבות

עקרות אי  המונח  מין.  יחסי  באמצעות 

חברתית )social infertility( המופיע בספרות

שאינם לאנשים  ומתייחס  הביואתיקה 

מסוגלים להתרבות בגלל גורמים הקשורים 

לבן זוגם, עשוי להתאים לשתי קטגוריות 

אלה של מטופלות 6.

בחברה הישראלית נושא הפריון וההולדה 

הינו בעל חשיבות חברתית ותרבותית עצומה. 

הורות נתפסת כאחד המדדים להצלחה 

ונחשבת ליעוד הבסיסי של בני האדם. ויתור 

גמור ומכוון על הורות היא עדיין תופעה 

בלתי שכיחה בישראל, אך בישראל ישנה 

תביעה כלפי המדינה לא רק לאפשר להקים

משפחה אלא גם לסייע בפועל, דהיינו במתן 

שירות רפואי ובמימוש זכות ההורות. עניין 

זה בא לידי ביטוי מובהק בהכרה בחובת 

המדינה לממן טיפולי פוריות בהיקף שאין 

כמותו במדינות אחרות. מספרם הגדול של 

מחזורי הטיפול מתבטא גם במקרה של 

אימהות חד הוריות מבוגרות המתעברות הן 

מתרומת ביצית והן מתרומת זרע, ועוברות

מעל ל-17 מחזורי טיפול לאישה. אין זה 

מפתיע כי בישראל יש יותר מרפאות פוריות 

לנפש מאשר בכל מדינה אחרת. הנתונים 

IVF ושימוש בטיפולי החריגים של טיפולי 

הגישה ידי  על  נתמכים  בישראל  פוריות 

הפרו-נטליסטית של המדינה לקידום חירות 

הרבייה 7.

הנסיבות שמביאות כל אחת מנשים אלו 

לטיפולי פוריות הן שונות :

• זוגות נשואים מגיעים לטיפולי פוריות לאחר 
שניסו להיכנס להריון באופן טבעי במשך 

ויכולים  שנה אחת לפחות ללא הצלחה, 

לנבוע מבעיה של בן הזוג )26%(, הפרעה 

בביוץ )21%(, מסיבה לא ברורה )28%( ובעיה 

משולבת של שני בני הזוג, אך האישה היא 

זאת שעוברת טיפולים.

• נשים חד הוריות שהינן רווקות בסוף שנות 
ה-30 לחייהן אשר ניסו ליצור קשר זוגי שלא 

הוביל לקשר קבוע, והן מגיעות לתקופה שבה 

הפוריות מתקרבת לקיצה ונוצרת התחושה 

של "עכשיו או לעולם לא". טיפולי הפוריות 

שהן עוברות הופכים למורכבים יותר ככל 

שהן יותר מבוגרות.

• זוגות חד מיניים - לסביות הן נשים צעירות
בעיות להן  אין  לרוב  אשר  כלל  בדרך 

פוריות, אך בכל זאת נזקקות לטיפולים על 

מנת להיכנס להריון ולעיתים אף הן מגיעות 

.IVF 8 לטיפולי

לטיפולים מסוג זה יש השלכות רגשיות 

עבור כל ההורים הפוטנציאלים, כולל זוגות

הטרוסקסואליים, רווקות וחד מיניות. למרות 

שכעת טיפולים אלה מתקדמים יותר ולעתים

מפרכים קשים,  הם  מצליחים,  קרובות 

וקשיי  תסכול  אחת  לא  בחובם  וטומנים 

התמודדות. מטופלות רבות אומרות כי הם 

משפיעים על היבטים רבים בחייהם כמו יחסי 

אישות וחברה, איכות חיים כוללת ותפקוד 9.

בגלל ההשפעות הרגשיות האמורות מחקר 

זה נועד לבחון את מערכות התמיכה של 

פוריות, שכן טיפולי  העוברות  אלו  נשים 

בחברה כמו שלנו מייחסים גבורה לאימהות 

גיל, בכל מחיר, בכל מצב בריאותי, בכל 

משפחתי כלכלי או רגשי. לכן קשה להתנגד

למסלול הטיפולים המפרך. המסלול היחיד 

שזוכה לתמיכה וללגיטימציה חברתית היא 

פוריות מטופלות  של  במצב  הימצאות 

ומשום כך זוגות ואף יחידים עושים מאמצים 

ניכרים על מנת להביא ילד לעולם, אף כי 

מדובר בטיפולים יקרים, מתישים, מסוכנים 

לבריאות ובגילאים מאוחרים ישנם סיכויים 

נמוכים יותר לכניסה להריון 10.

שאלות המחקר: 
1. האם למבנה המשפחתי יש השפעה על 

התמודדות של נשים עם טיפולי פוריות? 

2. האם מערכת התמיכה הזוגית עבור נשים 

יציבה בהשוואה  בטיפולי פוריות בהכרח 

לזאת של הרווקות או הלסביות?3. האם לסוג 

הטיפול יש השפעה על אופן ההתמודדות 

עם טיפולי פוריות? 

4. כיצד באה לידי ביטוי ההתמודדות עם 

הטיפולים במידה ולבני הזוג כבר יש ילדים?

5. האם לגיל המטופלת יש השפעה על אופן 

התמודדותה עם טיפולי פוריות? 

שיטה
המחקר הינו מחקר כמותי שבו נאספו נתונים 

כמותיים )שאלונים(.

המדגם: המטופלות נבחרו בדגימה מקרית 

פשוטה. כולן עברו טיפולי פוריות )טיפולים

החזרת כולל   IVF וטיפולי  תרופתיים( 

מוקפאים. המטופלות קיבלו הסבר מפורט 

על המחקר והסכימו להשתתף בו.     

לא נכללו במחקר: 

בני זוג בטיפולי פוריות הזקוקים לתרומת 

זרע.     

מטופלות שביצעו מחזורי מעקב ביוץ עם 

הכוונה ליחסים - דהיינו ללא טיפול תרופתי.   

מטופלות מעל גיל 45 העוברות טיפולים עם 

תרומת ביצית.

מטופלות לשם פונדקאות.

פוריות בשימור  המעוניינות  מטופלות 

)הקפאת ביציות(.

כלי המחקר: המשתתפות השיבו על שאלון 

חצי פתוח אשר מורכב משאלות סגורות

למספר ומחולק  פתוחות,  ומשאלות 

)פרטים כלליות  שאלות  קטגוריות: 
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וטיפולים שעברו  בדיקות  דמוגרפיים, 

שבוצעו(, מערכות תמיכה שעומדות לרשותן  

)בן/בת זוג, משפחה והסביבה הקרובה( ועל 

אופן ההתמודדות של המטופלות עם טיפולי 

הפוריות. השאלון מבוסס על 2 שאלונים 

קיימים: 

 The fertility problem inventory (Newton et
al 1999). 1 – מציע גישה מקיפה בהערכת 
הסטרס הנובע מאי פוריות על-ידי מדידת 

–ההשפעה על ממדי החיים החברתיים, הזו

גיים, המיניים וחשיבות ההורות בחיי מטופלות 

פוריות.

Ways of coping questionnaire .2 – שאלון 
Lazarus’ trans--לש מדדי התמודדות הנגזר מ

actional model of stress (1985(. שאלון 
זה מורכב מ-8 מדדים מרכזיים הבודקים 

אסטרטגיות התמודדות שונות ופונקציות 

התמודדות עם ויסות רגשות.

הליך: טרם הפצת השאלון היה צורך באישור 

ועדת האתיקה של מכבי. אישור של הועדה 

ניתן לאחר שינויים קלים בפרוטוקול המחקר,

ניתוח  )לצורך  המחקר  שאלון  קידוד 

כל של  החתמה  ונדרשה  סטטיסטי( 

מטופלת על טופס הסכמה מדעת. השאלון 

היה אנונימי ואינו כלל שום פרט מזהה. 

סוגיות אתיות של המחקר: במידה ובמהלך

בין אם השאלון התגלתה בעיה כלשהי, 

זוגית, רפואית או אחרת, המטופלת הופנתה

לקבלת טיפול מתאים, דהיינו לרופא המטפל, 

לפסיכולוג, טיפול זוגי וכן הלאה. בנוסף, דווח 

לוועדה על אירוע חריג כאשר המטופלת 

הופנתה לטיפול במקרה הצורך.

