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דברי יו״ר הסתדרות האחים והאחיות

אחיות ואחים יקרים,

נגיף  התפרץ  במהלכה  החולפת,  בשנה 

כל לעיני  ונגלה  שוב  הוכח  הקורונה, 

הבריאות  מערכת  של  איתנותה  חשיבות 

מערך  של  המכריע  ותפקידו  הציבורית, 

האחיות בהתמודדות עם אתגרים רפואיים 

לאומיים, ובכלל.

של  היפות  הפנים  נחשפו  זו  בתקופה 

האחיות:  מקצוע  ושל  והאחיות  האחים 

אתגר,  לכל  מסויגת  הבלתי  ההירתמות 

המקצועיות הבלתי מעורערת בהתמודדות

ידענו, שטרם  חדשים  אתגרים  עם 

בהובלת  אחיות  של  הברורה  והמנהיגות 

והמאקרו. המיקרו  ברמת  תהליכים 

חייבה הקורונה  התפרצותה  עם  כבר 

ודרכי  החיים  שגרת  של  מידיות  התאמות 

הנגיף,  עם  ההתמודדות  לטיוב  העבודה 

תהליכים שהיו כרוכים בהשלכות משמעותיות

האחיות  של  העבודה  וסביבת  תנאי  על 

צורך לרבות  השונים,  הבריאות  במוסדות 

לעבודה מעבר  אדם,  כוח  בתוספת 

בעלי  רבים  חולים  עם  שהייה  בקפסולות, 

בהתמגנות צורך  גבוה,  הדבקה  סיכון 

קפדנית, יציאה של צוותים שנחשפו לחולי 

קורונה ועוד. 

הסתדרות  המגיפה  פרוץ  עם  מיד  ואכן, 

שצוותי כך  על  בעקשנות  עמדה  האחיות 

האחיות כולם ימוגנו בצורה מיטבית )באופן

זו  שלא  גורמים  מול  אף  פעלנו  מפתיע 

החשוף,  הצוות  למיגון  דאגו  שלא  בלבד 

מיגון(; להוריד  מצוותים  דרשו  אף  אלא 

בגין לאחיות  מיוחד  לתשלום  דאגנו 

בקפסולות בעבודה  הכרוך  המאמץ 

לקורונה; חשיפה  תוך  ארוכות  במשמרות 

ביחס להסדר  להגיע  והצלחנו  פעלנו 

האחיות,  צוותי  על  שנכפו  לבידודים 

במקום לקורונה  שנחשפה  שאחות  כך 

שכרה לממוצע  זכאית  תהיה  העבודה 

לבידוד; קודם  החודשים  בתשעת  הכולל 

לילדי ומסגרות  פתרונות  ליצירת  פעלנו 

עקב בביתם  שנותרו  האחיות  צוותי 

להסכם הגענו  החינוך;  מערכת  השבתת 

והבריאות האוצר  משרד  עם  היסטורי 

אחיות,  תקני   2,000 של  מיידית  להקצאה 

אתגרי עם  להתמודדות  נועדו  אשר 

במערכת נסבלים  הבלתי  העומסים 

הבריאות.

רצוף באופן  פעלנו  זו  מורכבת  בתקופה 

במשרד הרגולטוריים  הגורמים  מול 

הבריאות, משרד האוצר, הנהלות המוסדות 

בזמן  פתרונות  לספק  מנת  על  והוועדים 

בריאותית  הקורונה,  שיצרה  לאדוות  אמת 

וכלכלית, ולאפשר לאחים ולאחיות בשטח 

היומיומית  במלחמתם  ולעסוק  להמשיך 

על בריאותם של אזרחי ישראל.

בעיות  יצרה  לא  הקורונה  יום,  של  בסופו 

חידדה  אלא  הבריאות,  במערכת  חדשות 

את הכשלים שמונחים בבסיס המבני שלה 

שנים התרענו  ושעליהם  שנים,  במשך 

המשאבים, העדר  העומסים,  ארוכות: 

במצבי  ספיקה  אי  האדם,  בכוח  המחסור 

מונשמים  לחולים  תשתיות  העדר  קיצון, 

וכד'. כל אלה היו מנת חלקה של מערכת 

אותם  חשפה  כאמור  והקורונה  הבריאות, 

במלוא ערוותם.

הרפואה, צוותי  המובנה  הקושי  אף  על 

זמן  כבר  מתפקדים  האחיות,  ובראשן 

השראה,  ומעורר  מקצועי  באופן  ממושך 

שמכתיב  פשוטים  לא  בתנאים  לעיתים 

כי ואומר  אודה  הקורונה.  בנגיף  הטיפול 

בימים אחות  להיות  גדולה  גאווה  זוהי 

העבודה  את  כשרואים  אלו,  היסטוריים 

של כל אחת ואחד מכם בחזית המלחמה

אתן  ובעולם.  בארץ  המשתוללת  במגיפה 

עבודתכן את  כמיטב  לעשות  תמשיכו 

ואנו ובחמלה,  במקצועיות  נאמנה 

כל  לפעול  נמשיך  האחיות  בהסתדרות 

התנאים  את  לכן  לאפשר  מנת  על  העת 

מגיע  כי  העבודה,  במקום  ביותר  הטובים 

לכן.

- אמיתי  משבר  הוא  הקורונה  משבר 

כלכלית, חברתית, תעסוקתית ובריאותית- 

ולנצל  להתעשת  הישראלית  החברה  ועל 

אוקטובר 2020
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להזדמנות ולהופכו  למנף  המשבר  את 

של מבני  ותיקון  מערכות  כיול  לצורך 

מיוחד בשיקום  ודגש  ארוכי שנים,  כשלים 

שהפכו בסיסיים  ערכים  שני  של  לאומי 

למזוהים עם הסתדרות האחיות ועליהם אנו

תעסוקה עולם   - ארוכות   שנים  נלחמים 

ראויה  ציבורית  בריאות  ומערכת  הוגן 

ושיוונית לכל.

אני סבורה כי אנו בתחום הסיעוד הצלחנו

של במושגים  היסטורי  להסכם  להגיע 

תוספת כח אדם לאחים והאחיות. תוספת

שייכנסו קבועים  תקנים  כ-2,000  של 

בפריסה   ,2020 המדינה  תקציב  לבסיס 

שאנו עמלים עליה רבות על מנת שהתקנים

אמיתי מענה  ויתנו  ליעדם,  יגיעו  הללו 

על  שהוטלו  הרבות  ולמשימות  לעומסים 

כתפי האחים והאחיות בשנים האחרונות.  

חשוב לי עוד לומר כי  בתקופה האחרונה 

ישנן אמירות על כך שהמגזר הציבורי צריך 

בשל  שלו  בשכר  ולהפחית  כתף"  "לתת 

נתנו  והאחים  האחיות  הכלכלי.  המשבר 

כבר את שתי הכתפיים שלהם למען אזרחי 

ישראל. לא ניתן בשום אופן שיפגעו בשכר 

האחיות והאחים.

לצד זאת, אני גם מבקשת לשקף לכם את 

בפני  עלכן  שמרעיפים  והאהבה  ההערכה 

ולהצדיע  והציבור,  השלטון  מוסדות  בכל 

כוח,  יישר  בישראל-  ואחות  אח  כל  לכן- 

וגמר חתימה  וכן לאחל לכולנו שנה טובה 

טובה. שתהיה שנה שגרתית מעט יותר.

שלכם    

אילנה כהן     

ברכות לבוגרי תכניות הלימודים בחוג לסיעוד
באוניברסיטת תל-אביב:

התכנית הכללית, תכנית הסבת אקדמאים, עתודאים ויום לימודים קצר

על 100% הצלחה במבחן הממשלתי מועדי יולי וספטמבר 2020!

גאים בכם!גאים בכם!
ראש החוג: ד”ר מיכל יצחקי

ראשי התכניות:

ד”ר סיגלית ורשבסקי, ד”ר איליה קגן, ד”ר ענת עמית אהרון וד”ר סמיון מלניקוב 

הסגל האקדמי והמינהלי של החוג

ומנהלות בתי הספר האקדמיים לסיעוד המסונפים לחוג.
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משולחן העורכת
 )WHO( כשיצא לאור ביטאון האחות 203  במאי שנה זו, הזכרנו לעצמנו כי שנת  2020 הוכרזה על ידי ארגון הבריאות העולמי

עדיין האמינו שאוטוטו  רבים  בעיצומה, אבל  הייתה  2020. מגפת הקורונה  )ICN( כשנת האחות  הבינלאומי  וארגון האחיות 

ומתגברים. עוד קצת ואנחנו אחרי.

והנה אנחנו כבר בסתיו, בערבים קצת קריר ועלי השלכת מתחילים לשחק מחבואים בשבילים נטושים. הסגר שוב מעורר 

מחשבות נוגות של "מה יהיה", ומספר החולים הקשים עולה ומאיים עלינו ועל מערכת הבריאות.

בתוך כל אלה, האחיות והאחים בקו החזית הראשון במאמץ לשמור על מטופליהם ועל עצמם, )ביחד עם כל עובדי הבריאות 

האחרים( ובכל זאת אנחנו לא מרשים לעצמנו לשקוע ולא לקפוא על השמרים. הגיליון הזה של תקופת חגי תשרי התשפ"א 

)תשאף ליותר(, מעמיד בפנינו מראה נאמנה: אנחנו ממשיכים בכל החזיתות כמו גם בחזית המאבק נגד הנגיף העקשני.

ומה בגיליון הפעם?

בלי מפגש עם הנגיף בתחומי חיים עיקריים עדיין אי אפשר, אז נלמד על התמודדות סטודנטים בתקופת הסגר עם המגפה, 

כיצד התמודדו האחים והאחיות עם הגל הראשון של מגפת הקורונה,  נדגים את ההבדל בהתייחסות למגפת הפוליו לעומת

צוותים  כלפי  פיזית  או  מילולית  אלימות  על  הציבור  חושב  מה  האחות:  בחיי  חשובים  תחומים  נזניח  ולא  הקורונה,  מגפת 

רפואיים; נבחן מקרה של תגובת איד חריפה לכינמת; כיצד לשפר תקשורת אצל המטפלים בחולי סרטן; וכיצד נסייע לנשים 

עם לידת  פגים באמצעות סחיטת חלב אם לאחר לידה מוקדמת.

לא נזניח את תחום בריאות הנפש, ונדגים כיצד ניתן בעזרת משחק לסייע לחולים הסובלים מסכיזופרניה על ידי חיזוק  ושיפור 

היענות לטיפול תרופתי; נבחן את הקשר בין סגנון ניהול ושביעות רצון מסביבת העבודה; ונקנח ברעיונות כיצד ניתן לשווק 

ולמתג את  מקצוע הסיעוד.

בתקווה להיפגש בגיליונות הבאים במדינה תוססת מלאת חדוות יצירה,

המתמודדת בהצלחה בכל תהפוכות החיים.

חנה שצמן      
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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

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

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

המאמר, שמות המחברים, תפקידם, התואר האקדמי וההשתייכות 

כתובת, ובנוסף  ובאנגלית.  בעברית  הכותבים  של  המוסדית 

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

הביבליוגרפית ברשימה  הופעתם  סדר  לפי  סידוריים  במספרים 

יופיעו הפריטים  בסוף המאמר  הביבליוגרפית   ברשימה  המלאה. 

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

הוא הציטוט  אם  ההוצאה,  שנת  המחברים,  כל  של  שמם  הבא: 

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

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

מספרי  לאור,  המוציא  שם  העיר,  שם  הספר,   עורכי  שמות  את  

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. 

תתקבל  לא  אם  אחרונה.  להגהה  המאמר  יישלח  הפרסום  לפני 

שנשלחה כפי  בגרסה  המאמר  יפורסם  שעות,   48 תוך  תגובה 

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,

מידה באמות  ולעמוד  המאמר,  תכני  על  מלאה  אחריות  לקבל 

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, 

במעמד להיכלל  נימוק  כשלעצמם,  אינם,  שיהיו,  ככל  חשובים 

“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. 

כדלקמן:  בנוסח  לעורך  מכתב  בצירוף  לפרסום  יישלח  המאמר 

הוא  ובהסמכתי  המאמר  של  בחיבורו  שהשתתפתי  מאשר  “הנני 

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

אמון הקהילייה המקצועית והציבור במחקר ובפרסום בסיעוד”. כל

ציון תוך  אישית  ובחתימה  בשם  המכתב  על  יחתמו  המחברים 

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

אזכור  תוך  מהמערכת,  בכתב  באישור  אחר,  מקצועי  עת  בכתב 

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

אובייקטיבי- שיפוט  על  ומקפידה  מעריכים  קוראים  של  דעת 

חוות  לפי  יתבקשו לתקן את המאמר  כי המחברים  יתכן  אנונימי. 

הדעת ובהתאם להנחיות העורך הראשי שיצורפו אליהן. המאמרים 

יעברו במערכת עריכה מדעית ועריכת לשון. 

המערכת אינה אחראית לכל שיבוש, טעות דפוס או טעות אחרת 

לשמירת  אחראית  אינה  המערכת  שיפורסם.  המאמר  בנוסח 

ובין  מודפס  שהוא  בין  המאמר,  של  קודמות  גרסאות  או  טיוטות 

ואינה  יד  שהוא במדיה דיגיטאלית. המערכת אינה מחזירה כתבי 

שולחת תדפיסים למחברים. 
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אנחנו  השני  הקורונה  גל  של  בעיצומו 

מצויים בסיום גיבושו של תקציב המדינה, 

כאשר השאלה המרכזית עליה מתקוטטים 

אינה  הקורונה"  ל"קואליציית  השותפים 

העדיפות סדר  בשינוי  הצורך  על  חלילה  

תקציב האם  בשאלה:  אם  כי  הלאומי, 

המדינה יהיה שנתי או דו שנתי? 

אנו מניחים, בהתבסס על ניסיון העבר, כי 

לתקציב  ביחס  הפרוצדורליות  השאלות 

ההצבעה  לפתח  עד  תימשכנה  המדינה 

ימסך  הפוליטי-טקטי  הוויכוח  ושוב  עליו, 

ביטולו  כדי  עד  וימחק  הציבור  עיני  את 

ההכרחי לצורך  ביחס  המהותי  הדיון  את 

לטובת  הלאומיים  המשאבים  בהקצאת 

מערכת הבריאות במסגרת תקציב המדינה.

נפעל לא  אם  זה,  הכרחי  בשלב  כעת, 

בסטגנציה,  נמשיך  שינוי  כציבור  ונדרוש 

ו"נענש" גם בריאותית וגם תקציבית.

ישראל ממשלות  ארוכות  שנים  במשך 

בנימין בראשות  מהן  רבות  לדורותיהן, 

נתניהו אך לא רק, החליטו באופן מודע 

לייבש את מערכת הבריאות הציבורית,

השירותים את  לצמצם  זאת  ובדרך 

אזרחי  של  השימושים  את  ולהגביל 

שנה  מידי  הציבורית.  במערכת  ישראל 

לכל  שניתן  השירות  והצטמצם  הלך 

אחת ואחד מאיתנו, ואנו חשנו זאת על

מושפלים המושכבים  מטופלים  בשרנו: 

במיטות במסדרונות בית החולים, אלפים

חודשים  של  תורים  מזיהומים,  שמתים 

רבים  בקהילה, היעדר כוח אדם מקצועי,

לניתוחים נסבלות  בלתי  המתנות 

החולים,  בקופות  מקצועית  ולרפואה 

הציבור ומודרני.  מתאים  מיכשור  והיעדר 

את  לאבד  החל  בצדק,  הישראלי, 

הציבורית,  הבריאות  במערכת  האמון 

לזרועותיה ברירה  בלית  להידחק  והחל 

הפתוחות של הרפואה הפרטית. 

השנים לאורך  שנכרה  התקציבי  הבור 

במערכת הבריאות מסתכם על פי הערכת 

זהו  בשנה.  שקל  מיליארד  ב-20  כלכלנים 

הפער בין ההוצאה הציבורית של ממשלת 

הממוצע מול  אל  בריאות,  על  ישראל 

 .OECD-במדינות ה

מגדירים הבריאות  מערכת  מבכירי  רבים 

עם  בריאות  כמערכת  רפואי",  "נס  אותה 

"האנורקסיה" אף  על  גבוהה  מצוינות 

התקציבית הקשה ממנה היא סובלת כבר 

שנים רבות . ואני אומר: זהו לא "נס רפואי". 

רופאים ואחיות,  אחים  של  שילוב  זהו 

פרא-רפואיים מנהל,  עובדי  ורופאות, 

פנומנאלית, שבמקצועיות  משק,  ועובדי 

בנחישות בלתי מתפשרת ושאיפה למצוינות

בלתי נגמרת, סוחבים על גבם את המערכת

אף שעל  הסיבה  גם  זו  והחולה.  הרזה 

ולמרות המחסור הקשה בתקציבים ובכח 

בישראל  הקורונה  בחולה  הטיפול  אדם, 

הוא מהטובים בעולם. 

האדם  כח  מצוינות  את  חשפה  הקורונה 

ובד בבד חשפה במלוא במערכת הבריאות, 

של  העצום  הגירעון  ערוות  את  העוצמה 

מדינת  בעוד  הציבורית.  הבריאות  מערכת 

דין מונשם בפנימית כדין מונשם קורונה

עו"ד אורי פליישמן, מנכ"ל ויועץ משפטי הסתדרות האחיות
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ישראל משקיעה 10 מיליארד שקל לטיפול 

"הקילרים"  את  ושולחת  הקורונה  בחולי 

של המוסד לאתר מכשירי הנשמה ברחבי

הזקוקים חולים  שולחת  היא  העולם, 

הפנימיות  למחלקות  נמרץ  לטיפול 

חיי  המסכן  ישראבלוף  מוגבר".  ל"טיפול 
אדם שהומצא על מנת לחסוך כסף המתחייב

שעלותן  נמרץ,  לטיפול  מיטות  מהקצאת 

שנים  כבר  בפנימית.  רגילה  ממיטה   4 פי 

בכל  ישראלים  אלפי  שולחת  שישראל 

המוצבות  מתוקצבות"  "לא  למיטות  חורף 

במסדרונות, ואם לא די בכך הרי שמדינת

חולים אלפי  מאות  מאשפזת  ישראל 

האוכל וחדרי  האשפוז  בחדרי  בצפיפות 

ומדביקה אותם בזיהומים.        

שאינו  ייחודי  )כסף  קורונה"  "קופסאות 
מיליארדי  של  המתוכנן(  מהתקציב  חלק 

שקלים זה אולי נכון והכרחי לניהול המשבר

בתקציב אבל  הקורונה,  נגיף  של  הרגעי 

סדר את  לשנות  צריך  הבא  המדינה 

לדרוש  חייבים  ישראל  אזרחי  העדיפויות. 

מהממשלה לקיים את ההסכם בינה לבינינו

שוויון לצדק,   - ממלכתי  ביטוח  בחוק 

"דין מונשם בפנימית  ועזרה הדדית - שכן 

כדין מונשם קורונה".   

אזרחי ישראל זכאים למערכת בריאות ציבורית

מחלה, בעת  וראוי  הולם  טיפול  שנותנת 

והטכנולוגיות הטיפולים  את  שמאפשרת 

החדשניות ביותר, שעוטפת אותם בחמלה

לרפואה אותם  המשחררת  כזו  ולא  ובאנושיות 

וקשים קריטיים  הכי  ברגעים  הפרטית 

בחייהם ובחיי בני משפחתם. לצדק ולשוויון

לא אפילו  והוא  מחיר",  "תג  יש  הזה 

העתק לתקציבי  בהשוואה  בטח  בשמיים, 

שהמדינה משלמת היום בעקבות המשבר

הקורונה, שהביאה  והבריאותי  הכלכלי 

מיליארד  מ-190  בלמעלה  המסתכמים 

הצורך בשל  מוצהר  באופן  חלקם  שקל. 

למנוע את קריסתה של מערכת הבריאות

הקורונה. מגיפת  בעקבות  המורעבת 

עכשיו, לא מחר ולא בשנה הבאה, נדרשת

משרד  תקציב  לבסיס  מיידית  תוספת 

שקל מיליארד   5 של   2020 הבריאות 

25 הכל  בסך  הקרובות,  השנים   5 ולמשך 

זה מתווה  שנים.  ל-5  בפריסה  מיליארד 

מבוסס על מסמך המלצות המנהל לתכנון

אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות  - "מסמך

בראשית  כבר  לממשלה  שהוגש  קידר", 

תקני  ל-500  מידי  תקצוב  בתוספת   2019

ואחיות.  אחים  ו-2,000  ורופאות,  רופאים 

מעבר לכח האדם, תקציב זה מכיל בתוכו

תרופה לחולי המובנה של מערכת הבריאות:

רפואה הכוללת  ה-3  תוספת  תקצוב 

ובריאות  סיעודי  אשפוז  שיקום,  מונעת, 

בהתאם  הקופות  סל  עידכון  הנפש; 

לאוכלוסייה וליוקר הבריאות וחיזוק רפואת 

עידכון סל התרופות הממלכתי;  הקהילה; 

לאוכלוסייה  בהתאם  הקופות  סל  עידכון 

הקהילה;  רפואת  וחיזוק  הבריאות  וליוקר 

לגידול  בהתאם  אשפוז  מיטות  הוספת 

והזדקנות האוכלוסייה ומנגנון תקצוב ישיר 

לבתי החולים. 

למתווה זה תמיכה רחבה של פורום החירום

המאגד  לבריאות",  מיליארד   5" הלאומי 

המונה רחבה  קואליציה  לראשונה  תחתיו 

למעלה מ-70 אירגונים של מטפלים ומטופלים:

המדינה, רופאי  אירגון  חולים,  אירגוני 

בישראל, והאחיות  האחים  הסתדרות 

הפרא- במקצועות  עובדים  של  אירגונים 

על יחד  שחברו  אזרחיים,  ואירגונים  רפואיים 

הזכות את  ישראל  לתושבי  להשיב  מנת 

לשיקום ולהביא  ראויים,  בריאות  לשירותי 

הקורסת. הציבורית  הבריאות  מערכת 

אל  מהכח  להוציא  צריך  הזו  התמיכה  את 

הפועל באמצעות תמיכה רחבה של אזרחי

הפוליטית. הקשת  קצוות  מכל  ישראל 

שהשלכותיו הזה,  שהמשבר  אסור 

הכלכליות שלו עדיין לא ידועות, יערער עוד 

הבריאות  מערכת  של  יציבותה  את  יותר 

בזכות של  ואי השוויון  ויגדיל את הפערים 

אזרחי ישראל לבריאות .  

ברכות לנעמי כספי ברכות לנעמי כספי 
תעודת ההוקרה הוענקה לנעמי כספי, בספטמבר 2020, על חלקה החשוב

בפעילותה במשך 15 שנים במועצת הבריאות שתפקידה לייעץ לשר בנושאי המשרד.

נעמי חברה במועצה, בוועדה לזכויות החולה, ובוועדה לאיכות הטיפול.

על תעודת ההוקרה חתומים
שר הבריאות מר יולי אדלשטיין ומנכל משרד הבריאות מר חזי לוי   

נעמי כספי היא מנהלת המוקד של הכללית בבית חולים כרמל
וראש חטיבת אחיות הקהילה בהסתדרות האחים והאחיות.
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דרישות התפקיד
 תואר אקדמי בסיעוד. תואר במנהל מערכות בריאות, יתרון

 ניסיון עבודה - שנתיים לפחות - במחלקה כירורגית, אורתופדית או שיקום. 
 היכרות עם נוהלי משרד הבריאות להתחשבנות של מוסדות אשפוז עם המבטחים, יתרון

 כושר ניהול, אסרטיביות, גמישות מחשבה ויצירתיות.
ניסיון עבודה בסביבה ממוחשבת.

הגדרת התפקיד
✓✓  אחריות על ניהול התחשבנות בין גורם מבטח לבין נותני שירותים רפואיים, כגון בתי"ח,

קופ"ח ומכונים  פרטיים,  בכל הקשור לחיוב בגין טיפולים רפואיים

✓✓  בדיקת התאמת החשבון לסיכום הרפואי, סבירות הטיפול וקשר סיבתי לאירוע המבוטח
✓✓  עדכון מידע רפואי בתיק רפואי ממוחשב

✓✓  תיאום טיפולים רפואיים והעברת חולים ממערכת אשפוז אקוטית לאשפוז שיקומי או סיעודי
בהתאם למצבם הרפואי, כולל מעקב ועדכון תיק רפואי ממחושב.

אפשרות לחלקיות משרה.

      נא לפנות בצירוף קורות חיים וציפיות שכר למייל-

office@medintec.co.il
רק פניות מתאימות תענינה | המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לתפקיד אדמיניסטרטיבי מענין המשלבלתפקיד אדמיניסטרטיבי מענין המשלב
בין ידע קליני ומנהל מערכות בריאות בין ידע קליני ומנהל מערכות בריאות 

לחברהלחברה
בפתח תקוה,בפתח תקוה,

דרוש/הדרוש/ה

אחאח\\ותות
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תקציר
את  הפנתה  הקורונה  מגפת  התפרצות 

ולימים  קודמות  למגפות  הלב  תשומת 

אחרים )שנות ה-50(, ובמיוחד לימי מגפת 

הקורונה  מגפת   .)Poliomyeliti( הפוליו 

בשיאן  העולם  כאשר  פרצה   )COVID-19(

של הסרת גבולות גלובלית והקלת המעבר

החשש  הוודאות,  אי  שונות.  מדינות  בין 

במגפות העניין  את  מחדש  העלו  והסגר 

הרפואה בחשיבות  הדיון  ואת  ֶהָעבָר, 

המונעת בכלל ופיתוח חיסונים בפרט.

מגפת  בין  משיקים  קווים  מציג  המאמר 

בידוד כמו  הקורונה,  מגפת  ובין  הפוליו 

ניסיוניים,  טיפולים  אתיקה,  והנשמה, 

עטיית מסכות, היגיינה ועוד. מגפת הפוליו

למגפת בניגוד  בילדים,  בעיקר  פגעה 

כך  בקשישים.  בעיקר  הפוגעת  הקורונה 

נוצר מצב שבו מי שהיה בימי מגפת הפוליו 

בקבוצת סיכון כילד, הוא היום קשיש המצוי

המאמר  הקורונה.  מפני  סיכון  בקבוצת 

למגפה  שהייתה  מהמגפה  תובנות  מעלה 

ומדרך  היום  שנדונות  מהסוגיות  שתבוא. 

מקום  שיש  עולה  הפוליו  במגפת  הטיפול 

הדבר  נכון  במיוחד  מההיסטוריה.  ללמוד 

הציבור  בריאות  אחיות  של  חשיבותן  לגבי 

ושל הרפואה המונעת.

רקע
חדרה מספיק  לא  כי  לי  נדמה  "לעיתים 

להכרת הציבור הרחב הידיעה על מה נטוש

מגפת הפוליו ומגפת הקורונה:
יש מה ללמוד מההיסטוריה

ד"ר דורית וייס  R.N, CNS, PhD, אחות ראשית בגמלאות בשרותי בריאות כללית 

ומרצה באוניברסיטת בן גוריון ומכללות אונו, יפו-תל אביב ונתניה

doritweiss2008@gmail.com :סופר מכותב

לרגע  אפילו  לשכוח  אסור  וזאת  המאבק, 

אחת חיסול  על  נטוש  המאבק  אחד. 

המחלות הממאירות ביותר אשר פקדו אי 

אינה  אשר  זו  מחלה  האנושות.  את  פעם 

כל  את  גוזלת  אשר  מחלה  רחם,  יודעת 

היום  עומדת  מקורבנותיה,  חיים  חדוות 

מול כליה כשּגַבה אל הקיר. היא ודאי עוד

תפרפר, עוד תתגונן ולא תרצה לנטוש את 

המערכה, אבל אנו תקווה כי בעוד שנים לא 

רבות תחוסל הצורה הקשה שלה" )18(.

את  הפנתה  הקורונה  מגפת  התפרצות 

תשומת הלב למגפות קודמות ולימים ָעבָרּו,

בהתפרצות נאבקו  מקצוע  אנשי  שבהם 

ותרו  ילדים(  ושיתוק  חצבת  )כגון  מחלות 

אחר פיתוח חיסונים להן. המגפה החדשה,

הקורונה )COVID-19(, פרצה בעולם בשיאן

הקלת  ושל  גלובלית  גבולות  הסרת  של 

הוודאות,  אי  שונות.  מדינות  בין  המעבר 

העניין את  מחדש  העלו  והסגר  החשש 

במגפות ֶהָעבָר, ואת הדיון בחשיבות הרפואה

בפרט. חיסונים  ופיתוח  בכלל  המונעת 

מגמה זו אופיינה בשיח התקשורתי ובקריאת

ספרים רבים העוסקים במגפות ובאסונות 

 .)12(

יומיים  בעיתונים  פורסמו  רבים  מאמרים 

חובקות  מגפות  שהזכירו  עת  ובכתבי 

עולם מהעבר כמו המוות השחור, ַהַּׁשּפַַעת

הספרדית ועוד. השפעת הספרדית גבתה 

50-20 מיליון קורבנות. למרבה המזל, היא 

בלא  כשנתיים  לאחר  מאליה  הסתיימה 

שנמצאו לה תרופה או חיסון )17(. מרבית 

החולים בשפעת הספרדית היו בני 40-20, 

ואילו רוב המגפות האחרות סיכנו קשישים 

הפוליו  מגפת  גרמה  ה-50  בשנות  וילדים. 

ובצדק  בילדים,  לשיתוק   )Poliomyelitis(

כונתה ״מחלת שיתוק ילדים". כך נוצר מצב 

שבו מי שהיה בימי מגפת הפוליו בקבוצת

המצוי הקשיש  היום  הוא  כילד,  סיכון 

הקורונה.  נגיף  מפני  סיכון  בקבוצת 

משיקים קווים  על  אעמוד  שלהלן  בדיון 

בהתמודדות המדינה בפוליו ובקורונה, ועל 

תפקיד האחיות בטיפול במחלות אלה.

המגפה, החרדה וקבוצות
 הסיכון

מחלות מידבקות הן מהטרגדיות שמלוות 

למאבק  ביטוי  הן  למעשה  האנושות.  את 

הקיומי בין צורות חיים שונות. האדם רואה

זאת מנקודת מבטו, אבל צדפות, חרקים,

פירות אדמה,  תפוחי  טבק,  פרחים,  דגים, 

הם גם  נדבקים  אחרים  חיים  ובעלי 

בסרטן  בחצבת,  שחורות,  באבעבועות 

שונים מינים  בין  מאבק  זהו  בשחפת.  או 

ובין מינים אחרים )23(. ההבדל בין המגפות

נעוץ המודרני  שבעידן  לאלה  קדם  בימי 

בידע הרב שנצבר על מקור המחלות, מה

איתן להתמודד  לאנושות  שמאפשר 

ושיפור אנטיביוטיקה  חיסונים,  באמצעות 

הייתה ביותר  מרשימה  הצלחה  ההיגיינה. 

אחד השחורות,  האבעבועות  נגיף  למיגור 
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בהיסטוריה ביותר  הקטלניים  הנגיפים 

שגבו  נוספות  מחלות  העולם.  מן  שנעלם 

המערבי  בעולם  רוסנו  רבים  חללים  בעבר 

באמצעות אנטיביוטיקה והיגיינה משופרת,

ועם זאת חלקן ממשיכות להיות קטלניות

למדי במדינות עניות יותר. לאחר מלחמת

העולם השנייה החלה גלובליזציה בבריאות

והוקם ארגון הבריאות העולמי של האו"ם, 

מאמצים  להשקיע(  )וממשיך  שהשקיע 

כלל עולמיים רבים כדי לפקח על התפרצות

היא  לכך  דוגמה   .)6( בהן  ולטפל  מגפות 

עו כלל  בראייה  שטופלה  הפוליו  ־מגפת 

בטיפול  היום  שקורה  כפי  )בדיוק  למית 

שנצבר הידע  ובשיתוף  הקורונה(,  בנגיף 

שהביא למציאת חיסון.

מחלת הפוליו כונתה "מחלת שיתוק הילדים",

שנים.   3-0.5 בני  היו  החולים  מרבית  שכן 

בבני  הייתה  שלה  ביותר  הרבה  התפוצה 

הסטטיסטית  העדות  חודשים.   18-6

)מצרים, האזור  מדינות  בכל  זהה  הייתה 

סודן  אריתריאה,  טורקיה,  עיראק,  לבנון, 

וישראל(. בוועידה בינלאומית לענייני מחלת

כי  צוין  ב-1957,  בג'נבה  שנערכה  הפוליו 

התיכון  במזרח  שנערכו  רבים  מחקרים 

)בעיקר במצרים ובישראל( הראו שתפוצת 

המחלה הייתה אנדמית. חוקרים ידועי שם 

מצאו  ואחרים(  מלניק  ופרופ'  פאול  )ד"ר 

שכמעט כל הזנים היו  נפוצים בקרב ילדים. 

הפצת  לגבי  הדעה  שבהם  ימים  אלה  היו 

מחולל המחלה השתנתה, ולא היה ביטחון 

או  הפה  דרך  האם   — שלו  ההעברה  בדרך 

שמא דרך הפרשות המעיים? מאוחר יותר 

האחד  המחלה:  כנגד  חיסונים  שני  פותחו 

וניתן מומת  נגיף  שהכיל  סאלק  ד"ר  של 

בזריקה, והאחר של ד"ר סייבין שהיה תרכיב

חי ומוחלש שניתן דרך הפה. בשעתו נדונה 

והסיכון שכרוך  יעילותם, בטיחותם  שאלת 

התאמתם נדונה  במיוחד  אלה.  בחיסונים 

נשוב אם   .)2( התיכון  המזרח  לארצות 

הגורם ברור  לא  היום  גם  אלה,  לימינו 

למתווה השונה של התחלואה בקורונה 

בארצות האזור לעומת התחלואה בה באירופה

ובארצות הברית. 

עד להתפרצות מגפת הפוליו בארץ נרשמו

בכל שנה מקרים בודדים בלבד של חולים.

שנה  בכל  דּווח  הבריטי  המנדט  בתקופת 

הייתה ב-1949   ,)22( חולים  כ-20  על 

338 על  ודּווח  המחלה  של  התפרצות 

מקרים חדשים, ובשנים הבאות עלה מספר 

החולים בהתמדה. תנאי המחייה וההיגיינה 

והם  בתחלואה  לגידול  תרמו  אז  ששררו 

נבעו מגידול מהיר של האוכלוסייה בארץ, 

מקליטת עולים רבים מארצות שונות בזמן 

היגיינה  תנאי  ללא  עולים  ממחנות  קצר, 

ומים מטבחים,  ביוב,  )היעדר  בסיסיים 

רבה.  ומצפיפות  לקויה  מתזונה  זורמים(, 

 ,22( הקיץ  בחודשי  היה  התחלואה  שיא 

עמ' 20(. בשל המודעות הגבוהה לפגיעות

הייתה המגפה,  בריסון  ולהכרח  הישוב 

ישראל המדינה השלישית בעולם שהחלה 

לחסן ילדים )20(.

מחלת את  שליוותה  לטרגדיה  מעבר 

מידבקות במחלות  עלייה  הייתה  הפוליו, 

איש   3,000 חלו  פעילה  בשחפת  אחרות: 

כחולים אובחנו  איש  מ-28,000  ויותר 

בשחפת בלתי פעילה, אובחנו 70,000 חולי 

Schis-( בילהרציה  חולי   10,000 ו -גרענת 

אפשרי  לקשר  חשש  בשל   .)tosomiasis

)Typhoid( הבטן  טיפוס  נגד  החיסון  בין 

כנגד  חיסון  מתן  הופסק  הפוליו,  למחלת 

אסכרה  כנגד  ואף  הבטן  טיפוס  מחלת 

)Diphtheria(. כתוצאה מכך חלו כ-14,000 

איש בטיפוס הבטן. נוספו על כך התנאים 

מתקנים  היעדר  הירודים,  הסניטריים 

רפואיים לאשפוז ומחסור בכוח אדם רפואי 

.)3(

בארץ  היישוב  את  החרידה  הפוליו  מגפת 

והעיתונים המקומיים כתבו עליה. כך למשל

נכתב ב-1947 בעיתון  'על המשמר': 

"רוח בלהות מרחפת ומאיימת על 
אירופה ... כמעט בכל הארצות מודיעים 

על התפרצויות מסתוריות של המגפה, 

ובמיוחד ניתכת מהלומה קשה על 

ארצות שסבלו מתת תזונה."

דעות  חילוקי  עוררה  הפוליו  התפרצות 

הגורמים  חיפוש  חשש,  המומחים,  בקרב 

זה  ובכלל  לה,  פתרונות  ומציאת  למחלה 

כמו במחלוקת  שנויות  מניעה  פעולות 

חיסונים מתן  והפסקת  החולים  בידוד 

והיעדר המצב  חומרת  הבנת  אחרים. 

הציבור  בריאות  אנשי  את  הביאו  פתרון 

ולייצר עצמאית,  מדיניות  לגבש  בארץ 

בארצות  שפותח  התרכיב  פי  על  חיסונים 

הברית על ידי פרופ' סאלק.

המוות תמיד איים על ילדים 
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חיפשו העולם  בכל  מומחים  המחולל: 

הפוליו למגפת  הגורם  את  ה-50  בשנות 

הייתה הבעיות  אחת  למניעתה.  ודרכים 

הראו לא  במחלה  מהחולים   95% ש- 

יֵדעו ולא  יָדעו  לא  ומרביתם  תסמינים, 

לעולם שחלו בה. הסוג החמור של המחלה 

- נראה ב-1% בלבד  זה שגורם לשיתוק   -

מכלל החולים. האיום העיקרי  נבע בעיקר 

המחלה.  להתפשטות  הגורם  ידיעת  מאי 

יותר מכך, היו שראו בשחפת )34,000 איש 

נפטרו ממנה ב-1950( או בשפעת )62,000 

איש נפטרו ממנה ב-1957( מחלות מאיימות

שיעור שגם  נציין  השוואה  לשם  יותר. 

תסמינים המפתחים  בקורונה  החולים 

נמוך, והפוך - בקרב הילדים שיעור החולים 

לא  מהם  שכרבע  מראה  הנדבקים  מקרב 

פיתחו תסמינים, ובקרב המבוגרים רק 4%-

7% אותרו כחולים )14(. 

למרות הפרסומים המדעיים המרובים על 

היא  הכללית  ההסכמה  הקורונה,  מחלת 

שעדיין מעט מאד ידוע על נגיף הקורונה,

וארוך.  בינוני  קצר,  לטווח  ונזקיו  פעילותו 

מגפת  בתקופת  גם  הייתה  דומה  תחושה 

הפוליו. גם לאחר שהסתיים מבצע החיסונים

בשנת 1958, לא היה מידע רב על מחלת 

לאפידמיולוגיה  המחלקה  מנהל  הפוליו. 

