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דבר יו”ר ההסתדרות אילנה כהן

הנחיות למשלוח מאמרים 

משולחן העורכת חנה שצמן

התמודדות האחיות עם מגפת הקורונה השוואה בין גל ראשון לשני
מיכל רסין,  יפה קורצוויל,  מירי אברהם

רפואה טלפונית ברפואת נשים 
גבריאלה רביצקי,  אביבית לבל,  לירון לוי, איריס מגידו, אנג׳לה אירוני

הערכת איכות של המועצה להשכלה גבוהה על החוגים לסיעוד בארץ
מיכל יצחקי

סכיזופרניה, קורונה ומה שביניהם
ליה חיינקין,  יאנה מלר,  אפרת ויקטור

ההשפעות הפוטנציאליות של מגפת הקורונה על שיעור הילודה העתידי
קרן גרינברג, יעל יששכר מקוזס 

מיפוי הגורמים המשפיעים על ניעות פנים ארגונית של אחיות חדשות בבית חולים
אלעד קובץ, הדר סימנה, ורדית שמש מילגר,  ענת מושקוביץ 

חדשנות בלמידה – לומדה אינטראקטיבית בנושא בדיקות סקירה ביילודים
נירה רוסטמי, מירי סגל, שלמה אלמשנו 

סוגיות אתיות שהעסיקו את החברה הערבית בזמן מגפת הקורונה
דהאמשה כמאל

האם נחוץ להשאיר צנתר שופכתי לאחר ניתוח אורטרוסקופיה
אשר רוזנבלט, זהר דותן, הרי וינקלר, דורית זילברמן, אסף שבירו, ניר קליינמן

זוכרים את אביבית רוטנברג, שאול גבאי ועליזה חנוני 
גולנדר חוה, אייל עורב, תמר זמיר  

מיומנו של בעל של אחות
נעם כהן  

BCG התמודדות עם מחלת השחפת בקום המדינה על ידי מתן חיסון
יעל שליש

האחות בישראל
ביטאון הסתדרות האחים והאחיות בישראל
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צילום השער : ח. שצמן
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דברי יו״ר הסתדרות האחים והאחיות

אפריל  2021

אחיותיי ואחיי, 

עימן הנושאות  האביב  שינוי  רוחות  עם 

תקווה וציפייה לימים טובים ואחרים, ביקשנו

מכם  ואחד  אחת  לכל  ולומר  לרגע  לעצור 

תודה. 

וליבם בישראל  בית  כל  הכרת התודה של 

אל  יוצאת  הזאת,  הארץ  תושבי  כל  של 

האחים   - בהובלתכם  הרפואה,  צוותי 

במלוא  נחשפתם  ששוב  לאחר  והאחיות, 

הדרכם כאשר פעלתם בנחישות, בתעוזה

המתמיד האתגר  נוכח  אל  ובמסירות 

סיכון  תוך  והכל  הקורונה,   נגיף  שהציב 

במקצועיותם אישית.  והקרבה  בריאותי 

את הפכו  האחים  האחיות  ומסירותם, 

התקווה לחזרה לחיים שהיו לנו לאפשרית 

וברת מימוש.

תודה  להשיא  חייבים  אנו  זו,  בנשימה 

אשר  במוסדות,  האחיות  לוועדי  מיוחדת 

מעבר לעובדה שהיו חלק מעבודת הקודש

לא ובשעות  במקביל  הנגיף,  במיגור 

נציגי האחיות בכל הארץ,  שעות, המשיכו 

האישיים,  והקשיים  העיתים  צוק  למרות 

האחים  זכויות  משמר  על  יציבים  לעמוד 

מנת על  ליאות  ללא  ולפעול  והאחיות 

תושבי  לכל  הולם  רפואי  טיפול  להבטיח 

הארץ.

התודה והברכה לה אנו זוכים בימי הקורונה 

מחזקת את רוחנו ומוכיחה שוב את מקומו 

האחיות  מקצוע  של  והמשמעותי  המרכזי 

שלנו  האחריות  ואת  הבריאות,  במערכת 

האחיות והאחים לבריאות העם כולו. 

דווקא מתוך האחריות הלאומית הזו שעל 

ונפעל השמרים  על  נשקוט  לא  כתפינו, 

להעניק  שנמשיך  מנת  על  באחריות 

הולם,  רפואי  טיפול  המדינה  לאוכלוסיית 

וזאת  הקורונה,  בתקופת  שהוכחנו  כפי 

ניתן יהיה להבטיח רק באמצעות הקצאת 

משאבים וכלים מספיקים בידי האחיות על 

ידי המדינה ומוסדות הבריאות השונים.

מקריסת החשש  כי  נזכיר  זה  בהקשר 

במסדרונות,  החולים  הבריאות,  מערכת 

חולים מונשמים ללא מענה מיטבי, תורים 

ועוד, כל אלה היו מנת חלקה של מערכת 

הבריאות עוד לפני שהגיחה מגפת הקורונה,

יהיה  הקורונה  דעיכת  לאחר  גם  כן  ועל 

עלינו לדאוג כאמור שמחזות אלו לא ישנו, 

וכי יהיו לכל האחיות תנאי העבודה ראויים 

המאפשרים טיפול איכותי ובטוח, למטופלים

כמו גם לאחיות.

המחסור של  ובהקשר  הנשימה,  באותה 

האחים  זמינות  וחשיבות  במשאבים 

והאחיות לעבודה מקצועית, משרד הבריאות

ביחס  מחדש  מסלול  לחשב  כעת  מחויב 

והפעולות  נגמרות  הבלתי  לבירוקרטיות 

המיותרות הרבות שגזלו זמן אחיות מקצועי

יקר, ואשר הרחיקו את האחות מהמטופל.

אנו תקווה כי תיכון סוף סוף ממשלה יציבה 

שתציב את מערכת הבריאות בראש סדר 

טובה  רפואה  ותבטיח  הלאומי,  העדיפות 

לא רק במגיפה אלא גם בשגרה.

של  ימים  לכם  לאחל  אבקש  דבריי  בסיום 

בעבודת  עצמית  והגשמה  שמחה  שקט, 

הקודש שאתם עושים יום יום.

שלכם,  

אילנה כהן  
יו"ר הסתדרות האחיות  

בהוקרה ובברכת אביב שמח,  
הסתדרות האחיות   



  האחות בישראל | אפריל 2021      5

במסגרת ערב  משמרת  א',  שנה  סוף 

כירורגית.  במחלקה  הקלינית  ההתנסות 

הייתי כבר אחרי התנסות במחלקת ילדים

אחת  אחות  עם  ועבדתי  לידה,  ובחדר 

שהייתה גם אחראית המשמרת. כבר הכרתי

פעמים. כמה  כבר  יחד  עבדנו  אותה, 

מיילדת, להיות  החלום  על  לה  סיפרתי 

מלאה במחלקה  מטפלות  אנו  בעוד 

ביותר מ-50 מטופלים.

אחת המטופלות, אישה צעירה עם מחלת 

מעיים כרונית, הייתה בהריון בחודש שישי 

היריון(. בשבועות  דיברנו  לא  עדיין  )אז 

תרופה עם  חוקנים  כלל  בה  הטיפול 

במעיים.  הדלקת  את  להפחית  שאמורה 

כיבוי  לקראת  המאוחרות,  הערב  בשעות 

עברנו  המחלקה,  נוהלי  פי  ועל  האורות 

הערב  בסידור  ערב".  ל"סידור  במחלקה 

מוציאים  והמיטות,  החדרים  בין  עוברים 

למי  מצעים  מסדרים  מיותרים,  אוכל  כלי 

שצריך, מוסיפים שמיכה, שואלים מה עוד 

צריך ומכבים אורות.

לפתע נשמעה צעקה מחדרה של המטופלת:

"אני יולדת, אני יולדת. ילדתי!".
הצעקה.  עוצמת  את  בכתב  לתאר  קשה 

הסדין  את  הרמנו  לחדר,  במהירות  רצנו 

ושם, בתוך שק מי שפיר שלם, שטה לה 

והאחות  מהר  התעשתנו  קטנה.  עוברית 

לי  שרמזה  לפני  לא  עזרה,  להזעיק  רצה 

שאני כבר אדע מה לעשות. אני נשארתי 

ומנסה  מהמטופלת,  יותר  מבוהלת  שם, 

לחשוב מה לעשות. ידעתי  שהאחות סומכת

הייתי  כבר  הכל,  אחרי  שלי.  התושייה  על 

בהתנסות בחדר לידה.

עצמי את  מצאתי  לחשוב  להצליח  כדי 

בראש  לי  שרצו  המחשבות  את  מדברת 

בקצב מסחרר. "טוב, צריך שדה סטרילי",

לידה בהפתעה | בטי מאיר
bmeir@gmail.com

ואני רצה להביא מחדר הטיפולים איזושהי 

ערכה סטרילית וזוג כפפות.

מקבלת  היא  אז  בפנים,  עדיין  "השליה 
שדה  פתיחת  בזמן  חושבת  אני  חמצן", 

סטרילי. שניה אחר כך נפלטת גם השליה. 

"אין ברירה, צריך לפקוע את שק מי השפיר",
הפעולה.  את  מבצעת  רועדות  ובידיים 

לנגב  "צריך  כמו שלמדתי:  עכשיו פעלתי 

היטב, אחרת תאבד מחום הגוף". אני מנגבת

את לשמוע  שמחה  בזהירות,  ועוטפת 

התינוקת בוכה. בכי חלש, אבל בכי. 

"היא בוכה", אני אומרת לעצמי. "היא מכוסה,
היא תהיה בסדר". ברגע זה מגיעים רופא 

את אוספים  ילדים,  ממחלקת  ואחות 

האפרוחית בידיים מיומנות לקבלת טיפול, 

ואני נשארת עם דופק 200 ועם המטופלת 

שמופתעת ונרגשת לפחות כמוני.

אז נכון שידעתי שאני רוצה להיות מיילדת, 

לי  לקח  בתכנון.  היה  לא  כזה  אירוע  אבל 

ובעיקר עשיתי,  ומה  קרה  מה  להבין  זמן 

הבנתי שכל הזמן הזה, שכנראה לא לקח 

יותר מחמש דקות אבל בעיני נמשך נצח,

דיברתי לעצמי בקול רם. הייתי חייבת לשמוע

מה  להחליט  כדי  שלי  המחשבות  את 

מה  תוהה,  אני  היום  וגם  תהיתי,  לעשות. 

התלמידה על  מטופלת  אותה  חשבה 

שאולי  או  עצמה.  אל  שמדברת  המוזרה 

מרוב לחץ היא בכלל לא שמעה אותי.

והאחות, לא היו לה די מילים כדי להודות 

לי על התושייה. עכשיו היא הייתה בטוחה

בכל  מיילדת.  להיות  שנועדתי  לחלוטין 

שוב  מחייכות  אנחנו  נפגשות  שאנו  פעם 

ונזכרות באותו סיפור. התינוקת הזו  ושוב 

צריכה להיות היום כבר אישה ואימא, אולי 

אפילו סבתא. מעניין מה איתה. 

ִהְתַחְּיבּות ִּבְלִּתי חֹוֶזֶרת

ַהָּׁשבּוַע ִהְתַחּיְַבִּתי ְלַעְצִמי ְולֲַאֵחִרים,

ָלִׁשים ּבַּצַד ֶאת ָּכל ַהָּצרֹות ְוַהִּקיטֹוִרים.

ְולֲַחׁשֹב  ַרק  ַמֲחָׁשבֹות אֹוְּפִטיִמּיֹות

ַמְרִּגיִׁשים?

מֹוָדה, ֶזה לֹא ָּפׁשּוט. ִּכי ֲאנְַחנּו ְרחֹוִקים  

ּוְלִמי ֶׁשּלֹא יֹוֵדַע אֹו לֹא ָחַׁשב

אֹו לֹא ָׂשם ֵלב  

ַהְרֵּבה יֹוֵתר ַקל ְלַהֲעִביר ִּבּקֶֹרת

ְמֻאָּׁשר ִמָּלה ְמפְַרֶּגֶנת ְוַרָּכה. 

ִּבְמֻיָחד ְלָכֵאֶּלה  ֶׁשֵאין ָּבֶהם

ֶעֶצם ַאַחת טֹוָבה.  

ָוֳאִני ִמְׁשַּתֶּדֶלת ַמָּמׁש ַמְׁשִקיָעה

ִלְהיֹות ֶנְחָמָדה - ְלַחֵּיְך ְלֻכָּלם

ִלְנׁשֹם ָעמֹק ִלְפֵני ֶׁשֲאִני קֹוֶפֶצת

לֹוַמר ּתֹוָדה ּוְסִליָחה  

ְוִלְׁשאֹל ָמה ִנְׁשָמע

ְוִאם ִּתְׁשְמעּו ְּבקֹוִלי

ֲאִני ַמְבִטיָחה ִיְהֶיה טֹוב

ּגַם ַהָּׁשָנה

יֹום ַעְצָמאּות ָׂשֵמַח

מתוך הספר,  חנה שצמן - חן שרה בלוז, 2021, 

בהוצאת חבצלת. פתח תקווה. 

קיבלנו הרבה סיפורים למדור אחיות זוכרות
נשמח לקבל עוד  סיפורים ולפרסם אותם מעת לעת בגיליונות האחות בישראל

הנה סיפור מרגש שכתבה בטי מאיר. עברו הרבה שנים מאז אבל את החוויה
הזו אינה שוכחת.
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הנחיות למחברים לכתיבת מאמר
את כתב היד  הכתוב בעברית יש לשלוח בדואר אלקטרוני לעורכת 

Blue_or@yahoo.com :העיתון, חנה שצמן

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

שמות המחברים, תפקידם,  התואר האקדמי וההשתייכות המוסדית 

ומספרי טלפון  ובנוסף כתובת, כתובת דואר אלקטרוני  של הכותבים 

והכותבים  בצורה  נא לרשום את פרטי המאמר  בנוסף  להתקשרות. 

הבאה:

שם
המאמר

שם
המאמר 
באנגלית

שמות
הכותבים 
בעברית

שמות
הכותבים
באנגלית

כתובת
אי מייל של

מכותב ראשי

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: 
יותר משלוש(  )לא  לנושא המאמר.  ניתן לצרף תמונות  רלבנטיות 
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 בפורמט 

 Jpeg

מראי מקום  
על מנת להקל על הכותבים  יצוין רישום מראי המקום  בגוף המאמר
המקום  מראי  ברשימת  במאמר.  ברצף  סידוריים  במספרים 
לפני  )עברית  הא-ב   סדר  לפי  הפריטים  יופיעו  המאמר  בסוף 
אנגלית( ויכילו את המידע בסדר הבא: שמם של כל המחברים, 
שנת ההוצאה, אם הציטוט הוא מסקירה, ממכתב או מתקציר, יש 
לציין זאת בסוגריים רבועים. אם הציטוט נלקח מספר, יש לציין 
את שמות מחברי הפרק הרלוונטי, את  שמות עורכי הספר, שם 

העיר, שם המוציא לאור, מספרי עמודים. 
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'

)מומלץ  שימוש  נעשה  שבהם  המקורות  במספר  חסכנות  לנהוג  יש 

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

לפני הפרסום יישלח המאמר להגהה אחרונה. אם לא תתקבל תגובה 

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

שלמי תודות - אם יש, יובאו בסוף המאמר. 

כללים אתיים: 
שמירה על כללי אתיקה בפרסום מהווה נדבך חשוב לקידום מקצוענות.

כל אחד ממחברי המאמר חייב להיות שותף משמעותי, לקבל אחריות 

מלאה על תכני המאמר, ולעמוד באמות מידה המפורטות להלן:

השתתף  או  למאמר  שהובילה  העבודה  את  ותכנן  הרעיון  את  הגה 

באופן פעיל ומשמעותי בפירוש הממצאים או שניהם. 

השתתף בכתיבה או תרם באופן משמעותי לדיון בספרות ובממצאים, 

ולעריכה של המאמר. אישר את הגרסה הסופית. 

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

חשובים ככל שיהיו, אינם, כשלעצמם, נימוק להיכלל במעמד "מחבר" 

ברשימת כותבי המאמר. ניתן לציין אנשים שתרמו למחקר אך אינם 

תודות  להכרת  ייעודי  סעיף  במסגרת  "מחבר",  של  להגדרה  עונים 

של  שמו  יופיע  הכותבים  רשימת  בראש  כי  מקובל  המאמר.  בסוף 

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 

כל בסיעוד".  ובפרסום  במחקר  והציבור  המקצועית  הקהילייה  אמון 

המחברים יחתמו על המכתב בשם ובחתימה אישית תוך ציון תאריך. 

ללא אישור הנ"ל המאמר לא יפורסם. 

אם  בעברית.  לפרסום  נמסר  שטרם  מאמר  לעיון  תקבל  המערכת 

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

לפרסמם  מותר  בישראל,  האחות  בבטאון  אור  ראו  שכבר  מאמרים 

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

הפרסום הקודם בבטאון האחות בישראל. 

תהליך השיפוט והפרסום: 
העיתון  מערכת   מסתייעת  היד  כתב  פרסום  על  ההחלטה  בתהליך 

אובייקטיבי- על שיפוט  ומקפידה  קוראים מעריכים  בחוות דעת של 

אנונימי. יתכן כי המחברים יתבקשו לתקן את המאמר לפי חוות הדעת 

יעברו  המאמרים  אליהן.  שיצורפו  הראשי  העורך  להנחיות  ובהתאם 

עריכה מדעית ועריכת לשון. 

אחרת  טעות  או  דפוס  טעות  שיבוש,  לכל  אחראית  אינה  המערכת 

בנוסח המאמר שיפורסם. המערכת אינה אחראית לשמירת טיוטות 

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

דיגיטאלית. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה שולחת תדפיסים 

למחברים. 
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משולחן העורכת
נפגשנו עם  ולחיים.  מה השתנה הפסח הזה, של תשפ"א, מחג הפסח הקודם? שבפסח הזה התחלנו לחזור לשפיות 

קרובים ורחוקים, התחבקנו עם יקירים, יצאנו להתחסן, חזרנו מחוזקים וכולנו תקווה שהמגפה מאחורינו ועתיד  נוח, בריא 

ומאושר יותר לפנינו. 

ומה בגיליון הנוכחי? עקבותיו של הווירוס עדיין מציצים אלינו ברוב המאמרים, בין אם במחלקה הפסיכיאטרית, בהתמודדות

האתיות   הסוגיות  בבחינת  נתמודד  כן  הקורונה.  שלאחר  הולדה  בפוטנציאל  ונדון  טלמדיסין,  באמצעות  בקהילה,  נשים 

ואחרות שהעסיקו את החברה הערבית הגדולה, ובניטור החינוך בישראל על ידי המל"ג.  

כיצד ונבחן  ההיסטוריה  בדפי  נדפדף  עובדים במחלקות האשפוז,  ניידות  נבחן  בנושאים אחרים.  גם  נעסוק  כמובן   אך 

ניתוח אחרי  צנתר  להשאיר  מקום  עדיין  יש  האם  נשאל  שחפת,  נגד  חיסון  עם  החמישים  שנות  של  ישראל  התמודדה 

אורולוגי ונלמד על פיתוח לומדה דיגיטלית לבדיקות סקירה ביילודים.

לסיעוד בחוג  ותיקה  מורה  רוטנברג  אביבית  השנה:  לעולמן  והלכו  בישראל  לסיעוד  שתרמו  דמויות  משלוש  ניפרד 

והאחיות  נציגת הסתדרות האחים  ועליזה חנוני  והאחיות באיכילוב  ועד האחים  יו"ר  גבאי  אוניברסיטת תל אביב, שאול 

בירושלים  יהיה זכרם ברוך.

תמונת השער מציגה את התחדשות האביב היפה והקצר בארצנו.

אחים ואחיות מוזמנים לשלוח צילומים פרי מצלמתם לעמודי השער הבאים.

חנה שצמן         
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תקציר
התמודדות  על  למחקרנו  בהמשך  רקע: 

מגפת של  הראשון  הגל  עם  האחיות 

הקורונה, חזרנו לבדוק כיצד הן מתמודדות 

עם  הגל השני של המגפה, תוך השוואת 

הראשון. בגל  שזיהינו  לזו  התמודדותן 

תשובות לשאלות אלו עשויות ללמד אודות 

יעילות מדיניות הסיעוד שגובשה בעקבות 

ודרכי תובנות  לקדם  וגם  הראשון,  הגל 

התמודדות של  בתהליך  התערבות 

מתמשכת עם מגפה.

הלסינקי ועדת  ע"י  אושר  המחקר  שיטה: 

והופץ  פריטים   29 כלל  השאלון  מוסדית. 

בתוכנה  ,whatsApp-וה המייל  דרך 

אינטרנטית.  השיבו עליו 614 אחים ואחיות 

בגל   350 בביה"ח,  השונות  מהמחלקות 

הנתונים  ניתוח  השני.  בגל  ו-264  הראשון 

כלל סטטיסטיקה תיאורית וניתוחית. 

רוב  את  שאפיין  העיקרי  הפחד  תוצאות: 

המשתתפים בשני הגלים היה מפני הדבקת

השני. בגל  שגבר  בנגיף,  משפחתם  בני 

חברים  ששכנים,  שהרגישו  דיווחו  כשליש 

מחשש  מהם  מתרחקים  משפחה  ובני 

ירידה בביה"ח,  עבודתם  בשל  להידבק 

מובהקת בהשוואה לגל הראשון. התחושה

קורונה בחולי  לטפל  כדי  אומץ  שדרוש 

לרוב זאת,  למרות  השני.  בגל  התחזקה 

התמודדות האחיות עם מגפת הקורונה -
השוואה בין הגל הראשון לגל השני:

תחושות, עמדות, אמונות וביטויי התנהגות 
RN, MA, MEM ,3מירי אברהם RN, MP; ,2יפה קורצוויל ; RN, PhD ,1מיכל רסין

1יחידת מחקר בסיעוד, 2מפקחת מחשוב ופרויקטים, 3מנהלת הסיעוד,

מרכז רפואי שמיר )אסף הרופא(

rasinm@shamir.gov.il :מחבר מכותב

ספק  היה  לא  הגלים  בשני  המשתתפים 

במחיר  גם  קורונה,  בחולי  לטפל  שעליהם 

ניכרת  השני  בגל  כי  אם  עצמי,  סיכון  של 

עלייה מובהקת בהתלבטות )P=0.001( בגל 

בגאווה   )P=0.000( חדה  ירידה  חלה  השני 

מעריך  שהציבור  ובתחושה  אחות  להיות 

הצוות  של  לתחלופה  הסכמה  פועלן.  את 

המטפל בחולי קורונה כדי למנוע שחיקה 

הייתה גבוהה בשני הגלים, והתחזקה עוד 

יותר בגל השני. פחות נבדקים היו מוכנים 

בגל  קורונה  במחלקות  הצוות  את  לתגבר 

מיוזמתם  להתנדב  הסכימו  ופחות  השני, 

לעבודה במחלקות אלו )P=0.000(. מאפייני 

אלו שהיו מוכנים לתגבר בשני הגלים היו: 

גברים יותר מנשים )P=0.001(; ככל שהתפקיד

לתגבר  הנכונות  עלתה  כך  יותר  בכיר  היה 

אחראיות  אחיות  אצל  בעיקר   ,)p=0.006(

)גל ראשון 78.3%; גל שני 78.6%(.  הסכמה 

עם החלטות משרד הבריאות ירדה באופן 

מובהק בגל השני )P=0.000(, במיוחד בנוגע 

להחלטה להטיל סגר בחגי תשרי. האמונה 

שהנגיף הונדס במעבדה והופץ בטעות או 

בזדון, והאמונה בהתפתחות חסינות עדר, 

גם  כמו  השני,  בגל  מובהק  באופן  ירדה 

האמונה שהמגפה תעלם עד קיץ 2021.

דיון ומסקנות: בזמן שעבר בין הגל הראשון

ההתנדבות ברוח  ירידה  חלה  השני  לגל 

ובאמונה קורונה  במחלקות  לעבודה 

מצביע  הדבר  הבא.  בקיץ  ייעלם  שהנגיף 

על עייפות הצוות, שהפך לפחות אופטימי

שהבין כיוון  הראשון,  בגל  שהיה  מכפי 

שמדובר בוירוס שעלול להישאר כאן לאורך 

שיושמו שחיקה  למניעת  פעולות  זמן. 

בעקבות הגל הראשון של הקורונה, במרכז

צוות החלפת  ובהם  שמיר,  הרפואי 

עולות  חודשיים,  כל  קורונה  במחלקות 

המשתתפים  תחושת  עם  אחד  בקנה 

למנוע כדי  צוותים  תחלופת  לבצע  שיש 

על  מצביעות  בספרות  הראיות  שחיקה. 

של  סימפטומים  מפתחים  שצוותים  כך 

קורונה.  במחלקות  עבודה  עקב   PTSD
צורך  על  המורה  חדש,  בהיבט  מדובר 

גם  בצוותים  ותמיכה  זמן  לאורך  במעקב 

ולא  קורונה,  במחלקות  לעבוד  כשסיימו 

אלו.  במחלקות  עבודתם  במהלך  רק 

שורות  כתיבת  שבזמן  לציין,  חשוב 

מה יודעים  לא  אנחנו   ,)15.11.20( אלו 

כשהשפעת החורף  של  בעיצומו  יקרה 

גם אנחנו  במסדרון.  ייפגשו  והקורונה 

החיסונים יגיעו  בדיוק  מתי  יודעים  לא 

שכאשר להניח  יש  השפעתם.  תהיה  ומה 

ממצאי המחקר יפורסמו נדע הרבה יותר.

רקע
החל ממרץ 2020 מתמודדת מדינת ישראל,

הגל  את  הקורונה.  נגיף  עם  כולו,  והעולם 
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מוצלחת  בצורה  ישראל  עברה  הראשון 

חולים  של  יחסית  נמוך  מספר  עם  למדי, 

קשים ונפטרים. ב-17 במאי 2020 החליטה 

הממשלה על הסרת חלק גדול מהמגבלות

הגל  עם  ההתמודדות  במסגרת  שהוטלו 

הקורונה  חולי  במספר  הירידה  הראשון. 

בארץ והקלת הגבלות הסגר יצרו תחושה

רגיעה  אחרי  עברה.  הקורונה  שתקופת 

החלו  הנתונים  משבועיים  למעלה  של 

הגל  של  התפרצותו  תחילת  על  להראות 

מהסגר מדי  מהירה  מיציאה  שנבע  השני, 

החברתי.  הריחוק  כללי  על  שמירה  ואי 

נבעה  ההתפרצות  הראשון  שבגל  בעוד 

בעיקר מנוסעים השבים מחו"ל, בגל השני

ומקומית.  קהילתית  היא  ההתפרצות 

יום  במאי,  ה-17  אחרי  חודשים  מספר 

בתוך  עמוק  ישראל  הייתה  הסגר,  שחרור 

במיוחד, כשמספר החולים  גל שני מאיים 

הראשון.  בגל  שהיה  זה  את  בהרבה  עובר 

בנובמבר   15( אלו  שורות  כתיבת  בזמן 

2020(, הגל השני של הקורונה מכה ברחבי

וסביבתה ספרד,  בירת  במדריד,  הגלובוס. 

הקשה העלייה  בגלל  נרחב  סגר  הוטל 

בתחלואה, שהפכה אותה לעיר ה"אדומה" 

הראשונה הבירה  זו  באירופה.  ביותר 

ביבשת אירופה שחזרה לסגר בגל הנוכחי, 

וסביר להניח שרבות עוד יגיעו בעקבותיה. 

בבריטניה המצב יצא מכלל שליטה וייתכן

בברזיל  בלונדון.  סגר  על  יוכרז  שבקרוב 

שנים.   100 מזה  לראשונה  הקרנבל  בוטל 

קשה,  להיות  ממשיך  המצב  אירופה  בכל 

גדול החדשים  במקרים  העלייה  וקצב 

במדינות הראשון.  בגל  מאשר  יותר  אפילו 

לבצע החלו  ובארה"ב  באירופה  רבות 

מקומות  כל  סגירת  תוך  מקומיים,  סגרים 

העבודה הלא חיוניים והחלת עוצר משעות

חלק לבוקר.  עד  המוקדמות  הערב 

יהיה  שלא  כך  על  מצהירות  מהמדינות 

מסתבר המדינה.  בכל  מלא  מסגר  מנוס 

מהראשונה, קטלנית  השנייה  שההתפרצות 

השפעת  שבמגפת  אותנו  לימד  והעבר 

בני  מיליון  מ-50  יותר  שהרגה   ,1918 של 

אדם, הגל השני היה קטלני יותר מהראשון 

.)1,11,12(

הבריאות  מערכת  קריסת  מפני  החשש 

בשל ריבוי חולי הקורונה, הוביל את מדינת

תשרי בחגי  שני  סגר  להטיל  ישראל 

מערכת   .)11.10.20  -  18.9.20 )בתאריכים 

הבריאות נערכה להתמודד עם הגל השני 

ביעילות רבה יותר מאשר עם הגל הראשון,

כשהיא למודת ניסיון ובעלת משאבי מיגון 

כבר  שהצוות  למרות  יותר.  טובים  וטיפול 

עד  ויודע  הקודם  הגל  לאחר  יותר  מנוסה 

במחלקות  העבודה  הנגיף,  מדבק  כמה 

מבלי  מתמשך,  ועומס  לחץ  תחת  קורונה 

של לשחיקה  הובילו  הסוף,  את  לראות 

המטפלים. המחלה המתעתעת והטיפולים

נפשית,  בתמיכה  היד  אוזלת  הניסיוניים, 

הייאוש  המטופלים,  של  הבודד  המוות 

עם מרחוק  המתמודדות  המשפחות  של 

עם  מתמשכת  מעבודה  העייפות  האובדן, 

טיפול מהיעדר  והתסכול  מסורבל  מיגון 

אפקטיבי וסוף למגפה, נתנו את אותותיהם

בצוות המטפל )2, 12, 14(. בארה"ב דיווח

 200,000 כי  האמריקאי  האחיות  איגוד 

אחיות חוו סימפטומים של פוסט טראומה

מגפת עם  התמודדותן  עקב   ,)PTSD(
הקורונה )15(. 

היו  הראשון,  לגל  בדומה  השני,  בגל  גם 

אלו האחיות שניצבו בחזית הטיפול בחולי 

הקורונה. בהמשך למחקרנו שנועד לזהות 

הראשון  הגל  עם  האחיות  התמודדות  את 

של מגפת הקורונה )3(, חזרנו לבדוק כיצד 

הן מתמודדות עם  הגל השני של המגפה, 

לזו שזיהינו בגל  תוך השוואת התמודדותן 

הראשון מבחינת תחושות, עמדות, אמונות

אלו  לשאלות  תשובות  התנהגות.  וביטויי 

ללמד  עשויות  האחיות,  ראות  מנקודות 

שגובשה  הסיעוד  מדיניות  יעילות  אודות 

השיגה היא  האם  הראשון.  הגל  בעקבות 

המשאב  ניהול  מבחינת  מטרותיה  את 

הצוות. לצרכי  הולם  מענה  ומתן  האנושי 

יתר על כן, היא עשויה להצביע על צרכים 

השני,  הגל  בעקבות  שהצטברו  נוספים 

התערבות ודרכי  תובנות  לקדם  ובכך 

עם  מתמשכת  התמודדות  של  בתהליך 

מגפה.

מטרת מחקר 
להשוות את התמודדות האחיות עם מגפת 

הקורונה בין הגל הראשון לגל השני מבחינת

התנהגות. וביטויי  אמונות  עמדות,  תחושות, 

שאלות מחקר
השוואה  נערכה  שלהלן  השאלות  *בכל 

בין הגל הראשון של הקורונה לגל השני

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. מהם עמדות האחיות לגבי סוגיות 

בניהול כוח אדם בסיעוד בימי הקורונה 

)משמרות של 12 שעות, עבודה במחלקות

קורונה ועוד(, והאם 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 

שהתבסס שאלון  הראשון  הגל  במסגרת 

נועד  השאלון  שנסקרה.  הספרות  על 

לברר תחושות, עמדות, אמונות, התנהגות
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מחלת לגבי  האחיות  של  ידע  ומקורות 

קצר בהסבר  נפתח  השאלון  הקורונה. 

שמירת על  דגש  תוך  המחקר,  מהות  על 

אנונימיות המשיב. 

הבודקים  פריטים  מ-8  מורכב  השאלון 

)לדוגמא: ושליליות  חיוביות  תחושות 

"פחדתי להידבק במחלה", "הרגשתי גאווה 
פריטים   4 להיות אחות בתקופה הזאת"(, 

כוח  לניהול  בנוגע  לעמדות  המתייחסים 

אדם )לדוגמא: "צריכה להיות תחלופה של 

למנוע  כדי  קורונה  בחולי  המטפל  הצוות 

שחיקה"(, 12 פריטים בודקים ידע ומקורות

לגבי לי  שיש  "המידע  )לדוגמא:  מידע 

4 מקצועית"(,  מספרות  הוא  המחלה 

כלפי עמדות  לזהות  נועדו  שאלות 

המדינית  ברמה  שהתקבלו  ההחלטות 

פסח בחגי  הסגר  בעד  "אני  )לדוגמא: 

תשרי"(  בחגי  הסגר  בעד  ושבועות\אני 

מחלת  לגבי  אמונות  בודקים  פריטים  ו-4 

בחזרה מאמין  "אני  )לדוגמא:  הקורונה 

כדי  נמוך  בסיכון  אנשים  של  לשגרה 

חסינות  ותתפתח  אנשים  יותר  שיידבקו 

נכללו  השאלון  של  האחרון  בחלק  עדר"(. 

ותק  גיל,  מין,  ובהם:  דמוגרפיות  שאלות 

לדרג  התבקשו  המשתתפים  וכו'.  מקצועי 

בסולם  ההיגדים  עם  הסכמתם  מידת  את 

בן 4 רמות, שנע בין 1 = בכלל לא מסכים, 

ל-4 = מסכים מאוד. בשלב עיבוד הנתונים

בערכי נומרית  טרנספורמציה  בוצעה 

הסולם, כדי שהנתונים יהיו בעלי כיוון ברור: 

סולם  הופק  ערכים   4 בן  מדרג  מסולם 

ונוטה מאוד  כשמסכים  ערכים,   2 בן  שמי 

לא ובכלל  אחד,  לערך  חוברו  להסכים 

מסכים ונוטה לא להסכים חוברו לערך שני.

הליך

המחקר אושר ע"י ועדת הלסינקי מוסדית.

בגל  ימים  שמונה  למשך  הופץ  השאלון 

 ,)30.4.20-8.5.20 )בתאריכים:  הראשון 

)בתאריכים  ימים   18 למשך  השני  ובגל 

הייתה  שההיענות  כיוון   ,)1.9.20-18.9.20

אחיות  בין  הופץ  השאלון  יותר.  נמוכה 

המייל  דרך  בביה"ח,  השונות  במחלקות 

אינטרנטית תוכנה  ע"י   ,whatsApp-וה

בסיס על  היה  השאלון  מילוי   .)online(

היה  השאלון  עליו.  לענות  האחות  נכונות 

נשמרה.  המשיב  ואנונימיות  שם  ציון  ללא 

ניתוח הנתונים: 

בוצע בתוכנה הסטטיסטית SPSS. משתנים

אחוזים באמצעות  תוארו  קטגוריאליים 

ומשתנים רציפים תוארו באמצעות ממוצע 

וסטיית תקן. השוואה בין נקודות המדידה

בוצעה באמצעות Chi-square test עבור

ANOVA-ו T-test משתנים קטגוריאליים, וע"י

 p-value למשתנים רציפים. בכל האנליזות

של פחות מ-0.05 נחשב מובהק סטטיסטי. 

ממצאים 
במחקר השתתפו 614 נבדקים: 350 אחים 

השני. בגל  ו-264  הראשון  בגל  ואחיות 

בסוף )ראה   1 מס'  בטבלה  כמתואר 

 43.8 היה  הממוצע  גילם  המאמר(, 

גברים, השאר  וכל  נשים  היו   81% שנים. 

המשתתפים  .)73.3%( נשואים  רובם 

היו  כשליש  ביה"ח.  מחלקות  מכל  היו 

מתגברות או  הקורונה  ממחלקות  אחיות 

המקצועי הוותק  אלו.  במחלקות  שעבדו 

נמצאו לא  שנים.   17 היה  הממוצע 

הבדלים מובהקים ברוב המשתנים האישיים

שנבדקו, בין שתי נקודות המדידה. 

תחושות המבטאות פחד

העיקרי  הפחד   ,2 מס'  בטבלה  כמתואר 

שאפיין את רוב המשתתפים בשני הגלים 

בנגיף.  משפחתם  בני  הדבקת  מפני  היה 

הפחד  השני.  בגל  במקצת  עלה  אף  הוא 

בגל  במקצת  ירד  במחלה  הידבקות  מפני 

השני )56.3%(, אך ללא הבדלים מובהקים 

שכמחצית  בעוד  הראשון.  לגל  בהשוואה 

דיווחו שהרגישו בגל הראשון  מהמשתתפים 

מתרחקים משפחה  ובני  חברים  ששכנים, 

עבודתם  בשל  להידבק  מחשש  מהם 

מובהקת  ירידה  חלה  השני  בגל  בביה"ח, 

למחצית  מעל  כך.  על  דיווחו  כשליש  ורק 

כדי  אומץ  שדרוש  חשבו  מהמשתתפים 

לטפל בחולי קורונה, ותחושה זו התחזקה 

בגל השני. למרות זאת, לרוב המשתתפים 

בשני הגלים לא היה ספק שעליהם לטפל 

בחולי קורונה, גם במחיר של סיכון עצמי, 

מובהקת  עלייה  ניכרת  השני  בגל  כי  אם 

גל  התפרצות  מפני  החשש  בהתלבטות. 

מידה  באותה  גבוה  היה  קורונה  של  נוסף 

בשתי נקודות המדידה. לא נמצאו הבדלים 

מובהקים בפריטים המבטאים פחד כתלות

כן,  כמו  ומקצועיים.  אישיים  במאפיינים   

נבדקים בין  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא 

נבדקים  לבין  קורונה  במחלקות  שעבדו 

שלא עבדו במחלקות אלו. 