ניתוח הנתונים: נתוני כל השאלונים נכתבו

המקודד השאלון  עפ"י   Excel בטבלת 

ונותחו בעזרת תוכנת SPSS. לחישוב הקשר 

בין משתני המחקר נעשה שימוש במבחן 

Chi square, ועל מנת להעריך את השונות 
בין קבוצות במשתנים מתמשכים )הרמה 

שבה נשים מרגישות תמיכה( חושב ניתוח 

השונות. בנוסף, על מנת לבחון קשר בין 

מצב משפחתי ותמיכה של בן משפחה או  

בן/בת זוג נערך מתאם פירסון.

ממצאים: 
במחקר השתתפו 450 נשים. המדגם חולק 

ל-3 קבוצות: 33.3% נשואות, 33.3% רווקות 

ו-33% נשים עם בת זוג. הגיל הממוצע היה 

SD = 5.18( 36.41(. רובן היו בעלות תואר

ניסו   )73%( רוב הנשים   .)49.7%( ראשון 

להרות כשנתיים או פחות מזה. רוב הנשים 

במדגם הכולל )64.4%( ביצעו טיפול הורמונלי 

/ IVF וכ-14.7% מכלל המדגם ביצעו טיפול

החזרת מוקפאים. למחצית מהנשים במדגם 

היה ילד אחד או יותר.

השפעת המסגרת
המשפחתית

נמצא קשר משמעותי בין המצב המשפחתי 

לבין הטיפולים הנלווים לניסיון להרות. רוב 

הנשים הרווקות עברו יותר טיפולים )73.3%( 

בהשוואה לנשים נשואות )65.3%( ונשים עם 

בת זוג )54.7%(

תמיכה משפחתית ותמיכה של
בן/בת זוג

נמצא כי בעוד שנשים נשואות דיווחו על 

הרמה הגבוהה ביותר של תמיכה משפחתית

נשים  לעומת  להרות  הניסיונות  במהלך 

רווקות או עם בת זוג, נשים עם בת זוג דיווחו 

על תמיכה גבוהה יותר מבן הזוג בהשוואה 

לנשים נשואות. 

בקרב כל הנשים עידוד ותמיכה דורגו כסוג 

של תמיכה נפשית הכי נפוצה )22.3%(, בעוד 

שנשים עם בת זוג דיווחו על דרגה גבוהה 

ביותר של אמפטיה )28.7%(. בנוסף, 9.8% 

מהנשים דיווחו על הקשבה ושיחות כסוג 

נוסף של תמיכה, כאשר נשים נשואות נהנות 

מאד מסוג זה של תמיכה )12.7%(. בערך 

כמחצית מהמדגם הכולל )46.7%( דיווחו כי 

לא נזקקו לתמיכה נפשית )תמיכה ממקור 

חיצוני(  בעוד שכמעט רוב הנשים עם בת זוג 

דיווחו כי לא נזקקו לתמיכה נפשית )94.7%( 

ונשים  בהשוואה לנשים רווקות )11.3%( 

נשואות )34%(.

התמודדות
בקרב כל הנשים אסטרטגיית ההתמודדות 

הכי נפוצה במקרה של כישלון טיפולי היא 

אופטימיות )30.7%(. מעניין לציין כי בקרב 

נשים נשואות 12.6% דיווחו כי כל אחד מבני 

הזוג מתמודד עם רגשותיו בדרכים שונות 

)בדרך שלהם(.

סוג הטיפול 
מושפעות היו   IVF טיפול  שעברו  נשים 

יותר בהשוואה רגשית באופן משמעותי 

לנשים אשר ביצעו טיפול תרופתי +IUI, אולם 

רמת האמונה או קבלת המצב לא היו שונות 

בין הנשים בהתאם לסוג הטיפול.

הימצאות ילדים נוספים במשפחה
נשים שלהן אין ילדים מושפעות באופן שלילי 

יותר בהשוואה לנשים עם ילדים. בנוסף, 

נשים ללא ילדים מאמינות שקשיים בכניסה 

להריון נובעים מעניין של אמונה יותר מאשר 

נשים עם ילדים.

גיל האישה
נמצא כי לנשים צעירות יותר יש יותר תמיכה, 

–אך הן גם יותר מושפעות באופן שלילי מטי

פולי הפוריות בהשוואה לנשים מבוגרות יותר.

דיון 
מזה זמן רב שטיפולי פוריות הם מרכז דיון 

ומי צריך  מתמשך על מתי, איפה, מדוע 

זה  מוויכוח  ניכר  חלק  בהם.  להשתמש 

בדק את השימוש ב-ART )טיפולי פוריות

באמצעות טכנולוגיות מתקדמות( על מנת 

מהמודל חורגות  אשר  משפחות  לבנות 

המסורתי של זוג הטרוסקסואלי וילדיהם 11 .

נשים רווקות                                                                             
ירידה  פוריות האישה משתנה עם הגיל. 

בפוריות מתרחשת בהדרגה בשנות ה 30-, 

וגוברת במיוחד לאחר גיל 35. נמצא בספרות 
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שנשים רווקות הפונות לטיפולי פוריות הן 

לרוב נשים מבוגרות יותר בסוף שנות ה-30 

לחייהן, אשר מגיעות להיות אימהות חד 

הוריות מבחירה בעקבות השעון הביולוגי 

המתקתק, הרצון לממש אימהות וההבנה 

שהגבר המיוחל כבר לא יגיע. מכיוון שהפריון 

יורד לאחר גיל זה, לנשים אלו יש  הטבעי 

ירידה בתשואת הביציות ואיכות הביציות. 

נשים מבוגרות פחות מגיבות לגונדוטרופינים 

ומייצרות מספר נמוך יותר של זקיקים למרות 

מינונים גבוהים יותר של גונדוטרופינים, ולכן 

נזקקות למספר רב יותר של טיפולים 12. 

מנגד נטען כי הזדקנות ביולוגית של השחלות 

יכולה להתרחש ללא תלות בגיל הכרונולוגי,

רזרבה רואים  אנחנו  לעבר  בניגוד  והיום 

שחלתית מופחתת גם בנשים צעירות יותר 13.

השפעת אי הפוריות על בן/בת הזוג
מחקרים הראו כי הלחץ של ההורות משפיע 

לרעה על איכות היחסים ומקרין לאושר הזוגי 

בקרב זוגות הטרוסקסואליים. נמצא כי אי 

פוריות קשורה לבעיות זוגיות וקונפליקטים 

בזוגיות, ויש לה השלכות חמורות על הרווחה 

הנפשית והחברתית של המעורבים. זה יכול 

להיות בעייתי שכן הקשר הזוגי נתפס כמקור 

התמיכה החשוב ביותר בהקשר של טיפולי 

פוריות 14 .

בקרב  היחסים  איכות  את  שבחן  מחקר 

זוגות לסביות והטרוסקסואליים העוברים 

טיפולי פוריות, מצא כי זוגות לסביות דיווחו 

ועל שביעות  יציבות  יחסים  על מערכות 

רצון גבוהה ממערכת היחסים שלהן גם 

לאחר טיפול לא מוצלח, בהשוואה לירידה

זוגות  בקרב  שהופיעה  היחסים  באיכות 

הטרוסקסואליים. הועלתה המחשבה כי 

זוגות חד מיניים עשויים להיות יעילים יותר 

ממקביליהם ההטרוסקסואליים ביכולתם 

לנווט קונפליקטים ולעבוד בצורה הרמונית 

על משימות משותפות. ישנם המציעים כי 

נשים הן ספקיות תמיכה טובות יותר מגברים 

ושבנות זוג מעניקות תמיכה טובה יותר, מה 

שיכול להסביר את רמת הסכסוך הנמוכה 

בקרב זוג לסביות 15. 

ההשפעות הרגשיות של הטיפול, 
בעיקר של הפריה חוץ גופית      

בספרות מצוין כי אמנם נשים רבות העוברות

רגשית מצוקה  חוות  פוריות  טיפולי 

IVF הינו טיפול אלטרנטיבה  משמעותית. 