שהאפידמיולוגיה  כתב  הבריאות  במשרד 

מאוד  ומעט  ברורה,  אינה  המחלה  של 

ידוע על הסיבות לעליות ולירידות של הגל 

עד  לדעת  קשה  לשנה.  משנה  האפידמי 

בתחלואה  הירידה  את  לזקוף  ניתן  כמה 

לתנודה הטבעית ועד כמה לחיסון שפותח. 

הכותב הניח שמחצית ממנה נבע מהחיסון.

הניח  בינלאומי(  מומחה  )רופא  פאול  ד"ר 
שישראל שייכת למדינות שהמחלה מתפשטת

הילדים  מעטים  ולכן  אנדמית,  בצורה  בה 

נושאים  ואינם  ספר  בית  לגיל  שמגיעים 

בגופם נגיפי פוליו או נגיפים דומים המחסנים

את גופם )15(.

טיפול תרופתי: בתחילת הגל הראשון של 

ידי  על  הטיפול  נושא  לדיון  עלה  הקורונה 

גלובולין של מחלימים. גם בימי  מתן גמה 

הפוליו נעשה ניסיון טיפולי דומה במושבים, 

בקיבוצים ובגני ילדים. התוצאה הביאה את 

החוקרים לשלול אותו. לדבריהם, משהתגלה

כבר  שהתרחשה  ברור  היה  קליני  מקרה 

זו החזיקו הדבקה קלינית נרחבת, ובדעה 

כל  שעל  חשבו  הם  מחו"ל.  מומחים  גם 

 100-1,000 בין  יש  מקרה אחד של שיתוק 

מקרים של הדבקה שקטה, ולכן כשנמצא 

מקרה קליני כבר היה מאוחר לנקוט פעולות

מניעה. ד"ר פאלק )רופא ילדים נודע( טען 

וזאת  ממחלימים,  נסיוב  לתת  טעם  שאין 

בשל אי הצלחת הטיפול )16, עמ' 19(. גם 

ד"ר נסאו שלל את הטיפולים הקיימים וציין 
בנסיוב(  השימוש  )כולל  התרופות  כל  כי 

הטיפולים  הם  והיגיינה  בידוד  ולכן  נכשלו, 

המומלצים. לדעתו ַהְׁשּכָבָה  בתנוחה נכונה

מונעת עיוות של הגפיים )13(. נראה שבשתי

המגפות הטיפול בעיקרו היה סימפטומטי

הכל ומעל  ותעייה,  ניסוי  תוך  ותמיכתי 

ציפייה לחיסון המיוחל.

בימי חברתי  ריחוק  לגבי  חברתי:  ריחוק 

הפוליו הדעות היו חלוקות. ד"ר דיוויס סבר

במחנות התקהלויות  למנוע  מקום  שאין 

שונים באופנים  ילדים  ולרכז  ובקייטנות 

למסקנה הגיע  פאלק  ד"ר  גם   .)16(

שהוראות הבידוד החמורות שניתנו כדי

אינן המחלה  התפשטות  את  לעצור 

נעשית  הנגיף  העברת  שכן  מוצדקות, 

הופעת לאחר  הימים  בארבעת  רק  לא 

אינו כשהחולה  הקליניים,  התסמינים 

בארבעת גם  אלא  להדבקה,  סיכון  מהווה 

הימים שלפני האבחון. פאלק ציטט בדוח

בבידוד  ראו  שלא  בינלאומיים  מומחים 

המחלה. התפשטות  למניעת  תשובה 

בבידוד  שהושקעו  המאמצים  להערכתו 

צוין  עוד  לשווא.  היו  נדבקים  קבוצות 

אנשי )של  להתמגנות  בהתייחס  במאמר 

על לוותר  עדיף  כי  הנראה(  ככל  הצוות 

למנוע אפשרות  אין  שהרי  מסכות,  עטית 

בה נצבר  שכבר  במסכה  היד  של  מגע 

ריכוז רב של מחולל המחלה, ואין כל ודאות 

שאחרי מגע כזה העובד ייטול את ידיו )16, 

עמ' 18(. במגפה הנוכחית החליפו חילוקי 

הדעות, ואפילו התנגדות לעטיית המסכות 

בתחילת הגל הראשון, באחדות דעות  לגבי 

חשיבותן בקרב האוכלוסייה כולה בהמשך. 

בשתי  בנשימה  לקושי  הגורם  הנשמה: 

היה שיתוק  הגורם  בפוליו  המחלות שונה. 

כיסאות גלגלים לא רק לחולי פוליו
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שרירי העזר ואילו בקורונה המחלה גורמת

הדיון  התמקד  בשתיהן  ריאות.  לדלקות 

המדעי בצורך ובעיתוי של ההנשמה. מעל 

זהה  הנשמה  ציוד  לרכש  המאבק  הכל 

בשתי המגפות. בפוליו ההחלטה להנשים

חולים התבססה על בדיקת שרירי נשימה, 

מאמץ  בסימני  וצפייה  האף  נחירי  כולל 

החשת  בנשימה,  הפה  פתיחת  בנשימה, 

פחד,  סימני  מואצות,  נשימות  הדופק, 

וחוסר  לְדַּבֵר  רצון  חוסר  שקט,  ואי  עייפות 

יכולת לספור יותר מ-4-3 במקום 12-10 בין 

הצביעה  כיחלון  הופעת  לנשימה.  נשימה 

הייתה  המשימה  מדי.  מאוחר  אבחון  על 

על  פתוחות  הנשימה  דרכי  את  להשאיר 

השכבת  נוזלים,  ושאיבת  חמצן  מתן  ידי 

החולה כשראשו נמוך מהגוף וייבוש ריריות

נבחרה  המצטבר  הניסיון  עם  באטרופין. 

 )Tracheostomy( "פיום קנה"  השיטה של 

)16, עמ' 20-19(.

אות  אך  שבוע,  לאחר  התפתח  השיתוק 

של  שיתוק  היה  בנשימה  לקושי  האזהרה 

שרירי הדלטואיד, כפי שהראה ד"ר סטימסון

כי  שקבע  נודע(,  אמריקני  )אפידמיולוג 

להיערך יש  הדלטואיד  שריר  היפגע  "עם 
שני ואם  הדיאפרגמה,  בשריר  לפגיעה 

שרירי הדלטואיד משני הצדדים משותקים,

הדיאפרגמה".  של  שיתוק  יש  בוודאות 

ברזל  שריאת  ברור  היה  שבתחילה  בעוד 

שאין  נמצא  הזמן  עם  הרצוי,  הטיפול  היא 

להשתמש באמצעי זה מיד אלא מן התבונה

כמו  פחות  דרסטיים  באמצעים  להתחיל 

המוחדר  בצינור  או  באוהל  חמצן  מתן 

את  להכניס  נכון  כיחלון  כשיש  רק  לאף. 

הילד לריאת ברזל. גם תהליך הגמילה היה

חודשים  שהונשמו  מטופלים  היו  מורכב. 

היו  במכשיר,  תלות  פיתחו  ולעיתים  רבים 

ולא  מאוד  צעירים  היו  שהחולים  מקרים 

ניתן היה לשאול אותם כיצד הם מרגישים,

היו שוב.  והונשמו  נגמלו  חלקם  כאשר 

ילדים ששיתוק הלוע ִחייב גם "פיום קנה", 

אך בסופו של דבר נמצא שהטיפול היעיל 

ביותר היה הנשמה בלחץ חיובי לסירוגין )19(. 

הבידוד  בנושא  אז,  כן  היום  כמו  בידוד: 

בין ולכאן.  לכאן  דעות  המומחים  בין  היו 

המצדדים היה ד"ר נסאו, שבתחילת ספרו 

הוא מציג טבלה ובה מצוינים מספר הימים 

בכל  בבידוד  לשהות  החולה  הילד  שעל 

הנפוצות:  המידבקות  מהמחלות  אחת 

לחולה  בידוד,  ימי   14 נדרשו  חצבת  לחולי 

אבעבועות רוח נדרשו 21 ימי בידוד ולחולי 

פוליו נדרשו 7 ימי בידוד. בספר נכתב כי יש 

לכפות על הילדים את ימי הבידוד במלוא

את  לעזוב  עליהם  נאסר  הדין:  חומרת 

מקום ההסגר, לבקר בחדרי ההורים ולטייל 

בחוץ. על המטפלת נאסר לנשק את ילדיה

ולהשתמש בכלי אוכל משותפים. כן הומלץ 

להרבות בריסוס D.D.T. במקומות שהייתה 

בהם תחלואה רבה, הומלץ לסגור את בתי 

הספר ובקיבוצים הומלץ ללמוד בקבוצות

לגבי  השעשועים.  גני  את  ולסגור  קטנות 

להימנע יש  כי  נכתב  האוכלוסייה  כלל 

בקולנוע, )בהצגות,  המוניות  מהתכנסויות 

באירועים פומביים, באולמות סגורים ועוד(,

מטיולים  ולהימנע  ניקיון  על  להקפיד 

מעייפים ומביקורים ביישובים אחרים )13(.

את  ציין  פלאק  ד"ר  האקלים:  השפעת 

ב-1950,  לראשונה  המגפה  התפשטות 

כשלבית החולים בחיפה הובאו יותר מ-400 

בארץ(.  החולים  מכלל  )רבע  חולים  ילדים 

מגפת הפוליו התגלתה באותו זמן במדינות

ובארצות  הקור  בארצות  בעולם,  שונות 

החם  שהאקלים  שטענו  היו  כאחד.  החום 

אך  המחלה,  חומרת  על  משפיע  בארץ 

רמת התחלואה במגזר הערבי בארץ הייתה 

היהודית.  באוכלוסייה  מאשר  יותר  נמוכה 

בפיזור הבדל  נמצא  לא  העולים  בקרב 

המחלה, למעט בעולים מהולנד ומארצות

מוצאם  בארצות  ההיגיינה  שרמת  הברית 

בחודשי  התגברה  המחלה  גבוהה.  הייתה 

הלכה  ומאז  ביוני,  לשיאה  והגיעה  החורף 

ושככה עד לסיומה בנובמבר )16, עמ' 3-1(. 

מהתקופה  במאמרים  מגדריים:  הבדלים 

המגדריים  להבדלים  התייחסות  יש  ההיא 

בנוגע לפוליו, ומהם עולה שהמחלה שכיחה

לעומת 40%  בנים   60%( בנים  בקרב  יותר 

ו-85%  המשותקים  מהחולים   70% בנות(. 

ריאת  באמצעות  להנשמה  שנזקקו  מאלו 

היו  קנה(  )פיום  טרכאוסטומיה  או  ברזל 

בנים. יש לציין כי במחלקת הילדים בחיפה 

לא נמצאו הבדלים מגדריים )16, עמ' 3-2(. 

עולה  המתפרסמים  במאמרים  כיום  גם 

שאלת ההבדל המגדרי בקורונה ובמגפות 

-JAMA-וה  BMJ-ה כמו  עת  כתבי  דומות. 

לשונות התשובה  את  חיפשו  ואחרים 

גנטיים.  ומאפיינים  המין  הורמוני  בהבדלי 

תשובה ברורה וחד משמעית טרם נמצאה.  

בדיקות מעבדה: השוואה מעניינת נוספת

ה-50  בשנות  המעבדתי.  באבחון  עוסקת 

בדיקת  למעט  לאבחון,  תנאים  היו  לא 

ולכן  בישראל,  זמינה  הייתה  שלא  הווירוס 

מותני  ניקור  באמצעות  נקבעה  האבחנה 

וספירת דם. אלא שהניקור לא יכול להחליף

של מצב  נוצר  ולכן  הווירוס,  בדיקת  את 

אבחון חסר ) 16עמ׳ 3-2(.

רקע,  ממחלות  שמתו  כאלה  היו  תמותה: 

האפידמיולוגי בדוח  שנקראו  כפי  או 

"מחלות אינטרקורנטיות". שיעור הנפטרים 
השומר,  ובתל  בחיפה  הילדים  במחלקות 

ובדומה לשטוקהולם, עמד על 17% מכלל 

יותר גבוהה  היתה  והתמותה  החולים, 

ספק של  מקרה  בכל  תינוקות.  בקרב 

ומתוך  הנשמה,  למכונות  הוכנסו  הילדים 

אלה, קרוב ל-70% נפטרו, ועל פי הנתונים

כ-10% מהילדים נזקקו להנשמה, שלעיתים

נמשכה זמן רב )16, עמ' 16-15(.

הקורונה של  הראשון  הגל  לגבי  הנתונים 

מראים ששיעור המונשמים עומד על 80%

מרכז נתוני  לפי  הקשים,  החולים  מתוך 

ומשך מאי,  בחודש  הכנסת  של  המחקר 

זמן ההנשמה גם הוא ממושך.



  האחות בישראל | אוקטובר 2020    15

למנוע  יכול  חיסון  שרק  ההבנה  אתיקה: 

את התחלואה נאמרת באותה מידה היום

הפיתוח  היא משך תהליך  הנגף  אבן  כאז. 

והניסוי עד ליכולת לחסן בתרכיב. בתקשורת

חברות האחרונים  בחודשים  הוצגו 

שונות המפתחות חיסון לקורונה. כן תוארו

תהליכים לקיצור תהליך הניסוי, כך שבמקום

המאוחרים  השלבים   2 יאוחדו  שלבים   3

לשלב אחד. 

משנמצא תרכיב נגד מחלת הפוליו על ידי 

פרופ' יונה סאלק, מובן היה הרצון להתחיל 

בחיסון מקיף במדינות רבות. פרופ' סאלק 

ניסה את החיסון קודם כול על בני משפחתו,

)"מתנדבים"( ילדים ומתבגרים  ואחר כך על 

ליד מוגבלים  לילדים  מוסדות  בשני 

מקובלת  פרקטיקה  הייתה  זו  פיטסבורג. 

הלסינקי, הסכמי  שלפני  תקופה  באותה 

נוחות אי  שחשו  רפואה  אנשי  היו  אך 

עמ'   ,21( מוגבלים  ילדים  של  בהתנדבות 

 .)157-156

הצעות  רבות לטיפולים ניסיוניים מובאות 

 .)8( ואני  דולב  פרופ'  שפרסמנו  במאמר 

שהמליץ  כמי  שיבא  ד"ר  מצוטט  במאמר 

לנסות על ילדים חולי טאי זקס את החיסון

שפותח על ידי סאלק, אך הצעתו נדחתה

 על ידי משרד הבריאות. נראה שגם בימים 

ההם, ובוודאי  היום, ניסויים כאלה מחייבים 

אתיות  סוגיות  אתיקה.  ועדת  ואישור  דיון 

קדימויות,  בקביעת  היום  עוסקות  נוספות 

האתיקה  לשכת  בכך  דנה  לראשונה  ואכן 

שיהיה  למקרה  עמדה  נייר  פרסמה  ואף 

ד"ר   .)10( להנשים  מי  את  לקבוע  צורך 

הילדים במחלקת  מקרה  מתאר  פאלק 

שבו בחיפה  הממשלתי  החולים  בבית 

הודה בדיעבד  אך  ילד,  להנשים  העדיף 

 שלא היה צורך בכך. מסקנתו הייתה שעדיף

להנשים ביתר מאשר בחסר )16, עמ' 16(. 

נייר העמדה של ההסתדרות הרפואית לגבי 

סדרי עדיפות בהנשמה במגפה הנוכחית, 

שפורסם באפריל בשיא הגל הראשון, עורר 

לא עתה  שעד  וסופו  נוקב  ציבורי  ויכוח 

נזקקנו לו.

האחיות, בריאות הציבור
והיערכות הסיעוד למגפה
הסיעוד לאם  נחשבה  נייטינגל  פלורנס 

שמחלות  קביעתה  בזכות  המודרני 

יותר קורבנות זיהומיות אצל חיילים גובות 

שנייטינגל  מה  בקרב.  פצועים  מאשר 

אליזבט עשתה  המדעי  לסיעוד  עשתה 

קני לסיעוד בפוליו. קני )1880-1952( הייתה 

אחות אוסטרלית שהחלה לעבוד כ"אחות 

כפר" )Bush Nurse( ללא הכשרה פורמלית.

טיפלה כשלראשונה  לה  בא  פרסומה 

המקצועי והאינסטינקט  פוליו,  חולת  בילדה 

הנחה אותה לחמם את איבריה כדי להרפות

ולא  המשותקים,  בשרירים  הספאזם  את 

כמחלת  אליו  ולהתייחס  בשיתוק  לטפל 

עצבים )21, עמ' 73(.

תפקידה של האחות בימים ההם התאפיין 

בשלושה היבטים:

א. מניעה, חינוך לבריאות והיגיינה בקהילה

במסגרת טיפות החלב;

ב. טיפול - אחיות במחלקת הילדים בבתי 

חולים עסקו  בטיפול בחולים, כולל טיפול 

במונשמים;

ג. שיקום - תפקיד חדש וייחודי שנבנה 

תוך כדי עשייה וחילוקי דעות בין גישות 

של הפעלה מול קיבוע. לבסוף אומצה 

הגישה המשולשת של קני. 

אשפוז: עם קום המדינה נפתחו כמה בתי 

ועולים.  חולים כדי לאשפז פצועי מלחמה 

במיוחד  בלט  סיעודי  אדם  בכוח  המחסור 

בבתי החולים. ניסיון לרכז את חולי הפוליו 

במרכז אחד לא צלח, בשל הסיכון למצבם 

בתי  שבין  הרב  המרחק  ובשל  מהטלטול 

במחלקות  שהטיפול  לזכור  יש  החולים. 

הילדים התמקד בטיפול הרפואי ובהנשמה,

והאחיות נמצאו עם הילדים 24 שעות ביממה.

ד"ר פאלק מסיים את הדוח שלו במשפט:

"כל אדם שנהירים לו קשיי השגת
פרסונל בבתי החולים יתפלא לבטח 

לעבודה המאומצת שדרשה לעיתים 

מסירות ללא לאות: הובאו לעתים

למעלה מעשרים חולים ... ומהם חלק 

במצב קשה ביותר, ולכן ראויה לשבח 

מיוחד גישת הפרסונל בפרט של 

האחיות, שראו את תפקידן בהגשת עזרה 

אנושית לחולה" )16, עמ' 21(.

תהליך  התחיל  הטיפול  גמר  עם  שיקום: 

'האחות בישראל' תיארה  השיקום. בעיתון 

תמר אדלשטיין את תפקיד האחות: 

"לגבי הטיפול היו חילוקי דעות: בארה"ב 
הטיפול התמקד בפיזיותרפיה ואמבטיות

לחיזוק השרירים ואילו באנגליה קיבעו 

את האיברים כדי להבטיח מנוחה של 

השרירים. הייתה זו אחות בשם קני 

שנתנה את הדחיפה לטיפול המקובל 

היום" )1(. 

היא מעלה על נס את שיטתה של האחות 

הגישות: מנוחה,  קני, ששילבה את שלוש 

הפעלה וחימום הגפיים באמצעות קומפרסים

חמים. בצוות השיקום תפקידה של האחות 

היה מרכזי ומעבר לטיפול השוטף. אדלשטיין

המנהיגה,  בעצם  היא  שהאחות  כותבת 

ועליה מוטל לתאם את הטיפול. כיום היינו 

"מנהלת  "מנהלת טיפול" או  מכנים אותה 

מחלה" )21, עמ' 73(.

ה-50  בשנות  ומניעה:  בריאות  קידום 

רבים  משאבים  בישראל  הסיעוד  הקדיש 

לעבודה בקהילה, במחנות ובטיפות החלב. 

בהתבסס על יסודות שהונחו כבר ב-1912, 

בטיפול  שראתה  סאלד  הנרייטה  ידי  על 

העשייה  חזית  את  בקהילה  ובילד  באם 

בסיעוד.

ולכן  אחיות,  של  עודף  היה  ה-30  בשנות 

)7, עמ' -65 פוטרו בוגרות מחזור בהדסה 

64(. ככל שהדבר לא ייאמן, הפגינו אחיות 

קופת חולים נגד הקמת בית ספר לאחיות 

הקיימות  לאחיות  תעסוקה  שאין  עוד  כל 
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)11(. והנה באחת החלה העלייה הגדולה,

בכל  וביישובים  לעולים  מחנות  הוקמו 

הארץ הוקמו מרפאות ותחנות טיפת חלב. 

נוצר מצב שהכשרת האחיות לא ענתה על 

כל הצרכים, וכל הגופים התגייסו להכשיר 

אור  ראה  ב-1958   .)9( שניתן  ככל  אחיות 

גיליון העשור של העיתון 'האחות בישראל', 

בחשיבות  עוסקים  המאמרים  מרבית  ובו 

ובעשייה העצומה בבריאות הציבור, בטיפול

יהודית  .)5( הפלֵטה  ובשארית  בעלייה 

גרינברג בן-נון, מזכירת הסתדרות האחיות, 

כתבה בפתח החוברת:

"המדינה היא זכות, אבל היא מטילה גם 
חובות, וחובות אלו פירושן כי צריך לדעת 

לוותר על אינטרס אישי לטובת ענייני 

הכלל, כפי שאנו רגילות להגדיר זאת - 

ייעוד ולא רק מקצוע ... מאז הימים בהם 

האחות הייתה בת לוויה נאמנה לחלוצים 

הראשונים בעלייה השנייה עשרות שנים 

עד לעשר השנים האחרונות, שבהן 

רשמה דף של כבוד בספר המעשים של 

מדינת ישראל" )5, עמ' 1(.

סיכום
רק  מאפיינת  לא  ההיסטורית  ההתבוננות 

את ימינו. גם בזמן התפרצות מגפת הפוליו 

היה מי שעיין בספרי מדע שנכתבו 30 שנה 

בשונּות  להבחין  כדי  רק  ולו  המגפה,  לפני 

הפוליו  מגפת  לפני  דור  ההתפרצויות  בין 

נחבאה  המחלה  שאז  ובעולם,  בישראל 

אל הכלים )= אנדמית( ואילו בשנות ה-50 

שטענו  היו  רבות.  במדינות  התפרצה  היא 

אז שככל שאנו לומדים עליה יותר כך אנו

יודעים פחות )19(.

ממיגור,  רחוקה  עדיין  הקורונה  מגפת 

לחלוטין מוגרה  טרם  הפוליו  מחלת  וגם 

הסקירה  מטרת  לעת.  מעת  ומתפרצת 

הייתה לעורר תובנות על המגפה הנוכחית

ובעיקר  שהייתה,  המגפה  הכרת  מתוך 

להיערך למגפה העתידית. מתוך ההערכה 

מצטיירת  הרפואה  צוותי  היום  לה  שזוכים 

ההקרבה של אז. כן עולה חשיבות אחיות 

ככלי  המונעת  והרפואה  הציבור  בריאות 

מרכזי למאבק במגפה. ראוי שגם ממרחק 

הזמן, כוח האדם הסיעודי ופער הטכנולוגיות,

נזכור ונזכיר זאת.
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התמודדות סטודנטים לסיעוד בתקופת הסגר 
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תקציר
בקרב  שחרדה  כך  על  מצביעים  מחקרים 

גם  שכיח  מצב  הינה  לסיעוד  הסטודנטים 

בשגרה. בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

והסגר שהוטל על האוכלוסייה, סטודנטים

לסיעוד מצאו את עצמם במצב חריג שלווה

בצורך להתאים את עצמם מבחינה לוגיסטית

וטכנית ללמידה מרחוק ולהסתגל להפסקת

ההתנסויות הקליניות, בידוד חברתי, חשש 

 - הורים  ועבור סטודנטים  לעתיד הכלכלי, 

הצורך לטפל בילדים שנשארו ללא מסגרות

שהמשיכו מהסטודנטים  חלק  לימוד. 

לעבוד במערכת הבריאות, בנוסף ללימודים,

תוך לעבודה  הראשונה  בתקופה  נחשפו 

מחסור בציוד מגן אישי, וחוו חשש לבריאותם

ובריאות בני משפחתם בשל החשיפה לנגיף.

הייתה לאמוד את  הנוכחי  מטרת המחקר 

בחוג הסטודנטים  בקרב  החרדה  רמת 

אשקלון  האקדמית  במכללה  לסיעוד 

האסטרטגיות  את  ולבחון  הסגר,  במהלך 

להתמודדות  הסטודנטים  השתמשו  בהן 

עם המצב החדש. מחקר חתך נערך בקרב 

בחוג  לסיעוד  סטודנטים   244 מתוך   215

)שיעור היענות של 88%(. 

The Gener- ידי על  נבדקה  חרדה   רמת 

 alized Anxiety Disorder 7-Item Scale
סגנון אומדן   .)Lowe, Decker & Muller(r

השאלון  באמצעות  נעשה  התמודדות 

Coping Behavior Questionnaire )COPE(  
.)Calver &Scheier(

 43% בקרב  בינונית  חרדה  רמת  נמצאה 

 13% בקרב  קשה  חרדה  ורמת  מהמדגם, 

ומחסור  הסטודנט  מין  משתני  מהמדגם. 

בציוד מגן אישי בתקופת העבודה בשרותי

חרדה  לרמות  קשורים  נמצאו  בריאות, 

שעלתה  ככל  מובהק.  באופן  יותר  גבוהות 

רמת החסינות של הסטודנט, כך הסתברות

לחרדה בינונית וקשה נמצאה נמוכה יותר. 

)שימוש  ההימנעות  שאסטרטגיית  ככל 

באלכוהול, נטילת תרופות הרגעה ואכילה

מופרזת( נמצאה יותר בשימוש, כך ההסתברות

לחרדה בינונית וקשה נמצאה גבוהה יותר.

חשיבות קיימת  זו  מאתגרת  בתקופה 

הסטודנטים,  עם  רציף  קשר  על  לשמור 

לקיים  תקין,  לתפקוד  מחסומים  לזהות 

ולעזור לתמוך  יציבה,  לימודים  תכנית 

נוספת התחשבות  שדורשים  לסטודנטים 

הוראה להבטיח  לילדים(,  הורים  )כגון 

את  להפחית  ולהשתדל  איכותית  מקוונת 

הלימודים,  שנת  המשך  לגבי  הוודאות  אי 

בהפחתת  יסייעו  אלו  שצעדים  בתקווה 

הוודאות  לחוסר  שקשורה  מהחרדה  חלק 

בתחום האקדמי.  טיפוח חסינות מקצועית 

במהלך הלימודים נדרש על מנת להכין את 

הסטודנטים לאתגרים מקצועיים בעתיד.

רקע
חרדה היא מצב נפשי שכיח בקרב הסטודנטים

כאשר הישגים אקדמיים, שאיפה להצלחה

לאחר  המקצועי  העתיד  את  לתכנן  וצורך 

הסיבות את  מהווים  הלימודים,  סיום 

הסטודנטים  בקרב  לחרדה1.  העיקריות 

לסיעוד שכיחות החרדה הינה גבוהה יותר 

בנוסף  האחרים.  סטודנטים  בקרב  מאשר 

לגורמי החרדה הרלוונטיים לכלל הסטודנטים,

קשורה לסיעוד  הסטודנטים  בקרב  חרדה 

קליניות התנסויות  ייחודיות:  לסיבות 

יותר  מלחיצה  נמצאה  אליהן  שחשיפה 

עיוניים2,3,  ללימודים  החשיפה  מאשר 

וטיפול  מורכבים4  אנוש  ביחסי  מעורבות 

יש  לחרדה  וסופניים5.  קשים  במטופלים 

השלכות שליליות על הרווחה הנפשית של 

אקדמיים  ביצועים  לסיעוד,  הסטודנטים 

ותפקוד במהלך ההתנסויות ואפילו נשירה 
מתוכנית הלימודים.6,7

בעת כתיבתו של מאמר זה )תחילת אפריל

2020( הוטל סגר על ישראל בגין התפשטות

גבוהה  להשכלה  המוסדות  הקורונה.  נגיף 

שחייב  מצב  מרץ,  חודש  באמצע  נסגרו 

ההוראה.  בשיטות  מידי  לשינויי  היערכות 

על מנת להמשיך את שנת הלימודים הסגל 

הסטודנטים מקוונת.  בהוראה  התחיל 

שהתלווה חריג  במצב  עצמם  את  מצאו 

וטכנית  לוגיסטית  מבחינה  בהתמודדות 
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ההתנסויות  להפסקת  מרחוק,  ללמידה 

חשש  ובנוסף  חברתי  לבידוד  הקליניות, 

לעתיד כללי, כמו גם לצורך ההורים לטפל 

בילדים שנשארו ללא מסגרות לימוד. חלק 

הבריאות  במערכת  שעבדו  מהסטודנטים 

בנוסף ללימודים המשיכו בעבודתם, וחלקם

נענו לבקשת מנהל הסיעוד להתנדב לעבודה

בשל חוסר בכוח אדם )41% בקרב הסטודנטים

לסיעוד של החוג לסיעוד במכללה האקדמית

אשקלון התנדבו בעקבות הבקשה(.

זו במערכת  הסטודנטים שעבדו בתקופה 

התמודדות  תוך  לעבודה  נחשפו  הבריאות 

עם מחסור התחלתי בציוד מגן אישי, וחוו 

משפחתם בני  ובריאות  לבריאותם  חשש 

בשל החשיפה האפשרית לזיהום.

נגיף התפשטות  בגין  שפרצה  המגפה 

העשורים בשני  הראשונה  אינה  הקורונה 

מצבם את  שבחן  מחקר  האחרונים. 

הנפשי של עובדי סיעוד בטאייוואן במהלך

מצא  ב-82003,   SARS של  האפידמיה 

 39% המגפה  בזמן  העבודה  שבעקבות 

דיכאון,  תסמיני  פיתחו  מהאחים/אחיות 

הייתה  ול-33%  שינה  בעיות  פיתחו   37%

גבוהות  רמות  פוסט-טראומתית.  תסמונת 

של דחק נמצאו בקרב הסטודנטים לסיעוד

בערב   )MERS( 2016 של  מגפה  במהלך 

הסעודית9 ובדרום קוריאה10. תסמינים אלו 

היו קשורים לחשש כבד בפני ההדבקה

ופגעו ברצון הסטודנטים לבצע את העבודה

הסיעודית.

מטרת המחקר
הייתה לאמוד את  הנוכחי  מטרת המחקר 

בחוג הסטודנטים  בקרב  החרדה  רמת 

אשקלון האקדמית  במכללה  לסיעוד 

הקורונה,  נגיף  בגין  שהוטל  הסגר  במהלך 

ולבחון האסטרטגיות שלהם להתמודדות.

שיטות
החרדה מצב  לאומדן  אנונימי  סקר 

במהלך נערך  ההתמודדות  ואסטרטגיות 

244 בקרב  הסגר  של  השלישי  השבוע 

סטודנטים בחוג. שאלון הועבר לסטודנטים

באופן דיגיטלי ומענה לסקר היווה הסכמה 

הוועדה  ידי  על  אושר  המחקר  להשתתף. 

ידי  וועדה שאושרה על  האתית של החוג, 

הרקטור.

אוכלוסיית מחקר

אחוז ההיענות בקרב כלל הסטודנטים היה 

בחוג(:  סטודנטים   244 מתוך   215(  88%

93% בקרב הסטודנטים של שנה א', 95% 

בקרב הסטודנטים של שנה ב', 82% בשנה 

ג' ו-80% בשנה ד'.

משתני המחקר

השאלון כלל משתנים דמוגרפיים: גיל, מין, 

)חילוני/מסורתי/ דתיות  רמת  לידה,  ארץ 

לילדים  הורות  משפחתי,  מצב  דתי(, 

בתחום )עובד  תעסוקתי  מצב  )כן/לא(, 

עובד( אחר/לא  בתחום  הסיעוד/עובד 

וקבוצה אתנית )יהודי/מוסלמי/נוצרי(. 

The General- לפי נבדקה  חרדה   רמת 

 .ized Anxiety Disorder 7-Item Scale11

ציון חרדה של 10 ומעלה היווה אינדיקציה 

ומעלה   15 של  וציון  בינונית  חרדה  לרמת 

השאלון  מהימנות  קשה.  חרדה  לרמת 

.)0.93( קרונבך  של  אלפא  ידי  על  נבדקה 

אומדן של סגנון התמודדות נעשה בעזרת

 ,Coping Behavior Questionnaire )COPE(12

 4 נוספו  ואליו  הנוכחי,  למצב  עם התאמה 
שאלות לאומדן החסינות בקרב סטודנטים.13

ניתוח סטטיסטי
נבדקו חרדה  בציון  הקבוצות  בין  הבדלים 

-Mann של  אפרמטרים  מבחנים  בעזרת 

הבדלים  .Whitney & Kruskal-Wallis
בינונית וקשה נבדקו בשכיחות של חרדה 

.X2 בעזרת מבחן

בחינת אסטרטגיית ההתמודדות

שימש   )Factor Analysis( גורמים  ניתוח 

התמודדות.  של  מרכיבים  ליצור  על-מנת 

משתנים עם factor loadings ≥0.5 נחשבו 

כתורמים לגורם. ניתוח גורמים תרם ליצירת

5 גורמים, שיחד הסבירו 60% מהשונות.

הסביר  החסינות",  "גורם  ראשון,  גורם 

גבוה  היה  זה  שגורם  ככל  מהשונות.   19%

עם להתמודד  הסטודנט  יכולת  כך  יותר 

לחץ, תחת  ממוקד  להישאר  שינויים, 

וביטחון  סטרס  של  ממצב  תועלת  להפיק 

עצמי, היו גבוהים יותר.

מידע  חיפוש  של  "גורם  השני,  הגורם 

ויעוץ", הסביר 13% מהשונות. ככל שגורם

הסטודנט  שימוש  כך  יותר  גבוה  היה  זה 

ומקורות מידע  חיפוש  של  באסטרטגיה 

ליעוץ היה גבוה יותר.

הסביר  ההימנעות״,  ״גורם  שלישי,  גורם 

גבוה  היה  זה  שגורם  ככל  מהשונות.   10%

יותר כך צריכת האלכוהול על ידי  הסטודנט,

נטילת תרופות הרגעה ואכילה מופרזת היו 

גבוהים יותר.

רוחנית",  תמיכה  של  "גורם  רביעי,  גורם 

וגדל ככל ששימוש  הסביר 10% מהשונות 

היו  באלוהים  ואמונה  חברתיות  ברשתות 

גבוהים יותר.

 8% הסביר  ההומור",  "גורם  חמישי,  גורם 

ששימוש  ככל  עלה  זה  גורם  מהשונות. 

בהומור במטרה להתמודד עם המצב היה 

שכיח יותר.

ההתמודדות"  מ"גורמי  אחד  כל  בין  קשר 

בעזרת  נבדק  דמוגרפיים  משתנים  לבין 

.ANOVA או מבחן t-test
על מנת לבחון קשר בין גורמי ההתמודדות 

לבין חרדה )בינונית וקשה(, נעשה שימוש 

במודל של רגרסיה לוגיסטית.

תוצאות
מאפיינים דמוגרפיים

 25.4 בני  היו  להשתתף  שנענו  סטודנטים 

 12%  .)3.3 תקן  )סטיית  בממוצע  שנים 

הרוב  גברים.  היו  מהסטודנטים   )n=26(

)81%( היו ילידי ישראל.

היהודים היוו 86% מהמדגם, 6.5%

מהסטודנטים היו ערבים או בדואים ו-7.5% 

נוצרים.
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39% מהסטודנטים דיווחו שהם נשואים או 

חיים בזוגיות, 13.5% היו הורים לילדים. 

21% חילוניים,  היו   45% הנענים  בקרב 

מסורתיים ו-34% דתיים.

12% מהסטודנטים עבדו במערכת הבריאות

בנוסף ללימודים, 57% עבדו בתחום שאינו 

קשור לסיעוד ו-31% לא עבדו.

רמת החרדה בקרב הסטודנטים

נמצאו   43% הנחקרים  הסטודנטים  בקרב 

הסטודנטיות  בקרב  בינונית:  חרדה  ברמת 

44.7% נמצאו ברמת חרדה בינונית ובקרב 

חרדה  ברמת  נמצאו   30.8% הסטודנטים 

.)p value=0.128( בינונית

נמצאו   13% הנחקרים  הסטודנטים  בקרב 

ברמת חרדה קשה: 14.9% בקרב הסטודנטיות

.)p value=0.03( ו-0% בקרב הסטודנטים

 9.7 היה  למדגם  הממוצע  החרדה  ציון 

)סטיית תקן 5.6( בקרב הסטודנטיות ו-6.5 

 p( הסטודנטים  בקרב   )5.0 תקן  )סטיית 

פרט למין, יתר המשתנים   .)value =0.011
לרמת  קשורים  נמצאו  לא  הדמוגרפיים 

חרדה. 

במערכת העובדים  מהסטודנטים  כ-50% 

בעבודה נחשפו  שהם  דיווחו  הבריאות 

למחסור של ציוד מגן אישי. ציון ממוצע של 

נמצא  אלו  סטודנטים  בקרב  חרדה  רמת 

 )11.6  = )ממוצע  מובהק  באופן  יותר  גבוה 

לעומת ציון החרדה הממוצע של הסטודנטים

מגן  ציוד  של  מחסור  עם  התמודדו  שלא 

.)p value=0.019( )6.8 = אישי )ממוצע

ציון החרדה נמצא קשור באופן חיובי בקשר 

מההדבקה  חשש  עם  מנה-תגובה  מסוג 

מההדבקה  שחשש  ככל   .)1 תרשים  )ראו 

עלה כך ציון החרדה הממוצע עלה באופן 

מובהק.

אסטרטגיות ההתמודדות 
ורמת חרדה

לוגיסטית  רגרסיה  של  מודל  בעזרת 

נבדק הקשר בין 5 גורמים של התמודדות

תקנון וגבוהה.  בינונית  ברמה  חרדה  לבין 

בהקשר רק  בוצע  הסטודנטים  למין 

אחד  ואף  מאחר  בינונית,  חרדה  לרמת 

בחרדה לקה  לא  זכר  ממין  מהסטודנטים 

ברמה קשה.

מובהק  באופן  קשור  היה  החסינות  גורם 

ושלילי לחרדה בינונית וקשה. ככל שהציון 

גורם החסינות היה גבוה, כך דווח על  של 

בסטיית  עלייה  יותר.  נמוכה  חרדה  רמת 

הייתה קשורה בגורם החסינות  תקן אחת 

לירידה של 76% בהסתברות לחרדה בינונית,

קשה. לחרדה  בהסתברות   2 פי  של  וירידה 

חיובי  באופן  קשור  היה  ההימנעות  גורם 

ככל וקשה:  בינונית  לחרדה  ומובהק 

היה  ההימנעות  לגורם  שניתן  שהציון 

גבוה, כך דווח על רמת חרדה גבוהה יותר.

גורם  של  אחת  תקן  סטיית  של  העלייה 

להסתברות קשורה  הייתה  ההימנעות 

לחרדה בינונית של כמעט פי 2, והסתברות

יותר. גבוהה   2 מפי  יותר  קשה  לחרדה 

מובהק  באופן  קשור  נמצא  ההומור  גורם 

לחרדה  הסתברות  קשה:  לחרדה  ושלילי 

קשה הייתה פי 2 נמוכה יותר עם עלייה של 

סטיית תקן אחת בגורם ההומור. 

אסטרטגיות ההתמודדות
ומאפייני הסטודנטים

נמצא קשור למאפיינים לא  גורם החסינות 

דמוגרפיים של הסטודנטים במחקר זה.