P-value גל שני גל ראשון טבלה מס׳ 2 - איפיון תחושות של פחד

NS 87.8% 84% פחדתי שבן משפחתי ידבק במחלה ממני

NS 56.3% 59.5% פחדתי להידבק במחלה

0.000 33.2% 52% שכנים חברים משפחה וכו' פחדו להידבק  ממני בגלל 

עבודתי בביה"ח

NS 64.7% 57.4% הרגשתי שדרוש אומץ כדי לטפל בחולי קורונה

0.001 32.3% 23.4% התלבטתי האם עלי לסכן את עצמי כדי לטפל בחולי 

קורונה

NS 73% 72% קורונה  של  שלישי  שני\גל  גל  מהתפרצות  חושש  אני 

בעקבות ההקלות
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ב. תדמית מקצוע הסיעוד 

המשתתפים  דרגו  הראשון  שבגל  בעוד 

אחות להיות  הגאווה  את  ביותר  גבוה 

בתקופת הקורונה וההערכה הציבורית על 

ירידה חלה  השני  שבגל  מסתבר  פועלן, 

אלו, תחושות  בשתי  ומובהקת  חדה 

כמתואר בטבלה מס' 3.

ג. סוגיות בניהול כוח אדם בסיעוד

כמתואר בהמשך בטבלה מס' 4, הסכמה

לצורך באשר  הייתה  במיוחד  גבוהה 

בתחלופה של הצוות המטפל בחולי קורונה

התחזקה  זו  הסכמה  שחיקה.  למנוע  כדי 

הקורונה. של  השני  הגל  בפרוץ  יותר  עוד 

שבאופן נמצא  הגלים  בין  בהשוואה 

השני  בגל  השיבו  נבדקים  פחות  מובהק 

שהם מוכנים לתגבר את הצוות במחלקות

להתנדב  רצו  פחות  לכך,  בדומה  קורונה. 

מיוזמתם לתגבר את הצוות במחלקות אלו.

בבדיקת המאפיינים האישיים והמקצועיים

את  לתגבר  שיסכימו  המשתתפים  של 

יתבקשו,  אם  קורונה  במחלקות  הצוות 

המובהקים  המאפיינים  הגלים  בשני  עלו 

יותר גברים )גל ראשון 81.8%, גל  הבאים: 

שני 63.6%( מנשים )גל ראשון 54%, גל שני 

p=0.001 ,)41.2%. ככל שהתפקיד היה בכיר 

 )p=0.000( מובהק  באופן  עלתה  כך  יותר 

הנכונות לתגבר את מחלקות קורונה, אם

כי בגל השני ניתן לראות ירידה משמעותית

במחלקות לתגבר  בנכונות  כולם  אצל 

קורונה, פרט לאחיות אחראיות ששמרו על 

בגל הראשון. הנהלת נכונות שהפגינו  אותה 

)גל וכלליות  מטה  מפקחות,  הסיעוד: 

אחיות  ,)71.4% שני  גל   ,92.9% ראשון 

שני  גל   ,78.3% ראשון  )גל  אחראיות 

78.6%(, סגנית א.א. )גל ראשון 77.3%, גל 

שני 50%(, אחיות )גל ראשון 53.9%, גל שני 

הבדלים נמצאו  שלא  למרות   .)38.7%

הגלים  שבשני  לציין  מעניין  מובהקים, 

כך  עלתה  ההשכלה  שרמת  שככל  נמצא 

גברה הנכונות להיענות בחיוב לתגבר את 

 ,50% תואר  ללא  )אחות  קורונה  מחלקות 

עם  אחות   ,57.8% ראשון  תואר  עם  אחות 

תואר שני 64.8%(, ללא הבדלים משמעותיים

בין שתי נקודות המדידה. בגל השני נראה 

את בעבר  שתגברו  שמשתתפים  היה 

נכונים באופן מובהק  מחלקות קורונה היו 

אלו  במחלקות  שוב  לתגבר   )p=0.000(

)70%(, בהשוואה למשתתפים שלא תגברו

.)43%( בעבר  הקורונה  מחלקות  את 

לציין שהנכונות לתגבר את מחלקות מעניין 

אחיות אצל  במיוחד  בלטה  קורונה 

כללית  - הכירורגית  לחטיבה  המשתייכות 

אחיות  אצל  ואחריה   ,)58%( וספציפית 

מכונים  ,)55%( הפנימית  מהחטיבה 

לכל בהשוואה  זאת   ,)55%( והמרפאות 

שאר החטיבות, במיוחד לחטיבת האימהות

 .)p=0.000( 26.3%

בבדיקת המאפיינים האישיים והמקצועיים

את לתגבר  מיוזמתם  שיתנדבו  אלו  של 

באופן עלו  קורונה,  במחלקות  הצוות 

הבאים:  המאפיינים  הגלים,  בשני  מובהק, 

צוות שעובד במחלקות קורונה )גל ראשון

שלא  צוות  לעומת   )31% שני  גל   ,48.1%

עובד במחלקות קורונה )גל ראשון 31.8%, 

שאלו  נמצא  עוד   .p=0.003  ,)27% שני  גל 

היו  קורונה  מחלקות  את  בעבר  שתגברו 

P-value גל שני גל ראשון טבלה מס׳ 3 - תדמית מקצוע הסיעוד

0.000 70% 92.4% הרגשתי גאווה להיות אחות בתקופה הזאת

0.000 49.4% 81.8% הציבור מעריך את האחיות על לקיחת הסיכון בטיפול 

בחולי קורונה
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להתנדב  )p=0.000( מובהק  באופן  נכונים 

צוות  לעומת   ,)43.5%( שוב  אותן  ולתגבר 

רוח  כי  נראה   .)25.6%( בעבר  תגבר  שלא 

בקרב  הגלים  בשני  בלטה  ההתנדבות 

ראשון )גל  הפנימית  מהחטיבה  אחיות 

אחיות ואצל   )32.1% שני  וגל   44.4%

מהחטיבה הכירורגית )30%(, שגילו נכונות

מיוזמתן להתנדב   )p=0.000( מובהקת 

בהשוואה קורונה,  במחלקת  לעבודה 

לאחיות מאגף האימהות )גל ראשון 25.8% 

בשתי נמצא  כאן  גם   .)19.3% שני  וגל 

היה שהתפקיד  שככל  המדידה  נקודות 

מובהק  באופן  עלתה  כך  יותר  בכיר 

את  ולתגבר  להתנדב  הנכונות   )p=0.003(

זו  שנכונות  אף  קורונה,  במחלקות  הצוות 

פחתה באופן ניכר בגל השני בהשוואה לזו 

הסיעוד:  )הנהלת  הראשון  בגל  שהייתה 

מפקחות, מטה וכלליות: גל ראשון 64.3%, 

גל שני 50%;  אחיות  אחראיות: גל ראשון

גל א.א:  סגנית   ;57.1% שני  גל   ,63.6%

ללא  גל שני 28.6%; אחיות  ראשון 59.1%, 

תפקיד: גל ראשון 32.8%, גל שני 23.2%(.

שעות,   12 של  במשמרת  לעבודה  באשר 

נקודות בשתי  מהנבדקים  כמחצית 

לעבוד  נוח  להם  שהיה  השיבו  המדידה 

השני  כשבגל  שעות,   12 של  במשמרות 

הופיעה ירידה קלה בהשוואה לגל הראשון. 

להם  שהיה  אלו  של  המאפיינים  בבדיקת 

עלו  שעות,   12 של  במשמרות  לעבוד  נוח 

המאפיינים  הגלים,  בשני  מובהק,  באופן 

גל   ,72% ראשון  )גל  גברים  יותר  הבאים: 

שני80%( מנשים )גל ראשון 52.2%, גל שני 

ראשון  )גל  רווקים  יותר   .p=0.000  ,)43.2%

)גל  נשואים  מאשר   )62.2% שני  גל   ,70%

ראשון 51.7%, גל שני p=0.01 ,)47%. גילאי 

30 שנים ומטה )70%( בהשוואה לקבוצות 

הגיל האחרות )p=0.034. בשני הגלים נמצא 

ילדים כך היה לו  יותר  שככל שלנבדק היו 

פחות נוח לעבוד במשמרת של 12 שעות 

)ללא מובהקות סטטיסטית, אך עם עלייה 

בולטת באחוזים(. בגל השני נמצא  בנוסף,

P-value גל שני גל ראשון טבלה מס׳ 4
סוגיות בניהול כוח אדם בסיעוד גל ראשון

0.000 85.5% 77.6% צריכה להיות תחלופה של הצוות המטפל בחולי קורונה 

כדי למנוע שחיקה

0.02 46.4% 48.8% אם  קורונה  במחלקות  הצוות  את  לתגבר  מוכנה  אני 

אתבקש

0.003 29% 38.3% אתנדב מיוזמתי לתגבר את הצוות במחלקות הקורונה

NS 52.6% 56.1% היה לי נוח לעבוד במשמרות של 12 שעות

במחלקות מהצוות  חלק  שהיו  שאלו 

 )p=0.000( קורונה היו נכונים באופן מובהק

לעבוד במשמרות בנות 12 שעות )62.6%(, 

אלו  במחלקות  עבדו  שלא  אלו  לעומת 

אלו שתגברו בעבר  לכך,  בדומה   .)49.1%(

באופן נכונים  היו  קורונה  מחלקות  את 

מובהק )p= 0.000( לעבוד במשמרות בנות 

שלא  לאלו  בהשוואה   ,)63%( שעות   12

ביטוי  לידי  באו  עוד   .)49%( בעבר  תגברו 

לעבוד הנכונות  על  התפקיד  השפעות 

במיוחד שעות.   12 בנות  במשמרות 

בהנהלת הסיעוד הנכונות לעבוד במשמרות

 )p=0.000( של 12 שעות הייתה משמעותית

לסגניות  )28.6%(, בהשוואה  ביותר  נמוכה 

 )57.1%( אחראיות  לאחיות   ,)78.6%( א.א. 

ואחיות ללא תפקיד )50%(.

משרד  מדיניות  עם  ההסכמה  ד.מידת 

הבריאות

כמתואר בגרף מס' 1, בשני הגלים הייתה 

הסכמה גבוהה עם החלטות משרד הבריאות

המגפה  התפשטות  את  לצמצם  שנועדו 

הבריאות. מערכת  קריסת  את  ולמנוע 

הסכמה  ניכרת  השני  בגל  שגם  למרות 

היא  הבריאות,  משרד  מדיניות  עם  גבוהה 

ירדה באופן מובהק בהשוואה לגל הראשון,

ההסכמה  במידת  הקשור  בכל  במיוחד 

שבגל  ושבועות  פסח  בחגי  סגר.  להטלת 

בשיעור  גבוהה  הייתה  ההסכמה  הראשון 

של 91%, לעומת הירידה החדה בהסכמה 

לסגר בחגי תשרי שבגל השני, שהייתה רק 

.61%

גרף מס' 1  - מידת ההסכמה עם מדיניות משרד הבריאות
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 ה. מקורות מידע ורמת ידע של האחיות 

לגבי מחלת הקורונה 

של  המידע  רוב   ,2 מס'  בגרף  כמתואר 

מקורו  הקורונה  מחלת  לגבי  האחיות 

ממשרד הבריאות ואחריו מאמצעי התקשורת.

ציינו  רק 43% מהמשתתפים בשני הגלים 

שהמידע הגיע מספרות מקצועית. כמתואר

לא מהאחיות  ניכר  חלק   ,3 מס'  בגרף 

הופעת לפני  הקורונה  וירוס  את  הכירו 

המחלה. בדומה לכך, רק מיעוטן הכירו את 

במערכת  ותסמינים  ממצאים  של  קיומם 

העיכול שפחות דווחו באמצעי התקשורת,

מובהקת  עליה  ניכרת  השני  בגל  כי  אם 

במערכת  תסמינים  לגבי  הידע  ברמת 

החשש  כבד.  בתפקודי  וחריגות  העיכול 

הבדלים ללא  נותר  הנגיף  של  ממוטציות 

לציין מעניין  הגלים.  בין  משמעותיים 

קורונה  בחולי  לטיפול  ההסכמה  שמידת 

עם פלזמה מאלו שהחלימו, פחתה באופן 

מובהק בגל השני.

גרף מס' 2 -
מקורות מידע

גרף מס' 3 -
ידע לגבי מחלת

הקורונה

גרף מס' 4 -
אמונות לגבי מחלת

הקורונה
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לגבי  האחיות  אוחזות  בהן  האמונות  ו.   

מחלת הקורונה 

המשתתפים  רוב  המדידה  נקודות  בשתי 

במעבדה  הונדס  שהנגיף  באמונה  אחזו 

והופץ בטעות או בזדון. למרות שלא נמצאו 

הבדלים מובהקים בין שתי נקודות המדידה,

ניכר שאמונה זו פחתה בגל השני. האמונה

בחזרה לשגרה של אנשים בסיכון נמוך כדי 

חסינות ותתפתח  אנשים  יותר  שיידבקו 

עדר, ירדה באופן מובהק בגל השני. בעוד 

שבגל הראשון קרוב למחצית מהמשתתפים

האמינו שמגפת הקורונה תעלם בקיץ שנת 

2020, הרבה פחות מכך האמינו בגל השני 

 2021 בשנת  הבא  בקיץ  תעלם  שהמגפה 

שלוש  כללי,  באופן   .)4 מס'  גרף  )ראה 

האמונות שנבדקו פחתו בגל השני בהשוואה

לגל הראשון.

 דיון 
התמונה שעולה מהמחקר מלמדת שהפחד

העיקרי שאפיין את רוב משתתפי המחקר, 

משפחתם  בני  הדבקת  היה  הגלים,  בשני 

ירד  בנגיף. הפחד מפני הידבקות במחלה 

שהתחושה למרות  השני,  בגל  במקצת 

קורונה בחולי  לטפל  כדי  אומץ  שדרוש 

גם ובעקבותיה  השני,  בגל  התחזקה 

ההתלבטות האם עלי לטפל בחולי קורונה

לרוב זאת,  עם  עצמי.  סיכון  של  במחיר 

ספק  היה  לא  הגלים  בשני  המשתתפים 

שעליהם לטפל בחולי קורונה. 

על  רבים  דיווחים  הצטברו  העולם  ברחבי 

ומוות של צוותים רפואיים במהלך הידבקות 

רובם קורונה.  בחולי  בטיפול  עבודתם 

מתאים,  אישי  במיגון  מחסור  עקב  נדבקו 

וגם כתוצאה מעייפותם נוכח הצורך לטפל 

בשיעור חריג של חולים )4(. לפי דו"ח של 

"אמנסטי אינטרנשיונל" שפורסם בתחילת
מחברי מ-7,000  יותר   ,2020 ספטמבר 

לאחר מתו  בעולם  הרפואיים  הצוותים 

עלה זה  נתון  הקורונה.  בנגיף  שנדבקו 

החדה העלייה  בשל  מאז  משמעותית 

באמנסטי  בעולם.  השני  בגל  בתחלואה 

עלולים האמתיים  שהמספרים  מעריכים 

גם  משמעותית,  יותר  גבוהים  להיות 

וייתכן מהמדינות,  ברבות  דיווח  תת  בשל 

המדינה  נתונים.  הסתרת  גם  שקיימת 

בקרב ביותר  הגדול  הקורבנות  מספר  עם 

מתים(,   1,320( מקסיקו  היא  העובדים 

וברזיל  מתים(   1,077( ארה"ב  אחריה 

)634 מתים(. הארגון הבינלאומי קרא לכל 

דחופים  צעדים  לנקוט  העולם  ממשלות 

הבריאות  עובדי  של  חייהם  על  להגן  כדי 

ציוד מגן, הקשבה לדרישות  תוך אספקת 

לסביבת הולם  מענה  ומתן  המטפלים 

עבודה בטוחה ותנאי העסקה מתאימים )5(.

על  דווח  לא  ישראל  שבמדינת  למרות 

מחסור בציוד מגן בגל השני, וגם לא דווח 

כתוצאה  מטפל  צוות  של  מוות  מקרי  על 

מטיפול בחולי קורונה, עדיין צוותים רבים, 

רובם רופאים ואחיות, נדבקו בוירוס, חלקם 

כתוצאה מחשיפה למטופל חיובי במסגרת 

העבודה או לקולגה שנמצא חיובי בעבודה.

יותר  עוד  לרבים  גרמו  החשיפה  אירועי 

מחברי הצוות המטפל להיכנס לבידוד )6(. 

מפני  הפחד  את  מסבירים  אלו  היבטים 

בשני הנוכחי  במחקר  שזוהה  הידבקות 

הגלים, וגם את התחושה שדרוש אומץ כדי 

לטפל בחולי קורונה. 

המגיפה  תקופת  אורך  שלכל  בעוד 

של  בגבורתם  התהדרו  העולם  ממשלות 

הללו  השבחים  הבריאות,  מערכת  עובדי 

נשמעים חלולים כשהצוות המטפל משקיע

מאמצים רבים בטיפול בחולי הקורונה ואף 

בו  מזלזל  שהציבור  חש  עצמו,  את  מסכן 

ע"י כך שאינו ממלא אחר הוראות המסכה 
תורם להתפרצות  ובכך  והריחוק החברתי, 

גל שני של המגפה ולעומס יתר על עובדי 

מערכת הבריאות )6(. 

לכך  משמעותיות  סיבות  הן  ועוד  זאת  כל 

לעזור המקצועית  החובה  בין  שהפער 

לחולה לבין הסיכון העצמי  גדל בגל השני. 

מהמחקר המוסרית,  הדילמה  למרות 

בשני  המשתתפים  שלרוב  עולה  הנוכחי 

הגלים לא היה ספק שעליהם לטפל בחולי 

קורונה, גם במחיר של סיכון עצמי. דווקא 

להשתאות שלא  אפשר  אי  כך,  משום 

הצוותים  של  והמסירות  ההיענות  לנוכח 

הרפואיים ברחבי העולם, התנהגות שאינה 

מובנת מאליה )7, 16(. 

ההוקרה  התמיכה  הראשון  שבגל  בעוד 

הרפואיים  לצוותים  הציבורית  וההערכה 

והתדמית הגאווה  וגם  בשיאה,  הייתה 

בעיני  והאחיות  האחים  של  המקצועית 

המחקר ממצאי  מאוד,  עד  עלתה  עצמם 

חדה ירידה  חלה  השני  שבגל  מורים 

בכך  זאת  להסביר  ניתן  אלו.  בתחושות 

שעם חלוף הגל הראשון פחתה התעניינות

מערכת בעובדי  והציבור  התקשורת 

היומיומית  לשגרה  שחזרו  הבריאות, 

שהייתה לפני פרוץ הקורונה. הציבור שבגל 

שהצוותים בטוח  היה  לא  כלל  הראשון 

חרף  בחולים  לטפל  ימשיכו  הרפואיים 

חדל   ,)7( בכך  הטמונה  ההידבקות  סכנת 

עם חלוף הזמן להשתאות לנוכח ההיענות 

והמסירות של המטפלים וקיבל התנהגות 

שחזר  השני  הגל  לכן  מאליה.  כמובנת  זו 

אלינו בקיץ לא הביא עימו את אותן תרועות

הצוותים זכו  שלה  והערכה  ציבוריות 

הרפואיים בגל הראשון )8(.

סוגיות בניהול כוח אדם בסיעוד

המטפלים צוותים  בקרב  שנערכו  במחקרים 

בחולי קורונה במדינות שונות בעולם, דווח 

בחולי  בטיפול  האינטנסיבית  שהעבודה 

וגופנית.  נפשית  אותם  התישה  הקורונה 

מציוד  עבודה,  מעומס  נבעה  התשישות 

המגן המסורבל שלבשו, מעבודה בתנאים 

לא מוכרים, מפחד להידבק בנגיף ולהדביק

בסיטואציה  לתקשר  ומהקושי  אחרים 

אף  חלקם   .)16-19( וחרדה  לחץ  מלאת 

טראומטיים  פוסט  סימפטומים  על  דיווחו 

מתמשכת,  חרדה  דיכאון,  ובהם   )PTSD(
קשיי שינה ועוד, בעקבות עבודתם במחלקות

קורונה )13(.
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עכשיו הזמן לדאוג לכם!
מזמינים אתכם לפגישה פנסיונית אישית ללא עלות  

לניצול מגוון הטבות ייעודיות לכם. 
 lliidd22002211@@mmeennoorraammiivvtt..ccoo..iill | 050-4795126  |   קלאודיה כהן

 מנורה מבטחים, 
קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל, 

 מתכבדת להשיא משואה לכבוד האחים והאחיות 
שעמדו השנה בחזית המאבק בקורונה!

 אנו מודים לכם על טיפולכם המסור באזרחי המדינה 
בזמן חירום ובימי השגרה הבאים עלינו לטובה. 

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.
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יותר, גבוהה  הסכמה  בולטת  השני  בגל 

הצורך לגבי  הראשון,  לגל  בהשוואה 

בתחלופה של הצוות המטפל בחולי קורונה 

כדי למנוע שחיקה. יש בכך ביטוי לעייפות 

הגל  עם  שהתמודד  הצוות  של  ולשחיקה 

השיבו  משתתפים  פחות  בנוסף,  הראשון. 

שהם מוכנים לתגבר את הצוות במחלקות 

קורונה בגל השני. בדומה לכך, פחות רצו 

הצוות  את  לתגבר  כדי  מיוזמתם  להתנדב 

המאפיינים  בבדיקת  קורונה.  במחלקות 

שיסכימו  אלו  של  והמקצועיים  האישיים 

אם  קורונה  במחלקות  הצוות  את  לתגבר 

גברים  יותר  הגלים  בשני  נמצא  יתבקשו, 

מנשים. ככל שהתפקיד היה בכיר יותר כך 

או  לתגבר  הנכונות  מובהק  באופן  עלתה 

אם  קורונה,  במחלקות  לעבודה  להתנדב 

כי בגל השני ניתן לראות ירידה משמעותית

אצל כולם, פרט לאחיות אחראיות ששמרו 

הראשון.  בגל  שהפגינו  נכונות  אותה  על 

ניתן אולי להסביר זאת בכך שהדרג הניהולי 

האחיות במיוחד  יותר,  רבה  אחריות  חש 

אישית.  דוגמא  לתת  שרצו  האחראיות 

בשני הגלים נמצא שככל שרמת ההשכלה 

בחיוב  להיענות  הנכונות  גברה  כך  עלתה, 

לתגבר את מחלקות קורונה. 

מעניין לציין שדווקא צוות שעובד במחלקות

אלו,  במחלקות  בעבר  שתגבר  או  קורונה, 

מאחרים  יותר  משמעותית  היענות  גילה 

ההתנדבות  רוח  שוב.  ולתגבר  להתנדב 

בלטה בשני הגלים בקרב אחיות מהחטיבה

ואחריהן אצל אחיות מהחטיבה הפנימית, 

מהצוות  ניכר  וחלק  מאחר  הכירורגית. 

שעבד במחלקות קורונה הגיע מהחטיבה 

הפנימית, אין זה מפתיע שאחיות אלה גילו 

יותר להתנדב מיוזמתן לעבוד  נכונות רבה 

במחלקת קורונה, מה גם שהטיפול בחולי

ולכן  פנימית  רפואה  על  מבוסס  קורונה 

בטוחות  מרגישות  הפנימי  מהאגף  אחיות 

יותר ביכולתן לטפל בחולים אלו. 

שעות,   12 של  במשמרת  לעבודה  באשר 

בשתי נקודות המדידה כמחצית מהנבדקים

במשמרות  לעבוד  נוח  להם  שהיה  השיבו 

ירידה  הופיע  השני  כשבגל  שעות,   12 של 

המאפיינים  הראשון.  לגל  בהשוואה  קלה 

לעבוד  נוח  להם  שהיה  אלו  של  הבולטים 

יותר גברים,  היו:  במשמרות של 12 שעות 

ובגילאי 30 שנים ומטה. בגל השני  רווקים 

או  מתגברים  שהיו  שאלו  בנוסף,  נמצא  

הסכימו  קורונה,  במחלקות  מהצוות  חלק 

יותר מאחרים לעבודה במשמרות בנות 12 

שעות.

משרד מדיניות  עם  ההסכמה  מידת 

הייתה  הגלים  שבשני  למרות  הבריאות: 

הסכמה רבה עם החלטות משרד הבריאות,

התפשטות את  לצמצם  נועדו  שהן  כיוון 

מערכת קריסת  את  ולמנוע  המגפה 

הבריאות, בגל השני מידת ההסכמה ירדה 

בהטלת  הקשור  בכל  במיוחד  ניכר,  באופן 

סגר. בהיעדר חיסון או תרופה יעילה, הדרך 

המגיפה  התפשטות  את  להאט  היחידה 

היא לצמצם מפגשים בין בני אדם, ובייחוד 

התקהלויות, כאשר השיטה החריפה ביותר 

יש לסגר  אולם  סגר.  היא  זאת  לעשות 

וגם  הכלכלה  על  קשה  שלילית  השפעה 

פיתחו  קנדים  חוקרים  הנפש.  בריאות  על 

מודל של התמודדות עם מגפה באמצעות 

סגר, אשר מראה שבתנאים של תחלואה

עדיף העקומה,  שיטוח  לאחר  נמוכה, 

סגר  לבצע  ובריאותית  כלכלית  מבחינה 

מקומי על אזורים מוגדרים מאשר סגר על 

כל המדינה. המודל של החוקרים הקנדים 

תומך בתוכנית הרמזור שהציע פרופ' גמזו, 

פרויקטור הקורונה הראשון, אולם יש כמה 

הבדלים בין המודל המבוסס על קנדה לבין 

את להכשיל  שעלולים  בישראל,  המצב 

מותאם  אינו  המודל  ראשית,  הרמזור. 

וגבוה, אלא מניח  למצב תחלואה מפושט 

או  מגפה  התפשטות  תחילת  של  מצב 

מצב של שיטוח העקומה לאחר סגר כללי. 

שנית, צפיפות האוכלוסייה בישראל גבוהה 

וצפיפות  בקנדה,  אונטריו  ממחוז   30 פי 

דן גבוהה פי שלוש מזו  האוכלוסייה בגוש 

של מטרופולין טורונטו. סביר להניח שבשל 

לעומת  בקנדה  הערים  בין  המרחקים 

ניידות  יש  בישראל,  הערים  בין  המרחקים 

רבה יותר של אזרחים בין הערים בישראל.

טורונטו של  האוכלוסייה  בצפיפות  אם 

סגרים לאחר  התחלואה  של  חזרה  יש 

מקומיים, על אחת כמה וכמה עלול הדבר 

של היעילות  בנוסף,  בישראל.  לקרות 

הסגרים המקומיים תלויה במילוי ההנחיות 

על ידי האזרחים, תופעה שהולכת ופוחתת 

בארץ )9(. 

התריעו  הבריאות  מערכת  מאנשי  רבים 

משרד  של  נכונה  לא  התנהלות  כי  בעבר 

הבריאות, שנעדרה תכנון ממשי ואסטרטגיית

עמידה וללא  ועקבית,  מתונה  יציאה 

במדדים שנקבעו מראש, היא זו שהובילה 

לגל השני ולהחזרת הסגר. 

כה עד  הציבורית  התמיכה  למרות 

הקורונה, למגיפת  התגובה  באסטרטגיות 

מדינות החברות באזור האירופאי של ארגון

סימני  על  מדווחות  העולמי  הבריאות 

 )PANDEMIC FATIGUE( פנדמית"  "עייפות 
מוגדרת  פנדמית  עייפות  באוכלוסיותיהן. 

כ"ירידה  העולמי  הבריאות  ארגון  ידי  על 

המניעה  להנחיות  לציית  במוטיבציה 

באופן הדרגתי, בנגיף, המופיעה  מהידבקות 

חוויות מרגשות,  ומושפעת  זמן,  לאורך 

הסיטואציה".  את  הפרט  של  ותפיסות 

עייפות פנדמית היא תגובה צפויה וטבעית 

למשבר ממושך בבריאות הציבור. החומרה

וההיקף של מגפת הקורונה הביאו ליישום 

צעדים קשים בעלי השפעה חסרת תקדים

על חיי היומיום של כלל הציבור, כולל אלה 

הציבור  שכך,  כיוון  מהנגיף.  נדבקו  שלא 

וירידה  עייפות פנדמית  מגלה סימנים של 

הבריאות ארגון  להנחיות.  לציית  במוטיבציה 

לאנשים  לתת  לממשלות  מציע  העולמי 

אפשרות לחיות את חייהם, מאחר והגבלות

ברות להיות  שלא  עלולות  טווח  רחבות 

ביצוע לאורך זמן )10(.
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מקורות מידע ורמת ידע של האחיות 

לגבי מחלת הקורונה

של  מהימן  מקור  להיות  צריכות  אחיות 

ידע, כדי לחנך את החולים והציבור אודות

נכון שעלול  ידע לא  ולמנוע מהם  המחלה 

הכחשת  שמועות,  וחרדה,  לפחד  לגרום 

המחלה והתנהגות מסוכנת. חשוב שהידע 

של האחיות יסתמך על מקורות מהימנים 

.)20(

של  המידע  שרוב  נמצא  הנוכחי  במחקר 

האחיות לגבי מחלת הקורונה מקורו במשרד

התקשורת.  מאמצעי  ואחריו  הבריאות, 

ציינו הגלים  בשני  מהמשתתפים  רבע  רק 

מקצועית.  מספרות  הגיע  שהמידע 

ספרות על  הנשען  שידע  במקצת  מדאיג 

המשתתפים ע"י  דורג  לא  מקצועית 

ניכר  שחלק  מסתבר  יותר.  גבוה  במקום 

הקורונה וירוס  את  הכירו  לא  מהאחיות 

בגל  כן,  פי  על  אף  המחלה.  הופעת  לפני 

לגבי הידע  ברמת  עליה  ניכרת  השני 

וחריגות העיכול  במערכת  תסמינים 

שמידת לציין  מעניין  כבד.  בתפקודי 

טיפולי עם  המשתתפים  של  ההסכמה 

מאלו נוגדנים  עם  בחולים  הפלזמה 

השני.  בגל  ניכר  באופן  פחתה  שהחלימו, 

יתכן שהדבר נובע מכך שבעבר נתנו לחולי 

קורונה מנות פלזמה שנאספו ממחלימים, 

לכן  הנוגדנים.  רמות  בהן  שנבדקו  מבלי 

כשליש מהחולים קיבלו פלזמה שלא הכילה

כעת יעיל.  היה  לא  והטיפול  נוגדנים, 

המנה  מתן  לפני  הנוגדנים  רמות  נמדדות 

ונלקחות רק מנות שמכילות ריכוז נוגדנים

שנאספו  הממצאים  סיכום  פי  על  גבוה. 

מ-49 חולים, יש שיפור של פי שניים במצב 

המחלה אצל חולים שקיבלו פלזמה עשירה

בנוגדנים, לעומת פלזמה עם רמות נוגדנים 

נמוכות. בנוסף, יש דיווחים אנקדוטליים על 

שיפור במצב החולים שטופלו בשילוב של 

פלזמה עם התרופה רמדסיביר. עם זאת, 

עד כה לא פורסם מאמר מדעי על מחקר 

ישראלי בנושא )11(.

האמונות בהן אוחזות האחיות לגבי 

מחלת הקורונה 

שנבדקו  האמונות  שלוש  כללי,  באופן 

לגל  בהשוואה  השני  הגל  במסגרת  פחתו 

הונדס שהנגיף  האמונה  בהם  הראשון, 

במעבדה והופץ בטעות או בזדון, האמונה

נמוך  בסיכון  אנשים  של  לשגרה  בחזרה 

עדר,  חסינות  ותתפתח  יותר  שיידבקו  כדי 

ובמיוחד האמונה שמגפת הקורונה תעלם 

בקיץ של שנת 2021. 

למרות שזמן קצר לאחר התפרצות המגפה

בנגיף  מדובר  כי  שמועות  בציבור  צצו 

שהנגיף  כך  על  הצביעו  הראיות  מהונדס, 

הגיע מבעלי חיים והתאים את עצמו אלינו 

שלא  ההבנה  טבעית.  ברירה  של  בתהליך 

מדובר בוירוס מהונדס אומצה על ידי ארגון 

הבריאות העולמי, וגם על ידי רוב הקהילה 

המודיעין סוכנויות  אפילו  המדעית. 

שנגיף למסקנה  הגיעו  האמריקניות 

ידי אדם או מהונדס  הקורונה אינו מעשה 

גנטית )21(. 

אוכלוסיית על  שנעשה  חישובי  מודל 

מעשי  תרחיש  שום  שאין  מראה  בריטניה 

צעירים אנשים  רק  להדביק  שיאפשר 

להביא בלי  הקורונה,  בנגיף  ובריאים 

להגעה  הבריאות.  מערכות  של  לקריסה 

של  הדבקה  יקר.  מחיר  יש  עדר  לחסינות 

להותיר  עלולה  מהאוכלוסייה  גדול  חלק 

נזק ארוך טווח גם אצל מי שאינם בסיכון

הראו  מחקרים  קשה.  למחלה  גבוה 

למשל, שיותר מ-70 אחוז מחולי הקורונה 
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המאושפזים ממשיכים לסבול מתסמינים

שלושה גם  וחולשה  נשימה  קוצר  כמו 

חודשים ואף יותר אחרי שהחלימו לכאורה. 

לכן יש לנקוט משנה זהירות לפני שפועלים

במודע להדביק מיליוני אנשים בנגיף, דבר 

שעלול לגרום נזקים חמורים לנדבקים ואף 

להרוג את חלקם )22(.

בגלל המחיר הכבד שיש לשלם כדי להגיע 

אינה  שהיא  להניח  סביר  עדר,  לחסינות 

הפתרון הרצוי למגפה הנוכחית. לכן הדרך 

הבטוחה ביותר לעצור את הנגיף היא חיסון 

שיהיה  ועד  אותו,  שמקבלים  מי  על  שיגן 

חיסון הקפדה על כללי הריחוק החברתי.

סיכום ומסקנות
השני  לגל  הראשון  הגל  בין  שעבר  בזמן 

המחקר  משתתפי  אצל  במקצת  פחת 

הפחד מפני הידבקות במחלה. חלה ירידה

ברוח ההתנדבות לעבודה במחלקות קורונה

הקיץ  לפני  תסתיים  שהמחלה  ובאמונה 

הבא )שנת 2021(. את הירידה בפחד מפני 

הידבקות במחלה ניתן להסביר בכך שבגל 

והצוות  מיגון  בציוד  מחסור  היה  לא  השני 

ברוח  הירידה  זאת,  לעומת  להתמגן.  למד 

ייעלם בקיץ  ובאמונה שהנגיף  ההתנדבות 

שהפך  הצוות  עייפות  על  מצביעה  הבא, 

לפחות אופטימי מכפי שהיה בגל הראשון,

שעלול  בוירוס  שמדובר  שהבין  כיוון 

שהצוות  הניסיון  זמן.  לאורך  כאן  להישאר 

ניכר  הקורונה  חולי  עם  בהתמודדות  צבר 

בידע רב יותר בנוגע לסימפטומים הפחות 

מדוברים של המחלה. 

של תוצר  הוא  שהנגיף  האמונה  אפילו 

וגם מאוד,  פחתה  גנטית  הנדסה 

מאחר  העדר.  חיסון  מרעיון  ההתלהבות 

ובסוף הגל הראשון יושמו פעולות למניעת

כל  צוותים  תחלופת  באמצעות  שחיקה 

יש  עדיין  שמיר,  הרפואי  במרכז  חודשיים 

המטפל  הצוות  שאנשי  בחשבון  לקחת 

חווים  הם  בהם  רבים  למצבים  חשופים 

תגובות רגשיות, קוגניטיביות, התנהגותיות

ופיזיולוגיות המקשות על התפקוד היומיומי

וגורמות לקשיים ומתח. יתר על כן, הראיות 

שצוותים כך  על  מצביעות  בספרות 

עקב   PTSD של  סימפטומים  מפתחים 

בהיבט  מדובר  קורונה.  במחלקות  עבודה 

לאורך  במעקב  צורך  על  המורה  חדש, 

כשסיימו גם  בצוותים  ותמיכה  זמן 

לעבוד במחלקות קורונה, ולא רק במהלך

עבודתם במחלקות אלו. 

במסגרת הגל הראשון, בחודש מרץ 2020, 

רשמי באופן  הבריאות  משרד  התייחס 

להתנהלות נפשית של הצוותים המטפלים

על ההנחיות,  פי  על  הקורונה.  בחולי 

של בהתמודדות  לסייע  המנהלים 

המטפלים לפני, תוך כדי ואחרי המשמרות

העלייה בטרם  קורונה.  במחלקות 

תדריך הצוות  מנהל  ימסור  למשמרת 

מסודר, הכולל מידע אודות תמונת המצב 

ודגשים מעודכנות  הנחיות  הנוכחית, 

שבמיוחד  שמלמד  מה  התגוננות,  בנושא 

במחלקות קורונה העברת המקל חשובה

ובמהלך התדריך  במסגרת  ביותר. 

את לחזק  מומלץ  כולה  המשמרת 

המסוגלות תחושת  ואת  המוטיבציה 

העצמית, ולמקד את הצוות בקיים במקום 

בחסר. כיוון שבגל השני התמיכה הציבורית

מקומי  סיוע  לקדם  יש   פחתה,  בצוות 

לזהות לצוות  שיעזרו  מנהלים,  ידי  על 

הישענות תוך  התמודדות  כוחות  בעצמם 

במחלקה, מעמיתים  תמיכה  מקורות  על 

בכישורים והביטחון  האמון  את  שיחזקו 

וביכולת להתמודד עם קשיים.