לאחר שטיפולי פוריות נכשלו. נמצא כי  טיפול 

IVF הינו טיפול מלחיץ פסיכולוגית ורגשית. 
 IVF-הלחץ לפני, במהלך ו/או אחרי הטיפול ב

הוא רב ממדי. יש את המקור הכרוני למתח 

הנגרם כתוצאה מאיום של עקרות קבועה 

ואובדן תקווה. מקור נוסף ללחץ הוא איום 

הטיפול עצמו, כמו שאיבת ביציות ואפשרות 

לכישלון בכל אחד מהשלבים השונים של 

הטיפול. שאיבת ביציות והמתנה לבדיקת 

ביותר  נמצאו השלבים המלחיצים  הריון 

   .IVF 16 במחזור

אי פוריות משנית
על פי הגדרת ה-WHO חוסר היכולת של בני 

זוג להיכנס להריון לאחר שילדו בהצלחה 

בעבר נקרא Secondary Infertility . חלק גדול 

מהמחקרים בנושא אי פוריות וההשפעות 

הפסיכולוגיות של אבחון וטיפול מתמקדים 

באי פוריות ראשונית. החוויות של נשים וזוגות 

המתמודדים עם עקרות משנית הוזנחה הן 

מההיבט המחקרי והן מהשוני האפשרי של 

ההשלכות הפסיכולוגיות. עקרות משנית 

יכולה להיות הרסנית באותה המידה כמו אי 

הפוריות הראשונית. יש להכיר בכך שחשוב 

לאנשים לא רק להקים משפחה, אלא שיהיה 

להם את גודל המשפחה שהם רוצים. הטיפול 

בעקרות משנית הוא בדרך כלל זהה לזה של 

עקרות ראשונית 17.

הקשר בין גיל אישה להתמודדות    
באופן קשור  המטופלת  גיל  כי  נמצא 

מצב לפוריות,  הקשור  ללחץ  משמעותי 

חרדתי וסימפטומטולוגיה דיכאונית. תוצאות 

המחקר הצביעו על כך שנשים מבוגרות 

סבלו מרמות גבוהות יותר של לחץ, חרדה 

וסימני דכאון הקשורים לאי הפריון מאשר 

נשים צעירות יותר 18.       

ההשפעה של טיפולי פוריות
ממושכים 

נמצא כי ככל שהטיפולים הרפואיים תובעניים 

ופולשניים יותר, כך התסמינים המדווחים 

יותר. כל מחזור  של חרדה ודכאון גבוהים 

טיפול שחולף מביא עמו נסיעה ברכבת 

הרים של רגשות כמו כעס, בגידה, אשמה, 

עצב ואפילו תקווה. עם כל  חברה שמודיעה 

על הריון וכל אישה בהריון שעוברת ברחוב, 

החרדה והסטרס של המטופלות מתעצמים 

19 . עוד נאמר כי גברים עלולים לחוש חוסר 

אונים בניסיון לנחם את בת הזוג, וחשים 

מתוסכלים על כך שאינם יכולים לפתור את 

בעיות האי פוריות שלהן. לעיתים בני הזוג 

מתחבטים בסוגיה של מתי "להרים ידיים" 

ולהפסיק את הטיפול הרפואי לאחר שלא 
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צלח. לעיתים יש פער בין בני הזוג באשר 

לרצונם להפסיק או להמשיך, שעלול לגרום 

להאשמות ולכעסים ביניהם 9.

סיכום
המחקר הראה כי טיפולי פוריות הם מקור 

לסבל פסיכולוגי שלו השלכות הרסניות 

על רווחתם הפסיכולוגית של המטופלות. 

מקורות התמיכה שעומדים לרשותן של 

המטופלות, כמו הסביבה הקרובה, משפחה, 

חברות ואפילו בן/בת הזוג, אינם יודעים תמיד 

כיצד לנהוג בזמן הטיפולים או בעת אובדן 

הריון. הם אינם יודעים אם רצוי שיתנו עידוד, 

עצה או נחמה, שלעיתים עלולה להתפרש 
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כחטטנות ואפילו פגיעה בשל המצב הרגיש

הצוות גם מצד  נמצאות.  בו המטופלות 

הרפואי, שלמרות האמפתיה שהוא מביע 

אלו  למטופלות  המטופלות,  של  לסבל 

לעיתים יש תלונות שקשה להתמודד עמן. 

מרבית המטופלות מסוגלות להתמודד עם 

הדרישות המרובות של הטיפולים ומאמינות 

כי הן אינן זקוקות לתמיכה מקצועית לשם 

חוות  כ-20% מהמטופלות  זאת,  כך. עם 

מצוקה משמעותית שגובה מחיר כבד על 

משאבי ההתמודדות שלהן.

נקיטת אמצעים למניעת בעיות פסיכולוגיות

הטיפול  הצלחת  על  להשפיע  העלולות 

הינה נושא קריטי, לא רק על מנת להפחית

חרדה  ולמנוע  פסיכולוגיים  סימפטומים 

ודכאון, אלא גם כדי לשפר את הבריאות 

יעוץ להציע  יש  מוצלח.  והריון  הגופנית 

פסיכולוגי בכל שלב של טיפולי הפוריות ולא 

רק כאשר הטיפול נכשל. יש צורך בהכנה

הרפואיות  הפרוצדורות  לגבי  מוקדמת 

אשר זוגות ויחידים אמורים לעבור, יחד עם

ההשלכות האפשריות. 

חשוב לאתר ולמקד מטופלות שנמצאות 

בסיכון גבוה המציגות  מצוקה פסיכולוגית

משמעותית ולהפנותן לקבלת עזרה נפשית

ויחידים מקצועית, ולבצע הערכה של זוגות 

בהקשר של גורמים וממצאים פסיכולוגיים

כחלק אינטגרלי מפרוטוקול של טיפולי הפוריות.
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תקציר
המאמר דן באחד האתגרים המוצבים בפני 

המנהלים והמדריכים בסיעוד, זאת במיוחד 

בעידן של היעדר אמון שהתפתח על רקע פערי 

הדורות, אכזבות שנגרמו ע"י סמכות פורמלית 

 (Fake news) לא אמינה, ריבוי חדשות כזב

ומפגשים אישיים עם התנהלות בלתי מכבדת 

על רקע שונות. )2(

חוסר אמון פוגע בניהול ובהדרכה, וכתוצאה 

מכך הצורך של המנוהלים והמודרכים חסרי 

האמון הוא להתגונן מפני בעלי הסמכות. עיסוק 

בהתגוננות עלול להפחית או למנוע מימוש 

עצמי בעשייה ובלמידה, וכתוצאה מכך הוא 

מעורר התנהגויות של היעדר כבוד הדדי. בעלי 

הסמכות המאוכזבים מהביצועים החלשים 

של המונהגים מבטאים את אכזבתם, ובקרב 

המונהגים מתחזקות תחושות של היעדר אמון 

וכבוד כלפי הסמכות. ההצעה שתידון במאמר 

עוסקת ביצירת תחושה הדדית של כבוד כבסיס 

לבניית אמון. אמון וכבוד הדדי עשויים להיטיב הן 

עם בעלי הסמכות והן עם המונהגים והלומדים. 

המאמר מציג סיפורים של סטודנטים ועמיתים 

שחלקו את חוויותיהם בנושא של כבוד ואמון, 

ועל כך ברצוני להודות לסטודנטים משנה ד': 

אגבאריה בנאן ואבו-זלאף סלאם, ולעמיתותיי 

אפרת ווסיהון-יאלו ונטליה לוינסקי.

"האמון הינו הלחם והחמאה של ניהול
 והדרכה"

אמון נתפס ע"י רובנו כחלק בלתי נפרד מיחסי 

הגומלין עם הזולת ומודגש כתנאי בסיסי לניהול 

בסיסי,  גשמי  למזון  בדומה   .)7( ולהדרכה 

המשול ל"לחם וחמאה" )4(, כך האמון הינו 

רכיב בסיסי וחיובי בבניית צוותי עבודה וצוותי 

לימוד. לתת אמון זו נטייה אנושית כללית)1(, 

 Generation ובמיוחד בקרב הדור הצעיר בני

Y ו-Generation Z. חוויה של הפרת האמון 
 Mistaken( "אמון שגוי"  מעוררת תחושת 

Trust(, המלווה באכזבה ובחוסר מוכנות לתת 
אמון בשנית. כך מתפתח תהליך המייצר "עידן 

של היעדר אמון" )Mistrust(. בני נוער וצעירים 

יומיומי,  הנחשפים לחדשות כזב על בסיס 

מדווחים על ירידה ברמת האמון הבין-אישי על 

רקע שונות חברתית, תרבותית וערכית. כתוצאה 

מכך, בכל אינטראקציה חדשה שבה מעורבת 

סמכות, הצעירים מתקשים לתת אמון ובוחנים 

את המציאות בספקנות ובציפייה לאכזבה. 