גורם של חיפוש מידע ויעוץ היה קשור 

)p value = 0.023( באופן מובהק למין נקבה

 .)p value = 0.05( ועבודה במערכת הבריאות

גורם ההימנעות היה קשור למצב

 )p value = 0.024( "משפחתי "ללא זוגיות

.)p value = 0.001( "ורמת דתיות "חילוני

גורם של תמיכה רוחנית היה קשור למין 

,)p value<0.0001( נקבה

 ,)p value = 0.001( "ארץ לידה "ישראל

קבוצה אתנית "ערבים ובדואים" 

)p value=0.004(
ורמת דתיות: מסורתי" או "דתי" 

.)p value<0.0001(
גורם ההומור היה קשור לקבוצת אתנית 

)p value<0.0001( "יהודי"

.)p value = 0.01( "ורמת דתיות "חילוני

דיון
על מצביעות  שלנו  המחקר  תוצאות 

 )43%( בינונית  ברמה  חרדה  הימצאות 

סטודנטים  בקרב  קשה  חרדה  של  ו-13% 

לסיעוד בתקופת הסגר. במחקרים קודמים

ובחנו  )GAD-7( כלי  באותו  שהשתמשו 

בתקופות סטודנטים  בקרב  החרדה  את 

יותר  נמוכה  הימצאות  על  דווח  שגרתיות, 

של חרדה בקרב סטודנטים: בהונג-קונג14 

של  בינונית  חרדה  של  שכיחות  נמצאה 

בפורטוגל   ,5.8% של  קשה  וחרדה   12.2%

ללא חשש חשש ברמה נמוכה חשש ברמה בינונית חשש ברמה גבוהה חשש ברמה גבוהה מאוד

רמת חשש מההדבקה

3.4

4.7

8.4

10.3

13.7

תרשים 1

ציון החרדה לפי רמת החשש מהדבקה בנגיף

ע
צ

מו
מ

ה
ה 

רד
ח

ה
ון 

צי

14

12

10

8

6

4

2

0

p value of ANOVA test<0.0001
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15.6% מהסטודנטים סבלו מחרדה בינונית

ו-8.3% מחרדה קשה15, בקרב הסטודנטים

חרדה  של  שכיחות  בריאות  למקצועות 

נמצאה בקרב 25% מהסטודנטים  בינונית 

בבריטניה, 20% בצפון אמריקה, 13.7% בניו 

זילנד ו-23% בלבנון16. 

סביר להניח שהימצאות גבוהה של חרדה 

קשורה  שלנו  במחקר  הסטודנטים  בקרב 

למצב החריג שנוצר כתוצאה מהתפשטות 

נגיף הקורונה, הטלת הסגר על אוכלוסייה 

אי  כלכלית,  יציבות  חוסר  של  והשלכות 

הוודאות בתחומים רבים וגם בתחום האקדמי,

נטל כבד בעקבות סגירת המסגרות לילדים,

הגבלת התנועה, עבודה בתנאים של חוסר 

ציוד מגן אישי, חשש מהדבקה ומהעברת 

מחלה לבני משפחה. כל אלה, לצד הצורך 

להתמודד עם למידה מקוונת, יצרו תנאים 

לנתוני החרדה שנמצאו. 

שלנו  המחקר  ממצאי  של  השוואה 

לממצאים שהוזכרו לעיל בתקופת שגרה, 

חרדה של  גבוהה  שכיחות  על  מצביעה 

העובדה שלנו.  במחקר  וקשה  בינונית 

יותר של  שהמדגם הנוכחי כלל מספר רב 

הסטודנטים למספר  ביחס  סטודנטיות 

יכולה להסביר באופן חלקי את ההימצאות

הגבוהה של חרדה 6,14,16–18.

נמצא ההתמודדות  אסטרטגיות  מבין 

שחסינות וביטחון עצמי קשורים להסתברות

זה  ממצא  וקשה.  בינונית  לחרדה  נמוכה 

עקבי עם ממצאי מחקרים קודמים, שהצביעו

על קשר חיובי בין חסינות לבין התמודדות 

טובה יותר עם דחק 19 ורווחה נפשית טובה 

יותר בקרב הסטודנטים לסיעוד 20.

הימנעות במחקר הנוכחי הוגדרה כצריכת 

ואכילה  הרגעה  תרופות  נטילת  אלכוהול, 

מופרזת, והייתה קשורה להסתברות גבוהה 

יותר לחרדה. בהתייחס לשימוש באלכוהול 

מחקרים ממצאי  עם  עקבי  זה  ממצא 

מהווה לא  שאלכוהול  שהראו  קודמים, 

את  להחמיר  יכול  ואף  לחרדה  פתרון 

המצב12. בהקשר לאכילה מופרזת קיימים 

על  המצביעים  עכשוויים  מחקרים  מספר 

אכילה מוגברת בזמן הסגר. החוקרים סבורים

במנגנון מדובר  מהמקרים  שבחלק 

 comfort( מנחמת"  "אכילה  התמודדות 

eating(, ובחלק מהמקרים מדובר באכילה
באיטליה  שנערך  בסקר  שעמום.  מתוך 

בקרב 3,500 משתתפים 49% דיווחו שעלו 

במשקל במהלך הסגר 21. בסקר בינלאומי 

באפשרויות שבחרו  דיווחו  משתתפים 

 .22 תזונתיות פחות בריאות במהלך הסגר 

במחקר מפולין 52% מהמשתתפים דיווחו 

על  התלוננו  ו-30%  מופרזת,  אכילה  על 

עלייה במשקל במהלך הסגר 23. 

קשור היה  הנוכחי  במחקר  הומור 

ממצא  לחרדה,  יותר  נמוכה  להסתברות 

הומור  של  הידועה  התדמית  עם  שעקבי 

כמנגנון שמפחית דחק וחרדה24. גורם של 

וגורם של יעוץ ותמיכה רוו  חיפוש מידע

בינונית  לחרדה  קשורים  נמצאו  לא  חנית 

וקשה.

מגבלות המחקר
מחקר  היא  הנוכחי  במחקר  התבנית   .1

את  לקבוע  מאפשרת  שלא  תבנית  חתך, 

סיבתיות הקשרים, אלא מתארת קשר בין 

באפשרותנו אין  לדוגמא,  בלבד.  משתנים 

תרמה יותר  גבוהה  שחסינות  לקבוע 

אלא לחרדה,  יותר  נמוכה  להסתברות 

סטטיסטי מובהק  קשר  שנמצא  לטעון 

להסתברות יותר  גבוהה  חסינות  בין 

נמוכה יותר לחרדה.

בקרב  יותר התקבל  גבוה  היענות  אחוז   .2

ואילו בקרב  ו-ב',  הסטודנטים של שנה א' 

ההיענות  אחוז  יותר  הבוגרים  הסטודנטים 

באפשרותנו אין  כך  לפי  יותר.  נמוך  היה 

20% של  חרדה  רמת  לגבי  להסיק 

מהסטודנטים של שנה ג' או ד' שבחרו לא 

להשתתף במחקר. 

3. אין באפשרותנו לאפיין את הסטודנטים 

ולהשוות את הנענים  ענו על הסקר  שלא 

ללא נענים, מאחר וסקר היה אנונימי.

סיכום והמלצות
תקופת הסגר הייתה מאתגרת ביותר עבור 

אי  את  להפחית  מנת  על  הסטודנטים. 

הוודאות של הסטודנטים ולהקל על החרדה,

בחסמים ולטפל  לזהות  נערך  החוג  סגל 

שהשפיעו על יכולת הסטודנטים להתמודד

עם המצב החדש. פורסמה תכנית לימודים 

ההתנסות  וימי  מרחוק,  להוראה  עדכנית 

העיונית  ההוראה  בקידום  הומרו  הקלינית 

את  במועד  להשלים  כשניתן  לאפשר  כדי 

מהשינויים  נמנענו  הקליניות.  ההתנסויות 

במערכת ככל שניתן. 

בכל  הסטודנטים  עם  רציף  קשר  נשמר 

להם  לסייע  על-מנת  מהמחזורים  אחד 

אישיים/קבוצתיים  קשיים  עם  להתמודד 

סטודנטיות  של  קבוצה  למשל  כך  שעלו. 

מהמגזר הבדואי קיבלה ליווי צמוד על ידי 

חברת הסגל מהמגזר.

בקשת לפי  הועברו  תיגבור  הרצאות 

הבהרה שדרשו  בנושאים  הסטודנטים 

הקלות קיבלו  הורים  סטודנטים  נוספת. 

לימודים לקיים  והצורך  מאחר  נוספות, 

דרש משפחה  בני  מספר  של  מרחוק 

אפשרית.  הייתה  תמיד  שלא  התארגנות 

בנוכחות  חייבים  היו  לא  אלו  סטודנטים 

מלאה בכל ההרצאות. 

של  גבוהה  איכות  להבטיח  מנת  על 

להוראה  סדנאות  הנחיות,  חולקו  ההוראה 

שביעות  סקר  למרצים,  התקיימו  מקוונת 

רצון מההוראה המקוונת הועבר לסטודנטים

לסיעוד פעמיים במהלך הסגר.

לאור חשיבותה של החסינות בהתמודדות 

בתכנית לכלול  חשוב  משבר  מצבי  עם 

הלימודים שיטות ואמצעים לחיזוק החסינות

האישית והמקצועית ואנו נערכים לכך.

שלמי תודות

ברצוננו להביע תודה והערכה לסטודנטים 

להשתתף  על-מנת  מזמנם  הקדישו  אשר 

בסקר.
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התאמה אישית של דמי הניהול בקרן הפנסיה המקיפה! 
בחירה מבין 2 חלופות:

א. דמי ניהול בשיעור של 0.9% מהפרמיה החודשית ו- 0.13% מהצבירה
ב. דמי ניהול בשיעור של 1.85% מהפרמיה החודשית ו- 0.045% מהצבירה

)דמי הניהול המירביים ע"פ חוק: 6% מהפרמיה החודשית ו- 0.5% מהצבירה(

הטבות גם לבני המשפחה!
בני משפחה מדרגה ראשונה של 

חבר האיגוד רשאים לבקש את 
החלת ההטבות האמורות גם 

עליהם, אם לא חל עליהם הסדר 
אחר במנורה מבטחים.

 TOP מטריה
הרכיב הנוסף לפנסיה 

מושלמת!
 ,TOP רכישת כיסוי ביטוחי באמצעות מטריה
המעניקה לחברי האיגוד השלמה איכותית 
לפנסיית הנכות והגדרה עיסוקית במקרה 

של אובדן כושר עבודה.

פגישת תכנון פנסיוני אישית ללא עלות!
מזמינים אותך לפגישה אישית עם הנציג הייעודי עבורך

לקבלת פרטים ותאום פגישה אישית 
claudiaco@menoramivt.co.il | 050-4795126   קלאודיה כהן

הזכאות להטבות קבועה בהסכם עם איגוד האחים והאחיות והיא כפופה לתנאיו. סקירת ההטבות הנה סקירה כללית בלבד ;הטבות לבני משפחה יינתנו בכפוף לחתימה 
על טופס הטבות אישי ובתנאי שלא חל עליהם כל הסכם אחר במנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ. התנאים המחייבים הינם התנאים הכללים של פוליסת מטריית 
TOP . האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב 

בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

הטבות לאחים ואחיות?

 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, מעניקה הטבות משודרגות בחיסכון 
הפנסיוני לצוותים הרפואיים, חברי איגוד האחים והאחיות בהסתדרות
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תקציר 
לטיפול היענות  של  הרחבה  הגדרתה 

תרופתי מכוונת למידה בה האדם משתף 

לפי תרופות  נוטל  הטיפול,  עם  פעולה 

ממצאי  מעקב.  לפגישות  ומגיע  הרישום 

ההיענות  לתופעת  כי  מעידים  מחקרים 

לטיפול התרופתי השלכות רבות משמעות 

למרות  והפרוגנוזה.  המחלה  מהלך  עבור 

מגלים  הסכיזופרניה  מחולי  כ-50%  זאת, 

חוסר היענות לטיפול, המהווה גורם עיקרי

בהישנות המחלה ואשפוזים חוזרים. מחקר 

שבחן את הסיבות לחוסר היענות לטיפול

למחלה, תובנה  היעדר  כי  מצא  תרופתי 

אמונות הקשורות לתרופות ושימוש בחומרים

לטיפול  היענות  בחוסר  קשורים  מסוכנים, 

האשפוז  בשיעורי  לעלייה  להביא  ועלולים 

החוזר ולאובדנות. גורמים חיוביים שנמצאו 

הם  התרופתי  לטיפול  בהיענות  קשורים 

יחסים טיפוליים חיוביים ותפיסת התועלת

מידע שמתן  בספרות  נמצא  מהטיפול. 

באמצעות משחק מסייע להגביר היענות.

מחקרים שונים הראו  כי למשחק יש יתרון

הלמידה,  תהליך  של  היעילות  בהגברת 

הפנמה  ונעשית  מועצם  הנרכש  הידע 

טובה יותר של החומר הנלמד.  

לתת  הצורך  מתוך  פותח  החיים  משחק  

יצירתיות בחיזוק היענות לטיפול תרופתי
אצל מטופלים הסובלים מסכיזופרניה - "משחק החיים"

ישראל נחום RN, BA - מנהל סיעוד במחלקת יום, 

דלית בן יעקב כהן RN, MA - רכזת פיתוח מקצועי, הנהלת סיעוד, 

מוחמד עבאליל RN, MHA – מנהל סיעוד, 

בית חולים שלוותה

israelnah@clalit.org.il

עקב  הנגרמים  חוזרים  לאשפוזים  מענה 

התרופתי  הטיפול  בנטילת  עקביות  חוסר 

המשחק  המסתובבת"(.  "הדלת  )תופעת 

ומעודד המוטיבציונית  הגישה  על  מבוסס 

סדירה תרופות  לנטילת  המטופל  את 

חדש  שיח  מאפשר  המשחק   ואחראית. 

באמצעותו למטופל,  המטפל  בין  ושונה 

את המביאה  מכבדת  תקשורת  נוצרת 

לעמדה מתנגדת  מעמדה  המטופל 

הקשורה עצמית  ולתובנה  מתגייסת, 

בהשפעת הטיפול התרופתי על ההתנהלות

שלו בחיי היום יום. התנהלות המטופל באה 

טיפול בנטילת  בעקביות  גם  ביטוי  לידי 

תרופתי ולקיחת אחריות אישית על איכות 

החיים שלו. במאמר יתואר תהליך  הטיפול 

שעברו שני מטופלים. לאחר שישה מפגשים

בהם שיחקו את המשחק, דיווחו המטופלים

המאוירים  בפרט  הקלפים,  השפעת  על 

ליטול  נכונות  על   החזותי,  הזיכרון  דרך 

באופן עקבי את הטיפול התרופתי ולהתנהל

באחריות אל מול אתגרי החיים. 

רקע
לטיפול  היענות  של  הרחבה  הגדרתה 

בה  למידה  מכוונת   )adherence( תרופתי 

נוטל  הטיפול,  עם  פעולה  משתף  האדם 

לפגישות  ומגיע  הרישום  לפי  תרופות 

מעקב. בתוך כך, היענות  לטיפול התרופתי

בסיס  מהווה  נוגדי-פסיכוזה  בתכשירים 

הפסיכו-חברתי-שיקומי  הכוללני  לטיפול 

בתסמיני מחלת הסכיזופרניה. ממצאי מחקרים

לטיפול ההיענות  לתופעת  כי  מעידים 

עבור  משמעות  רבות  השלכות  התרופתי 

זאת,  למרות  והפרוגנוזה.  המחלה  מהלך 

חוסר  מגלים  הסכיזופרניה  מחולי  כ-50% 

עיקרי  גורם  המהווה  דבר  לטיפול,  היענות 

בהישנות של המחלה ואשפוזים חוזרים )1(.

מודלים כלכליים מעריכים שחוסר היענות 

לטיפול תרופתי אצל הסובלים מסכיזופרניה

עולה למשלם המיסים 21.4 מיליארד דולר 

מידי שנה, וזאת בארצות הברית בלבד )2(.

אחת הדרכים לשפר את ההיענות לתרופות

היא הבנת הגורמים העיקריים המשפיעים

לתכנן כדי  לתרופות,  היענות  חוסר  על 

אסטרטגיות לשיפור ההיענות לטיפול.

סוגיית ההיענות לטיפול תרופתי נבחנה גם 

בקרב חולי סכיזופרניה, תוך מתן דגש על 

הקשורים גורמים  גורמים:  קבוצות  ארבע 

למחלה, גורמים הקשורים לחולה, גורמים

סביבתיים. וגורמים  בטיפול  הקשורים 

במעקב של 5 חודשים אחר החולים נמצא 

היו  במדגם  מהעונים   41.9% ל-  קרוב  כי 

מטופלים עם חוסר היענות לטיפול תרופתי.
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קשרים משמעותיים נמצאו בין חוסר היענות

המטופלים, גיל  לבין  התרופתי  לטיפול 

אבטלה, תחילת המחלה בגיל צעיר, ניקוד

 PANNS )Positive and Negative גבוה ב- 

בזמן  לקויה  ותובנה   )Syndrome Scale
היענות  לחוסר  העיקרית  הסיבה  המחלה. 

כלכלי,  נטל  המחלה,  של  הכחשה  הייתה 

תופעות  טיפול,  למקורות  בנגישות  בעיה 

לוואי של הטיפול התרופתי, שימוש בחומרים

שהטיפול  המטופל  של  ועמדה  מסוכנים 

לכך  מכוונות  המחקר  מסקנות  נחוץ.  אינו 

נפש  מחלות  על  מידע  במתן  צורך  שיש 

להגביר  כדי  שניתן,  התרופתי  והטיפול 

משאבים  ולפתח  תרופתי  לטיפול  היענות 

בקהילה )3(.

היענות  לחוסר  הסיבות  את  שבחן  מחקר 

תובנה היעדר  כי  מצא  תרופתי  לטיפול 

לתרופות הקשורות  אמונות  למחלה, 

ושימוש בחומרים מסוכנים קשורים בחוסר 

לעלייה  להביא  ועלולים  לטיפול,  היענות 

גורמים ולאובדנות.  החוזר  האשפוז  בשיעורי 

חיוביים המעודדים היענות לטיפול התרופתי

ותפיסת חיוביים  טיפוליים  יחסים  הם 

הרווח של המטופל מהטיפול )4(. 

יש התרופות  על  מידע  במתן  כי  נמצא 

לכלול את מטרת הטיפול התרופתי,

סימפטומים, תופעות לוואי אפשריות, זמן 

השפעה משוער, אופן וזמני נטילה, אחסון 

סימני  וזיהוי  לניטור  דם  בדיקות  התרופה, 

הרעלה. יש להתייחס במידע גם להשלכות

נמצא  כן,  כמו  לטיפול.  היענות  חוסר  של 

באמצעות   מידע  שהעברת  בספרות 

וקבוצות תרופות  משחק, מתן  דפי מידע 

התערבויות הן  ולמשפחות,  למטופלים 

שיסייעו להגביר היענות. התערבות נוספת 

לשיפור ההיענות בדמות משחק מתוארת 

ומתבגרים ילדים  בקרב  ויושמה  ע"י 

במחלקות בבית חולים פסיכיאטרי.

ההתערבות כללה שימוש במשחק בקבוצות

תרופות ופיתוח דפי מידע בנושא תרופות 

להורים, מתוך ראייה כי מתן המידע מעצים 

את המטופל, משפר את הברית הטיפולית 

ומסייע בתהליך  בין המטפלים למטופלים 

השגת ההסכמה של הילד. שימוש במשחק

ככלי לשיפור ההיענות הוסיפה עניין והגבירה

השתתפות פעילה )5(.

מורנט ושותפיו התייחסו להיבטים נוספים 

היענות לטיפול התרופתי. לתפיסתם,  של 

הטיפול התרופתי הפסיכיאטרי טומן בחובו

לזהות הקשורות  מורכבות  משמעויות 

ותחושת העצמי. אי נטילת טיפול תרופתי 

יכולה להיות ניסיון להשיג מחדש שליטה, 

בתגובה לחוויות שליליות או נכפות בטיפול

יחסים לכך,  בהתאם  הנפש.  בבריאות 

בבריאות  מטופלים  בין  חיוביים  טיפוליים 

הנפש לבין המטפלים הם מרכזיים בחוויית 

המטופלים ובתוצאות הטיפול. גם תהליכי 

לרוב  נשענים   משותפים  החלטות  קבלת 

לדון  ומאפשרים  אלה,  חיוביים  יחסים  על 

לנסיבות  יותר, תוך התייחסות  באופן רחב 

חייו של האדם ומטרותיו. 

זה בתחום  בארה"ב  שפותחה  התערבות 

,)"Common Ground"( "נקראת "מכנה משותף

החלמה מכוון  מידע  לספק  ומטרתה 

הקשורים ועזרים  מחשוב  באמצעות 

תרופתי.  טיפול  נטילת  לגבי  בהחלטות 

מוגברת  מעורבות  אפשרה  ההתערבות 

בהחלטות, וחשיפת מידע שמטופלים התקשו

לספר עליו באופן ישיר לפסיכיאטרים.

ההתערבות יושמה ב-12 מרפאות בקהילה, 

ונעשה בה שימוש על ידי  85% מהצרכנים. 

הכללית בבריאות  לעלייה  נקשרה  היא 

המדווחת, לתועלת שמוצאים צרכנים בתרופות

סימפטומים ולהפחתת  פסיכיאטריות, 

ודאגות לגבי השפעות שליליות של תרופות.

שינוי יצרה  משותף"  "מכנה  התוכנית 

במרפאות חוץ עם הכנסת "מרכז לתמיכה

מקדימה לעבודה  המשמש  בהחלטות", 

התייעצות לפני  עמיתים  עם  צרכנים  של 

פסיכיאטרית )6(.

התערבויות  לשיפור
היענות לטיפול תרופתי

בריאות  בתחום  שבוצעו  מעטים  מחקרים 

משותפת החלטות  קבלת  בנושא  הנפש 

לגבי תרופות, הראו תוצאות חיוביות בשימוש

מטפלים  ידי  על  המיושמות  בהתערבויות 

צוות  של  תמיכה  כמו  שונים,  מסקטורים 

הסיעוד ושימוש בעזרים לקבלת החלטות 

שהגבירו  פסיכיאטריות,  התייעצויות  לפני 

את הידע והמעורבות של מטופלים במצבים

אקוטיים )7(.

מפגשים הבניית  כי  הראה  נוסף  מחקר 

המטופל של  ודאגותיו  צרכיו  סביב 

בתחומים שונים, כולל תרופות, לאורך שנה, 

הובילה להשפעה חיובית על איכות החיים 

הסובייקטיבית, על צרכים בלתי מסופקים 

הכשרת  כך,  בטיפול.  רצון  שביעות  ועל 

אפקטיבי  תרופתי  בניהול  טיפול  מתאמי 

לצד שימוש בעקרונות של קבלת החלטות

בסימפטומים לשיפור  הובילה  משותפת, 

ולהפחתת הלקוח  מעורבות  והגברת 

זריקות פסיכוזה,  נוגדי  של  מינונים 

המשפיעות לטווח ארוך ושימוש בתרופות 

מרובות לאחר 9 חודשים )8(.

כי התערבויות בשילוב  בעוד מחקר מצאו 

דבקות  לשפר  במטרה  מוטיבציה,  שיחות 

בטיפול, הראו תוצאות מעורבות. במחקרם

הישנות שחוו  מטופלים   114 השתתפו 

תרופתי.  טיפול  הפסקת  בגלל  פסיכוטית 

של  בהתערבות  השתתפו  אלו  מטופלים 

מוטיבציה  שיחות  שכללו  מפגשים,   5-8

בתחילת נבדקו  המטופלים  לבריאות.  וחינוך 

מעקב  חודשי  ו-12   6 ולאחר  המחקר, 

נמצא שיפור בשיעור האשפוז החוזר אצל

צורכים  שלא  מטופלים  נשים,  צעירים, 

קצר  מחלה  משך  עם  ומטופלים  סמים, 

מטופלים  אצל  שיפור  נמצא  לא  יותר. 

הישנות בעבר  שחוו  לקויה  היענות  עם 

פסיכוטית )9(.

כדי  טכנולוגיים  אמצעים  פותחו  בנוסף, 
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מרביתם  ההיענות,  אתגר  עם  להתמודד 

בדרך של פתרונות שיסייעו למטופל לזכור

מתואר  למשל  כך  הכדורים.  את  ליטול 

שמשכנע  ,MoviPill בשם   טלפוני  משחק 

לטיפול מחויבים  יותר  להיות  מטופלים 

התרופתי בדרך של תחרות חברתית. 

18 על  המשחק  נוסה  שבועות   6 במשך 

מבוגרים. במהלך הניסוי חל שיפור בהיענות

בנטילת  וגם  התרופות,  של  יומית  לנטילה 

הטיפול  של  הקבועים  בזמנים  התרופות 

)מ-43% ל-56%(, כאשר נכללו משתתפים 

מה  בלבד,  במשחק  כלשהו  עניין  שגילו 

שמצביע על החשיבות של שימוש באמצעי

שכנוע בדרך אישית )10(.

מידת  את  לקבוע  שניסה  נוסף  מחקר 

היעילות של התערבות באמצעות משחקי 

נוספים  ומדדים  ההיענות  בשיפור  מחשב, 

מתבגרים  עבור  החיים  באיכות  הקשורים 

ממאירות  מחלות  עם  צעירים  ומבוגרים 

באמצעות התערבות  כי  מצא  שונות, 

את  משמעותית  שיפרה  מחשב  משחקי 

מסוגלות  של  ומדדים  בטיפול,  הדבקות 

בקרב ולידע  לסרטן  הקשורים  עצמית 

הנחקרים הנמצאים בטיפול נפשי במהלך 

הטיפול במחלת הסרטן. הממצאים תומכים

התערבויות לפתח  הנוכחיים  במאמצים 

וידאו, שנמצאו יעילים לחינוך  של משחקי 

והכשרה בתחום הבריאות )11(.

מחקרים שונים מוכיחים שלמשחק יש יתרון

הלמידה, תהליך  של  היעילות  בהגברת 

כן,  כמו  יותר.  טובה  המטרה  השגת  ובכך 

בהפנמת הרווח  יותר,  שמשחקים  ככל 

המסרים דרך משחק גדל )12(.

שמשולב  משחק  כי  מראה  אחר  מחקר 

בהרצאה מקדם למידה יעילה יותר, הידע 

הנרכש מועצם  ונעשית הפנמה טובה יותר 

של החומר הנלמד. בנוסף, מצאו כי משחק 

למידה  הממחישה  משמש כאסטרטגיית 

את והופכת  היומיום  מחיי  סיטואציות 

הלימוד לחווייתי ומהנה )13(.

לפיכך, נראה כי ישנו צורך בפיתוח והטמעת

כלי משחק ייעודי להגברת ההיענות לטיפול

התרופתי, בעיקר בקרב אוכלוסיות אשר אי 

על  קריטי  באופן  להשפיע  עלולה  היענות 

מהלך המחלה, הפרוגנוזה ואיכות החיים. 

"משחק החיים"

במערך בריאות הנפש מושקעים מאמצים 

רבים לשכנע מטופלים שאושפזו שוב ושוב 

בדבר החשיבות בנטילת הטיפול התרופתי.

שאחת עולה  מטופלים  עם  משיחות 

מקורה  לטיפול,  להתנגדות  מהסיבות 

הלוואי,  תופעות  עקב  להם  שנגרם  בסבל 

זקוקים  אינם  שהם  תפיסתם  בגלל  או 

כללו  השכנוע  מאמצי  התרופתי.  לטיפול 

החיובי  הקשר  בדבר  ארוכים  הסברים 

שבין נטילת התרופות לבין השיפור במצב

בין  ההדוק  הקשר  על  והסברים  הנפשי, 

ומכאן במצב,  להרעה  תרופות  נטילת  אי 

לאשפוז חוזר. המטופל ששומע את אותם 

מטפל,  )צוות  שונים  מגורמים  הסברים 

הורים, בני זוג, ילדים, חברים וכו'( מתקשה 

את  מפסיק  הללו,  ההסברים  את  לקבל 

הטיפול, והאשפוז הבא הינו רק שאלה של 

זמן.

המשחק שפותח מתוך הצורך לתת מענה 

"הדלת המסתובבת" - אשפוזים לתופעת 

עקביות חוסר  עקב  שנגרמים  חוזרים 

על  מבוסס   - התרופתי  הטיפול  בנטילת 

הגישה המוטיבציונית ומעודד את המטופל

המשחק ואחראית.  סדירה  תרופות  לנטילת 

המטפל בין  ושונה  חדש  שיח  מאפשר 

תקשורת נוצרת  באמצעותו  למטופל, 

מעמדה  המטופל  את  המביאה  מכבדת 

מתנגדת לעמדה מתגייסת, ומשם לתובנה

עצמית בנוגע לתוצאות של ניהול תרופתי

המטופל את  מביאה  זו  תובנה  עקבי. 

להשפעת  חשיבה  מעוררת  למודעות, 

הטיפול התרופתי על ממשקי חיים שונים,

אישית  אחריות  לקחת  לנכונות  ומכאן 

ביטוי לידי  הבאה  שלו,  החיים  איכות  על 

בעקביות בנטילת תרופות.

מטרות המשחק

• הגברת המודעות של המטופל לניהול 
טיפול תרופתי עצמאי. 

• חיזוק המוטיבציה של המטופל לניהול 
טיפול תרופתי עקבי.

• קידום הקשר הטיפולי בין המטופל 
לצוות המטפל.

• הפחתת הקונפליקט של נטילה/אי
נטילת טיפול תרופתי  ע"י העברת

האחריות למטופל.

• מניעת אשפוזים חוזרים.

הוראות המשחק 

שני  קלפים,  קבוצות  שתי  מכיל  המשחק 

בטיפול  "עקביות  האחד   - כותרת  כרטיסי 

בטיפול  עקביות  "חוסר  והשני  תרופתי" 

וזוג קוביות. בקבוצה אחת של   - תרופתי" 

ביטויים כמו אשפוז בכפייה, קלפים כתובים 

בקבוצה  וחברים.  חברה  תומכת,  משפחה 

המתארים   פנים  איורי  מצוירים  השנייה 

ורגשות.  מחשבות  תחושות,  של  הבעות 

מאחורי כל קלף ישנה ספרה בין 1-6.

משחק בטיפול פרטני

המטופל מסווג את הקלפים ל-6 מקבצים, 

כל קבוצת קלפים תחת אותו מספר, מטיל 

את הקוביות ובוחר קלף אחד מכל קבוצה

בקוביות. שהועלו  למספרים  בהתאם 

ומניח  בחירתו  את  בקול  קורא  המטופל 

את הקלף שבחר תחת הכותרת התואמת

לדעתו את הקלף - "עקביות בטיפול תרופתי"

תרופתי". בטיפול  עקביות  "חוסר  או 

עם  בהרחבה  דנים  כזה  מהלך  כל  לאחר 

שבחר,  ובכותרת  הקלף  בתוכן  המטופל 

ולמצבו.  לחייו  ספציפית  התייחסות  תוך 

גרסת משחק נוספת, שהיא תהליכית, היא 

מהמטופל  ולבקש  הקלפים  את  לחשוף 

לקחת קלפים עפ"י שאלות המטפל. גרסה 

המטופל  של  הבחירות  על  דגש  שמה  זו 

בהתאמה למסוגלות שלו. 
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מעמיק  שונות  בגרסאות  במשחק  שימוש 

את הקשר הטיפולי, ומפתח אצל המטופל

חייו  לממשקי  בנוגע  רחבה  ראיה  זווית 

דרך  נוספות  לשאלות  דוגמאות  השונים. 

הקלפים:

איך התעוררת הבוקר?

איפה תרצה להיות בעוד שבועיים/חודש וכו'?

איזה שינוי חל בהרגשתך בחודש האחרון?

משחק בקבוצה

פרטני,  בטיפול  כמו  הוא  המשחק  ניהול 

אלא שבקבוצה ייערך דיון כללי מיד לאחר 

המתאימה בכותרת  בחר  שהמשתתף 

של חשיפה  מאפשר  זה  שיח  לקלפיו. 

עמדות שונות בנוגע לעקביות הטיפול.

מפגשים עם מטופלים 
חדר  הייתה  במשחק  הטיפולית  הסביבה 

הסיעוד במרפאות החוץ של בית החולים. 

המטופלים שנכללו בהתערבות היו מטופלי

מעקב שהגיעו למעקב פסיכיאטרי תרופתי,

והופנו לטיפול במשחק עקב רצונם להפסיק

את הטיפול התרופתי ו/או שינו את המינון

מפגש  משך  עצמם.  דעת  על  הטיפולי 

של משחק הוא 45 דקות, במהלך שמונה

מפגשים שבועיים. תדירות הטיפול הייתה

אחת לשבוע בימים קבועים.

מטופל מספר 1

בן 41, גרוש, אב לילדה בת 9, סובל מהפרעה

במשחק  לטיפול  הופנה  סכיזואפקטיבית. 

ומשנה  מאחר  המטפלת,  הרופאה  ידי  על 

לו  על דעתו את המינון הטיפולי שהומלץ 

הראשון  במפגש  המטפל.  הרופא  ידי  על 

העלה את הנושא של שינוי המינון. לדבריו

שלו  לתחושה  בהתאם  מינון  משנה  הוא 

שהטיפול גורם לו להרגיש "כבוי". במפגש 

השלישי מדווח שלקראת השינה חושב על 

הכרטיסים דמויות  את  מעלה  הקלפים, 

לנגד עיניו ומפנים אותם. מתאר עוד בשיחה

הזיכרון  בסיס  על  המפגש,  בתחילת 

לו  גרם  שהמשחק  קודמים,  ממפגשים 

להבין שגם אם יש אכזבה  מהטיפול צריך 

"הקלף עם הדמות  להמשיך אותו. לדבריו 

גורם   האצבע,  עם  בסדר"  "הכל  שאומרת 

חשבתי יודע.  אני  הכול  שלא  להבין  לי 

להפסיק את הטיפול כי נראה היה לי שאני 

והמשכתי זאת  עשיתי  ולא  ומבין,  יודע 

הפרפנאן,  את  להפסיק  רציתי  בטיפול. 

שוב גבוה.  חום  בגלל  הזיות  לי  הופיעו 

בדמות  ונזכרתי  הכול  יודע  שאני  חשבתי 

שמראה טוב עם האצבע, והמשכתי לקחת 

לאשפוז". להגיע  מפחד  אני  כי  הטיפול 

במפגש החמישי התבקש לקחת 4 קלפים 

שימחישו את הרגשתו במהלך השבוע. קלף 

קיבל  כי   מתגמלת",  "עבודה  בחר  ראשון 

"היכולת לתת",  הטבה בעבודה. קלף שני 

השלישי, הקלף  מוערך.  מרגיש  כי  ציין 

כשלושה  שלפני  מרגיש  חיים",  "שמחת 
שבועות היה במצב רוח ירוד ואמר: "הידיעה

וכמו הצוות פה, העובדה  שיש אדם כמוך 

שאני פותח את הלב דרך הקלפים, עוזרת 

מתאים".   טיפול  מקבל  שאני  יודע  ואני  לי 

"משפחה תומכת", לדבריו  הקלף הרביעי, 

גילה שהמשפחה תומכת בו: "גיליתי שהם 

שאני כיוון  הקשיים,  למרות  בי  תומכים 

בדרך.  הקשיים  כל  עם  להתמודד  מצליח 

מחדש  מתלכדת  שהמשפחה  מרגיש  אני 

הובילו  אלו  מפגשים  יותר".  רגישים  וכולם 

הקשר  כי  להבנה  במשחק  המטפל  את 

היה  המשחק  באמצעות  שנוצר  הטיפולי 

ונראה כי המטפל משמעותי עבור המטופל, 

המטופל,  בעיני  חדשה  משמעות  קיבל 

איתי  שמדבר  אח  עוד  לא  "אתה  שאמר: 

רק על הטיפול התרופתי, אני מרגיש שאני 

מעניין אותך באמת". 

מטופל  מספר 2

מסכיזופרניה כסובל  מאובחן  רווק,   ,37 בן 

הטיפול  את  מאשים  באלכוהול.  ושימוש 

"פחדן"  להיות  לו  שגרם  הפסיכיאטרי 

ו"חסר בטחון", לכן יש  פגיעה  בהתנהלותו

ב"עולם בחוץ" ואנשים מזלזלים בו. הופנה
וביקש מאחר  המטפלת  הרופאה  ע"י 
בשיחה התרופתי.  הטיפול  את  להפסיק 

מינון בהפחתת  סוכם  עימו  משותפת 

תחילת ועל  מ"ג,  בחצי   Risperdal-ה

בתחילת  החיים".  "משחק  בקלפי  טיפול 

המפגש הראשון אומר כי הטיפול התרופתי

ב-  הטיפול  את  להפסיק  וביקש  לו  מזיק 

מאנשים".  לפחד  לי  ש"גורם   ,Risperdal
בשיחה המפגש  את  פתח  השני  במפגש 

"אשפוז בקלף  ובחר  חוזר,  אשפוז  על 

בכפייה". תיאר כי  חושש  להגיע לאשפוז

במצבו.  החמרה  שתהיה  בגלל  בכפייה 

השיח במפגש נסוב על המצבים שיכולים 

להוביל אותו לאשפוז, כמו הפסקת טיפול, 

התחבר  ומשבר.  התעללות  סמים,  לחץ, 

המאוירים  לקלפים  הראשונים  במפגשים 

המבטאים דיכאון ועצבנות.

באמצעות  כי  מציין  המפגשים  בהמשך 

שמחזק  תהליך  עובר  בקלפים  הטיפול 

אותו בהתמודדות היומיומית. היום מרגיש

"כל דבר קטן היה  ופחות מתוח.  משוחרר 

לגבי  פסימי  מדוכא,  הייתי  אותי.  מעצבן 

על  מסתכל  אנשים,  להכיר  שלי  היכולת 

הרע. לפני חודש התפרצתי על אבא שלי 

זה,  את  עושה  שהייתי  בטוח  לא  והיום 

והטיפול אתה  רגוע.  יותר  מרגיש  אני  כי 

בקלפים מאד מרגיעים  אותי. אתם מראים 

לראות.  רגיל  לא  שאני  השני  הצד  את  לי 

חדשה מילה  אתך  במפגשים  למדתי  אני 

בחר  השישי  במפגש  "להכיל"".  שנקראת 

בקלפים שהתחבר לכתוב בהם - "התמודדות

כי  ומציין  האחר",  את  ו"לאהוב  במשבר"  

הכלים  את  שובר  לא  מתמודד,  אני  "היום 
הטיפול  את  שהתחלתי  מאז  פעם.  כמו 

אתך חזרתי לקרוא ספרים ולעשות ספורט.

לקבל את האחר ולהבין שלא כולם מושלמים.