עבודה שגרת  בניית  לצד  זאת  כל 

הוא כי  להרגיש  לצוות  המאפשרת 

התמגנות באמצעות  בטוח,  במקום 

פרוטוקול  על  שמירה  לתפקיד,  בכניסה 

ועוד. במקביל, וניקיון  לקיחת בדיקות, חיטוי 

של  האישיים  שהצרכים  לוודא  חשוב 

הפסקות באמצעות  יסופקו  הצוות  חברי 

עם  תקשורת  ושתייה,  אוכל  מתוזמנות, 

ותקשורת  הקרובים  והחברים  המשפחה 

יש  זאת,  עם חברי הצוות האחרים. מלבד 

לקשיים  בעבודה,  הרב  לעומס  להתייחס 

הצלחות  להדגיש  מיגון,  עם  עבודה  של 

ולא להתעלם גם מהפערים. חשיבות רבה

בתום רגשות  אוורור  לתהליך  נודעת 

המצב  הערכת  הם  שמטרותיו  המשמרת, 

הנפשי של איש הצוות והפחתת סימפטומים

נחוצה  כך  לשם  ויש.  במידה  חרדה  של 

בריאות  מתחום  מטפלים  של  התערבות 

המעידות  לתגובות  לב  לשים  יש  הנפש. 

על מתח וחרדה, או תגובות שאינן מוכרות

וגם  המשמרת  בזמן  העובדים,  בקרב 

כשהם בביתם. במידה וסימפטומים חריגים

חדשים או  נחלשים,  ואינם  ממשיכים 

למרות מקצוע.  אנשי  לערב  יש  מופיעים, 

לדבר  מהצוות  חלק  של  והרצון  החשיבות 

ואם כולם,  את  לחייב  אין  הנושא,  על 

דרך זו  גם  לדבר  מעוניין  אינו  מישהו 

מתאימה להתמודדות.

אלו  שורות  כתיבת  לזמן  נכון  לסיום: 

יודעים  בדיוק  לא  אנחנו   )15.11.20(

יפגשו והשפעת  כשהקורונה  יקרה  מה 

במסדרון. יש שאומרים שללא חיסון וללא 

שיגיע הקורונה  של  השלישי  הגל  תרופה, 

משני חזק  יהיה  החורף  של  בעיצומו 

מעודדים עדכונים  יש  מנגד,  קודמיו. 

שם  הארץ,  כדור  של  הדרומי  מהחלק 

ניו  אוסטרליה,  כמו  במדינות  חורף  שורר 

אחרונים  פרסומים  לפי  וארגנטינה.  זילנד 

ניכר שישנה ירדה של כמעט 90% במספר

המקרים המדווחים על הידבקות בשפעת,

קודמות. בשנים  לחורפים  בהשוואה 

הריחוק הנה  לכך  העיקרית  הסיבה 

החברתי, המסכות והשמירה המוגברת על 

ההיגיינה. אז אולי זה סימן חיובי גם לעתיד 

לבוא כאן בישראל. ימים יגידו.
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טבלה 1: התפלגות משתנים דמוגרפים ומקצועיים של משתתפי המחקר

P-value גל שני
N=264

גל ראשון
N=350

סה״כ בשני הגלים
N=615

קטגוריות הנושא

0.01 20.8%
79.2%

17%
 83%

18.8%
81.2%

זכר

נקבה

מגדר

NS 42.7
)±12.8(

24-67

43.9
)±10.6(

24-67

43.8
)±10.6(

24-67

ממוצא

)סטיית תקן(

טווח

גיל )שנים(

0.03 69.7%
16.3%
7.6%
1.9%

72.9%
11.9%
11.9%
1.8%

73.3%
13.7%
10.6%

2.4%

נשוי/אה

רווק/ה

גרוש/ה

אלמן/ה

מצב משפחתי

NS 2.27
)±2.7(

1-4

2.43
)±2.7(

1-6

2.27
)±2.1(

1-4

ממוצא

)סטיית תקן(

טווח

מספר ילדים

NS 47.3%
45.6%
7.1%

49.3%
43.7%

  7%

49.5%
44.7%

5.8%

ישראל

חבר העמים

אחר

ארץ מוצא

NS 78.9%
13.8%
5.3%

80.4%
14.8%
4.8%

80.9%
14.1%

5%

יהודי 

מוסלמי

נוצרי

דת

NS 10.2%
65.6%
24.2%

12.2%
66.7%
21.1%

11.6%
66.3%
22.1%

אחות מוסמכת

אחות מוסמכת עם תואר ראשון

אחות מוסמכת עם תואר שני

השכלה

NS 77.3%
1.5%
5.3%

10.6%
5.3%

77.8%
4.1%
6.7%

7%
4.1%

77.7%
3.2%
5.9%
8.5%
4.7%

אחות

ראש צוות

סגנית אחות אחראית

אחות אחראית

הנהלת הסיעוד

תפקיד

0.02 26.7%
21.2%
18.9%
10.2%
8.8%
4.2%
4.2%
5.8%

30.6%
21.5%
15.4%
9.7%
7.5%
6.3%

5%
4%

27.3%
21.1%
18.8%

10%
10%

7%
4.4%
4.9%

פנימית

אגף אימהות

כירורגיה

טיפול נמרץ

מלר"ד

ילדים

מכונים ומרפאות

חדר ניתוח

חטיבה

NS 16.37
)±11.7(

0-39

17.32
)±10.6(

1-39

17.04
)11.6+(

0-40

ממוצא

)סטיית תקן(

טווח

ותק מקצועי

)שנים(

NS 91.4% 90% 93% ממוצא אחוז משרה

0.001 50.3% 30.4% 33% אחות במח׳ קורונה או מתגברת
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תקציר
רפואה  שירותי  בתיאור  עוסק  זה  מאמר 

ידי  על  טלפוני  שירות  במסגרת  הניתנים 

מתייחס  טלמדיסין  מכבי.  חולים  קופת 

לשימוש בטכנולוגיית תקשורת של שיחות

שירות  ולתת  לסייע  מנת  על  טלפוניות, 

עוסק  הרפואי  השירות  בקהילה.  רפואי 

בנושאי רפואה כלליים, כגון הנחיות לבידוד 

של קורונה ובדיקות, וכן בנושאים ייחודיים 

כגון דימום וגינלי בהיריון, טיפול בחום אצל 

הטלמדיסין  שירותי  במסגרת  ועוד.  ילדים 

בעלות מוסמכות  אחיות  כ-160  פועלות 

למתן הכשרה  שעברו  מקצועי,  רקע 

שירותים מקוונים. 

המאמר מתאר את אופיו של מוקד הנשים 

הטלפוני, את טיב הייעוץ הרפואי הניתן בו 

נוסף  במוקד.  לשימוש  הקריטריונים  ואת 

על כך, מוצגים כאן השינויים בביקוש עקב 

מועלות  המאמר  בסיכום  הקורונה.  נגיף 

המסקנות הנוגעות לחשיבות המוקד. 

תיאור נותן השירות
כשני  מבוטחים  בריאות  שירותי  במכבי 

מציעה  הקופה  בישראל.  תושבים  מיליון 

שירותים  עם  ורחב,  מקיף  בריאות  ביטוח 

רפואיים ומתקנים  מתקדמים  מקוונים 

בפריסה ארצית. 

בנוסף מפעילה,  בריאות  שירותי  מכבי 

מוקד  דחופה,  רפואה  ומוקדי  למרפאות 

טלפוני המספק שירותי מידע, ייעוץ והכוונה

רפואה טלפונית ברפואת נשים
 RN,MA,  3מיילדת;  לירון לוי RN, BA, 2אביבית לבל ; RN, MA, 1גבריאלה רביצקי

RN, MPH, PhD, 5אנג'לה אירוני ; RN , MA, 4איריס מגידו

1אחות מוקד נשים, 2מנהלת במוקד נשים, 3מנהלת מחלקת מוקדים

4סגנית ראש אגף הסיעוד ומנהלת מערך מוקדים רפואיים, 5ראש אגף הסיעוד והמוקדים המקוונים, מכבי

ravitsky_g@mac.org.il :סופר מכותב

המבוטחים שאליו  רפואיים,  בנושאים 

יכולים לפנות בכל בעיה רפואית.

שעות  24 אחיות  של  מענה  יש  במוקד 

ביממה, שבעה ימים בשבוע. נוסף על כך, 

פועלים שני מוקדים נוספים: האחד מתמחה

נשים. ברפואת  והשני  ילדים  ברפואת 

מוקדים אלה פועלים בחלק משעות היממה.

נשים ברפואת  המתמחה  המוקד  את 

הקימה מכבי שירותי בריאות לפני 6 שנים. 

 - מגיב  מוקד  א.  כפולה:  המוקד  מטרת 

מטרתו לתת מענה לפניותיהן של חברות 

והנקה.  גניקולוגיה  מיילדות,  בנושאי  מכבי 

על  קשר  ליזום  מטרתו   – יוזם  מוקד  ב. 

על  הרות  נשים  עם  מקצועיות  אחיות  ידי 

מנת לשפר את ההיענות למעקבי ההיריון

זיהוי  תוך  זאת  כל  יזומות.  בדיקות  וביצוע 

מוקדם ומניעת סיבוכים )באמצעות יצירת 

במשאבים,  מושכל  שימוש  ביטחון(,  רשת 

קידום בריאות שוויונית, הדרכה למיומנויות 

אפקטיבי הריון  ומעקב  עצמי  לטיפול 

מרחוק. 

השירות במוקד נשים, על כלל פעילויותיו, 

ניתן ללא תשלום ופועל בימים א-ה משעה 

8:00 בבוקר עד 8:00 בערב, וביום ו' משעה 

8:00 בבוקר עד 13:00 בצהריים. 

המוקד מאויש על ידי אחיות המתמתחות 

בתחומי נשים והנקה. 

חששו אנשים  בארץ,  המגפה  בתחילת 

להגיע למתקנים רפואיים בשל הפרסומים

בתקשורת ושיעור התחלואה הגבוה, ביניהם

בעיות עם  נשים  או  בהריון  נשים  גם 

גניקולוגיות לא דחופות, שנדרשו, כמו שאר 

האוכלוסייה, לשמור על ריחוק חברתי. 

שהפכה  הספרדית,  השפעת  כמו  שלא 

מגפת  שנה,  במשך  בינלאומית  למגפה 

באוכלוסיות  התפשטה   Covid-19-ה

באופן  ספורים.  שבועות  בתוך  המיושבות 

ממרכזי רבים  נסגרו  פתאומי  כמעט 

מעקבי ההיריון ומרכזי נשים. למרבה המזל, 

מבחינה  אחר  במקום  נמצא  כיום  העולם 

כיום  ב-1918.  מאשר  ורפואית  טכנולוגית 

יש לנו האמצעים הטכנולוגים למתן מענה 

מקצועי ובטוח למבוטחים, גם בתנאים של 

ריחוק חברתי, ומשעה שהאמצעים קיימים 

חובתנו הרפואית והאתית לדאוג ליישומם 

ולפתח את הפרקטיקה בתחום. )15(

לבריאות הנוכחית  העולמית  הגישה 

הבריאות-חולי ברצף  בטיפול  מתמקדת 

כך מתוך  החיים.  מעגלי  כל  במהלך 

של יזום  לניהול  החשיבות  מתעוררת 

ותדיר, תכוף  למעקב  הנזקקות  האוכלוסיות 

בריאות בנושאי  ואישי  מקצועי  ולמענה 

מגוונים. נשים הרות ומניקות מהוות קבוצת 

אוכלוסין ייחודית, הדורשת מעקב בריאותי 

הפיסיולוגיים האנטומיים,  השינויים  לאור 

והרגשיים המצויים בתקופת ההיריון וההנקה.

ערוצי  לפתיחת  החשיבות  נובעת  מכאן 

על  זו  לאוכלוסייה  זמין  למענה  תקשורת 

ידי אחות המומחית בתחום. 

היוזם  והמוקד  המגיב  הטלפוני  המענה 
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עם  אולם  שנים,  כ-6  כבר  כאמור  קיימים 

של  חשיבותם   Covid-19-ה מגפת  פרוץ 

והדרישה באופן משמעותי  המוקדים עלתה 

לשירות בהם עלתה באחוזים גבוהים. 

אוכלוסיית היעד במוקד נשים
)המוקד מחולק ל-3 ערוצים(

הערוץ הראשון
הינו מוקד מגיב אשר נותן מענה לשאלות 

ידי אחיות שעברו הכשרה גניקולוגיות על 

3 במשך  לעבודה  קליטתן  עם  ייעודית 

חודשים.  

הכשרה  בעלות  הן  זה  במוקד  האחיות   •
ייעוץ  ובמתן  והנקה  נשים  רפואת  בתחום 

פרוטוקולים  פי  על  עובדות  והן  מרחוק, 

מעודכנים על ידי מנהלת המוקד באישורו 

סטנדרטים פי  ועל  המייעץ  הרופא  של 

בינלאומיים. )7( 

טריאז'  מבצעת  האחות  פנייה  בכל   •
ראשון  קו  מהווה  היא  ולמעשה  טלפוני, 

בנושאי  פניות  של  במקרים  להתייעצות 

מיילדות וגינקולוגיה.

• השירות ניתן לנשים בהיריון תקין ולנשים 
בהיריון בסיכון.

בקהילה  ממשקים  מול  פועל  המוקד   •
ליווי  למרפאות  להפניות  בנוגע  בעיקר 

מרפאות  האישה,  בריאות  מכוני  היריון, 

הנקה, מוקדי חירום ורופאי נשים. האחיות 

המטופלות את  להפנות  יכולות  במוקד 

לבדיקה דחופה במידה ועל פי התרשמותן

המבוטחת כך  ידי  ועל  צורך,  בכך  יש 

מקבלת טיפול מהיר ומקצועי בקהילה. 

• השירות מסייע לגילוי מוקדם של מצבים 
הדורשים התערבות ולמניעת סיבוכים על 

ונגישות  נוחות  מקצוע,  לאנשי  זמינות  ידי 

הבריאות  לשירותי  הגישה  שיפור  לשירות, 

ושיפור איכות השירות. )3(

בבידוד/ לנשים  מענה  נותן  השירות   •
רפואי  לייעוץ  הזקוקות  קורונה  מאומתות 

על ידי הדרכה או/ו ביקור טלפוני של רופא, 

צורך  שאין  התרשמה  והאחות  במידה 

בבדיקה במתקן רפואי. 

)לפילוח נושאי השיחות ונושאי ההתערבות

יש להקדיש מחקר עצמאי(. 

נושאי היעד )Inclusion criteria( – פניות 

בנושאים גניקולוגיים. 

 Exclusion( המוקד  בטיפול  שאינן  פניות 

במוקד  השירות  חירום.  מצבי   –  )criteria
)ישנה  דחופים  שאינם  למצבים  מוגדר 

בשיחות הטלפוני  בנתב  מוקלטת  הנחיה 

הפונות ציבור  את  המיידעת  המוקד 

דחופים(.  למקרים  מיועד  אינו  שהשירות 

זאת  בכל  והמבוטחת  במידה  זאת,  עם 

ערוך  המוקד  בשירות,  להשתמש  בוחרת 

דחופים  למקרים  גם  הולם  פתרון  למתן 

או  חירום  מוקד  משטרה,  אמבולנס,  )כגון 

אשפוז יום(.

הערוץ השני 
מעקב  את  מנהל  אשר  יוזם  מוקד  הינו 

ההיריון במסגרת ביתית. 

שירות  חבילת  מקבלת  ההרה  האישה   •
ייחודית: במהלך ההיריון ומשכב הלידה )6 

שבועות לאחר הלידה( המטופלת נתמכת

אחות, הכולל  רב-מקצועי  צוות  ידי  על 

עובדת סוציאלית, דיאטנית ויועצת הנקה. 

ערכה לביתה  מקבלת  המבוטחת   •
ומד  דם  לחץ  למדידת  מכשיר  הכוללת 

המדדים  את  באפליקציה  המשדר  שתן, 

לתיקה הרפואי. 

כבר  במטופלת  תומכת  ההנקה  יועצת   •
רגשיים  פיזיים,  בהיבטים  ההיריון,  בשלב 

וחברתיים הקשורים לניהול הנקה.

• כל התקשורת הרפואית נעשית בתיאום 
רישום המדדים  ותוך  הרופא המטפל,  עם 

)כרטיס  המטופלת  של  האישי  בתיקה 

מעקב הריון(. 

מבוצע  היוזם  לשירות  המטופלות  גיוס   •
רופאי הנשים המטפלים, מול  ישיר  באופן 

קבלת לאחר  רק  לשירות  יגוייסו  והן 

הסכמה מהם. 

גם  מענה  שנותן  המגיב  למוקד  בניגוד   •
היוזם המוקד  בסיכון,  שבהיריון  לנשים 

)לא  תקין  בהיריון  לנשים  שירות  מעניק 

היריון לא-בסיכון  זה  לעניין  בסיכון( בלבד. 

מוקדמים, נתונים  אין  שלגביו  היריון  הוא 

הסיכון את  המגבירים  ממצאים  ואין 

לתחלואה או לתמותה אימהית או עוברית.

למטופלות  וזמין  נגיש  במוקד  השירות   •
במרכז הארץ ובפריפריה. 

 :)Inclusion criteria(היעד אוכלוסיית   •
חברות מכבי,  נשים עם גיליון מעקב היריון 

להיריון   24 לשבוע   12 שבוע  בין  פעיל, 

)למשל, אישה בשבוע 9 להריון, או לחילופין

לשירות  להצטרף  תוכל  לא   ,30 בשבוע 

להפלה  החשש  הראשון  שבמקרה  מפני 

גדול מכדי להתחיל מעקב טלפוני סדור, 
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ובמקרה השני עד שתהליך הגיוס יסתיים 

הטיפול יהיה לא אפקטיבי(.

מקרים בהם לא מבוצע גיוס

  :)Exclusion criteria( 

מעל  ונשים   ,)18 לגיל  )מתחת  קטינות   .1

גיל 40.

2. בעלות מחלות אימהיות כרוניות )על פי 

סקירת ספרות ואנמנזה(, ביניהן:

יתר  כרונית,  ריאות  מחלת  לב,  מחלות   .1

לחץ דם, סוכרת ועוד. 

2. מטופלות בעלות היסטוריה גניקולוגית-

שעברה  מי  ברקע.  תקינה  לא  מיילדותית 

ההיריון  שברקע  או  להלן,  האירועים  אחד 

שלה נתגלו הממצאים הבאים, ביניהם:

לשבוע  מתחת  טבעיות  הפלות  שלוש   .3

מעל  יותר  או  טבעיות  הפלות  שתי   ,12

טבעית  הפלה   ,16 שבוע   ועד   12 שבוע 

 ,16 לשבוע  מעל  יותר,  או  אחת,  מאוחרת 

סוכרת הריונית, רעלת הריון ועוד. 

אבל לשירות  שהתקבלה  מטופלת   .4

במהלך ההיריון התגלו הממצאים הבאים, 

לא  והיא  בסיכון  היריון  למרפאת  תעבור 

לדוגמה: הטלפוני.  הליווי  בשירות  תמשיך 

תוך  בצמיחה  פיגור  עוברים,  מרובה  היריון 

Intra Uterine Growth Retar רחמית 

הוערך  שמשקלו  עובר   ,dation )IUGR(
עובר  גר',   4,500 מעל  סונוגרפית  בבדיקה 

בעל מום, אי ספיקת צוואר הרחם ועוד. 

מטופלת  שבהם  נוספים  מצבים  ייתכנו   .5

בהתאם  הטלפוני,  לשירות  תתקבל  לא 

לשיקול דעתו של הרופא המטפל.

הערוץ השלישי 
הינו מוקד מגיב אשר נותן מענה לשאלות

הקשורות להנקה ידי אחיות יועצות הנקה 

שעברו הבריאות,  משרד  של  מורשות 

הכשרה ייעודית של חודש במוקד.

השירות ניתן לכלל הנשים המעוניינות להניק

או לגמול מהנקה.

• נושאי היעד )Inclusion criteria( - פניות 

בנושאי הנקה.

 Exclusion( פניות שאינן בטיפול המוקד •
בתחומים  ופניות  חירום  מצבי   –  )criteria

אחרים )משפחה, כירורגיה וכו'(.

חשיבות השירות המגיב באה לידי 

ביטוי ברבדים הבאים:

יעיל  שימוש  מאפשר  המגיב  השירות   •
למבוטחות,  הזמינים  הפיזיים  בשירותים 

הפניה או  מתאים  רופא  מציאת  ידי  על 

לאשפוז יום. השירות מכווין, במידת הצורך,

מזמין שהוא  או  למיון  המטופלות  את 

שזוהו למקרים  אמבולנס  למטופלות 

אזורי כולל  הארץ  בכל  וזאת  כחירום, 

פריפריה. 

• השירות המגיב מסייע להגברת שוויוניות 
גמישות בשעות  גמיש  ייעוץ  ומאפשר 

בשעות הפעילות.  

• השירות מגביר את היכולות של המבוטחות
באזור הקיימים  השירותים  את  למצות 

מגוריהן. 

מקצועי  שירות  מתן  מאפשר  השירות   •
מענה  מקבלת  שהמבוטחת  כך  בקהילה, 

ומתאים  במידה  בקהילה  מהיר  מקצועי 

בהתאם להערכת מצב שבוצע .

• השירות מגביר את הגילוי המוקדם בכך 
שזמין בשעות גמישות, ובכך מונע סיבוכים 

שיש  במידה  והעובר  ההרה  האישה  של 

צורך בהתערבות/הדרכה.

השירות היוזם מעודד ומאפשר מעקב 

הריון מקצועי ומשפר את ההיענות 

למעקב היריון, וזאת בכמה דרכים: 

• השירות היוזם מסייע להגברת שוויוניות 
קשיים  עם  או  עובדות,  לנשים  ומאפשר 

פיזית למעקב אצל אחות, לעשות  להגיע 

זאת במסגרת ביתית. 

המצב  וקידום  שימור  מאפשר  המעקב   •
האישה  של  והנפשי  הפיזי  הבריאותי, 

האפשר  ככל  מוקדם  זיהוי  והעובר,  ההרה 

של מצבי סיכון והתערבות בהתאם.

האוכלוסייה  לכלל  גיאוגרפית  הנגשה   •

ולאזורי הפריפריה בפרט.

• שירות למעקב היריון המתבסס על מודל 
ואחות נשים  רופא  של  משותף  עבודה 

ייעודית.

• העלאת שיעור שביעות רצון בקרב נשים 
בליווי היריון.

• העלאת שיעור ביצוע בדיקת סקר
לסכרת היריונית בקרב נשים בליווי היריון.

• העלאת שיעור ביצוע ניטור דיכאון ואיתור 
נשים בסיכון לדיכאון בהיריון ולאחר הלידה. 

היריון  למעקב  היענות  שיעור  העלאת   •
רציף.

לידה  לקראת  המוכנות  שיעור  העלאת   •
והנקה במסגרת ליווי היריון.

• חיזוק מיומנויות לניהול טיפול עצמי
לקראת ההיריון, במהלכו ובתקופת משכב 

הלידה. 

והן  המגיב  הן  הנקה,  מוקד  של  השירות 

היוזם, מאפשר מתן מענה מקצועי בנושא 

לניהול הנקה  כן, הוא מסייע  ההנקה. כמו 

מאצל נשים לאחר לידה ולפתרון בעיות מו

את  מקדם  השירות  כך,  על  נוסף  רכבות. 

מבריאות האישה ומשפר את ההיענות להנ

קה. השירות מחזק מיומנויות לניהול טיפול 

נושא  בכל  הלידה  משכב  בתקופת  עצמי 

ההנקה או בגמילה מהנקה. גם מוקד זה, 

היוזם, מסייע  והמוקד  כמו המוקד המגיב 

עוב לנשים  ומאפשר  שוויוניות  מלהגברת 

פיזי  למעקב  להגיע  קשיים  עם  או  דות, 

זאת במסגרת  יועצת הנקה, לעשות  אצל 

בקרב  הרצון  שביעות  את  ומעלה  ביתית 

המבוטחות.

תכנון לצמיחה בעתיד
 – מרחוק  לטיפול  בטכנולוגיות  השימוש 

וצוממ עולה  הוא מגמה   –  Telemedicine
טווח והגניקולוגיה.  המיילדות  בשדה  חת 

וירטואליים  ביקורים  כולל  ההתערבויות 

 ,)mHelath( בריאות מובייל ,)אודיו-ויזואל(

 )wearable devices( התקנים לבישים
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למגוון  מרחוק  בטיפול  נעזרים  והודעות. 

נושאים, כולל אבחון, ניהול טיפול, הדרכה 

ושימוש במונח מטרייה למגוון האפשרויות 

הטכנולוגיות המקדמות בריאות. )2(

נוכח מגפת ה-Covid-19 שתוקפת בתחילת

אלה  מגמות  זו,  למאה  השלישי  העשור 

חברתי  לריחוק  הדרישה   - מתחזקות  אף 

והשמירה על אוכלוסיות מיוחדות ורגישות

גם מרחוק.  טיפול  של  גישה  מכתיבות 

בעולם שירותי הרפואה נותנים את דעתם 

טיפול  אופן   .Telemedicine-ה ליתרונות 

זה נכלל בהמלצות הטיפול בבריטניה.)13(

העולמי  הבריאות  ארגון   2020 למרץ  ב-11 

הכריז על התפרצות וירוס הקורונה כמגפה

עולמית. האסטרטגיה כתגובה כללה גילוי

מטופלים אחר  מעקב  בידוד,  מוקדם, 

טלמדסין  זה  בהקשר  ציבוריים.  וסגרים 

קודם על מנת להפחית את ההדבקות.)14(

Institute of Medicine's Com-2005 ה -ב

 mittee on the Future of Rural Health
ותקשורת במידע  ששימוש  ציין   Care
טכנולוגית יכול לגשר על מרחק ממרכזים 

רפואיים על ידי מתן מידע קליני מיידי, ייעוץ 

ספציפי על ידי מומחה ושימוש במשאבים 

שלא תמיד נגישים במקומות פריפריאליים 

טיפול בטכנולוגיות  השימוש  ואכן,   .)4(

בעלות  במדינות  במקביל  צמח  מרחוק 

באזורים  במיוחד  ובינונית,  נמוכה  הכנסה 

כפריים שבהם הגישה לטיפול טרום לידתי 

הינה מאתגרת. )11(

רפואה טלפונית נחשבת נחוצה ואף עשויה 

כדי  בריאות,  במערכות  הכרחית  להיות 

רפואיים  לשירותים  מרבית  נגישות  ליישם 

ככל האפשר ולקדם את משימת השוויוניות

והנגישות לשירותי בריאות.  )12( 

באופן  משמש  במיילדות  טלפוני  טריאז' 

שאלות  עם  מתקשרות  נשים  כאשר  נפוץ 

ופניות בנושאים מיילדותיים שונים. הכרחי

המהיר הטלפוני  השילוב  את  להבטיח 

תוך ונגיש,  איכותי  טיפול  עם  והמדויק 

שמירה על אפקטיביות בריאותית. מחקרים

טריאז'  של  הדיוק  את  לבחון  שביקשו 

שיחות  מדגם  בחנו  טלפוני-מיילדותי, 

שהוערכו על ידי שופטים מומחים. השאלה

האם  הייתה  אלה  במחקרים  שנשאלה 

ידי  על  למטופלות  שניתנו  ההמלצות 

הולמות. שאינן  או  הולמות  הן  האחיות 

80% כי  מלמדים  הממצאים  ככלל, 

משיחות הטריאז' הטלפוני נשפטו כעצות 

הטריאז'  ייעוץ  אחרות,  במילים  הולמות. 

 .)10( הסטנדרטי  הפרוטוקול  את  תאם 

במחקר אחר הושוותה רמת ההסכמה בין 

אחיות  של  המלצות  א.  גורמים:  שלושה 

במוקד המשתמשות בתוכנת פרוטוקולים 

מיילדותיים; ב. המלצות של אחות מומחית 

המתמחה בגניקולוגיה; ג. מומחה ברפואת 

שרמות  העלה  המחקר  והעובר.  האם 

היו  למומחה  המוקד  אחיות  בין  ההסכמה 

גבוהות, בעוד שרמת ההסכמה בין אחיות 

בינוניות. היו  המומחית  לאחות  המוקד 

מוקדי עם  היממה  שעות  בכל  תקשורת 

הרות לנשים  כמסייעת  הוכחה  אחיות 

להפחתת חרדה בזמן ההיריון ולמתן תמיכה

מאפשר  המוקד  ועידוד.  הרגעה  רגשית, 

הכוונה לא רק בתחום הגניקולוגי, אלא גם 

מגוונים  בנושאים  שירות  לנותנים  הכוונה 

אחרים. )8( 

חיים  אורחות  בנושאי  יזומות  התערבויות 

מרחוק,  טיפול  טכנולוגיות  של  באמצעים 

אנו  למשל,  כך,  גוברת.  פופולריות  צוברות 

התערבויות של  מקומן  על  ללמוד  יכולים 

דיווחים מתוך  סיבוכים  בניהול  אלה 

היריון  סוכרת  של  במקרים  כגון  עדכניים, 

)17(, ומעקב אחר לחץ דם. )5( 

במחקר נוסף נמצא שיש תוכניות המבוססות

אישה  הפלות.  בנושא   Telemedicine על 

המחפשת להפיל לא צריכה לבקר במרכז

להתייעץ,  יכולה  היא  זה  ובמקום  רפואי, 

במקום  נמצאת  כשהיא  וידיאו,  בעזרת 

שנוח לה יותר, כגון בביתה הפרטי. בדיקות 

יכולות  דם  בדיקות  או   US כמו  מקדימות 

להתבצע במרכז קרוב לבית. )9(

Telemed- התערבויות של  נוסף   תחום 

שתי בהנקה.  עוסק  נשים  בקרב   icine
הטכנולוגיות  תפקיד  את  בדקו  סקירות 

בקרב  הנקה  בקידום  מרחוק  לטיפול 

נשים. הראשונה היא סקירה אינטגרטיבית

ב- התומכות  העדויות  את  שבחנה 

בסקירה ההנקה.  בתחום   Telemedicine
עד   2009 מהשנים  מחקרים   11 נבחרו 

 4,896 השתתפו  המחקרים  בכלל   .2016

הסקירה  תוצאות  מדינות.  מחמש  נשים 

היא אפשרות/  Telemedicine כי  מראות 

בהנקה,  ולתמיכה  לחינוך  מבטיח  אמצעי 

ויעילה מקובלת  כשיטה  נתפסת  והיא 

להתערבות בתחום רפואי זה. )1(

נבדקו ובה  מ-2019,  סקירה  היא  השנייה 

)בשפות  2018 עד  מ-2000  מאמרים 

במטרה  ופורטוגזית(,  ספרדית  אנגלית, 

באמצעות  להנקה  אסטרטגיות  לבחון 

Telemedicine.מ23 מאמרים נבחרו וסווגו
נעשתה  כן  וכמו  שונים,  קריטריונים  לפי 

סקירה סיסטמתית של ספרות. הממצאים 

טכנולוגיות  ליישום  כדאיות  על  מלמדים 

חיובית  השפעה  על   ,Telemedicine-ה

ההנקה איכות  על  אלה  טכנולוגיות  של 

של רצון  שביעות  ועל  בה,  וההתמדה 

לאסטרטגיות  חשופים  שהיו  המשתתפים 

להנקה. )6(

נשים  של  השקפותיהן  את  שבדק  מחקר 

בהריון  מרחוק  לטיפול  טכנולוגיות  על 

ומוניטור  בסיכון, אפשר מעקב אחר האם 

עוברי במסגרת הבית, תוך שהייה בסביבה

על  מצביעים  הנתונים  ופרטית.  תומכת 

השימוש את  חוות  הנשים  שמרבית  כך 

בטכנולוגיות אלה באופן חיובי. )16( 

סיכום ומסקנות
ליווי  מוקד  נשים,  מגיב  מוקד  של  השרות 

הנקה, במסגרת שירות  ייעוץ  ומוקד  הריון 

טלפוני על ידי מכבי שירותי בריאות, נמצא 

בפרט.  מגפה  ובימי  שגרה  בימי  חשוב 
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השירות  את  ולפרסם  לעדכן  צורך  יש 

לשלב בעתיד  ואולי  מכבי,  מטופלי  לכלל 

ואולטרסאונד מוניטור  כמו  טכנולוגיות 

מרחוק.  

הצורך במוקד Telemedicine עלה בצורה

 .Covid-19-ניכרת מאז תחילת המגפה של ה

כי להלן  הראשון  בגרף  לראות  ניתן 

הביקוש  2020 מרץ-אפריל  בחודשים 

ו-21% ב-28%  עלה  טלפוני  לשירות 

בביקוש,  ירידה  הייתה  במאי  בהתאמה. 

הסגר  סיום  בעקבות  להסבירה  שניתן 

עם  אך  המגיפה,  של  הראשון  הגל  וסיום 

ביוני-יולי-אוגוסט  השני  הגל  התפרצות 

2020 נראתה שוב עלייה בביקוש בכ-18%,

לראות אפשר  בהתאמה.  ו-2%   10%

ואף  אוגוסט  לקראת  מתאזן  שהביקוש 

ניתן  זה  נובמבר. איזון  יורד בספטמבר עד 

להסבירו בעקבות רגילות למצב והתאמה 

של ביקורי טלפון ווידיאו אצל רופאי ואחיות 

הסגר  תחילת  עם  לראות  ניתן  הקהילה.  

עלייה שוב  בדצמבר  השלישי  הגל  של 

בדרישה לשירות ב-8%. 

בגרף להלן אפשר לראות שבכלל המוקדים ישנה עלייה לדרישה בשירות ב-44% מינואר 2019. 
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בריאות  שירותי  מכבי  שמציעה  השירות 

לרפואת  טכנולוגיות  בתחום  למבוטחיה 

שוויוניות להגברת  מסייע  מרחוק  נשים 

גמישות.  בשעות  ייעוץ  ומאפשר  בחברה 

השירות מאפשר שימוש מושכל במשאבים.

לגילוי מסייע  הוא  הגניקולוגי  בתחום 

התערבות,  הדורשים  מצבים  של  מוקדם 

ולמניעת סיבוכים של האישה ההרה

ככלי  מתגלה  הוא  כך,  על  נוסף  והעובר. 

רפואי יעיל ומשמעותי במיוחד בתקופה זו 

 .Covid-19-של מגפת ה
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החוגים לסיעוד בארץ 

 RN, PhD ד"ר מיכל יצחקי

ראש החוג לסיעוד, בית הספר למקצועות הבריאות, הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

itzhakim@tauex.tau.ac.il :סופר מכותב 

עורכת  )מל"ג(  גבוהה  להשכלה  המועצה 

כל עשור תהליך הערכת האיכות לתחומים

הערכה  תרבות  ליצור  במטרה  השונים, 

להשכלה  במערכת  מוסדית  תוך  עצמית 

גבוהה בישראל.

בשנת 2020 הגיע תורם של החוגים הבאים 

לעבור את ההערכה: רוקחות, פיזיותרפיה 

וסיעוד.

לסיעוד  החוגים  של  האחרונה  הבקרה 

בארץ היתה בשנת 2009. 

עשר  באחד  התקיימה  הנוכחית  ההערכה 

האקדמיים  במוסדות  לסיעוד  חוגים 

הבאים: אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה

אוניברסיטת  אוניברסיטת חיפה,  העברית, 

המכללה  גוריון,  בן  אוניברסיטת  אריאל, 

האקדמית  המכללה  אשקלון,  האקדמית 

האקדמית  המכללה  גן,  ברמת  לישראל 

צפת,  האקדמית  המכללה  יזרעאל,  עמק 

המכללה האקדמית תל אביב-יפו והמרכז 

האקדמי לב.

דוח  כתיבת  כלל   ראשית, תהליך הבקרה 

חוג.  כל  ידי  על  מפורט  עצמית  הערכה 

האקדמי לסגל  התייחסות  כלל  הדוח 

והסטודנטים, תכנית הלימודים, המחקרים,

ההכשרה הקבלה,  תהליכי  הבחינות, 

אקדמי. מוסד  בכל  והתשתיות  הקלינית 

ולהיבטים לחוזקות  ניתן  מיוחד  דגש 

תהליך  בחוג.  שיפור  או  שינוי  הדורשים 

ידי  על  נעשה  והכתיבה  החומרים  איסוף 

מוסד,  בכל  הבכיר  האקדמי  הסגל  חברי 

ונמשך בממוצע כחצי שנה. חלק מהחוגים 

ובוגרים, שהיו מעוניינים  שילבו סטודנטים 

במשותף לעבוד  והחוויה  הדוח  בהכנת  בכך, 

על הדוח הייתה מדהימה.

שנית, המל"ג מינה ועדת הערכה בינלאומית

הדוחות את  לעומק  לבדוק  שתפקידה 

המטרה  אקדמי.  מוסד  בכל  ביקור  ולבצע 

היא להביא את ממצאי הוועדה הבינלאומית

בהתאם.  החלטות  ולקבל  במל"ג  לדיון 

המל"ג עוקב אחר יישום החלטות אלו. 

אולם, תכניות לחוד ומציאות לחוד... 

ביקור הוועדה הבינלאומית בארץ לא יצא 

אל הפועל בעקבות מגיפת הקורונה. 

בחודש אוגוסט האחרון התבקשנו להגיש 

העצמית,  ההערכה  לדוח  משלים  מסמך 

בעקבות  ולשינויים  להיערכות  המתייחס 

משבר הקורונה והיערכות המוסדות לקראת

שוב לפיכך,  הבאה.  הלימודים  שנת 

התגייסנו והכנו דוח מפורט אודות השינויים

בתקופה  חוג  בכל  שנערכו  וההתאמות 

המאתגרת של המגיפה: המעבר מלמידה

ניהול המבחנים להוראה מקוונת,  פרונטלית 

הקורונה, בתקופת  הקלינית  וההכשרה 

המדיניות לגבי סטודנטים וסגל באוכלוסיות 

לסטודנטים שניתנו  ותמיכה  הסיוע  סיכון, 

של המקצועי  הפיתוח  על   וההשפעה 

הסגל האקדמי.