מצב זה מתאפיין לעיתים בחוסר חיבור רגשי 

לסמכות, עד כדי דחייה, בהתגוננות מתמדת 

ואי-קבלת משוב, שמקורו בסמכות. כל אלה 

גורמים לתקשורת בלתי יעילה עד כדי היעדר 

כבוד כלפי הסמכות. )6(

השפעות היעדר האמון על ניהול והדרכה 

אמון או היעדר אמון מבססים את התפקוד של 

כל צוות. מידת האמון וקיומו מנבא עשייה של 

צוות יעיל למול צוות בלתי יעיל )ראה תרשים(.

לדברי לנסיוני התוצאה החמורה של היעדר 

אמון היא הצורך של כל המעורבים בסיטואציה 

להתגונן. מצב של חוסר אמון מצד אחד הורס 

כל אפשרות לקבלת תוצאות רצויות ומצד שני 

מעורר צורך להתגונן, מוביל לפחד מקונפליקטים 

ועימותים בין המעורבים בסיטואציה. פחד זה 

מייצר "הרמוניה לכאורה" אך מונע תקשורת 

אפקטיבית והבהרת הנושאים החיוניים לרצף 

התפקודי של הצוות. )6( לדוגמה:

תוצאות העשייה

נטילת אחריות אישית

מחוברות אישית

התמודדות עם

קונפליקטים

אמון הדדי בין

העמיתים והמנהלים

בין הלומדים ומדריכים

 2002, Lencioni רכיבים של תפקוד בארגון, התרשים מבוסס על המודל של

       תפקוד יעיל

השגת תוצאות רצויות

נטילת אחריות אישית

מתן דין וחשבון

מחוברות, מחוייבות

מעורבות רגשית

יכולת להתמודד עם

קונפליקטים

יושרה אירגונית

כבוד הדדי 

תקשורת יעילה

             תפקוד לא יעיל

תוצאות בלתי רצויות ומאבקי אגו

הימנעות מנטילת אחריות אישית

סטנדרט עשייה נמוך

היעדר מחוייבות

ניתוק רגשי

פחד מקונפליקט

אי-בהירות

הרמוניה לכאורה

היעדר אמון

התגוננות וכוחנות
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"הסטודנטים הלינו על אווירה של לחץ במהלך 
–ההתנסות, עקב תגובות כעוסות של המד

ריכה. לדבריהם, המדריכה ממעיטה במשוב 

חיובי ורק נוזפת בהם בכל מקרה שבו אינם 

עומדים בציפיות שלה, שגם הן לא כל-כך 

ברורות. לשאלה מדוע לא שוחחו על כך עם 

המדריכה, ענו הסטודנטים: "אנחנו פוחדים 

שתכעס, וזה יהרוס לנו את כל ההתנסות". 

ההתנסות,  על  נשאלה  המדריכה  כאשר 

יוזמה  ענתה שהסטודנטים בקבוצה חסרי 

ולא מחויבים ללמידה." 

דוגמה זו מתארת מצב של תקשורת לא  יעילה, 

המוביל לריחוק, לניתוק, להיעדר מעורבות 

ומחויבות אישית, לחשש ליטול אחריות, ליזום 

ולתרום. כל אלה מובילים לסטנדרט עשייה 

נמוך, ולכן אף אחד לא הופתע כאשר בסיום 

ודיווחו  ההתנסות הסטודנטים חשו עייפים 

על תחושת תת-משיגות ביחס לעמיתיהם 

נשאלו  כאשר  אחרות.  התנסות  בקבוצות 

הסטודנטים לאילו הישגים שאפו להגיע בסוף 

ההתנסות, טענו:

"רק רצינו לשרוד את ההתנסות, ספרנו ימים 
עד שתסתיים". כאשר נשאלו מה אחריותם 

בתהליך, היו מופתעים שמישהו יכול לחשוב 

שיש להם אחריות..."

התנהלות המבוססת על חוסר אמון פוגעת 

בדימוי העצמי של המעורבים.

המעורבים במצבים דומים מגיעים לעיסוק 

"המילה  על  להיאבק  ובניסיון  בעצמם 

האחרונה")6(. אחת הסטודנטיות שאכזבתה 

מהתנסות הייתה קשה במיוחד, אמרה:

"כל כך נפגעתי מהמדריכה... לא משנה מה 
עשיתי וכמה התאמצתי לא זכיתי למילה אחת 

טובה! אין לי שום רצון להגיד לה כלום, אבל 

בסקר אכתוב את כל מה שאני חושבת...".  

כך יוצא לפעמים, שגם צוותי ההדרכה המסורים 

והמקצועיים ביותר זוכים לסקרים מפתיעים, 

שבהם הסטודנטים פשוט "מחסלים חשבונות". 

להשגת  פעולה  לשתף  במקום  זה,  במצב 

המטרה הנדרשת, העמיתים עסוקים בכוחנות 

שתוצאותיה גם אם הן צפויות, הן בלתי רצויות. 

אחת התוצאות הבלתי רצויות של כשל בבניית 

אמון זו החמרת עמדה אישית של היעדר אמון 

ביכולות ובכישורים אישיים. כדי להימנע משבי 

במעגל קסמים זה, כל המנהלים והמדריכים 

חייבים לפעול ליצירה מחדש של אמון.

מתן כבוד מוביל בניית אמון
במצב של חוסר אמון  

תוצאה  הינה  אמון  הנטייה האנושית לתת 

של התפתחות ובשלות רגשית. מתן אמון זו 

תכונה המתפתחת בשלב מוקדם מאוד, כאשר 

התינוק זוכה לקבל מענה לצרכים קיומיים 

בסיסיים כמו חום, הגנה ומזון )5(. אנשים בוגרים 

עשויים לפתח כבוד במידה שיזכו למענה ראוי 

לצורכיהם. בניגוד לילדים התלויים בקיום בסיסי 

במבוגרים שמטפלים בהם, הבוגרים שלומדים 

ועובדים זקוקים לתחושת הוקרה, הערכה, 

ייחודיות וגמול על מאמציהם )7(. או במילה 

אחת: כבוד! תחושת כבוד הינה סובייקטיבית 

ולכאורה מאמץ להעניק כבוד על בסיס תפיסה 

אישית עלול להתפרש בצורות שונות, בהתאם 

למערך האמונות האישיות של האדם. 

בסיס  על  כבוד  הענקת  תיתכן  האומנם 

אוניברסלי? קמיר )3( במאמרה מציעה דרכים 

בהתאם לרכיבים אוניברסליים או בהתאם 

 ,Dignity - לפניו1  של כבוד האדם:  כבוד סגולי

 .*Honor -והדרת כבוד Respect - כבוד מחייה

בקיום  ביותר  בסיסי  ערך  הינו  כבוד סגולי 

האנושי. זכותו של אדם לכבוד זה נובעת מעצם 

קיומו האנושי. לפי קמיר, מתן כבוד סגולי הוא 

המינימום ביחסים בין-אישיים וכולל מתן זכויות 

יסוד כגון: הזכות לחיים, לתזונה נאותה, מחסה, 

חופש משעבוד, מכאב, מפחד, מאלימות מכל 

סוג; החופש להתבטא, לבטא את השייכות  

הדתית והתרבותית, הזכות לאוטונומיה. מתן 

כבוד מסוג זה מעודד סולידריות, אמפתיה 

ואכפתיות. דוגמא לביטוי של כבוד סגולי מצאתי 

באחד הסקרים שרשמו הסטודנטים: 

"הרגשנו במחלקה כמו במשפחה. דאגו לנו 
להפסקות אוכל, התייחסו אלינו בידידותיות,

 

Glory – קמיר,2005 - במאמרה של קמיר מתוארים 4 פניו של הכבוד, במאמר זה לא תידון הילת כבוד *

עזרו לנו בכל מה שביקשנו, המדריכה הייתה 

סובלנית ולא חששנו לשאול שאלות". 

כבוד מחיה מוענק ע"י ההתחשבות בשונות, 

בייחודיות, בצורך להתפתחות ומימוש עצמי,  

בהכרה, תוך הימנעות משיפוט. מתן כבוד זה 

מעודד את האדם לצמיחה, התפתחות, שגשוג, 

אמון וכבוד עצמי )Self-Respect(. דוגמא 

לכבוד מחייה מתוארת בסיפורה של אחת 

הסטודנטיות שתיארה את ההתנהלות של 

המדריכה שלה. לדברי הסטודנטית: 

"המטופלת שלי הייתה חסרת סבלנות ופגעה 
בי, כשאמרה לי: "למה בכלל את רוצה להיות 

אחות? את יכולה להיות טבחית". המדריכה 

אמרה למטופלת: "דברייך פגעו בסטודנטית, 

ביותר  הטובות  הסטודנטיות  אחת  והיא 

בקבוצה...", מילים אלה של המדריכה לא רק 

הרגיעו אותי, אלא העלו אצלי את המחויבות 

האישית להשקיע במהלך ההתנסות, רציתי 

צדקה,  שהיא  למדריכה  להוכיח  ממש 

כשאמרה לי שאני טובה..."