היום אני יותר סובלני". בנוסף, ביקש להעלות

ב-0.5  בריספרדל  הטיפולי  המינון  את 

כי מבין מ"ג, כפי שהיה בתחילת הטיפול, 
שמרגיע זה  הוא  התרופתי  שהטיפול 
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סיכום
ואבחנתי טיפולי  כלי  הינו  החיים  משחק 

ההיענות בתחום  דרך  פריצת  המהווה 

למטופלים ומיועד  תרופתי,  לטיפול 

המתמודדים עם מחלת נפש בעלי תובנה

חלקית או מלאה למחלה ולטיפול, המפסיקים

ללא התרופתי  בטיפול  "משחקים"  ו/או 

התוויה רפואית לכך. למשחק  יתרונות על

פני מתן ידע בלבד. 

התועלת למטפל: 

• חיזוק הברית הטיפולית.
• קידום שיתוף פעולה עם המטופל

והפחתת התנגדויות באמצעות שיח 

העוסק בנושאים רגישים. 

• הצלחה טיפולית רחבת היקף במקום בו 
ניסיונות טיפוליים קודמים כשלו.

התועלת למטופל: 

• מניעת אשפוזים חוזרים.
• מניעת החמרה של המצב הקוגניטיבי 

עקב הישנות המחלה.

• ראייה רחבה של התועלת שבטיפול
התרופתי, ומכאן היענות ודבקות בו.

הדרכה יצירתית דרך חוויה וויזואלית ומשחק

מקדמת את ההיענות לטיפול, כמו גם את 

למטופל.  הצוות  איש  בין  הטיפולי  הקשר 

דיווחו  המשחק  את  ששיחקו  המטופלים 

על  המשחק  של  ההשפעה  על  היתר,  בין 

המסוגלות שלהם להתמודד עם קונפליקטים

ולהתנהל באחריות אל מול אתגרי החיים. 

מסקנות
טיפול דרך משחק מחזק את הקשר הטיפולי,

מקדם היענות לטיפול תרופתי, ומחזק את 

המסוגלות של המטופל לפתרון קונפליקטים.

פתוח  שיח  שמאפשר  כלי  הוא  המשחק 

וכנה בטיפול, ולכן מומלץ להיעזר בכלי זה 

באלו   ובפרט  הנפש,  בבריאות  במטופלים 

היענות הלוקים בסכיזופרניה המגלים חוסר 

עיקרי  גורם  המהווה  התרופתי,  לטיפול 

כדי  חוזרים.  ואשפוזים  המחלה  בהישנות 

לקיים  רצוי  בריאות  מקדם  שינוי  לחולל 

מערך טיפולי של יותר משמונה מפגשים.

עבור עזר  כלי  מהווה  החיים  משחק 

ועשוי הנפש,  בריאות  בתחום  מטפלים 

גם היענות  לקידום  עזר  כלי  להוות 

בתחומי בריאות אחרים. 

קלף "היכולת לאהוב" למשל מתאפשר כאשר מטופל לא עסוק בסבל של עצמו ובא מתוך יציבות 
נפשית ורגשית ומכאן בהכרח מתקשר לנטילת טיפול תרופתי

דרך  המטפל  שלו.  התפקוד  את  ומשפר 

הטיפול במשחק מחזק את  תחושת הערך 

זיהוי באמצעות  המטופל,  של  העצמי 

חוזקות והרחבת זווית הראייה שלו כבסיס 

להבנה  אותו  ומוביל  אישית,  להתפתחות 

שיש ביכולתו להתמודד עם אתגרי החיים. 
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אחים ואחיות יקרים
עברנו שנה לא קלה ומי יודע מה ממתין לנו בהמשך

נאחל חג שמח, בריאות איתנה לכם, לבני משפחותיכם ולכל בית ישראל

שנצליח להתמודד עם כל הקשיים,

ניתן את המיטב שבנו ונכחיד

את איום הווירוס מחיינו.
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הקריה האקדמית אונו והעמותה הישראלית
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התמודדות האחיות עם הגל הראשון
של מגפת הקורונה: 

תחושות, עמדות, אמונות וביטויי התנהגות
מיכל רסין, RN, PhD, יחידת מחקר בסיעוד;  יפה קורצוויל, RN, MPH , מפקחת מחשוב ופרויקטים; 

מירי אברהם, RN, MA, MEM, מנהלת הסיעוד 

המרכז הרפואי שמיר )קמפוס אסף הרופא(

rasinm@shamir.gov.il :מחבר מכותב

תקציר
רקע: האחיות ממלאות תפקיד משמעותי 

במאבק בנגיף הקורונה, ולכן חשוב במיוחד 

הקורונה(  מגפת  של  ראשון  )גל  עכשיו 

לזהות מהן התחושות, העמדות, האמונות 

וההתנהגויות המלוות אותן בתקופה הנוכחית,

היבט המשליך ישירות על עשייתן המקצועית.

ועדת הלסינקי  שיטה: המחקר אושר ע"י 

והופץ  פריטים   29 כלל  השאלון  מוסדית. 

המייל דרך   ,30.4.20-8.5.20 בתאריכים  

וה-whats App בתוכנה אינטרנטית. השיבו

השונות מהמחלקות  אחיות   350 עליו 

בביה"ח. ניתוח הנתונים כלל סטטיסטיקה

תיאורית וניתוחית. 

את  שאפיין  העיקרי  הפחד  תוצאות: 

בני הדבקת  מפני  היה  המשתתפים  רוב 

הידבקות  מפני  הפחד  בנגיף.  משפחתם 

עצמית הופיע אצל כ-60% מהמשתתפים. 

כמחצית דיווחו ששכנים, חברים ומשפחה

יותר  להידבק.  מחשש  מהם  התרחקו 

לטפל  כדי  אומץ  שדרוש  חשבו  ממחצית 

בחולי קורונה. למרות זאת, לרוב המשתתפים

לא היה ספק שעליהם לטפל בחולי קורונה,

חשו   92.4% עצמי.  סיכון  של  במחיר  גם 

הקורונה,  בתקופת  אחות  להיות  גאווה 

פועלן.  על  ציבורית  בהערכה  שזכו  וציינו 

הסכמה גבוהה הייתה עם הצורך בתחלופה

כדי קורונה  בחולי  המטפל  הצוות  של 

נבדקים  יותר   .)77.6%( שחיקה  למנוע 

הצוות  את  לתגבר  מוכנים  שהם  השיבו 

גברים  היו:  מאפייניהם  קורונה.  במחלקות 

שהתפקיד  ככל   .)p=0.001( מנשים  יותר 

לתגבר  הנכונות  עלתה  כך  יותר  בכיר  היה 

עלתה  ההשכלה  שרמת  וככל   ,)p=0.006(

נבדקים  יותר  לתגבר.  הנכונות  גברה  כך 

במשמרות  לעבוד  נוח  להם  שהיה  השיבו 

של 12 שעות. מאפייניהם היו: יותר גברים 

גילאי   ,)p=0.01( רווקים  יותר   ,)p=0.015(

30 שנים ומטה  )p=0.034(. ככל שלנבדק

היו יותר ילדים כך היה לו פחות נוח לעבוד

גבוהה  הסכמה  שעות.   12 של  במשמרת 

משרד החלטות  עם  הייתה  במיוחד 

הבריאות, שנועדו לצמצם את התפשטות 

המגפה ולמנוע את קריסת מערכת הבריאות.

שהנגיף  האמינו   )61%( המשתתפים  רוב 

בזדון. או  בטעות  והופץ  במעבדה  הונדס 

של לשגרה  בחזרה  האמינו  כמחצית 

יותר שיידבקו  כדי  נמוך,  בסיכון  אנשים 

אנשים ותתפתח חסינות עדר. שיעור דומה 

האמינו שמגפת הקורונה תעלם בקיץ.

מגפת  של  הראשון  לגל  ומסקנות:  דיון 

לאחיות,  משניים  רווחים  גם  היו  הקורונה 

ובהם הערכה ותמיכה ציבורית ושיפור בדימוי

בהתמודדות הקשיים  למרות  הסיעוד. 

המשיכו  האחיות  הקורונה,  מחלת  עם 

בציוד  מחסור  לנוכח  גם  בחולים  לטפל 

לכך ראייה  זו  ההידבקות.  סכנת  וחרף 

שהרוח האנושית גברה על המכשולים. 

בעת כתיבת שורות אחרונות אלו בעבודת 

המחקר הנוכחית )4.6.20(, דווח שבעקבות 

שהוטל  הסגר  של  מלאה  כמעט  פתיחה 

במדינה חלה עלייה חריגה במקרי ההדבקה

בנגיף הקורונה. האם הגל השני כותב את 

עצמו כבר בימים אלו? האם יופיע גל שלישי

של קורונה עם בוא החורף? כיוון שאין דרך 

לחזות את העתיד נותר לחכות ולראות. 

הגל  בסוף  נערך  שהמחקר  לציין  חשוב 

להניח  יש  הקורונה.  מגפת  של  הראשון 

נדע  יפורסמו  המחקר  ממצאי  שכאשר 

הרבה יותר.

רקע מדעי
התפרצות  על  הראשונים  הדיווחים  מאז 

מחלת הריאות החדשה COVID-19 בווהאן 

שבסין, הנגיף התפשט בין מיליוני בני אדם 

של  חייהם  את  וגבה  העולם  מדינות  ברוב 

הצהיר   2020 בינואר  ב-30  אלפים.  מאות 

שהתפרצות העולמי  הבריאות  ארגון 

וב-11  עולמי,  חירום  מצב  הינה  הקורונה 

במרץ 2020 הכריז עליו כפנדמיה - מגפה 

בסדר גודל עולמי )23, 32, 29(.

מדינות  של  הרבים  המאמצים  למרות 

למחלה,  ותרופה  חיסון  למצוא  העולם 
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נכון לכתיבת שורות אלו אין עדיין חיסון או

והטיפול הנגיף,  נגד  ספציפיים  תרופה 

הסימפטומים  בהקלת  מתמקד  בחולים 

ובטיפול תומך )19,20,26,28(.

נגיף התפשטות  על  הדיווחים  בעקבות 

הבריאות משרד  בעולם,   COVID-19ה
תהיה לפיו  לתרחיש  נערך  בישראל 

הראשון  בשלב  בארץ.  נרחבת  תחלואה 

למנוע  בניסיון  התמקדה  המשרד  פעילות 

והתפשטותו.  לישראל  הנגיף  הגעת  את 

ההנחיות כללו בעיקר חובת בידוד לשבים 

נוספו בהמשך  בנגיף.  נגועות  ממדינות 

הגבלות על התקהלות, שהלכו והחמירו עד 

)פסח  בחגים  מוחלט  ועוצר  סגר  להטלת 

משרד  פרסם   12.4.20 בתאריך  ושבועות(. 

הבריאות צו המחייב חבישת מסכות פנים 

במרחב הציבורי )6,8,9,13,16(. 

דפוס  בארץ  הנגיף  להתפשטות  במקביל 

הפעילות בבתי החולים השתנה. האחיות, 

בגלל הקשר ההדוק שלהן עם המטופלים

לעבוד עברו  היממה,  שעות  כל  משך 

להתמגן  למדו  שעות,   12 של  במשמרות 

בהנחיות  להתעדכן  בזהירות,  ולהתפשט 

על להקפיד  יום,  מידי  הבריאות  משרד 

צוותים לנייד  זיהומים,  יחידת  הנחיות 

להשתמש קורונה,  מחלקות  לתגבור 

בטכנולוגיות חדשות של תקשורת, צפייה

 .ZOOM ורובוטיקה ולתפעל אפליקציות כמו 

ועוד כשברקע מרחפת עננה של  כל זאת 

הוא לאן  עד  ברור  שלא  מתגלגל,  אירוע 

של קשים  בתיאורים  מלווה  יתגלגל, 

קטסטרופה מבתי חולים באיטליה והצטברות

רבים ברחבי העולם על הידבקות דיווחים 

ומוות של צוותים רפואיים כתוצאה מטיפול 

מחסור  עקב  נדבקו  רובם  קורונה.  בחולי 

במיגון אישי מתאים, וגם כתוצאה מעייפות 

בשיעור לטפל  הצורך  נוכח  זהירות  וחוסר 

הכללית  האווירה   .)7( חולים  של  חריג 

כיוונה להיערך לתרחיש הקשה ביותר של 

המון חולים ומונשמים שעתידים להגיע. 

בצד כל זאת, בדומה לרבים אחרים, נדרשו

ילדים עם  אישית  להתמודדות  האחיות 

הורים ארוכות,  שעות  בבית  שנשארו 

איתם  להיפגש  היה  ניתן  שלא  מבוגרים 

ועוד. באופן מיוחד, הטיפול הסיעודי בחולים

חיוביים ל-COVID -19 העמיד את האחים 

ובלתי חדשים  אתגרים  בפני  והאחיות 

לא  אשר  והאישי,  המקצועי  בפן  מוכרים 

נחשפו אליהם בשגרת הטיפול היומיומית 

כיוון  הקורונה.  נגיף  התפרצות  טרם 

שהאחיות ממלאות תפקיד מרכזי במאבק 

ובמניעת בטיפול  בנגיף הקורונה, בהערכות, 

התפשטות המגפה, חשוב במיוחד עכשיו 

לזהות כיצד הן מתמודדות עם המצב. מהן 

התחושות, העמדות, האמונות וההתנהגות

לכך הנוכחית.  בתקופה  אותן  המלווה 

הידע  למקורות  בנוגע  שאלות  מצטרפות 

שלהן לגבי מגפת הקורונה, ומידת הסכמתן

עם הנחיות קובעי המדיניות, היבט המשליך

ישירות על עשייתן המקצועית.

נגיף של  שני  התפרצות  לגל  כהכנה 

הקורונה שעלול להתרחש, ובהנחה שוירוס 

תקופה משך  אותנו  ללוות  עלול  הקורונה 

ראות  מנקודת  לבדוק  מעניין  ארוכה, 

לסוגיות  בנוגע  עמדותיהן  את  האחיות 

אסטרטגיות כמו תחלופת הצוות המטפל 

לעבודה במחלקות  מוכנות  קורונה,  בחולי 

במשמרות עבודה  קורונה,  בחולי  המטפלות 

של 12 שעות  ועוד.

תשובות לשאלות אלו עשויות להשפיע על 

עיצוב מדיניות הסיעוד בעתיד, תוך לקיחה 

נקודת ראות האחיות. אפשר  בחשבון של 

שיהיו לממצאי המחקר השלכות על ניהול 

יתכן  דומים.  במצבים  בסיעוד  האדם  כוח 

המחקר  מממצאי  שייגזרו  שהתובנות  גם 

הצוות,  לצרכי  מתאים  מענה  במתן  יועילו 

אצל  נפש  ותעצומות  חוסן  השגת  ויקדמו 

המטפלים. 

מטרות המחקר היו לזהות את התחושות, 

ההתנהגות ביטויי  האמונות,  העמדות, 

מחלת  לגבי  האחיות  של  הידע  ומקורות 

הקורונה.

שאלות מחקר

א. האם קיימת אצל האחיות תחושה של 

פחד מפני המחלה? האם תחושות אלו 

מושפעות ממאפיינים אישיים ומקצועיים?

ב. האם האחיות חשות שבעקבות מגפת 

הקורונה תדמית מקצוע הסיעוד השתנתה?

ג. מהן עמדות האחיות לגבי סוגיות בניהול 

כוח אדם בסיעוד בימי הקורונה )משמרות

של 12 שעות, עבודה במחלקות קורונה

ועוד(? האם עמדותיהן מושפעות ממאפיינים

אישיים ומקצועיים?

ד. באיזו מידה מסכימות האחיות עם

מדיניות משרד הבריאות בתקופת הקורונה?

ה. מהם מקורות המידע ורמת הידע של 

האחיות לגבי מחלת הקורונה? 

ו. מהם האמונות בהן אוחזות האחיות לגבי 

מחלת הקורונה )נגיף מהונדס, חסינות 

עדר וכו'(?

שיטה 
המחקר נערך בשיטת מחקר כמותית. 

כלי מחקר

נבנה  בתחום  קודמים  מחקר  כלי  בהעדר 

שאלון על סמך הספרות שנסקרה. השאלון

העמדות,  התחושות,  את  לברר  נועד 

של  הידע  ומקורות  ההתנהגות  האמונות, 

השאלון  הקורונה.  מחלת  לגבי  האחיות 

נפתח בהסבר קצר על מהות המחקר, תוך 

דגש על שמירת אנונימיות המשיב. 

בודקים מהם   7 פריטים:   29 בשאלון 

ושליליות חיוביות  ואמונות  תחושות 

במחלה", להידבק  "פחדתי  )לדוגמא: 

בתקופה  אחות  להיות  גאווה  "הרגשתי 
לעמדות  מתייחסות  שאלות   4 הזאת"(. 

"צריכה  )לדוגמא:  אדם  כוח  לניהול  בנוגע 

להיות תחלופה של הצוות המטפל בחולי 

פריטים   12 שחיקה"(.  למנוע  כדי  קורונה 

)לדוגמא:  ידע  ומקורות  ידע  מבהירים 

"המידע שיש לי לגבי המחלה הוא מארגון
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הבריאות העולמי WHO.ש)5( שאלות נועדו 

כלפי ההחלטות שהתקבלו  לבחון עמדות 

ברמה המדינית )לדוגמא: "הטלת מגבלות 

תנועה בין-לאומית בשלב מוקדם בהתפרצות

הנגיף  ייבוא  בצמצום  הועילו  המחלה 

השאלון של  האחרון  בחלקו  לארץ"(. 

גיל,  מין,  ובהם  דמוגרפיים  פרטים  נכללו 

ותק וכו'. המשתתפים התבקשו לדרג את 

מידת הסכמתם עם ההיגדים בסולם בן 4 

רמות, שנע בין 1 = בכלל לא מסכים ל-4 = 

־מסכים מאוד. בשלב עיבוד הנתונים בוצ

נומרית בערכי הסולם,  עה טרנספורמציה 

כדי שהנתונים יהיו בעלי כיוון ברור. מסולם

 2 בן  שמי  סולם  הופק  ערכים   4 בן  מדרג 

להסכים  ונוטה  מאוד  כשמסכים  ערכים, 

חוברו לערך אחד, ובכלל לא מסכים ונוטה 

לא להסכים חוברו לערך שני.

הליך

המחקר אושר ע"י ועדת הלסינקי מוסדית.

השאלון הופץ למשך שמונה ימים )בתאריכים:

 whatsApp-וה המייל  דרך   )30.4.20-8.5.20

בביה"ח  השונות  במחלקות  אחיות  בין 

אלקטרונית אינטרנטית  תוכנה  באמצעות 

.)online(

התנדבותי:  בסיס  על  היה  השאלון  מילוי 

היה  השאלון  עליו.  לענות  האחות  נכונות 

ללא ציון שם והחוקרת התחייבה בהקדמה 

לשאלון לשמירה על אנונימיות המשיב. 

ניתוח הנתונים

בוצע בתוכנה סטטיסטית SPSS. משתנים 

אחוזים,  באמצעות  תוארו  קטגוריאליים 

ומשתנים רציפים תוארו באמצעות ממוצע 

וסטיית תקן. השוואה בין הקבוצות בוצעה 

באמצעות Chi-square test עבור משתנים

ANOVA ו-   T-test וע"י   קטגוריאליים, 

 p-value למשתנים רציפים. בכל האנליזות

של פחות מ-0.05 נחשב מובהק סטטיסטי. 

ממצאים 
השיבו על השאלון 350 אחים ואחיות. 83% 

נשים וכל השאר גברים. גילם הממוצע היה 

43.9 שנים. רובם נשואים )72.9%(.

ביה"ח.  מחלקות  מכל  היו  המשתתפים 

או  קורונה  ממחלקות  אחיות  היו  שליש 

הותק  אלו.  במחלקות  שעבדו  מתגברות 

)ראה  שנים   17.3 היה  הממוצע  המקצועי 

טבלה מס' 1 בסוף המאמר(.

א. תחושות המבטאות פחד

העיקרי  הפחד   ,2 מס'  בטבלה  כמתואר 

היה המחקר  משתתפי  רוב  את  שאפיין 

הדבקת בני משפחתם בנגיף )84%(. הפחד

 מפני הידבקות במחלה הופיע אצל כ-60% 

שהרגישו  דיווחו  כמחצית  מהמשתתפים. 

מתרחקים משפחה  ובני  חברים  ששכנים, 

עבודתם  בשל  להידבק  מחשש  מהם 

בבי"ח. מעל למחצית מהמשתתפים חשבו 

קורונה. בחולי  לטפל  כדי  אומץ  שדרוש 

היה  לא  המשתתפים  לרוב  זאת,  למרות 

גם  קורונה,  בחולי  לטפל  שעליהם  ספק 

במחיר של סיכון עצמי. לא נמצאו הבדלים 

מובהקים בפריטים המבטאים פחד כתלות

גם  כך  ומקצועיים.  אישיים  במאפיינים 

נבדקים בין  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא 

נבדקים  לבין  קורונה  במחלקות  שעבדו 

שלא עבדו במחלקות אלו.

ב. תדמית מקצוע הסיעוד 

בין  הייתה  מלאה  כמעט  דעים  תמימות 

לגאווה  בהתייחס  המחקר  משתתפי 

להיות אחות בתקופת הקורונה )92.4%(, 

ציבורית  בהערכה  זוכות  שהן  תחושה  וגם 

על פועלן )ראה טבלה מס' 3(.

ג. סוגיות בניהול כוח אדם בסיעוד

הסכמה גבוהה במיוחד הייתה באשר לצורך

קורונה,  בחולי  המטפל  הצוות  בתחלופת 

כדי למנוע שחיקה )77.6%(. יותר נבדקים 

הצוות  את  לתגבר  מוכנים  שהם  השיבו 

נבדקים  יותר  גם  כך  קורונה.  במחלקות 

במשמרות  לעבוד  נוח  להם  שהיה  השיבו 

של 12 שעות )ראה טבלה מס' 4(. בבדיקת 

לא 
מסכים

מסכים טבלה מס' 2 - איפיון תחושות של פחד

16% 84% פחדתי שבן משפחתי ידבק במחלה ממני

40.5% 59.5% פחדתי להידבק במחלה

48% 52% שכנים חברים משפחה וכו' פחדו להידבק ממני בגלל עבודתי בבי"ח

42.6% 57.4% הרגשתי שדרוש אומץ לטפל בחולי קורונה 

76.6% 23.4% התלבטתי האם עלי לסכן את עצמי כדי לטפל בחולי קורונה

לא נכון נכון טבלה מס'  3  - תדמית מקצוע הסיעוד

7.6% 92.4% הרגשתי גאווה להיות אחות בתקופה הזאת

18.2% 81.8% הציבור מעריך את האחיות על לקיחת הסיכון בטיפול בחולי
קורונה

המאפיינים של אלו שהיה להם נוח לעבוד

באופן עלו  שעות,   12 של  במשמרות 

גברים  יותר  הבאים:  המאפיינים  מובהק 

)72%( מאשר נשים )p=0.015 )52.2%, יותר 

 )51.7%( נשואים  מאשר   )70%( רווקים 

)70%( ומטה  שנים   30 גילאי   ,p=0.01

.)p=0.034(  בהשוואה לקבוצות הגיל האחרות
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לא כן טבלה מס' 4 -סוגיות בניהול כוח אדם בסיעוד

41.3% 48.8% אני מוכנה לתגבר את הצוות במחלקות

קורונה אם אתבקש 

61.7% 38.3% אתנדב מיוזמתי לתגבר את הצוות

במחלקות הקורונה

22.4% 77.6% צריכה להיות תחלופה של הצוות המטפל בחולי קורונה

כדי למנוע שחיקה 

43.9% 56.1% היה לי נוח לעבוד במשמרות של 12 שעות

ניתוח היה באופן מובהק לנבדקים מחדר 

של במשמרת  לעבוד  יותר  נוח   p=0.026((

למשתתפים בהשוואה   )92.3%( שעות   12

ילדים יותר  היו  שלנבדק  ככל  האחרים. 

במשמרת לעבוד  נוח  פחות  לו  היה  כך 

של 12 שעות )ללא מובהקות סטטיסטית,

אך עם עלייה בולטת באחוזים(. 

בבדיקת המאפיינים האישיים והמקצועיים

הצוות את  לתגבר  שיסכימו  אלו  של 

במחלקות קורונה אם יתבקשו, עלו באופן 

גברים  יותר  הבאים:  המאפיינים  מובהק 

ככל  .p=0.001  )54%( מנשים   )81.8%(

שהתפקיד היה בכיר יותר כך עלתה באופן 

את לתגבר  הנכונות   )p=0.006( מובהק 

מחלקות קורונה )הנהלת הסיעוד- מפקחות,

אחראיות  אחיות   ,92.9% וכלליות  מטה 

78.3%, סגנית א.א. 77.3%, אחיות 53.9%(. 

מובהקים  הבדלים  נמצאו  שלא  למרות 

מעניין לציין שככל שרמת ההשכלה עלתה 

לתגבר  בחיוב  להיענות  הנכונות  גברה  כך 

תואר  ללא  )אחות  קורונה  מחלקות  את 

50%, אחות עם תואר ראשון 57.8%, אחות 

עם תואר שני64.8%(.

בבדיקת המאפיינים האישיים והמקצועיים 

את לתגבר  מיוזמתם  שיתנדבו  אלו  של 

הצוות במחלקות קורונה, עלו באופן מובהק

המאפיינים הבאים: אלו שעובדים במחלקות

עובד  שלא  צוות  לעומת   ,)48.1%( קורונה 

 .p=0.003  )31.8%( קורונה  במחלקות 

מאחר ורוב הצוות שעבד במחלקות קורונה 

זה מפתיע אין  הפנימית,  הגיע מהחטיבה 

נכונות גילו  הפנימית  מהחטיבה  שאחיות 

מיוזמתן להתנדב   )p=0.05( מובהקת 

בהשוואה  קורונה  במחלקת  לעבודה 

האימהות  ומאגף  ניתוח  מחדר  לאחיות 

)44.4% פנימיות לעומת 23.1% חדר ניתוח,

25.8% אגף אימהות(. גם כאן נמצא שככל 

שהתפקיד היה בכיר יותר כך עלתה באופן 

להתנדב הנכונות   )p=0.003( מובהק 

קורונה  במחלקות  הצוות  את  ולתגבר 

)הנהלת הסיעוד -מפקחות, מטה וכלליות

סגנית  ,63.6% אחראיות  אחיות   ,64.3%

א.א. 59.1%, אחיות 32.8%(.

כמתואר בגרף מס' 1 הסכמה גבוהה ביותר 

־הייתה עם החלטות משרד הבריאות, שנו

עדו לצמצם את התפשטות המגפה ולמנוע

את קריסת מערכת הבריאות. 

ד. מידת ההסכמה עם מדיניות משרד הבריאות

שימוש במסכות הגנה
במרחב הציבורי

מצמצם את הפצת הנגיף 
ע"י חולים ונשאים 94%

צעדי המנע שננקטו ובהם 
החלת הגבלות תנועה, 
בדיקות נרחבות ובידוד

חולים מיתנו את
התפשטות המחלה 94%

מרגע שהחלה ההדבקה 
המקומית הריחוק החברתי 

ובידוד החולים אפשרו 
להפחית את ההתפרצות 

המקומית 95%

הטלת סגר כללי על
התושבים צמצם בשיעור 

ניכר את התפשטות 
המחלה 95%

גרף מס' 1 - מידת ההסכמה עם מדיניות משרד הבריאות
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את  הכירו  לא  מהאחיות  ניכר  חלק   3 מס' 

המחלה. הופעת  לפני  הקורונה  וירוס 

קיומם  את  הכירו  מיעוטן  רק  לכך,  בדומה 

העיכול  במערכת  ותסמינים  ממצאים  של 

שפחות דווחו באמצעי התקשורת.

כדי שיידבקו יותר אנשים ותתפתח חסינות 

עדר. שיעור דומה האמינו שמגפת הקורונה

תיעלם בקיץ )ראה גרף מס' 4(.

באמונה  אחזו   )61%( המשתתפים  רוב 

בטעות  והופץ  במעבדה  הונדס  שהנגיף 

האמינו  מהמשתתפים  כמחצית  בזדון.  או 

נמוך,  בסיכון  אנשים  של  לשגרה  בחזרה 

 דיון 

כשמדינות הלכו והסתגרו בבהלה בגבולותיהן

אדם  בני  מיליוני  עשרות  על  הוטל  ועוצר 

בניסיון לעצור את התפשטות מגפת הקורונה,

המאבק  בחזית  שעמדו  האחיות  אלו  היו 

והתמודדו עם חולי הקורונה שהגיעו לבתי 

הן  גם  המחקר,  מממצאי  כעולה  החולים. 

חוו פחדים. 

ואי- בערפל  נעוצים  היו  הפחד  מקורות 

הקורונה,  מגפת  פרוץ  עם  ששררו  וודאות 

וממספר החולים והמתים שגדל במהירות 

יום.  מדי  והוכפל  אקספוננציאלי  בקצב 

הקורונה,  נגיף  של  ההעברה  אופן  בהינתן 

 )WHO( הלאומי  הבריאות  אירגון  קבע 

שעובדי מערכת הבריאות פגיעים לתחלואה

 ,)30( מוגברת  חשיפה  בעקבות  בקורונה 

הרפואיים מהצוותים  שעלו  מהקולות  אולם, 

על ללמוד  היה  ניתן  בארץ  וגם  בעולם 

להקצאה  שהוביל  מגן,  בציוד  רב  מחסור 

או  ציוד,  של  גניבה  עקב  אם  )בין  נמוכה 

מחסור מראש( )14(. ברחבי העולם הצטברו

של  ומוות  הידבקות  על  רבים  דיווחים 

צוותים רפואיים עקב טיפולם בחולי קורונה.

אישי  במיגון  מחסור  בשל  נדבקו  רובם 

מתאים, וגם כתוצאה מעייפות נוכח הצורך 

לטפל בשיעור חריג של חולים )7(. בנוסף, 

נתן  הבריאות  משרד   2020 מרץ  סוף  עד 

בקרב  קורונה  לבדיקות  נמוכה  עדיפות 

צוותים רפואיים בהשוואה לקבוצות בסיכון

החמישי במקום  רק  מוקמו  והם  אחרות, 

הן  ועוד  זאת  כל   .)11( הבדיקה  בתיעדוף 

סיבות משמעותיות לכל סוגי הפחד שזוהו 

שדרוש לתחושה  וגם  הנוכחי,  במחקר 

בין  קורונה. הפער  בחולי  לטפל  כדי  אומץ 

החובה המקצועית לעזור לחולה לבין הסיכון

בקרב  משמעותיות  דילמות  יצר  העצמי, 

לעשות  מחויבים  הם  כמה  עד  מטפלים. 

עצמם,  את  מסכנים  שהם  בשעה  זאת 

על  שמירה  אף  על  וסביבתם,  משפחתם 

היסודות אחד  ההלכה  עפ"י  הכללים. 

הבסיסיים הוא "שחייך קודמין לחיי חברך". 

של  המידע  רוב   2 מס'  בגרף  כמתואר 

האחיות לגבי מחלת הקורונה מקורו ממשרד

הבריאות ואחריו מאמצעי התקשורת.

שהמידע  ציינו  מהמשתתפים   44.3% רק 

בגרף  כמתואר  מקצועית.  מספרות  הגיע 

ה. מקורות מידע ורמת ידע של האחיות לגבי מחלת הקורונה 

ו. האמונות בהן אוחזות האחיות לגבי מחלת הקורונה 
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גרף מס' 3 - ידע לגבי מחלת הקורונה

אני בעד טיפול 
בחולי קורונה עם 

פלזמה ממטופלים 
שהחלימו

התפשטות בלתי 
מרוסנת של הנגיף 
תאפשר לו לעבור 

יותר מוטציות

כשליש מהחולים 
בקורונה סובלים 

מתסמינים במערכת 
העיכול )שילשול, 

הקאות(

חלק מהממצאים 
הנפוצים אצל חולי 
קורונה הם חריגות 

בתפקודי כבד

הכרתי את
משפחת וירוס 
הקורונה לפני 

שהמחלה החלה
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רשתות חברתיות 
)פייסבוק, ווטסאפ 

וכו׳(

אמצעי תקשורת עמיתים לעבודהספרות מקצועית
)טלויזיה, עיתונים 

וכו׳(

משרד הבריאות ארגון הבריאות 
)WHO( העולמי

76.6%

54.5%

44.8% 44.3%
36%

78%

גרף מס' 4 - אמונות לגבי מחלת הקורונה

גרף מס' 2 - מקורות מידע

אני מאמין שמגיפת 
הקורונה תעלם בקיץ

אני מאמין בחזרה לשיגרה של
אנשים בסיכון נמוך כדי שידבקו 

יותר אנשים ותתפתח חסינות עדר

אני מאמין שנגיף 
הקורונה הונדס במעבדה 

והופץ בטעות או בזדון
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"ורפא ירפא", נתפסת מנגד, עמדת התורה: 

היא  שמגפה  כיוון  לרפא.  הרופא  כחובת 

פיקוח נפש ציבורי, אם הצוות הרפואי לא 

יטפל יתחולל אסון ציבורי כללי. לכן מעמדם

עפ"י ההלכה דומה מאוד למעמדו של חייל 

 .)16(

היו  ההיסטוריה  ולאורך  קדם  מימי  החל 

טיפול  מלהגיש  שפסקו  רפואי  צוות  אנשי 

אלה  היו  לפעמים  ברחו.  ופשוט  לחולים 

לאמוד  קשה  בתקופתם.  הרופאים  גדולי 

"בריחת  תופעת  של  הממשי  ההיקף  את 

המטפלים", אך ככל הנראה לא היה מדובר

במקרים בודדים. במגפת ה-SARS, שהחלה

וירוס מקבוצת ידי  ונגרמה על  בסוף 2002 

עובדי  היו  מהמתים  כ-40%  הקורונה, 

הסארס בהתפרצות  אחיות.  רובן  רפואה, 

בפני  בקנדה  הבריאות  מערכת  ניצבה 

בתי  עובדי  של  בריאותם  וסוגיית  קריסה, 

החולים עמדה בפני דילמות אתיות קשות: 

במחלה  בהידבקות  ולהסתכן  לחזור  האם 

בני בריאות  את  לסכן  האם  הקטלנית? 

למען מהעבודה  לחמוק  או  המשפחה 

ביטחונם ובריאותם? לא מעט צוותי רפואה 

הסארס  עם  בעבר  שהתמודדו  בארצות 

נטשו את משמרתם ונעדרו מבתי החולים.

התקבלו הנוכחית  הקורונה  במגפת  גם 

צוותי  על  ומארה"ב  מבריטניה  דיווחים 

שסירבו  או  לטפל,  לסרב  שהונחו  רפואה 

ציוד  בהיעדר  קורונה  בחולי  לטפל  בפועל 

הבריחה שתנועת  לציין  מעניין  הולם.  מגן 

מגיפה  בשעת  כיוונית.  דו  כנראה  הנה 

יתר  חשדנות  מגלה  הרחב  הציבור  גם 

מחשש  מהם  ובורח  הרפואי,  הצוות  כלפי 

להידבק )2,15(. 

למרות הדילמה המוסרית אין מנגנון חוקי 

שיכול לכפות על אדם להגיש טיפול בעל 

של  מהעול  להשתמט  שיעדיף  מי  כורחו. 

את  למצוא  יוכל  תמיד  בחולים  הטיפול 

אפשר  אי  כך  משום  דווקא  לברוח.  הדרך 

שלא להשתאות לנוכח ההיענות והמסירות

העולם, ברחבי  הרפואיים  הצוותים  של 

התנהגות שאינה מובנת מאליה )2(.

מהמחקר הנוכחי עולה שלרוב המשתתפים

בחולי לטפל  שעליהם  ספק  היה  לא 

עצמי. סיכון  של  במחיר  גם  קורונה, 

שבמצב  רבים  צוותים  על  מדווח  בספרות 

רגיל אפשר ולא היו בעלי מוטיבציה לעבוד 

ולנוכח  שלהם,  השגרתית  לרוטינה  מעבר 

המגפה מתגלים כמובילים, בעלי השראה 

יותר מבלי להתלונן.  ומוכנים לעבוד קשה 

הם מגלים בעצמם כוחות פנימיים גדולים, 

יכולות, רצון ואומץ שלא עשו בהם שימוש 

לפני, ושלא ידעו שקיימים בהם. על כן הם 

חווים תחושת התעלות מהתמודדותם עם 

מצב ייחודי זה )4,24(, מכאן ניתן בזהירות 

רבה להניח שמדובר ברווח משני ממגפת 

הקורונה.

שגילויי  נראה  הסיעוד:  מקצוע  תדמית 

לצוותים  הציבורית  וההערכה  התמיכה 

לתובנה   ברחבי העולם קשורים  הרפואיים 

הלא־ מודעת של הציבור הרחב, שכלל לא 

ימשיכו הרפואיים  שהצוותים  בטוח  היה 

ההידבקות סכנת  חרף  בחולים  לטפל 

הרווחים שכך,  כיוון   .)2( בכך  הטמונה 

הערכה היו  הקורונה  ממגפת  המשניים 

שהתבטאה  הרפואיים,  לצוותים  ציבורית 

מאזרחים למיניהן  תשורות  בהענקת 

וחברות, מחיאות כפיים של רבבות ישראלים

במרפסות לכבוד עובדי מערכת הבריאות,

כהוקרה  העצמאות  ביום  משואה  הדלקת 

לאחים ולאחיות הנמצאים בחזית המאבק

הסיעוד  לצוותי  ברכות  הקורונה,  בנגיף 

מהנשיא הממשלה,  מראש  האחות  ביום 

של מסוככת  מטריה  תחת   .)1,3( ועוד 

אמפטיה והכרה ציבורית בקשיים ובסכנות

זה  אין  הרפואה,  צוותי  מתמודדים  עימם 

גאווה חשו  המחקר  שמשתתפי  פלא 

זו.  בתקופה  ואחיות  אחים  היותם  על 

נתנה  הציבורית  שההערכה  גם  אפשר 

להם כוחות ותעצומות נפש להתמודד עם

הפחדים שהוזכרו לעיל.  

סוגיות בניהול כוח אדם בסיעוד: במחקר

שנערך בשלבים הראשונים של התפרצות

שבסין, הוביי  במחוז  הקורונה  מגפת 

בחולים  שטיפלו  ואחיות  רופאים  נשאלו 

עם  התמודדותם  דרך  על   COVID-19 עם 

עצמם את  תפסו  שהם  למרות  המצב. 

את ועשו  החולים  לחיי  אחריות  כבעלי 

הם  להם,  לדאוג  מנת  על  שיכלו  המיטב 

בתחילת  האינטנסיבית  שהעבודה  דיווחו 

נפשית  אותם  התישה  הקורונה  משבר 

עבודה,  נבעה מעומס  וגופנית. התשישות 

מציוד המגן שלבשו, מעבודה בתנאים לא 

ולהדביק  בנגיף  להידבק  מפחד  מוכרים, 

בסיטואציה  לתקשר  ומהקושי  אחרים, 

מלאת לחץ וחרדה )4(. 