החוגים  ראשי  נקראנו,  דצמבר  בחודש 

לסיעוד ונציגי חברי הסגל האקדמי הבכיר

מכל חוג, לדיון במל"ג. בדיון זה נמסר לנו 

של המשכיותו  את  לאפשר  מנת  שעל 

המשתנה  במציאות  ההערכה  תהליך 

יהפוך  ההערכה  תהליך  צפויה,  והבלתי 

ביקור  כלומר,  מקוונת".  איכות  ל"הערכת 
הוועדה ייערך באמצעות פגישות מקוונות 

לחודש  ועד   2020 דצמבר  החודשים  בין 

מרץ 2021.

עם  הדרכה  מפגשי  לנו  נערכו  בהמשך 

הבקרה  תהליך  על  הסבר  לצורך  המל"ג 

המקוון הצפוי.

חוג  בכל  התקיימה  המקוונת  הבקרה 

נערכו  הפגישות  רצופים.  יומיים  במשך 

בשפה האנגלית במחצית השנייה של היום 

)בשעות הערב(, וזאת בשל פערי השעות 

נפגשו  הוועדה  חברי  לארה"ב.  ישראל  בין 

בזום עם הנהלת המוסד האקדמי )רקטור, 

נשיא או סגן הנשיא(, דיקאנים, ראשי בתי

פגישות נערכו  החוגים.  וראשי  הספר   

האקדמי הסגל  חברי  עם  גם  מקוונות 

הספר בתי  מנהלות  מרצים,  הבכיר, 

קליניים,  מדריכים  לסיעוד,  האקדמיים 

מנהלי ההכשרות הקליניות, נציגי סטודנטים

מכל תכניות הלימודים ובוגרי החוגים.

כיצד  הוועדה  לחברי  להמחיש  מנת  על 

המעבדות,  הסימולציות,  מרכזי  נראים 

והכיתות  הקלינית  ההתנסות  מקומות 

התשתיות את  שסקר  סרטון  חוג  כל  הכין 

המרכזיות. סרטון זה הוקרן לחברי הוועדה 

מהחוגים  חלק  המקוון.  המפגש  במהלך 

מוזר  הסגרים.  במהלך  הסרטון  את  צילמו 

והריק  השומם  הקמפוס  את  לצלם  היה 

להעביר  הצלחנו  זאת,  ובכל  מסטודנטים, 

בתמונות את הייחודיות של כל מוסד.
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נציגות הסגל האקדמי הבכיר והסגל המינהלי של החוג לסיעוד באוניברסיטת תל אביב

חברי הועדה הבינלאומית:

Prof. Greer Glazer, University of Cincinnati College of Nursing, USA

Prof. Lynn Kilbride, Dundee University, Scotland

Prof. Joyce J. Fitzpatrick, Frances Payne Bolton School of Nursing; Case Western Reserve University, USA

Prof. Barbara Medoff-Cooper )Emerita(, University of Pennsylvania, USA

Prof. Sivia Barnoy, Tel Aviv University, Israel 

Prof. Yaffa Zisk-Roni, Hebrew University of Jerusalem, Israel

Mr. Andy Gibbs, Reform Edinburgh, Expert and Consultant on Higher Education, Scotland

חוג  לכל  דוח  לכתוב  הוא  הוועדה  תפקיד 

ומרכיבים  החוזקות  את  יתארו  בו  בנפרד, 

המתייחס  כללי  דוח  וכן  חוג,  לכל  לשיפור 

אלו אנחנו בימים  להוראת הסיעוד בארץ. 

לסכם ניתן  הדוחות.  לקבלת  ממתינים 

שהחוגים לסיעוד בארץ יצאו בהרגשה טובה

ובתחושת סיפוק וגאווה. העבודה המשותפת

בכל  אקדמי  וסגל  בוגרים  סטודנטים,  של 

כולם  של  והמעורבות  לסיעוד,  החוגים 

העלתה  משותפים,  ומטרות  יעדים  סביב 

שיח  יצרה  והארגוני,  האישי  החוסן  את 

פורה ומרענן והובילה לתכנון עתידי מיטבי.
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תקציר
ארגון הבריאות העולמי 2020 הצהיר  בינואר 

חירום  מצב  הינה  הקורונה  שהתפרצות 

כלל עולמי, ובמרץ הכריז על פנדמיה. וירוס 

מהותי  סיכון  מהווה   )COVID-19( הקורונה 

ישירה  השפעה  לו  ויש  הציבור  לבריאות 

והנפשית,  הגופנית  הבריאות  על  ועקיפה 

ממחלות  הסובלים  במטופלים  במיוחד 

פסיכיאטריות. 

הטיפול הסיעודי בחולים הסובלים ממחלה 

מעמיד   COVID-19-ל וחיוביים  נפשית 

בהם  שמטפלים  והאחיות  האחים  את 

בפן מוכרים  ובלתי  חדשים  אתגרים  בפני 

המקצועי והאישי, אשר לא נחשפו אליהם 

בשגרת הטיפול היומיומית טרם התפרצות 

להתמודדות  האסטרטגיות  אחת  הנגיף. 

עם וירוס הקורונה היא למנוע התפשטות,

הטיפול אזורי  בין  פיזית  הפרדה  ע"י 
וזאת  האנשים,  שאר  לבין  קורונה  בנפגע 

כך שהטיפול בחולים הסובלים  בנוסף על 

מהפרעות הנפשיות המחייבות אשפוז מורכב

גם כך. בפסיכיאטריה, מעבר למתן טיפול 

של קליניות  מיומנות  נדרשות  תרופתי, 

ואכילה, בלבוש  עזרה  שיחה,  הקשבה, 

ליטוף היד או ניגוב הדמעות מהלחי, כאשר 

סכיזופרניה, קורונה ומה שביניהם
ניהול טיפול במטופל הסובל מסכיזופרניה וסוכרת

COVID-19 במחלקה פסיכיאטרית בתקופות של מגפת
RN,MA  3אפרת ויקטור ; RN,MHA 2יאנה מלר ; RN,MPH 1ליה חיינקין

1. סגנית אחות אחראית מחלקה פסיכיאטריה א', 2. אחות אחראית מחלקה פסיכיאטריה א', 

3. ראש צוות מחלקה פסיכיאטריה א',

יחידה פסיכיאטריה קורונה, מחלקה פסיכיאטריה א', בית חולים שיבא, תל השומר 

Yana.Meler@sheba.health.gov.il :סופר מכותב

הצורך  הוא  הטיפולים  סוגי  לכל  המשותף 

במגע אנושי קרוב ומרגיע. לפעמים מדובר 

באנשים עם פגיעה קוגניטיבית ותפקודית, 

עצמי,  לטיפול  וביכולת  בשיפוט  פגיעה 

הצורך  לגבי  שלהם  ההבנה  מידת  כאשר 

אפשר  ואי  גבוהה  אינה  ממגע  בהימנעות 

להשאיר אותם לבדם. מדובר באוכלוסייה 

קהילתיים,  והכלה  תמיכה  ליותר  הזקוקה 

כשלעצמו חברתי  וריחוק  סגר  כאשר 

מחמיר את מצבם בשל פגיעה במערכות 

ביחידת אלה  במטופלים  הטיפול  תמך. 

קורונה מאתגר במיוחד בשל הצורך ללבוש 

עם יחד  ריחוק,  על  ולשמור  מיוחד  מיגון 

פיתוח טכניקות חדשניות לתקשורת רציפה

עם הצוות המטפל באמצעים טכנולוגיים.

במאמר זה נתאר התמודדותו של מטופל 

קורונה פסיכיאטריה  ביחידת  שאושפז  צעיר 

במחלת חולה  פסיכוטית,  החמרה  בשל 

כחיובי  שנמצא  לאחר  נעורים,  סכרת 

 .COVID-19-ל

מבוא
לרעה  משפיעים  בפרט,  וסגר  מגיפה, 

במיוחד הבריאות,  התנהגות  דפוסי  על 

ריחוק נפשית.  מחלה  עם   במטופלים 

כתוצאה  שנגרמת  והמצוקה  חברתי 

נגישות עם  בשילוב  ומהסגר,  ממגפה 

להוביל עלולים  בריאות,  לשירותי  פחותה 

ירודה  ולהיענות  הטיפול  ברצף  לפגיעה 

לטיפול גופני ונפשי, קושי בזיהוי סימפטומים

הנפשי  במצב  והחמרה  ולהישנות  גופניים 

  .]1[ בקרב אנשים הסובלים מסכיזופרניה 

בשל הזנחה וחסר מודעות לבריאות הרווחת

ממחלה סובלים  אשר  מטופלים  בקרב 

מחלת ובפרט  נפש,  מחלות  נפשית, 

להדבקה סיכון  גורם  הינם  הסכיזופרניה, 

לפתח  מוגבר  ובסיכון  הקורונה,  בנגיף 

חמורות  תוצאות  עם  קשה  קורונה  מחלת 

יותר ]1[. נוסף לכך, בעקבות פגיעה ביכולת

כרונית  מחלה  ובניהול  העצמי  הטיפול 

במחלות  להחמרה  מוגברת  נטייה  קיימת 

רקע גופניות, בפרט סוכרת. מחלת הסוכרת

להדבקה הסיכון  את  מעלה  עצמה  בפני 

חמורה מחלה  ופיתוח  הקורונה  בנגיף 

בשכיחות של פי 6, ומעלה סיכון לתמותה

ממחלת הקורונה בשכיחות של פי 12 מאשר 

באנשים שאינם סובלים ממחלות רקע ]2,3[. 

הועלה  המגיפה  התפרצות  מתחילת  כבר 

צורך במחלקה ייעודית לטיפול במטופלים

וחיוביים  נפשיות  מהפרעות  הסובלים 

נפתחה  2020 במרץ  הקורונה.  לוירוס 

מיוחדת  יחידה  השומר,  תל  בשיבא, 
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תנאים  ליצור  הייתה  ממטרותיה  שאחת 

מטופלים  של  האוכלוסייה  לצרכי  העונים 

הנפשית  במחלתם  מהחמרה  הסובלים 

בחולים מדובר   .COVID-19 ל-  וחיוביים 

במצב פסיכיאטרי קשה עם פגיעה בשיפוט

לטיפול,  ירודה  היענות  המציאות,  ובוחן 

בצרכיהם  ולטפל  לדאוג  ביכולת  פגיעה 

של משמעות  את  מבינים  תמיד  ושלא 

האתגרים אחד  ובידוד.  סגר  מגיפה, 

היה  הצוותים  עבור  ביותר  המשמעותיים 

חדשים עבודה  תהליכי  ולתרגל  לפתח 

בהתאם להגבלות המיגון.  

רוב האנשים עם COVID-19 יפתחו מחלה 

הנחיות  ע"פ  בבית  לנהל  שניתן  קלה 

במצבים  לעשות  ניתן  שלא  דבר  כלליות, 

הפסיכיאטרית.  במחלתם  החמרה  של 

מחקרים מראים כי מחלת הסוכרת מהווה 

הקורונה בנגיף  להדבקה  סיכון  גורם 

ומעלה את הסיכון לפתח תסמינים קשים 

קפדני  וטיפול  השגחה  דורשים  ולכן  יותר, 

יותר.

הצגת מקרה 
עמית )שם בדוי(, בן 24, בחור גדול ממדים 

גוף, התקבל למחלקתנו כאשר הוא  וכבד 

סובל ממצב פסיכוטי ומסכרת לא מאוזנת 

לא  התנהגות  בלטה  בקבלתו   .i מסוג 

ואת אחרים, עצמו  ומסכנת את  מאורגנת 

תמך ומערכת  למצבו  נעדרת  תובנה 

סיפר  עמית  דלה.  וקהילתית  משפחתית 

נזרק  הנפשי  מצבו  שבגלל  הצוות  לאנשי 

התכחשה  ומשפחתו   16 בגיל  לרחוב 

כחיובי  אובחן  המיון,  לחדר  הגיע  הוא  לו. 

פסיכיאטריה ביחידת  ואושפז  לקורונה 

מתגורר עמית  השומר.  בתל  קורונה 

לסירוגין עם אביו בתל אביב, אשר מתואר 

ביניהם  היחסים  מערכת  מבוגר.  כאיש 

מתוחה בשל חסר שיתוף פעולה של עמית 

יכולת של אביו לדאוג  וחוסר  עם הטיפול, 

עמית  חודשים  חמישה  לפני  עד  לצרכיו. 

התגורר במסגרת שיקומית - הוסטל. טרם 

שיקומית  ממערכת  נפלט  הנוכחי  אשפוזו 

לאחר שתקף מדריך. עמית אובחן כסובל 

ממצב פסיכוטי, ליקוי התפתחותי והפרעת 

אישיות לא ספציפית. בעברו מספר רב של 

אשפוזים בבתי חולים פסיכיאטרים שונים, 

חלקם בכפיה בעקבות מצבים פסיכוטיים 

סובל  עמית  גופנית  מבחינה  ומסוכנות. 

יתר,  השמנת  עם  מטבולית  מתסמונת 

וסכרת לא מאוזנת תלוית אינסולין. ברקע 

היענות ודבקות ירודים לטיפול, הן מבחינת

הטיפול מבחינת  והן  הנפשי  הטיפול 

במרכז  חולים  לבית  פונה  עמית  בסוכרת. 

הארץ אחרי ששוטט ברחובות, עם תלונות 

רעה.  כללית  הרגשה  על  ספציפיות  בלתי 

ונמצא לקורונה  כחיובי  אובחן  בבדיקתו 

 .Hyperosmolar hyperglycemic state-ב

לאחר שטופל בחדר המיון הופנה לאשפוז 

עמד  לא  אך  טיפוליות,  הנחיות  עם  ביתי 

כלל בהנחיות. עמית לא הקפיד על מעקב 

נטילת על  להקפיד  הצליח  לא  רפואי, 

טיפול תרופתי והזרקת אינסולין. במקביל, 

חלה הדרדרות גם במצבו הנפשי והחרפה 

בית  מביקור  הפסיכוטיים.  התסמינים  של 

של רופא משפחה בביתו של עמית, ולאחר 

שבחן את מצבו, הגדיר אותו כזקוק להגיע 

בהמשך דחופה.  פסיכיאטרית  לבדיקה 

פסיכיאטריה  ביחידת  אושפז  זו  לבדיקה 

אשפוז  בהוראת  לרצונו,  בניגוד  קורונה 

אקוטית  פסיכוטית  החמרה  בשל  כפוי, 

כשברקע  ולאחרים,  לעצמו  מסוכנות  עם 

סכרת לא מאוזנת. 

עמית היה בין המטופלים הראשונים אשר 

תחושת  ביחידה.  טיפול  לקבלת  הגיעו 

אולי  היו  נודע,  מהלא  הפחד  הוודאות,  אי 

הדבר הקשה ביותר שאפף את כולנו, והיו 

משותפים לצוות ומטופלים כאחד.

הסוכר  רמת  למחלקה  קבלתו  מרגע  כבר 

את  שעניין  מה  כל  אך   ,900mg  % הייתה 

אתו  באינטראקציה  לאכול.  היה  עמית 

רגרסיבית  מאורגנת,  לא  התנהגות  בלטה 

שווא  במחשבות  המלווה  שיפוט,  וחסרת 

באופן  מתארכות  רגליו  כי  )טען  סומטיות 

אתיופים  כי  )סבור  רדיפה  ושל  שווה(  לא 

באמירות זריקות(,  לו  נותנים  וסודנים 

והתנהגות להתאבד(  סכין  )ביקש  אובדניות 

תוקפנית כלפי הצוות והחפצים. 

הצוות עם  עמית  של  הפעולה  שיתוף 

ליטול  סירב  לפרקים,  ירוד,  היה  המטפל 

טיפול תרופתי לרבות טיפול גופני וזריקות

מודע לא  הוא  כי  היה  ניכר  אינסולין. 

לחומרת מצבו ולא מבין את הצורך בבידוד 

במחלת טיפול  כולל  טיפול,  או  חברתי 

הסוכרת. עמית היה משוכנע כי איננו חולה 

בקורונה, ביקש באופן חוזר ללכת הביתה, 

טוען כי הבעיה היחידה שלו היא הסוכרת

בו  הטיפול  כלשהו.  לטיפול  זקוק  ואינו 

דרש מהצוות חיפוש אחר דרכים יצירתיות

השגת  לצורך  ואימון,  טיפולי  קשר  לבניית 

שיתוף פעולה עם הגבולות ההתנהגותיים

ונטילת תזונה  על  שמירה  טיפול,  של 

טיפול תרופתי. עמית התקשה להפנים את

הצורך בשמירה על בידוד והימנעות ממגע 

עם אנשים אחרים. 

שיתוף וחוסר  מרגזנות  נע  רוחו  מצב 

התנהגותו  לפרקים  ובכי,  לעצבות  פעולה 

הייתה רגרסיבית ולעיתים היה דרשני ועוין.

נדרש ביחידה  הראשונים  ימיו  במהלך 

בזריקה,  הרגעתי  טיפול  תוספת  לקבלת 

ואף הוגבל פיזית למספר שעות. בעקבות 

רמות הסוכר הגבוהות נבנה עבורו תפריט 

מיוחד ע"י דיאטנית של המערך הפסיכיאטרי.

זאת,  ולקבל  להבין  מאוד  התקשה  עמית 

לעומת  לרעה  מופלה  עצמו  את  הרגיש 

מטופלים אחרים ביחידה, התייחס בחשדנות

לכך שקיבל אוכל "שונה" עד כדי כך שגנב 

איתם נכנס  אחרים,  ממטופלים  אוכל 

אוכל  מוציא  היה  ואף  קולניים  לעימותים 

ובולס  מפחי הזבל ביחידה, לאחר ארוחה, 

אותו. היפרגליקמיה קשורה למשך אשפוז 

בקרב  לתמותה  מוגבר  וסיכון  יותר  ארוך 

חולי קורונה עם סוכרת לעומת חולי קורונה

מאוזנים  סוכר  רמות  ערכי  סוכרת.  ללא 
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מחלת  של  יותר  טובות  לתוצאות  קשורים 

הקורונה. 

הוכחו מאוזנת  ותזונה  גופנית  פעילות 

כגורמים המפחיתים את הסיכון לסיבוכים, 

כגון סיבוכים קרדיווסקולריים בחולי קורונה 

עם סוכרת ]3[.  עמית נדרש למתן אינסולין

המלצות ע"פ  ונוזלים  טווח  וקצר  ארוך 

לטיפול של צוות רופאים פנימאים במוסדנו.

לאורך האשפוז ביחידה נבנתה עבורו תכנית

אשר  למצבו,  ומותאמת  ייחודית  טיפול 

מדדים  סוכר,  ערכי  אחרי  מעקב  כללה 

פסיכולוגי וטיפול  ונשימתיים  המודינמיים 

את לאזן  מנת  על  וידאו.  בשיחות  יומי 

ארוחות  עם  תפריט  עבורו  נבנה  תזונתו 

תכופות יותר, כולל משמרת לילה, בכמות

וירוקות חלבונים  על  דגש  עם  קטנה 

בתפריט. צוות היחידה לקח על עצמו את 

הדאגה בכל כניסה ליחידת קורונה להכניס

עבור עמית מאכל אחר מהתפריט. 

בתחנת  הסיעודי  הצוות  עם  דיבר  עמית 

כיוונית.  דו  שמע  מערכת  בעזרת  אחיות 

מוזיקה  לו  הושמע  מערכת  אותה  דרך 

שר  והוא  אותו,  לשמח  מנת  על  לבחירתו, 

ורקד יחד עם השירים. אנשים עם מחלות

כמו  )Sever Mental Health( קשות  נפש 

סכיזופרניה והפרעה דו-קוטבית, מתאפיינים

כלל לעומת  ירודה  גופנית  בבריאות 

עם  מהאנשים  בחלק   .]4[ האוכלוסייה 

התנהגויות  קיימות  חמורה  נפש  מחלת 

ירודה היענות  כגון  שליליות,  בריאות 

טיפול )לרבות  נפשי  או  גופני  לטיפול 

,]5,6[ ירודה  והיגיינה  עישון  תרופתי(, 

קוגניטיבית  ופגיעה  שליליים  סימפטומים 

ומוטיבציונית אשר פוגעות ביכולתם לזהות 

גם כמו  גופניים,  בסימפטומים  ולטפל 

של והכחשה  הגוף  על  דלוזיונלי  פירוש 

שמחלה טוען   Nazarko  .]6[ תסמינים 

וקושי נפשי  לקושי  להוביל  עלולה  גופנית 

גופנית, מחלה  להחמיר  עלול  נפשי 

ובפרט את מחלת הסוכרת, כאשר שיעור 

ממחלת  הסובלים  בקרב  הסוכרת  מחלת 

נפש חמורה עומד על 15%, לעומת 7.4% 

באוכלוסייה הכללית ]5[. 

של  בסיכון  לעלייה  הקשורים  הגורמים 

לחשיפה  חמורה  נפש  מחלת  עם  אנשים 

לנגיף הקורונה, כוללים פגיעה קוגניטיבית 

ותפקודית, פגיעה בשיפוט וביכולת לטיפול 

גופניים  סימפטומים  בזיהוי  קושי  עצמי, 

וסיכון לקבלת טיפול או יחס לא נאות בשל 

רקע  למחלות  מוגברת  נטייה  הסטיגמה, 

והתנהגות  ירודה  היגיינה  בשל  וזיהומים 

של שוטטות ]1,6[. עמית סיים את אשפוזו

במחלקה  טיפול  להמשך  ועבר  ביחידה 

מבחינה  הן  יציב  כשמצבו  פסיכיאטרית, 

נפשית והן מבחינה גופנית.

סיכום
בפני  מציב  קורונה  ביחידות  טיפול  מתן 

אשר  רבים,  אתגרים  המטפלים  הצוותים 

ביחידת  כשמדובר  יותר  עוד  מועצמים 

פסיכיאטריה קורונה. הטיפול בעמית הציב 

בפני כלל צוות המחלקה אתגרים מקצועיים

הנפשי  למצבו  התייחסות  שכללו  רבים, 

בתחלואה מתאים  טיפול  מתן  המורכב, 

גופנית, סוכרת לא מאוזנת ומחלת הקורונה.

הסוציאלי למצבו  דחופה  התייחסות 

וחברתי של המטופל בהיעדר מקום מגורים 

לצרכיו  לדאוג  יכולת  חוסר  ומסודר,  קבוע 

וטיפול עצמי וחוסר מערכת תמך. כל אלה, 

תרופתי  לטיפול  ירודה  היענות  עם  יחד 

בקהילה.  סדיר  פסיכיאטרי  מעקב  והעדר 

לצרכים  מענה  לתת  חייבת  טיפול  תכנית 

התייחסות תוך  המטופל,  של  המיידים 

אנשים  הסוכר.  בערכי  לשליטה  ספציפית 

עם הפרעה נפשית קשה וסוכרת נמצאים

וזקוקים להידבקות  סיכון  בקבוצת 

הידבקות של  במקרים  מניעה.  להתערבויות 

בווירוס הקורונה, חולים עם תחלואה נלוות 

נוספים  זהירות  לאמצעי  זקוקים  מרובה 

כגון הקפדה על ניטור גלוקוז תכף, תזונה

של וטיטרציה  מספקת  לחות  בריאה, 

ההמלצה  גלוקוז.  להורדת  תרופות  מינון 

או חולים  בבית  טיפולם  את  לנהל  היא 

מעקב  המאפשרים  אחרים  במקומות 

צמוד ]7[. 

אגרסיה רפואי,  צוות  באנשי  אמון  חוסר 

ותסכול הינם מצבים נפשיים מוכרים בקרב 

נפשית, מהפרעה  הסובלים  מטופלים 

של תקופה  על  מדובר  כאשר  במיוחד 
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הרפואי  הצוות  של  הפיזי  הריחוק  מגיפה. 

מעודדת  אחיזה  היעדר  מהמטופלים, 

להבחין קושי  עם  יחד  המטופל,  של  בידו 

המסכות,  מאחורי  ובחיוך  הפנים  בהבעות 

מיגון  באמצעי  אוניברסלי  בשימוש  צורך 

בהפרדה  צורך  פנים,  ומגני  מסיכות  כגון 

פיזית משמעותית בין מטפלים למטופלים

שינויים עצמם.  לבין  הצוות  אנשי  ובין 

של היומיומית  בפעילות  אלו  הכרחיים 

לעקרונות קשה  בסתירה  הופיעו  כולנו 

כמו  בפסיכיאטריה,  היומיומיים  עבודה 

חשיבות המגע הישיר עם המטופל. היעדר 

חייב  שהצוות  והעובדה  אנושי  מגע  אותו 

להתמגן וללבוש בגדים שנראים כ"חליפות 

מטופלים  ע"י  להתפרש  ויכולים  חלל" 

סובלים שאינם  מאנשים  שונה  באופן 

יוצרים מגבלה טיפולית  מהפרעה נפשית, 

טיפולי  קשר  ביצירת  קושי  משמעותית, 

את  להחמיר  ואף  פעולה,  שיתוף  והשגת 

מצבם הנפשי של מטופלים. 

גופניים  במקרים  בטיפול  נוספות  מגבלות 

מחסור  כוללים  הנפש  לבריאות  במחלקה 

הגופני על  וציוד, מיקוד במצב  במשאבים 

ומידת שיתוף פעולת החולים, פני הנפשי 
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הצוות.  של  מספקת  הכשרה  והיעדר 

פסיכיאטריה  ביחידות  שעובדים  צוותים 

קורונה זקוקים להכשרה מתאימה הכוללת

והן  לקורונה  הן בהתייחס  גופנים,  היבטים 

בהתייחס לסוכרת ומחלות כרוניות נוספות.

תיתכן עדיפות לעבודה בצוות מעורב עם 

ספרות  המלצות  וגופנית.  נפשית  הכשרה 

לחולי  טיפולי  סטנדרט  קביעת  כוללות 

התייחסות  מתן  תוך  סוכרת,  עם  קורונה 

להיבטים הנוגעים לבריאות הנפש ]3[. 

המודל שנבחר בעבודה ביחידת פסיכיאטריה

קורונה בשיבא, הוא מודל של עבודה בצוות

וצוות פסיכיאטריה  צוות  של  משולב 

מקצועי רב  צוות  של  אינטגרציה  פנימית. 

הסוכרת,  תחום  מומחי  ייעוצי  הכולל 

לרבות  פנימית,  ורפואה  הנפש  בריאות 

לפעילות  הנחיות  תזונתיות,  הנחיות  מתן 

גופנית מותאמת, ניטור רמות הסוכר, ניטור 

בקרב  הנפשית  והמצוקה  החרדה  רמות 

חולי הסוכרת וטיפול פסיכולוגי לפי הצורך,

מגיפה  בעת  להתנהלות  הנחיות  וכן 

]3,8,9[. תכנית הטיפול אשר נבנתה עבור 

עמית נתנה התייחסות ומענה לכל מרכיבי

הטיפול.

יחידת  בפתיחת  הגדולים  האתגרים  אחד 

להבניית  הצורך  היה  קורונה  פסיכיאטריה 

למטופלים מענה  למתן  עבודה  שגרת 

מורכבים, הן מבחינת מחלתם הנפשית והן 

וחיוביים לקורונה, מבחינת מחלות הרקע, 

עד קלים  סימפטומים  מגלים  שחלקם 

תקופה  אלו  בתנאים  לעבוד  בינוניים. 

וכל  מטופל  שכל  מודעות  תוך  ממושכת, 

להדבקה מקור  להיות  עלולים  צוות  איש 

את  מצאנו  המערכת.  בתוך  צולבת 

המטופלים בקרב  ביטחון  להבטיח  הדרך 

תקשורת  להם  ולאפשר  הפסיכיאטרים 

השאר בין  המטפל,  הצוות  עם  רציפה 

באמצעות שימוש בטכנולוגיות של רפואה 

קבוצתיים טיפולים  מערכת  קיום  מרחוק. 

ממוגנת, בכניסה  צוות  ע"י  ופרטניים 

בד  מרחוק.  תקשורת  באמצעי  ושימוש 

לעצמנו  והוכחנו  כצוות  התגבשנו  בבד, 

שאנו מסוגלים להתמודד בהצלחה גם עם 

משימה מורכבת ומאתגרת זו. כאן בשיבא

אשר במטופלים  לטפל  ממשיכים  אנו 

חולי  בהיותם  זקוקים לאשפוז פסיכיאטרי 

גופני נפשי,  כוללני  ונותנים מענה  קורונה, 

ותמיכתי עד להחלמתם ושחרורם מהיחידה.  
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ההשפעות הפוטנציאליות של מגפת הקורונה 
על שיעור הילודה העתידי

PhD, MsC, BsC 2ד״ר יעל יששכר מקוזס ;  PhD, MsC, RN 1ד״ר קרן גרינברג

1ראשת המחלקה למדעי הסיעוד, 2מרצה,

המחלקה למדעי הסיעוד, הפקולטה למדעי החברה והקהילה, המרכז האקדמי רופין

kereng@ruppin.ac.il  :סופר מכותב

תקציר
זיהומית מחלה  היא  הקורונה  מחלת 

הנשימה בתסמונת  השאר,  בין  המתבטאת, 

נגיף ידי  על  ונגרמת  הקשה  החריפה 

למגפת רבות  השפעות   .COVID-19

הקורונה, חלקן ידועות וחלקן טרם התגלו. 

על סמך ממצאי העבר של מגפות העולם,

מבחינים  אנו  הידועים,  ההווה  וממצאי 

גם  וביניהן  מגוונות,  בריאותיות  בהשפעות 

השפעות על הפוריות, הריון ולידה. כמו כן, 

גם  ביטוי  לידי  תבוא  זו  השפעה  כי  נראה 

רבים  גורמים  הנוכחית.  הקורונה  במגפת 

או  להרות  הרצון  בשעת  בחשבון  נלקחים 

בזמנים ילודה  מיניים.  מגעים  קיום  בזמן 

ומוטיבציה, מרצון  מושפעת  כתיקונם, 

רפואית,  וזמינות  נגישות  כלכלית,  יכולת 

פניות רגשית ומצב רפואי כללי. אנו עדים 

לא  משמעותית  השפעה  לילודה  כי  לכך 

רק בהקשר אישי, אלא גם בהקשר מדיני

מבחינה כלכלית, חברתית, תרבותית ועוד. 

כי למגפת הקורונה לב  לשים  יש  לכך,  אי 

ילודה על  רבה  השפעה  להיות  עשויה 

ושיעור הפריון. ישנה חשיבות בחיזוי עתיד 

הילודה בעולם, ובפרט בישראל, והבנה של 

בתקופה  והרגשי  כלכלי  החברתי,  הצביון 

זו, עשויה להיות קשורה ליילודה העתידית

בישראל ובעולם. מטרתו של מאמר סקירה

ההשלכות  את  ולהעריך  לבחון  הינה  זה 

הקורונה  בתקופת  המשפחה  תכנון  סביב 

ולאחריה, ולהעלות את המודעות להן בצל 

ההשלכות  את  להבין  וניסיון  ידע  המגפה. 

מקרים  סמך  על  זו,  מגפה  של  העתידיות 

להוביל יכול  שונות,  מגפות  של  דומים 

לצמצום השלכותיה השליליות בפן החברתי-

כלכלי ולהתמודדות ולהכנה טובה יותר, הן 

ברמה המדינית והן ברמה האישית. 

רקע
מחלת הקורונה היא מחלה זיהומית הנגרמת

החריפה  הנשימה  מתסמונת  כתוצאה 

הגורם  הנגיף  אך   ,)SARS-CoV-2( הקשה 

למחלה הוא COVID-19. הנגיף דווח לראשונה

הרפובליקה בווהאן,   2019 בדצמבר 

התפשטות כה  עד  סין.  של  העממית 

הנגיף הייתה מהירה ביותר ברחבי העולם 

)1(. במרץ COVID- 19,2020 הוכרז כמגפה 

  COVID-19 נגיף   .WHO-ה ידי  על  עולמית 

מגע  דרך  אנשים  בין  כלל  בדרך  מתפשט 

קרוב, לרוב דרך מעבר טיפתי המיוצר על 

ודיבור,  צחוק  שיעול,  עיטוש,  נשימה,  ידי 

לאחר  בעיניים  או  בפנים  נגיעה  דרך  ואף 

מגע במשטחים מזוהמים)2(. מכיוון שטרם 

ספציפיים  אנטי-ויראליים  טיפולים  פותחו 

הנגיף,  התפשטות  את  למגר  בכדי  עבורו 

וסגרים  מרחק  מגבלות  בקפדנות  הוטלו 

ברחבי העולם בכדי למנוע את התפשטות 

הנגיף ולהפחית את היקף המגיפה )3(.

יותר משני שלישים מאוכלוסיית העולם חוו 

וחווים סגרים שנמשכו בין שבועות לחודשים,

וחברה  משפחה  חיי  על  השפיעו  ובכך 

נפשיות בריאותיות  להשפעות  גרמו  ואף 

על  להשפיע  יכולות  בתורן  אשר  מזיקות, 

יתר  ולידה.  הריון  לגבי  ותפיסות  פוריות 

שונים המגיפה  התפשטות  דפוסי  כן,  על 

הם  גם  ועשויים  בעולם,  שונות  במדינות 

לתנאים  בהקשר  שונות  לתוצאות  להביא 

לשירותי  גישה  שונים,  סוציו-אקונומיים 

בריאות ויציבות כלכלית )2(. לפיכך, ההשפעה

ולידה הריון  התעברות,  על  המגפה  של 

בכלכלות מאוד  שונה  להיות  עשויה 

מתקדמות ומתפתחות.

השפעות מגפת הקורונה
על שיעור הפוריות

ברחבי העולם
כלל כשיעור הפריון  פוריות מדווחת בדרך 

המעיד   ,)TFR( Total Fertility Rate- הכולל 

לאישה.  ילדים  של  הממוצע  המספר  על 

סינתטי,  מדד  הוא  הכולל  הפריון  שיעור 

במובן שהוא מתייחס לנשים בקבוצות גיל 

המנסה  מסוימות,  הנחות  פי  ועל  שונות 

לחזות את מספר הילדים הממוצע הצפוי 

לאישה עד סיום תקופת הפוריות. הנסיגה 

ל-2019  נכון  אך  שנים,  מזה  ידועה  בפריון 

כ-3.1 על  עמד  בישראל  הפריון  שיעור 

ילדים לאישה, השיעור הגבוה מכל מדינות

לכך  הסיבה   .)2019 )הלמ"ס,   OECD-ה

נוטות  דתיות  שנשים  בכך  רק  לא  נעוצה 

פריון  בשיעור  גם  אלא  ילדים,  יותר  ללדת 

ומסורתיות. חילוניות  נשים  בקרב  גבוה 

2.4 על  עומד  הממוצע  העולם,  במדינות 
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ילדים לאישה, אך משתנה בתוך כל מדינה. 

המגיפה  שמטילה  הייחודיות  הנסיבות 

עשויות להשפיע על שיעור הפריון הכולל 

בכלכלות מפותחות. נראה כי, באוכלוסיות 

קיימת מגמת  כלכליים  הרגישות לשינויים 

 .)4,5( רבייה  להחלטות  הנוגע  בכל  עליה 

יתר על כן, במדינות בעלות הכנסה גבוהה 

מאוד מושפעים  הפוריות  שיעורי  יותר, 

מרמות השכלה גבוהות יותר של נשים, מה 

שעשוי להשפיע על שיעורי הילודה.  

ממדינה משתנה  סגרים  על  ההחלטה 

בעולם,  שונות  ערים  בתוך  וגם  למדינה, 

להגביר  עשויה  היא  השפעתה.  גם  וכן 

.)6-9( אי-השוויון  ואת  העולמי  העוני  את 

מיליוני אנשים אינם מסוגלים לעבוד בגלל 

סגר מלא או חלקי, ושיעורי האבטלה עלו 

מכך,  כתוצאה   .)8( אקספוננציאלי  באופן 

סבלו האוכלוסייה  שכבות  מכל  אנשים 

מהתנודות הכספיות ואי הוודאות הכלכלית

במהלך ההתפרצות, והמצב הוביל למיתון

 .)2( הפסיכולוגי  הלחץ  ולהגברת  כלכלי 

חוסר  לצד  בבית,  הממושכת  השהות 

תסכול עם  התמודדות  ולעיתים  המעש, 

כן,  וכמו  הרחבה  המשפחה  חיי  עם  ודיכאון, 

או חברתיים  חולי במעגלים משפחתיים  עם 

השפעה  בעלי  להיות  עשויים  ראשונים, 

ובהגדלת יחסי המין ככלל  קיום  מרובה על 

התא המשפחתי בפרט )10(.

מחקרים מראים שמגפת הקורונה עשויה 

מרחיקי  דמוגרפיים  שינויים  עמה  להביא 

בילודה  נסיגה  של  מגמות  להאיץ  לכת, 

ברוב העולם, מושג שנקרא "בייבי באסט" 

ובטווח  בום",  מ"בייבי  ההיפך   ,)Baby Bust(
הארוך להשפיע גם על הכלכלה העולמית.

ממיתון  מושפעים  הפריון  שיעורי  כי  ידוע 

לדוגמא,  בארה"ב,   .)11( ומעוני  כלכלי 

במהלך המיתון הכלכלי הגדול בשנת 2008 

והמגמה הילודה,  בשיעורי  ירידה  חלה 

נמשכה עד המחצית הראשונה של 2009, 

היו  2007 בשנת  הילודה  שיעורי  בעוד 

העשורים  בשני  שנרשמו  ביותר  הגבוהים 

מרכז ידי  על  שנערך  מחקר  הקודמים. 

בארה"ב,   2009 באוקטובר   Pew המחקר 

)גילאי ו-8%   )18-34 )גילאי   14% כי  דיווח 

35-44( מהנבדקים מתכננים לדחות הבאת

ילד לעולם בגלל הידרדרות כלכלית קודמת

כגון אחרים,  גורמים  גם   .)12,13( שחוו 

זמינות אמצעי מניעה, גם הם השפיעו על 

כלל  בקרב  שונה  באופן  הפוריות  שיעורי 

מפותחת בכלכלה  הן  בעולם,  המדינות 

והן בכלכלה שאינה מפותחת. לכן, המיתון

להטיל עלול  מהמגפה  שנגרם  הכלכלי 

הפריון, שיעור  על  טווח  ארוכת  השפעה 

בישראל, תסתיים.  שהמגפה  לאחר  גם 

הכלכלי, מהמשבר  דאגה  מביעות  נשים 

בהגדלת רבים  יתרונות  רואות  רובן  אך 

המשפחה )14(.