הדרת כבוד קובעת את המעמד של האדם 

בהיררכיה החברתית ביחס לסובבים אותו, תוך 

הענקת סטטוס מיוחד. הדרת כבוד זהו ערך 

המתקיים בתוך כל יחידה חברתית – משפחה, 

קבוצת לומדים ומורים, ספק שירות וצרכנים, 

ארגון, מנהלים וכפופים, קהילה או חברה. כאשר 

האדם חש איום על הדרת כבודו, על הישגיו 

או על מיקומו, הוא עלול להגיב בהתנהלות 

המפחיתה מהדרת כבודו של המאיים. מצב 

זה, שלעיתים הינו תוצאה של מחטף רגשי או 

"קצר בתקשורת", עלול להוביל למאבקי כוחות.  
האתגר של שמירה על הדרת כבוד הלומדים 

והעובדים מחייב את המדריכים והמנהלים 

להיות דרוכים ורגישים למצבים שבהם תיתכן 

פגיעה בהדרת הכבוד. מצבים כאלה ייתכנו 

בכל ביטוי של גזענות או חוסר כבוד על רקע 

נתונים אישיים של האדם. 

נטליה, אחות במחלקת ילדים, מספרת על  

אבא של אחד הילדים שהתנהל בחוסר סבלנות 

ואף אמר לה:
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לארץ,  הגעתם  רוסייה...  אותה,  "תראו   

יומיים בארץ  הרסתם לנו את המדינה, רק 

וכבר אחראית משמרת...". 

אפרת, במהלך עבודתה בחדר מיון, מספרת 

שבן של אחד המטופלים שלה צעק לעברה:

 “כושית! תתרחקי מאבא שלי, אל תיגעי בו 

עם הידיים המלוכלכות שלך!!!."

סלאם מדווח שכאשר הגיע לבצע בדיקה לאחד 

המטופלים, נדרש לבקשה הבאה:  

"אני לא רוצה שתיגע בי בלי כפפות”. 
סיפורים אלה מתארים פגיעה בהדרת הכבוד 

והטלת ספק ביכולת המקצועית על רקע שונות. 

התחושות שתוארו ע"י נטליה, אפרת וסלאם, 

קשורות למבוכה, השפלה ואיום, יחד עם רצון 

להתאפק ולהוכיח כשירות, מתוך צורך להחזיר 

את תחושת הכבוד העצמי שנרמס. 

המנהלים,  בקרב  מעוררים  אלה  מקרים 

המדריכים והעמיתים מצוקה ורצון לגונן ולסייע. 

מרבית התגובות מתמקדות באמירות הבאות: 

"אל תתייחסי... אל תיקחי ללב... גם אנחנו 
זה... תעזבי את החולה הזה...  עברנו את 

תלכי לתחנה, אחליף אותך... זה לא נורא... 

יכול היה להיות יותר גרוע... זה חלק יומיומי 

מההתמודדות המקצועית, תלמדי...". 

תגובות אלה מבטלות את הרגשות של מי

שהדרת כבודו נרמסה ומעצימות את הפגיעה

ע"י שלילת האוטונומיה והבחירה החופשית 

להתנהלות אישית. הרצון לבטל את הרגש 

ואת תחושת האיום של הנפגעים, מבטל את

הכבוד הסגולי שלהם ובכך לא רק מחמיר את

הפגיעה, אלא גם מערער את האמון בעמיתים, 

מנהלים ומדריכים.
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איך ניתן לשקם את האמון 
על רקע כבוד פגוע?

בדומה להמלצתם של אריקסון ומאסלו, חייבים 

לבחון את הצרכים האמיתיים של האנשים 

שחוו פגיעה בכבודם. על כן, מנהלים, עמיתים 

ומדריכים חייבים להיות אמיצים כדי להתמודד 

עם מצב שאינו בשליטתם, להתגבר על מבוכה 

אישית ולשאול את המודרכים והכפופים על 

רצונם. אפרת מספרת: 

"אני האמנתי שאני יכולה להמשיך ולהתמודד 
עם המצב, אך דווקא חבריי לעבודה מנעו 

את זה ממני. ובנוסף להשפלה ע"י הבן של 

החולה, נפגעתי מעמיתיי ששללו ממני את 

האוטונומיה שלי. סה"כ רציתי  שתיתנו לי 

להחליט, האם לעזוב את האירוע או להתמודד 

לי מספיק  אני מאמינה שיש  בדרך שלי. 

כישורים מקצועיים...".

על  שחוותה  מבוכה  שבעת  מספרת  בנאן 

רקע כישלון בביצוע המשימה, היא ציפתה 

ביכולת שלה  מהמדריך שלה שיפגין אמון 

ויעניק לה הזדמנות נוספת לנסות  להצליח 

ולמלא את תפקידה: 

"אני מאמינה בך ובסמכות שלך, אני מבקשת 
שתשתמש בכוח שלך כדי לפלס לי את הדרך 

להצלחה". 

סלאם מספר שהוא ציפה מהמדריך להזדמנות 

לדבר על החוויה שלו, להתעניינות ברגשותיו 

ולהקשבה אמפתית: 

"אני רוצה לדבר על הרגשות שלי, לחקור את 
המקרים ולהבין למה נעלבתי. אני רוצה שמי 

שאחראי עלי ומי שמדריך אותי יראה את כל 

התמונה ובה מה שאני מרגיש. אני רוצה לחוות 

כבוד הדדי. אל תגידו לי מה להרגיש, בסך 

הכול אני מבקש הקשבה אמפתית והבנה". 

נטליה מספרת:

 "הייתי רוצה שמישהו יבהיר לאבא של הילד 
שאני רוצה לתת לילד שלו את הטיפול הטוב 

ביותר, אבל כדי לעשות את זה הוא חייב 

להתנהל כלפי בצורה מכבדת כאישה וכאחות 

מקצועית, בלי קשר למקום שבו נולדתי ובלי 

קשר למבטא שלי”.

לסיכום
המבוכה והמועקה במצבים של פגיעה בכבוד 

עמיתינו והלומדים לעיתים יוצרות קיפאון לא 

רק אצל מי שנפגע, אלא גם אצל הסובבים. 

הסיפורים האישיים של נטליה, אפרת, בנאן 

וסלאם, מאפשרים להציץ לתוך עולמם הפנימי 

ולגלות שלמרות שכולם חוו פגיעה בהדרת 

כבודם, לכל אחד יש צורך ייחודי. היענות לצורך 

זה עשויה להחזיר את הכבוד ולהוות גשר לבניית 

האמון ההדדי. חשוב לזכור שביטול רגשותיהם 

התגובה.  את  להחמיר  עלול  הנפגעים  של 

במקום זאת מומלצת הפגנת סולידריות, תוך 

השמעת קולה של "אמא דובה": 

אם  גם  בך...  יפגע  שמישהו  אסכים  "לא 
מישהו פגע בך, אני עדיין מעריך את יכולותיך 

הייתי  כלומד.  מאמציך  את  המקצועיות, 

רוצה שביחד נקבל החלטה כיצד פועלים 

בהמשך...". 

התנהלות זו עשויה לייצר אמון הדדי ולהצמיח 

והשגת  אנושית לשגשוג  אינטראקציה  כל 

התוצאות הרצויות המשותפות, תוך חיבור 

ועשייה מיטבית של הצוות המלוכד והיעיל.
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תקציר
הטכנולוגיה בכל העולם משתנה מהר מאוד 

וגורמת למהפכה בתחום הבריאות הדיגיטלית.

המהפכה הרפואית הדיגיטלית משפיעה 

על התקשורת בין הרופא ומערכת הבריאות 

למטופלים ועל האינטראקציה ביניהם.

בעבר נהגו החולים לסמוך על הרופאים בכל 

הקשור לבריאותם. עם זאת, בימינו חולים 

רבים אוספים הרבה מידע ומידע בריאותי 

וגולשים באינטרנט, והם נקראים “חולים 

אלקטרוניים”. הרופאים עשויים להרגיש 

לחוצים או מאוימים מצד חולים אלקטרוניים 

עקב הידע שמקבלים מהאינטרנט.