התקבלה אלו  שמסיבות  להניח  ניתן 

באשר גבוהה  הסכמה  הנוכחי  במחקר 

המטפל הצוות  של  בתחלופה  לצורך 

גם  כך  שחיקה.  למנוע  כדי  קורונה  בחולי 

יותר נבדקים השיבו שהיה להם נוח לעבוד

היו  מאפייניהם  שעות.   12 של  במשמרות 

פחות ובני  רווקים  מנשים,  גברים  יותר 

היא לכך  שהסיבה  יתכן  משלושים. 

ימי  יותר  מאפשרות  ארוכות  שמשמרות 

שלנבדק  ככל  זאת,  עם  בשבוע.  מנוחה 

היו יותר ילדים כך היה לו פחות נוח לעבוד

במשמרת של 12 שעות. 

בעבודה הנוחות  וחוסר  הסכנה  למרות 

במחלקת קורונה, יותר ממחצית מהנבדקים

הצוות את  לתגבר  מוכנים  שהם  השיבו 

מאפייניהם  בבדיקת  אלו.  במחלקות 

שיסכימו  אלו  של  והמקצועיים  האישיים 

שרובם  נמצא  לעזרה,  מיוזמתם  להתנדב 

היו אחים ואחיות מהאגף הפנימי שעובדים 

צוות שתגבר בעבר  או  במחלקות קורונה, 

מהצוות  ניכר  וחלק  מאחר  אלו.  מחלקות 

שעבד במחלקות קורונה, הגיע מהחטיבה 

הפנימית, אין זה מפתיע שאחיות אלו גילו 

נכונות מובהקת להתנדב מיוזמתן לעבודה 

במחלקת קורונה בהשוואה לאחיות מחדר 

הטיפול  בנוסף,  האימהות.  ומאגף  ניתוח 

פנימית  רפואה  על  מבוסס  קורונה  בחולי 



  האחות בישראל | אוקטובר 2020    37

מרגישות הפנימי  מהאגף  אחיות  ולכן 

בטוחות יותר ביכולתן לטפל בחולים אלו.

שתפקיד  שככל  להיווכח  היה  מפתיע 

מידת  עלתה  כך  יותר,  בכיר  היה  האחות 

הצוות את  ולתגבר  להתנדב  נכונותה 

ואחיות )הנהלה  קורונה  במחלקות 

לאחיות(.  בהשוואה  שתיים  פי  אחראיות 

ניתן אולי להסביר זאת בכך שהדרג הניהולי 

דוגמא  לתת  ורצה  יותר  רבה  אחריות  חש 

אישית, וגם המוכנות לקטסטרופה חילצה

להתגייס יצטרכו  שכולם  תובנה  ממנו 

ולטפל בכמויות רבות של חולים.

משרד מדיניות  עם  ההסכמה  מידת 

תמכו המחקר  משתתפי  הבריאות: 

לניהול  בנוגע  הבריאות  משרד  בהחלטות 

המגפה ובהם בידוד חולים, ריחוק חברתי, 

סגר וחובת חבישת מסכות במרחב הציבורי.

חולים שמאות  היה  שהתסריט  כיוון 

ומונשמים יגיעו לביה"ח, האחיות ידעו שלא 

כל  לכן  כמויות.  כאלו  עם  להתמודד  יוכלו 

החלטות משרד הבריאות, שנועדו לצמצם 

מערכת  קריסת  את  ולמנוע  המגפה  את 

המחקר  משתתפי  ע"י  נתפסו  הבריאות, 

כנכונות. בעוד שמדינות רבות נקטו צעדים 

חולים  בידוד  כללי,  סגר  של  לכת  מרחיקי 

ועוד,  חיטוי  במגע,  איתם  שבאו  ואנשים 

רק הנוכחית  העבודה  כתיבת  למועד  נכון 

תושביהן את  מחייבות  מעטות  מדינות 

ציבוריים,  באזורים  הגנה  מסכות  לחבוש 

מסתפקות  אחרות  מדינות  ישראל.  ובהן 

מסכות  לחבוש  הרחב  לציבור  בהמלצה 

הגנה ביציאה מהבית. 

בארצות מחלות  לבקרת  המרכז  בעוד 

הברית )CDC( ממליץ לציבור כולו לחבוש 

יציאה למרחב הציבורי  בכל  מסכות הגנה 

ארגון  )21( הנגיף  של  הפצה  למנוע  כדי 

בהמלצה מסתפק  העולמי  הבריאות 

לחבוש מסכה רק אחרי שהופיעו תסמיני 

קורונה, או כשמטפלים באדם חולה )31(.

אחיות ואמונות:  ידע  מידע,  מקורות 

כדי  ידע,  של  מהימן  מקור  להיות  צריכות 

לחנך את החולים והציבור אודות המחלה 

לגרום  שעלול  נכון  לא  ידע  מהם  ולמנוע 

המחלה הכחשת  שמועות,  וחרדה,  לפחד 

של  שהידע  חשוב  מסוכנת.  והתנהגות 

מהימנים  ממקורות  על  יסתמך  האחיות 

בתחילת  באירן  שנערך  במחקר   .)22(

וכלל 75 אחיות, נמצא שליותר  מרץ 2020 

הקשור בכל  טוב  ידע  האחיות  ממחצית 

סימנים  העברה,  דרכי  המחלה,  במקורות 

ושיעורי  טיפול  פרוגנוזה,  וסימפטומים, 

של  המידע  מקורות  מקורונה.  התמותה 

מארגון דומים  בשיעורים  הגיעו  האחיות 

הבריאות, ממשרד  העולמי,  הבריאות 

מאפליקציות חברתיות ומאמצעי התקשורת

.)27(

עלו הנוכחי  במחקר  גם  לכך,  בדומה 

משרד ובראשם  דומים  מידע  מקורות 

מדאיג התקשורת.  ואמצעי  הבריאות 

במקצת שידע הנשען על ספרות מקצועית

גבוה במקום  המשתתפים  ע"י  דורג  לא 

יותר בין מקורות הידע. מסתבר גם שחלק 

ניכר מהאחיות לא הכירו את וירוס הקורונה 

לפני הופעת המחלה. 

השביעי  הנגיף  הוא   SARS-CoV-2 נגיף 

הוא  כי  שידוע  הקורונה  נגיפי  ממשפחת 

)שגרם  SARS-CoV אדם.  בני  מדביק 

 MERS-CoV ,)להתפרצות מגפת הסארס

 SARS-CoV-2-ו  (MERS למחלת  )שגרם 

)שגרם למחלת הקורונה(. שלושתם עלולים

זנים עוד  ויש  קשות,  למחלות  לגרום 

 .)17( שגורמים לרוב לתסמינים קלים בלבד 

מחלת  את  להבין  מנסים  בעולם  חוקרים 

COVID-19 ודרכי הפעולה של הנגיף הגורם

לה. ידוע כיום שגורמי סיכון למחלה קשה 

מבוגר גיל  הם  אשפוז,  המחייבת  יותר, 

סוכרת, כמו  כרוניים  רפואיים  ומצבים 

מחלות ריאה ומחלות לב וכלי דם. מרבית 

המקרים של COVID 19 הם קלים, כאשר 

שיעול,  חום,  הם  הנפוצים  התסמינים 

COV- חולי בנוסף,  נשימה.  וקוצר   עייפות 

תסמינים  על  גם  להתלונן  עשויים   ID-19

שלשול.  או  בחילה  כמו  העיכול,  במערכת 

הנוכחי  המחקר  ממשתתפי  מיעוט  רק 

ותסמינים  ממצאים  של  קיומם  את  הכירו 

באמצעי  דווחו  שפחות  העיכול,  במערכת 

התקשורת.

ממחקרים חדשים עולה שהשיעור המדווח

הוא   COVID-19 חולי  אצל  שלשול  של 

כ-33%. בנוסף, חלק מהממצאים הנפוצים

בתפקודי חריגות  הם  אלו  חולים  אצל 

חולי  204 שכלל  במחקר   .)37%( כבד 

COVID-19 ממחוז חובאי בסין, כמעט

התס היו  עיכול  שבעיות  העידו  ־מחציתם 

עם לחולים  מבחינתם.  ביותר  הקשה  מין 

תסמיני  עם  חולים  לעומת  עיכול,  תסמיני 

נשימה, היה מרווח זמן ארוך יותר משמעותית

לאשפוז ועד  הסימפטומים  תחילת  מרגע 

משום  כנראה  ימים(,   7.3 לעומת  ימים   9(

עיכול לבעיות  התייחסו  לא  שהרופאים 

ללא  חולים  למחלה.  רלוונטי  תסמין  כאל 

מוקדם  השתחררו  גם  עיכול  תסמיני 

עם לחולים  בהשוואה  החולים  מבית  יותר 

ייתכן  החוקרים  לדעת  כאלה.  תסמינים 

בסיכון חולים  יותר  מוקדם  לבדוק  שצריך 
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לחכות ולא  עיכול  מתסמיני  הסובלים 

חולי  על  לפסוח  לא  כדי  נשימה,  לקשיי 

COVID-19 פוטנציאליים )7(. רוב משתתפי 

המחקר הנוכחי לא הכירו נתונים אלו, כיוון 

שלא ניתן היה לדעת אותם מפרסומי משרד 

התקשורת, מאמצעי  לא  וגם  הבריאות 

אלא רק מעיון בספרות המקצועית.

משתתפי של  במיוחד  גבוהה  הסכמה 

האפשרות  עם  הייתה  הנוכחי  המחקר 

מחולים  פלזמה  עם  קורונה  בחולי  לטפל 

באמצעות נגיפית  במחלה  טיפול  שהחלימו. 

רעיון  אינו  שהחלימו  חולים  של  פלזמה 

שפעת בחולי  שימוש  בו  נעשה  חדש, 

על  חלוץ  מחקר  אבולה.  ובחולי  החזירים 

בפלזמה  טיפול  כי  הראה  קורונה  חולי 

אל  ירדו  הנגיף  רמות  החום,  את  הוריד 

נגד  הנוגדנים  ורמת  הזיהוי  לסף  מתחת 

ניסויים  דרושים  זאת,  עם  עלתה.  הנגיף 

קליניים נוספים כדי להראות שהטיפול אכן 

מועיל ובטוח )18(. 

לגבי  האחיות  אוחזות  בהן  האמונות 

מחלת הקורונה: זמן קצר לאחר התפרצות

מדובר  כי  שמועות  בציבור  צצו  המגפה 

ביולוגי,  נשק  אפילו  אולי  מהונדס,  בנגיף 

גם  האמינו  כך  בזדון.  או  בטעות  שהופץ 

למרות  הנוכחי.  המחקר  משתתפי  רוב 

שהנגיף  כך  על  מצביעות  הראיות  זאת, 

הגיע מבעלי חיים והתאים את עצמו אלינו

חוקרים  טבעית.  ברירה  של  בתהליך 

את לקבוע  שניסו  ומאירופה  מארה"ב 

מקורו של הנגיף החדש, התמקדו בתכונות

בתרחישים ודנו  שלו  בגנום  הבולטות 

שעלולים לגרום להופעתם. הניתוח שלהם 

מראה בבירור כי SARS-CoV-2 אינו מבנה 

בו  שנעשו  קיים  נגיף  או  במעבדה,  שיוצר 

סבורים החוקרים  מכוונות.  מניפולציות 

נשק  של  ממעבדה  מגיע  היה  שאילו 

ביולוגי היה נעשה שימוש בשיטות ובכלים 

קורונה  נגיפי  עבור  פותחו  שכבר  זמינים, 

הראו  חישוביים  ניתוחים  בנוסף,  דומים. 

הנגיף  של  החלבון  בין  שהאינטראקציה 

אם כלומר,  אופטימלית.  אינה  לקולטן 

שידביק נגיף  לתכנן  רוצה  היה  מישהו 

לתכנן יכול  היה  הוא  אדם  תאי  בקלות 

לקולטן  שלו  שהקישור  חלבון  בפשטות 

יהיה הרבה יותר יעיל )17(. 

כיוון  שאין עדיין חיסון נגד הנגיף, יש כאלו 

להתפשט לנגיף  ניתן  שאם  שחושבים 

באוכלוסייה הכללית, או בעיקר באוכלוסייה 

שפחות פגיעה למחלה, יידבקו בסופו של 

חסינות ויפתחו  אנשים  הרבה  כך  כל  דבר 

אנשים  למצוא  קשה  יהיה  שלנגיף  עד 

כמחצית  גם  חשבו  כך  להדביק.  פגיעים 

שהרעיון  אף  הנוכחי.  המחקר  ממשתתפי 

טוב, בשוודיה למשל החליטה כרעיון  נשמע 

להביא כדי  סגר  להטיל  שלא  הממשלה 

2020 אפריל  לסוף  נכון  עדר".  ל"חסינות 
מתושבי  7.3% שרק  הראה  מקומי  מחקר 

שטוקהולם פיתחו נוגדנים לנגיף. 

שחזו  המודלים  את  תאמו  לא  הממצאים 

תפתח  שטוקהולם  מאוכלוסיית  שליש  כי 

פי שלושה  הוא  בה  מניין המתים  נוגדנים. 

הסקנדינביות  בשכנותיה  המתים  ממספר 

מפני הזהיר   WHO-ה גם  סגר.  שהטילו 

הדרך  .)5,12( עדר  בחסינות  יתר  תקוות 

להשיג חסינות עדר דורשת הדבקה וסיכון

אינה  זו  מהאוכלוסייה.  נרחב  שיעור  של 

להפצתה. אלא  מחלה  למניעת  שיטה 

כדי להגיע לחסינות עדר נגד נגיף הקורונה 

מהאוכלוסייה מ-82%  שיותר  צריך  החדש 

יידבקו בנגיף ויהפכו לחסינים.

אדם  בני  שמיליוני  הדבר  פירוש  בישראל 

יצטרכו להידבק בנגיף. מבין סך הנדבקים

הטובות  ההערכות  פי  על  שימותו  צפוי 

שהם  אחוז,  כ-0.66  כרגע  שיש  ביותר 

הנדבקים מכלל  אנשים.  אלפי  עשרות 

מאות אלפים יתאשפזו, ומתוכם יהיו כ-100

הבריאות מערכת  קשים.  חולים  אלף 

מקרים הרבה  כך  בכל  לעמוד  יכולה  לא 

קשים והיא עלולה לקרוס )33(.

שהתפשטות בחשבון  לקחת  יש  בנוסף, 

בלתי מרוסנת של הנגיף תאפשר לו לעבור

יותר שינויים גנטיים )מוטציות(.

עמיתים, סקירת  ללא  חדש,  במחקר 

שחלות  מוטציות  ויותר  יותר  זיהו  מדענים 

האלה  השינויים  התפשטותו.  עם  בנגיף 

פחות,  או  יותר  אלימים  זנים  ליצור  יכולים 

ואף לשנות את יכולת ההדבקה של הנגיף 

)25(. בגלל המחיר הכבד שיש לשלם כדי 

להגיע לחסינות עדר, סביר להניח שאין זה 

הפתרון הרצוי למגפה הנוכחית. לכן הדרך 

היא  הנגיף  את  לעצור  ביותר  הבטוחה 

ועד  אותו,  שמקבלים  מי  על  שיגן  חיסון, 

שיהיה חיסון הקפדה על הריחוק החברתי.

במחקר  מהמשיבים  שמחצית  למרות 

נראה  בקיץ,  תעלם  שהמגפה  האמינו 

ואפריקה הודו  כמו  חמות  במדינות  שגם 

שהקיץ  מכאן  הקורונה.  מחלת  התפשטה 

הטיות  להיפך.  אלא  המגפה  את  לקח  לא 

קוגניטיביות ביחס למגפה הקורונה גורמת 

לנו להעדיף מידע שמתיישב עם המחשבות

האמונות והרצונות שלנו. דוגמאות לכך הן 

עדר  שחיסון  מהונדס,  שהנגיף  המחשבה 

ושהקורונה תעלם בקיץ. אנו  הוא הפתרון 

רוצים להאמין בכך, אך אין לנו שום ידיעה 

מבוססת שכך יהיה.  

מסקנות והמלצות
כשמדינות הלכו והסתגרו בבהלה בגבולותיהן

אדם  בני  מיליוני  עשרות  על  הוטל  ועוצר 

מגפת התפשטות  את  לעצור  בניסיון 

בחזית שעמדו  האחיות  אלו  היו  הקורונה, 

הקורונה חולי  עם  והתמודדו  המאבק 

הקשיים  למרות  החולים.  לבתי  שהגיעו 

בהתמודדות עם מחלת הקורונה הצוותים

גם בחולים  לטפל  המשיכו  הרפואיים 

לנוכח מחסור בציוד וחרף סכנת הידבקות. 

זו ראייה לכך שהרוח האנושית של המטפלים

גברה על המכשולים.

המטפל  שהצוות  שככל  היא  המסקנה 

יהיה מוגן יותר, הן ברמה הפיזית והן ברמה

עבורו שכרוכה  הסיכון  רמת  הנפשית, 

בטיפול בחולים תרד, וכך ניתן יהיה לצפות 
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לטפל  מוסרית  מבחינה  ממנו  לדרוש  ואף 

ביותר מצבים שכרוכים בסיכון.

על מומלץ  המחקר  ממצאי  סמך  על 

אנשי  באמצעות  בצוות  נפשית  תמיכה 

מקצוע, מעבר לעבודה במשמרות של 12 

שעות המאפשרות יותר ימי מנוחה בשבוע, 

ותחלופה של הצוות המטפל בחולי קורונה

שחיקה.  למנוע  כדי  חודשים  מספר  כל 

המקצועי  הידע  את  לקדם  מומלץ  עוד 

הנלווים הסימפטומים  לגבי  האחיות  של 

ואמצעי טיפול.

הראשון  לגל  המחקר,  מתוצאות  כעולה 

של מגפת הקורונה היו גם רווחים משניים

ותמיכה ההערכה  בהם  המטפלים,  לצוותים 

ושיפור  הסיעוד  בדימוי  שיפור  ציבורית, 

בדימוי ובהערכה העצמית של האחות.

ביום האוויר  חיל  של  שהמטס  נקווה 

החולים,  לבתי  מעל  האחרון  העצמאות 

יהיה סמן לכך שהובן מהותית הצורך לנתב 

תמיכה  לצורכי  המדינה  ממשאבי  חלק 

איתנה במערכת הבריאות. 

לסיום, קורונה היא מחלה חדשה שנפוצה 

במהירות בעולם גלובלי והפכה למגפה בת 

זמננו. אנחנו לא יודעים עליה מספיק: מה 

משמעות התחלואה, מה אחוזי התמותה, 

הסיבוכים  ומה  המוקדמים  הסיבוכים  מה 

המאוחרים שלה. בשלב הנוכחי רק התחלנו

להבין את התהליכים הפתולוגים שנגרמים

ולא חיסון  מהמחלה, שאין לה לא תרופה 

עדיין. לפיכך יש לנהוג בה במשנה זהירות 

שורות  כתיבת  בעת  הידבקות.  ולמנוע 

הנוכחית  המחקר  בעבודת  אלו  אחרונות 

כמעט  פתיחה  שבעקבות  דווח   ,)4.6.20(

חלה  במדינה  שהוטל  הסגר  של  מלאה 

בנגיף ההדבקה  במקרי  חריגה  עלייה 

הקורונה בימים האחרונים. 

האם הגל השני כותב את עצמו כבר בימים

קורונה עם  נוסף של  גל  יופיע  אלו? האם 

אותנו?  ילווה  זה  זמן  כמה  החורף?  בוא 

בזמן  תשובה  ללא  נותרו  שאלות  הרבה 

לחזות  דרך  שאין  כיוון  אלו.  שורות  כתיבת 

את העתיד נותר לחכות ולראות. 

n=350 קטגוריות הנושא

17%

 83%

זכר

נקבה 

מגדר

43.9

)±10.6(

24-67

ממוצע 

)סטיית תקן(

טווח

גיל )שנים(

72.9%

11.9%

11.9%

1.8%

נשוי\אה

רווק\ה

גרוש\ה

אלמן\ה 

מצב משפחתי

2.43

)±2.7(

1-4

ממוצע

)סטיית תקן(

טווח

מספר ילדים

49.3%

43.7%

  7%

ישראל

חבר העמים 

אחר

ארץ מוצא

80.4%

14.8%

4.8%

יהודי

מוסלמי

נוצרי 

דת

12.2%

66.7%

21.1%

אחות מוסמכת

אחות מוסמכת עם תואר ראשון

אחות מוסמכת עם תואר שני

השכלה

77.8%

4.1%

6.7%

7%

4.1%

אחות

ראש צוות

סגנית אחות אחראית

אחות אחראית

הנהלת הסיעוד

תפקיד

34.6%

21.5%

15.4%

9.7%

7.5%

6.3%

5%

פנימית

אגף אימהות

כירורגיה

מלר"ד

ילדים

מכונים ומרפאות

חדר ניתוח

חטיבה

17.32

)±10.6(

1-39

ממוצע 

)סטיית תקן(

טווח 

ותק מקצועי )שנים(

88%

)±18.5(

50-100%

ממוצע 

)סטיית תקן(

טווח

אחוז משרה

30.4% אחות במחלקת
קורונה או מתגברת

טבלה 1: התפלגות משתנים דמוגרפים ומקצועיים של משתתפי המחקר
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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.

סיפור לדוגמא:

אחים ואחיות מספרות על מטופל שנשאר חקוק בלב
בואו נשמיע את קולנו...

הגיע הזמן לשתף אחרים  בחלק מהעשייה המקצועית שלנו.

מוזמנים לשלוח סיפורים קצרים )עד 3000 מילה(  על מפגשים משמעותיים שלכם עם מטופלים

במעגל החיים וביחד נוציא ספר סיפורים מרגש.

שמות המטופלים כמו גם מקום העבודה/התרחשות יישארו חסויים למעט הציון:

בית חולים, קהילה, מוסד גריאטרי, מחלקה וכדומה.

כל קובץ שישלח יסומן במילים הבאות: סיפור, שם השולח, ותאריך. 

הסיפורים יעברו לשיפוט וועדת עריכה ובמידה ויתאימו יעברו לעורך לשוני ויוחזרו להגהה לכותבים.

הסיפור שיבחר כסיפור המרגש ביותר, יזכה בפרס.

Blue_or@yahoo.com  ,מצפה לסיפורים שלכם, חנה שצמן

"זוכרים אותך""זוכרים אותך"
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תיאור מקרה-

תגובת איד חריפה לכינמת:
נורה אדומה להזנחה הורית?

שני פישר RN , MA , אחראית מרפאת עור ומין במרכז רפואי העמק בעפולה, סטודנטית לתואר שלישי בחוג

לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב

sunshan2@gmail.com :סופר מכותב

תקציר
ילדים  בקרב  שכיחה  תופעה  הינה  כינמת 

איד תגובת  ובעולם.  בישראל  ומבוגרים 

)Id reaction( היא פריחה תגובתית לזיהום 
עורי הנגרם מפרזיטים או פטריות. במאמר

,9 בת  ילדה  של   מקרה  תיאור  מוצג  זה 

בהיקף  כינמת  עם  למרפאתנו  שהגיעה 

יוצא דופן ותגובה עורית מפושטת לזיהום. 

לחשד כדוגמא  זה  מקרה  מציעים  אנו 

להזנחה הורית.

מבוא
Pediculo-( הראש בכינת  זיהום   כינמת, 

בקרב  שכיחה  תופעה  היא   ,)sis capitis
הברית בארצות  והתרבויות.  הגילאים  כל 

כ-12 ישנם  שנה  שמדי  היא  ההערכה 

 .3-11 בני  ילדים  בקרב  מקרים  מיליון 

הוצאות הטיפול השנתיות בכינמת השיער

בארצות הברית בלבד מוערכות בכמיליארד

דולר. )1(

מפתוגנים  הנגרם  זיהום  בעת  לעיתים, 

כינים( או פטריות, )כדוגמת  כגון פרזיטים 

פריחה המופיעה פריחה מגרדת.  מופיעה 

 Interface dermatitis מכונה  אלו  בתנאים 

  auto-eczematization .2 או   ,)id( reaction
למגוון חריף  עורי  ביטוי  היא  זו  תגובה 

גירויים, כולל מצבי עור זיהומיים ודלקתיים.

הפריחה הדלקתית המאפיינת את תגובת

האיד, הנחשבת לאימונולוגית במקורה, נקראת

הנגרמת  פריחה  כך,  הרלוונטי.  הפתוגן  לפי 

dermatophytid נקראת  פטרייתי  מזיהום 

ומופיעה בכ-4% מכלל הזיהומים הפטרייתיים,

bacterid כאשר חיידק קשור לתהליך זיהומי,
tuberculid כאשר הזיהום קשור לשחפת
פריחה אותה  של  כינויה  הוא   Pediculid-ו

כינת זיהום  בעת  המופיעה  ספציפית 

הראש. את השם הציעה בשנות השמונים

Id המילים  משילוב  מאיכילוב,  ברנר  ד"ר 
ו-Pediculosis.א)4(

וההיסטופתולוגיים  הקליניים  הביטויים 

ספציפית  לא  מגרדת  מפריחה  משתנים 

ועד למעורבות סיסטמית, והתגובה תלויה 

הפעולה  מנגנון  ההתפרצות.  באטיולוגית 

אולם  מובן,  לגמרי  אינו  פריחה  אותה  של 

ידוע כי הוא קשור למספר משתנים: תגובה 

אוטואימונית לנוגדנים עוריים, גירוי יתר של 

תאי T, הורדת סף הגירוי, זיהום חוזר ופיזור 

המטוגני של ציטוקינים מאזור הזיהום. )3(

תכשירי  כולל  בכינמת  המקובל  הטיפול 

Nerolidol Dimethicone, הפועל על בסיס 
יכולת את  לאבד  לכינה  וגורם  סיליקון 

של  לחנק  דבר  של  ובסופו  מים  הפרשת 

 Isopropyl myristate ו-  והביצים,  הכינה 

הפועל במנגנון דומה הגורם לאיבוד נוזלים

המכוסה  הקליפה  להתייבשות  המוביל 

פנימי  נוזלים  איבוד  הכינה,  של  שעווה 

והתייבשות. התכשירים באים בצורת ספריי,

ג'ל, מוס או תמיסה למריחה על הקרקפת)5(.

תיאור מקרה
מלווה  ,9 בת  ילדה  הגיעה  ילדים  למיון 

התלוננה  הילדה  הגדולה.  ואחותה  באביה 

בבדיקתה  וגב.  גפיים  בראש,  עז  גרד  על 

ועורף,  גפיים  חזה,  הגו,  פני  על  התגלתה 

מפפולות  המורכבת  אדמדמה  תפרחת 

גרד וסימני  לרבדים,  התמזגו  שבחלקן 

ומכוסה פצוע  היה  הקרקפת  עור  ניכרים. 

חיות  כינים  נמצאו  וגלדים.  גסה  קשקשת 

על  באלפיהן  נמצאו  הכינים  וביצי  רבות, 

כל ראשה של הילדה. מצוקתה הרבה של 

היא  אותו  העז,  מהגרד  כתוצאה  הילדה 

רבים,  לילות  מעיניה  שינה  כמדיר  תיארה 

גזרה  היא  בו  אונים  לחוסר  אותה  הוביל 

לעצמה את שערות ראשה בחלקו הקדמי

על  המטופלת  סיפרה  בנוסף  הראש.  של 

קשרים  מיצירת  והימנעות  רבה  מבוכה 

על צעיף,  מכוסה  היה  ראשה  חברתיים. 

אף שלא הייתה ממשפחה דתיה. אחיותיה 

שלא עטו כיסוי ראש סבלו אף הן מכינמת.

שהו עם המטופלת במשך האשפוז.

המטופלת היא הילדה הצעירה במשפחה

סובלת האם  האב,  לדברי  ילדים.   5 בת 

מדיכאון שהחל לאחר לידתה של המטופלת
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והיא אינה מסוגלת לשאת במטלות הבית 

וגידול הילדים. לאחר בדיקתה במרפאתנו

היא  אינטנסיבי.  לטיפול  אושפזה  הילדה 

 )Dimeticone( טופלה מקומית בקרם לייקליר

השיער של  מאומץ  ניקוי  לאחר  לקרקפת 

התפרחת  המטפלת.  האחות  ידי  על 

בטא-קורטן בקרם  טופלה  המגרדת 

פעמיים ביום למשך שבוע.  

בהמשך התגלה כי בגיל חודשיים אושפזה 

הילדה בטיפול נמרץ בשל תת תזונה.

לבית  הובהלה  תינוקת,  אז  המטופלת, 

החולים לאחר שהפכה שקועה ולא הגיבה

סדיר באופן  הגיעה  לא  האם  לסביבה. 

נתגלתה וכשהגיעה  חלב,  בטיפת  לביקורים 

ירידה חמורה במשקל. מאז לא צוינו בתיק 

בשחרורה  חריגים.  אירועים  המטופלת 

גורמי  עם  קשר  נוצר  האחרון  מהאשפוז 

הרווחה.

דיון
הזנחה הורית מוגדרת כסוג של התעללות

כולל  שונים,  באופנים  להתבטא  ועלולה 

הבריאותי, לטיפול  מהמלצות  התעלמות 

אי מתן טיפול רפואי מתאים, שלילת אוכל

הגורמת לרעב ולעיכוב בגדילה ובהתפתחות.

כאלמנט היא  גם  נחשבת  לקויה  היגיינה 

הקשור בהזנחה.

גורמי סיכון להזנחה הורית או על ידי מטפל 

מין  תינוקות(,  )בעיקר  גיל  כוללים  עיקרי 

)נקבות(, פגים, תאומים וילדים בעלי נכות)6(. 

דיכאון  בין  על  קשר  עדויות  ישנן   בנוסף, 

לאחר לידה לבין תת-תזונה בתינוקות עד 

לגיל 6 חודשים. עוד נמצא קשר בין תסמיני

דיכאון אימהיים ותזונה של תינוקות, בעיקר

סוציו- מעמד  בעלות  אוכלוסיות  בקרב 

הוצעו  מנגנונים  מספר   )7( נמוך.  אקונומי 

על מנת לעמוד על מהות הקשר בין דיכאון 

לקויה  תזונתית  והתפתחות  לידה  לאחר 

של התינוק. תיאוריה רווחת היא שבמהלך

לחוסר  להוביל  עלול  נפשי  לחץ  ההיריון 

קשורות אחרות  סיבות  עוברית.  גדילה 

לטיפול עצמי ירוד מצד האם וחוסר בתזונה

אימהית נכונה. עוד מוזכר כי הפסקת הנקה

אימהות  בקרב  היטב  מתוארת  מוקדמת 

שאובחנו כסובלות מדיכאון לאחר לידה. )8(

ביותר  שכיח  סממן  כי  מלמדת  הספרות 

אמת   )9( הכינמת.  הוא  הורית  להזנחה 

ותיקה רווחת,  תופעה  הינה  שכינמת  היא 

וגבולות כלכלות  מגזרים,  החוצה  ונפוצה 

המתבטאת כינמת  אולם  גאוגרפיים, 

לעין  הבולט  בהיקף  וביצים  כינים  בכמות 

בקרקפת,  לפציעות  הגורם  בגרד  המלווה 

אי שקט המלווה בשינוי התנהגותי הכולל 

הפרעות בריכוז, בדפוס השינה ובהתנהלות

על  להצביע  עלולים  הילד,  של  החברתית 

היגיינה לקויה הנובעת מהזנחה הורית. 

בתהליך  מרכזי  נדבך  הינו  מטפל  צוות 

אוכלוסיות בקרב  מצוקות  וזיהוי  איתור 

והצלה. להגנה  הזקוקות  ישע  חסרות 

עלינו להיות ערים לכל אותן נורות אדומות, 

לנקוט  אותנו  המחייבות  וסמויות,  גלויות 

בפעולות התערבות. תהא סביבת העבודה 

והעייפות  הלחץ  העומס,  יהיו  תהא,  אשר 

באשר יהיו, זוהי מחויבותינו הבסיסית.
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הקשר בין סגנון ניהול ושביעות רצון
מסביבת העבודה

והשפעתם על הישגי האחות ומיצוי הפוטנציאל המקצועי - סקר
אריה ביתן, RN,MA, מנהל הסיעוד; מיכל דידון, RN,MA, סגנית מנהל הסיעוד; 

ציפי רגב אברהם, RN, MPH, PhD, מפקחת קלינית חת"ש

מרכז רפואי זיו צפת

Zipi.a@ziv.health.gov.il :סופר מכותב

הושלמו  לא  בהם  במקרים  כולו.  הסקר 

שהופיעו  הנתונים  נותחו  לא  השאלות  כל 

בסקר  המשתתפים  מכלל   81% בשאלון. 

 .40 ממוצע  גיל  גברים.  ו-19%  נשים  היו 

השכלה מקצועית: 17% אחיות מוסמכות, 

המשרה:  היקף  אקדמאיות.   אחיות   83%

עבדו  בסקר  המשתתפים  מכלל   87.8%

במשרה מלאה, 12.2% בחלקיות משרה. 

שביעות רמת  כי  מלמדים  הסקר  ממצאי 

בקרב  העבודה  מסביבת  כללית  רצון 

הפוטנציאל  מיצוי  על  השפיעה  האחיות 

רמת  שהביעו  אחיות  שלהן.  המקצועי 

היו  עבודתן  מסביבת  גבוהה  רצון  שביעות 

הפוטנציאל  מיצוי  של  יותר  גבוה  ברמה 

המקצועי שלהן. 

רצון  שביעות  רמת  על  שמירה  מסקנות: 

האחים והאחיות מסביבת עבודתם חשובה

של  הפוטנציאל  מיצוי  רמת   את  ומעלה 

גבוהים  סטנדרטים  על  ושמירה  האחות, 

בטיפול.

בעדיפות  העבודה  לסביבת  להתייחס  יש 

אסטרטגית גבוהה של המנהלים בסיעוד.

המדגם גודל  הגדלת  עתידני:  מחקר 

על  המשפיעים  נוספים  גורמים  והערכת 

מסביבת האחיות  רצון  שביעות  רמת 

יותר  מובהקים  לממצאים  יובילו  עבודתן, 

לשיפור  התערבות  תכנית  בבניית  ויסייעו 

ברמת  לשיפור  גם  ,וכך  הרווחה  תחושת 

האחים  של  המקצועי  הפוטנציאל  ביצוע 

והאחיות.

רקע
אתגרים  בפני  ניצבת  הבריאות  מערכת 

רבים בשל עלייה בכמות החולים המורכבים.

מערכות של  ביותר  המשמעותי  האתגר 

האוכלוסייה, הזדקנות  הינו  הבריאות 

כתוצאה ישירה של עלייה בתוחלת החיים 

הבריאות החיים  שנות  מדד  בישראל. 

בישראל HLY )Healthy Life Years(, הגבוה

אתגר את  מעצים  בישראל,  יחסית 

הזדקנות האוכלוסייה שעמו נדרשת מערכת

מערכת  להתמודד.  הישראלית  הבריאות 

איכות  לשיפור  לפעול  נדרשת  הבריאות 

עבור המטופלים, שיפור השירות  הטיפול, 

של ולשאיפות  לציפיות  נאות  ומענה 

לנווט כדי  משרתת.  היא  אותן  הקהילות 

מנהלי הללו,  האתגרים  את  בהצלחה 

מחוברות  בעל  לצוות  זקוקים  הבריאות 

עם פעולה  בשיתוף  הפועל   אירגונית 

אחראית  )אחות  הישירים  הארגון  מנהלי 

הסיעוד(. )מנהל  והעקיפים  מחלקה( 

בשנים האחרונות מתמקדים מנהלי מערכת

הבריאות גם בשיפור איכות סביבת העבודה

התפקידים  בעלי   השפעת  האחיות,  של 

והתייחסות המנהלים  המובילים במערכת 

והאחיות, האחים  העצמת  על  הבריאות 

ושביעות רצונם ניכרת מאוד )11(.

תקציר 
והאחיות  האחים  של  רצון  שביעות  רקע: 

הגורמים אחד  היא  עבודתם  ממקום 

שלהם   המחוברות  על  ביותר  המשפיעים 

למקום העבודה, ומהווה  מפתח להצלחת 

רצון  שביעות  שיפור  והישגיהם.  עבודתם 

חיוני  הינו  האחיות  של  העבודה  מסביבת 

לשפר שלהן,  ההישגים   את  לשפר  כדי 

ולשמר  את איכות הטיפול בחולה.

בשביעות מגמות  לנתח  הסקר:  מטרת 

עבודתם, מסביבת  והאחיות  האחים  של  הרצון 

ואת השפעתן על הישגיהן בעבודה ומיצוי

הפוטנציאל התפקודי שלהן.

אחיות   150 השתתפו  בסקר  שיטות: 

האחיות  חולים.  בבית  שונות  ממחלקות 

שכלל  אנונימי  אלקטרוני  שאלון  מילאו 

גם  נבדקו  בשאלון  דמוגרפיים.  נתונים 

רמת שביעות רצונם של האחים והאחיות 

של  ההישגים  רמת   , עבודתם  מסביבת  

האחיות, אופן ביצוע פעולות סיעוד ומיצוי 

הפוטנציאל המקצועי. כל משתתף ציין את 

הפעילות שהוא מבצע, בהתאם לפעולות 

ובהתאם  פי  על  לבצע  מורשה  הוא  אותן 

לחוברת פעולות סיעוד שפורסמה בינואר 

2018. השאלונים ניתנו למילוי מכל מחשב, 

כולל מפלאפון חכם.

גבוהה  הייתה  לסקר  ההיענות  תוצאות: 

ו-78% מכלל האחיות השלימו את שאלות 
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העבודה  מסביבת  רצון  שביעות  חוסר 

חוסר  באכזבה,  המאופיינת  תסמונת  היא 

באפקטיביות  ובעיקר   לאירגון,  מחוברות 

מופחתת בעבודה. חוסר שביעות רצון של 

הוכחה עבודתו  מסביבת  המטפל  הצוות 

הטיפול, איכות  על  השפעה  כבעלת 

בטיחות המטופל, ועל  שביעות הרצון של 

המטופל )9(.  

חזון  ליצירת  האחראים  אלה  הם  מנהיגים 

וכיוון פעולה בתוך האירגון. הם קובעים לאן 

כן  וכמו  בתוך האירגון,  הצוות  פני  מועדות 

הם אחראים להפעלת יוזמות לשם מימוש 

להשגת בשאיפה  מוטיבציה  ויצירת  החזון 

מסר מעבירה  טובה  מנהיגות  יעדים. 

באירגון המעודד אחיות לעשייה לעובדים 

למקום ומחוברות  מעורבות  ותרומה, 

ולבית  העבודה, למחלקה בה הם עובדים 

החולים כולו, תוך בניית יחסים של שיתוף 

שלהן  והאחראיות  האחיות  בקרב  פעולה 

.)10(

מרווחה חלק  היא  בעבודה  רצון  שביעות 

בדקו  ועמיתיו   Babiarczyk סובייקטיבית. 