בארה"ב,   2020 במהלך  שנעשה  במחקר 

רצון חוסר  הביעו  רבים  זוגות  כי  נמצא 

להרות תינוקות בעת משבר הקורונה )15(. 

עוד נמצא כי, הביקוש לערכות בדיקת ביוץ 

לאמצעי הביקוש  ובמקביל  ירדו,  והריון 

מניעה בחירום גדל במאי 2020 )13(, דבר 

המצביע על כך שפחות משפחות מנסות

מחקר  משפחה.  ולהרחיב  להריון  להיכנס 

לא הזוגות  שרוב  מצא,  באיטליה  אחר 

הקורונה משבר  במהלך  להרות  מתכוונים 

)16(. לא רק תכנון ההורות הושפע, אלא גם

מהותי  באופן  הושפעו  שלהם  המין  חיי 

במהלך המגיפה, והם ייחסו לכך מספר סיבות

עתידיים,  כלכליים  לקשיים  דאגות  כמו: 

ההריון, במהלך  סיבוכים  מהידבקות,  פחד 

והעברת בריאות  שירותי  בעובדי  מחסור 

לעומת החולים.  בית  כותלי  בתוך  מחלות 

עשויות באוכלוסייה  מהנשים  מיעוט  זאת, 

לכך הסיבה   .)16( הסגר  בזמן  יותר  להרות 

של משופרות  הזדמנויות  הנראה  ככל  היא, 

המשותפת וההישארות  זוגית,  אינטימיות 

עבודה כדי  תוך  הסגרים  בעקבות  בבית 

שינוי  לחולל  העולה  הרצון  לצד  מהבית, 

חיובית  רגשית  בתמיכה  והצורך  בחייהם 

במהלך המגפה, שמהווה משבר לכל דבר.

היה  מגפה  במהלך  להורה  להפוך  הרצון 

נפוץ יותר בקרב קבוצת הגיל הגבוהה יותר

סיבה  להוות  שעשוי  מה  שנים(,   31-46(

 .)15( הפוריות  בשיעורי  לתנודות  נוספת 

במיוחד  קשה  הוכתה  שגם  בבריטניה, 

בקורונה וסבלה מסגר ארוך במיוחד, נמצא 

מבין  הגבוה  השיעור  מהצעירים,   58% כי 

הולדה.  לדחות  מתכננים  שנבדקו,  המדינות 

36% מהאיטלקים ביטלו כליל תכניות להוליד

נטשו  כי  אמרו  מהספרדים  ו–29%  ילדים 

מהם  כמחצית  ילדים.  להוליד  תכניות 

המחקר   .)17( הילודה  את  שידחו  אמרו 

נמוכה  הכנסה  בעלות  נשים  כי  גם  דיווח 
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יותר )36%( היו בעלות סיכויים גבוהים יותר 

שירותי לקבלת  בגישה  ועיכובים  לבעיות 

בהשוואה  הריון,  ולמניעת  הריון  מניעת 

 )31%( יותר  גבוהה  לנשים בעלות הכנסה 

במהלך המגפה.

אם נבחן מחדש את ההשלכות של מגפה 

יתרחש  אם  גם  הכללי,   הפריון  שיעור  על 

"בייבי בום", כלומר עלייה פתאומית יוצאת 
דופן בשיעורי הילודה בהשוואה לשיעורים 

הרגילים, הוא לא צפוי להתרחש במדינות

מצוקה כלכליות,  בעיות  בשל  המערב 

בשירותי ומחסור  ביתי,  לחץ  פסיכולוגית, 

התנופה על  לשלוט  ניתן  לא  בריאות. 

בעלות  ממדינות  אנשים  בקרב  הצפויה 

הכנסה נמוכה, כמו הודו ובנגלדש. ניכר כי 

השפעה בעלי  הינם  סוציואקונומיים  גורמים 

להניח ניתן  לכך,  אי  פוריות.  על  מגוונת 

במעמד אוכלוסיית  המקרים,  ברוב  כי, 

סוציואקונומי גבוה במדינות לא מפותחות

סגר   .)18( משפחתם  קן  מהרחבת  ימנעו 

ממושך עלול לגרום בקרב כלל האוכלוסייה

בשל  מניעה,  לאמצעי  בנגישות  לקושי 

תקנות  את  להפר  האוכלוסייה  של  חשש 

טיפול  לקבלת  לגשת  לחילופין  או  הסגר 

ובכך  מהדבקה,  להימנע  רצון  בשל  רפואי 

עלול להשפיע על הילודה עם תום המגפה

המתמקדת לפיתוח,  הקרן  ובהמשכה. 

ובמדינות  בהודו  והפלות  מניעה  באמצעי 

דרום מזרח אסיה )Ipas(, העריכה שכ-1.85

גישה לקבל  הצליחו  לא  נשים  מיליון 

ארגון   .)19(  2020 למאי  מרץ  בין  להפלות 

אחר דיווח כי, כ-25 מיליון איש לא הצליחו

הסגרים.  במהלך  הריון  למניעת  להגיע 

ולאור הסגרים,  כי, במהלך המגפה,  נראה 

חוסר הגישה לקבלת שירותי אמצעי מניעה

למיליוני  יביא  הנראה  וככל  יותר,  עוד  ניכר 

בטוחות  לא  הפלות  מכוונים,  לא  הריונות 

ומוות מצד האם במדינות אלו )20(.

אינן נשים  הסגר  במהלך  כן,  על  יתר 

לבדיקות למרפאות  ללכת  מסוגלות 

וכתוצאה  ולבדיקות ההריון שלהן,  סדירות 

מכך הן לא תמיד מסוגלות למנוע הריונות 

עניים  אנשים  בקרב  בנוסף,  מכוונים.  לא 

וחסרי השכלה, משאבים והתנהלות, תכנון 

משפחה נמוך יחסית נובע לרוב בשל חוסר 

קצר,  בטווח  הריונות  ריבוי  כגון:   מודעות 

הריון למניעת  שונים  באמצעים  שימוש 

ובפרט קונדומים )22, 21(.

ברורים, לא  אחרים,  גורמים  מספר  ישנם 

משמעותי  באופן  להשפיע  העלולים 

התפרצות כל  במהלך  הפריון  שיעור  על 

ומגוונות  רבות  השפעות  ייתכנו  פתוגנית. 

של נגיף ה-COVID-19 בהקשר זה, למרות

זה  בשלב  הבהירות.  ואי  הוודאות  חוסר 

מגפת על  העבר  ממגפות  להשליך  ניתן 

לדוגמא,  כיום.  חווים  אנו  אותה  הקורונה 

הספרדית  השפעת  מגפת  בזמן  נשים 

בשנת 1918, היו הפגיעות ביותר, אך הסיבה

בנוסף,  .)25–23( ברורה  לא  עדין  לכך 

שנגיפים  לכך  חשדות  מעלים  חוקרים 

והאישה, הגבר  בפוריות  פוגעים  בכלל 

ובפרט נגיף ה-COVID-19. מספר השערות

 ACE-2 קולטני  של  קיומם  על  הצביעו 

נקבה שחלות  ועל  זכריים  ליידיג  תאי  על 

הנגיף, ידי  על  מושפעים  להיות  העשויים 

ובשל כך, להשפיע ישירות על פוריות האדם 

)26, 27(. עם זאת, עדיין לא ברורה ההשפעה

האמיתית של COVID-19 על שיעור הפריון

אנשי כי  דווח  כן,  כמו   .)20,21( הכולל 

וחסרי הנגועים  אמבריולוגיה  מעבדת 

לזהם  יכולים  )אסימפטומטיים(  תסמינים 

את תאי הזרע/העובר במהלך המניפולציה 

יכולים  הנדרשת להפריה חוץ גופית, ובכך 

בלתי בצורה  הפריון  שיעור  על  להשפיע 

ובוודאי  אלה,  ידועים  לא  גורמים  מודעת. 

מדעי,  בסיס  ללא  שנותרו  אחרים  רבים 

קליניות  החלטות  על  להשפיע  עשויים 

ולהוביל לשינוי דעת קהל בנוגע להחלטות 

על תכנון הריון, ויש לכך משמעות רבה )4(.

מספר גדול של אסונות קטלניים התרחשו 

בעבר בתולדות העולם, כולם גבו קורבנות

קשים אסונות  כי  הראו  מחקרים  רבים. 

שהסתיימו בתמותה הביאו לירידה בלידות

בחודשים שאחרי אירועים אלה.

בפינלנד, הרעב הפיני הגדול )1866-1868(, 

)כלומר,  אדם  בני  אלף  מ-200  יותר  הרג 

10% מאוכלוסיית המדינה(. שיעור הילודה

בהשוואה  נמוך  היה  המגיפה  במהלך 

 .)28(  )1850–1801( הקודמת  לתקופה 

באופן  הילודה  שיעור  עלה  יותר  מאוחר 

בנוסף,  הרעב.  סיום  לאחר  קצר  זמן  ניכר 

 ,)1918( הספרדית  השפעת  את  נבחן  אם 

שהייתה מגפת שפעת מההרסניות ביותר 
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ל-50  מעל  והרגה  המודרנית  בהיסטוריה 

נצפו  לא   ,)29( העולם  ברחבי  איש  מיליון 

בין  הפריון  בשיעורי  משמעותיים  שינויים 

היה  הפריון  ושיעור   ,1913-1918 השנים 

הנמוך ביותר בשנת 1919. עם זאת, בשנת 

תינוקות  בלידת  תנופה  התרחשה   1920

שבדיה  נורבגיה,  כולל  אירופה,  במדינות 

הישרדות  לאחר  בילודה  עלייה  ובריטניה. 

המגפה זוהתה כמשקפת את הנטייה של 

ולהרות להתחתן  הממהרים  רבים  זוגות 

ביפן, גם   .)30  ,31( לחתונתם  בסמוך 

בקנטן  גדולה  אדמה  מרעידת  שסבלה 

בשנת 1923, נצפתה עלייה בשיעור הפריון, 

האדמה רעידת  לאחר  חודשים   9-12 גם 

.)32(

לאחרונה מחקרים מצביעים על כך ששיעורי

"תסמונת  הפוריות ירדו גם במהלך מגפת 

התפרצות  ,)SARS()2003("הקשה הנשימה 

נגיף הזיקה )2015-16( והתפרצות האבולה

)2014() 34, 33(. מגפת האבולה באפריקה,

גרמה  גוף,  נוזלי  באמצעות  המתפשטת 

מגפת במהלך   .)34( תמותה  ל-70%  לקרוב 

ולאחריה.  בילודה  ירידה  נצפתה  האבולה 

הודעתן עם  זמנית  עלה  הילודה  שיעור 

של מספר מדינות כנטולות אבולה. 

דִיון
זו בסקירה  שהועלו  מחקרים  ממצאי 

מגפות  של  ישירה  השפעה  על  מצביעים 

בכלל על שיעורי הילודה הכלליים, ובפרט 

שלוש המגפות האחרונות. תופעת ה"בייבי 

הספרדית  השפעת  מגפת  לאחר  בום" 

הייתה בגלל שנשים רבות חוו אובדן ומוות

בעקיפין  או  )במשפחתן(  ישיר  באופן 

המחקרים  לאור  בקהילה(.  מוות  )נצפה 

משתנים  הילודה  שיעורי  כי  נראה  הרבים 

במהלך מגפות באזורים שונים בעולם. 

על מקיף  באופן  משפיע  ילודה  שיעור 

כלכליים, דמוגרפיים,  כגון:  מגוונים,  תחומים 

זאת,  עם  ועוד.  הרווחה  תחום  מדיניים, 

במצבים  שינויים  כמו  בגורמים  בהתחשב 

שיעורי  הנפש,  בריאות  סוציואקונומיים, 

הנגיף של  הישירות  וההשפעות  התמותה 

ממגפות תובנות  ושילוב  הפוריות,  על 

כי למגיפה  זה סביר להניח  יהיה  קודמות, 

שיעורי  על  משמעותית  השפעה  תהיה 

הילודה בעתיד ויהיו לכך השפעות ארוכות 

בנושא בקרב  ומודעות  ידע  טווח. העלאת 

לתרום  עשויה  ורפואי,  סיעודי  צוות  אנשי 

בתחום  שליליות  השלכות  ולמנוע  בנושא 

המשפחה  תכנון  בנושא  ליווי  ידי  על  זה 

כן,  כמו  בנושא.  רלוונטיות  הדרכות  ומתן 

צוות  אנשי  בהכשרת  צורך  ויעלה  ייתכן 

כאלו בתחום זה, במיוחד לאחר התמודדות 

עם מגפה קשה ו/או בעיתות משבר מדיני 

ועולמי. 

כי  דיווח  באיטליה,  כאמור,  החתך,  מחקר 

37.3% נטשו את הכוונות ללדת תינוק בגלל

במקביל אך  העתידי,  הכלכלי  האקלים   

4.3% ניסו להשיג הריון )13(. לכן, שינוי זה 

בתכנון המשפחה ימתן במידה מסוימת זה 

חודשים   9 לאחר  הילודה  ושיעור  זה,  את 

לא יהיה מובהק בשל ההשפעות הנגדיות 

והאיזון שנוצר בין שני גורמים אלה. לאחר 

הילודה  שיעורי  צפויים  ראשוני,  צמצום 

לעלות שוב, בשל החלפת התמותה הנ"ל 

אומדנים  זאת,  עם  האגירה.  והשפעות 

אינם  הילודה  שיעורי  של  יותר  מדוייקים 

על קודמים  שמחקרים  מכיוון  ברורים, 

שבין  טווח  הוספת  על  מצביעים  מגפות 

מוות  מקרי  מספר  בכל  לידות  ל-2   0.25

במהלך שנה עד 5 שנים לאחר מגפה, כפי 

שחווינו לאחר השפעת הספרדית

) 35,33(. זה מצביע על כך כי ייתכן ומגפת 

הקורונה עשויה להשפיע באופן משמעותי 

על שיעור הפריון העולמי.

לוויסות  יוביל  הכלכלי  המיתון  כי,  נראה 

הגדרות  בעלות  במדינות  הילודה  שיעורי 

מכיוון  מכך,  יתרה  שונות.  סוציואקונומיות 

מבחינת  ייחודיים  מאפיינים  מדינה  שלכל 

תכנון משפחה, קצב התפשטות המחלות, 

תמותה ותחלואה, צפויים להיות במסלולים 

שונים בפריון ובשיעורי הילודה. לאחר סיום 

להתאושש יתחילו  המדינות  הפנדמיה, 

בין ישתנה  וזה  הרגיל,  הכלכלי  במצבן 

ההחלמה  תקופת  לאחרת.  אחת  מדינה 

משמעו באופן  להשפיע  לפיכך,  מעשויה, 

תי על שיעורי הפריון העולמיים גם לטווח 

הארוך. 

השלכות קליניות
מגפת הקורונה השפיעה לרעה על רווחת 

מכך וכתוצאה  רבים,  בתחומים  האדם 

מושפעים  להיות  עשויים  הילודה  שיעורי 

אף הם, אם כי באופן דיפרנציאלי בכלכלות 

המפותחות והלא מפותחות. בטווח הקצר, 

בשיעורי  ראשוניות  ירידות  צפויות  אמנם, 

הילודה וישנה חשיבות לכך שההתמודדות 

קשה להיות  עלולה  ההשלכות  עם 

לטווח בהתייחס  אך  מגוונים,  באספקטים 

בשיעורי ונרמול  ריבאונד  צפוי  הארוך 

לאמצעי  ונגישות  לזמינות  הכללי.  הפריון 

המגפה  במהלך  הבריאות  ושירותי  מניעה 

בעיקר  הפריון,  שיעורי  על  השפעה  ישנה 

במדינות מתפתחות אך לא רק. יש לבצע 

ולהבין  הקורונה  ממגפת  שיופקו  לקחים 

שלנו שהחברה  המשמעותיים  השינויים  את 

נסיבות כל  למנוע  כדי  ותעבור,  עוברת 

כתוצאה שייגרמו  עתידיות  דומות 

בלתי  טבע  מאסונות  או  מהתפרצויות 

צפויים כמו, התפרצות השפעת הספרדית 

וכדומה.  אדמה  רעידות  צונאמי,  אסון  או 

למרכזי גישה  במתן  למשפחות  לסייע  יש 

קמפיינים והקמת  המשפחה,  תכנון 

סביב אינפורמטיביים  ציבוריים  חינוכיים 

תכני הפיריון, הריון ולידה. 

רבים זוגות  כי  לשכוח  לנו  אל  בנוסף, 

רבות הושפעו  פיריון,  בהליכי  הנמצאים 

נגישות )סגרים,  המגפה  מהשלכות 

נפשיים  לחצים  לתרופות,  לטיפולים, 

לעיתים  השלכות,  ברי  אילו  מצבים  ועוד(. 

הרות גורל, ותזמון הוא חשוב ביותר  )26(. 

מיני  ממגע  נמנעים  רבים  זוגות  במקביל, 



40    האחות בישראל | אפריל 2021

ביבליוגרפיה

5.    ילודה ופריון, לוחות, תרשימים ומפות, רב שנתיים אתר הלמ"ס, 3 בדצמבר , 2019.
16. מאור, )2020(. מגפת היום שאחרי: הקורונה גורמת לילודה ברחבי העולם לקרוס - ומה בישראל? דה מרקר.

1.  Islam H, Rahman A, Masud J, Shweta DS, Araf Y, Ullah MA, et al. A Generalized overview of SARS-CoV-2: where does the current
  knowledge stand? Electron J Gen Med. )2020( 17:em251 10.29333/ejgm/8258 [CrossRef] [Google Scholar]
2.  World Health Organization Coronavirus Disease )COVID-1( Dashboard. Accessed 16 November 2020. Available at: https://covid19.who.int/
3.  Pfizer and BioNTech Conclude Phase 3 Study of COVID-19 Vaccine Candidate, Meeting All Primary Efficacy Endpoints | Pfizer [Internet]. 
  [cited 2020 Nov 18]. Available from: https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-conclude-
  phase-3-study-covid-19-vaccine.
4.   Pfefferbaum B, North CS. Mental health and the Covid-19 pandemic. N Engl J Med. )2020( 383:510–12. 10.1056/NEJMp2008017
  [PubMed]  [CrossRef] [Google Scholar]
6.   American Society for Reproductive Medicine ASRM Issues New Guidance on Fertility Care During COVID-19 Pandemic: Calls for
  Suspension of Most Treatments. )2020(. Available online at: https://www.asrm.org/news-and-publications/news-and-research/
  press-releases-and-bulletins/asrm-issues-new-guidance-on-fertility-care-during-covid-19-pandemiccalls-for-suspension-of-most
  -treat ments/ )accessed June 19, 2020(.
7.   Rodriguez-Wallberg KA, Wikander I. A global recommendation for restrictive provision of fertility treatments during the COVID-19
  pandemic.  cta Obstetr Gynecol Scand. )2020( 99:569–70. 10.1111/aogs.13851 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
8.   Abedi V, Olulana O, Avula V, Chaudhary D, Khan A, Shahjouei S, et al. Racial, economic, and health inequality and COVID-19 infection 
  in the United States. J Racial Ethnic Health Dispar. )2020(. 10.1007/s40615-020-00833-4 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google 
  Scholar]
9.    Pérez-Escamilla R, Cunningham K, Moran VH. COVID-19, food and nutrition insecurity and the wellbeing of children, pregnant and
  lactating women: a complex syndemic. Matern Child Nutr. )2020( 16:e13036. 10.1111/mcn.13036 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] 
  [Google Scholar]
10.   Zhang CH, Schwartz GG. Spatial disparities in coronavirus incidence and mortality in the United States: an ecological analysis as of May 
  2020. J Rural Health. )2020( 36:433–45. 10.1111/jrh.12476 [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11.   Banik R, Rahman M, Sidker MT, Gozal D. SARS-CoV-2 pandemic: an emerging public health concern for the poorest in Bangladesh.  
  Public Health in Practice. )2020(. 10.1016/j.puhip.2020.100024 [CrossRef] [Google Scholar]
12.   Atlantis, E., & Sullivan, T. )2012(. Bidirectional association between depression and sexualdysfunction: a systematic review and
  m eta-analysis. The journal of sexual medicine, 9)6(, 1497-1507
13.   Anser MK, Yousaf Z, Khan MA, Voo XH, Nassani AA, Alotaibi SM, et al. . The impacts of COVID-19 measures on global environment 
  and fertility rate: double coincidence. Air Qual Atmos Health. )2020( 13:1083–92. 10.1007/s11869-020-00865-z [PMC free article]
  [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14.   Wietzke FB. Poverty, inequality, and fertility: the contribution of demographic change to global poverty reduction. Popul Dev Rev. )2020( 
  46:65–99. 10.1111/padr.12317 [CrossRef] [Google Scholar]

מפני פחד  כגון:   ,)31( רבות  סיבות  בשל 

להריון,  להיכנס  חשש  בנגיף,  הדבקה 

משבר לצד  מלווים  שלעיתים  חששות 

כלכלי, רגשי או רפואי. לצד כל אילו ישנה 

המושפעת  המיני,  החשק  על  השפעה 

ירידה  הינו  ראשון  מסלול  מסלולים:  בשני 

בחשק המיני בעקבות מצב נפשי מעורער

שני מסלול  ולחילופין,  וכד';  דיכאון  כמו 

בעקבות  המיני  בחשק  בעלייה  המתבטא 

רגשיים,  חיזוקים  פיזית,  בקרבה  הרצון 

המכוונים  הסגרים  ועוד.  מתחים  הפגת 

העלו את רמת הקרבה הפיזית בין אנשים,

יותר גבוהה  היתכנות  מאפשרים  ובכך 

מתקיימים  ואלו  וייתכן  מיניים,  למגעים 

או קרבה  שעמום,  נחמה,  של  ממקום 

פורקן מיני )31, 18(.

לסיכום, אנו עדים להשפעות רבות למגפת

 .COVID-19-ה לנגיף  ובפרט  הקורונה 

הפריון, בתחום  גם  הגלוי,  על  הנסתר  רב 

זאת,  עם  יחד  החבוי.  את  נגלה  ובעתיד 

יכולים להוביל אותנו  הבנת תהליכי העבר 

להבנה מעמיקה יותר של הצפוי לנו בכלל 

בהתאם,  להיערך  לנסות  ובכך  המישורים, 

הן ברמת הפרט והן ברמה הכללית. הבנת 

טיפולים  קבלת  ידע,  רכישת  ההשלכות, 

הצורך,  בעת  מקצועיים,  אינדיווידואליים 

ושמירה על קשר רציף עם הרופא המטפל

לתכנון  להוביל  עשויים  האם,   ומרפאת 

הקשור בכל  משפחות  עבור  ומתאים  טוב 

לפיריון, הריון ולידה. 
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ובמדינת ישראל 15. דו"ח כוח האדם במשרד

מחסור  על  מצביע   2015 לשנת  הבריאות 

לעומת   בישראל  מוסמכות  באחיות  חמור 

מדינות ב-OECD: בישראל שיעור האחיות 

המוסמכות המועסקות במקצוען עומד על 

4.9 ל-1,000 נפש, בהשוואה ל-9.5 ל-1,000 

אף  על   .OECD-ה במדינות  בממוצע  נפש 

עידוד ממשלתי בעשור האחרון, אשר כלל 

מלגות חדשות,  לאחיות  בשכר  רפורמות 

תכניות והגדלת  לסיעוד  לסטודנטים 

להסבת אקדמאים לסיעוד, לא חלה עליה 

לעסוק  המוסמכים  במספר  משמעותית 

בסיעוד2. 

של  החשיבות  מובנת  אלו  נתונים  לנוכח 

של  בחינה  עבודתן.  במקום  אחיות  שימור 

ארגוני משלמים  אשר  הכלכלי  המחיר 

)turnover( הבריאות כתוצאה מעזיבת אחות

אחות  ולהכשיר  לשכור  הצורך  כי  מראה 

בעשרות מוערך  פריון,  אובדן  וכן  חדשה, 

ועקיפה ישירה  בעלות  דולרים  אלפי 
בהתאם למדינה בה נעשה.11 17

ניסו  ושחיקה  עזיבה  בחנו  אשר  מחקרים 

של  להחלטתה  הגורמים  את  למפות 

האחיות לעזוב את הארגון, תוך התמקדות 

לנבא  שיכולים  פרמטרים  לזהות  בניסיון 

כי נמצא  לעזוב.  בסיכון  נמצאת  מהן  מי 

מקום את  לעזוב  או  להישאר  ההחלטה 

בין  משקל  שיווי  מהפרת  נובעת  העבודה 

רמות  לבין   )satisfaction( הסיפוק  מידת 

הלחץ )stress( שהן חשות8 7. הפרת האיזון 

עקב להיווצר  עלולה  סיפוק-לחץ   בין 

גורמים פרסונליים )כגון קונפליקט עבודה-

משכר,  רצון  שביעות  חוסר  משפחה, 

קשיים קידום,  במסלולי  מחסור  תחושת 

חברתיים וכו'(, או עקב  גורמים הקשורים 

לארגון ולאופי העבודה כמו עומס העבודה,

מקצועית עצמאות  המטופלים,  כמות 

וגמישות בשעות העבודה10.

פנים  ניעות  הינו  פחות  נחקר  אשר  נושא 

)internal turnover( של אחיות. אירגונית 

כעזיבת מוגדרת  ארגונית"  פנים  "ניעות 
לטובת האחות  עבדה  בה  המחלקה 

נכון החולים.  בית  בתוך  אחרת  מחלקה 

מחקר  רק  בישראל  נעשה  אלה  לימים 

ובו אחיות,  של  פנימית  ניעות  שבחן  אחד 

תנוע  אחיות  שלוש  מכל  אחת  כי  מתברר 

בו היא עובדת במה מבין מחלקות בארגון 

בין  אחות  לניעות   .16 עבודה  שנות   10 לך 

מחלקות קיימים גם יתרונות. בין היתר ניתן 

למנות דיפוזיה של רעיונות ושיטות עבודה, 

עידוד להפריה הדדית, שיפור במוטיבציה

לעובדים שחוקים, ומייצר אפשרויות קידום 

יבואו  על מנת שיתרונות אלה   .3 לקריירה 

מינימלית  זמן  תקופת  נדרשת  ביטוי  לידי 

שבה האחות תשהה במחלקה, תכיר היטב 

את הפרוטוקול הטיפולי ותפתח מומחיות 

תקציר
נושא  הינו  בריאות  ארגוני  אחיות  עזיבת 

האחרונים,  בעשורים  רבות  נחקר  אשר 

מלווה אשר  הכבד  הכלכלי  המחיר  בשל 

להתייחסות זכה  לא  אשר  נושא  אותו. 

הכלכלי מחירו  אף  על  במחקר,  מספקת 

של  ארגונית  פנים  ניעות  הינו  הדומה, 

אחיות במערכות בריאות. מטרת מחקר זה 

הינה מיפוי הגורמים המשפיעים על ניעות 

אחיות חדשות ממחלקה למחלקה אחרת 

לילדים, בשיבא  "ספרא"  חולים  בית  בתוך 

אחים/  31 השתתפו  במחקר  תל-השומר. 

ועברו  במחלקות  קליטתן  החלו  אשר  ות, 

לעבוד במחלקה אחרת במהלך השנתיים 

לילדים. המשתתפים  חולים  בבית  הבאות 

ענו על שאלון המבוסס על שאלוני שביעות

רצון מינסוטה, אשר הותאם לצרכי המחקר 

הנוכחי.  נמצא קשר חיובי בין ניעות פנים 

תהליך  של  הנתפס  הקושי  בשל  ארגונית 

הקליטה למחלקה, לבין ניעות בשל יחסים 

חשיבות  הקולטת.  האחות  עם  טובים  לא 

נידונה  הקולטת  האחות  והעצמת  מיצוב 

ככלי להפחתת ניעות פנים ארגונית בקרב 

אחיות חדשות. 

סקירת ספרות
נחקר  אשר  נושא  הינו  באחיות  המחסור 
רבות במדינות המערב, אסיה, אפריקה 13 
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זמן  תוך  נעה  האחות  כאשר  בפרוצדורות. 

הטמונים  הפוטנציאלים  היתרונות  קצר 

בניעות אינם מתממשים. 

כאשר אחות חדשה נקלטת במחלקה היא 

מדריכה  אשר  קולטת,  לאחות  משודכת 

מרחיבה במחלקה,  העבודה  בשיטות  אותה 

החדשה האחות  של  הקליני  הידע  את 

ועוקבת אחרי תהליך התקדמות הקליטה

במחלקה 1. רק עם סיום  תהליך זה האחות 

ללא לבדה  לפעול  עצמאית  החדשה 

אחיות של  הקליטה  תהליך  השגחה. 

הנמשך ויקר  ארוך  תהליך  הינו  מוסמכות 

מספר חודשים ברוב המחלקות בבית חולים

לחצי  אף  להגיע  ועשוי   ספרא,  לילדים 

שנה ויותר במחלקות הטיפול נמרץ. לאורך

תקופת הקליטה מושקעים באחות החדשה

המתבטאים  רבים,  אירגוניים  משאבים 

בשכר על ימי עבודה מלאים, כאשר בפועל 

לביצוע  מוסמכת  איננה  החדשה  האחות 

מתפקדת  איננה  ולכן  בסיסיות  פעולות 

אחות  כאשר  במחלקה.  אחרת  כאחות 

חדשה עוזבת במהלך תהליך הקליטה או 

זמן קצר לאחר מכן למחלקה אחרת בתוך 

הארגון, היא מתחילה את התהליך מחדש 

והמשאבים  והזמן  עברה  אליה  במחלקה 

יורדים  הקודמת  במחלקה  בה  שהושקעו 

לטמיון. פגיעה נוספת נגרמת עקב שחיקה 

של האחיות הקולטות ושל אחיות המחלקה,

אשר חולקות במטלות הסיעודיות עד אשר 

תוכשר אחות חדשה. 

ניעות פנים-ארגונית של אחיות מוסמכות 

הוא נושא בעל חשיבות הן במישור הכלכלי,

הן במישור הרפואי והן מבחינת השפעתה

הנוכחי במחקר  האחיות.  רווחת  על 

התמקדנו בתופעה זו, תוך ניסיון להבין את 

מקורותיה וללמוד על השלכותיה. 

מטרת מחקר זה הינה למפות את הגורמים

חדשות  אחיות  ניעות  על  המשפיעים 

ממחלקה למחלקה אחרת בתוך בית חולים

"ספרא" לילדים, בשיבא, תל-השומר. 

)גיל,  דמוגרפים  פרטים  לציין  משתתף 

מגדר וכו'(, וכן את משך תקופת הקליטה 

במחלקה ממנה נע, משך תקופת הקליטה

הקליטה  ותקופת  נע  אליה  במחלקה 

האישית שלו במחלקה אליה נע. 

שתשעה  פריטים,   15 כלל  השני  החלק 

מינסוטה נלקחו מתוך שאלון שביעות  מהם 

עורכי ידי  על  נכתבו  אשר  פריטים  ושישה 

הוסבו  הפריטים  כל  הנוכחי.  המחקר 

והותאמו בניסוחם לאחות אשר כבר עזבה 

סולם על  נעו  התשובות  המחלקה.  את 

ל-7 מסכים(  לא  )כלל   1 שבין  ליקרט  

והמשתתפים רבה(  במידה  )מסכים 

דוגמה הסכמתם.  מידת  את  דירגו 

המחלקה  את  לעזוב  "החלטתי  לפריטים: 

נבעה מחוסר עניין קליני", "החלטתי לעזוב 

נבעה מאורך תהליך הקליטה".    

עשרים ותשעה משתתפים ענו על השאלון

ניתנה  כאשר  החולים,  בית  מתחם  בתוך 

לבדם.  השאלון  את  למלא  פרטיות  להם 

משך מילוי השאלון ערך כ-10 דקות לערך. 

השאלון  על  ענו  המשתתפים  מן  שניים 

בביתם והחזירו אותו באמצעות מייל. לכל 

שיטה
משתתפים

אשר  ואחיות  אחים   31 השתתפו  במחקר 

אותרו על בסיס נתוני כ"א של בית חולים

האחיות מתשאול  וכן  לילדים,  ספרא 

הכללה  קריטריון  במחלקות.  האחראיות 

למחלקה  נעו  אשר  אח/ות  היה  במחקר 

עד לילדים  ספרא  חולים  בבית  אחרת 

במחלקה קליטתו/ה  מיום  שנתיים 

זאת  עשו  המחקר  משתתפי  הראשונה. 

כלשהו.  תמריץ  קבלת  וללא  בהתנדבות 

המאפיינת המגדרית  לא-סימטריה  פרט 

שכל ולעובדה  הסיעוד,  מקצוע  את 

ניעות  שביצעו  אחים/ות  היו  המשתתפים 

היו  לא  חולים ספרא,  בבית  פנים-ארגונית 

מאפיינים דמוגרפיים דומים בין הנבדקים.  

כלי מחקר והליך
המתבסס בשאלון  שימוש  נעשה  במחקר 
18 מינסוטה  הרצון  שביעות  שאלון  על 

הנוכחי,  המחקר  למטרות  והותאם 

שני כלל  השאלון   α=0.68. של  מהימנות 

כל התבקש  הראשון  בחלק  חלקים: 
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משתנים

גיל ממוצע וסטיית תקן

20-29

30-39

40-49

ערכים חסרים

מגדר

זכר

נקבה

ותק מקצועי בשנים ממוצע 

וסטיית תקן

  0-2

2-5

5-16

חלקיות משרה

1.0

0.88

0.75

0.66

0.5

לימודי סיעוד

הסבת אקדמאים

אקדמיה

N=31

34 ± 7.28

8

13

7

3

3

28

13

7

9

13

14

1

2

1

13

18

100%

34 ± 7.28

25.8

41.9

22.6

9.7

9.7

90.3

41.9

22.6

29

41.9

45.1

3.2

6.5

3.2

41.9

58.1

אחוזים

3.85 ± 4 שנים

המשתתפים הובטח כי השאלון הוא אנונימי.

חיתוכים בוצעו  הנתונים  איסוף  לאחר 

נבדקו המשתתפים,  נתוני  של  דמוגרפים 

לעזיבת המדווחות  הסיבות  שכיחויות 

המחלקה, וכן נבחנו הקשרים הסטטיסטים 

באמצעות מבחן פירסון בין סיבות העזיבה 

ועוצמתן. 

תוצאות
פילוח הנתונים הדמוגרפים מראה כי מתוך 

במחקר  השתתפו  אשר  ואחיות  אחים   31

שלושה היו גברים ו-28 נשים, בטווח הגילים

.20-49

חדשות אחיות  הינן  מהאחיות  כ-42% 

רוב האחיות  עד שנתיים.  ותק של  בעלות 

בקרב  משרה.   88% מעל  עובדות   )87%(

למדו  כ-42%  מחלקות  בין  שנעו  האחיות 

בתוכנית של הסבת אקדמאיים. 

התפלגות נתוני  את  מציג   1 מס'  גרף 

מחלקות,  בין  לניעות  המדווחות  הסיבות 

את  מתארת  השכיחות  עמודת  כאשר 

מספר האחיות במחקר אשר נתנו לסיבת 

עזיבה דירוג גבוה )5-7(. עמודת השכיחות 

באחוזים מתארת את אחוז האחיות מכלל 

המשתתפות אשר נתנו לסיבת ניעות זאת 

דירוג גבוה. 

ניתן לראות כי מערכת יחסים עם האחות 

לניעות  המובילה  הסיבה  הינה  הקולטת 

מעל וכי  אחיות,  בקרב  ארגונית  פנים 

במח שהשתתפו  מהאחיות  מלשליש 

לניעות. גבוה  דירוג  זאת  לסיבה  נתנו  קר 

הסיבות הבאות בחשיבותן הן קושי נתפס 

חברתיים  קשיים  הקליטה,  תהליך  של 

ואופי הטיפול. 

כאשר בחנו את הקשרים הסטטיסטים בין 

הסיבות המדווחות, נמצא כי הקשר החיובי 

יחסים  מערכת  בין  נמצא  ביותר  החזק 

קושי  לבין  טובה עם האחות הקולטת  לא 

 r = 0.71,  p <( נתפס של תקופת הקליטה

000 .(. כלומר, ככל שהסיבה לניעות הפנים

לא  יחסים  מערכת  בשל  הייתה  אירגונית 

הסיבה כך  הקולטת  האחות  עם  טובה 

תהליך של  הנתפס  הקושי  בשל  לניעות 

מערכת יותר.  גבוהה  הייתה  הקליטה 

הקולטת האחות  עם  טובה  לא  יחסים 

לקושי גם  חיובי  באופן  קשורה  נמצאה 

שככל כך   ,)r = 0.52,  p < . 01( חברתי 

הייתה  אירגונית  הפנים  לניעות  שהסיבה 

בשל מערכת יחסים לא טובה עם האחות 

קשיים  בשל  לניעות  הסיבה  כך  הקולטת 

יותר. גבוהה  הייתה  במחלקה  חברתיים 

בנוסף, נמצאו הקשרים החיוביים הבאים: 

לבין העבודה  בשעות  גמישות  חוסר 

 r = 0.46,  p < .( בית-משפחה  קונפליקט 

הפנים לניעות  שהסיבה  שככל  כך   ,)01

גמישות חוסר  בשל  הייתה  אירגונית 

בשל  לניעות  הסיבה  כך  העבודה  בשעות 

טבלה מס' -1 תיאור אוכלוסיית המחקר 
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גרף מס׳ 1 - התפלגות סיבות מדווחות לניעות בין מחלקות באחוזים

גבוהה  הייתה  משפחה  בית  קונפליקט 

בתחום  עניין  לבין  הטיפול  אופי  בין  יותר. 

שככל  כך   ,)r = 0.47,  p < . 01( הטיפולי 

הייתה  אירגונית  הפנים  לניעות  שהסיבה 

בשל אופי הטיפול כך הסיבה לניעות בשל 

יותר,  גבוהה  הייתה  הטיפולי  בתחום  עניין 

 r =( קידום  במסלולי  חוסר  לבין  שכר  ובין 

p < . 01  ,0.48(, כך שככל שהסיבה לניעות

כך שכר  בשל  הייתה  אירגונית  הפנים 

הסיבה לניעות בשל חוסר במסלולי קידום 

הייתה גבוהה יותר.