מחקר זה מנתח ראיונות עם עשרה רופאים 

ומתמקד בהצהרותיהם על אמון בין החולים 

לבינם.

אמון הוא אחד הנושאים המרכזיים ביחסי 

רופאים ומטופלים. אמון המטופל ברופא בנוי 

משלוש שכבות עיקריות: יכולות טכניות )ידע 

מקצועי וכישורי כפיים(, יכולות תקשורת 

בינאישית וסוכנות )כאשר הרופא מעדיף 

טובת מטופל לעומת העלויות הקשורות 

לטיפול(. אמון המטופל ברופא יכול לחזות 

את תאימות המטופלים ומניעת מחלות, 

כלומר מטופל יהיה בריא יותר ככל שהאמון 

ברופא יגבר.

תקשורת בין רופאים
ומטופלים

פירוש המילה תקשורת הוא העברת מידע 

על ידי שימוש באותות, הן מילוליים והן בלתי 

אמון בין רופאים ומטופלים בעידן האינטרנט
טל ברוק מזרחי RN, BA, MA, סטודנטית ל-PhD, אוניברסיטת אדם מצקביץ, פוזנן

moonlighttal@walla.co.il :סופר מכותב

מילוליים. התקשורת הינה מערכת סימנים 

וסממנים, כלומר התנהגות של אדם אחד 

אחר. אדם  של  התנהגותו  על  משפיעה 

התקשורת תלויה במספר גורמים, תלויה 

במסר המועבר, בסיטואציה, סביבה ובכול 

הגורמים במקביל )1(. 

הינה  ומטופלים  רופאים  בין  תקשורת 

חלק בלתי נפרד מהקליניקה המקצועית 

של הרופאים. ככול  שהרופא בעל יכולת

תקשורתיות טובות ואפקטיביות הוא יכול 

לאסוף מידע בצורה יעילה וטובה יותר. לכן, 

לתפקוד יעיל וטוב של הרופא נחוצות יכולות 

תקשורתיות גבוהות. קיים קשר ישיר בין 

תקשורת אפקטיבית וטובה לבין תוצאים 

בריאותיים טובים )למשל מניעת מחלות 

ואיזון מחלות כרוניות(, שביעות רצון הן של 

המטופל והן של הרופא, והתמדת המטופל 

כאשר הענות של המטו–  .(6–2)  לטיפול 

–פל נמוכה הדבר משפיע בשלושה מישו

איכות חיים נמוכה,  רים: במישור האישי - 

עלויות רפואיות גבוהות, תוחלת חיים קצרה,

הכנסה נמוכה עקב אי כושר עבודה; המישור 

החברתי - עומס על החברה, עלויות גבוהות 

יותר של ביטוחים בכדי לכסות את המטופלים

- העסקי  במישור  כרונית;  תחלואה  עם 

יכולות נמוכות בעבודה עקב היעדרויות עקב 

מחלה )7(.

רופאים בין  תקשורת  כי  להבין  חשוב 

ומטופלים אינה דומה לתקשורת היום יומית. 

המטופלים הינם תלותיים ברופאים, הרופאים 

הם המומחים ובעלי הידע ואחד הגורמים 

המשפיעים על התקשורת הוא אילוצי הזמן 

)8(. מטופלים שחשו שקיימת בינם לבין 

שתפו  טובה  תקשורת  שלהם  הרופאים 

יותר מידע רלוונטי לגבי המחלה שלהם, 

יותר ודבקו  היו מרוצים מהטיפול שלהם 

יותר בטיפול )4(.

כאמור, כיום מטופלים מקבלים מידע רב 

דרך האינטרנט. מטופלים אלו שמשתמשים 

באינטרנט על מנת להוציא מידע רפואי 

“E-Patient”. בעקבות השימוש נקראים 

שאלות שואלים  מטופלים  באינטרנט 

ומבקשים מידע על טיפולים שונים )10(. 

השימוש באינטרנט עלול לגרום לרופאים 

תחושת איום בעקבות הידע שהמטופלים 

צוברים והשאלות שהם שואלים. לכן, לעיתים 

רופאים חשים שהיתרון שלהם בידע מקצועי 

מתמעט ואף לעיתים הרופאים נמצאים 

במצב בו הם חסרי מידע חדיש ועדכני על 

נושאים מסוימים. במחקר שבוצע בישראל 

נמצא  כי רוב הרופאים )59.1%( היו מרוצים

מ-E-Patient. רוב הרופאים )66.7%( אף היו 

מרוצים מאיכות המידע שהשיגו המטופלים 

)11(. מנגד, 40% מהרופאים מאמינים כי 

השימוש באינטרנט בקרב מטופלים עלול 

לפגוע ביחסים ביניהם. ציפיות לא מציאותיות, 

בלבול ועלויות גבוהות יותר עלולות להיגרם 

עקב שימוש של מטופלים באינטרנט )7(. 

בעקבות הגישה למידע רפואי באינטרנט 

המטופלים יכולים לקחת אחריות רבה יותר 

על הבריאות שלהם. החשיפה למידע יכולה 

לסייע למטופלים לשנות הרגלי חיים לא 

בריאים, להעלות חששות ודאגות לרופא 

ובעזרת זאת לשפר את מצבם הבריאותי 
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)12(. למרות של-E-Patient יש המון ידע 

ומידע מהאינטרנט, עדיין הם זקוקים לרופא 

על מנת להבין ולפרש בצורה מדויקת את 

המידע שאספו )11(. 

E-Patient  כאשר מסתכלים על מאפיינים של

נמצא כי נשים נוטות יותר לחפש מידע רפואי 

על המחלה שלהן. מנגד, כאשר קיים נושא 

רפואי רגיש גברים נוטים יותר לחפש מידע 

באינטרנט. כאשר נבדקה הסיבה לחיפוש 

כי דיווחו  מידע רפואי אינטרנטי, אנשים 

הסיבה היא למטרת: שינוי הטיפול במחלה, 

הכוונה על שאלות או קבלת חוות דעת שניה, 

להחליט האם ללכת לרופא או לשפר את 

מצבם הבריאותי. בדומה, חולים עם מחלות 

כרוניות מחפשים מידע באינטרנט משלוש 

סיבות: ניתן לחפש מידע בקצב האישי שלך, 

הבנה טובה יותר של מצבם הבריאותי )כלומר 

להבין את המחלה שלהם יותר טוב(, ואימוץ 

הרגלי בריאות חדשים והכרת טיפולים שונים. 

המטופלים הכרוניים נוטים יותר להשתמש 

בבלוג או פורום )13(. בנוסף, מטופלים עם 

מחלה כרונית נוטים יותר להפיק ולהשתמש 

במידע אותו מוצאים באינטרנט, ונוטים יותר 

לשאול שאלות או לגשת לחוות דעת שנייה 

בעקבות המידע שמצאו באינטרנט. יתרה 

מזאת, חולים בעלי מחלות כרוניות השתמשו 

ושיתפו יותר ברשתות החבריות )14( . 

אמון בין רופאים ומטופלים
היסוד ליחסים בן אישיים טובים, אפקטיביים 

ולחיי חברה תקינים, הוא אמון. כאשר לאדם 

יהיה מתבודד, דרוך תמיד אין אמון הוא 

וחרדתי. לרוב אדם ייתן אמון רב יותר בקשרים 

חזקים, למשל במשפחתו, חבריו הקרובים 

ביחסים    .)15( ובמעגל החברתי הקרוב 

בין אנשים אמון נבנה כאשר אדם עומד

אינו  אדם  כאשר  אך  שלו,  בהתחייבויות 

עומד בהתחייבויות שלו האמון מופר. כאשר

תחושת האמון מופרת אדם עלול לחוש 

בנוסף,  .(16( וטינה  נבגד, אכזבה  כועס, 

ותרבות , חברה  מרכיבים של פוליטיקה 

משפעים על תחושת האמון בקרב אנשים 

 .)17(

ומטופלים רופאים  בין  הקשר  בסיס 

מושתת על אמון )18,19(. בעבר )טרום עידן

האינטרנט( מטופלים סברו כי הרופא יודע 

הכי טוב והיה להם אמון ברופא שלהם. כיום, 

לאחר מהפכת האינטרנט, האמון שהיה 

למטופלים הוחלף בספקנות )20(. יש לציין 

כי חלק המטופלים אינם יודעים מדוע הם 

מאמינים ברופא שלהם, ותחושת האמון 

ברופא כי נובעת עקב תחושת בטן )18,19(. 