ממקום רצון  שביעות  בין  הקשר  את 

סובייקטיבית  חיים  איכות  לבין  העבודה 

הייתה המחקר  מטרת  מיילדות.  בקרב 

בין המחויבות המקצועית, לבחון את הקשר 

רצון,  שביעות  חוסר  או  בעבודה  סיפוק 

את או  המקצוע  את  לעזוב  מחשבה  לבין 

הערכה נבדקה  כן  כמו  העבודה.  מקום   

מיילדות  בקרב  רווחה  של  סובייקטיבית 

היה  המחקר  חולים.  בבתי  העובדות 

הבינלאומי  המחקר  מפרויקט  חלק 

אוסטרבה.                                       אוניברסיטת  ידי  על  ותואם 

הרצון שביעות  כי  הראו  המחקר  תוצאות 

ברמה נמצאה  המיילדות  של  הכללית 

מרוצים פחות  היו  המשיבים  בינונית. 

)אינטראקציה, עבודה  של  שונים  מתחומים 

מקצועיות, הזדמנויות  לעבודה,  עמיתים 

שבחים/הכרה,שליטה/אחריות(, ומהיבטים 

וההישגים  החיים  )רמת  החיים  של  שונים 

בחיים(, שהתבטאו  במידה רבה יותר בשינוי

מקומות עבודתם.

אי שביעות הרצון מהשכר, חופשה, חבילות

על היא  אף  השפיעה  אחרות,  הטבות 

משתתפי המקצוע.  שינוי  של  התדירות 

המחקר התאפיינו בתחושה של רמת ביטחון

נמוכה מזו שנצפתה במדינות המערב, וכן

החיים מרמת  נמוכה  רצון  בשביעות 

מהאירגון חלק  של  נמוכה  והתייחסות 

לרווחת המיילדות.

מסקנות המחקר היו  כי שביעות רצון בעבודה

בקשר  נמצאים  סובייקטיבית  ורווחה 

האחד  משמעותית  השפעה  ובעלי  חזק, 

על  השפעה  יש  יחד  ולשניהם  השני,  על 

במסגרת המיילדות  של  ההישגים  רמת 

עבודתן )2(.

כ"מצב  מוגדרת  בעבודה  רצון  שביעות 

מהערכת הנובע  חיובי  או  מהנה  רגשי 

עבודה או חוויות טובות בעבודה". במחקר  

בשנת  שבקנדה  ב-קוויבק  שנערך  חתך 

2005, נבדקו משתנים הקשורים לשביעות 

בתחום  מקצוע  אנשי  בקרב  בעבודה  רצון 

הייתה  המחקר  מטרת  הנפש.  בריאות 

רצון  לשביעות  הקשורים  משתנים  לזהות 

בעבודה בקרב 315 אנשי מקצוע במחלקות

שביעות )קנדה(.  בקוויבק  הנפש  בריאות 

באמצעות נמדדה  העבודה  במקום  רצון 

תלויים,  בלתי  משתנים  שבחן  סקר 

שהוכנסו לקטגוריות של:

1. מאפיינים מקצועיים; 2. תכונות צוות;

האירגון  מחויבות   .4 צוותים;  תהליכי   .3

כלפי הצוות; 5. תרבות אירגונית.

הרצון שביעות  כי  הראו  המחקר  ממצאי 

באופן קשורה  הייתה  העובדים  של 

קבוצתי  קונפליקט  להיעדר  משמעותי 

שיתוף  בצוות,  יותר  חזקה  תמיכה  בצוות, 

פעולה טוב יותר בצוותים, מעורבות גדולה

קבלת בתהליך  הצוות  חברי  של  יותר 

ההחלטות, מחויבות אפקטיבית כלפי הצוות

)Team Emergent States( ותרבות אירגונית
ותומכת, כאשר לסגנון  רציונלית משתפת 

הניהול והתייחסות המנהלים הייתה השפעה

משמעותית מאוד )12(.

אמנם העובדים  של  רצונם  שביעות 

הצוות אנשי  בין  מהיחסים  מושפעת 

ומרמת המחויבות האפקטיבית  של חברי 

סגנונות  בנושא  שבוצעו  מחקרים  הארגון. 

של  מנהיגות  סגנונות  כי  העלו  מנהיגות 

בעלי תפקיד ניהולי  בקרב האחיות משפיעים

רצון  שביעות  על  יותר  משמעותי  באופן 

העובדים. 

צוות אחיות  כיצד  זאת, מחקר שבדק  עם 

תופס את סגנונות המנהיגות של הממונים 

רצון  שביעות  על  השפעתם  ומהי  שלהן 

לא  שלהן,  העבודה  מסביבת  האחיות  של 

תפיסת  של  משמעותית  השפעה  הראו 

סגנון המנהיגות על שביעות רצון האחיות 

ממקום עבודתן )8(.

בין  הקשר  את  בדקו  ועמיתיו   Macías
"איכות החיים המקצועיים" לבין "אינטליגנציה
שניהם  של  הקשר  ואת  נתפסת",  רגשית 

עובדי  של  בעבודתם  ההישגים  רמת  עם 

בריאות במרפאה ראשונית במחוז קוסטה

סקר  מסוג  מחקר  באמצעות  סול,  דל 

במספר  שנערך   )cross sectional(חתך

מרכזים  במרפאות  ראשוניות  במחוז קוסטה

דל סול במלגה.

קבועות בעבודות  עובדים  כלל  המדגם 

ובעבודות זמניות מכל הסקטורים ביחידות 

סה"כ  סול.  דל  קוסטה  מחוז  של  הניהול 

עובדי   303 במחקר  להשתתף  נתבקשו 

להשתתפות  היענות   .)N=303( בריאות 

 .)N=247(  81.5% הייתה  במחקר  מלאה 

הנתונים שנאספו היו: אחוז הישגי היעדים 

הסוציו-דמוגרפיים  והנתונים   2010 בשנת 

בשאלוני  שימוש  תוך  המשתתפים,  של 

 TMMS -24 השאלון  מובנים.  עצמי  דיווח 

הרגשית  "האינטליגנציה  להערכת  שימש 

הנתפסת", כולל הממדים הבאים: תפיסה, 

 CVP-35 בשאלון  רגשית.  שליטה  הבנה, 

נעשתה הערכה של תמיכה וניהול, דרישות

העבודה והמוטיבציה הפנימית של כל עובד. 
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בין  מובהקת  קורלציה  מצאו  החוקרים 

שנתפסו  כפי  המקצועיים  החיים  איכות 

ע"י משתתפי המחקר, לבין האינטליגנציה
הבנה  בקטגוריות  גם   .)p<0.01( הרגשית 

הייתה קורלציה )p <0.05(. כמו כן, נמצאו 

החיים  איכות  בין  משמעותיות  קורלציות 

שנקבעו היעדים  השגת  לבין  המקצועית 

לעובדים )p<.005(. מסקנת החוקרים הייתה

כי איכות החיים המקצועיים הנתפסת ע"י 

עובדי הבריאות קשורה לתפיסת התפקיד,

של ולתפקוד  הרגשית,  לאינטליגנציה 

המקצועי. תפקידם  בתחום  העובדים 

המלצת החוקרים הייתה, כי מנהלי האירגון

הקיים  בידע  להשתמש  צריכים  הרפואי 

לגבי  שיטות ניהול, תוך הבנה והתייחסות 

לרגשות של העובדים. שיטת הניהול צריכה

נגישות הערכה,  שיתוף,  על  להתבסס 

ותמיכת המנהלים. נתונים אלה משפיעים 

עובדי של  המקצועיים  החיים  איכות  על  

הרגשית האינטליגנציה  ועל  הבריאות, 

הנתפשת על ידי העובדים )7(.      

כדי לתאר את תפישת אחיות את סגנונות 

המנהיגות שאומצו על ידי הממונים שלהן, 

דהיינו  הישירים  הממונים  בקרב  בעיקר 

איזה ולזהות  מחלקה,  אחראית  אחות 

סגנון מנהיגות הבטיח שביעות רצון בעבודת

כן  וכמו  הסיעודי,  מהצוות  כחלק  האחות 

האחיות  צריכות  התנהגויות  אילו  לתאר 

בעלות תפקיד ניהולי לשנות, בוצע מחקר 

בקרב אחיות  במספר בתי חולים באיטליה, 

בשלוש  אחיות  ע"י  שאלון  מילוי   שכלל 

קבוצות מיקוד. 

ממצאי המחקר הראו כי האחיות האחראיות

המנהיגות סגנון  את  כלל  בדרך  אימצו 

העסקית, שמטרתו ניטור שגיאות והתערבות

לתקן שגיאות תוך שימוש בהענשה. שימוש

רמת על  לרעה  השפיע  אלו  בשיטות 

שביעות רצונן של אחיות מהצוות המחלקתי.

המעצים  המנהיגות  סגנון  זאת,  לעומת 

"כבוד",  )תפיסת צוות האחיות  ביחס של 

"טיפול באחרים", "פיתוח מקצועי"( נמצא 
של  רצון  שביעות  עם  גבוהה  בקורלציה 

מסגנון  ובעיקר  עבודתן,  ממקום  האחיות 

המנהיגות. 

מסקנות החוקרים היו כי כישורי המנהיגות

של צוות המנהלים בקרב האחיות באיטליה

התנהגויות באמצעות  להשתפר,  צריכים 

המבוססות על כבוד רב יותר, טיפול באחרים,

יכול זה  מחקר  והערכה.  מקצועי  פיתוח 

סגנון לשיפור  כמודל  גם  לשמש 

המנהיגות של מנהלים בתחום הבריאות

גם במדינות אחרות )8(.

אי שביעות רצון בסביבת העבודה הסיעודית

באחיות. למחסור  העיקרי  הגורם  הוא 

לרמה  נקשרה  בעבודה  הרצון  שביעות 

גבוהה של העצמה אצל אחיות. 

 Peer( מחקרים   12 של  שיטתית  בסקירה 

בין העצמת Review( שבדקה את הקשר 
בסביבת הרצון  שביעות  לבין  האחות 

וכן  וקידום  העצמה  הסיעודית,  העבודה 

חיובי  קשר  נמצא  פסיכולוגית,  העצמה 

משמעותי בין העצמת האחות לבין שביעות

החוקרים  מסקנת  האחיות.  של  הרצון 

הייתה כי אסטרטגיות של מנהיגים לפיתוח

מעצימה,  עבודה  סביבת  על  ולשמירה 

משפרת את שביעות הרצון של העובדים

במערכת האחיות  לשימור  ומובילה 

ולתוצאות חיוביות בהתייחסות למטופל )4(.

מסביבת האחיות  רצון  שביעות  שיפור 

עבודתן הינה חיונית מאוד כדי לשפר את

הטיפול ואת  שלהן  הפוטנציאל  המיצוי   

לנתח הייתה  שמטרתו  במחקר  בחולה. 

האחיות של  הרצון  בשביעות  מגמות 

ההבנה  את  להגביר  כדי  בגרמניה, 

הסיעודי העבודה  לתחום  וההתייחסות 

ולקבוע מדיניות עתידית, החוקרים השתמשו

בשנים   גרמני  סוציו-אקונומי  פאנל  בנתוני 

1990-2012, ובדקו מגמות בשביעות הרצון

בעבודה של האחיות. נערכו השוואות עם 

ועובדים אחרים,  רפואה  אנשי  רופאים, 

בחנו  החוקרים  אחרים.  תעסוקה  בתחומי 

את הקשר בין מגמות שביעות רצון בעבודה

כגון:  תעסוקה,  של  אחרים  היבטים  לבין 

עבודה במשרה מלאה או במשרה חלקית,

המחקר ממצאי  ששולמה.  המשכורת  וכן 

הרצון שביעות  שנים   23 במשך  כי  הראו 

הייתה גרמניות  אחיות  של  בעבודה 

ירידה  והדרגתית,  מתמדת  ירידה  במגמת 

של 7.5% בממוצע, בעוד שבקרב הרופאים 
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שיעורי האחרים  הבריאות  שירותי  ועובדי 

וב-1% ב-14.4%  גדלו  הרצון  שביעות 

בקרב  רצון  בשביעות  הירידה  בהתאמה. 

הייתה   )13%( חלקית  במשרה  האחיות 

במשרה  האחיות  של  מזו  יותר  בולטת 

עלה  אחיות  שכר  במקביל,   .)3%( מלאה 

רק ב-3.8%, לעומת גידול של 23.8% בשכר 

הרופאים. מסקנות החוקרים היו כי הירידה

של  בעבודה  הרצון  בשביעות  המתמדת 

האחיות בשני העשורים האחרונים עשויה 

להיות קשורה לרפורמות המרובות, ולשינויים

הגורמים אחיות.  על  המשפיעה  במדיניות 

התורמים לירידה בשביעות הרצון בעבודה

עבודה וסביבת  יותר  נמוך  תשלום  כללו 

תובענית ומאומצת )1(.

שיטות
בו  בצפת,  זיו  חולים  בבית  שנערך  סקר 

הקשר  את  בדק  אחיות,   200 השתתפו 

והאחיות האחים  של  הרצון  שביעות  בין 

שלהם  המחוברות  לבין  עבודתן  מסביבת 

למקום העבודה, איכות החיים המקצועיים 

ומיצוי הפוטנציאל המקצועי שלהם.

איכות  את  לבדוק  הייתה  הסקר  מטרת 

והאחיות,  האחים  של  המקצועיים  החיים 

בבית  שלהם  העבודה  סביבת  הערכת 

הישגים  על  והשפעתם  בצפת,  זיו  חולים 

המקצועי  הפוטנציאל  מיצוי  כמו  בעבודה 

שלהם.  כמו כן, נבדקו הגורמים המשפיעים

תחושת  ועל  העבודה  סביבת  הערכת  על 

השייכות לאירגון.

האחיות התבקשו למלא שאלון אלקטרוני 

מובנה, אשר ניתן למלא אותו מכל מחשב 

ואנונימי.  עצמאי  באופן  חכם  פלאפון  או 

השאלון כלל שאלות דמוגרפיות, שאלות לגבי

הישירים מהממונים  האחיות  רצון  שביעות 

)אחות אחראית מחלקה( והעקיפים )מפקחות,

אחים כלליים, מנהל הסיעוד(. בסוף השאלון

מילולי  באופן  לכתוב  אפשרות  ניתנה 

על  לדעתך  המשפיעים  הגורמים  "מהם 
שלך?". העבודה  מסביבת  רצון  שביעות 

קריטריוני הכללה: אחים ואחיות עם וותק 

אשר זיו,  חולים  בבית  לפחות  שנה  של 

נכללו  לא  השאלון.  את  למלא  הסכימו 

אחיות שעובדות פחות משנה בבית חולים.

מרוכז באופן  נעשה  הנתונים  איסוף 

באמצעות המחשב. הנתונים עובדו ונותחו 

. SPSS באמצעות תוכנת

הייתה 78% מכלל האחיות  היענות לסקר 

 21% כולו,  הסקר  שאלות  את  השלימו 

מילאו  לא  החולים  בבית  האחיות  מכלל 

את השאלון. במקרים בהם לא הושלמו כל 

השאלות )1%( הוצאו המשתתפים מהסקר.

בשל האנונימיות של השאלון לא ניתן היה 

יותר  להשלים את השאלון במועד מאוחר 

והנתונים לא נותחו. 81% מכלל המשתתפים

גיל ממוצע:  בסקר היו נשים, 19% גברים. 

40. השכלה מקצועית: 17% אחיות מוסמכות,

המשרה: היקף  אקדמאיות.  אחיות   83%

87.8% משרה מלאה, 12.8% חלקיות משרה.   

בסקר שביעות רצון האחים והאחיות לגבי 

כי  נמצא  העבודה  ממקום  רצון  שביעות 

ממספר  מושפעת  הרצון  שביעות  רמת 

הממונים  יחס  להשפעת  כאשר  גורמים, 

האחים  של  הכללית  הרצון  שביעות  על 

גבוה  ציון  ניתן  והאחיות מסביבת העבודה 

באופן יחסי ע"י המשתתפים )טבלה מס׳ 1(.

מסכים מעט/
לא מסכים כלל

מסכים בהחלט/
מסכים

היגד

54% 46% אני מקבל יחס של כבוד לגבי מקצועיותי

20.5% 79.5% אני מקבל יחס הוגן מצד הממונים עלי

59.2% 40.8% אני מרגיש שהממונה הישיר מעריך את עבודתי 

10% 90% אני מרגיש נחוץ שאני תורם רבות בעבודתי

8% 92% המשימות המוטלות עליי ברורות ומובנות 

24% 76% צוות המפקחים תומך באחיות

13% 87% צוות האחיות הכלליות תומך באחיות

28% 72% המפקחים משתמשים בשגיאות לצורך

למידה ותומכים בצוות

15% 85% האחות האחראית נותנת גיבוי לצוות 

12% 82% מנהל הסיעוד נגיש וניתן לפנות אליו

28% 72% הצוות מקבל תשבוחות והוקרה

5% 95% ההנהלה מצפה לטיפול בסטנדרטים גבוהים

17% 83% אני מרגיש שאני יכול לפנות תמיד לממונה

הישיר שלי

21.5% 78.5% אני גאה להיות חלק מצוות ביה"ח

46% 54% יש לי אפשרות לקבל החלטות במסגרת  עבודתי 

25% 75 סה"כ אני מרגיש שביעות הרצון ממקום

העבודה שלי 

טבלה מס' 1 : רמת שביעות רצון של האחים והאחיות מסביבת העבודה
בהתאם למשתנים
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פי  על  רצון  שביעות  רמת  נבדקה  כאשר 

אחיות  כי  נמצא  החולים,  בבית  חטיבות 

ביחידות טיפול נמרץ ויחידות מיוחדות היו 

גדולה  רצון  שביעות  ברמת  מובהק  באופן 

לאחיות  בהשוואה  העבודה  מסביבת  יותר 

בהשוואת  הפנימיות.  המחלקות  בחטיבת 

פי  על  העבודה  מסביבת  הרצון  שביעות 

בין  ומשאבים  תמיכה  יחס,  של  פרמטרים 

החטיבה של טיפול נמרץ והחטיבה הכירורגית,

לא נמצאו הבדלים מובהקים משמעותית. 

חטיבת המחלקות הפנימיות נמוכה משתי 

מן  ב-4  מובהק  באופן  האחרות  החטיבות 

המדדים שנבדקו )איור מס' 1(. 

רצון שביעות  בין  הקשר  נבדק  כאשר 

מסביבת העבודה לבין רמת  מיצוי הפוטנציאל

סיעוד  פעולות  חוברת  פי  על  המקצועי  

נמצא  עיקריות(,  פעולות  לבדוק  )בחרנו 

בין רמת שביעות  כי קיימת מגמה חיובית 

רצון האחיות מסביבת העבודה לבין רמת 

שלא למרות  המקצועי,  הפוטנציאל  מיצוי 

אחיות  סטטיסטית.  מובהקות  נמצאה 

גבוהה מסביבת  רצון  שדיווחו על שביעות 

קשר  סיעוד.  פעולות  יותר  ביצעו  העבודה 

לגבי  סטטיסטית  מובהק  נמצא  אף  זה 

לקיחת  משמעותיות:  סיעוד  פעולות  שתי 

דם ורידי לבדיקות שגרה )לא כולל לסוג דם

והצלבה(, ושטיפת וריד פריפרי )טבלה מס' 2(.

אחיות שהביעו שביעות רצון גבוהה מסביבת

מיצוי של  יותר  גבוה  ברמה  היו  עבודתן 

הפוטנציאל המקצועי שלהן. מגמה זו הופיע

בכל פעולות הסיעוד, ואף הייתה מובהקת

בשתי פעולות סיעוד משמעותיות.

המשפיעים הגורמים  "מהם  לשאלה 

לדעתך על שביעות רצון מסביבת העבודה ?"

הוכנסו לא  לכן  בלבד.   אחיות   7 השיבו 

נתונים אלה לממצאים.

דיון
בסקר הנוכחי שבדק את הקשר בין סגנון 

ניהול לבין שביעות רצון האחיות מסביבת

עבודתן, נמצא כי שביעות רצון של האחים 

משפיעה  עבודתם  מסביבת  והאחיות 

באופן ישיר ובאופן עקיף על רמת הביצוע

המקצועי הפוטנציאל  ומיצוי  שלהם, 

להכשרתם.  בהתאם  עבודתם  במקום 

ממצאים אלה תואמים את ממצאי מחקרם

הבריאות כי  ועמיתיו,   Huddleston של 

הפסיכולוגית של האחיות, האינטראקציות 

החברתיות ושביעות רצונן מסביבת העבודה,

השפיעו על  התשישות הרגשית, השחיקה

והעייפות של האחיות. כמו כן השפיעה על 

ורמת  בעבודה,  הישגיהן  העבודה,  איכות 

סביבות המטופלים.  עם  שלהן  הקשר 

עבודה בריאות נקשרו באופן חיובי לבריאותן

על והשפיעו  האחיות,  של  הפסיכולוגית 

רמת תפקודן בעבודה )6(.

המנהיגות  וסגנון  בריאה  עבודה  סביבות 

באופן  בזה  זה  תלויים  הסיעוד  מנהל  של 

בעלי כי  הוכיחו  מחקרים  ממצאי  הדדי. 

הסיעוד בניהול  משמעותיים  תפקידים 

עבודה סביבות  ביצירת  חיוני  תפקיד  שיחקו 

בריאות, באיכות טיפול שניתן לחולה וביצועי

בריאות  עבודה  סביבות  האחות.  עבודת 

יכולות להקל גם על סגנון הניהול בסיעוד. 

כך  על  הצביעו  שנסקרו  מחקרים  ממצאי 

שמנהיגות האחיות מהווה מרכיב משמעותי

בסביבות העבודה, וכן משמעותית בשמירת

האחיות באירגון ואיכות הטיפול במטופלים.

סגנון המנהיגות בסיעוד היה קשור באופן

האחיות תפיסות  עם  ומובהק  חיובי 

את סביבת עבודתן )3(. 

את שבדקה  שיטתית  סקירה  ממצאי 

העבודה  מסביבת  רצון  שביעות  השפעת 

על איכות הטיפול בחולים, והישגי האחיות 

במקום עבודתן, הראו כי שביעות רצונן של 

על  משפיעה  עבודתן  מסביבת  האחיות 

סיבוכי  שיעור  ועל  בחולים  הטיפול  איכות 

המחלה של החולים. כמו כן, סביבת עבודה 

טובה השפיעה על הרצון לתרום ולהתקדם

בארגון בו הן עובדות. שביעות רצון מסביבת

העבודה השפיעה גם על ירידה משמעותית

פעולות ליבה לביצוע על-ידי האח/ות נמוכה  רבה   

 OTC החלטה על מתן תרופות  0.40±0.82  0.46±0.91  0.168

לקיחת דם ורידי לבדיקות שגרה )לא כולל לסוג דם, והצלבה(  0.50±0.40  0.43±0.76  0.001

דפיברילציה באמצעות מכשיר חצי אוטומטי  0.50±0.59  0.48±0.65  0.279

הוצאת צנתר מווריד מרכזי  0.50±0.46  0.50±0.56  0.198

החדרת זונדה לחולה מחוסר הכרה ללא טובוס, או טרכיאוסטומי לשם ניקוז או הזנה  0.49±0.64  0.45±0.71  0.240

התחלת עירוי ורידי פריפרי והזלפת נוזלים  0.33±0.88  0.29±0.91  0.348

מתן דם בידי שתי אחיות מוסמכות  0.32±0.89  0.25±0.93  0.237

 D  ANTI  ללא הוראת רופא מתן חיסון  0.53±0.43  0.50±0.57  0.250

Heparin / NaCl 0.9%שטיפת וריד פריפרי עם   0.49±0.63  0.39±0.82  0.042

טבלה מס' 2: ממוצעים, סטיות תקן והבדלי ביצוע פעולות סיעוד ע"י האחות על פי שביעות הרצון מסביבת העבודה.
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בשיעור טעויות במתן תרופות )5(. החוקרים

הסיקו כי מדיניות  בונה ומחזקת של הנהלת

סביבת בביסוס  מאוד  חיונית  הסיעוד  

כוח על  ושמירה  האחיות,  של  העבודה 

הטיפול איכות  קידום  תוך  יציב  סיעודי 

בחולים. אחיות שעבדו בסביבת עבודה עם 

דיווחו על פחות חוסר  יותר,  תמיכה טובה 

נוחות במקום העבודה )5(.

חוזקות המחקר:

1. ההיענות להשתתף בסקר הייתה 

גבוהה יחסית - 78% מכלל האחיות.

2. המחקר בוצע באופן אנונימי וניתן 

היה לענות על השאלון מכל מקום כולל 

מהבית.

3. הנתונים נותחו ע"י סטטיסטיקאית 

שאינה מכירה כלל את האחיות.

חולשות המחקר: 

הגדלת  עם  כי  ייתכן  יחסית.  קטן  מדגם 

ניתן  נוספים,  חולים  בתי  ושיתוף  המדגם 

מובהקות סטטיסטית בקשר  לראות  יהיה 

בין שביעות רצון האחיות מסביבת עבודתן 

לבין פעולות סיעוד נוספות.

מסקנות והמלצות 
וקידום  בריאה  עבודה  סביבת  על  שמירה 

תנאי עבודתם של האחים והאחיות חיוניים 

ומהווים תפקיד  רצונם,  להעלאת שביעות 

מהותי במחוברות ולתרומה  לאירגון. חוקרי

שירותי הבריאות וקובעי המדיניות צריכים

על המשפיעים  הגורמים  את  לחקור 

והאחיות האחים  של  רצונם  שביעות 

בצמיחה בהתחשב  עבודתם,  מסביבת 

ובמורכבות העבודה  בעומס  החזויה 

תסייע  לאחיות  תומכת  מדיניות  הטיפול. 

ולשמר בחולים  הטיפול  איכות  את  לשפר 

בשל  הבריאות.  במערכת  האחיות  את 

הפוטנציאל מיצוי  של  והחשיבות  המורכבות 

של האחות, ושמירה על סטנדרטים גבוהים 

העבודה לסביבת  להתייחס  יש  בטיפול, 

מנהלים של  אסטרטגית  עדיפות  כאל 

בסיעוד. דאגה לביטחונן הפיזי והפסיכולוגי 

של האחיות צריכה להיות בעדיפות גבוהה 

באירגוני הבריאות, בקרב קובעי המדיניות 

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

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

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

של הספרייה אשר מטרתה הנגשת המידע האמפירי המעודכן ביותר באמצעות תקציר מחקרים ותרגומם לשפות שונות, עבור אחיות באשר הן. באופן 

זה שואפת ספריית קוקרן להגיע למגוון רחב ככל האפשר של אחיות. המאמרים המקוריים באורך מלא מפורסמים בספריית קוקרן. תקציר המאמרים 

ותרגומם )לשפות שונות( מופץ באמצעות עיתונים מקצועיים בכל העולם.

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הספרייה:

http://cncf.cochran.org/evidence-transfer-program-review-summaries
Cochrane Nursing Care Field – Cochrane Review Summary

תרגום עבור הביטאון האחות בישראל

אימון למיומנות תקשורת
בקרב אנשי מקצועות הבריאות המטפלים בחולי סרטן 

RN, PhD ,ד"ר מיכל יצחקי ,RN, MPH, PhD, מתרגמות: ד"ר ענת עמית אהרון

החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב

anatamit@tauex.tau.ac.il :סופר מכותב

סקירת הספרות השיטתית שלפנינו פורסמה

 Moore et( במסגרת ספריית קוקרן סיעוד

al.,2018( והתרגום הינו של תקציר הסקירה
הסקירה   .)Whitehead & Walker, 2019(
בחנה 17 מאמרים מסוג מחקרים רנדומליים

 .)Randomized Controlled Trials, RTCs(
מחקרים רנדומליים הינם מחקרי מקרה -

בקרה, כאשר המשתתפים במחקר מחולקים

באופן אקראי )רנדומלי( לקבוצת המקרה 

קבוצה  לאיזו  יודעים  ואינם  הביקורת  או 

.)Polgar & Thomas, 2013( סווגו

שאלת הסקירה
תקשורת  מיומנויות  לפיתוח  אימון  האם 

של  התקשורת  מיומנויות  את  משפר  אכן 

אנשי מקצועות הבריאות המטפלים בחולי 

סרטן?

החשיבות לסיעוד
מהספרות עולה כי אנשים החיים בקהילה 

וסובלים ממחלת הסרטן יחוו ברמה מסוימת

באבחון הקשורה  פסיכולוגית  מצוקה 

זה  מצב  והשפעתו.  בה  הטיפול  מחלתם, 

ואף חייהם  באיכות  לירידה  לגרום  עלול 

הישרדותם.  סיכויי  על  לשלילה  להשפיע 

תקשורת טובה בין אנשי מקצועות הבריאות

לבין חולי הסרטן היא מרכיב מרכזי לטיפול

לרווחת כקשורה  נמצאה  ואף  איכותי, 

המטופלים.

אימון למיומנות תקשורת מתמקד בתקשורת

ומטופליהם הבריאות  מקצועות  אנשי  שבין 

האימון  ביניהם.  האינטראקציה  במהלך 

שם דגש על פיתוח מיומנות יצירת קשרים

הקשר, של  ותחזוקה  בנייה  אישיים,  בין 

וסיום הקשר. איסוף מידע, הדרכה, תכנון 

תקשורת  מיומנויות  לפיתוח  הגישות  רוב 

מרכיבים על  פועלות  הבריאות  במערכת 

והתנהגותיים, במטרה רגשיים  קוגניטיביים, 

לקדם מודעות עצמית בקרב אנשי המקצוע.

שיטות
מטרת הסקירה הנוכחית הייתה לבחון האם



  האחות בישראל | אוקטובר 2020    51

ביבליוגרפיה

Moore, P. M., Wilkinson, S. S., & Mercado, S. R. )2018(. Communication skills training for health care professionals working with cancer patients, their fami-
lies and/or carers. Cochrane Database of Systematic Reviews, )2(.  https://www-cochranelibrary-com.rproxy.tau.ac.il/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD003751.
pub2/full
Polgar, S. & Thomas, S.A. )2013(. Introduction to research in the health sciences,    6th ed, chapter 7, 199-208, CHURCHILL LIVINGSTONE ELSEVIER 
Whitehead, L. & Walker, D.K. )2019(. Communication skills training for health care professionals who work with cancer patients. American Journal of Nursing, 
119)7(, 23 

משנה תקשורת  מיומנויות  לפיתוח  אימון 

הבריאות מקצועות  אנשי  התנהגות  את 

רווחת המטפלים בחולי סרטן, משפר את 

רצונם. ושביעות  הרפואי  מצבם  החולים, 

הקריטריונים להכללה כללו מחקרים שהם

מסוג RCT, המשווים אימון לפיתוח מיומנות

או  אחרות  אימון  שיטות  מול  תקשורת 

מקצועות אנשי  בקרב  אימון  תכנית  ללא 

הבריאות המטפלים בחולי

היא  שנבחנה  העיקרית  התוצאה  סרטן. 

המשתתף  של  ההתקשרות  ביכולת  שינוי 

ביצירת תקשורת אמיתית )או בסימולציה( 

עם חולה סרטן, באמצעות סולמות מדידה 

אובייקטיביים.

 RCT מחקרי   17 בסקירה  נכללו  הכל  סך 

שעמדו בקריטריונים ואשר בחנו תקשורת 

עם מספר כולל של 1240 חולי סרטן במסגרות

טיפול קהילתיות. אנשי מקצועות הבריאות

כולל שונים,  מתחומים  רופאים  כללו 

אונקולוגים, ואחיות. אחד עשרה מחקרים

לבין  תקשורת  למיומנות  אימון  בין  השוו 

את  בחנו  מחקרים  שלושה  אימון,  העדר 

למיומנות אימון  אחרי  המעקב  המשך 

בחנו  נוספים  מחקרים  ושלושה  תקשורת 

התערבות  מול  תקשורת  למיומנות  אימון 

השתתפו  הסופית  במטה-אנליזה  אחרת. 

10 מחקרים.

ממצאים
1. בקבוצות ההתערבות בהן התקיים אימון 

למיומנות תקשורת נמצא כי:

• השתמשו יותר בשאלות הערכה
פתוחות בהשוואה לקבוצת הביקורת 

)הוגדר כראיה מחקרית חלשה מאוד(. 

• גילו יותר אמפתיה למטופלים חולי
הסרטן בהשוואה לקבוצת הביקורת 

)הוגדר כראיה מחקרית בינונית(.

• פחות נטו לתת למטופלים עובדות 
בלבד בהשוואה לקבוצת הביקורת

)הוגדר כראיה מחקרית חלשה(.

2. לא נמצא הבדל מובהק בין אנשי

המקצוע אשר עברו אימון למיומנות

תקשורת לבין אנשי מקצוע שלא עברו 

אימון, ביכולתם להביע אמפתיה ולספק 

מידע התואם לצרכי המטופלים )הוגדר 

כראיה מחקרית בינונית(.

3. לא נמצא הבדל מובהק בין אנשי

המקצוע אשר עברו אימון למיומנות 

תקשורת לבין אלו שלא עברו אימון גם 

בהיבטים אחרים של תקשורת, הדרכה, 

הכוונה וניהול שיחה )דיאלוג(.

4. לא נמצא הבדל מובהק בין רופאים 

לאחיות.

המלצות קליניות
סקירת הספרות השיטתית מעלה כי אימון

במיומנות תקשורת משפר חלק מההיבטים

ובפרט  בריאות,  צוותי  של   התקשורתיים 

והאמפתית.  התקשורתית  היכולת  את 

לשני היבטים אלו יכולת לשפר את תוצאי 

אלו  יתרונות  סרטן.  חולי  בקרב  הבריאות 

לגבי מידע  וחסר  הקצר  לטווח  רק  נבחנו 

היתרונות לטווח ארוך.

המלצות למחקר עתידי
חשוב לבצע מחקרים נוספים הבוחנים את 

השפעת האימון במיומנות תקשורת לאנשי

הבריאות  תוצאי  כלפי  הבריאות  מקצועות 

לטווח והן  הקצר  לטווח  הן  מטופלים,  של 

השוואות ולערוך  להמשיך  יש  הארוך. 

התכנית  את  לאתר  מנת  על  מחקריות 

היעילה ביותר הן מבחינת עלויות, תדירות 

ותוצאי בריאות. חשוב לבחון תקשורת עם 

חולים "אמיתיים" ולא רק בסימולציות.

הערה אישית

הסקירה שלפנינו מרתקת ומנפצת מוסכמות

שואפים  אנחנו  סיעוד  כאנשי  מקובלות. 

באופן מתמיד לשפר את מיומנות התקשורת

הטיפול  איכות  את  לשפר  מטרה  מתוך 

מיומנות  לפיתוח  סדנאות  מטופלינו.  עם 

במרפאות  חולים,  בבתי  נערכות  תקשורת 

ובקהילה. עם זאת, כאשר הנתונים נבחנים

של רב  מספר  המרכזת  במטה-אנליזה 

יש  סדנאות  לאותן  כי  מתברר  מחקרים, 

מיומנויות שיפור  על  מועטה  השפעה 

סקירה  הבריאותית.  והתוצאה  תקשורת 

זו מעלה את הספק האם הדרך  שיטתית 

ייתכן  ביותר.  הנכונה  היא  צועדים  אנו  בה 

שהגיע העת לשנות את הפרדיגמה המוכרת

תוך יותר,  מיטבי  מיומנויות  סט  ולפתח 

שיתוף המטופלים והבנת צרכיהם, כדוגמת

מרכזים ממוקדי-מטופל ומשפחתו.

יש לציין שסקירת הספרות שלפנינו בחנה 

אך ורק מחקרים שהם RCT, וקרוב לוודאי 

נכללו )שלא  תצפיתיים  מחקרים  שיש 

שבהם הנוכחית(  השיטתית  בסקירה 

ממצאי  שונות  להיות  עשויות  התוצאות 

הסקירה הנוכחית.
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החוג לסיעוד
בית הספר למקצועות הבריאות
הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר

אוניברסיטת תל אביב
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מדוע יש צורך בשיווק מקצועי בכלל? 

צפוף  מורכב,  נעשה  העבודה  ששוק  ככל 

מקצועות  בכלל  מקצועות  יותר,  ותחרותי 

הרפואה ומקצועות פרא-רפואיים נדרשים 

עצמם  את  ולתקשר  לשווק  לבדל,  למתג, 

בצורה מקצועית ומדויקת יותר, תוך הצגת 

והיתרונות.  שלהם  המקצועיות  היכולות 

המטרה: לחשוף ולמנף את מקצוע הסיעוד 

לקהלים רבים הכוללים את אנשי המקצוע 

עצמם, סטודנטים פוטנציאלים, מטופלים,

ביטוח, חברות  אחרים,  רפואיים  מקצועות 

ורופאים, עסקיות  חברות  חולים,  קופות 

תוך שימור האחים והאחיות עצמם במקצוע.

בשיווק, מקצועיות  נדרשת  כך  לצורך 

שיווק ומיתוג מקצוע הסיעוד
RN, BA, MA אורנית מגנוס

וכן  הרפואי,  בתחום  ובתקשורת  במכירות 

ידע וניסיון נצבר. 

מושכלת  שיווק  תוכנית  נדרשת  כך  לצורך 

וברורה, הכוללת החלטה על ערוצי השיווק 

הסיעוד מקצוע  את  להפוך  והמכירות. 

בעל  ומתוגמל,  מוערך  נחשק,  למקצוע 

ההכרה המגיעה לו.

מהו הצורך בשיווק מקצוע הסיעוד?

תחום הסיעוד עבר תהפוכות שונות, בעיקר

התדמיתית. גם  וכמובן  המקצועית  ברמה 

הקורונה, בימי  ובמיוחד  השנים,  לאורך 

בכל  רבה  חשיבות  יש  הסיעוד  למקצוע 

תחומי הרפואה והבריאות. מדובר במקצוע 

שנדרש  הרפואיים  המקצועות  בין  מרכזי 

למיתוג, בידול וחיזוק הערכה לה הוא ראוי. 

סיעוד מקצועיים,  בצוותי  למרות שמדובר 

ולילות,  ימים  שעובדים  מסורים  עובדים 

החולה, מיטת  מול  הראשון  בקו  ונמצאים 

אינם והאחיות  האחים  רבות  פעמים 

מקבלים את ההכרה המגיעה להם וההילה 

ניתנת יותר לרופאים. מדובר במקצוע בעל 

חשיבות גבוהה, שפעמים רבות אינו מתקשר

האנשים אופי  בשל  מקצועית  בצורה 

עזרה להם  שמיוחסים  אליו,  שמגיעים 

אופי בשל  וגם  וענווה,  צניעות  לזולת, 

התפקיד עצמו.

למקצוע  שנעשה  מה"עוול"  נכבד  חלק 

הסיעוד הוא תוצר של מיתוג מקצועי ודרכי 
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שיווק, שפעמים רבות אינן תמיד מקצועיות,

עד חוסר שיווק כלל. כמו כל מקצוע אחר, 

לייצג,  להציג,  הסיעוד  מקצוע  של  חובתו 

להסביר ולתקשר את עצמו: מדובר במקצוע

מקצועיות  שדורש  עליונה  חשיבות  בעל 

יכולות התמודדות פיזיות ופסיכולוגיות רבה, 

ויכולות ניהול. כמו כן, מקצוע הסיעוד כולל 

ונושק לכל מקצועות הרפואה.  התמחויות 

הסיעוד  גם  ברפואה  התמחות  תחום  בכל 

נמצא שם )חדר ניתוח, חדר לידה, אונקולוגיה,

גריאטריה, כירורגיה, דיאליזה ועוד(. 