דיון
המחקר הנוכחי נעשה על רקע פער שקיים 

לניעות הנוגע  בכל  המחקרית  בספרות 

מוסמכות. אחיות  של  פנים-ארגונית 

אחיות ניעות  של  במקרים  התמקדנו 

הראשונות  בשנתיים  במחלקה  חדשות 

באותו אחרת  למחלקה  קליטתן  מיום 

ניעות  ארגון,  של  מעזיבה  בשונה  הארגון. 

תוך אירגונית איננה נתפסת כאובדן תשומה

להתייחסות  זוכה  אינה  וככזאת  אירגוני, 

רחבה בספרות. אך כשם שהצגנו, מושקעים

ראוי ולכן  רבים  משאבים  הנעה  באחות 

להבין את הגורמים לתופעה ולהפחיתם. 

במחקרנו נמצאו קשרים בין חוסר גמישות 

בית- קונפליקט  לבין  העבודה  בשעות 

ובין  עניין,  לבין  הטיפול  אופי  בין  משפחה, 

קשרים קידום.  במסלולי  חוסר  לבין  שכר 

בספרות בהרחבה  ונידונו  נחקרו  אלו 

המחקרית הנוגעת לעזיבה.

קשר מסקרן אשר נמצא כגורם משמעותי

עם  היחסים  מערכת  הינו  לניעות,  יותר 

אחות  ידי  על  הכנסה  הקולטת.  האחות 

ומקובלת מוכרת  מתודה  הינה  מיומנת 

מפתח כגורם  מסומנת  והיא  בעולם, 

לקליטה טובה של אחיות בארגוני בריאות 4.

ידי אחות ותיקה מן  נמצא כי לקליטה על 

המחלקה יש השפעה חיובית על תחושת

יצירה על   ,21 הנקלט  של  המסוגלות 

חיזוק על  קלינית,  חשיבה  של  וביסוס 

יכולותיה המקצועיות של האחות הנקלטת

על ואף  בטיחותי14,  סיעודי  לטיפול 

חמש  לאחר  בארגון  להישארות  הסיכוי 

שנים 6. יתרה מזאת, במקרים רבים האחות 

של  מופת  דמות  להיות  הופכת  הקולטת 

בדמותה  האחות  את  תלווה  אשר  מנטור, 

לאורך חייה המקצועיים. 

בין  חיובי  קשר  נמצא  כאמור  במחקרנו 

קושי נתפס של תקופת הקליטה ליחסים 

ממצא  הקולטת.  האחות  עם  טובים  לא 

זה עולה בקנה אחד עם מחקרים שמצאו 

הגורמים מן  אחד  היא  רגשית  תמיכה  כי 

בארגוני  קליטה  של  הצלחה  המסבירים 

בריאות 4. מערכת היחסים בין קולט ונקלט 

הינה מאוד אינטנסיבית ובעלת אופי מנטורי-

מערכת רבים  מודרכים  עבור  שולייתי. 

יחסים זאת נחווית בצורה אברסיבית, בשל 

תמידי  למבחן  עומדים  שהם  התחושה 

דמות  ידי  על  ומוערכים  נצפים  וביצועיהם 

סמכות. כאשר מערכת היחסים בין האחות 

הנעה לבין האחות הקולטת איננה חיובית, 

היא עלולה להעצים את גורמי הלחץ אשר 

כמו  זאת9.  תמיכה  בעזרת  מתווך  איננו 

האחות בין  אישי  הבין  החיבור  כאשר  כן, 

חיובי, אינו  החדשה  לאחות  הקולטת 

אפקטיבית  כבלתי  נתפסה  ההדרכה 

ביכולותיה תלות  ללא  וזאת  יחסי,  באופן 

המקצועיות של האחות הקולטת 5. 

האחות של  תפקידה  חשיבות  אף  על 

בצורה מעוגן  איננו  מעמדה  הקולטת, 

אחיות  בישראל.  חולים  בבתי  פורמאלית 

האחיות כלל  מתוך  מגויסות  קולטות 

במחלקה, ללא סטנדרט מובנה להתאמה 

הקולטת האחות  של  מעמדה  לתפקיד. 

המדריכה של  למעמדה  דומה  איננו 

נחשבת  אשר  המחלקה,  של  הקלינית 

ומתוגמלת המחלקה  מהנהלת  כחלק 

רבים במקרים  תפקידה.  על  כלכלית 

רצון בחוסר  הקולטת  האחות  נענית 

חדש,  עובד  להכניס  האחראית  לבקשת 

מאחר שכתוצאה מתפקיד זה היא  נאלצת

לעבוד במשמרות פחות רווחיות, ויחד עם 

זאת איננה מתוגמלת כלכלית על האחריות,

העומס והדאגה הכרוכים בהכשרת אחות 

המוטל  העומס  הן  לדעתנו,  במחלקה. 

אחות  מהכנסת  הקולטת  האחות  על 

על  התגמול  היעדר  והן  לעבודה  חדשה 

של  מרצונה  מפחית  והתפקיד,  המאמץ 

ובחלק המשימה  את  לבצע  האחות 

מהמקרים עלולים להוביל למערכת יחסים 

ההכנסה.  בתהליך  פוגעת  אשר  שלילית 

לאור האמור לעיל קיימת חשיבות להבניית
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והפיכת  הקולטת  האחות  של  מעמדה 

ציבור  בקרב  נחשק  לתפקיד  התפקיד 

אחות  כי  ממליצים  אנו  כך  לשם  האחיות. 

אשר מיועדת לתפקיד אחות קולטת תעבור

ימי הדרכה מיוחדים בארגון, אשר בסופם 

תינתן לה הרשאה לתפקיד ותעודה. אקט 

זה יבסס בתודעה כי אחות קולטת היא סוג 

והסמכה  הכשרה  הדורשת  מומחיות  של 

להוסיף  נכון  יהיה  לכך  בהמשך  אירגונית. 

תעודות יינתנו  בו  שנתי  הוקרה  אירוע 

לאחיות קולטות מצטיינות, דבר אשר יוסיף 

אחראיות  כי  נציע  עוד  התפקיד.  ליוקרת 

המחלקה יעבירו מסר כי האחיות הקולטות

וחלק  זוטרה,  ניהולית  שדרה  מהוות 

ממסלול הקידום הטבעי במחלקות.

מיתוג והבנייה מחדש של תפקיד האחות 

מחלקה לאחראיות  יאפשר  הקולטת 

למנות אליו את האחיות המוכשרות ביותר, 

גבוהה,  מוטיבציה  עם  לביצועו  יגיעו  אשר 

מהלך אשר אנו מאמינים כי בתורו יפחית 

ניעות אחיות.
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תקציר
במדינת ישראל, כמו ברוב מדינות העולם, 

סקירה  לבדיקות  ארצית  תכנית  קיימת 

הבריאות  במערכת  המוטמעת  ביילודים 

באמצעות חוזרי מנהל רפואה]1[. לתכנית

הישגים רבים התורמים לבריאות היילודים.

מדאיגים פערים  קיימים  זאת,  עם  יחד 

פיתוח מתאר  המאמר  שיפור.  הטעונים 

ככלי  אינטראקטיבית  דיגיטלית  לומדה 

רפואה מנהל  חוזרי  להטמעת  חדשני 

לבדיקות סקירה ביילודים, בקרב הצוותים 

באש הבריאות  במערכות  מהסיעודיים 

את לשפר  הלומדה  מטרת  ובקהילה.  פוז 

המדדים הקיימים שהושגו עד כה בשיטות 

זיהוי להשיג  כדי  המסורתיות,  ההכשרה 

מוקדם ככל האפשר של יילודים עם מחלות

ואימונולוגיות,  מטבוליות  אנדוקריניות, 

סימני  התפתחות  למנוע  כך  ידי  ועל 

מוות]3[.  ואף  שכלי  פיגור  קשה,  מחלה 

לפיתוח השיקולים  מתוארים  כן,  כמו 

הדיגיטלית,  הלמידה  יתרונות  הלומדה, 

המוטיבציוניות  השיטות  הלומדה,  מבנה 

אירגוני  במערך  הצורך  בה,  המשולבות 

הלמידה  על  בקרה  ההכשרה,  תיווך  לליווי 

והדרכים להטמעה המערכתית של הלומדה. 

מבוא   
ארצית במעבדה  מבצע,  הבריאות  משרד 

היילודים לכלל  סקירה  בדיקות  אחת, 

מחלות של  מוקדם  לזיהוי  בישראל 

אנדוקריניות, מטבוליות ואימונולוגיות. אבחון

טרם עוד  אלו  במחלות  הלוקים  של 

התפתחות סימני מחלה מאפשר התחלת 

טיפול מניעתי. תחילת טיפול, כבר בשבוע 

הראשון לחיים, מאפשר מניעת התפתחות 

סימני מחלה קשה, פיגור שכלי ואף מוות. 

בריאות  שירותי  של  המתוארת  התוכנית 

הרפואה בתחום  היטב  משתלבת  הציבור 

האש מעמודי  אחד  שהינו  המונעת, 

המרכזיים של משרד הבריאות ]2[.  

סקירה  לבדיקות  הארצית  התכנית 

לכלל  מעבדה  בדיקות  מבצעת  ביילודים 

במהלך  .1978 שנת  מאז  ישראל  יילודי 

השנים התכנית הורחבה ומתעדכנת מעת

בהתאמה נוספות,  מחלות  עבור  לעת   

מאפייני  בתחום,  המדעית  להתפתחות 

האוכלוסייה בארץ ולנעשה בעולם.

בעשור האחרון נבדקו בישראל כשני מיליון 

יילודים   2,000 מכל  אחד  מתוכם  יילודים, 

בלוטת אותר עם תת פעילות מולדת של 

מטבולית מחלה  עם   1:3,850 התריס, 

של יתר  שגשוג  עם   1:16,000 חמורה, 

עם  1:19,500 הכליה,  יותרת  בלוטת 

חיסוני חסר  עם  ו-1:30,000  פנילקטונוריה 

עם  המאותרים  שיעור  ומשולב.  חמור 

ממצא חריג המסייע באבחנה הוא כאחד 

לכל 500 יילודים.

יחד עם הישגים אלו קיימים מספר פערים 

מדאיגים, כפי שהודגמו בסיכום נתוני שנת 

2019. מבין הממצאים הטעונים שיפור, 513 

יילודים שנולדו בבתי החולים בשנה זו ולא 

רק  מתוכם  דם.  דגימת  עבורם  התקבלה 

הורים. סירוב  נבדקו בשל  לא  יילודים   193

בנוסף, 596 דגימות דם שהתקבלו במעבדה

יום  מידי  לקוי.  דיגום  נמצאו פסולות בשל 

דגימות  כ-700  הארצית  למעבדה  מגיעות 

ממערכי האשפוז ומהקהילה, כאשר עבור 

שגוי,  או  חסר  הרישום  מהם  לאחוז  קרוב 

מצב המעכב את תהליך הקליטה במעבדה

ומתן תוצאה ואבחנה.

ובחלק מהמדינות במדינות העולם המערבי 

המתפתחות שבהן קיימות תכניות לבדיקות

סקירה ביילודים, הכשרת הצוותים להטמעת

פנים  מסורתית  בהוראה  נעשית  התכניות 

למידה למקורות  הפניה  ואו  פנים  אל 

גם היום  עד  שנעשה  כפי  דיגיטליים, 

דיגיטלית  למידה  משלבות  ואינן  בישראל, 

 .]10,12,13[ אינטראקטיבית  למידה  עם 

מואצת מגמה  קיימת  האחרון  בעשור 

להרחבת למידה דיגיטלית אינטראקטיבית 

למידה  שיטות  עם  בשילוב  או  כמחליפה, 

אחרות בתחומים שונים, ובכללם במערכת 

בשנת  התחזקה  זו  מגמה   .]6[ הבריאות 

בה  העולמית,  הקורונה  מגפת  בשל   2020

מהתכנסויות והימנעות  חברתי  ריחוק  נדרש 

גם לצורך הכשרת צוותים.
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שנמצא  כלי  הינה  אינטראקטיבית  לומדה 

תורם ללמידה יעילה עם הפחתה משמעותית

יעדי את  להשיג  ללומד  הנדרש  בזמן 

הלמידה, מאפשר ללומד שליטה וגמישות 

בקצב הפיזי,  במקום  הלמידה,  במועד 

 .]4,7,8,11[ צרכיו  פי  על  הלמידה  ובעומס 

בתהליך ומעורב  פעיל  הלומד  בנוסף, 

חלקים הפעלת  ידי  על  הלמידה 

הלמידה חווית  ובכך  אינטראקטיביים, 

נעשית משמעותית יותר עבורו]9,14[.

תכני  את  לעדכן  ניתן  מערכתית  מבחינה 

לתרום ובכך  מרכזי,  באופן  הלמידה 

לאחידות המידע. כמו כן, מערכת מרכזית 

מאפשרת לארגון לבצע בקרה על תהליך 

הלמידה וריכוז נתוני הלומדים. 

שיטות עבודה
פותחה  ייעודית  אינטראקטיבית  לומדה 

ליישום חוזרי מנהל רפואה בנושא בדיקות 

ידידותית  הלומדה   .]1,3[ ביילודים  סקירה 

מקדים בידע  צורך  כל  ללא  למשתמש 

אטרקטיבית, חזות  בעלת  להפעלתה, 

המותאמים  באיורים  משולבת  צבעונית, 

לטקסט וסרטוני המחשה. בלומדה הוטמעה

באמצעות הלומד  של  גבוהה  מעורבות 

כפתורי לחיצה להתקדמות, שאלות לבדיקה

עצמית, קבלת משוב מידי ואפשרות למעבר

נותנת  הלומדה  חוזרת.  ללמידה  לאחור 

כך ידי  ועל  מעבר,  ציון  מתן  ללא  משוב 

על הלומד  של  אחריותו  את  מעודדת 

תהליך הלמידה של עצמו]5[. 

קבוצות היעד 
שותפים מרכזיים הם הצוותים הסיעודיים 

בפיקוח ובשדה הקליני, במחלקות היילודים,

)הפגיות(,  יילודים  נמרץ  לטיפול  ביחידות 

בלשכות הבריאות, בטיפות החלב בקהילה 

עם פותחה  הלומדה  הבית.  ומיילדות 

השונות. היעד  קבוצות  עבור  דגשים 

וזמינה לאנשי זמינה בבתי החולים  הלומדה 

הצוות הרפואי בקהילה, בכלל זה מיילדות 

הבית. הלומדה מיועדת עבור כל איש צוות 

אחת  לריענון  ותיקים  צוות  ולאנשי  חדש 

לשנתיים.

בשנת 2019 נולדו בישראל 186,343 יילודים 

במרכזים הרפואיים, המהווים 99.5% מכלל 

היעד שקבוצת  מכאן  בישראל.  הלידות 

הגדולה ביותר נמצאת במרכזים הרפואיים,

וכוללת אחיות ואחים המועסקים במחלקות

יילודים. נמרץ  לטיפול  וביחידות  היילודים 

הקבוצה השנייה בגודלה הן אחיות ואחים 

של  החלב  ובטיפות  הבריאות  בלשכות 

ותל  ירושלים  עיריות  הבריאות,  משרד 

מעורבותם החולים.  קופות  ובארבע  אביב 

כבר  התינוק  בהם  במצבים  לרוב  נדרשת 

של בקשה  ומתקבלת  לביתו  שוחרר 

בשל חוזר,  לדיגום  הארצית  המעבדה 

בדרישות  עומדת  שאינה  פסולה  דגימה 

גבולי  מעבדתי  ממצא  בשל  או  המעבדה 

נדגמו  2019 חוזרת. בשנת  בדיקה  הדורש 

בטיפות החלב 2,524 דגימות דם, שהן 1.2% 

מכלל 203,340 הדגימות. בנוסף, הקבוצה 

 2019 בשנת  הבית.  מיילדות  הן  השלישית 

שמהוות  בית,  בלידות  יילודים   472 נדגמו 

0.2% מכלל הדגימות.

מטרות ויעדי הלומדה 
בקרב  רפואה  מנהל  חוזרי  יישום  שיפור   •

הצוותים החדשים והוותיקים. 

היילודים  במספר  משמעותית  הירידה   •
שלא נדגמו כלל.

לצוותים עבור ההורים  כלי הסברה  • מתן 
המתלבטים ו/או המתנגדים.

• צמצום דגימות פסולות.
לאיתור  ועד  מהלידה  הזמן  משך  קיצור   •

והתחלת טיפול מונע.

• עליה בשיעור ביצוע דגימה שנייה ושלישית
ביילודים מאושפזים מעל שבוע מהלידה

מבנה הלומדה
ידע  בסיס  בהם   חלקים  מציגה  הלומדה 

משותף וחלקים עם הפניה לשלושה נתיבי

השתייכות  לפי  לבחירה  נפרדים,  למידה 

לאחת מקבוצות היעד. פיצול זה מאפשר 

התאמה ייעודית של התכנים לצרכי הלומד,

עבורו. רלוונטי  שאינו  מידע  עומס  ללא 

על רקע  כולל  המשותף  הידע  בסיס 

סקירה לבדיקות  התכנית  התפתחות 

המחלות פירוט  מטרותיה,  ביילודים, 

ואימונולוגיות  המטבוליות  האנדוקריניות, 

המוקדם  הגילוי  חשיבות  ואת  הנבדקות 

ודרכי הטיפול. בכך תורם להעשרת הידע, 

התכנית  כלפי  החיוביות  העמדות  לחיזוק 

להצלחתה. ולרתימה  ולהעלאת המוטיבציה 

הכנה לפני הדיגום: הפרטים המלאים שעל 

גבי כרטיס הדיגום חיוניים לבדיקת מעבדה 

מהימנה, המותאמת ליילוד ולאיתור מהיר 

של המשפחה במידה ועולה חשד למחלה. 

מיוחדים  מצבים  על  דגש  שמה  הלומדה 

המצב כגון  פרטני,  דיווח  נדרש  בהם 

היסטוריה  ביילוד,  והטיפולים  הבריאותי 

לידה  או  פונדקאות  רלוונטית,  משפחתית 

ותמונות הנחיות  בלומדה  וכדומה.  בחו"ל 

כרטיס גבי  על  נכון  לרישום  המחשה 

הדיגום )איור 1(. 

ההורים  מצד  התנגדויות  עם  התמודדות 

הדיגום.  לקראת  מההכנה  חלק  מהווה 

הדרכה  מודגמת  בו  וידאו  סרטון  בלומדה 

מתנגדים  ו/או  מתלבטים  להורים  ומענה 

לביצוע הדיגום.

מיומנויות הדיגום: בדיקת מעבדה מהימנה 

דורשת קבלת דגימה על פי הפרוט בחוזר 

וידאו  סרטון  מוצג  בלומדה  רפואה.  מנהל 

הממחיש את כל תהליך דיגום הדם התקין,

המותר  האנטומי  האזור  פירוט  זה  ובכלל 

לדיגום, הנחיות להרגעת התינוק, הדרכים

חיטוי לעקב,  הדם  זרימת  על  להקלה 

גבי  ונטילת טיפת הדם, הספגת הדם על 

כרטיס הבדיקה בצורה אופטימלית, הטיפול

הייבוש שלאחר  ותהליך  בכרטיס הבדיקה 

ספיגת דם היילוד. בהמשך הלומד מתרגל

שלל מתוך  דם  דגימות  איכות  הערכת 

תמונות של דיגום תקין ולקוי.
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שליחת הכרטיס למעבדה ואיתור התוצאות:

ייעודית המבצעת איסוף  מערכת שליחים 

יומי מהמרכזים הרפואיים נועדה להבטיח 

עיכוב ללא  הבדיקה  של  מהיר  משלוח 

למעבדה הארצית. בלומדה פרק המותאם

ההליך את  המתאר  יעד,  קבוצת  לכל 

וכן  הארצית  למעבדה  הדגימות  לשינוע 

תוצאות  הבדיקה.  תוצאות  לאיתור  הדרך 

מונגשות  התקינות  הסקירה  בדיקות 

להורים ולצוות המטפל בקהילה באמצעות

שהמרכזים  בעוד  הבריאות,  משרד  אתר 

יומי  אוטומטי  דו"ח  מקבלים  הרפואיים 

דיווח  מקבלות  הבריאות  לשכות  מרוכז. 

בטיפת  שנדגמה  בדיקה  כל  עבור  פרטני 

דיגום  הדורשת  חריגה  תוצאה  כל  חלב. 

חוזר או הפנייה למלר"ד מדווחת במקביל 

וללשכת  היילוד,  נולד  בו  הרפואי  למרכז 

היולדת. מגורי  כתובת  פי  על  הבריאות 

מכלול מתוך  הרפואי:  המרכז  אחריות 

הרפואי המרכז  שבאחריות  הנושאים 

הלומדה  רפואה,  מנהל  בחוזר  המתוארים 

נותנת דגש על דו"ח חסרים. כלי זה מופק 

יילודים  לאתר  ומטרתו  רפואי  מרכז  בכל 

על  משוב  עבורם  התקבל  ולא  שנולדו 

קבלת דגימה במעבדה הארצית. 

דיון
הלומדה המוצגת פותחה בהתאמה לפערים

ההכשרה בדרכי  צומצמו  ולא  שנמצאו 

השתתפות  כה:  עד  שהונהגו  המסורתיות 

ומידע  ארציים  עיון  ימי  צוות,  בישיבות 

את  לשפר  כדי  הבריאות.  משרד  באתר 

בנושא רפואה  מנהל  חוזרי  יישום  מדדי 

התכנית הארצית לבדיקות סקירה ביילודים,

ייעודי המתבסס על תשתיות  כלי  פיתחנו 

מערכת לרשות  העומדות  וטכנולוגיות 

וכישורי הלמידה  ומותאם לצרכי  הבריאות 

במיוחד  גבר  זה  צורך  היעד.  קבוצות  של 

בשנה האחרונה בעקבות מגפת הקורונה, 

בה צומצמה הלמידה המסורתית. הלומדה 

שמה דגש על גיוון בשיטות העברת המסרים,

בתהליך הלומד  של  פעילה  במעורבות 

עצמית. לבדיקה  אישית  ובאחריות  הלמידה 

ליעדי התכנית התכנים המוצגים הותאמו 

הפערים  לצמצום  ומכוונים  הארצית 

הקיימים כפי שהודגמו. 

בדיקה  לביצוע  הורים  סירוב  התופעה של 

נמצא  אך  שכיחה,  אינה  אמנם  לילדיהם 

הבדיקה  לביצוע  שסירבו  מהורים  שחלק 

וביצעו את הבדיקה  בבתי החולים התרצו 

באיחור לאחר קבלת הסבר בטיפות החלב

סופי, אינו  הורים  שסירוב  מכך  בקהילה. 

נוספת צורך בהקשבה  ולעיתים מעיד על 

בהתאמה  מענה  ומתן  הצוות  איש  של 

גלי  בתקופת  הנתונים  השוואת  להורה. 

שמספר  מלמדת  בקורונה  התחלואה 

בעוד  הוכפל,  החולים  בבתי  הסירובים 

נישאר  ששיעור ההיענות לאחות בקהילה 

זהה )גרף 1(. ההנחה היא שסיבת הסירוב 

שונה  בקורונה  התחלואה  גלי  בתקופת 

הספציפיות  המסורתיות,  הסירוב  מסיבות 

זאת  ובכל  ביילוד,  סקירה  בדיקות  לביצוע 

שעור ההיענות בקהילה לא עלה. הלומדה 

המיועדת לאחיות בתי החולים וגם לאחיות 

באמצעות  ומדגימה  מסבירה  בקהילה, 

עם ההתמודדות  דרכי  את  וידאו  סרטון 

מגוון בשל  הורים  התלבטות  או  סירוב 

נזק  או  כאב  מגרימת  חשש  כמו  סיבות, 

לתינוק, חשש שנעשה לתינוקם סקר ללא 

צורך, התנגדות לחיסונים וכדומה.

שיעור הבדיקות הפסולות בשל דיגום לקוי 

ובנוסף  הדגימות,  מכלל   0.3% על  עומד 

ב-1% מכרטיסי דיגום הדם המידע שגוי או 

הפסולות  הדגימות  ששיעור  נמצא  חסר. 

מבצע  צוות  איש  בהם  רפואיים  ממרכזים 

דיגום דם  בתדירות גבוהה ברמה יומיומית 

עומד על 0.2% בלבד, בעוד ש-3% בדיקות 

ובלידות  החלב  מטיפות  מקורן  פסולות 

דם  דיגום  מבצע  הצוות  איש  בהן  הבית, 

את ממחישה  הלומדה  רחוקות.  לעיתים 

ההליך להשגת דיגום דם אופטימלי, ומנחה

הדיגום  איכות  את  להעריך  הלומד  את 
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לבין  בדרישות  העומד  דיגום  בין  ולהבחין 

דגימה פסולה.

היילודים  במספר  הפער  את  לצמצם  כדי 

את  חושפת  הלומדה  כלל,  נדגמים  שלא 

כלי  שהינו  חסרים,  לדו"ח  הלומדים  כל 

ממוחשב אוטומטי לאיתור מידי של יילודים

במעבדה דגימה  עבורם  התקבלה  שלא 

עתה עד  חשוף  שהיה  מידע  הארצית. 

בעיקר לרכזי הנושא ולאנשי המחשוב בכל 

ארגון.  כדי להתגבר על חסרונות הלמידה

הדיגיטלית, שעיקרם  היעדר מורה אנושי 

וכדי להשלים  המתווך את חומר הלימוד,  

ללמידה  המסורתית  הלמידה  בין  פערים 

באמצעות  האינטראקטיבית  הדיגיטלית 

איש  מינוי  להבטיח  הארגון  על  הלומדה, 

עם  בתיאום  לצוותים  מענה  שייתן  קשר 

שבעבר בעוד  הארצית.  התכנית  צוות 

הזמן  רוב  הושקע  פרונטליות  בפגישות 

הלומדה  עם  כעת  הבסיס,  נושאי  בהצגת 

פנים  אל  פנים  ההכשרה  את  למקד  ניתן 

לנושאים נבחרים.

לצורך ניצול יעיל של משאב זה, הארגונים 

- המרכזים הרפואיים, לשכות  הרלוונטיים 

המאחד  והגוף  החולים  קופות  הבריאות, 

לתהליך מוכוונים   - הבית  מיילדות  את 

הטמעה הכולל חשיפת הלומדה לצוותים, 

הלמידה על  ומעקב  בקרה  ניהול,  עידוד, 

בפורטל  זמינה  הלומדה  כך  לצורך  בה. 

בקופות הרפואיים,  במרכזים  הארגוני 

באתר  וגם  הבריאות  בלשכות  החולים, 

הנגשה  ניתנת  זו  בצורה  הבריאות.  משרד 

לכל דורש מכל מקום. 

במטרות והעמידה  הלומדה  תרומת  הערכת 

בתום ויוצגו  ייבדקו  שהצבנו,  וביעדים 

שנתיים מעליית הלומדה לאוויר, בהשוואה 

לנתונים הקיימים לפני עלייתה לאוויר. 
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סוגיות אתיות בחברה הערבית בזמן הקורונה 
פגיעה בחירות הפרט, כפיית החיסון נגד נגיף הקורונה ופרידה מבני משפחה

הקדמה
בדצמבר הקורונה  מגפת  התגלתה  מאז 

"סגרים" "בידוד",  המילים  הפכו   2019

"קפסולות" ו"חיסון" למילים שבשגרה. יחד 
עם השגרה החדשה החלו מאמצים רבים 

למנוע התפשטות המגפה, שהפיחו תקווה 

לשוב לחיים קודמים.

הסמיכה  המדינה  של  החוקתית  הסמכות 

העל  אינטרס  בשל  חירות  לשלול  אותה 

של בריאות הציבור. המחאות כנגד הגבלת

בתקופת  העיסוק  וחופש  הפרט  חירויות 

הערבית.  בחברה  רב  הד  קיבלו  הקורונה, 

בשל  החירות  והגבלת  הבידוד  בהתחלה 

בהבנה  התקבלו  לא  הקורונה  מחלת 

של הסיכונים  של  ההסברה  למרות  רבה, 

הציבורי הדיון  עלה  במציאות  הפנדמיה. 

והוויכוח בנושא "הקונספירציה לגבי אמיתות

ובנושא עדיפות בריאות הציבור המחלה", 

זכויות הפרט. הטלת סגרים, בהם על פני 

והטלת בביתם,  לשהות  אנשים  נדרשים 

שמפר  מי  על  כספיים  וקנסות  סנקציות 

את הוראות הבידוד והסגר, נחשבו כפגיעה 

בחירויות האזרח הפשוט. 

החוק המסמיך להגביל חירות של החולים 

במחלות זיהומית נחקק בשנת 1940, עוד 

בריאות  "פקודת   - הבריטי  המנדט  בימי 

בצו  להתקין  המנהל  רשאי  שבה  העם", 

ייעשו ע"י כל אדם )לסלק,  כי  או בהוראה 

לעצור, להעמיד לפיקוח, לבדיקה רפואית 

אנשים נגועים(. סעיף 15 לפקודת בריאות 

ממשלתי לרופא  סמכות  מקנה  העם 

להעביר אדם נגוע במחלה מידבקת לבית 

חולים, או למקום בידוד אחר ולעצור אותו 

שם כל עוד הוא נגוע במחלה ועלול להדביק

השתמש הבריאות  שר  סביבתו.  את 

הקורונה נגיף  על  והכריז  בסמכותו 

לכך  ובהתאם  ומסוכנת,  מדבקת  כמחלה 

לפקודה,  20א  סעיף   2020 בשנת  הוסף 

הכולל 8 תתי סעיפים ומסדיר את ההוראות 

מחלת בשל  הציבור  על  וההגבלות 

הקורונה}1{. 

הציבור הערבי נדרש לשינוי דרסטי בדפוסי

שלו,  היומיומית  ובפעילות  התנהגותו 

הנ"ל, החקיקה  מכוח  לרוב  שנעשה  דבר 

ובתנאים אלה שאלת האתיקה של הפגיעה

אמנם  הצידה.  נדחקה  האזרח  בחירות 

מתקבלת  לבידוד  העברה  על  ההחלטה 

מכירים  לא  הם  אולם  הרשויות,  ידי  על 

באופן אישי את נסיבות חייו של אותו אדם, 

ואת המשמעות של ההרחקה מהמסגרת

המשפחתית והשלכותיה עליהם. 

ד"ר חטיב מציין כי משבר הקורונה בחברה
שאמורים הערכים  את  אתגר  הערבית 

בתחום  האתיים  הקודים  בבסיס  לעמוד 

ולהוביל תהליכי קבלת ההחלטות הבריאות, 

הקורונה.  נגיף  עם  להתמודדות  הנוגעות 

אחריות,  הוגנות,  חברתי,  צדק  של  ערכים 

עמדו  ועוד  אוטונומיה  שותפות,  שקיפות, 

גם כמו  הערבית,  החברה  בתוך  במבחן 

ומערכות  מוסדות  לבין  בינה  ביחסים 

הערבית  האוכלוסייה  המדינה.  של  הייצוג 

מוצא  מנקודת  הקורונה  למשבר  נכנסה 

נחותה של מצב כלכלי קשה, בו כמחצית

מתחת  נמצאות  הערביות  מהמשפחות 

לקו העוני, ובמצב בריאותי ירוד המשתקף 

כרונית,  תחלואה  של  גבוהים  בשיעורים 

השמנה ועישון. מעבר לכך, קיימים פערים

שירותי  של  ובזמינות  בנגישות  גדולים 

בריאות ושירותים חברתיים שונים}2{.

מאז תחילת המגיפה נשמעו קולות הטוענים

נוהגת איננה  הערבית  האוכלוסייה  כי 

גורם  מסוימת,  במידה  ומהווה,  באחריות 

עקב ובמיוחד  הווירוס,  בהפצת  עיקרי 

חתונות  כמה  קיום  של  סרטונים  פרסום 

במספרים גדולים וללא שמירה על הנחיות 

מאוכלוסייה  האנשים  הבריאות.  משרד 

לקרוביהם, נזק  בגרימת  "הואשמו"  זו 

לסביבתם ולציבור בכלל.

מכיוון שבאופן מעשי קיימת בעיה להחזיק

מוסרית  מבחינה  המסרב  אדם  בכפייה 

לכל פגיעה בחירותו, ובהיעדר מענה הולם

בקרב המחלה  בהתפרצות  לטיפול 

האוכלוסייה הערבית, גופים שונים בחברה 

בקורונה כאשר בחזית זו התגייסו למלחמה 

ניצבו אנשי הרפואה, בריאות הציבור, מקדמי

המקומיות המועצות  ראשי  הבריאות, 

ואנשי הדת. 

אנשי הדת נרתמו למערך ההסברה והפיצו 

האנשים  לעודד  בכדי  הלכתיות,  פסיקות 

ולא  והבידוד  הסגר  בזמן  בבתים  להישאר 

מאנשים  ביקשו  הם  חופשי.  להסתובב 

כולל  במסגדים,  לתפילות  להגיע  שלא 

וכן  גדולה,  מצווה  שהיא  ששי  יום  תפילת 

הדת  אנשי  הרמדאן.  צום  חודש  לתפילות 

הנוצרים ביקשו אף הם מהמאמינים שלא 

להגיע למיסות בכנסיות ביום ראשון. 

הסיכונים  נושא  הודגש  מוסלמים  אצל 

לחירות  הזכות  כך שלפי הדת  והעצמתם, 

ניצב האינטרס מנגד  נסוגה כאשר  הפרט 

המועצה הזולת.  בריאות  שמירת  של 

בראשות  )פסיקה(,  לאיפטא  האסלאמית 

ד"ר משהור פוואז, קראה לדרשת יום שישי 
בארץ,  המסגדים  בכל  אחידה   )4.9.2020(

שכותרתה: "חתונות מורחבות לאור משבר 

קורונה = זלזול בחיים.", זאת מכיוון שבחברה

הערבית היו עדים לעלייה כפולה במספר

בזמן קורונה  בנגיף  הנגועים  האנשים 

"האסלאם מציין:  משהור  מורחבות.  חתונות 

RN, MA ,דהאמשה כמאל
מורה לסיעוד ומרכז מחזור בית הספר האקדמי לסיעוד נצרת

kamaldahamsheh@nazhosp.com  :סופר מכותב 
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בכך  ורואה  הנפשות  על  לשמור  מבקש 

שני,  מצד  הלכתית.  לגיטימית  דרישה 

האסלאם דוחה את כל מה שמסכן מטרה 

זו ורואה בכך אנוכיות שראויה לגינוי מוסרי. 

עליו  מוחמד  הנביא  לאמירת  בהתאם  וזה 

נזק לגרום  "אין  ضرار(  وال  ضرَر  )ال  השלום: 

לאחרים" . ויש פסיקה דתית אחרת בלשון

הכלל וטובת  יוסר"   "הנזק  يزال(  )الضرر 
גוברת על טובת הפרט, ועל כן יש להיערך 

את ולהגביל  רבה  ברגישות  לחתונות 

הקרובים,  של  הקטן  למעגל  המוזמנים 

אחד  ללילה  החתונה  את  להגביל  ואפילו 

חברתיים,  ואירועים  חתונות  ואכן  בלבד. 

למרות  הופסקו  אחרים  ותרבותיים  דתיים 

היעדר החלופות. מצד שני, נשארה קבוצה 

ולא  החוק  את  שהפרו  אנשים  של  קטנה 

נשמעו להנחיות משרד הבריאות ולהנחיות

כל לעקוף  ניסיונות  ועשו  הדת,  אנשי 

הנחייה לא משנה מה מקורה}3{.

היא  במחלוקת,  השנויה  השנייה,  הסוגיה 

האם ראוי מבחינה אתית לכפות את החיסון

על האוכלוסייה בכללותה, על מנת לקדם 

מדובר הציבור.  בריאות  של  אינטרסים 

בהצדקה להתניית זכויות מסוימות בקבלת 

ג'וליאן  הפילוסוף  זו  אתית  בסוגיה  חיסון.  

מבחינה  להצדיק  ניתן  כי  טוען  סבוליסקו 

התניית  של  במובן  חיסונים,  כפיית  אתית 

זכויות, כאשר חלים ארבעה תנאים: קיימת 

החיסון  הציבור,  לבריאות  חמורה  סכנה 

כל  פני  על  עדיף  חובה  חיסון  ובטוח,  יעיל 

עלות-תועלת, מבחינת  אחרת  חלופה 

ופרופורציונלית.   מידתית  הינה  והכפייה 

צריך החיסון  כפיית   COVID-19 כלפי 

להתחשב גם ב"תיאבון" והרצון של הציבור 

לחיסון. בנסיבות הנכונות, חיסון חובה יכול 

העונש  אם  אתית,  מבחינה  מוצדק  להיות 

פרופורציונלי ומוצע תשלום ותמורה עבור 

קבלת החיסון}5{. 

חובה  חיסון  חוק  להצדיק  ניתן  לא  בארץ 

וודאות  אי  של  מידה  קיימת  עדיין  כאשר 

החיסון,  של  ההשפעה  למשך  באשר 

והאם הוא מחסן מפני המוטציות של נגיף

הקורונה. המדינה, כמו גם מדינות אחרות, 

מציעה היא  אולם  חיסונים,  כופה  אינה 

הנפקת  ע"י  מתחסנים  ולתמרץ  לעודד 

הדרכון הירוק - תעודת המתחסן, שמהווה 

לנסוע המתכוונים  אזרחים  להרבה  פתרון 

ואף בחו"ל  לטייל  שבסעודיה,  למכה 

בהתמודדות עם הגבלות אחרות בארץ. 

המשפחה מבני  החולה  של  הפרידה 

ולבני למטופל  מעגלים  סגירת  מאפשרת 

משפחתו, ומסייעת בתהליך עיבוד האבל. 