לעומת זאת, חלק מהמטופלים מדווחים 

כי יש להם אמון ברופא שלהם בגלל שהוא 

מוכשר, ישר, שומר על סודיות ושומר על 

האינטרסים שלהם )21(. 

 agency אולם הציפייה היא גם שהרופא יהיה

עבור המטופל, אך כ-47% מכלל המטופלים 

)וכ-61% מהמטופלים המורכבים והכרוניים( 

חשו כי לרופא יש שיקולים ואינטרסים אחרים 

ו/או כלכלים על פני הטיפול הטוב ביותר 

עבורם )15(. 

להיות  צריך  ומטופלים  רופאים  בין  אמון 

הדדי, לרופא צריך להיות אמון שהמטופל

והמידע האינפורמציה  כל  לו את  ימסור 

ישמע  שהמטופל  מכן  ולאחר  הנדרש 

להוראות הרפואיות. מנגד, המטופל צריך

לאמין שהרופא יטפל בו בצורה הכי טובה 

עבורו )16,22(. למשל, כאשר מטופל סובל 

מכאב גרון והרופא אומר שאין צורך בטיפול 

אנטיביוטי, אז המטופל מקבל את עמדת 

הרופא ואינו דורש לקבל אנטיביוטיקה. מנגד, 

כשהמטופל אינו מאמין ברופא הוא ידרוש

טיפול אנטיביוטי מיותר ולעיתים אף הרופא

עלול “להיכנע” ולתת אותו )16(. בזמן שקיים 

יחסי אמון בין הרופא והמטופל אזי המטופל

כלפי שלו  החששות  את  לעלות  יוכל 

טיפולים או בדיקות בפני הרופא בצורה לא 

שיפוטית. בעקבות זאת הרופא והמטופל

יוכלו לבצע שיח בנושא )22(, אולם לרופאים 

 .E-Patient יכולים להיות רגשות שונים כלפי

שליליים  חיובים,  להיות  יכולים  הרגשות 

)20(. ל-E-Patient קיימת או אפאטיים 

האמון את  לתת  האם  בחירה  לעיתים 

במידע  האמון  את  לתת  או  שלו  ברופא 

אותו מצא באינטרנט. כאשר המטופלים 

אינם נותנים את האמון ברופא הם עלולים

להתעלם ממצבה הבריאותי ואף להתעלם 

מהמלצות הרופא )12(. האמון הוא מרכיב 

חשוב למניעת מחלות, אבחון מחלות והענות 

לטיפול )18,21(. למשל, במחקר שבדק חולי 

סכרת (Mellitus Diabetes) נמצא קשר בין 

אמון המטופל ברופא לאיזון של הסכרת.

איזון של הסכרת מצריך אינטראקציה רבה 

של האמון  כאשר  והרופא.  המטופל  בין 

יותר, כך ההיענות  המטופל ברופא גבוה 

שלו לטיפול עולה וכתוצאה מכך המחלה 

מאוזנת יותר )23(.

שיטות
מדגם

שמנתח  איכותני  מחקר  הינו  זה  מחקר 

משפחה רופאי   10 עם  שנערכו  ראיונות 

ורופאי ילדים מקופ”ח מכבי, קופ”ח השנייה 

בגודלה בישראל. הראיונות היו חצי מובנים, 

בהם ניתן לכל רופא להביע את דעתו כלפי 

וכלפי תחושת  המידע הנגיש באינטרנט 

הרופא כלפי E-Patient. לאחר תמלול של 

הראיונות נמצא כי נושא אמון של המטופלים 

עלה כתמה מרכזית בראיונות. 

פרטים סוציו-דמוגרפיים )טבלה 1(: גילאי 

הרופאים נעו בין 33-66 עם וותק מקצועי 

שנע בן 7 שנים ל-30 שנות וותק, מתוך כלל 

ילידי הארץ.  הרופאים שני רופאים אינם 

בנוסף, שני רופאים למדו בבריטניה, ארבעה 

למדו ברוסיה, שלוש למדו בישראל ואחד 

למד ברומניה. 3 רופאים היו מהמגזר הערבי 

ו-7 יהודים, 3 רופאות ו-7 רופאים. 
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תוצאות
במהלך כלל הראיונות הנושא של אי אמון 

של מטופלים עלה הן בדרכים ישירות והן 

בדרכים עקיפות. לפי הרופאים לאי אמון של 

המטופלים בהם יכולים להיות כמה השלכות, 

כמו שינוי במאזן הכוחות, צורך בהסברה 

מקיפה יותר, הפנייה לבדיקות מיותרות )כמו: 

בדיקות דם, US ועוד(, נטילת טיפול תרופתי 

מיותר או אי לקיחת טיפול תרופתי נחוץ. 

מאזן את  משנה  באינטרנט  השימוש 

הכוחות בין הרופא למטופל )10(. למשל, 

נאמר בראיון עם רופא ח’, רופא פנימאי 

ומומחה רופאה דחופה: “...תמיד יש לך את 

החשש אולי אני מפספס משהו. אני גם לא 

רוצה שהמטופל יאשים אותי: “אני אמרתי לך, 

אני ביקשתי ממך את הבדיקה הזו במפורש”, 

שהוא )המטופל( יודע שזה מסוכן...”. כלומר, 

הידע על  לערער  לרופא  גורם  המטופל 

המקצועי והיכולות שלו. מנגד, ישנם רופאים 

שאינם נותנים ל-E-Patient להכתיב להם 

את העבודה או לערער אותם, לדוגמא הרופא 

נ’, רופא משפחה, שאמר: “...אני הרופא ואני 

מחליט, לא אתם מחליטים. מה שקראתם זה 

בשבילכם, זה טוב לידע כללי, אבל זה בסופו 

של דבר החלטה של רופא ולא החלטה של 

קריאת מאמר...”. 

אם בעבר הרופאים היו מקור המידע על 

מחלות וטיפולים, היום המטופלים מוצפים

ממידע שקיים באינטרנט. לכן היום, בעקבות

מטופלים  באינטרנט,  הנמצא  המידע 

שואלים שאלות ומבקשים מידע על טיפולים

רופא  ו’,  )10(. כמו שאמר הרופא  שונים 

 do to have you often Very“ :משפחה

הרופא   .”patients to explaining more
ש’, רופא ילדים, אמר בהרחבה: “...זה גורם 

לזה שנכנסים ליותר דברים לתוך הבדיקה 

יותר נושאים שאני צריך להסביר למה כן 

ולמה לא, שאחרת לא הייתי צריך להיכנס 

אליהם...”. דוגמא נוספת נתן הרופא א’, רופא 

“... קורה בעיקר שאנשים נסמכים  ילדים: 

על חברים וקבוצות פייסבוק וכל מיני כאלה 

שאין שם שום אחריות על השטויות שהם 

מקשקשים, ואז מכניסים לאנשים כל מיני 

רעיונות ביזאריים לראש. לפעמים קשה 

לצאת מהם ולהתמודד איתם...”. כלומר, 

על הרופא לשכנע את המטופל כי המידע 

שהוא נותן הינו מדויק ונכון יותר ממה שניתן 

כיום באינטרנט. דוגמא אחרת מציג הרופא 

ח׳:“...והם גם לא מוכנים ללכת שלב שלב , כי 
ברפואה לרוב זה קודם כול אתה שולל את 

הבעיה השכיחה, אחר כך אתה עובר לבעיה 

הפחות שכיחה אם אתה לא מצליחה להגיע 

לאבחנה. לפעמים הם מבקשים ללכת הפוך, 

ואז אני מוצא את הקו באמצע לשכנע אותם 

שזה לא נכון. והם מתווכחים איתך על זה...”.

אחת התוצאות של אי אמון ברופאים היא 

הפניות או בדיקות מיותרות. מקרה כזה 

עלה בראיון עם הרופא א’, שאמר: “...ההורים 

באים בכל מיני דרישות ובקשות, בדיקות דם 

מיותרות בלי סוף וכאלה. מדי פעם אתה כן 

נותן עוד איזו בדיקת דם או שולח לעוד איזה 

אולטרסאונד, משהו שלא חייבים...”. כלומר, 

לא פעם קורה שעל הרופא לשלוח לבדיקות 

מיותרות עקב לחץ של מטופלים, מה שיכל 

להימנע אם למטופלים היה אמון ברופא 

שלהם.  בדומה עלה בראיון עם הרופא ח׳: 

“...לפעמים הם לא משתכנעים והם חושבים 

שזה הבעיה, או “בסדר ד”ר אם אתה חושב 

ככה, אבל יש גם עוד בעיה ובוא נשלול גם את 

הבעיה הנוספת... ואני נאלץ לשלוח אותם גם 

לבדיקות מיותרות. לפעמים אגב הם צודקים 

ומתברר שזה נכון”. דוגמא נוספת מהרופא 

נ׳: “פעם ראשונה, פעם שניה, פעם שלישית 
הם באו אלי... בגלל שאת קראת באינטרנט 

זה ככה אז את שולחת והיד קלה על ההדק 

ושולחים, מה אכפת לי”. כמן שנאמר, בקרב 

E-Patient נמצאו ציפיות לא מציאותיות 
,בלבול ועלויות גבוהות יותר של הטיפול)7(.