אמצעי  הינו  הסיעוד  מקצוע  של  שיווק 

באור  המתקדם  המקצוע  בהצגת  מרכזי 

בידולו  ובבניית מיתוג  מקצועי תוך  הנכון, 

אחרים. ופרא-רפואיים  רפואיים  ממקצועות 

המקצוע את  למצב  מנת  על  זאת  כל 

אחרים,  למקצועות  ביחס  מרכזי  במקום 

להגדיל את הפונים למקצוע, לייצר זכויות 

שיווק נדרש  לכן  יותר.  גבוהים  ותגמול 

מקצוע  מותג  של  הנוכחות  את  המגדיל 

הסיעוד במדיות השונות.

בארצות  הסיעוד  מקצוע  את  כשבוחנים 

השונות, בעיקר באנגליה ובארצות הברית,

בארצות  האחיות  של  שהמיתוג  רואים 

אחיות יש  ובאנגליה  בארה"ב  שונה.  אלו 

מומחיות )NP-Nurse Practitioner( שמקבלות

סמכויות נרחבות, מה שמעלה את מעמדן

המושקעת  ההכשרה  על  ומעיד  בחברה 

והמשמעותית שעברו. הן כותבות מרשמים 

בטיפול. עצמאי  באופן  ומחליטות  בעצמן 

עצמאות ומרחב  הסמכויות  הרחבת 

הסיעוד  למקצוע  מעניקה  אלו  בארצות 

מיתוג גבוה יותר - מעמד והכשרה גבוהים 

המקצוע,  את  לשווק  יותר  קל  וכך   - יותר 

דבר שעדיין לא קיים מספיק בארץ )1(. אך 

גם בארצות אלו הגיעו למסקנה שיש קושי 

בגיוס למקצוע הסיעוד. המאמר מציג את 

שהמיתוג  שככול  לכך  המתייחסת  התזה 

יותר  יעיל  יותר,  גבוה  הסיעוד  מקצוע  של 

ונמצא יותר באינטרנט וברשתות החברתיות,

מרגישים  עצמם  והאחיות  האחים  גם  כך 

לעבודה ונאמנים  מתוגמלים  יותר,  מוערכים 

המקצוע.  ועזיבת  נשירה  ונמנעת  שלהם, 

של  ומיתוג  שיווק  על  דגש  שימת  כלומר, 

מקצוע הסיעוד הוא קריטי, כי הוא מחזק 

והאחים עצמם את המיתוג  בפני האחיות 

וכך  המקצועי,  הערך  הבנת  ואת  העצמי 

שלהם  לעבודה  והנאמנות  הסיפוק  מידת 

בעקבות הבינו  בארה"ב  גם   .)8( עולה 

הכרה אין  ואחיות  שלאחים  מחקרים 

של המקצועי  למיתוג  ביחס  עצמית 

בשיווק  הכשרה  חסרה  כן  כמו  הסיעוד. 

מקצוע הסיעוד, דבר המצריך שימת דגש 

על  כך בהכשרתם ובחינוכם )9(.

ההבטחה  מהי  הסיעוד:  מקצוע  מיתוג 

שעומדת מאחורי מקצוע הסיעוד?

אחרים, מקצועות  המטופלים,  קהל  לרוב, 

את מבינים  אינם  והאוצר,  הממשלה 

של  הרבה  והתרומה  הגדולה  החשיבות 

ובהתאם  מקצוע הסיעוד למערך הרפואי, 

למקצוע  מספק  הלא  התגמול  ניתן  לכך 

הסיעוד. 

כמו במקצועות רפואיים בתחום הגריאטריה

וההרדמה, תחומים שנחשבים כמקצועות

שאינם נחשקים בקרב סטודנטים וסטאז'רים

החוקרים הבינו  לסיעוד,  או  לרפואה 

הסטאז'רים  למשיכת  כוללנים  שפתרונות 

יעזרו, לא  אלה  נחשקים  לא  לתחומים 

והבידול  המיתוג  את  צריך  מקצוע  וכל 

של  והחסרונות  היתרונות  חידוד  שלו, 

כך  )2  ,4( עצמם  בפני  שיעמדו  תחום  כל 

שנחשב הסיעוד  מקצוע  גם  לנהוג  צריך 

רבות  ופעמים  קשה,  מאתגר,  למקצוע 

שוחק ושאינו מתגמל מספיק. חשוב לחזק 

שעומדת  הרבה  והתרומה  ההבטחה  את 

מאחורי המקצוע, ולייחד אותה ממקצועות 

אחרים.

שמקצוע  הרווח  המיתוג  את  לשנות  יש 

הסיעוד נתפס כמקצוע מעניין אך מתיש, 

הכולל שביתות ומשברים. במקום זאת יש 

למתג ולייחד את המקצוע כמבוקש, כדורש

מיומנויות ויכולות מקצועיות רבות, מקצוע 

בריאות,  ומקדם  מסייע  מועיל,  שתורם, 

מטפל בחולים, בעל ערך גבוה, עם תרומה 

ועזרה לזולת וחשיפה לבני אדם. לכן נדגיש

והדרישות היכולות  מגוון  את  בסיעוד 

המקצועיות שהמקצוע מצריך, ואת התגמול

הרגשי והכספי. 

מדובר במקצוע רב תחומי שדורש שליטה 

מצד  במקביל.  מקצועיות  יכולות  במגוון 

אחד,  להיות אח או אחות סיעודיים דורש 

מיומנות מקצועית, טכנולוגית, פסיכולוגית

ואירגון, סדר  דורש  המקצוע  וניהולית. 

אינטנסיביים, זמנים  בלוחות  עמידה 

דבר  שבוע,  ובסופי  עמוסות  משמרות 

שמשפיע על החיים האישיים של האחים 

אחריות  כולל  הסיעוד  מקצוע  והאחיות. 

ואישית, התמודדות עם מצבים  מקצועית 

ומלחיצים. מאתגרים  בתנאים  רפואיים, 

מערך את  לנהל  נדרשים  הם  כן,  כמו 

על מופקדים  המטופל,  של  הסיעוד 

הטיפול של כל חולה וחולה הנמצא תחת 

ויכולת רבה  באחריות  מדובר  אחריותם. 

מקצועית רבה. הוכח שמודלים רב-מקצועיים,

וגורמים  אחות  רופא,  הכוללים  צוותים 

בריאות  לתוצאי  מביאים  נוספים,  רפואיים 

טובים יותר אצל המטופל מאשר אם היה 

נבדק על ידי רופא בלבד )3(. דווקא המערך

שאנשי הסיעוד מספקים והם חלק משמעותי

ממנו, הוא זה שמשפר את בריאות החולים 

והטיפול בהם.

הוא  הסיעוד  במקצוע  שנדרש  נוסף  דבר 

לרבות גבוהה,  ואירגונית  ניהולית  יכולת 

זיכרון חד שנדרש עקב תחלופה גבוהה של 

חולים וריבוי מקרים בו זמנית. אחים ואחיות 

רבים, טיפול  סוגי  ולבצע  לנהל  צריכים 

מטופל  כל  ומתי  התרופות  מתן  לרבות 

מקבל טיפול. הם מהווים חלק משמעותי 

ברצף הטיפולי בכל תחומי הרפואה, וכמובן

גם בחיבור שבין טיפול בבית החולים וטיפול

שלהם  המקצועית  היכולת  לכן  בקהילה. 

גבוהה  רפואי  המידע  את  ולשתף  לנהל 

.)4( המטופל  של  לטובתו  ובאה  ביותר 
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כמו כן, הם עובדים מול מערכות רפואיות 

מקצועות  ומחשוב,  תוכנה  טכנולוגיות, 

ידע  מהם  הדורשים  ופרא-רפואה,  רפואה 

והבנה בממשקים השונים. 

הסיעוד במקצוע  ואחיות  אחים  כלומר, 

ויכולת  גדול"  "ראש  עם  להיות  נדרשים 

בעלי  להיות  בחולה,  הטיפול  את  לנהל 

גבוה,  עצמי  לניהול  ומסוגלות  מיומנות 

הכוללת  החולה  בריאות  על  שמירה  תוך 

של  והקטנים  הגדולים  הפרטים  כל  ניהול 

נדלית,  בלתי  אנרגיה  ומטופל,  מטופל  כל 

עשייה פיזית ופסיכולוגית בעצימות גבוהה,

כל המערך הטכנולוגי, המחשובי והכרה של 

והניהולי שמתנהל סביבם. 

מוסמך אחות  או  אח  שלהיות  גם  נדגיש 

ברמה ורגשית  פיזית  מעורבות  דורש 

דורש  הסיעוד  מקצוע  מאוד.  אינטנסיבית 

מחלות, מגוון  עם  התמודדות  יכולת 

ניתוחים, עצב, אובדן, פרידה ומוות, וכמובן 

גם לידה, באופן יומיומי של חולים ומטופלים.

היכולת המקצועית להמשיך לעבוד ולייצר 

שנגע  מקרה  כשקרה  גם  ההפרדה  את 

באח או האחות באופן רגשי, להעניק ולרכז

את כל תשומת הלב אל מטופל אחר, היא 

יכולת ייחודית למקצוע. במסגרת תפקידם

לחולים רגשית  תמיכה  מספקים  הם 

הבדיקות המחלה,  עם  בהתמודדות 

כן,  כמו  לעבור.  צריכים  שהם  והטיפולים 

ולבני  למטופלים  ומנגישים  תומכים  הם 

משפחתם את המידע תוך תמיכה ומענה 

לשאלות והבהרות. עבודת הסיעוד דורשת 

רגישות והבנת נפש האדם ברמה הגבוהה 

ביותר. עקב תפקידם של האחים והאחיות 

תפקיד להם  יש  הסיעודי  הטיפול  בניהול 

ורעיונות יזמות  שינוי,  בהובלת  חשוב 

על  שינויים  שמובילים  יצירתיים,  חדשניים 

כך  לצוות,  וההקשבה  המחלקה  צרכי  פי 

שיש לאחים ולאחיות השפעה לא רק על 

והדינמיקה  החוויה  על  גם  אלא  המטופל 

של הצוות שמסביבם )7(.

הסיעוד  במקצוע  שבוחרים  שמי  כלומר, 

ויחס  אמפטיה  אדיבות,  בהם  שיהיה  חייב 

סבלנות הזולת,  אהבת  למטופל,  אישי 

וסובלנות, יכולת הרגעה בתנאים מלחיצים 

ומאתגרים, יזמות וחדשנות, ונכונות לעזור 

אילוצי עם  להתמודד  ולחולה  למשפחה 

הם  שרק  כמו  החולים  ובית  המערכת 

בקיאים מספיק לעשות. 

הבידול והמיצוב הוא חלק חשוב בשיווק 

מקצוע הסיעוד 

ותקשורת  שיווק  דורש  הסיעוד  מקצוע 

והקולגות,  הלקוחות  לקהל  מתאימה 

בידול  היבטים:  בכמה  בידול  יצירת  תוך 

כמו  הרפואי  בתחום  אחרים  ממקצועות 

רופאים, פיזיותרפיסטים, מרפאים בעיסוק

מקצוע בתוך  גם  נדרש  הבידול  ועוד. 

מרבי  מענה  ונותן  כוללני  שהינו  הסיעוד, 

למטופלים. ישנן אחיות חדר ניתוח, אחיות 

ואחיות במחלקות בתי החולים  במרפאות 

השונות כמו כירורגיה, אורתופדיה, שיקום, 

מצריך כזה  תחום  כל  וכו'.  פסיכיאטריה, 

בידול ושיווק משלו.

בידול מוביל למיצוב נכון. המיצוב זו התוצאה

והמיתוג.  הבידול  עבודת  לאחר  שמגיעה 

נדרש  ממקצוע  הסיעוד  מקצוע  הפיכת 

אבל לא מתגומל למקצוע שזוכה להכרה, 

חשיבות, יוקרה ומשיכת אנשים לעסוק בו 

)כמו רפואה שממוצבת כמקצוע יוקרתי(, 

זהו המיצוב והמטרה שאנחנו רוצים להגיע 

הסיעוד  מקצוע  את  משווקים  כשאנחנו 

שלהם  המיצוב  השונות.  בפלטפורמות 

יוביל  הרפואיים  המקצועות  לשאר  ביחס 

יותר  במקום  כמקצוע  הסיעוד  להצבת 

גבוה ומוביל.

שיווק אחיות צריך להיעשות בידי
המומחים לדבר

של  גם  כמו  ואחיות,  אחים  של  עבודתם 

אנשי מקצוע רבים אחרים בתחום הרפואי, 

שעות.  לא  ובשעות  רב  בעומס  מאופיינת 

הם מבצעים מגוון תפקידים שנלמדו ויושמו

לאורך שנים, אבל שיווק לא נכלל ביניהם. 

שפעמים  ומיומנות,  ידע  זמן,  דורש  שיווק 

רבות אין לאחים ואחיות. כדי לשווק אותם 

בצורה המיטבית, נדרש להוסיף ללימודים 

בבתי הספר לסיעוד גם מיומנות זו. כמו כן, 

גוף מקצועי שיכול לפעול באמצעות מערך 

שיווק ייעודי ומתקדם.

ראוי ואחיות  לאחים  המקצועי  המיתוג 

שיעשה באמצעים המקובלים כיום: איסוף 

לפי  בעמותות  באינטרנט,  רלוונטי  מידע 

חברתיות  וברשתות  הרפואה  מקצועות 

בהתאם  אינסטגרם(.  יוטיוב,  )פייסבוק, 

מוצג להיות  צריך  הסיעוד  מקצוע  לכך, 

בצורה  הללו  הדיגיטליות  בפלטפורמות 

הרבה  גבוהה  ובתדירות  ביותר  הטובה 

יותר מה ששיש כיום. חיפוש פשוט בגוגל

וברשתות החברתיות צריך להביא תוצאות

האפשריות מגוון  על  ורבות  איכותיות 

התחומים  על  מציע,  הסיעוד  שמקצוע 

שבו נמצאים האחים והאחיות, ועל בריאות 

להרחיב  לכך.  הסיעוד  של  ותרומתו  בכלל 

לא היעד  שקהל  הגישה,  אפשרויות  את 

יצטרך להתאמץ בחיפושים דקדקניים. 

מיומנים  גופים  רק  לעשות  יוכלו  זה  את 

הסיעוד  מקצוע  ובשיווק  בכלל,  בשיווק 

הסיעוד את  להציג  יוכל  כזה  גוף  בפרט. 

באופן שידגיש את המיתוג, הבידול והייחוד 

מכלול את  ויציג  המתחרים,  לעומת 

היעד,  ולקהלי  לצורך  בהתאם  השירותים 

כלים  גם  ובהם  רבים  בכלים  בשימוש  תןך 

יכול  כזה  מיומן  גוף  שרק  אינטרנטיים 

לספק. 

בפלטפורמות הסיעוד  מקצוע  שיווק 

אידיאלית דרך  זוהי  העדכניות  הדיגיטל 

הלקוחות מרב  לעיני  המקצוע  לחשיפת 

מסביב לשעון. באמצעות החשיפה הגדולה

והבידול  המיצוב  המיתוג,  את  ליישם  ניתן 

למשל,  לפרונט.  אותן  ולהביא  אחיות  של 

העניין,  הרבגוניות,  האוטונומיה,  הדגשת 

מספקת שהעבודה  והמשמעות  התרומה 
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קבלת  .)6( אחרים  למקצועות  בניגוד 

במקצוע,  יותר  רחבות  וסמכויות  אחריות 

שבעבר נעשו על ידי רופאים והיום נעשות 

את  לחזק  יכולות  ואחיות,  אחים  ידי  על 

היעד, קהל  מול  הסיעוד  מקצוע  מעמד 

הלקוחות ומועמדים פוטנציאלים למקצוע )7(.

ברשתות הסיעוד  תחום  שיווק  כן,  כמו 

פוטנציאלים מצטרפים  גם  יחשוף  חברתיות 

להשתלבות במקצוע. כדי לטפח דור חדש 

ולהשתמש  לדבר  צריך  ואחיות  אחים  של 

בכלים בהם הדור הזה נמצא וחי את חייו: 

אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, ואפילו טיקטוק.

קהל  וממוקד  אורגני  בשיווק  להשתמש 

והצבעונית  יעד המתאים לשפה הקצבית 

מאגר  את  להגדיל  כדי  הצעיר,  הדור  של 

המועמדים הפוטנציאלים למקצוע.

ענפי כל  התחום,  שמספק  הרב  הגיוון 

והאחיות,  האחים  נמצאים  שבו  הרפואה 

וייחודי  משמעותי  שדרוג  לעבור  יכולים 

כשנדע בדיוק איך לשווק אותו לקהל צעיר 

שצמא לחיפוש משמעותי, יציבות כלכלית, 

העצמית  וההגשמה  הפוטנציאל  ומיצוי 

שהסיעוד יכול לספק להם.

הכנת תוכנית שיווק  

ייחודי  מומחיות  תחום  הינו  מקצועי  שיווק 

לשווק מנת  על  והמכירות.  השיווק  בענף 

להכיר יש  המיטבית  בצורה  התחום  את 

מצד אחד את תחום הסיעוד על כל היבטיו,

רב-תחומי בידע  להשתמש  שני  ומצד 

ובעיקר  והמכירות,  ובניסיון בעולם השיווק 

להכין תוכנית שיווק מסודרת למקצוע על 

הולם  באופן  להציג  ניתן  כך  רק  גווניו.  כול 

האחים  של  והעשייה  הידע  התרומה,  את 

ידגיש  השיווק  בפרונט.  ולהציבם  והאחיות 

את  וגם  במקצוע  שיש  החיובי  הצד  את 

הסיפוק הרגשי וההגשמה העצמית שהוא 

לסמוך  שאפשר  לתחושה  בנוסף  מספק, 

על האח או האחות שמתמחים בתחומים, 

רק על הרופא. הכנת תוכנית השיווק  ולא 

השונים  השירותים  הגדרת  בתוכה  כוללת 

מיתוג,  הסיעוד,  מקצוע  ידי  על  הניתנים 

ולבסוף  היעד  ומיצוב, הגדרת קהלי  בידול 

)כולל הכנת תוכנית והמכירה  ערוצי השיווק 

ובכל  והאחיות  האחים  בהסתדרות  שיווק 

תכנית  הכנת  הוא(.  באשר  רפואי  מוסד 

שיווק פנים אירגונית וחוץ אירגונית לקהל 

מתחיל אירגוני  פנים  שיווק  כי  הרחב, 

אנשי  של  מקצועי-אישי  ובמיתוג  בהכרה 

הסיעוד עצמם.

שיווק תוכנית  הכנת  על  ממליצה  אני 

עצמי. ושיווק  למיתוג  מיומנויות  ולימוד 

ואחיות  לאחים  סדנאות  לאירגון  הכוונה 

בבתי ספר לסיעוד, בהם הם ילמדו למתג 

ולבדל את עצמם, וכיצד לשווק את עצמם 

שהאחים  ומכירה  שיווק  כלי  באמצעות 

והאחיות ילמדו כדי לקדם את עצמם בתודעה

הציבורית, לימוד יכולות ניסוח ועמידה מול 

קהל, מיקוד בהבעה על הייחוד והיתרונות 

בשימוש התוכנית  יישום  מספק,  שהמקצוע 

המידע ובהפצת  שנלמדו  טכנולוגיים  בכלים 

התקשורת  ובערוצי  החברתיות  ברשתות 

השונים בכוחות עצמם. כי המיתוג והשיווק 

של מקצוע הסיעוד מתחיל בעצמנו. 
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מחשבות הציבור הרחב
בעקבות חשיפה

לאלימות מילולית או פיזית כלפי צוותים רפואיים

ריקי שמר, מרכזת אבטחת איכות מחוזית ,RN, BA, NPH, לשכת בריאות מחוזית חיפה

ד"ר ענת עמית אהרון, RN, MHA, PhD, ד"ר סיגלית ורשבסקי ,RN, PhD, חברות סגל אקדמי בכיר

ד"ר מיכל יצחקי, ,RN, PhD, ראש החוג

החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל-אביב
מחקר זה נעשה במסגרת קורס "מחקר קליני" בתכנית המוסמך, החוג לסיעוד, בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל-אביב

והסלמתה. בנוסף, נמצא כי האלימות אינה 

מקדמת את הטיפול. אדרבא, היא פוגעת 

באיכות הטיפול, במטופל, במטפל ובציבור 

הרחב.

מביע  ברובו  הציבור  המחקר:  מסקנות 

אלימות השוללות  ומחשבות  עמדות 

במערכת הבריאות. עם זאת הציבור מציין 

גם את חלקה של מערכת הבריאות באחריות

להיווצרות האלימות. יש להעלות את נושא 

סדר  לראש  הבריאות  במערכת  האלימות 

לפעול  המדיניות,  קובעי  של  העדיפויות 

באפס  ולדבוק  רב-תחומי  כוחות  בשילוב 

להכשיר  יש  במקביל,  לאלימות.  סובלנות 

אירועים הסלמת  למנוע  רפואיים  צוותים 

את למגר  במטרה  זאת  כל  אלימים, 

האלימות ממערכת הבריאות.

מבוא
תופעה  הינה  הבריאות  במערכת  אלימות 

גלובאלית, מדאיגה ונפוצה במדינות רבות 

בעולם, וקיימת בכל סוגי אירגוני הבריאות. 

במידה  משתנים  וסוגיה  האלימות  היקפי 

בישראל,   .)4( בעולם  אזורים  לפי  ניכרת 

כ-3500  הבריאות,  משרד  נתוני  פי  על 

מדווחים  ומילולית  פיזית  אלימות  מקרי 

בכל שנה. כ-20% מהם מוגדרים כאלימות

פיזית )אתר משרד הבריאות, 2017(. 

הן  משפיעה  הבריאות  במערכת  אלימות 

מרבית  המטופלים.  על  והן  המטפלים  על 

אלימות  מקרה  שלאחר  הראו  המחקרים 

ישנה עליה בהיעדרות מהעבודה, שחיקה

כן  וכמו  מהעבודה,  רצון  שביעות  וחוסר 

העובדים של  במוטיבציה  ירידה  ישנה 

כי   נמצא  בנוסף,   .)5( ביטחונם  ובתחושת 

בקרב המטפלים ישנה פגיעה פסיכולוגית 

המתבטאת בכעס, מצוקה, חוסר סבלנות 

ומתח, וכן פגיעה באיכות הטיפול )6(. 

התמודדות עם תופעת האלימות מצריכה

לאלימות. הגורמים  של  עמוקה  הבנה 

את בעיקר  בדקו  קודמים  מחקרים 

- רופאים  עמדותיהם של  הצוות המטפל 

המופנית  לאלימות  בהקשר   - ואחיות 

משפחתם.  ובני  מטופליהם  מצד  אליהם 

מחקרים  של  מועט  מספר  בוצעו  כה  עד 

שבחנו את מחשבות הציבור הרחב בנוגע 

לאלימות המופנית כלפי צוות מטפל.

לפיכך, מטרת המחקר הנוכחי הייתה ל בחון

של  ומחשבות  התנהגות,  כוונות  עמדות, 

עובדי  כלפי  אלימות  על  הרחב  הציבור 

בריאות. 

תקציר
תופעה  הינה  הבריאות  במערכת  אלימות 

גלובאלית, מדאיגה ונפוצה במדינות רבות 

בעולם. בישראל, על פי נתוני משרד הבריאות,

ומילולית פיזית  אלימות  מקרי  כ-3500 

מדווחים בכל שנה. תופעה זו מתרחבת על 

הכוללות  שבוצעו,  התערבות  תכניות  אף 

הגברת האכיפה והענישה.

מטרת המחקר הייתה לבחון את המחשבות

המתעוררות בקרב הציבור הרחב בעקבות 

חשיפתם לאלימות מילולית או פיזית כלפי 

צוותים רפואיים.

- משולב  מחקר  הייתה  המחקר  שיטת 

הופץ  השאלון   .)Mixed Method( שיטות 

 2020 פברואר–מרץ  החודשים  במהלך 

ל-30 מתוכם  משתתפים,   990 בקרב 

משתתפים בוצע ריאיון מובנה למחצה.

תוצאות: מניתוח מממצאי הראיונות עלה 

כי המרואיינים חושבים שיש לגנות אלימות,

מכל  אלימה  להתנהגות  הצדקה  כל  שאין 

בכל  לנקוט  יש  וכי  רפואי,  צוות  כלפי  סוג 

התופעה.  את  למגר  מנת  על  האמצעים 

כמו כן, למערכת הבריאות, לצוות הרפואי 

האלימות בהיווצרות  תרומה  יש  ולמטופלים 
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סקירת ספרות 
אלימות  במערכת הבריאות כתופעה 

בינלאומית

תופעה  הינה  הבריאות  במערכת  אלימות 

בינלאומית בעלת מאפיינים מורכבים. קיים 

מאחר התופעה  היקף  את  לאמוד  קושי 

ומרבית המקרים אינם מדווחים )5(. אירגון

כלפי  אלימות  מגדיר   העולמי  הבריאות 

צוות רפואי כאירועים בהם צוותים עוברים 

בנסיבות תקיפה  או  איומים  התעללות, 

כוללת האלימות  בעבודתם.  הקשורות 

ומתבטאת מילולית   או  פיזית  אלימות 

בתקיפה גופנית, רצח, התעללות מילולית, 

מינית, הטרדה  התנכלויות,  בריונות,  קללות, 

גזענות או איומים )7(.

שפורסמו  מאמרים   136 של  בסקירה 

בעולם על מנת לבחון את שיעור חשיפת 

האחיות לאלימות, נמצא כי שיעור שכיחות

האלימות כלפי האחיות משתנה לפי אזור 

פי  כמעט  נפוצה  פיזית  אלימות  בעולם: 

מאשר  אנגלו-סקסיות  במדינות  שניים 

שאינה  אלימות  התיכון;  במזרח  במדינות 

פיזית התרחשה ביותר מ-50% מהמקרים 

אסיה  ובמדינות  בעולם,  שונים  באזורים 

בריונית  היקף אלימות  יותר;  נמוך  בשיעור 

וגבוה  אירופה  במדינות  יותר  נמוך  נמצא 

שיעור התיכון;  במזרח  במדינות  ביותר 

ביותר במדינות גבוה  הטרדות מיניות היה 

ביותר ונמוך   ,)38.7%( אנגלו-סקסיות 

במדינות אירופה )16.2%( )4(.

שכיחות האלימות כלפי צוותים רפואיים 

ביחידות השונות

קיימת  כי  מצאו   )2016( וחבריו   Wyatt
בקרב  אלימות  של  יותר  גבוהה  שכיחות 

אחרים  בריאות  במקצועות  מאשר  אחיות 

יותר שכיחה  אחיות  כלפי  אלימות   .)8(

במחלקות החירום וביחידות הפסיכיאטריות,

וטיפול  כירורגיות  למחלקות  בהשוואה 

עבודה כי  מצא  Hahnמ)2013(   .)22( נמרץ 

ילודים נשים,  ובמחלקות  ניתוח  בחדרי 

את  במחצית  מפחיתה  ילדים,  ורפואת 

מטופלים  מצד  אלימות  לחוות  הסיכויים 

ומלוויהם בהשוואה לאלו העובדים במחלקות

מקצוע אנשי  בעבור  כן,  כמו  כלליות. 

עם  בעיקר  העובדים  הבריאות  בתחום 

חולים מעל גיל 65, הסיכון לחוות אלימות 

יותר מאשר בעבור העובדים   1.47 פי  הוא 

עם בני 65 ומטה )9(. 

הגורמים לאלימות כלפי צוות מטפל

הן  הבריאות  במערכת  לאלימות  הסיבות 

גורמים,  של  מגוון  וכוללת  מערכתיות  רב 

ביניהם: 

קול  טון  התנשאות,  הצוות:  מאפייני  א. 

חוסר  נמוכה,  שירות  איכות  זלזול,  גבוה, 

מקצועיות ותקשורת לקויה עם המטופלים 

ושאר חברי הצוות )10,11(.

הבריאות:  ומערכת  הסביבה  מאפייני  ב. 

אדם  בכוח  חוסר  וצפיפות,  פרטיות  חוסר 

הצוותים  בקרב  ועומסים  ללחצים  הגורם 

הרפואיים, זמני המתנה ארוכים, תפקידים 

ואחריות בלתי מוגדרים של הצוות 010'11(. 

ג. מאפייני המטופלים ומלוויהם: במחקרים

ומלוויהם  המטופלים  לרוב  כי  נמצא 

זכויותיהם להבטחת  דרך  באלימות  ראו 

בסיטואציה הרפואית בה היו )12(. לעיתים 

וטראומה  לחץ  עקב  באלימות  נהגו  אף 

)10(. כמו כן, נמצא כי חולים תחת השפעת 

נפשיות,  הפרעות  ובעלי  סמים  אלכוהול, 

להתנהגות  גבוה  פוטנציאל  כבעלי  נמצאו 

אלימה )14(. 

השלכות האלימות על צוות מטפל

הן  משפיעה  הבריאות  במערכת  אלימות 

מרבית  המטופלים.  על  והן  המטפלים  על 

אלימות  מקרה  שלאחר  הראו  המחקרים 

ישנה עלייה בהיעדרות מהעבודה, שחיקה,

חוסר שביעות רצון מהעבודה, ירידה בפריון 

ישנה  בנוסף,   .)5( אישי  ביטחון  ובתחושת 

בכעס,  המתבטאת  פסיכולוגית  פגיעה 

מצוקה,  שינה,  נדודי  דיכאון,  פחד,  הלם, 

בפגי תחושה  וכן  ומתח,  סבלנות  ־חוסר 

עה באיכות הטיפול )3(. קורבנות אלימות

מתח על  מדווחים  הבריאות  במערכת 

ובידוד, בפרט כאשר האלימות מתמשכת 

לאורך זמן והם נמצאים בסיכון גבוה לחוות 

אלימות נוספת )15(. עוד נמצא כי מטופלים

כך הטיפול,  איכות  את  יותר  נמוך  דירגו 

בריאותי- נושא  רק  אינה  שאלימות 

תעסוקתי אלא בעלת השלכות משמעותיות

על איכות הטיפול )1(.

אלימות במערכת הבריאות בישראל

נתוני משרד הבריאות לשנת 2017 מצביעים

 20% כאשר  מדווחים,  מקרים   3,500 על 

מהם מוגדרים כאלימות פיזית )1(. מחקר 

בבתי  האלימות  תופעת  היקף  את  שבחן 

חולים בישראל, מצא כי תופעת האלימות 

קיימת בכל המחלקות, ואחד מכל שלושה

אנשי צוות חווה אלימות כלשהי בחצי שנה 

אחיות  כי  נמצא  עוד  למחקר.  שקדמה 

לפעמים האלימות  היא בחוץ  ומאיימת על סביבתה
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חשופות פי שניים יותר מרופאים לאלימות. 

בשיעור  משמעותי  הבדל  קיים  כי  נמצא 

במחלקות לאלימות  הרפואי  הצוות  חשיפת 

אמבולטורי טיפול  הדחופה,  הרפואה 

הרפואה  למחלקות  בהשוואה  ומרפאות, 

וטיפול  אונקולוגיה  כירורגיה,  הפנימית 

נמרץ. אחיות העובדות בחדר מיון נמצאות 

במחלקה  לעומת  לאלימות   5.5 פי  בסיכון 

פנימית )23(. 

תהליכי חשיבה ומחשבות

מחשבה הינה חלק מהפעילות הקוגניטיבית

מידע  בו  תהליך  היא  מחשבה  האדם.  של 

קוגניטיבי,  עיבוד  עובר  מהסביבה,  נקלט 

בהקשרים ושליפתו  במוח  מחדש  אירגון 

תוך  לעיתים  שונים,  סביבתיים-חברתיים 

יוצרות המחשבות  חדש.  מידע  יצירת 

הדרך   .)16( עמדות  גם  ובהמשך  אמונות 

מגיב מבין,  תופס,  חושב,  האדם  שבה 

קוגניציה  הינה  החברתי,  בעולמו  ומתנהג 

קשורה  וזו   ,)Social Cognition( חברתית 

סוציו-אקונומיים ולמשתנים  לתרבות  גם 

ודמוגרפיים )17(. בספרות מתואר כי אנשים

לגיטימית היא  שאלימות  חשבו  אשר 

עוזרת אלימות  כי  גם  חשבו  ומוצדקת, 

להשיג כבוד וכוח ומעידה על "גבריותו" של 

האדם )18(.

מטרת המחקר
על  הרחב  הציבור  של  ועמדות  ידע  לבחון 

אלימות כלפי עובדי בריאות, וכן לבחון את 

הציבור  בקרב  המתעוררות  המחשבות 

הרחב בעקבות חשיפה לאלימות מילולית 

או פיזית כלפי צוות רפואי.

שיטות המחקר
 )Mixed Method, משולב-שיטות  מחקר 

שילוב מחקר איכותני וכמותני(. 

גיל  מעל  מבוגרים  המחקר:  אוכלוסיית 

עובדי ושאינם  העברית  השפה  דוברי   ,18

הרחב  הציבור  מקרב  הבריאות,  מערכת 

האיכותני  המחקר  עבור  ישראל.  במדינת 

רואיינו פנים מול פנים 30 משתתפים.

עצמי  למילוי  סגור  שאלון  המחקר:  כלי 

המכיל שלושה פרקים.  

ופרטים אישיים  פרטים  כלל  א'  פרק   •
חברתיים-כלכליים של המשתתפים. בפרק

גם שתי שאלות השואלות את  נכללו   זה 

לאלימות בעברו  נחשף  האם  הנשאל 

מילולית או פיזית במערכת הבריאות. 

• פרק ב'  כלל שתי שאלות  לגבי החוקים 
לאפשרויות  המתייחסים  ישראל,  במדינת 

הבריאות  מערכת  של  חוקית  התמודדות 

"בישראל  לדוגמא:  האלים.  הגורם  עם 

אלים  אדם  להרחיק  רשאי  המוסד  מנהל 

היו:  לשאלות  התשובות  רפואי".  ממוסד 

נכון/לא נכון/לא יודע.

• פרק ג' בחן עמדות כלפי אלימות במערכת
היגדים,  תשעה  כלל  זה  פרק  הבריאות. 

אשר חולקו לשלוש קטגוריות של עמדות. 

מסכימים  הם  כמה  עד  נשאלו  הנשאלים 

עם כל אחד מהמשפטים שהוצגו בפניהם. 

 1-4 של  לייקרט  בסולם  דורגו  התשובות 

)-1לא מסכים כלל, -4מסכים מאוד(. להלן 

פירוט שאלון העמדות:

כי עמדה  הביעו  אשר  שאלות  שלוש 

"אלימות היא שלילית". לדוגמא: "אלימות/ 
היא  מטפל  רפואי  צוות  כלפי  תוקפנות 

התנהגות בלתי נעימה ודוחה". המהימנות 

 - קרונבך(  )אלפה  השאלון  של  הפנימית 

 .0.68

שש שאלות אשר הביעו עמדה כי "אלימות

מסייעת לחולה". לדוגמא: "כדי לקבל את 

שולחן", "להפוך  צריך  לי  המגיע  הטיפול 

אחרת הצוות הרפואי יתעלם ממני". 

מהימנות פנימית של השאלון - 0.62.

כי  עמדה  הביעו  אשר  שאלות  שלוש 

"מטופלים  לדוגמא:  אשם".  אינו  "החולה 
לעזרה".  וזקוקים  חולים  הם  כי  אלימים 

מהימנות פנימית של השאלון - 0.72. 

למחצה  מובנה  ראיון  הנחקרים:  ראיון 

המורכב משלוש שאלות פתוחות: 

צוות  1. מה אתה חושב על אלימות כלפי 

)כגון  פיזית  לאלימות  בהתייחסות  מטפל 

הרמת יד, דחיפה, זריקת חפצים וכו'(? 

מילולית  אלימות  על  חושב  אתה  מה   .2

)כגון קללות, הרמת קול ואיומים(?

צוות  3. מה אתה חושב על אלימות כלפי 

מטפל במצב בו למשל זמן ההמתנה ארוך 

מהמצופה?

הליך המחקר
קורס  לימודי  במסגרת  בוצע  המחקר 

באוניברסיטת  בסיעוד  שני  לתואר  מחקר 

סטודנטים.   33 השתתפו  בו  תל-אביב, 

האוניברסיטה  של  אתיקה  ועדת  אישור 

התקבל טרם איסוף הנתונים. כל סטודנט 

ובנוסף  שאלונים,   30 מכריו  בקרב  הפיץ 

ריאיון משתתף  לכל  ביצעו  סטודנטים   5

בנושא של אחד ממשתני המחקר.

הנתונים נאספו במהלך החודשים פברואר–

מרץ 2020.  בטרם מילוי השאלונים הוסבר 

ואפשרותם למשתתפים על מטרת המחקר 

לסרב להשתתף בו. כל המשתתפים חתמו 

במחקר.  להשתתפות  הסכמה  טופס  על 

הובטחה למשתתפים אנונימיות מלאה.

שיטות לניתוח הנתונים

בוצעו בתוכנת   עיבוד הנתונים  הכמותיים 

SPSS גרסה 25. תיאור התפלגות מאפיינים
ארץ  מקצוע,  מין,  גיל,  כלכליים-חברתיים: 

מצב  דתיות,  רמת  דת,  עלייה,  גיל  לידה, 

למשתנים  והכנסה.  השכלה  משפחתי, 

תקן.  וסטיות  ממוצעים  חושבו  הרציפים 

שכיחויות  נבדקו  קטגוריאליים  במשתנים 

בשיטת בוצע  הריאיונות  ניתוח  ואחוזים. 

Constant Com-( המתמדת"  "ההשוואה 
סיווג  באמצעות   ,)parative Analysis
על  שחוזרים  תוכן  לעולמות  הממצאים 

עולמות  סיווג  המרואיינים:  בדברי  עצמם 

התוכן לתמות וחלוקת התמות לקטגוריות 

עיקריות, ששימשו בסיס לעיבוד התיאורטי 

של הנתונים )2(. 
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תוצאות
אוכלוסיית המחקר

משתתפים.   990 בקרב  הופץ  השאלון 

של   היענות  )שיעור  שאלונים   901 הוחזרו 

מהניתוח  הורדו  שאלונים  שישה   .)91%

הסופי מאחר והמשיבים היו עובדי בריאות 

)n=895(. תיאור אוכלוסיית המחקר מופיע 

בטבלה 1. ראוי לציין כי 42.5% מהמשיבים 

מילולית אלימות  לאירוע  בעבר  עדים  היו 

היו כי  דיווחו  ו-12.1%  הבריאות,  במערכת 

מצד פיזית  אלימות  של  לאירוע  עדים 

מטופל או מלווה כלפי צוות רפואי.