הקורונה נגיף  בתקופת  הפך  ההליך 

הצוותים  מחד  כאשר  אתית,  לדילמה 

שרויים בעומס רב ולא פנויים לתקשר עם 

בני  בהכנסת  קושי  קיים  בזמן  ובו  החולה, 

על  בקורונה.  שידבקו  מחשש  משפחה 

הומלץ זה  אתי  למצב  מענה  לתת  מנת 

כגון הטכנולוגיים,  האמצעים  את  לגייס 

כי  ההבנה  וטאבלטים.  חכמים  טלפונים 

שונות, מנהגים יש תפיסות  לכל משפחה 

שונים היבטים  האירה  שונות  ואמונות 

הצוותים נדרשים  עימם  ומאתגרים 

להתמודד. בחברה הערבית, שרובה חברה 

האישי- לקשר  חשיבות  יש  מסורתית, 

משפחתי פנים אל פנים מול החולה. בזמן 

גופות  את  לשרוף  בחרו  רבות  שבמדינות 

אחרים,  שידביקו  מחשש  המגפה  נספי 

שומרי ההלכה מכל הדתות ביקשו לקיים 

גם  הראוי  בכבוד  המת  טהרת  מצוות  את 

הוקמו  בישראל  החדשים.  האתגרים  בצל 

בגופות  לטיפול  מרכזיים  מתחמים  כמה 

תחת  והערבים,  היהודים  הקורונה  חולי 

נהלים מחמירים ומוקפדים, ולפי ההנחיות 

שכלל  בגופה,  הטיפול  הפנים  משרד  של 

ניילון  שקיות  בשתי  עיטוף  הטהרה  לאחר 

אטומות ,והביצוע נעשה ע"י אנשים מחוץ 

למסגרת המשפחתית. הוספו גם הגבלות 

נוספות לגבי סידורי ההלוויה והקבורה }4{. 

הלוויה היא תמיד אירוע קודר, אבל הלוויות

הקורונה עצובות במיוחד. בתחילת המגפה

ואנשים  מאוד,  מצומצמות  הלוויות  היו 

פחדו להתקרב לנפטר למרות שהיה עטוף 

בכמה עטיפות ולא סיכן אדם. לצד הטיפול 

למצוא  הרשויות  נדרשו  יהודים,  בנפטרים 

רק  המוסלמית.  הדת  לבני  גם  פתרונות 

מרכזי  חמישה  הוקמו  ספטמבר  בתחילת 

טהרה למוסלמים, ובכל מתחם טהרה כזה 

לבטיחות  האחראי  קורונה"  "נאמן  ממונה 

במקום וצוות "טוהרה". עד לאישור הקמת 

המשפחות למוסלמים,  הטהרה  מרכזי 

טהרה עשו  וחלקן  המתים  את  קיבלו 

כי  בבתים,  או  החולים  בבתי  פיראטית 

לא  שהציבור  גזרה  זו  מטהרה  להימנע 

יכול לעמוד בה. בתום ההלוויה המשפחה

חוזרת לסוכת האבלים, ומקבלת מבקרים 

אחת  סוכה  מכינים  ימים.  שלושה  למשך 

לגברים ואחרת לנשים. ביקור ניחומים הינו 

הישוב  אנשי  בו  ומרבים להשתתף  מצווה, 

וחלק מר,  קפה  רק  מגישים  והסביבה. 

ובתקופת ותמרים}6{,  מים  מגישים 

בכניסה הגישו  גם  האנשים  הקורונה 

לחיטוי  אלכוג'יל  ובקבוקי  מסיכות  לסוכה 

הידיים בכניסה וביציאה. 

לסיום, יחד עם הרצון לחזור לשגרה ולחיינו 

מגוון  על  הדעת  את  לתת  יש  הקודמים 

בריאות  ערך  בין  ולאזן  האתיות,  הסוגיות 

באופן  אחרים  חשובים  לערכים  הציבור 

סדור ומובנה.
ביבליוגרפיה

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/049_001.htm  1.  "פקודת בריאות העם" 1940 נדלה ב2012/2020 מתוך
2.  חטיב, מ.)2021(. היבטים אתיים בקידום בריאות ומגפת הקורונה בחברה הערבית. נדלה ב 26.3.2021 מתו

.    http://bioethicsnews.zefat.ac.il/inner.aspx?id=447&cat=77     
http://www.fatawah.net/Articles/1237.aspx     3. פואז, מ.)2020(. פסיקה דתית: "חתונות מורחבות לאור משבר קורונה, זלזול בחיים". נדלה ב 20.09.2020 מתוך
4.   משרד הפנים.)2020(.  הנחיות טיפול בנפטר חשוד או מאומת לתחלואה בנגיף קורונה החדשׁ COVID-19 במגזר הלא יהודי .  נדלה ב 20.09.2020 מתוך:

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/corona_migzar_no_yehudy/he/news_2020_corona_edot_corona-r-001.pdf     
5. Savulescu, J. )2020(. Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk? J Med Ethics, 0, 1–8. Retrived  from 
    https://jme.bmj.com/content/medethics/early/2020/11/09/medethics-2020-106821.full.pdf
6. Gatrad A.R.)1994(. Muslim customs surrounding death, bereavement, postmortem examinations and organ transplants.
    British Medical Journal, 309' 521-523.
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האם נחוץ להשאיר צנתר שופכתי לאחר
ניתוח אורטרוסקופיה?

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי במרכז הרפואי שיבא בין השנים 2013-2014
אשר רוזנבלט RN, MPH, EMT - P, ד"ר זוהר דותן1

1מנהל מחלקה, ד"ר הרי וינקלר2, ד"ר דורית זילברמן3, ד"ר אסף שבירו2, ד"ר ניר קליינמן4

2רופא בכיר,  3רופאה בכירה, 4מנהל יחידת האנדואורולוגיה

המחלקה האורולוגית, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

Asher.Rozenblat@sheba.health.gov.il :סופר מכותב

תקציר 
אורטרוסקופיה הינו ניתוח אנדוסקופי רקע: 

בדרכי וגידולים  באבנים  לטיפול  המשמש 

להשאיר  מקובל  לרוב  העליונות.  השתן 

ניתוח צנתר שופכתי )קטטר שתן( בסיום 

של עיקריים  אפשריים  סיבוכים  זה. 

אורטרוסקופיה כוללים זיהום, דימום ופגיעה

את  לבדוק  היא  המחקר  מטרת  בשופכן. 

לאחר שופכתי  צנתר  השארת  נחיצות 

אבנים ריסוק  לשם  המבוצע  אורטרוסקופיה 

הניתוח  סיבוכי  מבחינת  הן  השתן,  בדרכי 

והן מבחינה כלכלית.

עוקבה מחקר  זהו  המחקר:  שיטות 

אודות  נתונים  נאספו  שבו  רטרוספקטיבי, 

מטופלים   611 מתוך  עוקבים,  חולים   200

אשר עברו אורטרוסקופיה לטיפול באבנים 

בדרכי השתן על ידי לייזר בין התאריכים יוני 

2013–יולי 2014 במרכז הרפואי שיבא, תל 

השומר. המטופלים חולקו לשתי קבוצות: 

צנתר  הכנסת  עברו  אשר  מטופלים   100

קבוצת  לעומת  הניתוח,  בתום  שופכתי 

השוואה של 100 מטופלים אשר לא עברו 

הכנסת צנתר שופכתי בתום הניתוח. 

תוצאות: שישה מטופלים בקבוצת הקטטר

שני  לעומת  השתן,  בדרכי  זיהום  פיתחו 

מטופלים בקבוצה ללא קטטר. בנוסף, אף 

מטופל לא סבל מאצירת שתן. 

השארת  ללא  אורטרוסקופיה  מסקנות: 

בתום  השתן  בשלפוחית  שופכתי  צנתר 

הפעולה אינה כרוכה בשיעור סיבוכים גבוה 

יותר. השארת המטופל ללא צנתר שופכתי 

חיסכון  בשל  הניתוחית  העלות  את  תוזיל 

לשיפור  להביא  ועשויה  שופכתי,  בצנתר 

בתלונות לאחר הניתוח.

מבוא
ניתוחית פעולה  הינה  אורטרוסקופיה 

באבנים  לטיפול  המשמשת  אנדוסקופית 

שופכן,   - העליונות  השתן  בדרכי  וגידולים 

אגן וגביעי הכליה )2()1(. הניתוח מתבצע

עם לחולים  ומתאים  כללית  בהרדמה 

גודל  עד  בכליות  ואבנים  בשופכן,  אבנים 

לשופכן נכנסים  זו  בפעולה  ס"מ.  כ-2  של 

סיב  הכולל  אנדוסקופ  באמצעות  ולכליה 

אופטי דק וארוך המצויד במצלמה, ותעלת

מכשיר  של  העברה  המאפשרת  עבודה 

כגון סיב לייזר או מלקחיים. באופן זה יכול

המנתח לסרוק את מערכת השתן העליונה

אבנים,  כגון  פתולוגיים  בממצאים  ולטפל 

הפעולה,  במהלך  גידולים.  או  היצרויות 

לרסקה  ניתן  האבן,  את  מאתרים  כאשר 

לייזר  סיב  באמצעות  קטנים  לפירורים 

בעזרת מסלקים  האבן  פיסות  את  דקיק. 

בעזרת או  מניטינול,  העשויה  סלסלה 

האפשריים  הסיבוכים  זעירים.  מלקחיים 

ופגיעה  דימום  זיהום,  כוללים  העיקריים 

בשופכן )1(. בתום הפעולה נהוג להשאיר 

של  זמן  לפרק  בשופכן  )סטנט(  תומכן 

שבוע-שבועיים, וצנתר שופכתי ליממה. 

צנתר שופכתי הינו צינור חלול דרכו מתנקז

השתן מהשלפוחית לשקית חיצונית. לאחר 

הנמצא  בקצה  בלונית  מנופחת  החדרתו 

מטרת שליפתו.  את  המונעת  בשלפוחית, 

השארת צנתר שופכתי בסוף אורטרוסקופיה

זיהום  שעיקרם  מסיבוכים,  להימנע  היא 

בדרכי השתן ואצירת שתן. אולם, השארת

נקשרה  אורטרוסקופיה  לאחר  הצנתר 

של  יותר  גדולה  לשכיחות  דווקא  בעבר 

לאחר  לעיתים,   .)3( השתן  בדרכי  זיהום 

הוצאת צנתר שופכתי ישנה תכיפות יומית 

ולילית במתן שתן.

סיבוכים אפשריים של צנתר שתן שופכתי:

.)UTI( )4( זיהום בדרכי השתן •

• דימומים בשתן )5(. 

• היצרויות שופכה )6(.

• נקב בשופכן )7(.

חוסר  כגון  השתן,  קטטר  בלונית  סיבוכי   •
יכולת לרוקן אוויר מהבלונית )8(.

• כאבים ואי נוחות למטופל )9(.
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נחיצות את  לבדוק  המחקר:  רציונל 

ניתוח לאחר  שופכתי  צנתר  השארת 

אורטרוסקופיה, המבוצע אנדואורולוגי מסוג 

לשם ריסוק אבנים בדרכי השתן.

מחקר זה עשוי לתרום משמעותית למערכת

הבריאות בארץ ובעולם. הימנעות מהשארת

צנתר שופכתי למטופלים תתרום רבות הן 

לספק הבריאות - בית החולים - והן למטופל.

עלות האשפוז תרד על ידי חסכון במוצרים 

כאב  הפחתת  שופכתי(.  )צנתר  רפואיים 

בצריכת  לירידה  תוביל  למטופל  נוחות  ואי 

תרופות  בצריכת  ולירידה  כאבים,  משככי 

השתן.  בדרכי  זיהום  בשל  אנטיביוטיות 

משך האשפוז בבית החולים יתקצר, מכיוון 

שופכתי  מצנתר  בגמילה  צורך  יהיה  שלא 

טרם שחרור המטופל מהמחלקה )תהליך 

האורך מספר שעות(. קיצור האשפוז יפנה 

מיטות אשפוז, יאפשר גידול במס' הניתוחים,

קיצור זמני ההמתנה לניתוח וייעול הטיפול 

בכלל החולים המאושפזים. 

שאלות והשערות המחקר
תוצאים להשוות  הינה  המחקר  מטרת 

ניתוחיים ועלות אשפוז בין אורטרוסקופיה 

עם וללא השארת צנתר שופכתי. התוצאים

האשפוז משך  הניתוח,  עלות  שנבחן: 

וסיבוכים הקשורים לנוכחות צנתר שופכתי 

- זיהום בדרכי השתן ואצירת שתן.

שהימנעות  שנצפה  הן  המחקר  השערות 

מהשארת צנתר שופכתי לאחר אורטרוסקופיה

משך  יתר,  נמוכה  אשפוז  לעלות  תוביל 

אשפוז קצר יותר ושיעור סיבוכים שווה או 

נמוך, בהשוואה לחולים שכן הושאר אצלם 

צנתר שופכתי לאחר אורטרוסקופיה. 

שיטות המחקר
סוג המחקר

רטרוספקטיבי עוקבה  במחקר  מדובר 

חולים  200 אודות  נתונים  נאספו  שבו 

עברו אשר  מטופלים   611 מתוך  עוקבים, 

בדרכי באבנים  לטיפול  אורטרוסקופיה 

השתן על ידי לייזר, בין התאריכים יוני 2013–

יולי 2014 במרכז הרפואי שיבא בתל השומר.

שהוכנס  מטופלים   100 כוללים  הנתונים 

להם צנתר שופכתי בתום הניתוח, ולעומתם

שלא מטופלים   100 של  השוואה  קבוצת 

הוכנס להם צנתר שופכתי בתום הניתוח. 

בין  סיבוכים  שיעור  נשווה  זה  בפרויקט 

וזיהום בדרכי  שתי הקבוצות )אצירת שתן 

השתן( ונבצע חישוב כלכלי – החסכון באי 

השארת צנתר שופכתי והעלות המשוערת 

של משך האשפוז הנוסף.

היבטים אתיים

ע"מ לשמור על חסיון המידע הרפואי של 
יינתן  מטופל  לכל  במחקר,  המשתתפים 

ע"פ  המחקר,  עבור  אקראי  סידורי  מס' 

במאגר  מופיע  הוא  שבו  הכרונולוגי  הסדר 

קבצים בשני  ישמרו  הנתונים  הנתונים.  

של סדרתי  קידוד  מכיל  אחד  נפרדים, 

ללא  משתתף  כל  של  המזהים  הפרטים 

פרטים קליניים והקובץ השני יכיל הפרטים 

ללא  הסדרתי  הקידוד  מול  אל  הקליניים 

גישה  תהיה  לחוקרים  רק  מזהים.  פרטים 

לקבצים, אשר יהיו מוגנים בסיסמה.

אישור ועדת הלסינקי

הלסינקי ועדת  אישור  עבר  זה  מחקר 

וייזר,  מרק  פרופ'  ע"י   26.10.2015 בתאריך 

הרפואי  במרכז  הלסינקי  תת-ועדת  יו"ר 
שם/ שאושר:  הניסוי  פרוטוקול  שיבא. 

 .2655-15-SMC :מספר

תיאור האוכלוסייה
הנבדקת ואופן בחירתו 

קריטריונים להכללה: מבוגרים )מעל גיל 

אבנים  וריסוק  אורטרוסקופיה  שעברו   )18

בלייזר במרכז הרפואי שיבא בתל השומר, 

השתן   ובדרכי  בכליות  אבנים  מחלת  בשל 

2013- השנים  במהלך   )Kidney Stones(
.2014

ידוע בדרכי זיהום  קריטריונים לאי הכללה: 

בהריון, נשים  ילדים,  הניתוח,  טרם  השתן 

בדרכי  אבנים  שאינן  מסיבות  ניתוחים 

השתן וצנתר שופכתי )קטטר שתן( קבוע 

טרום הניתוח. 

ייאספו הנתונים הבאים: נתונים דמוגרפיים

בדיקת תוצאות  רקע,  מחלות  מין(,  )גיל, 

נקז  קיום  הפעולה,  טרם  שתן  תרבית 

כלייתי טרם הפעולה )נפרוסטום או תומכן

וסיבוכים  האבן  ומיקום  גודל  שופכני(, 

זיהום ו/או  שתן  אצירת   - הניתוח  לאחר 

בדרכי השתן.

חישוב גודל המדגם
ע"פ  נעשה  הדרוש  המדגם  גודל  חישוב 

הנוסחה המתאימה להשוואת פרופורציות

גודל  חישוב  בלתי-תלויות.  קבוצות   2 בין 

הבאות:   ההנחות  תחת  נעשה  המדגם 

α=0.05, יחס בין הקבוצות = 1, הפרופורציה
)ההשערה  0.5  = ההשוואה  בקבוצת 

עבור   .  80%  = עוצמה  ביותר(,  המחמירה 

הפרש של 30% בין הקבוצות נמצא כי גודל

)45 בכל קבוצה(.   90 המדגם הדרוש הוא 

עבור הפרש של 20% בין הקבוצות נמצא 

כי גודל המדגם הדרוש הוא 186 )93 בכל 

בעזרת בוצעו  החישובים  כל  קבוצה(. 

. WinPepi תוכנת

הגדרת משתני המחקר
ושיטות איסוף הנתונים

הימצאות/אי   - תלוי  הבלתי  המשתנה 

ניתוח לאחר  שופכתי  צנתר  הימצאות 

אורטרוסקופיה )משתנה קטגוריאלי(.

הניתוח  לאחר  סיבוך   – התלוי  המשתנה 

)משתנה קטגוריאלי(.

זיהום הופעת  הם  שייבדקו  הסיבוכים 

)כן/לא(.  שתן  אצירת  ו/או  השתן  בדרכי 

סיבוך  להופעת  כחיובי  מקרה  הגדרת 

תהיה הופעת לפחות אחד משני הסיבוכים

של מקרה  של  הגדרה  לעיל.  שצוינו 

המקובל  לפי  תיקבע  השתן  בדרכי  זיהום 
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חיובית  שתן  תרבית  כבדיקת  בספרות, 

לסימפטומים  בנוסף  חיידק,  להימצאות 

 UTI( מתאימים כגון חום וצריבה במתן שתן

 - Urinary Tract Infection – 100,000 Colony
 .)forming units per mL()10

משתנים נוספים - משתנים רציפים: גיל, 

BMI, גודל האבן. משתנים קטגוריאליים: 
של שפירה  הגדלה  הניתוח,  צד  מין, 

)מיקום  האבן  מיקום  סוכרת,  הערמונית, 

כלייתי  נקז  ונוכחות  כליה(  בשופכן,  האבן 

ונוכחות  הניתוח,  טרם  נפרוסטום  מסוג 

הכליה  בין  המחבר  פנימי  )תומכן(  סטנט 

לשלפוחית טרום הניתוח.

מהמטופלים  נאספו  זה  במחקר  הנתונים 

אשר עברו אורטרוסקופיה לטיפול באבנים 

התאריכים  בין  לייזר,  ידי  על  השתן  בדרכי 

שיבא  הרפואי  במרכז   2014 2013–יולי  יוני 

בתל השומר. 

שיטות סטטיסטיות
ראשית יתבצע ניתוח חד-משתני לבדיקת

אחד כל  עבור  הקבוצות  בין  שונות 

מהפרמטרים שנאספו: גיל, מין, צד הניתוח,

הערמונית, של  שפירה  הגדלה   ,BMI
כלייתי נקז  נוכחות  האבן,  גודל  סוכרת, 

סטנט  ונוכחות  הניתוח  טרום  )נפרוסטום( 

)תומכן( פנימי המחבר בין הכליה לשלפוחית

יתואר  קטגוריאלי  משתנה  הניתוח.  טרום 

והשונות תיבדק  ואחוזים,  בעזרת שכיחות 

ע"י מבחן חי בריבוע.

חציון  באמצעות  יתוארו  רציפים  משתנים 

וטווח )אלא אם כן מצוין אחרת(, והשונות

T מבחן  בעזרת  תנותח  הקבוצות  בין 

למדגמים בלתי-תלויים.

בין  שונים  שנמצאו  משתנים  מכן,  לאחר 

ייבדקו חד-משתני,  במבחן  הקבוצות 

במבחן  תלויים  בלתי  מנבאים  כמשתנים 

רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית. המשתנה 

אורטרוסקופיה  לאחר  סיבוך  הוא  התלוי 

)כן/לא(. עבור כל משתנה ב"ת יחושב גם 

 ,Odds Ratio )OR( המתאים  הקשר  מדד 

.OR-ה עבור  בר-סמך  רווח  יחושב  וכן 

את  למנוע  ע"מ  יבחרו  הב"ת  המשתנים 

עבור  פוטנציאלים.  כערפלנים  השפעתם 

כל הנ"ל, מובהקות תוגדר כנהוג בספרות 

כל  .α=0.05 כאשר  דו-צדדי,  מבחן  ע"פ 
יבוצעו הנ"ל  הסטטיסטיים  הניתוחים 

IBM SPSS Statis- בתוכנת  בעזרת שימוש 

.tics 25

תוצאות
1.טבלה 1: נתונים דמוגרפים והשוואה בין שתי הקבוצות – עם/ללא קטטר.

כל קבוצה מנתה 100 מטופלים.

 

N

גיל

מין

זכר

נקבה

צד

ימין

שמאל

BMI

BPH–ערמונית מוגדלת

סוכרת

גודל האבן )חציון, טווח(

מיקום האבן )קוטב הכליה(

עליון

אמצעי

תחתון

נקז כלייתי

סטנט

נפרוסטום

סיבוכים

אצירת שתן

UTI

עם צנתר
שופכתי 

100

)21-92( 56

74

26

46

54

)16-44( 26.5

5

16

)4-43( 11.5

39

29

13

30

5

13

0

6

ללא צנתר
שופכתי

100

)18-79( 50.5

72

28

40

60

)18-39( 27.5

2

18

)5-35( 10

44

24

10

33

2

9

0

2

Uni-variate
P-Value

0.01

0.53

0.4

0.48

0.02

0.45

0.67

0.28

0.3

-

0.149

Multi-variate
P-Value

0.017

0.527
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2. טבלה 2: ניתוח רב משתני של משתנים המנבאים סיבוכים לאחר ניתוח

 

N

נוכחות קטטר

גיל

BPH–ערמונית מוגדלת

עם סיבוך
בתר-ניתוחי

8

6

)49-80( 66.5

1

ללא סיבוך
בתר-ניתוחי

192

94

)18-92( 51.5

6

P-Value

0.374

0.103

0.586

OR )CI(

)0.39-11.9( 2.17

)0.99-1.09( 1.04

)0.17-21.2( 1.94

דיון במגבלות
מתודולוגיות אפשריות

הוכנס  לא  בהם  אורטרוסקופיה  ניתוחי   •
צנתר שופכתי וניתוחי אורטרוסקופיה בהם 

ידי  כן הוכנס צנתר שופכתי לא בוצעו על 

אותם מנתחים, עובדה אשר עלולה להוות 

ניתן  התוצאה.  על  להשפיע  ומכך  ערפלן 

הכנסה  ידי  על  ערפלנים  עם  להתמודד 

בלתי  כמשתנה  המערפל  המשתנה  של 

במחקר  אולם  הלוגיסטית.  ברגרסיה  תלוי 

זה הדבר אינו אפשרי, הואיל ומשתנה זה

אף  על  בנוסף,  מגדיר את שתי הקבוצות. 

שמדובר בשני מנתחים שונים, הפרוצדורה

הינה  אורטרוסקופיה  מסוג  הניתוח  של 

ניתוח. חדר  באותו  ומבוצעת  אחידה 

הרחצה האנטיספטית של המנתחים טרם 

והאורטרוסקופים אחידה,  הינה  הניתוח 

מבצעים שבעזרתם  )האנדוסקופים( 

תהליך  עוברים  הפעולה  את  המנתחים 

כמו  ניתוח.  כל  לפני  וניקוי  חיטוי  של  זהה 

שמקבלים  המניעתית  האנטיביוטיקה  כן, 

לפיכך, זהה.  היא  הניתוח  טרם  החולים 

מאפייני שונה,  המנתח  שזהות  למרות 

הם  הניתוח  לפני  הבסיסיים  הקבוצות 

זו תשפיע על צפוי שהטיה  לא  ולכן  זהים 

התוצאות. 

לאחר מטופלים  של  למעקב  אובדן   •
הניתוח. כלומר, חולים לאחר הניתוח אשר 

במרפאה.  לביקורת  בהמשך  מגיעים  לא 

בחירה, משום שבמחקר  ישנה פה הטיית 

שהגיעו  המטופלים  אוכלוסיית  רק  נכללו 

המטופלים  כי  אפשרות  ישנה  לביקורת. 

בעלי הסיכון הנמוך )ה"בריאים" יותר( יבחרו

ההתמודדות  אופן  לביקורת.  להגיע  שלא 

עם בעיה זו הוא יצירת קשר טלפוני על ידי 

ותזכורת האורולוגית,  המרפאה  מזכירות 

לבדיקת לביקורת  להגיע  למטופלים 

של  האובדן  בפועל  לכן,  המנתח.  הרופא 

אם  גם  כן,  כמו  משמעותי.  אינו  המעקב 

במידה תופיע  היא  בחירה,  הטיית  תהיה 

אמורה ואינה  הקבוצות  שתי  בין  שווה 

להשפיע על תוצאות המחקר כלל.

• תוקף )Validity( - הגדרה של מקרה של 
המקובל לפי  תקבע  השתן  בדרכי  זיהום 

 UTI( בספרות כבדיקת תרבית שתן חיובית

 - Urinary Tract Infection – 100,000 Colony
.)forming units per mL()10

גילאי  חציון  כי  עולה  הנתונים  מניתוח   •
גבוה  הוא  המטופלים להם הושאר קטטר 

יותר באופן מובהק )P=0.017 באנליזה רב-

להם  הושאר  שלא  אלו  מאשר  משתנית(, 

קטטר. נתון זה נכנס לאנליזה הרב משתנית

משפיעים  משתנים  אילו  לבדוק  הבאה 

על היארעות סיבוכים, וכך ניתן לבדוק את

ביצוע לאחר  זה.  הבדל  של  השפעתו 

האנליזה נמצא כי גיל המטופל אינו קשור 

ניתוחי  בתר  סיבוך  של  יתר  לשכיחות 

.)p=0.103(

דיון בממצאים ומסקנות
בהשארת  הצורך  את  בדקנו  זו  בעבודה   •
צנתר שופכתי לאחר ניתוח אורטרוסקופיה 

לריסוק אבנים בכליות ודרכי השתן. בעבר 

היה מקובל להשאיר צנתר שופכתי לאחר 

כל ניתוח למשך כיממה, אולם הדבר גרם 

למטופלים לאי נוחות, כאבים וקושי בניוד, 

לצד סיבוכים אחרים. השוונו הסיבוכים בין 

הושאר  שאצלם  חולים   100 של  קבוצה 

לעומת  הניתוח,  בסוף  שופכתי  צנתר 

כזה  צנתר  הושאר  לא  אצלם  חולים   100

מובאים דמוגרפיים  נתונים  הניתוח.  בתום 

בטבלה 1. 

של מקרים  היו  לא  הקבוצות  בשתי   •
אצירת שתן, עם סך הכול כ-200 ניתוחים, 

אירועים כי  למסקנה  אותנו  שמוביל  מה 

ואף מאוד,  נדירים  הם  שתן  אצירת  של 

הללו.  הניתוחים  לאחר  אנקדוטאליים 

מצאנו הניתוח,  לאחר   UTI-ה שיעור  לגבי 

שדווקא בקבוצת החולים שאצלם הושאר 

זיהום  של  מקרים  יותר  היו  שופכתי  צנתר 

ההבדל  אך   ,)2 לעומת   6( השתן  בדרכי 

באנליזה סטטיסטית  משמעותי  היה  לא 

לבדוק בבואנו   .)p=0.149( חד-משתנית 

זיהומים  גורמים אשר מנבאים התפתחות 

בדרכי השתן, נוכחות קטטר לאחר הניתוח

.)p=0.374 ,2 לא נמצאה כגורם מנבא )טבלה

לאחר קטטר  שנוכחות  היא  המסקנה 

הניתוח אינה מורידה שיעור סיבוכים לאחר 

בהשארת  צורך  אין  וכי  זה,  מסוג  ניתוח 

צנתר שופכתי לאחר הניתוח.

בתום צנתר  ללא  המטופל  השארת   •
הפעולה עשויה להוביל לירידה בצריכה של

)המטפלות קטטר  תסמיני  להקלת  תרופות 

ו/ בצריבה בשתן או התכווצות שלפוחית( 

או נוגדות כאב, וכך השארת המטופל ללא 

צנתר תוריד את עלות האשפוז.

את  תוזיל  צנתר  ללא  המטופל  השארת   •
העלות הניתוחית של צנתר שופכתי - כ–1 

20 של  גס  בחישוב  מדובר  לצנתר.   USD
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ניתוחים בשבוע, קרי 1,080 ניתוחים בשנה, 

כלומר חיסכון שנתי ישיר של בית החולים 

של USD 1,080 לשנה.

יתקצר  החולים  בבית  האשפוז  משך   •
מצנתר בגמילה  צורך  יהיה  שלא  מכיוון 

שופכתי טרם שחרור המטופל מהמחלקה

ובמקום  שעות(,  מספר  האורך  )תהליך 

לאחר מיד  להשתחרר  יוכל  המטופל  זאת 

משך  קיצור  המאשפז.  הרופא  החלטת 

השהות של המטופלים יפנה מיטות אשפוז,

כמות את  להגדיל  למחלקה  יאפשר 

הניתוחים ולייעל את הטיפול בכלל החולים 

המאושפזים.

• הורדת עומס משימות מהצוות הסיעודי 
קטטר  את  להוציא  יצטרכו  לא  האחיות   -

האחיות כך  בעקבות  מהמטופל.  השתן 

על המטופל  את  להדריך  יצטרכו  לא 

ולא השתן,  מקטטר  הגמילה  התהליך 

שתן  שארית  אחר  מעקב  לבצע  יצטרכו 

 Ultrasound-ה מכשיר  בעזרת  המטופל 

Bladder Scanner. המטופל ישוחרר מיידית 
במטופלים  לטפל  יוכל  הסיעודי  והצוות 

אחרים. 

סיכום
להשאיר  ספציפי  צורך  ואין  במידה   •
)כגון  צנתר שופכתי בתום אורטרוסקופיה 

ערמונית עם  במטופל  שתן  מאצירת  חשש 

גדולה, דימום ניכר או פגיעת שופכה(, אין

להשאיר צנתר זה.

שאול  זכאי 1958-2020
גב' תמר זמיר, יו"ר ועד איכילוב

              שאול זכאי היה יו"ר ועד האחים והאחיות בבית החולים איכילוב בין השנים 2005-2020. 
שאול פעל רבות למען כלל האחים והאחיות בבית החולים ומחוצה לו. איש רב פעלים שידע לסחוף את הצוות להשגת מטרות הסיעוד, 

להאמין בצדקת הדרך, להבין את הסיטואציה ולדאוג לקידום מעמדו של הסיעוד. שאול היה שותף בכל המאבקים הגדולים של הסתדרות 

האחים והאחיות, ואכן נחשב בעיניי האחים והאחיות כ״לוחם הצדק״ וכ״מלך שלנו״.

שאול כיבד כל אדם באשר הוא ויצר חברות אמיצה עם כולם. בעיניו כולנו היינו משפחה גדולה שלו ושלנו. כך התנהל לאורך כל השנים

במסירות ובאהבה. דלתו היתה פתוחה לכל אדם, הוא ידע להפעיל קשרים וחברים כדי למצוא פתרונות לאנשים במצוקה ולאנשים

שהפרוטה לא הייתה מצויה בכיסם.

במישור המקצועי שאול זכאי היה אח גבסן מקצועי ביותר, עם מוטיבציה ומיומנות גבוהה. היה לו ידי אומן. לחדר גבס היו נכנסים אנשים 

בחשש ובדאגה. שאול קיבל אותם בחיוך ומילה טובה, ולפעמים גם בדיחה. בתום הטיפול היו יוצאים בחיוך גדול.

היה בו בשאול שילוב מופלא בין הלב לראש, בין שמרנות לפתיחות, בין נחישות לעדינות ובין חמלה לקשיחות.

שאול הותיר אישה, 4 ילדים וחור ענק בלב כולנו.

יהי זכרו ברוך.
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משלמים
פחות

מקבלים
יותר

אצלנו לא גובים
דמי ניהול על הפקדות

✓ מיסודה של הסתדרות האחים והאחיות בישראל
✓ דמי ניהול מהנמוכים בשוק*

✓ גיבוי של האיגוד המקצועי
✓ שירות אדיב ואישי

✓ ניהול איכותי ומקצועי

כתובתנו: רחוב וייצמן 14 , תל אביב 6423914

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

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

קו הבריאות
בע״מ קופ״ג  לניהול  חברה 

אנו עומדים לשירותך בכל עת!
מחלקת עמיתים:

טל. 072-2790003 | פקס. 072-2790090 | 9083*
moked@kavb.org.il
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כתובתנו: רחוב וייצמן 14 , תל אביב 6423914

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

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

אנו עומדים לשירותך בכל עת!
מחלקת עמיתים:

טל. 072-2790003 | פקס. 072-2790090 | 9083*
moked@kavb.org.il
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* דמי הניהול נגבים על בסיס הוצאות בפועל

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

אילנה כהן 

אנו עומדים לשירותך בכל עת!
מחלקת עמיתים:

*

✓
✓
✓

✓
✓

✓

קו הבריאות
חברה לניהול קופ"ג בע"מ

טל. 072-2790003 | פקס. 072-2790090 | 9083
moked@kavb.org.il

, תל אביב  6423914 רחוב וייצמן  14 כתובתנו:

www.kav-habriut.co.il :אתר החברה
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לסיעוד  בחוג  פגשתי  אביבית  את 

שבמהלך  אחרי  אביב,  תל  באוניברסיטת 

לימודי בבית הספר לסיעוד  בשנה א' הייתי 

מועמד להדחה בעקבות "אמירות הנוגדות 

את רוח הסיעוד", כמו תמיהתי על הצורך

"משולשים"  עם  מיטות  לסדר  ללמוד 

כשיש כבר סדיני  במבינו.

למדתי אצל אביבית  את הקורס הבסיסי

"רוח שאין  וגיליתי   בסיעוד  מגמות  של 

רוח  נוקשה.  לא  בוודאי  אחידה,  סיעוד" 

עשירה מגוונת,  רחבה,  היא  הסיעוד 

מקצוע ואיש  אשת  לכל  ומאפשרת 

למצוא עצמם בה. 

להתייעצות  משאב  הן  שהאחיות  למדתי 

פחות  בהם  בנושאים  לשנייה  אחת  ועזרה 

מה  את  להבין  אותי  הביאה  היא  מבינות. 

הוא ש"סיעוד   - לקבל  קשה  היה  שלי 

עבודת צוות". היא גם העניקה לי לגיטימציה

ועד  כיתה,  בוועד  מאז  ציבורית  לפעילות 

ועד אחיות.   ויו"ר  והיום כחבר  הסטודנטים 

שנשלל  הביטחון,  את  לי  נתנה  אביבית 

ממני בביה"ס לסיעוד, לבטא את מחשבותיי

ואת תפיסתי הטיפולית. 

בין תפל  לי את ההבדל  אביבית המחישה 

לעיקר. בקורס הפרקטיקום רציתי לעשות

היום, מקובל וגם  אז,  שהיה  מה  את 

אביבית רוטנברג ז״ל
המורה לחיים שלי

RN ,MA , אייל עורב
מרכז לבריאות הנפש, באר שבע

eyal.orev@PBSH.Health.Gov.il

נפרדים מאביבית רוטנברג ז״ל
ממייסדות החוג לסיעוד באוניברסיטת ת״א

אביבית היקרה,
היום  כאן  נוכחים  הקורונה  מגבלות  בגלל 

היקרים האנשים  מתוך  מותר  קומץ  רק 

אחיות  אלפי  מרחוק  אותך  מלווים  אך  לך, 

היו  יכולים  היו  שאילו  בישראל  ואחים 

היית את  כי  בעצמם,  כאן  מתייצבים 

והאהובה.  המשפיעה  הנערצת,  מורתם 

תמי ואני כאן ואנחנו נפרדות ממך גם בשם 

ובשם  לדורותיו,  לסיעוד  החוג  מורות  כל 

כך כל  שאת  לסיעוד  בחוג  הסטודנטים  כל 

לך שמרו  מצידם  והם  כלהשנים  טיפחת 

תמיד אמונים. 

לסיעוד  בחוג  ללמוד  התחילה  כשאביבית 

הייתה  לא  היא  תל-אביב  באוניברסיטת 

הגיעה  היא  רגילה,  מתחילה  סטודנטית 

כבר כמנהלת נערצת של בית הספר לאחיות

את זיהתה  ברגמן  בקי  פרופ׳  באסותא.  

ימינה ליד  אותה  הפכה  וישר  יכולותיה, 

מתחתיה. שלמדו  המחזורים  של  ולמורה 

לדמות מאד  מהר  הפכה  אביבית 

מוערכת משפיעה,  מובילה,  מרכזית, 

יותר  במשך  ותלמידים  מורים  על  ואהובה 

הראשונים  ימיה  מאז  שנה.  משלושים 

הוראת על  מופקדת  הייתה  היא  בחוג 

בסיעוד",  "מגמות  המרכזי  המבוא  שיעור 

תשתית ואת  הידע  בסיס  את  שהקנה 

החשיבה המדעית והערכית למקצוע.

אביבית, את  זוכר  שאיננו  סטודנט  אין 

את שנתנה,  בשיעורים  הלהט  את 

את  העבודות,  בתיקוני  שלה  ההשקעה 

במהלך כלפיו  והאנושי  האישי  היחס 

כל עם  ששמרה  החם  והקשר  הלימודים 

אחד מהם, גם לאחר השלמת התואר.

ללמידה  הסטודנטים  את  חינכה  אביבית 

לסקרנות ביקורתית,  לחשיבה  עצמית, 

ולמעורבות ערכית  למצוינות  מדעית, 

דגם  היוותה  היא  וחברתית.  מקצועית 

למצוא המשיכו  והם  לתלמידיה,  מופת 

שנים גם  ומייעצת  מובילה  דמות  בה 

לאחר שסיימו את לימודיהם. 