תמה אחרת שעלתה היא האמונה העיוורת 

באינטרנט.  במידע שרץ  של המטופלים 

כמו שהרופא א’  סיפר על מטופלים שלא 

פנו לבדיקה רפואית בגלל המידע שקראו 

באינטרנט: “...תינוק שנפטר בברזילי מחמצת 

מסיבוך של סוכרת, כי מאז שהוא נכנס לגן 

הוא משתין הרבה ועשו מזה משהו רגשי 

באיזה ייעוץ בפייסבוק, והייעוץ לא בא רק 

מהורים אלא גם מגורמים מקצועיים, ולכן 

זה הסתיים בילד מת...”.

אמון הוא חלק בלתי נפרד מהרפואה )18,19(. 

כמו שהרופא נ’ אמר: “בלי האמונה לרופא לא 

מגיעים להישגים...”. תחושת אי האמון יכולה 

להעלות כל מיני רגשות בקרב הרופאים

טבלה 1: ריכוז נתונים סוציו-דמוגרפיים של הרופאים שרואיינו במחקר

כלל הרופאים )%(רופאות )%(רופאים )%(

10 )100(3 )30(7 )70(סה”כ 

מגזר

7 )70(3 )30(4 )40(יהודים 

2 )20(20 )20(נוצרים

1 )10(10 )10(מוסלמים 

מוצא

5 )50(0 5 )50(ישראל

3 )30(3 )30(0רוסיה

2 )20(20 )20(בריטניה

מקום לימודים

3 )30(30 )30(ישראל

4 )40(3 )30(1 )10(רוסיה

2 )20(20 )20(בריטניה

1 )10( 10 )10(רומניה
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כמו כעס, עצבים וגם הבנה. חלק מהרופאים

ראו בהבנה את אי האמון של המטופלים,

לתת הוא  מתפקידם  שחלק  חשו  הם 

למטופלים תחושת ביטחון. הרופא א’ אמר: 

“...חלק מהתפקיד שלך בתור רופא ראשוני

זה להרגיע ולתת להם את התחושה שהם 

שעומד מה  ואם  בשקט,  לישון  יכולים 

זה ההורים  ובין  בשקט  לישון  ללכת  בין 

אולטרסאונד שאת בטוחה שהוא יהיה תקין 

והוא לא נחוץ אבל הם ממש רוצים אותו, 

אז מי אמר שזה מיותר? יש לו ערך, הערך 

שלו לא תמיד רפואי, הערך שלו הוא בזה 

שהוא מרגיע, כמו בדיקות שלפעמים הערך 

שלהם הוא כזה.  זה עדיין ערך כי הם ימשיכו 

להסתובב עם זה שמשהו לא בסדר עד שהם 

יירגעו...”.  מנגד, ישנם רופאים החשים כעס 

ותסכול כלפי תחושת אי האמון שמטופלים 

מפגינים כלפיהם. הרופא נ׳: “... את מרגישה 

כאילו, את מתעצבנת לפעמים... אם אתה 

לא רואה את מה שאני אומר כנכון, אז תלך 

ותקבל את הטיפול במקום אחר...”. 

מסקנות
רו בין  נושא האמון  נבדק  הזה  –במחקר 

פאים ומטופלים בכלל, ו-E-Patient בפרט.

במחקר עלו מספר תמות מרכזיות: תחושת 

הרופאים עקב אי אמון בהם, שינוים במאזן 

כוחות, עומק המידע המועבר בביקור ותגובת 

הרופאים לאי אמון. חלק מהרופאים ראו 

בשימוש באינטרנט תוצאה של חוסר אמון 

בהם. השימוש באינטרנט שינה את מאזן 

הכוחות בין הרופאים למטופלים, שכן בעבר 

לרופאים היה את כול הידע והמטופלים היו 

סומכים עליהם בעיניים “עצומות” )7,9–12(. 

בעקבות המידע הרב שרץ באינטרנט אז 

השיח בין הרופאים וה- E-Patient מעמיק 

יותר. רוב הרו –יותר ומכסה נושאים רבים 

פאים שולחים מטופלים לבדיקות מיותרות 

עקב חוסר אמון של המטופלים בדיאגנוזה 

שלהם. לחוסר האמון של מטופלים ברופאים 

היענות לטיפול, רבות, כמו  יש השלכות 

מניעת מחלות, איזון מחלות )12,16,18,21,23(   

עלויות  זאת  ובעקבות  מיותרות  הפניות 

מיותרות למערכת הבריאות. 

השימוש באינטרנט יכול לעורר  בקרב רופאים

תחושות שונות כמו רגשות חיובים, שלילים

או אפאטיים )02,61(, אך במחקר נמצא כי 

 E-Patient -תחושה של אי אמון בקרב ה

כולה לגרום לרופאים תחושה של הבנה 

וקבלה או תחושות כעס וזעם על אי האמון 

בהם. 

למרות שמאמר זה סקר 10 ראיונות, עולה 

הצורך להמשיך ולברר את התמות המרכזיות 

שעלו בו. אחד התמות החשובות שעלו הוא 

E-Patient ותחושת  תגובת הרופא כלפי 

חוסר האמון בהם.  

מגבלות המחקר
למחקר יש מספר מגבלות. ראשית, גודל 

המדגם הינו קטן ואינו מדגם מייצג לכלל 

האוכלוסייה. שנית, המדגם בודק רק רופאי

רופאים בודק  ואינו  וילדים  משפחה 

מקצועיים. יתכן כי בקרב רופאים מקצועיים 

נוספת יתקבלו תוצאות אחרות. מגבלה 

שיכולה להיות היא ניסיון לריצוי של הרופאים 

במחקר, שכן יתכן שלא אמרו במדויק את 

התחושות שלהם. 
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זכויות יתר
היא שכבה בחדר הקטן בקצה המחלקה, כיאה להיותה חולה עם זכויות יתר - האימא של סגן מנהל המחלקה. אישה קטנה וצנומה, שיער בהיר כמעט 

שקוף, עיניים כחולות חודרות ומבטא יקה כבד.

בלילות, כשהמחלקה כבר נרגעה  ואני סיימתי להתארגן לקראת הבוקר, ולבדוק פעם נוספת מה שלום החולים הייתי נכנסת לחדרה

מציעה לה כוס תה ואם היה לה כוח היינו משוחחות. לילה אחד שאלתי אותה מדוע אינה הולכת לישון. היא הביטה בי במבט חודר

וענתה :אני מפחדת שלא אתעורר בחושך אז אני ממתינה עד הנץ השחר כדי ללכת לישון.”

הבטחתי לה שאשגיח עליה בלילה, אבל זה לא עזר.

כשמצבה החמיר, כשהשיעול קרע את ריאותיה המתפוררות , הביטה בי ולחשה. “אני מפחדת לבש מהבן שלי, אבל מאד הייתי

רוצה שיפסיק כבר להילחם בשבילי וייתן לי ללכת בשקט.”

חשבתי דקה לפני שעניתי, אולי בחוצפה של אחות צעירה “ אני בטוחה שאם תדברי איתו הוא יבין.” 

“מה את מקשקשת כאן, אין לך מה לעשות חוץ מלבלבל לאימא את הראש?

לכי מכאן שלא תעזי להתקרב יותר לאימא שלי. “ קולו הרעים, כמעט מעיר את שאר החולים.

לא עניתי ויצאתי.

כעבור יומיים הטיפול שונה והטיפוף האיטי של העירוי הסגיר את ההחלטה, אני מקווה שהייתה משותפת.

המטופלת שלי נרדמה בשלווה תוך עשרים וארבע שעות.

לא החלפתי מילה עם הבן הרופא  במשך כל תקופת

שהותי במחלקה אבל כשעזבתי למחלקה אחרת, בא,

לחץ את ידי ולחש “תודה.”

לא הייתי זקוקה ליותר.
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