ידע ועמדות על אלימות
במדינת  חוק  קיים  כי  ידעו  המשיבים  רוב 

וכי ניתן להרחיק  ישראל למניעת אלימות, 

אדם אלים ממוסד רפואי )51.8% ו-60.9% 

בהתאמה( )טבלה 2(.

כי אלימות  רוב המשיבים חשבו  בממוצע, 

תקן  וסטיית   3.55 )ממוצע  שלילית  היא 

6.45(. הרוב חשבו כי אלימות אינה מסייעת 

1.45 )ממוצע  צרכיו  את  להשיג  לחולה 

וסטיית תקן 0.42(. לגבי העמדה כי החולה 

אינו אשם באלימות, ניכר ממוצע בינוני של 

2.16 )סטיית תקן 0.78( )טבלה 2(.

 ניתוח איכותני
מניתוח ממצאי הראיונות עלו ארבע תמות: 

1 . מחשבות שליליות נגד אלימות כלפי 

צוות רפואי. 

לגנות יש  כי  חשבו  המשתתפים  מרבית 

רופאי, צוות  כלפי  סוג  מכל  אלימות  גילויי 

יש  וכי  בחברה  מקום  להם  שאין  משום 

ענישה באמצעות  התופעה  את  למגר 

משמעותית. לדוגמה: "אלימות כלפי צוות 

בתכלית  ואסורה  מקובלת  איננה  מטפל 

כלפי  "אלימות   ;)34 בת  )אישה  האיסור" 

לא פסול,  דבר  היא   אחיות  או  רופאים 

מתורבת, שלא תואם את הערכים עליהם 

גדלתי" ) גבר בן 57(.

לבין  מילולית  אלימות  בין  ההבדל   :.2
אלימות פיזית כלפי צוותים רפואיים. 

מתמה זו עלו שלוש תת-קטגוריות: 

א. אין הבדל בין אלימות פיזית למילולית.

המרואיינים מרבית  הך:  היינו  שתיהן 

חושבים כי האלימות על כל גווניה חמורה 

באותה  הרפואי  צוות  על  לרעה  ומשפיעה 

המידה, כפי שבא לידי ביטוי בציטוט הבא: 

לחלוטין"  נסלחים  ובלתי  זהים  "שניהם 
)גבר בן 67(.

מסוכנת  פיזית  אלימות   - הבדל  יש  ב. 

היו גם שחשבו שלמרות ששני סוגי  יותר: 

האלימות פסולים, הם רואים בחומרה רבה 

יותר את האלימות הפיזית, אם כי האלימות

פיזית  "אלימות  יותר:  שכיחה  המילולית 

אבל   אותו,  לחצות  שאין  אדום  קו  חוצה 

אלימות מילולית שכיחה יותר ונובעת לרוב 

ממצב של תסכול וכאב" )אישה בת 29(.

האלימות: סוגי  לכל  הצדקה  חוסר  ג. 

הצדקה שאין  ציינו  המרואיינים  מרבית 

לאלימות כלפי צוות מטפל, גם בתרחישים 

הגורמים לתסכול, כעס או פגיעה במטופל. 

לדוגמה:

"אין הצדקה לכל אלימות מכל סוג שהיא 
בכל סיטואציה, לא משנה מה הגורמים. יש 

לפתור בעיות  בדרכים לא אלימות")אישה 

בת 57(.

*הכנסה: ההשוואה היא להכנסה הממוצעת
למשפחה על פי הלשכה המרכזית

לסטטיסטיקה באותה שנה - 16,500 ₪.

*סולם לייקרט של 1-4

מספר )%( משתנה

382 )42.9(
511 )57.1(

מין
זכר

נקבה 

40.9 )13.50( גיל )ממוצע וסטיית תקן(

724 )81.1(
101 )18.9(

דת
יהודים

ערבים ואחרים 

499 )55.9(
354 )39.7(
39 )4.4(

דרגת דתיות
חילונים

מסורתי-דתי
חרדי-דתי מאוד 

184 )20.6(
143 )16.0(
568 )63.4(

השכלה
יסודית-תיכונית

לימודי תעודה
אקדמי 

282 )31.6(
285 )32.0(
324 )36.4(

הכנסה*
מתחת לממוצע

כמו הממוצע
מעל הממוצע

380 )42.5(
515 )57.5

לאלימות  בעבר  נחשף 
מילולית במערכת

הבריאות
כן

לא 

108 )12.1(
785 )87.9

לאלימות  בעבר  נחשף 
פיזית במערכת הבריאות

כן
לא 

טבלה 1: מאפייני אוכלוסיית המדגם 
.)n=895(

ממוצע
)סטיית תקן(

מספר )%( משתנה

463 )51.8(
430 )48.2(

544 )60.9(
349 )39.1(

ידע
קיים חוק למניעת אלימות במוסדות למתן טיפול רפואי

נכון
לא נכון /לא יודע

מנהל המוסד רשאי להרחיק אדם אלים ממוסד רפואי
נכון

לא נכון/לא יודע 

3.55 )0.45(
1.45 )0.42(
2.16 )0.78(

עמדות*
אלימות היא שלילית

אלימות מסייעת לחולה
החולה אינו אשם 

טבלה 2: ידע ועמדות המשיבים כלפי אלימות במערכת הבריאות
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3: המניעים לאלימות כלפי צוותים רפואיים. 
מתמה זו  עלו שלוש  תת-קטגוריות:  

א. היבטים הקשורים להתנהלות הצוות 

מדברי מספר מרואיינים עלה כי  המטפל: 

טמונים  הצוות  כלפי  לאלימות  הגורמים 

בהתנהגות הצוות עצמו, הנובעת לעיתים 

חוסר  אדישה,  התנהלות  ולחץ:  מעייפות 

חוסר או  התנשאות  זלזול,  התייחסות, 

הקשבה. עוד עולה כי אין לצוות את הכלים 

לנהל סיטואציה שיכולה להוביל לאלימות, 

כפי שמתארת אחת המרואיינות: "זה בדרך 

התייחסות.  מספיק  אין  כאשר  קורה  כלל 

הצוות המטפל לא תמיד מקשיב למטופל

הרופאים פעמים  הרבה  למלווים.  או 

בהתנשאות המטפלים  אל  מדברים 

המטופל  "אם  אומרת:  אני  ובלב,  ובזלזול 

יגיב באלימות אז מגיע לצוות, למרות שלא 

צריכים להגיע לזה" )אישה בת 48(.

ב. היבטים הקשורים להתנהלות

המרואיינים  מדברי  הרפואית:  המערכת 

עלה כי האלימות לעיתים נובעת ממערכת 

כמסורבלת, נתפסת  אשר  הבריאות 

אדם.  וכוח  משאבים  חסרת  בירוקרטית, 

בנוסף, עומסים בלתי סבירים יוצרים תסכול

לאלימות:  המוביל  המטופלים  בקרב 

של  המתוסכל  המקום  את  להבין  "אפשר 
בריאות  מערכת  עם  שמתמודד  המטופל, 

בת  ובירוקרטית")אישה  מסורבלת  עייפה, 

מטופלים  אצל  נוצר  גדול  "תסכול    ;)40

בגלל עומס בלתי סביר בעליל, שהוא תוצר 

מערכת  של  ומשאבים  בתקנים  חוסר  של 

הבריאות") גבר בן 32(.

היבטים הקשורים למטופל: גם מאפייני ג. 

המטופלים נמצאו כמשפיעים על התנהגותם

מטופלים   מטפל:  הצוות  כלפי  האלימה 

חסרי סבלנות, תוקפניים וללא יכולת לרסן 

באלימות.  נוקטים  ותסכולם  זעמם  את 

מדובר אין  הנחקרים  לדעת  כי  עלה  עוד 

חסר  בדור  אלא  הבודד,  אדם  במאפייני 

סבלנות  חוסר  של  ומנטליות  סבלנות 

הנהוגה בארץ. לדוגמה: "אנחנו בדור חסר 

סבלנות")אישה בת 23(; "איבוד עשתונות 

מערכת  מול  תסכולים  לנהל  יכולת  וחוסר 

הבריאות") אישה בת 58(.

4: השלכות האלימות על הצוותים הרפואיים
מתמה זו עלו שתי תת-קטגוריות:

מספר  היבט חיובי - קידום הטיפול:  א.   

כגון  מילולית,  כי אלימות  מרואיינים חשבו 

יכולה לקדם את צרכיהם של  הרמת קול, 

יותר  טובה  התייחסות  וקבלת  המטופלים 

זמנית  קול  "הרמת  לדוגמה:  מהצוות. 

מביאה לתוצאה טובה יותר")גבר בן 34(.

פוגעניות: תוצאות   - שלילי  היבט  ב. 

ההשלכות כי  ציינו  המרואיינים  מרבית 

הצוות כלפי  האלימות  של  השליליות 

הצוות,  של  תפקודו  על  מקשות  הרפואי 

ובכך פוגעות גם בצוות אך גם בכל הציבור

אינה מקדמת לו. האלימות  הרחב הזקוק 

פוגעת  היא  מכך,  ויתרה  הטיפול,  את 

כי  מהממצאים  עולה  בנוסף,  באיכותו. 

באנשים גם  פוגעת  לאלימות  חשיפה 

מילולית "אלימות  לדוגמה:  לה.  שעדים 

ממנו ומונעת  האדם  להשפלת  גורמת 

לתפקד כראוי גם כלפי חולים שלא נמצאו

"אלימות    ;)41 בת  אישה  זה")  במעגל 

כי  במטפלים,  רק  ולא  במטופלים  פוגעת 

המוטיב אלימות  שחווה  אחות  ־למשל 

ציה שלה לטפל תרד, הרצון לעזור ייפגע.

שנ במי  גם  פוגעת  מילולית  ־אלימות 

.)52 בת  אישה  ושומע")  בסביבה  מצא 

דיון
רפואיים  צוותים  כלפי  האלימות  תופעת 

היא אחת הבעיות הקשות איתן מתמודדות

המחקר  ובארץ.  בעולם  בריאות  מערכות 

ידע, את  שבחן  בכך  ייחודי  הינו  הנוכחי 

על הרחב  הציבור  ומחשבות  עמדות 

האלימות המופנית כלפי הצוות הרפואי. 

מחקר זה מצא כי למרבית הציבור עולות 

כלפי  לאלימות  בנוגע  שליליות  מחשבות 

צוות רפואי. המשתתפים תיארו את האלימות

לגנותה  כתופעה שיש  במערכת הבריאות 

המחקר  ממצאי  בחברה.  מקום  לה  ושאין 

האיכותניים,  בממצאים  תומכים  הכמותי 

עם  גבוהה  הסכמה  מביע  שהציבור  בכך 

על  כל  שלילית  היא  אלימות  כי  עמדה 

שהמשתתפים  למרות  זאת,  עם  גווניה. 

שלילית  עמדה  הביעו  הכמותני  במחקר 

נחרצת בהתייחס לסיבות אפשריות לנקיטת

אלימות כלפי צוות מטפל, חלק מהמרואיינים

אלימות המצדיקות  סיבות  יש  כי  חשבו 

במחקר  לכך,  בדומה  הבריאות.  במערכת 

של Amit Aharon וחברותיה )2019(, שנערך

בישראל, הרחב  הציבור  בקרב  הוא  גם 

המשתתפים תפסו את האלימות כלפי צוות

הן הפוגעת  שלילית  כתופעה  רפואי 

 Landau  .)18( במטופלים  והן  במטפלים 

ובני  חולים  בקרב  כי  מצאו   )2017( וחבריה 

מיון בחדרי  טיפול  המקבלים  משפחתם 

בישראל, יש הבנה למצוקת כוח האדם של 

בחדר  הכבדים  ולעומסים  המטפל  הצוות 

המיון. עם זאת, המשתתפים באותו מחקר 

לירידה  גורמים  הכבדים  שהעומסים  ציינו 

להמתנה  גורמים  הניתן,  הטיפול  באיכות 

בהליך  המטופל  שיתוף  חוסר  ממושכת, 

הטיפול בו, ואף יחס פטרנליסטי ויהיר מצד 

הצוות המטפל )7(. ממצאים אלו מעידים 

אלימות נגד  ברובו  שהציבור  למרות  כי 

גורמים יש  עדיין  הבריאות,  במערכת 

לטפל  שיש  רבים  ומקצועיים  סביבתיים 

בהם ולשפרם באופן מהותי.

מוחלטת  הסתייגות  הביעו  המשתתפים 

חלקם  אך  מטפל,  צוות  כלפי  מאלימות 

הפרידו בין אלימות מילולית ופיזית, כאשר 

אלימות מילולית נתפסת כנסבלת ונסלחת

יותר. כחמורה  הפיזית  האלימות  ואילו 

בדומה לתפיסה זו, במחקר איכותני שבוצע

מטופלים אחיות,  בקרב  באוסטרליה 

רוב האלימות הפיזית  כי  וקרוביהם, נמצא 

המילולית  לאלימות  במקביל  מתרחשת 

כחמורה  נתפסת  פיזית  אלימות   .)14(

יותר ובעלת השלכות קשות יותר. במחקר

העובדים מקצוע  אנשי  בקרב  שבוצע 
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"מטופל של  אירוע  קהילתיות,  במרפאות 

כחמור דורג  צוות"  איש  דוחף  או  מכה 

במידה רבה מאוד )3(. מרבית המרואיינים 

במחקר הנוכחי חשבו כי למרות שהתרחישים

כעס  לתסכול,  גורמים  בפניהם  שהוצגו 

ואף לפגיעה באיכות הטיפול, אין הצדקה 

לאלימות. ממצא זה מחזק את הממצאים 

Amit Aharon של  במחקרם  שהתקבלו 

למרות  כי  שמצאו   ,)2019( וחברותיה 

הצהרות המשתתפים  בפני  שהוצגו 

היכולות להצדיק התנהגות אלימה, מילולית

המתנגדת  עמדה  הביעו  הם  פיזית,  או 

מחקרים  ישנם  מאידך,   .)19( לאלימות 

בהם נמצא שאלימות פיזית היא מוצדקת.

כי  נמצא   )2015( וחבריו   Al של  במחקרם 

26.1% מהמשתתפים הצדיקו באופן חלקי 

בשל רופא  של  הרג  או  הכאה  מלא  או 

כישלון בטיפול או תוצאה של פטירת חולה 

מהחברה  שחלק  למרות  כי  נראה   .)20(

מילולית  אלימות  בין  מבחינה  הישראלית 

שאין  חושב  המוחלט  הרוב  עדיין  לפיזית, 

כל הצדקה להתנהגות אלימה מכל סוג.

תפיסה  עולה  הנוכחי  במחקר  מהראיונות 

לפיה מערכת הבריאות מסורבלת, בירוקרטית

וחסרת משאבים, ואלו פוגעים באופן ישיר 

במטופל ואינם מאפשרים טיפול זמין, נגיש 

ואיכותי, ובאופן עקיף בכך שחוסר כוח אדם 

להם  מאפשר  ולא  המטפלים  על  מעמיס 

להעניק את הטיפול המיטבי. עוד נמצא כי 

מערכת הבריאות אינה מכשירה את הצוות 

ומעניקה לו כלים להתמודדות עם תרחישי 

השפעת  את  תואם  זה  ממצא  האלימות. 

תופעת על  הבריאות  מערכת  התנהלות 

במחקרים שמתוארת  כפי  האלימות 

הבריאות  שלמערכת  מכאן   .)10,11( רבים 

השפעה בצמצום ומיגור תופעת האלימות 

ריאיונות  במספר  רפואיים.  צוותים  כלפי 

עלה כי ההתנהגות האלימה הינה תוצאה 

ריסון  יכולת  ללא  סבלנות  חסר  דור  של 

וניהול של כעסים ותסכולים. ממצא מעניין

בלבד הפרט  במאפייני  רואה  אינו  זה 

אלימות,  תקריות  להתפתחות  כתורמים 

התנהגותיים  למאפיינים  מתייחס  אלא 

תידרש  לכן,  שלם.  דור  של  ותרבותיים 

התייחסות שונה בבניית תכניות התערבות

עולה  ומיגורה.  האלימות  תופעת  לצמצום 

יכולה  אינה  הבריאות  מערכת  כי  מכך 

לבדה.  האלימות  תופעת  עם  להתמודד 

יכולה לשקף את  בבתי החולים  האלימות 

מעורבות נדרשת  ולכן  בחברה,  האלימות 

רב-מערכתית לטיפול באלימות, תוך שילוב

משרדים  ציבוריות,  מערכות  של  כוחות 

חברתית ומחויבות  משאבים  ממשלתיים, 

לאפס סובלנות לאלימות )21(.

חיובי היבט  מצא  מהמרואיינים  מיעוט 

בכך  קול,  הרמת  כמו  מילולית  באלימות 

למטופלים  ותעזור  הטיפול  את  שתקדם 

להשיג את יעדם. הממצא במחקר הכמותי

הסכימו  לא  הנשאלים  רוב  בכך.  תומך 

לחולה.  מסייעת  אלימות  כי  העמדה  עם 

ממצאים אלו תומכים במחקרים קודמים, 

שאלימות  חושב  הציבור  כי  נמצא  בהם 

יתרה   .)19( הטיפול  את  מקדמת  אינה 

הן  הטיפול  באיכות  פוגעת  אלימות  מכך, 

מנקודת מבט המטפלים והן מנקודת מבט 

שעדים  באנשים  פוגעת  ואף  המטופלים, 

לה )23(. עוד נמצא כי אלימות כלפי צוות 

רפואי גורמת לשחיקה של הצוות, תחושת 

יחס  מכך  וכתוצאה  ומתח,  מצוקה  כעס, 

נפגע  המטופלים  עם  והתקשורת  הצוות 

שאנשי  גבוה  סיכוי  ישנו  מכך,  יתרה   .)6(

במתח  חשים  אלימות  החווים  רפואי  צוות 

בעבודה, ללא תמיכה חברתית, יחוו אלימות

וקריטריונים  גורמים  ישנם  לפיכך  חוזרת. 

מסוימים הפועלים כגורמים לאלימות, אך 

הם גם מהווים את ההשלכות של האלימות 

בו זמנית )13,22(. ללא ספק ישנה הסכמה 

שהשלכות האלימות כלפי צוותים רפואיים 

עצמם  בגורמים  גם  ופוגעות  שליליות,  הן 

הבריאות,  במערכת  לאלימות:  המביאים 

על  בכלל.  ובחברה  במטופלים  במטפלים, 

את  לראות  חייב  מהגורמים  אחד  כל  כן, 

התרומה שלו לתופעה, ובשילוב כוחות רב-

תחומי יש פוטנציאל לשנות את המציאות 

העגומה. 

מגבלות והטיית המחקר

אוכלוסיית המחקר נבחרה מתוך המעגלים

החברתיים הקרובים של הסטודנטים, ולכן 

חברתית  רציה  להטיית  אפשרות  הייתה 

במערכת  עובדים  והסטודנטים  מאחר 

בתחילת  זו  הטיה  למזער  כדי  הבריאות. 

לגיטימציה לכל המחשבות ניתנה  הריאיון 

החיוביות והשליליות על אלימות, ורק לאחר

הכמותי. השאלון  על  ענו  המשיבים  מכן 

מייצג שאינו  נוחות  מדגם  זה  במחקר 

בהכרח את תושבי מדינת ישראל. עם זאת, 

הסטודנטים המשתתפים בקורס המחקר

מגיעים השאלונים,  את  הפיצו  ואשר 

ישובים  וממגוון  בארץ  שונים  מאזורים 

)צפון, מרכז ודרום, ישובים עירוניים וכפריים(,

שהציפייה  כך  וערבים,  יהודים  וביניהם 

מגוון  יהיה  קרוביהם  מעגל  שגם  הייתה 

וישקף את המרקם הדמוגרפי בארץ.

סיכום ומסקנות
מחשבות  את  חשף  זה  ייחודי  מחקר 

צוותים  כלפי  אלימות  על  הרחב  הציבור 

שמקרי  חושב  הציבור  כי  עולה  רפואיים. 

אלימות כלפי צוותים רפואיים הם אירועים 

שליליים שאין להם מקום בחברה. על מנת 

לשילוב  זקוקים  אנו  התופעה  את  למגר 

תחום  את  הכוללים   רב-מקצועיים  כוחות 

וביטחון הפנים,  הבריאות, החינוך, הרווחה 

כלל-מערכתית  התערבות  תכנית  לבניית 

הדוגלת באפס סובלנות לאלימות. מערכת

בראש  הנושא  את  לשים  חייבת  הבריאות 

וזמינות להנגשה  ולפעול  העדיפות  סדר 

של השירות, להפחית את העומסים ולהכשיר

התנהגויות עם  להתמודדות  הצוותים  את 

מכך וכחלק  משפחתם,  ובני  המטופלים 

על  זאת  ופחדים,  תסכולים  כעסים,  עם 

מנת למנוע הסלמה לאלימות ובכך לאפשר

לצוות הרפואי לתת טיפול איכותי ומיטבי. 
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תקציר 
הטוב  התזונה  מקור  הוא  אנושי  אם  חלב 

נולדו.  עתה  שזה  תינוקות  עבור  ביותר 

ההמלצה של משרד הבריאות היא להניק 

ששת  במשך  אפשר(  )אם  בלעדי  באופן 

החודשים הראשונים לחיים. בנוסף ליתרונות

התזונתיים של חלב אם, הוא מכיל אנזימי 

עיכול, גורמים אנטי דלקתיים ואנטי ויראליים,

נוגדי חמצון, גורמי גדילה והורמונים, שכולם

והגנה הילודים  מארח  לשיפור  תורמים 

חיסונית ובריאות כללית ארוכת טווח.

הקולוסטרום הוא החלב הראשוני שמייצרת

ומופרש  להריון,   16 משבוע  כבר  האם 

מספר ימים בודדים לאחר לידה. מחקרים 

אישרו כי קולוסטרום מכיל ריכוזים גבוהים 

יותר של ציטוקינים, שלהם תכונות נוגדות 

אנטי  חיסוניים  חומרים  מקנות  והן  דלקת 

וריאליים ואנטי דלקתיים. מתן קולוסטרום 

ברגע שהופרש מהאם יכול לספק תמיכה

שנולדו לילודים  יותר,  גדולה  אימנולוגית 

אם  לחלב  בהשוואה  נמוך  לידה  במשקל 

לתינוקות בוגרים. לאימהות שיולדות במועד

הצמתים  הצמודים באפיתל בשד נסגרים 

הרבה יותר מוקדם מאשר נשים המולידות 

לידה עקב  המופרש  קולוסטרום  פגים. 

של יותר  גבוהים  ריכוזים  בו  יש  מוקדמת, 

ואימונוגלובינים ציטוקינים  חלבונים, 

המופק לקולוסטרום  בהשוואה  שמופרשים 

לתינוק בוגר )4(.

ידי  על  פעולה המתבצעת   - חלב  סחיטת 

האם לאחר לידה במטרה להוציא קולוסטרום

ידנית  מתבצעת  הפעולה  לילוד.  ולהעביר 

ע"י עיסוי השד וסחיטת החלב לכלי/מזרק 
ייעודי וסטרילי. תפקידה של המיילדת הוא 

תסייע  היולדת  של  נכונה  הדרכה  מרכזי. 

בשיתוף פעולה מצידה ובהצלחת התהליך 

לאורך הימים הראשונים לאחר לידה.

מבוא
התבקשתי  MA תואר  לימודי  במסגרת 

אני בה  במחלקה  שינוי  פרויקט  לבצע 

בנושא לבחור  חשוב  לי  היה  עובדת. 

על דגש  עם  כמיילדות,  לנו  משמעותי 

תועלת ליולדת ותינוקה. לאחר שהקשבתי

תרומת  על  עיון  ימי  במסגרת  להרצאה 

סחיטת חלב אם ראשוני לתינוקות שנולדו 

זה  שלי.  היעוד  שזה  הבנתי  המועד,  טרם 

לידה  בחדר  לבצע  מעוניינת  שאני  השינוי 

הילודים הפגים במטרה להעלות את שיעור 

רבים מחקרים  ישנם  מקולוסטרום.  הניזונים 

סחיטת של  חשיבות  על  המדווחים 

ומתן  מוקדמת,  לידה  לאחר  קולוסטרום 

הפג של  הפה  רירית  לתוך  קולוסטרום 

התחלואה שיעורי  את  להפחית  במטרה 

ולשפר את מצבו הבריאותי.

לתינוקות אם  חלב  סחיטת  של  התרומה 

כיעילה הוכחה  המועד  טרם  שנולדו 

ומפחיתה סיבוכי פגות ומוות בקרב הפגים.

בנוסף, סחיטת חלב אם מיועדת גם לנשים

אין אך  ילודים,   / בפגיה  נמצא  שתינוקם 

מסיבות  ולהניק  לגשת  האם  ביכולת 

דימום טוקסמיה,  )כגון  שונות  אימהיות 

של  יציבות  חוסר  או  לידה  לאחר  מוגבר 

של  דרכה  זו  אם  חלב  סחיטת  לכן  האם(. 

האם להעביר לתינוקה את החלב ע" סחיטת

אחות  ע"י  חלב  ומתן  למזרק  החלב 

אם  גם  המיועד,  לתינוק  פגיה/ילודים 

ואחרות. כאלו  מסיבות  נוכחת  לא  האם 

סקירת ספרות
מתרחשות  לידות  מיליון  מחצי  למעלה 

כתוצאה  .37 לשבוע  מתחת  עת  בטרם 

מהתקדמות רפואית חלה עליה בהישרדות 

ובכך מאוד,  קטנים  במשקלים  פגים 

מתווספים מצבים כרוניים הקשורים לפגות

 .)7( חיים  מסכנת  בתחלואה  עליה  וישנה 

קולוסטרום תורם להתפתחות המוח, מכיל 

דלקתיים  אנטי  נוגדנים  של  גדולה  כמות 

גוף,  חום  עוזר לשמור על  ויראליים,  ואנטי 

לעיכול, מקנה פלורה טבעית למעיים  קל 

וחומרתם  שכיחותם  את  כמפחית  והוכח 

של כמה סיבוכים נפוצים של פגים )6(.

יש לעשות כל מאמץ על מנת לעודד את 

שעות  ב-8  קולוסטרום  לשאוב  האימהות 

ככל  מוקדם  הפג  האכלת  לידה.  שלאחר 

להפחית יכולה  בקולוסטרום  האפשר 

במעי,  פתוגניים  חיידקים  של  קולוניזציה 
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ולהפחית  להזנה  המעי  סובלנות  ולקדם 

נמק של המעי, אלח דם ותמותה. תפקיד 

הצוות,  בהיענות  קיים  מאוד  משמעותי 

בסחיטת  ועזרה  ליולדת,  הסבר  בהטמעת 

הקולוסטרום והעברתו לפג )2(.

מחקרים הראו שריכוזים של רוב ציטוקינים

ואימונוגלובולינים בקולוסטרום היו גבוהים 

היו  וההבדלים  בוגר,  בחלב  מאשר  יותר 

 ,G3 אימונוגלובולין  עבור  משמעותיים 

משתמע  ואינטרלוקין.   G4 אימונוגלובולין 

שהתוכן הבקטריולוגי, הביוכימי והאימונולוגי

מאמהות  בוגר  וחלב  קולוסטרום  של 

עבור במיוחד  ערך  בעל  פגים,  לתינוקות 

תינוקות בעלי משקל נמוך )1(.

תיאור הפרויקט
וידע  מודעות  העלאת  הפרויקט:  מטרות 

סחיטת  לחשיבות  המיילדות  צוות  בקרב 

חלב אם לאחר לידה, תוך הקניית מיומנות 

נדרשת.

שיטה וביצוע

עמדות, ידע ומיומנויות: הועבר שאלון לצוות

אלו מדדים  לבדוק  מנת  על  המיילדות 

במטרה להעריך את נחיצות קיום הפרויקט.

בוצע עיבוד סטטיסטי למדדים אלו שהצביע

על נחיצות הפרויקט. 

הפרויקט לביצוע  אישור  קבלת  לצורך 

פגישה עם מפקחת  והטמעתו, התקיימה 

לידה.  חדר  ואחראית  ויולדות  נשים  אגף 

אחיות עם  מפגשים  התקיימו  בהמשך 

סיוע  לצורך  האימהות,  באגף  אחראיות 

רלוונטיות   במחלקות  הפרויקט  בהטמעת 

על  הסבר  קיבלו  הן  לידה.  לחדר  נוספות 

ההשתתפות  חשיבות  הפרויקט,  חשיבות 

שלהן בו והוכן מודל הדרכה.

עם  בשיתוף  אם:  חלב  לסחיטת  ערכה 

ייעודית  ערכה  הוכנה  הדוברות  מערך 

הדרכה  דפי  הכוללת  אם,  חלב  לסחיטת 

ערבית, עברית,  שפות:  )במגוון  ליולדת 

אנגלית, רוסית( וציוד ייעודי הכולל אלכוג'ל, 

שהוא תנאי הכרחי לפני ביצוע הסחיטה.

הכשרת צוות מיילדות: בוצעה בשני שלבים,

שלב תיאורטי ושלב מעשי. בשלב הראשון 

הרצאה  נערכה  מחלקתית  צוות  בישיבת 

לאם  אם  חלב  סחיטת  חשיבות  בנושא 

מהארץ  מחקרים  על  בהתבסס  וליולדת 

של  מודל  על  להדגמה  בנוסף  ומהעולם, 

והצגת  החלב  סחיטת  ביצוע  לאופן  שד 

בוצעה  השני  בשלב  הייעודית.  הערכה 

מיילדת  יולדות,  בנוכחות  מעשית  הדרכה 

בביצוע  החלו  מיילדות  מכן  ולאחר  ואנוכי, 

אם  חלב  לסחיטת  לידה  לאחר  הדרכה 

באופן עצמאי.

בארבע  האימהות  באגף  בוצע  הפרויקט 

חדר  עובר,  אם  יחידת  אשפוז:  מחלקות 

לידה בחדר  סה"כ  ופגיה.  יולדות  לידה, 

אחיות/ צוות  מיילדות,  כ-40  השתתפו 

מיילדות יחידת אם עובר, יולדות ופגיה.

מספר חודשים מסיום  הטמעת הפרויקט 

המיילדות,  לצוות  נוסף  שאלון  הועבר 

בקרב  שינוי  חל  האם  להעריך  מנת  על 

המיילדות בעמדות, ידע ומיומנות.

הערכת הפרויקט

מישורים:  בשני  נמדדת  הפרויקט  הערכת 

תצפית ושאלון.

שימוש תדיר בערכות קולוסטרום  – תצפית 

ייעודיות. 

טרם תחילת הפרויקט לא בוצעה סחיטת 

חלב אם בחדר לידה. חוסר מודעות הוביל 

לכך.

כיום, ארבעה חודשים מתחילת הפרויקט, 

קולוסטרום  ערכות  ב-100  שימוש  נעשה 

בחדר לידה. שימוש בערכות נוספות נעשה 

במחלקות אגף האימהות. 

תחילת לפני  הועבר  השאלון   – שאלון 

הפרויקט למיילדות וכלל 10 שאלות שבדקו

מיילדות  של  ומיומנות  ידע  העמדות,  את 

לסחיטת חלב אם ראשוני. בתום ההתערבות

לשם הערכת הפרויקט הועבר שאלון נוסף 

והתווספו שתי שאלות חדשות  למיילדות, 

לשאלון הקיים: האם היית מוכנה לסחיטת 

חלב אם לפני הפרויקט? והאם את מוכנה

מתייחסת מוכנות  ההתערבות?  לאחר 

לעמדות, ידע ומיומנות.

תוצאים: לפי הסקלה מ 1  עד 5
כאשר 1 = במידה מועטה מאוד

ו-5= במידה רבה מאוד. 

אחרי
התערבות

לפני
התערבות

4.98 2.10 מודעות

5 3.71 ידע

4.91 2.96 מיומנות

4.83 1.2
מוכנות

לפרויקט

מודעותידעמיומנות

6

5

4

3

2

1

0

לאחר התערבות

מודעות, ידע ומיומנות טרם ולאחר התערבות

טרם התערבות



66    האחות בישראל | אוקטובר 2020

דיון/מסקנות והמלצות
לצוות המיילדות תהליך ההדרכה שהתבצע 

האימהות  ובאגף  לידה  בחדר  והאחיות 

היה נחוץ, לאור תוצאות השאלון שהועבר 

והעיד  הפרויקט  ביצוע  על  החלטה  טרם 

תהליך  ומיומנות.  ידע  מודעות,  חוסר  על 

כלי  היווה  הפרויקט  במסגרת  ההדרכה 

הפגים של  בריאותם  לקידום  חשוב 

ומשפחותיהם. 

היענות היולדות להדרכה הוכיחה גם היא 

פעולה שיתוף  היה  הפרויקט.  נחיצות  את 

הוצעה שלהן  היולדות  כלל  של  מלא 

סחיטת חלב לאור לידת פג/אחר.

חודשים  ארבעה  מזה  מתנהל  הפרויקט 

לידה בחדר  יפה  הלל  הרפואי  במרכז 

ובמחלקות אגף האימהות. במטרה לשמר 

את הקיים בקרב צוות המיילדות והאחיות 

התהליך  הטמעת  חיזוק  המשך  נדרש 

עשויה  הצוות  מעורבות  הצוותים.  ושיתוף 

תהליך  להטמעת  נוספת  תרומה  לתרום 

סחיטת חלב האם כשגרה. גיוסם לתהליך 

הפרויקט  הצלחת  להמשך  המפתח  הוא 

והטמעתו.

הפרויקט מהווה חדשנות משני היבטים: 

ומיומנות  ידע  מודעות,  חוסר   - ליש  מאין 

וזו לא  מנעו ביצוע הדרכות לסחיטת חלב 

לאחר  חודשים  מספר  כיום,  התבצעה. 

יש היענות מלאה של הצוותים ההתערבות, 

והיולדות. 

של  שיתופי  צוות  נוצר   – שיתופי  צוות 

פעיל  חלק  הלוקחות  ואחיות,  מיילדות 

נדבך  הוא  שילובן  הפרויקט.  בהטמעת 

נוסף משמעותי בהשגת מטרה משותפת 
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ומשפחתו. קיום תהליך ורווחת הפג  בריאות 

את  שיפר  לצוותים  שהתבצע  ההדרכה 

ומצד  אחד,  מצד  הצוותים  של  היענותם 

ומיומנות  ידע  שני העלה מודעות עצמית, 

לחשיבות הנושא ושמירה על הקיים.

בחדר  המיילדות  לצוות  להודות  רוצה  אני 

לידה ואגף האימהות על שיתוף פעולה ורצון

להטמיע ולקדם את הפרויקט.



המכללה לשוחרי דעת בתל–אביב-יפו
ותרבותית חוויה אינטלקטואלית 

לצוותי מערכת הבריאות, הצטרפו לאלפי תלמידי ה”שחר” 
הנהנים מחוויה אינטלקטואלית במגוון של קורסים ואירועים

לפרטים והרשמה - מכללת השחר 03-5248731

החזר כספי מלא, למי שיבקש לבטל הרשמתו, ללא דמי ביטול עד יום לפני מועד פתיחת הקורס.

האמנות המודרנית שלאחר מלחמת העולם השנייה מוצאת עצמה 
בוחנת מחדש את הנחות היסוד שלה.מהו האדם? מהי תוחלת 

הקיום? ומהו מקומה של האמנות בחיים ובחברה?

צפייה מודרכת במגוון מהיצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית 
בביצועם של הסולנים, התזמורת והמנצחים המובילים בתחום.

סיפורן של האמניות החשובות בעידן המודרני הגלויות והנסתרות. 
נשים מיוחדות ונועזות שהניעו את מהלכי ההיסטוריה.

מסעות מופלאים דרך סיפורים, תמונות וסרטים במדינות ובתרבויות 
רחוקות.

לעיתים קרובות אנו מתקשים ליישם את ההחלטות שקיבלנו. מה 
מניע אותנו? בקורס נלמד איך ניתן באופן מעשי לשפר את חיינו 

ואת בריאותינו הגופנית, הנפשית והרוחנית.

סוגיות אקטואליות ביטחוניות אסטרטגיות נבחרות לאור אירועים 
קונקרטיים שעל סדר היום בישראל.

הסוגיות המשפטיות האקטואליות שעל סדר היום. דילמות 
עקרוניות וערכיות לצד אירועים קונקרטיים.

סיפורי האבות מנקודת זווית מחקרית בנוסח “ביקורת המקרא”: 
מאבקים אידיאולוגיים על אמונה, קדושה ומעמד שבטי.

 25% הנחה בהרשמה לקורסים מקוונים 
)ZOOM-צפיה בשידור חי במפגשי הקורס באמצעות תוכנת ה(

מרצה: דוד איבגי, חוקר, אוצר ומרצה לאמנות

מרצה: אלוף במיל’ גיורא איילנד, לשעבר 
ראש המועצה לביטחון לאומי וראש אגף התכנון 

בצה”ל

מרצה: יוסי נינווה, המומחה לתנ”ך 
ותקופה השואה.

מרצה: פרופ’ סוזי נבות, פרופ’ למשפטים, 
המסלול האקדמי, המכללה למנהל

מרצה: עומר שומרוני, מרצה למוזיקה, אונ’ 
ת”א ומבקר מוזיקה.

מרצה: מירי קרימילובסקי, היסטוריונית 
לאמנות ומבקרת אמנות, אשת קול ישראל

מרצים: ד”ר דניאל נוה, יואל שתרוג, 
הראל סטנטון, עידן צ’רני, רועי גליץ 

ואחרים.

מרצה: ד”ר דינה אייזן

ימי ראשון  |  13:00-11:30

ימי ראשון  |  13:00-11:30ימי ראשון  |  11:00-09:30

ימי שני  |  13:00-11:30

ימי רביעי  |  13:00-11:30

ימי ראשון  |  11:00-09:30

ימי חמישי  |  13:00-11:30

ימי שני ורביעי  |  12:30-11:00

אמנות המאה ה-20

אמנים גדולים בעידן התהפוכותהיצירות הגדולות של המוזיקה הקלאסית

הסדרה הגיאוגרפית - יומן מסע

חשיבה הכרתית אסטרטגיה, מדיניות וממשל

סיפורי אבות

אקטואליה משפטית



גם מרחוק!! 
קורס מקוון להכנה לבחינה

 הממשלתית בסיעוד עם חליל 

* ההרצאות מועברות 
ON-LINE  בכל 

הנושאים 
* ההרצאות מוקלטות - 
ניתן ללמוד שוב ושוב 

בשעות  הנוחות לכם וללא 
הגבלה 

* לפרטים נוספים – 
תבקרו באתר 

אתר תרגול שאלות 
ענק ומודרני שמכיל 
יותר מ 5000 שאלות 

מתוקפות לפי
 נושאים- נפתח 

בדצמבר.

054-2532143  לומדים עם חליל סיעוד
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 הכנה מושלמת לבחינות רישוי  
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פסיכיאטריה

חוק ומשפט 
וטראומה 
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מיילדות

 וגינקולוגיה
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