את אביבית  ניהלה  שנים  כ-15  במשך 

מורים  בגיוס  הצטיינה  היא  הבוגר.  תכנית 

של  דורות  והקימה  ובהכשרתם  חדשים 

כל  והקליניים.  העיוניים  במקצועות  מורים 

ונעימה.  מעודדת  מקבלת,  באווירה  זה 

המגדלור  רבים  במובנים  הייתה  אביבית 

מנצח שילוב  בה  היה  לסיעוד.  החוג  של 

עם  העבר  מסורות  כיבוד  של  ונדיר 

לקראת ולשפר  לחדש  לקדם,  השאיפה 

המאזנת היכולת  בה  הייתה  העתיד. 

שבקשה המסר  את  בנחישות  להעביר 

להיות בעת  ובו  בסביבתה,  להטמיע 

ופתוחה  חדשים  לרעיונות  קשובה 

מעוררת יושרה  בה  הייתה  לשינויים. 

ומחויבות ברוכה  בכמות  פרגון  הערכה, 

ולאנשים לחוג, למקצוע, לחברה  טוטאלית 

סביבה. אביבית הייתה "מנטש" אמיתית -

אדם.  ואוהבת  לסייע  ששה  טוב,  אדם  בן 

החינוכי, המוסרי,  המצפן  הייתה  היא 

לסיעוד החוג  של  והחברתי  המקצועי 

מצד ואהבה  הערכה  בהרבה  זכתה 

אביבית כאחד.  ועמיתים  סטודנטים 

והפכה  המיוחד  חותמה  את  הטביעה 

לסיעוד החוג  של  היסוד  מאבני  לאחת 

ומקצוע הסיעוד בישראל. 

והעונג הכבוד  לי  היה  היקרה,  אביבית 

שלך  ועמיתה  שלך  סטודנטית  להיות 

המון  ממך  למדתי  לסיעוד.  החוג  בסגל 

שיח אשת  מופת,  דמות  לי  היית  ואת 

מרתקת וחברה מסורה. אשרי שזכיתי לכך. 

ממך  נפרדים  אנחנו  היקרה,  אביבית 

צאי  ואהבה.  הוקרה  צער,  בהרבה  היום 

שם  לך  מצאי  החדשה,  לדרכך  לשלום 

ושלווה. רוגע  של  ונצח  אהובך  אלי  את 

goland@tauex.tau.ac.il ,פרופ׳ חוה גולנדר, בשם החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל-אביב
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ואופנתי - לפתח טופס. חשבתי על טופס 

ומשם  לשם  מכאן  חולה  "העברת  מסוג 

והטמעתו  פיתוחו  הטופס,  כאילו   ," לכאן 

הם הישג מקצועי מרשים. 

אביבית לימדה אותי כמה דברים:

1. הבסיס של כל טופס הוא מה שנכתב 

    בו - התוכן. 

2. מכיוון שכך, הטופס הטוב ביותר הוא דף 

    נייר חלק, מקסימום דף נייר עם שורות.

3. "האם אתה והצוות יודעים לכתוב
    ולתאר ומה שחסר לכם הוא רק

    הטופס?". 

להבהיר אביבית  של  שאלתה  הייתה  זאת 

לי שהמהות היא היכולת המקצועית, ומה 

שחשוב הוא התוכן ולא הכלי. 

השקעתה לעומת  בטלה  שכתבתי  העבודה 

של אביבית בעבודתי. 

התלמידים עבודות  בדיקת  את  תיארה  היא 

כ -"אני מדברת עם התלמיד". 

אביבית קראה כל מילה מהעבודה. הערותיה

בכתב התייחסו לפרטים הקטנים. 

ספציפיות  הערות  רק  העירה  לא  אביבית 

לנושא העבודה, היא התייחסה גם לנושאים

חשובים היו  אולם  המקצוע  ליבת  שאינם 

 - סופית  והגהה  מלא  "כתיב  כגון:  לה, 

וכן  בהמשך".  מתקנת  באחריותך. אינני 

קביעה/ סיכום/לסכם,  אחיד:  "כדאי ניסוח 
לקבוע, הגשה/להגיש. 

הרי אמרה שהיא "מדברת" עם התלמיד 

בבדיקה ובהערות. 

יש המדברים על אנשים ודמויות 

כ"השראה", "מנטור", "מדריך" ועוד.

אותי אביבית לימדה וחינכה, עלי השפיעה.

אביבית עבורי הייתה מורה לחיים.

עם הרבה אנשים אנו נפגשים במהלך חיינו, אך ישנן כאלה שמשאירים חותם.

עליזה חנוני הייתה כזו.

יום -יום הייתה דואגת לאחיות עם חיוך ומסירות עד אין קץ.

נועם ואצילות היו מנת חלקה, ואף כשפרשה דאגה לשמור ולשמר את מורשתה.

עליזה הייתה אחות בכל רמ"ח אבריה במשך למעלה מ-50 שנה.

בתפקידיה השונים התפתחה מאחות מעשית לאחות מוסמכת, מנהלת מרפאה

החולים  בבית  כללית  קופ"ח  והקימה את המוקד הראשון של  אוניברסיטאית, 

הדסה הר הצופים.

משם עברה להסתדרות האחיות והייתה יו"ר הסתדרות האחיות בירושלים.

והשתתפה  רבים,  בשינויים  סייעה  רבות,  אחיות  וקידמה  שירתה  זה  בתפקיד 

במו"מ מורכבים תוך הגנה על זכויות האחיות וייצוגן במרחב.

לצד מעורבותה ביחסי העבודה השקיעה את מרצה הרב גם בפיתוח האחיות, 

העשרה  ובמפגשי  המקצועי  הצוות  בפיתוח  ומלמדים,  מקצועיים  בסמינרים 

וידע. עליזה הייתה חברת ועד בכל שנות עבודתה, וקידמה את מעמד האחות 

בירושלים ויישובי הסביבה.  

לצד המקצועי נלוו תמיד חיוך, אנרגיה בלתי נגמרת והמון צבעוניות ושמחה.

נזכור את עליזה, כאימא, כסבתא, כחברה, כאחות, כאמנית, כאשת מקצוע

וכדמות שתרמה משמעותית להתפתחות והתקדמות של האחים והאחיות

במרחב ירושלים. 

יהי זכרה ברוך.      

דברי  הספד

לעליזה חנוני ז״ל
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תואר 
ראשון 

ותעודת 
אח/ות 

מוסמך/ת
תוכנית 
להסבת 

אקדמאים
מסלול 

״פסגה״ 
לעתודאים
תואר שני

לימודי 
דוקטורט

החוג לסיעוד
בית הספר למקצועות הבריאות
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר

אוניברסיטת תל אביב

 

החוג לסיעוד, אוניברסיטת תל אביב
החומר שממנו עשויים אחים ואחיות
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התמודדות עם מחלת השחפת בקום המדינה 
BCG על ידי מתן חיסון

יעל שליש, R.N , M.A, מרכזת בכירה בבית הספר האקדמי לאחיות ע"ש זיוה טל, שיבא, תל השומר*

shallish@bezeqint.net : סופר מכותב

תקציר 
בשנים שלאחר הקמתה התמודדה מדינת 

ישראל עם מחלת השחפת. שנים אלו היו 

והחשש  לארץ,  גדולה  בעלייה  מאופיינות 

ונשאים חולים  שהיו  רבים  עולים  כי  היה 

ויגבירו את התפשטותה. יעבירו את המחלה 

התחושה כי מערכת הבריאות של המדינה 

שזה עתה נוסדה תתקשה להתמודד עמה 

העצימה את החרדה.

כמו בהתמודדותנו עתה עם מגפת הקורונה,

גם באותם ימים חלק משמעותי מהטיפול

זה  במאמר  חיסונים.  מתן  היה  המונע 

אציג את ההצלחה הפנומנלית של מדינת

וכיצד  השחפת,  במיגור  הצעירה  ישראל 

פעל מבצע החיסונים בתחילת שנות ה-50.

רקע
גלי  קליטת  תחילת  עם   ,1948 באוקטובר 

העלייה הגדולה, הכריז שר הבריאות משה 

מוחזקים  שחפת  חולי  "מאות  כי  שפירא 

על ידי הממשלה במוסדות שונים ובצורות

שונות. הממשלה מחזיקה כמאתיים חולים

260 כך  על  ובנוסף  פרטיים,  במוסדות 

שחפת חולי  כאלף  שלה.  במוסדותיה 

מסתובבים בארץ בלי אשפוז, ומסכנים את 

בריאות הציבור" )מצב הבריאות והאשפוז, 

בדבריו   .)1 הכנסת,  דברי   ,1949 מאי   23

תיאר שפירא את הסכנה שמהווה השחפת 

למדינת ישראל הצעירה, ואת החשש מפני 

התפשטותה הנרחבת בציבור. 

הנוגעות  הערכות  פורסמו   1952 בשנת 

להיקף התחלואה בשחפת, אשר התבססו 

על בדיקות סקירה שנערכו בשער העלייה. 

מתוך 309,000 עולים שנבדקו במחנה, 950 

נמצאו חולים בשחפת פעילה, כלומר 0.3% 

מהנבדקים. 11,000 נמצאו חולים בשחפת

מבין  3.5% של  שיעור  פעילה,  בלתי 

הנבדקים. )2(

שחפת היא מחלה זיהומית ומדבקת ביותר 

את  בעיקר  התוקף  חיידק  בשל  הנגרמת 

ממנה  נפלו  ההיסטוריה  לאורך  הריאות. 

והיא נחשבה למחלה מסוכנת חללים רבים, 

גוארין  קמילה  פיתחו   1906 בשנת  למדי. 

ואלברט קלמיטי חיסון נגד שחפת. בתחילה

הורכב חיסון לבקר, ובהמשך הצליחו

BCG-להרכיב חיסון גם לבני אדם. חיסון ה

על  שנקרא   ,)Bacillus Calmette Guerin(
בצרפת  לראשונה  לשימוש  נכנס  שמם, 

הופק   BCG-ה חיסון   .1921 ביולי  ב-18 

שהוחלש  פרות  שחפת  של  מזן  מחיידק 

במעבדה. החשיפה לחיידק האלים נועדה 

לפתח נוגדנים במערכת החיסון עוד בשלב 

הראשון של ההדבקה, ובכך למנוע מחלה 

פעילה ומסוכנת. 

ברמה  יעיל  יהיה  החיסון  כי  סברו  תחילה 

אולם  בילדים,  וגם  במבוגרים  גם  גבוהה 

עקב  במחלוקת  שנויה  הייתה  יעילותו 

ממצאים שהראו כי בקרב ילדים שהתחסנו

עדיין קיים סיכון לפתח את המחלה. לאור 

רק ניתן  והוא  בו  השימוש  הוגבל  זאת 

במח להידבקות  החשש  שבהן  מבארצות 

לה היה גבוה, כפי שהייתה מדינת ישראל

בתקופת העלייה הגדולה. )8(

ממדי מחלת השחפת 
על היקפה וחומרתה של השחפת בעלייה

ד"ר  של  ממחקרו  ללמוד  ניתן  הגדולה 

שאול זימן, שבשנת 1950 היה מנהל האגף 

לרפואה סוציאלית במשרד הבריאות. זימן 

בתקופת מדבקות  מחלות  אחרי  עקב 

החמישים  שנות  ולאורך  הגדולה,  העלייה 

ריכז את נתוני התחלואה בטבלאות. )2(

אוכלוסייה  הגיעה   1948-1952 השנים  בין 

גבוהה  תחלואה  בעלות  מארצות  גדולה 

בולגריה יוון,  רומניה,  פולין,  כמו  בשחפת 

אינו  מספרם  על  התיעוד  ערב.  וארצות 

שררה אלו  שבשנים  מאחר  מסודר, 

הבריאות.  ובמערכת  בציבור  אנדרלמוסיה 

חולי  של  המספריים  הנתונים  זימן,  פי  על 

השחפת שלפני שנת 1952 אינם מדויקים, 

שלא  שונים  מדיווחים  קובצו  והם  מאחר 

 1951 משנת  אך  אחידה.  בשיטה  נאספו 

ואילך הונהגה בארץ חובת דיווח אחידה על 

ונתוני תחלואה ותמותה משחפת,  מחלות 

ונתונים אלה מהימנים יותר. )2(:

* מאמר זה מבוסס על מחקר לתואר דוקטוראט שנכתב במסגרת התכנית ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת בר אילן בהנחיתן של פרופ׳ לילך רוזנברג ופרופ׳ שפרה שורץ.
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מקרי הפטירה ממחלת השחפת בקרב האוכלוסייה היהודית בשנים

1955-1946

שחפת ריאותשחפת בצורותיה האחרותשחפת משולבת

מהנתונים עולה כי החל משנת 1947 נראית 

משחפת,  הנפטרים  במספר  גדולה  עלייה 

כנראה עקב עליית יהודי אירופה ממחנות 

העקורים שסבלו מתחלואה גבוהה. בהמשך

במספר יציבה  עלייה  מגמת  ישנה 

הנפטרים משחפת עד לשיא בשנת 1952, 

ירידה.  מגמת  מתחילה  ואילך  שממנה 

הנפטרים  במספר  שהירידה  לשער  ניתן 

משנה זו ואילך היא תוצאה של המאמצים

במשרד גורמים  שהשקיעו  הגדולים 

הבריאות במאבקם בשחפת בארבע שנים 

אלה, שהחלו לתת את פריים.

התכנית הממשלתית
להתמודדות עם השחפת 

חשש  בישראל  התעורר   1950 בשנת 

שמא חלק מהעולים שעלו ארצה, בעיקר 

ממחנות העקורים באירופה אך גם מתימן, 

שחפת  חולי  הינם  אחרות,  וארצות  מרוקו 

הפעילו  המחלה  התגברות  עם  מדבקים. 

בישראל לחץ על  ראשי מערכת הבריאות 

ולאומיים,  רפואיים  בטיעונים  הממשלה 

הינה  שהשחפת  בכך  להכיר  אותה  ועוררו 

מדינת  של  יציבותה  על  המאיימת  מחלה 

ישראל שזה עתה הוקמה. הדברים פעלו, 

ועל אף הקושי והמצוקה הכלכלית הוקצה

למיגור תשתית  לבניית  גדול  תקציב 

החולים. לבתי  והן  למרפאות  הן  המחלה, 

הבריאות, משרד  הכין  מכך  כתוצאה 

בניצוחו של ד"ר שאול זימן שהיה אז בכיר 

רב-שנתית תכנית  הבריאות,  במשרד 

עבור ל"י   9,625,300 של  כולל  בסכום 

מניעה  פעילות  מרפאות,  החזקת  אשפוז, 

והסברה ופעילויות שיקומיות בקרב חולים

למרפאות  אפשרה  התכנית  שנרפאו. 

הייעודיות לשחפת להמשיך לטפל בחולים,

על  ולהתריע  מחלתם  על  ולפקח  לעקוב 

מקרים חוזרים של המחלה. במקביל, כדי 

את  ולמנוע  המחלה  בהתפשטות  לשלוט 

הגעתה לאוכלוסייה הבריאה, נערך מבצע 

חיסון נרחב לאוכלוסייה נגד המחלה.

הקמפיין הבינלאומי
 BCG לחיסון

בין השנים 1947-1951 נערך קמפיין עולמי 

למיגור השחפת, שנעשה כחלק מתוכנית 

בריאות בינלאומית )12(. חיסונים המוניים 

נהוגים  היו  כבר  מדבקות  מחלות  למניעת 

עוד בתחילת המאה העשרים, כמו החיסון

אבעבועות  נגד  יורק  בניו  הכפוי  ההמוני 

)10(. אולם לאחר מלחמת העולם השנייה 

גבר הצורך במניעת מחלות מדבקות.

מעבר במחנות  חיו  המלחמה  פליטי 

שהיוו  ירודים,  היגיינה  ובתנאי  צפופים 

ולהפצתן. פורייה להתפרצות מחלות  קרקע 

יוניצ"ף )UNICEF, קרן  בשל כך יצאו ארגון 

לילדים(, האו"ם  של  הבינלאומית  החירום 

סיוע וארגוני  העולמי  הבריאות  ארגון 

סקנדינביים )הצלב האדום השוודי ומפעל

לעורר שנועד  בקמפיין  הנורווגי(  הסיוע 

מּודעות לסכנה הגדולה של מחלות מדבקות,

בעיקר השחפת, ולעודד את החיסון נגדה. 

 )13 ,9(

אלה  מארגונים  ביקשה  ישראל  ממשלת 

למניעת  BCG-ה חיסון  במתן  סיועם  את 

את לחסן  הצורך  ולריסונה.  המחלה 

האוכלוסייה היה ברור, אולם השימוש בחיסון

לגבי שהתעוררו  בספקות  לווה   BCG
יעילותו. בארצות הברית, למשל, לא נעשה 

שימוש נרחב בחיסון זה בשנות החמישים 

והייתה  יעילותו,  בדבר  המחלוקות  בגלל 

העדפה לטיפול באנטיביוטיקה. )1(

גרושקה,  תאודור  ד"ר  יצר   1949 בראשית 

הבריאות,  מנהל האגף הסוציאלי במשרד 

קשרים עם ארגונים אלה וביקש סיוע במתן 

והדרכה ישראל  לאוכלוסיית   BCG חיסון 

עם  להסכם  הגיע  הוא  בו.  השימוש  בדבר 

וביקש לשלוח   ,BCG-יוניצ"ף לגבי חיסון ה

ארצה שני צוותים המורכבים כל אחד מרופא

ושתי אחיות שיהיו אחראים על המהלך.

מתן חיסון BCG בישראל
באותן השנים ישראל התמודדה עם קשיים 

כלכליים, ארגוניים ומקצועיים שנבעו מגלי 

העלייה הנמשכים. על מנת לסייע במימון 

בבקשת  הבריאות  משרד  פנה  הפרויקט 

ובינלאומיים. יהודיים  חוץ  לגורמי  עזרה 

הג'וינט  ארגונים:  שני  נענו  זו  לקריאה 

ישראל ממשלת  חתמה  עימם  ויוניצ"ף, 

חוזים לסיוע. )6(

במסגרת הקמפיין פורסמו בשלטי החוצות

בישראל קריאות לעידוד האוכלוסייה לבוא 

למחלה הרקע  נתוני  פורסמו  ולהתחסן, 

והסברים על הסכנה מהשחפת, על פגיעות
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פרסום לדוגמה, שעליו חתום משרד הבריאות בתמיכת ארגונים של המפעל הבין-לאומי למלחמה בשחפת

והסבל  בה  להידבקות  הילדים  אוכלוסיית 

שעלול להיגרם להם בעקבותיה, וכן הסבר 

על החיסון והקלות בקבלתו: דקירה קטנה 

נגד  הנוכחי  לחיסון  בדומה  ממש  בזרוע, 

קורונה.

והיות  יוניצ"ף,  בידי  מומן  שהמבצע  מכיוון 

ועל פי הסטטיסטיקה ההדבקה התרחשה

חוסנו בתחילה  ילדים,  בקרב  בעיקר 

תינוקות וילדים למרות אי הוודאות באשר 

החיסונים מתן  בהם.  החיסון  ליעילות 

ניתן להם  והוא  יחסית,  לילדים היה פשוט 

ילדים  שהו.  שבהן  החינוכיות  במסגרות 

שבאו במגע עם קרובים חולי שחפת קיבלו 

חיסון בצורה פרטנית, וגם בוגרים שהוגדרו 

כ"מקרים מיוחדים". )7(

החיסון  ישראל את  קיבלה   1951 עד שנת 

משנה  החל  בינלאומיים.  ארגונים  מאותם 

 BCG זו ננקטו צעדים להתחלת ייצור חיסון

בישראל, כדי להפחית את התלות בארגון 

הצלב האדום הסקנדינבי. 

עד 1951 ניתנו רוב החיסונים במחנה "שער 

התרכזו  שאליו  חיפה,  ובמחוז  העלייה" 

ארצה.  הגיעם  עם  החדשים  העולים  רוב 

יצומצם  כי  הודעה  זימן  קיבל   1951 במאי 

רק יבוצע  והוא  חיפה  במחוז  החיסון  מתן 

במרפאות ובמחנות העולים, מפני שפחות

זאת  חיפה,  נמל  דרך  הגיעו  עולים  ופחות 

הופנו הגדול  שחלקם  העובדה  לאור 

בדיקה  לאחר  הארץ  בדרום  למעברות 

רפואית שטחית ומבלי שניתן להם החיסון 

נגד שחפת. )5(

של מושבם  במקום  החיסון  מתן  לצורך 

הבריאות משרד  הכשיר  החיסון,  מקבלי 

ניידות יחידות  שלוש   1952 בשנת 

וחיסונים בדיקות  וערכו  במעברות  שעברו 

שפעל  חסיס,  יעקב  ד"ר  לאוכלוסייתן. 

תחת פיקוחו של מנהל מחלקת השחפת 

במשרד הבריאות, הקים צוות טיפולי קבוע 

אחיות,  שלוש  מרופא,  בתחילה  שהורכב 

עם וסטטיסטיקאים.  נהגים  פקידות, 

התקדמות קצב ההדבקה מספר הצוותים 

לריכוזי וגדל. בתחילה הגיעו הניידות  הלך 

העולים במחוזות חיפה ופתח תקווה, ועם 

עברו  אלו  במקומות  החיסונים  מתן  סיום 

הניידות לירושלים. הצוותים קיבלו ממשרד 

הבריאות רשימות ובהן המשימות לביצוע,

החיסונים את  ביצעו  יעילה  ובצורה 

הנדרשים. 

לאחר מתן חיסון נרחב לאוכלוסייה במחוזות

בשיעורי  מתמדת  ירידה  החלה  השונים 

התחלואה והתמותה משחפת )3(. משרד 

במפעל  רבים  מאמצים  השקיע  הבריאות 

הצוותים  של  האדם  כוח  מצבת   .BCG-ה

וכן נוהל מעקב על  התעדכנה מעת לעת, 

את  להגביר  נדרש  שבהם  החולים  ריכוזי 

קצב החיסון. 

חשוב תפקיד  היה   BCG-ה חיסון  למתן 

השחפת למיגור  שננקטו  הצעדים  במסגרת 

באותה תקופה, והושקעו מאמצים ומשאבים

שהיה  החיסון  את  לפועל  להוציא  רבים 

חלק ממערך שלם בתהליך מיגור המחלה.

גם העומס על  גדל  משרבו חולי השחפת 

להתפשטות  החשש  וגבר  החולים  בתי 

המחלה. את העומס על בתי החולים תיאר 

חסיס: 

כיום  שאין  העובדה  לפני  עומדים  "אנו 
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המגיעים  החולים  את  לאשפז  אפשרות 

ביותר.  הדחופים  המקרים  אפילו  יום-יום, 

אפשרות  אין  בכלל  ארבע  גיל  עד  לילדים 

בזמן  מתגלים  כאלה  ומקרים  אשפוז,  של 

האחרון הן בין העולים והן בין האוכלוסייה 

הוותיקה. בשביל ילדים עד גיל 14 יש כעת 

מקרים  עשרות  וכמה  בלבד,  מקומות   30

מחכים לתורם". )3(

שבהן  מרפאות  פעלו  החולים  בתי  לצד 

התבצעו בדיקות לעולים החדשים, טיפול 

אמבולטורי ומעקב על העולים:

"לרשות הליגה למלחמה בשחפת עומדות 
9 מרפאות )3 בערים הגדולות ו-6 אזוריות(.

3 מרפאות בערים  – חולים  לרשות קופת 

הליגה  של  הרפואי  המנגנון  הגדולות. 

מ-4 עכשיו  עד  מורכב  היה  במרפאות 

רופאים בעבודה חלקית ורופא אחד במשרה

שלמה. הרופאים נעזרים בעבודתן החשובה

של אחיות ציבוריות, המקיימות את הקשר 

ועכשיו ומשפחתו.  החולה  עם  הפעיל 

הצוות מורכב מ-3 רופאים בעבודה שלמה 

ו-3 רופאים בעבודה חלקית. אחיות ציבוריות

במרפאות קופת חולים עד עכשיו לא היו". 

)3(

לאחיות בריאות הציבור היה תפקיד חשוב 

החולים,  עם  הטיפולי  הקשר  ביצירת 

וגם גם באחיות  היות שהיה מחסור  אולם 

נגישות לציבור העולים העומס  במרפאות 

היה גדול:

את  למלא  בקושי  יכלו  הנ"ל  "המרפאות 
אבל  העלייה,  שלפני  בתקופה  הצרכים 

האחרונה  בשנה  כיום.  מספיקות  הן  אין 

עולים הדומים לערים שלמות,  ריכוזי  קמו 

והמרוחקים מהמרפאות הקיימות. במיוחד 

מורגש במקומות האלה מחסור במרפאות 

מקצועיות, ואין להעלות על הדעת הפיקוח 

לזקוקים  המרפאות  את  לקרב  בלי  יעיל 

לכך". )3(

הבריאות,  משרד  הקימו   1949 בנובמבר 

למלחמה והליגה  כללית  חולים  קופת 

שחפת חולי  לאיתור  מרפאות  בשחפת 

החולים  העולים  הופנו  אליהן  בהם,  וטיפול   

שהתגלו במסגרת הסינון הבריאותי בשער 

פעלו המשותפות  המרפאות  העלייה. 

כן כמו  ובחדרה.  בנצרת  ביפו,  ברעננה, 

רנטגן בדיקות  אלו  במרפאות  נערכו 

ומעקב אחרי החולים שהשתחררו. בשלוש 

השנים הראשונות לפעולתן של המרפאות

ניתן בהן גם חיסון  BCG.מ)4(

ולהגדלת להוספת מרפאות  כסף  לגייס  כדי 

כוח האדם בהן הוצג לציבור סרט להצגת 

החשיבות של הטיפול במרפאות השחפת,

לפתיחת לתרומות  קורא"  "קול  ויצא 

גיוס הייתה  המטרה  נוספות.  מרפאות 

פעולה לשיתוף  הציבור  וגיוס  כספים 

כלל  קורא"  ה"קול  בשחפת.  במאבק 

להיבדק  למרפאות  להגיע  לציבור  קריאה 

ולהתחסן, כדי למגר בכוחות משותפים את 

המחלה. )4(

 מכתב מקורי על צמצום מתן החיסון במחוז חיפה, הארכיון הציוני
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סיכום 
בהקמת המדינה נתפסה הבריאות כאחד 

ממרכיבי הביטחון הלאומי, והמדינה הצעירה

בממדים  מתפשט  חולי  לאפשר  יכלה  לא 

עם  החברה.  ביציבות  יפגע  אשר  נרחבים 

של  לשובה  החשש  גבר  העולים  התרבות 

בארץ.  ולהתפשטותה  השחפת  מחלת 

כוח  תקציבים,  להקצאת  הביא  זה  חשש 

בדו"חות עיון  רב.  לאומי  ומאמץ  אדם 

ארכיוניים, עיתונים ומכתבים מאותם ימים 

שניתנו המגוונים  הפתרונות  על  מלמד 

הרבה  ההשקעה  ועל  השנים,  באותן 

המחלה: עם  בהתמודדות  שהושקעה 

בהטמעת מונעת,  ברפואה  בחולים,  בטיפול 

וחלק החדשים  לעולים  היגיינה  הרגלי 

משמעותי – במתן חיסונים. 

הצליחה  הללו  הרבים  המאמצים  בזכות 

הצעירה  המדינה  של  הבריאות  מערכת 

להתגבר תוך ארבע שנים מהקמת המדינה

מסמך  השחפת.  מחלת  התפרצות  על 

משנת 1953 מתעד את ההישגים בהתמודדות

הושגה  השחפת,  "בשטח  המחלה:  עם 

בשנת תשי"ג הקלה ניכרת ויציבות במצב 

האפידמיולוגי, בעיקר מהסיבות הבאות:

עקרונות  על  ושמירה  מוגבלת  עלייה  א. 

ניכרת הרחבה  ב.  ובחירתם;  החולים  זיהוי 

של מקומות אשפוז; ג. שימוש רחב בחומרי

היגייניות  טיפול  ובשיטות  חדישים  ריפוי 

גדול  חלק  של  חיסון  ד.  וכירורגיות; 

מהאוכלוסייה על ידי הרכבת BCG.מ)5(
נוספות.  "קול קורא" לתרומות לפתיחת מרפאות   

כרזה של הוועד למלחמה בשחפת
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מיומנו של בעל של אחות
נעם כהן

ילדים,  טליה רעייתי היא אחות בחדר מיון 

ולאחרונה סיימה קורס על - בסיסי בטיפול 

אינטנסיביים  לימודים  שכלל  ילדים,  נמרץ 

כל לא  היא  התנסויות.  של  שעות  ומאות 

כך נוהגת לשתף בפומבי במה שקורה לה

חוויות מספרת  היא  לי  אבל  בעבודה, 

מהמשמרות, בלי שמות. אחרי הכל, חסינות

רפואית וזה. לא פעם באו אלי חברים שלי 

שהם  המסור  הטיפול  על  תודה  לי  ואמרו 

זכו לו, ולא היה לי מושג על מה הם מדברים,

של  בילד  שטיפלה  לי  סיפרה  לא  היא  כי 

חבר... 

ולפעמים טליה מספרת דברים שאני חושב 

לצעוק נכון  יותר  או  אותם,  לומר  שצריך 

אותם, אז אעשה זאת כאן:

1. תפרקו את התסכול במקום הנכון

עמוס  והוא  מיון  לחדר  באים  ואתם  נגיד 

ולוקח הרבה זמן עד שמקבלים אתכם. זה 

תפרקו  בבקשה  אבל  ספק,  אין  מתסכל, 

תפציצו  נגיד,  הנכון.  במקום  התסכול  את 

שיוסיפו  במכתבים  הבריאות  משרד  את 

תקנים, או את ראש הממשלה שיבנה עוד 

בית חולים בגזרה שלכם. אבל לפרוק את 

התסכול ואת העצבים שלכם על האחיות 

האחרונה  )ובשנה  לנוח  בלי  שמתרוצצות 

זה קורה כשהן גם עטופות במסכות, ווייזרים

וחלוקים מניילון( וקורעות את עצמן משמרת

אחרי משמרת, זה לא המקום הנכון. לפני 

סלט  לטליה  הכנתי  האחרונה  המשמרת 

הוא  איך  שאלתי  חזרה,  כשהיא  בקופסה. 

היה והיא ענתה ש"היה כל כך עמוס, אז לא 

היה זמן לאכול." אז בבקשה, אם לוקח זמן 

סבבה.  הכעס,  את  תפרקו  אתכם,  לקבל 

אבל לא עליהן, הן לא אשמות.

2. אחיות לא פחות מקצועיות מרופאים

יש קטע כזה שיש הילה מיוחדת לרופאים. 

זה גם בצדק. הם לומדים הרבה יותר שנים 

ומתנסים במגוון דברים. לכן קורה לא פעם 

שכאשר באה אחות לעשות איזו פרוצדורה

שמעוניינים הורים  יש  כלשהי,  רפואית 

שרופא יעשה את זה ולא אחות. אבל רגע, 

ידעתם שבסופו של דבר יש דברים שלאחיות

מנוסות יש יותר מיומנות מהרופאים? נגיד, 

ביד  שמתחבא  מוריד  דם  בדיקת  לקחת 

קטנטנה של תינוקת. אחיות מנוסות בחדר 

מיון עושות את זה הרבה יותר טוב מרופא

עושה ועכשיו  מחלקות  בין  שמסתובב 

הניסיון,  בגלל  רק  לא  זה  במיון.  משמרת 

שלהן.  התפקיד  הגדרת  זו  שתכל'ס,  אלא 

הגורם  הן  והאחיות  המאבחן  הוא  הרופא 

המטפל. ולכן בפעולות שבסמכותן לעשות 

כחלק מההליך הטיפולי, הן בטח לא פחות 

טובות מרופאים, ובמקרים רבים גם טובות 

יותר.

3. וואי וואי, כמה יש ללמוד

בשבועות שהתרוצצה  מחשבה  סתם 

הממשלתי,  המבחן  לקראת  האחרונים, 

שמות  עם  בכרטיסיות  התמלא  כשהבית 

של מחלות, תרופות, תופעות לוואי, מדדים, 

כמו  מכשירים  תפעול  וכללי  טיפול  דרכי 

'אקמו', שעד לפני שנה הייתה קללה שאף 
אחד לא ידע מה היא. אבל היום כל אחד 

יודע מה זה אקמו, וכל אחד בפייסבוק הוא 

כבר מבין גדול באקמו ובתופעות לוואי של 

וואי  תרופות וחיסונים ואיך לקרוא מדדים. 

לכל  רבה  תודה  אז  ללמוד.  יש  כמה  וואי, 

יודע  ובטח  המון,  ויודע  ולמד  שלמדה  מי 

שיש לו עוד המון ללמוד על גוף האדם ועל 

ופנדמיה  מסתוריות  מחלות  ועל  הרפואה 

ואפידמיולוגיה. והיום אני מוסיף תודה רבה 

הוא  לפחות  אבל  למד,  שלא  מי  לכל  גם 

יודע ושהוא לא מבין  מודע לזה שהוא לא 

בדברים האלה.

4.למה לא באתם?!

בשבתות. גם  חולים  בבית  עובדת  טליה 

פיקוח נפש. אז אנחנו מסיימים סעודת ליל 

שבת ואוכלים עוגה, ומשכיבים את הילדים 

היא  ולפעמים  לעבודה.  צועדת  היא  ואז 

במוצ"ש.  עובדת  אבל  בשבת,  עובדת  לא 

משמרת  נחשב  זה  כי  סבבה,  הכי  וזה 

פוגע לא  אבל  הכסף,  לעניין  סופ"ש  של 

במוצ"ש  ואז  השבת.  של  במשפחתיות 

פתאום צצים כאלה שחיכו לצאת השבת 

כדי לבוא לבית חולים. אז נכון, לפעמים זה 

אליהם  לבוא  מוצדק  שלא  דברים  באמת 

יכולה ברגל  החודרנית  והציפורן  בשבת 

לחכות ליום ראשון, והאמת, אפשר ללכת 

לבוא  לא  ובכלל  משפחה  לרופא  זה  עם 

זה  הלו?  אבל,  חולים,  בבית  מיון  לחדר 

תינוקי בן חודש עם חום 40 מעלות! למה 

חיכיתם למוצ"ש?! בדיוק בשביל זה הצוות

ועובד שלו  המשפחה  את  עזב  הרפואי 

בשבת. גם  לכם  ומחכה  חולים  בבית 

התלמוד דברי  את  לזכור  צריך  ותמיד 

"הזריז  נפש:  לפיקוח  בנוגע  הירושלמי 

זה  הרי  והשואל  מגונה  והנשאל  משובח 

שופך דמים". וכבר שאלו הקדמונים מדוע 

הרב שבאים לשאול אותו האם לנסוע לבית

לו  שהיה  היא  והתשובה  מגונה,  חולים 

נפש  פיקוח  הלכות  ברבים  לדרוש  מראש 

בשבת.

5. תגידו תודה

גם  ורצוי  תודה.  תגידו  יפה?  בכם  טיפלו 

ואפילו הזאת,  בקורונה  עכשיו  וגם  לחייך. 

גם  דאגה,  ואל  הזאת.  בקורונה  במיוחד 

כשיש מסיכה על הפנים רואים את החיוך. 

רואים בפסים הקטנים שליד העין.

והעיקר, שמרו על הבריאות למענכם

ובשביל הקרובים לכם.

פורסם לראשונה באתר אחים ואחיות בישראל - הדור הבא
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תודה...תודה...
תודה לאחים ולאחיות

שבכל תקופת הקורונה טיפלו
במסירות אין קיץ, במטופלים ובמשפחותיהם

וימשיכו לטפל ולהשקיע
כמיטב יכולתם גם בתקופות שגרה

ועדת מערכת ביטאון האחות   

"זוכרים אותך""זוכרים אותך"
אחים ואחיות מספרות על מטופל שנשאר חקוק בלב

הגיע הזמן לשתף אחרים  בחלק מהעשייה המקצועית שלנו.

מוזמנים לשלוח סיפורים קצרים )עד 3000 מילה( 

על מפגשים משמעותיים שלכם עם מטופלים במעגל החיים .

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

בית חולים, קהילה, מוסד גריאטרי, מחלקה וכדומה.

הנחיות ישלחו על סמך דרישה )ראו סיפורה של בטי עמ׳ 5(

מצפה לסיפורים שלכם, חנה שצמן
Blue_or@yahoo.com
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www.ono.ac.il  להרשמה חייגו 076-5996665 או היכנסו לאתר

במיוחד בימים אלו אנו עדים לחשיבות מקצועות הבריאות 

בחיינו בכלל, ולחשיבות מקצוע הסיעוד בפרט.

על רקע זה, אנחנו מזמינים אתכם ללמוד מקצוע מרגש, 

מלא סיפוק ומשמעות, שבו בכל יום אפשר לשנות ולשפר 

חיים של אחרים.

 מקצוע עם ביטחון תעסוקתי של 100%, אין סוף

אפשרויות לקידום מקצועי וניהולי, גמישות תפקידים 

ושעות וכן כניסה לתוך עולם חדשני וטכנולגי שנמצא 

כבר עכשיו בעתיד.

B.S.N. תואר ראשון בסיעוד

אנחנו מציעים לסטודנטים שלנו:

מומחים בסיעוד מהשורה הראשונה והמרצים הטובים בישראל,  

שנה שישית לפי סקר התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות 

הארצית בישראל

התנסות במרכז סימולציה מתקדם וחדשני, המדמה טיפול בחולים   

במצבים רפואיים שונים

התנסויות קליניות במרכזי בריאות מובילים בארץ  

מלגות משמעותיות  

הבטיחו כבר עכשיו את מקומכם לשנת הלימודים הבאה

הקריה האקדמית אונו מזמינה אתכם ללמוד

* המועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחת התכנית. הענקת התואר מותנית באישורה. 
לתואר רשת ביטחון של המחלקה לסיעוד באוניברסיטת אריאל.




